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هرک تخادرپ ار شا هنیزه هک تسا حالل ینازیزع یارب طقف نامر لیاف نیا ندناوخ )

( تسین یضار اعرش هدنسیون و تسا مارح ، نامر لیاف نیا راشتنا و یپک دنا.

ادخ هبانم

ایربک : نامر مان

ژدا نرون نیریش : هدنسیون

ایند! زا توافتم مه دیاش ... شفارطا یایند هب تبسن توافت یب

گنروایر! زا ..خیلا شیابیز ِیگنر یایند .. یگدنز ِحور زا راشرس

ایند . شبلق یانشور ِمامت ..اب یگدنز ّسح زا خیلا یایند ..اب شیاوق مامت ...اب دگنج یم

! تسین گنج ِلها هک یرتخد یارب .. تسین هایس زگره

رورغ و ربکت ِنیب لا دج

ساملا و گنس ِنیب لا دج

ناراب و نافوط ِنیب لا دج

بان و صاخ ِنیب لا دج

! ایربک و... ربک ِنیب لا دج

*****
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یفاک هک یباذج ِشُک رتخد ِهایس ِنامشچ . دنزیم شنامشچ ارهب شلصا ِکرام کنیع

ِناییادف درک.. عمج هزانج دیاب هک تسا تقو ..نآ دشاب هارمه مخا یمک کی اب تس

عِی! ،هُا شندرگ دتفیب یسک نوخ دهاوخیمن و دنزیم ار کنیع نیمه یارب ! شرآ

هنادرم ِزولب ِنیتسآ و دنکیم تسرد یمک شناتشگنا رس اراب شتلا ح شوخ یاهوم

، یچوگ ِلصا ی هنادرم ِزولب و دننکیم تیذا وزاب یاه هلضع رخآ . دشکیم ارباالرت شا

ِتعاس هب یهاگن و دنکیم تسرد مه ار گنر هایس کیراب ِتاوارک ! تسا بذج یمک

ناشن ار حبص ِهد هک ییاه هبرقع ندید .اب دزادنا یم شتسد چم ِرود ِکرام و گرزب

: دشکیم یفوپ ، دهدیم

.. هرخسم ِتیعضو نیا زا مشیم خالص یِک تسین مولعم ! ادخب متخبدب -

ناحتما دراد طقف . درادن تسود هک یراک ِنداد ماجنا و ییوگروز تسا ملظ

دنچ ادخ!ره دیما هب دوش رتمک اه مخَت و مخا و اهندز رغ یمک دوشب دیاش .. دنکیم

هک تس ییاه هدیقع یلصا ِلکشم و تسا توافتم اه هدیا ال صا رخآ .. درادن یدیما

دوش. ضوع تسین رارق

روطچ اهرتخد هراچیب . دنکیم ظفح ار شمخا و دزادنا یم هنیآ یوت یا هبذج رپ ِهاگن

وا؟!! یام ِگرم شُکم یاه تس ژ ِربارب رد دنروآ یم ماود

؟؟ یریم اجک -

ِیتنطلس و گرزب ِلوسنک یوربور ،زا کنیع نآ اراب شدولا مخا ِهاگن شوهم یادص اب

هب یهاگن . درادیمرب لوسنک یور ارزا چییوس و یشوگ و دریگیم یباال هقبط سِنلا

: دیوگیم هاتوک و دنکیمن شوهم

.. مراد رارق -

: دنرپیم باال شوهم یاهوربا

؟؟ ارارق عون مودک -زا

باالو سِنلا ود هک یچیپرام ِگرزب یاه هلپ ِتمس وهب دشکیم هلصوح یب یبل شرآ

: دوریم ، هدرک لصتم مه ارهب نییاپ
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.. شعون نیرت فرخزم -زا

ِتشپ . تسا کالهف اعقاو رگید هپیتشوخ شاداد و ددنخیم و دنزیم یسدح شوهم

دیآ: یم شرس

؟؟؟ تسین رتخد ینعی -

. دسرپیم ار اهلا وس نیا دصق هب شوهم هک دنادیم و دهدیم ناکت اوه رد یتسد شرآ

دوب؟! اجک رتخد لا، تاپ ریپ ِتفُلک لیبس ِدرم ات تشه تفه ِنیب

ناوج ِراکتمدخ هک دنیبیم و دنکیم هناخزپشآ هب یهاگن نییاپ ی هقبط هب ندیسر اب

: دوشیم شیادیپ ولین نامام ، دنزب ادص ار شردام هکنیا زا لبق . تسا تیلا عف ِلا حرد

؟!! یدش رادیب شرآ -

ِهاگن یوت . ددرگیمرب شتمس هب ثکم اب شرآ و دنزیم جوم بجعت شردام یادص یوت

: دیوگیم شوهم و تسا ناجیه و تریح ولین نامام

؟؟ هدشن هدز باوخ .. شمدید هدامآ و رضاح یتقو مدرک بجعت منم -

: درادن ار اهفرح نیا ی هلصوح و دشکیم یفوپ یبصع شرآ

! یدنوم اجک هگب هنزب گنز زاب مرادن هلصوح مرب.. ، مروخب نم هدب یزیچ -هی

: دوریم شرسپ یانعر یدقوباالی هقدص نابرق و دنکیم شسول شردام

هرآ؟!! هگید اباب ِشیپ یریم ؟!! یریم یراد اعقاو ! نامام مش تادف یهلا -

دنیبب دنزب شردپ ِتکرش هب رس کی هک دش رضاح اههام زا دعب و دهدیمن یباوج شرآ

ِتقو ویب تقو یاه رغ ورغ اهفرح زا تس،اما یضاران اعقاو دنچره . تسا ربخ هچ

هک تسه یربخ تاینبل ِیتفوک ِتکرش نآ رد ایآ دنیبب دورب .. تسا هتسخ مه شردپ

! رخآ دهاوخیم وا ِناج زا یچ فُنیریگ ِناج ردپ ال صا ؟؟ تسا زاین وا هب ردقنا

ت هساو مگیم االن راذب ؟؟؟ ننزیم تِمشچ مدآ همه نوا ِنیب یریم یروطنیا یگیمن -

نامام نیشب ورب.. دعب ، روخب هنوحبص نیشب .. یشب تیوقت هک ننک تسرد زومریش

ناج!
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دش! عورش وزاب دهدیم شنامشچ هب یخرچ شوهم

لچک ِرس زا تسد هکلب ، منزب رس هی ..مرب مریم ، مروخیم ییاپ ِرس یزیچ ..هی داوخیمن -

.. دیرادرب نم

دریگن شجوم .. دنزیم جوم ردام نیا ِتاکرح رد قشع و دریگیم ار شرسپ ِتسد ولین

ار! هیقب

اباب یرب، هک نیمه .. یسریم رید مکی شقوف هک.. یرادن هلجع .. روخب یزیچ هی لوا -ایب

.. یرب یتعاس هچ هنکیمن یقرف هگید .. یدرک لا حشوخ ور

هزات . دنکیم هاگن ناوج ِراکتمدخ هب میقتسم و.. دنیشنیم یلدنص یور رابجا هب شرآ

هدش ناوج ِنز نیا ال صا ! تسا شنامیاز هب کیدزن و هدرک یسورع تسا سلا کی

یگدنز یلدم هچ تخبدب ِیرهش نییاپ یاهمدآ نیا !هک رکفت و بجعت و لا وس ِعبنم

دوب بجاو راگنا و دنکیم وراک تسا هام ؟؟اپهب رکف ویب یتبکن و هرخسم ؟! دننکیم

! دنتفیب ندروآ هچب ِرکف هب یسورع ِلیاوا نامه

: دیوگیم یتلا جخ ِدنخبل اب کرتخد هک دنکیم هاگن ردقنا

اقآ! منکیم هدامآ هنوحبص نوتارب -االن

.رد دنکب هام اپهب ِراکتمدخ نیا ِلوغشم ار شرکف زورما دهاوخیمن و دریگیم مشچ

: دیوگیم ولوچوک ِشقنزیر ِراکتمدخ هب ولین ضوع

.. شوت نک زغم ..رپزا هیدهم نک تسرد نوجعم شارب -

: ددنخیم شوهم

! ردنغچ ِگرب هک منم -

!! یرسپ یاهردام نیا ِتسد زا ناما

نک.. تسرد مشوهم هساو بخ -

: درغیم شوهم و تسا هدارا یب شرآ ی هدنخ کت ! فطل مناج
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لوغ هشیم هراد هگید ! هشب رت هدنگ مکی شلکیه هکلب هروخب تِرسپ هدب ور همه -

.. ینوبایب

: دنکیم شرتخد یور هب یمخا ولین

.. شینزیم مشچ وت رخآ ، هنزن مشچ ور هچب نیا مسکچیه هللا! شام وگب -

. تسا هلا چم شوهم ی هفایق و دنکیم شرهاوخ هب یا هشوگ ِهاگن شرآ

نک.. شِکشوپ رادرب تس، هچب یلیخ ! هشیم عقاو دیفم ولوچوک هچب نیا هک مردقچ -

: دیوگیم هدنخ اب شوهم ِینابصع ِهاگن هب ور شرآ

.. دوسح رِز -رِز

: دهدیم ار شباوج ینابصع و یدج شوهم اما

! دایم مدب تزا ردقچ -

تس! ینابصع شرآ ِتسد زا سلا کی زا رتشیب زا دعب زونه و

هدز وت یلبق ِرسپ تسود دنهس زاب ؟؟ یزوسیم اجک ؟؟زا هتچ .. اینکیم یطاق یراد -زاب

لو ؟؟؟ شوهم یش مدآ یاوخیم یِک هن؟؟ هدیمن وتباوج ؟؟ نیدرک اوعد ؟؟ ترس وت

هک... یمهفب ات هنک تیا هوهق دیاب رابدنچ ور.. یهیالابق هرسپ نیا نک

: دنزیم داد و دوشیم دنلب هرابکی هب صرح اب شوهم شفرح نایم

دلب یچیه یراکبارخ زج ! هئوت یاراک رطاخ ،هب مشکیم یچره !! هرادن یطبر وت -هب

بارخ وت ِفیجارا رطاخ هب دنهس و نم ی هطبار ! هگیمن تهب یچیه مسکچیه ، یتسین

دش!

: دنزیم شیادص یتحاران اب ولین . دوریم اه هلپ ِتمس وهب دیوگیم

؟؟؟ هتگرزب ِشاداد اب ندز فرح ِزرط هچ نیا ؟؟ یریم اجک شوهم ؟؟ شوهم -

شلد و دنامیم ولین . دشکیم یشفنب ِغیج صرح وزا دوشیم یرج رتشیب شوهم

بخ! دهاوخیمن مه ار شوهم ِیتحاران
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نک.. رهق دعب ، روخب وت هنوحبص اللقا -ایب

یادص واب دنکیم هاگن شرسپ هب یتحاران اب ولین رهق! دوریم و دهدیمن لحم شوهم

: دیوگیم یمارآ

هدن.. ریگ شهب ؟؟؟ هساسح ینیبیمن نم.. ِرسپ هگید یروطنیا وگن -

: تسا تیمها یب شرآ

هک یتپاپ ی هرسپ نوا هب هدیبسچ نیچمه لقع یب ِقمحا ی هرتخد اباب! هریمب -هرب

دازیمدآ ِوزج ال صا فرط هک هزوسیم نیا زا مدآ ! هنکیمن ..لو هدنوم تسد ور راگنا

!! همهفیمن راگنا ال صا مه تقایل یب نیا ..دعب تسین

: دشکیم هآ یتحاران اب ولین

.. هروخیم گنس هب شرس هرخ ..باال هشیم تسرد .. مزیزع روخن صرح -وت

ِراک ِیپ دورب و شدزادنیب کال دنهس هکنیا رگم .. شوهم ِندش مدآ هب درادن دیما

هچب مه ؟؟ دنک ادیپ دناوتیم شوهم رتزا رخ رگم ؟! تسا رخ رگم مه !نآ شدوخ

!! مهفن ِرخ ِلیلذ مه ..و لگشوخ ..مه هیام

: دریگیم شصرح

! شرس وت کاخ -

ار زغم رپ ِزوم ریش ِناویل نامه هدش، هدیچ زیم یور یاه یندروخ ِمامت ِنیب زا

نوج ولین یاه ندیشک وزان درادن یا هدیاف مه ولین ِرارصا . دوشیم دنلب و دروخیم

یاهوم یور یا هسوب اهو.. ندیشک زان نیا هب دراد تداع هچب هک..نیا درادن یمامت

: دراذگیم شناوج و ابیز و پیتشوخ ِنامام

؟؟ متشاد یمغ هچ نم تقو نوا دوب.. رگیج ردقنا تدوخ لثم مه اباب شاک -

: دنزیم دنخبل شرسپ یور هب قشع اب ولین

.. هریگیم تخس مکی هک هنودیم وتح صال امتح .. هراد تِسود مه -اباب
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؟؟ اباب صالح مادک

لدم ِزنب سدسرم ، شگنر هایس الی ویه ِراوس . دنکیم یظفاحادخ و دهدیمن یباوج

.و دنزیم شمشچ هب اهرتخد ِندشن هلفن یارب ار روکذم کنیع و دوشیم شدیدج

! ابُرلد ِناوربا اب یگشیمه ِمخا و صاخ ِتس وژ دایز ِتعرس

یوت دورب هک تس یرارصا هچ دنادیمن و هدش هدننک کالهف رگید شردپ ِیریگ تخس

. دشکب کرس تاینبل و ریش ی هناخراک نآ

یسک هب تسین یزاین . دنکیم فقوتم ار نیشام تاینبل و ریش ِگرزب ی هناخراک یولج

ِشرآ یاقآ تسا هدش هتخانش اج همه گرزب ِیهانپ ِرسپ دوش.. هتخانش ات دنک هاگن

! دراد راک مه شدوخ اب یتح راگنا هک شورف رخف ِرورغم ی هدنُگ لکیه

یهاتوک ِقوب دنک، هاگن نابرد هب هکنیا نودب یتح ،و درادرب ار شکنیع هکنیا نودب

دوز یلیخ و درپیم اج ،زا یهانپ یاقآ ِرسپ ی هدیدج نیشام ِندید اب نابرد .و دنزیم

داشگ یا هدنخ اب رود نامه زا درمریپ و دوشیم مخ شیارب رمک دیآ.ات یم شتمس هب

: دزیریم نابز

؟؟ نیتسه بوخ .. دییامش دوبن مساوح ادخ ور وت دیشخبب .. ریخب حبص -سالماقآ!

االن! نیمه .. منکیم زاب ورد ..االن نیدومرف فرشم

مه کنیع و دراد ار شمخا شرآ یاقآ و دهدیم یاباال همکد اراب دنب یهار هلیم نابرد

دهدیم ناج یگتفیشدوخ و رورغ ِهار رد رخآ . دنکیمن مه یهاگن مین نابرد وهب دراد

! رشب نیا

یسفن . دنکیم کراپ هناخراک ِگنیکراپ ِتمسق ورد دروآ یمرد تکرح ارهب نیشام

دنک یضار ار شردپ هک هدمآ هاتوک نیا یارب طقف .. ندوب اجنیا زا تسا رفنتم .. دشکیم

زا وخیلا تیدودحم همه نیا و انگنت نیا رد دراد شا یگدنز و رمع . دورب ناریا اتزا

! تسا وراک هناخراک ِرکف هب طقف شردپ تقو ،نآ دوشیم فلت ینارذگ شوخ و حیرفت

ار هناخراک ِلخاد هب نتفر . دوریم یرادا ِنامتخاس ِتمس وهب دوشیم هدایپ نیشام زا

کی . تسا رت لمحت ِلباق یرادا ِنامتخاس یاضف دنک..زاب لمحت دناوتیمن ال صا هک
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دونشخ و دوش یضار ههاباب هکلب ات دهدیم ناشن ار شدوخ رفن ود وهب دنزیم یخرچ

! درادرب شرس زا تسد و دوش

اب یلیخ ، دشکیم شبترم یاهوم یور یتسد و درادیمرب شنامشچ ارزا کنیع

و تسا ناتسبات ِرخاوا . تسا شتسد یوت مه چییوس و یشوگ و لوپ ِفیک ! طایتحا

هتشک دوخ ِیدوخ هب پیت نیا هتبلا و.. درکن نت هب تُک نیمه یارب مرگ.. اوه لا حنیا اب

ینوج ِیا هلضع ِدعاس ی هدز نوریب یاهگر ِناج هب دنکیم شبارخ تُک و دهدیم هدرُم

! شا

! هتشُکن امار ولین ات افطل هقدص و دنپسا

. دوشیم دنلب شمارتحا هب نابهگن هار ِلوا نامه و دوشیم نامتخاس ِدراو

.. ریخب زور .. یهانپ یاقآ -سالم

هناخراک ِرسپ دهدیمن ناشن یسک هب شوخ یور و دراد ار دوخ ِصوصخم ی هبذج

: دسرپیم هاتوک و کشخ و دوریم ینابهگن ِتمس راد!هب

؟؟ هنوخراک ایوت هشرتفد وت -اباب

: دیوگیم مارتحا اب لا سنایم ِنابهگن

.. نگیم رت قیقد ، دیسرپب یشنم زا هتبلا .. نتسه نوشرتفد -وت

اهار یلیخ ِهاگن حلا نامه .ورد دوریم اه هلپ ِتمس وهب دهدیم ناکت یتسد شرآ

مخا و..اب شردپ یاه تسدریز و اهدنمراک و اهرگراک ِهاگن . دنکیم سح دوخ یور

ادخ ..اما هراشا یتح ،ای درادن یفرح ِتارج سکچیه . دنکیم هاگن وربور هب طقف

! لوضف یاه گنز خهلا دننزیمن هک اهفرح هچ شرس ِتشپ دنادیم

و هدشن گنرمک شرس ِتشپ یاه هعیاش .. رتشیب مه دیاش مین، و سلا کی زا دعب زونه

اررد یرتخد هک یسک . دنکیم یهانپ یاقآ ِرسپ ِدرومرد یرکف کی سکره املسم

کرتخد و.. دیسر اوعد و یشک تیاکش و تیاکش هب راک دعب و هدرک هلماح هاگشناد

مولعم .. رتخد نآ یوربآ ندرب یارب شرآ ِغورد ..ای تیعقاو دوب..ای هعیاش ! تشاد دزمان

دش! یچ و دوب یچ دشن
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یلیخ شدوخ نوچ .. دشاب هتشاد شنهذ اررد هرطاخ نآ یسک هکنیا زا تسا رفنتم

زا دوشیم شتراقح و مرش ی هیام ال صا دنک. یروآدای دهاوخیمن رگید هک تسا تقو

نآ اب شزیزع ِرورغ دنک!! جارخا مد ارزا ناش همه دهاوخیم شلد و اههاگن یضعب

رگید ندوب اهمدآ نیا نیب ، ندمآ اجنیا بخ..و دوشیم دراد هکل فرخزم ی هرطاخ

انعم ِهاگن کی یتح رگید ات تشاذگ رانک ار هاگشناد یتقو ؟؟؟ تسین هرخسم یدایز

. تسا هدننک یبصع اعقاو ناکم نیا رد ندوب یارب رابجا ،حاال دنکن تفایرد ار راد

و هتسب رد ِیرادا یاهقاتا . تسا رت تولخ هشیمه مود ی هقبط و دوریم اهباال هلپ زا

هب شندید اب ناوج ِیشنم .و دنتسه یرتمهم یاهمدآ اجنیا و راک ِلوغشم سکره

: دراذگیم شیامن هب هوشع اراب شا یزانزان ِکزان یادص و دوشیم دنلب شیاپ

؟؟ نیتسه بوخ .. ریخب نوتحبص ؟؟؟ امش !سالم..حِلا یهانپ یاقآ -اوِا

ِمامت باوج ورد تسا هاتوک ، سابل شوخ و شیارآ شوخ ِناوج ِرتخد هب شهاگن

: دسرپیم هاتوک شیاه یفارح

؟؟ هشرتفد وت -اباب

: دراذگیمن مک زان وزا دنکیم ظفح ار شیور شوخ ی هدنخ رتخد

؟؟ نیدروآ فیرشت امش مگب منزب گنز .. نتسه نوشرتفد وت -هلب

دنامیم کرتخد ِتلا ح شوخ و هدرک شیارآ ِنامشچ یور رتشیب یا هیناث زا شرآ ِهاگن

: ددنخیم هدش لوه و دربیم ارباال ناوج ِیشنم ِبلق ِنابرض هاگن کی نامه و..

؟؟؟ یهانپ یاقآ دایمرب نم ِتسد زا یراک -هچ

. دنروآ یم مک وا ِهاگن یولج همه .. ممموه و دیآ یم ششوخ رتخد ِندش لوه زا شرآ

! نوووج هدننک هناوید و باذج و قارب ی هریت ِیا هوهق ِنامشج

: دیوگیم تیمها ویب کشخ و دریگیم ار شهاگن

.. نرایب مارب هوهق هی وگب .. شرتفد مریم مدوخ -

و دنامیم یهانپ ِشرآ ِلیاتسا شوخ و هدنُگ ِلکیه یور تشپ زا ناوج ِیشنم ِهاگن
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! دروخ دوشیمن مه لسع نم کی اراب رسپ نیا . دوشیم جک شبل

و لوه یشنم و.. ددرگیمرب یشنم ِتمس هب هرابکی هب شردپ ِرتفد ِرد یولج شرآ

: ددنخیم مهزاب هدیسرت

! مشچ .. دییامرفب -

: دنکیم یراک مکحم شرآ

! دایز نکن هدافتسا مه هرادا ِنفلت -زا

رگم شرآ ِربارب رد !اما رخآ دنکیمن هدافتسا رتفد ِنفلت وزا دوریم او هراچیب ِرتخد

؟؟ دیوگب یزیچ دناوتیم

.. یهانپ یاقآ مشچ -

چپ چپ مهاب منیبن ! هشاب تراک هب ترس .. اینزب فرح ینیشیمن یه مه یچرادبآ -اب

! منیبن هسلج و اروش و چپ ..چپ اراکمه !!کالاب دینکیم

؟؟ دشاب یرما فففوه

: دنکیم جک هناش ِتمس هب یرس کرتخد

! مشچ -

: دیوگیم هنارورغم شرآ

! هشاب هدامآ هگید ی هقیقد هرن..کی تدای هوهق .. نیرفآ -

! دهد تیاضر بانج ات دیوگیم مه "ار مشچ " نیرخآ رتخد و دهدیم صرح بوخ

و اهرگراک نیا ی همه ِنوخ هنرگو ، درادن تسود ار هناخراک نیا رد ندرک راک هک فیح

! شا هنارورغم یاهنداد روتسد نیا اب درکیم هشیش یوت ار اهدنمراک

یدنلب ِسفن اب یشنم .و دوشیم دراو و دنزیم شردپ ِرتفد ِرد هب هاتوک ی هقت دنچ

: دهدیم باوج یچرادبآ ِلا سنایم ِنز . دوشیم لصو یچرادبآ وهب دنیشنیم

؟؟ -هلب
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: تسا جک شبل زونه کرتخد

.. رایب نک هدامآ هوهق هی هدزاش نیا هساو -

روطچ ار همه شرآ نیا هک دنادیم بوخ و دوشیم دنلب یدباع ِمناخ ی هدنخ یادص

! شق خاال نآ اب دهدیم صرح

؟؟ درک مخَت و مخا زاب ؟؟ دش یچ -

: دناسریم نکمم ِدح نیرت نییاپ ارهب شیادص یشنم

هرذ الهی صا ! هرادن یمود هک خاالهیق ..دنگ لوپ همه نیا و هفایق و پیت نیا ِفیح -

... هخآ .. تشاد هطبار هرتخد نوا اب یروطچ مدنوم مدآ..نم هب هدیمن هار

.و دبوکیم نفلت یور ار یشوگ هدش لوه کرتخد و.. دیآ یم اه هلپ زا ییادص وهکی

! تسا راک ِقرغ تساهتعاس راگنا هک دهدیم پاتپل ی هحفص هب نانچ ار شهاگن

رد مه ..نآ شردپ یارب ندرک راک هک یا هلصوح ییب کالهف ِیضاران ِرسپ .. شرآ واما

اب مدآ تس یراک هچ رخآ . دنادیم هدوهیب و هرخسم ال ماک ار هناخراک نیا و هرادا نیا

وهب دنیشنب رتفد کی یوت زیم کی ِتشپ و دنزب شحیرفت ،زا دمآرد و لوپ همه نیا

دیاب امتح ؟! دیایبرب شا هدهع زا دناوتیم مه میلا ریدم کی هک دنک یگدیسر ییاهراک

؟؟؟ دشکب راک وا زا

دیآ. یم شبل یور هدنخ و دوشیم دنلب شیاج زا بجعت اب شرسپ ِندید اب خرف

! هدمآ شرسپ لُگ هک دوب هداد ربخ وا هب لبق زا نابهگن دنچره

هی شلبق یدادیم ربخ ؟؟ ارونیا زا بجع هچ ! شرآ ؟!اقآ تساجنیا یک نیبب هب -هب

؟! یدرک ارقف ریقف زا یدای دش یچ .. میدرکیم ینوبرق تاپ ولج یزیچ یدنفسوگ یواگ

ِیمرچ ِلبم یور ار دوخ . درادن هکیت و کلتم ششک و دشکیم یبل هلصوح یب شرآ

: دیوگیم هاتوک و دنکیم ترپ زیم یوربور

.. منزب رس طقف مدموا -

دیابن ار رسپ نیا ..وحاال شرسپ ِندمآ زا تسا لا حشوخ و دراد یبوخ سح خرف
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امرف فیرشت دش یضار هرخ باال رارصا اههام زا دعب هک نیمه . دزادنیب یجل هدند یور

: شکرس ِقش هلک ی هچبرسپ نیا اب دیآ یم هار سپ تس! یلک شدوخ دوش،

! تاپ هب میزیرب ور هنوخراک و رتفد ِلک نزب،ام رس ایب امش ! یدرک نوملا حشوخ -

: تسا هلصوح ویب هاتوک شا هدنخ کت

.. میسرب نومدوخ ِیگدنز و راک هب راذب .. شکشیپ شمه -

مار ِرسپ نیا دنک مار و دنزب فرح مرن دنکیم یعس و دنیشنیم شیوربور شردپ

ار! یندشن

تیگدنز .. تساجنیا هدنیآ .. تساجنیا راک ؟؟ نم ِرسپ هخآ یگدنز و راک مودک -

شوخ وهب ینک یگدنز شیاسآ و هافر وت یاوخیم یروطچ ، هشابن اجنیا .. تساجنیا

س شیش و تسیب هشیم هراد هگید ؟؟ ینکیم ور هدنیآ ِرکف چیه ؟؟ یسرب تاینورذگ

؟؟ سین سَب باوخب و روخب ! تلا

: دیوگیم مخا اب شرآ و تسین مرن مه دایز هن..

ات مشاب اجنیا دیاب نم امتح ور.حاال ام تافرح نیا اب یدرک سیورس اباب نک -لو

؟؟ هنک راک هنوخراک

ِزیم یور ار کنیع و چییوس و فیک شرآ و دنامیم شا هریخ یدنلب ِسفن اب خرف

: دراذگیم شیوربور

هب هرذ ..هی یرادن راک مه شتسد ِریغ و تسرد ..هب هشب تدوخ ِفرح یاوخیم طقف -

هنوخراک نیا وت ندرک راک زا نم هک متفگ رابدص .. یدیمن تیمها هیقب ی هتساوخ

یریگ ..هچ دایمن مشوخ مودکچیه ..زا یشنم نیا ،ات هتفرگ نابرد نوا ..زا دایمن مشوخ

! منودیمن ، اجنیا یراد هگن ونم یداد

مارآ اضف مکی ات دنکیم ثکم یا هیناث دنچ و دنکیم هاگن شرسپ ِندوب یبصع هب خرف

: دیوگیم یمی مال ِنحل اب دعب .و دریگب

،هب یراد لکشم یکره وتاب ؟؟ نم ِرسپ هخآ نراد راکیچ وت هب هیقب و یشنم و نابرد -

زا یاوخیمن .. هئوت مِلا رخآ و لوا هنوخراک ..نیا نوریب شمزادنیم اجرد نم وگب مدوخ
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ور امدآ .. دایب تتسد اراک راذب نک.. نک..راک هاگن .. نومب اجنیا ایب ؟؟ ینک یگدیسر االن

.. سانشب وراک شور و ..هار سانشب

: دنزیم یدنخزوپ شفرح نایم شرآ

شمشورفیم ،ایکال هراجا شمدیم ای لوا ِزور نومه ، هشب نم مِلا هنوخراک نیا -هگا

! شراک ِیپ هرب

! خُرف نیا دراد یرخ هلک ی هچب بجع

و دریگیم شرسپ زا مشچ فسات .اب دروخیم رد هب هقت دنچ هک دنزب یفرح دهاوخیم

: دنکیم هاگن رد هب

.. دییامرفب -

: دوشیم دراو هوهق ناجنف ود ِیواح ِینیس اب یشنم و دوشیم زاب رد

.. یهانپ یاقآ مدروآ ور نوت هوهق -

: دنکیم شهاگن وزیت دنکیم دنلب ار شرس یشنم ِیزانزان یادص اب شرآ

! یدروآ یم ادرف یتشاذیم -

: دیوگیم مخا اب شرآ و دوشیم کشخ رد یولج یشنم

هداتفا شدای هزات هقیقد هد ِدعب ، هشاب هدامآ م هوهق هقیقد هی ِرس متفگ -نم

! هگید منک لمحت منوتیمن ور اه یتیلوئسم یب نیمه .. هرایب

: دیوگیم گرزب ِیهانپ و دوشیم عمج دوخ رد تلا جخ اب یشنم

ناج! شرآ تسین یلوبق ِلباق ی هنوهب -

باال یشنم هب ور ار شیادص مخا اب شرآ ! دنکیم یشارت هناهب هک هدیمهف بوخ سپ

: دربیم

تراک هب ورب ور، هوهق اجنیا راذب ایب ؟؟؟ ینکیم هاگن ونم یراد یداسیاو ارچ سپ -

! سرب
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و تلا جخ زا یمارآ یادص اب رتخد و دنکیم خیلا کرتخد ِرس دراد، صرح یچره

: دیوگیم یتحاران

.. مشچ -

: دیوگیم گرزب ِیهانپ هب وور دراذگیم زیم یور ار هوهق شرآ ِهاگن ِینیگنس ِریز

؟؟ دیرادن یرما نم -اب

: دیوگیم شناوج ِیشنم هب ور تمی وابمال دنکیم شرسپ هب ییارذگ ِهاگن خرف

.. سرب تراک هب امرفب -هن..

ِتلا ح هب هعنقم ِریز زا شا هدش یاهالتی یاهوم . دنکیم شهاگن نانچمه شرآ اما

هوشع یدایز !اما یرادا ِگنت یوتنام نآ اب دراد مه یبوخ لکیه و هدز نوریب یگنشق

بال! دهدیم رامآ شتاکرح واب تسا زیه شهاگن و دزیریم

: دیوگیم یدج ، دورب نوریب رد زا یشنم هکنیا زا لبق

! طقف هشاب تِراک هب ترس -

: دنزیم دنخبل صرح ِمامت اب ناوج رتخد ! اقیقد دهدیم قد

! یهانپ یاقآ مشچ -

! دشخبیم ار راب نیا ،اما دماین ششوخ شنحل زا دنچره

: دنزیم ار رخآ ِرغ هتسب ِرد هب ور شرآ ، دوشیم هتسب رد هک نیمه

! بسچ ِبسچن هرتخد -

دنک!! ینعم ار نکش رمک ی هلمج نیا یکی

: دونشیم ار شردپ یادص

؟؟؟ یگنشم و عضو لخ هک ینکیم تباث یراد هدموین یچ؟! ثمالهک ؟؟؟ هتربخ -هچ
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؟؟ یروخیمن هنوخراک نیا وت راک ِدرد هب هک

: دنکیم هاگن شردپ هب یضاران ی هفایق اب شرآ

هب ،نم یگیم تسرد امش ال ..صا دایمن مشوخ هک ینودیم ! نزن فرح یروطنیا نم -اب

؟؟ هیچ باسح ِفرح ..حاال مروخیمن هنوخراک نیا ِدرد

! تسا کلسم شکرس یدایز شرسپ و دوشیم عمج خرف ی هفایق

اقآ یشیم مدآ رخآ و لوا ! منکیم تتسرد نم ،زاب یشاب لِچ و لخ مردقچره -

.. منکیم تِمدآ ..نم شرآ

: دیوگیم صرح واب تسا رفنتم شردپ ِندز فرح یروطنیا زا

!! مراذن هنوخراک نیا وت وماپ هگید نکن یراک !هی امریم مشیم اپ -اباب

! دوشیمن شا حیلا دیدهت هک شرآ و دنکیم شهاگن یراو دیدهت ِتوکس رد شردپ

متفریم و نیمز متخادنیم وتفرح هشیمه ِلثم دیاب .. هگید هرآ ؟؟ مدموا مدرک هابتشا -

.. ریگب دیدن مه ور هزورما ال ..صا مدوخ ِیشوخ ِیپ

: دیوگیم یدج و هاتوک خرف ،هک درادرب ار شلوپ فیک و چییوس ات دوشیم زیخ مین

! شرآ نیشب -

: تسین ینُک شوگ فرح ِرسپ شرآ و

.. شمه یدیم یدوخیب ریگ اباب نک ملو -

: دیوگیم یرگید ِروج خرف هک تسا چییوس یور شتسد

خیلا! تیکناب باسح ادرف ورب..زا هشاب -

..هب هدیسرت یمک .. یدنخزوپ و..اب دنامیم شزیزع الی ویه ِچییوس یور شتسد فُت! هُا

: دنکیم هاگن شردپ

؟!! ینکیم دیدهت یراد .. یهانپ ِخرف اقآ لا یخیب -
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: دیوگیم نکمم ِنحل نیرتمارآ واب دوشیم هنیس هب تسد خرف

! منکیم تدیدهت مراد .. مرسپ -هرآ

؟؟ تفگن ولین هب رگا . تشاد مک ار یکی نیمه تِش!

.. تمنیبیم بش .. تشذگ شوخ بخ.. -

ار شهاگن خرف ؟! دربیمن باسح . دتسیا یم فاص و درادیمرب ار لوپ فیک و چییوس

: دیوگیم شنامشچ هب هریخ و دروآ یم باال شرسپ ی هدیزرو ِلکیه و دنلب ِتماق ات

هباوخیم تنیشام .. منکیم دودسم وتاباسح ی همه ، نوریب یراذب هنوخراک نیا زا وتاپ -

مه رامرهز و تفوک و حیرفت و ترفاسم و یبیجوت لوپ ..زا هنوخ ِطایح ی هشوگ

! تسین یربخ

رخآ و دنادرگیم قاتا یاهراوید و فقس هب یهاگن .. تسا هارمه یگرخسم اب شدنخجک

ونآ حتلا شوخ ِیمدنگوج یاه لیبس نآ .هب دسریم شردپ ِمارآ و یدج ِنامشچ هب

ِنامشچ هرابود و.. یمدنگوج ِتشپرپ یاهوم و گنر یسوط ی هدیشکوتا ِراولش و تک

! یدج

یاب! ، مدیسرت .. شاب -

کی ِلثم زیچ.. .. دیشخبب .. وبای ِلثم و.. درادیمرب مه ار شُکرتخد ِناج کنیع و دیوگیم

..و دنکیم زاب وردار دوریم رد ِتمس هب شتکازن یب ِدوخ ِدوخ هن.. هک تکازن یب ِمدآ

: دونشیم ار شردپ ِصرح رپ ِدیدهت نیرخآ

! شرآ سین اه یریمب وت نوا زا هگید یریمب وت -نیا

یب نیمه ،هب یتحار نیمه ..هب ددنیبیم وردار دوریم نوریب و دریگیم هدینشن

! یتیبرت

تاملک مکی وقر.. قش و خیس و درپیم اج زا شندید اب زیه ِلگشوخ ِمناخ یشنم

ِهاگن یور هب دنکیم مخا شرآ و دتسیا یم هنابدوم و فاص ..آآآ دندش تخیریب

: دیوگیم ..و کرتخد
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؟؟ یدزیمن فرح هک نفلت -اب

! سیورس نهد

.. یهانپ یاقآ -هن

: دیوگیم روز شرآ

! منکیم تجارخا اج ،رد هندز فرح ِمرگ تِرس منیبب -

: دیوگیم یا هتفر لیلحت یادص واب دزابیم گنر رتخد

! مشچ -

؟؟ ینکیم هجوت ِبلج هک یتفرگ هابتشا اجک وراب اجنیا وت! نکب متاهوم -

ِیخزرب ِهاگن نآ اب شرآ و دربیم شا هعنقم هب تسد هدیسرت و عیرس هراچیب ِیشنم

! نوعلم دمآ باال هراچیب ِرتخد ِناج و.. دریگیم مشچ هرخ باال شَنُک هالک رتخد

شردپ یاهدیدهت وهب دوشیم شزیزع ِنیشام ِراوس و دنزیم نوریب یرادا ِنامتخاس زا

هک..زا تسین اباب دنک؟!! ارخیلا شا یکناب باسح و دریگب وا ارزا نیشام . ددنخیم

! تسا رتدب یردپان

درک! فاص ونم ِنهد ، هتفرگ نیشام -هی

نیا مه ولین نامام دنچره . درادرب شرس زا تسد ات شناج هب دزادنیب ار ولین دیاب

ریثات مه وا یور شرهوش یاهفرح مک مک راگنا و تسا شرهوش ِفرط یهاگ اهزور

و لوا هناخراک نیا و دریگب دای ار ندرک یگدنز ِشور و وهار دنک راک دیاب !هک هتشاذگ

دیاب دیآ! یمن هاتوک . دیایبرب شندرک هرادا ی هدهع زا دیاب و دسریم وا ِتسد هب رخآ

یاه ییوگروز ِراب ریز و دراد هگن دوخ ی ههبج هدش،رد روطره مه ار ولین نامام

! دورن سیسخ ِنُک دیدهت یاباب

حیرفت همه ..ونآ یتفوک ی هناخراک نیا ِرطاخ هب دهدیم تسد ارزا نتفر اداناک دراد

هرخسم ِتاروما هب یگدیسر و نتسشن زیم ِتشپ یاپ هب دوشیم ادف ینارذگ شوخ و

! هناخراک نیا ی
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تس.و وا یور اه یلیخ ِهاگن و دناریم نارهت ِرهش ِلا مش یاهنابایخ رد تعرس اب

یمن ششوخ هدب رامآ هشیمه و یتسد ِمد یاهرتخد ِهاگن زا هک تس یتقو دنچ .. شرآ

یمرگرس و حیرفت رگید و هدش یداع ِزیچ ..کی دنکیمن ..حلا دوشیمن بذج ینعی دیآ.

اه حیرفت ی همه . دوشیم هدننک لسک دراد یچ همه ال صا . دوشیمن باسح

..ای هنابش یاه یمه ِرود اه.. ورب رود نیمه هب هاتوک یاه ترفاسم اه.. ینامهم .. یرارکت

تذل یب دراد یچ همه .. شیاه قیفر اب اهنداد ژ اریو اهو نتشاذگ سروک و اهرود رود

. تسین یدیدج ِزیچ چیه و دوشیم

ونو ِیمرگرس ..کی تسا دیدج ِزیچ ِلا ..بند دورب رتدوز دراد تسود نیمه یارب

وونورپزا لآ هدیا ِیگدنز رکِب..کی ِحیرفت کی ..ای ناجیه رپ ِقافتا ..کی باذج

سیلا دنچ و دورب دراد تسود .. درادن دوجو اجنیا .. تذل ورپ روآ تریح یاهزیارپوس

ار دیدج یاهمدآ و دنک هبرجت ایند یوس نآ ار اهنت ِیگدنز کی دوش. رود

هک دنیبب ار ییاهمدآ دنک. هبرجت ار دیدج یاهمدآ اب دیدج یاه هطبار .. دسانشب .. دنیبب

. دتسین مه ِلثم .. دنتسین یرارکت . دنتسین وا ِسنج زا

هب کیدزن زا دعب زونه .. صاخ یاه یگدنز اهو یمرگرس . دنیبب ار توافتم یاه یگدنز

یوت و.. هدنام شنهذ یوت یرهش نییاپ تریغ الِت ِداتسا ِصاخ ِتیصخش سلا.. کی

،اب فلتخم یاهمدآ واب دنییب ار ایند دورب دراد تسود ؟! دنتسه وا ِلثم رفن دنچ ایند

! دراذگب یدد ِبانج دوش..رگا انشآ فلتخم یاهرکف ِزرط و دیاقع

سِنلا ِرانک سِنلا ِزهجم و گرزب ِرختسا ِتمس وهب دیآ یم نوریب یزاسندب ِهاگشاب زا

شلکیه و رهاظ هب یطیارش ره ورد دنکیم انش بآ یوت اهتعاس . دوریم یزاسندب

و تسا رورغ ورپ صقن ییب هتفیشدوخ زا یندشن ادج وضع یکی نیا ال صا . دسریم

! دشاب نیرتهب حلا همه رد دیاب

. دننکیم ار فارتعا نیا ناشهاگن اب مه شدوخ یاه سنجمه یتح ..هک تسه هک

هکت لِد یاه تس وژ ابیز ِمخا و قارب ی هزنرب ِتسوپ وگالخو ِلکیه و تسا شرآ هلب..

و رود زیه ِمشچ و رود دب ِمشچ تس! یزیچ بجع شیاه هلضع .. نوووج و نُک هراپ

! دورن تدای هقدص و دنپسا ناج ولین و.. روک هاوخدب ِمشچ

دوخ هب یتحاران و ینابصع ِتس ژ شرآ ، دنادرگیم شرس ِرود دنپسا ولین هک روطنامه



tlg
:@

NOVELSLAND

! تسین تین و لیلد یب ..هک دریگیم

: دنکیم شهاگن نارگن و درادن ار شرسپ ِیگتفرگ هرذ کی ِندید ِتقاط ال صا ناج ولین

یا؟! هتفرگ ردقنا ارچ ؟؟ ناج نامام هدش یچ -اوِا!

دراد یا یتسوپریز ِیگتفرگ شیادص و دشکیم رگید ِتمس ارهب شهاگن مخا اب شرآ

! سنِجان

.. مرادن هلصوح اباب لا یخیب -

ِرانک و دهدیم هیدهم ِتسد ارهب نُک دود دنپسا . دنکیم رت نارگن ار ولین نحل نیمه

: دیشنیم لبم یور شرسپ

؟! تمنیبب ؟؟ هگم هدش یچ ؟؟ یچ ینعی -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد و تس یبصع شرآ

.. مرادن ندز فرح الحِلا صا شلو .. نوتتسد زا هگید میدرک -ریگ

ار شتسد و دنکیم شهاگن هناردام ِینارگن اب ولین ! تسا ندز فرح ی هدامآ ینعی

: دریگیم

؟؟ هدز تهب یفرح یسک ؟؟ یتدوخ وت ردقنا ارچ ؟! هخآ ارچ -

و دنیبیم ِروسنلا نآ زا شوهم و.. دهدیم ناکت فارطا هب یرس یدنلب ِفوپ اب شرآ

دش!! سول ینابایب لوغ !زاب دروخیم صرح

نیدیسر قفاوت هب ؟؟ یدز فرح شاهاب ؟؟ دش یچ اباب ِتکرش یتفر زورما ال -صا

؟! مهاب

لمحتم دراد ار یدایز راشف شرآ اقآ بخ و دراشفیم شا یناشیپ یور تشگنا شرآ

هک! تسا هراچیب ، دشابن شتشپ رگا مه ولین نامام هزات ! دوشیم

؟؟؟ ندرک تِمشچ ، ندید اباب یاراکمه هنکن ؟؟؟ هنکیم درد ترس -اوِا
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: درغیم صرح اب سنلا ِرونآ زا شوهم

.. مروخن صرح ردقنا مشب وحم شاک ادخ! یاو ادخ یاو -

: دنکیم هاگن شرتخد هب بجعت و ینارگن اب رابنیا ولین

؟؟؟ هدش تفرح دنهس اب زاب هنکن ؟؟ یروخیم صرح یراد ارچ ؟!! شوهم هدش یچ -

: ددنخیم شردام هب ور صرح اب شوهم و دوشیم دنلب شرآ ِدنخزوپ یادص

زا شمه نم یاندروخ صرح .. هراچیب ِدنهس نوا هب دینوبسچن ، هشیم یچره -یه

! هدنخیم نم هب هراد تهک هقیتع نیا ِتسد !زا تساهامش ِتسد

دراد مخا شرآ . دنکیم هاگن شرسپ وهب تسا بجعتم شوهم ِندروخ صرح زا ولین

: دریگیم شوهم ارزا شا یضاران ِهاگن و

.. هراد لکشم مشدوخ اب یناور ی هرتخد -

: دهدیم ناکت فارطا هب یرس یدنلب ِفوپ اب ولین

اباب.. ِشیپ یتفر زورما هک ور وت صوصخ ور..هب امش ندز مشچ امتح -

. دنکیمن لمحت رگید و دوشیم دنلب شوهم ِتداسح و صرح زا راشرس ِغیج یادص

: شرتخد یاه یزاب ینج زا ولین ِتریح مهزاب !و قاتا مهزاب و رهق مهزاب

؟!! هنکیم غیج غیج یه ارچ ؟؟؟ هشچ رتخد نیا -او!

: یذوم ِتسایس ،اب دنکیم عمج دوخ ِتمس ارهب ولین ِساوح شرآ

باذع هراد شیلقع یب ِرطاخ هب نوا .. هگید هشِکیم هنوخ نیا وت یروج هی یکره -

امش! یانتفگ روز ِرطاخ هب نم ، هشکیم

: دهدیم شا هشوگ رگیج ِیضاران ِنامشچ ارهب شبجعتم ِهاگن ولین

یباذع هچ ؟؟ میتفگ تهب یروز هچ ؟!ام شرآ هیفرح هچ نیا هدب! مگرم ادخ -اوِا

؟؟؟ یشکیم یراد
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: دیوگیم ، دوشیم شا ینشاچ مه یتحاران هک یمخا اب شرآ

ندز رس ووت تنم اب شمه هک هیتفوک ِیگدنز هچ نیا ؟؟ هیچ سپ تسین باذع -

؟؟؟ هرذگیم

: دوریم او ولین

یچ؟! ِتنم -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد و دریگیم یا هفایق مهزاب شرآ

.. مرادن ندز فرح ی هلصوح نک.. شلو -

! نوج ولین نک رارصا ینعی

: دروخیم لوگ ولین و

؟؟ ینزیم وفرح نیا هک هگم هدش یچ ؟؟ هیچ تنم ؟! هخآ هدش یچ منیبب وگب -هن

: دیوگیم تقاط یب ولین و دنکیم توکس شرآ

هدز؟! تهب یفرح -اباب

! تسا تحاران یدایز راگنا و دنزیم یدنخبل یب ِدنخزوپ شرآ

؟؟؟ هتفگ یزیچ اباب -هرآ؟!!

: دنزیم فرح شردام یارب هرخ باال شرآ و

وت متفر مدش ،اپ دایمن مشوخ هکنیا ..اب متشاذگ مارتحا شفرح ..هب شتکرش متفر -

یلو ؟؟ ما یضاران ردقچ هک یدید امش.. ِرطاخ مزا..هب داوخیم یچ منیبب هنوخراک نوا

مزا ونیشام هک هگیم هتشگرب ، اجنوا متفر دعب ! هرادن بِع ، هماباب متفگ زاب

هک هنزیمن ش هچب هب وفرح نیا یردپان ! هنکیم ومکالخیلا یکناب باسح .. هریگیم

ش هچب ِجرخ هک یراز ود نورق هی هساو هنزیم ام ِرس وت یروطنیا ام یاباب نیا

! هنکیم

: دبوکیم تسد یور تسد و دشکیم یدنلب ِنیه ولین
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دز؟!! ور افرح نیا اباب نم! رب ِیاو -یِا

: دهدیم ناکت یرس شرآ

اتاالنهب یلیخ راگنا .. هریگیم مزا ویچ همه ،ایکال منومب دیاب هنوخراک ایوت تفگ -

ِتشپ تنم یه ..حاال هدرک متساوخ هک ینومه یلیخ .. هداد تیمها ماه هتساوخ

میگدنز هنوخ وزا یتسین نم ِرسپ هگب هدنوم مک طقف .. فرح ِتشپ فرح .. تنم

! نوریب وشمگ

: دنزیم شتروص ارهب ناتشگنا رس ولین رابنیا

هچب امش هساو ام یگدنز ِلک ؟؟ ینزیم هیچ افرح نیا مرس!! هب کاخ وگن! شرآ وگن -

.. تساه

: دنزیم یدنخرهز صرح اب شرآ

! منیبیم مراد -هرآ..

نوفیآ ِتمس هب ناوج ِهام اپهب ِراکتمدخ . دوشیم دنلب هناخ ِرد ِگنز یادص عقوم نامه

: هدنام هریخ شرسپ هب تریح و یتحاران اب ولین و دوریم

دب ور اباب ِروظنم دیاش .. نکن تحاران وتدوخ .. نزن ور افرح نیا مرب تنوبرق -

.. هنزیمن وفرح نیا تقوچیه ..اباب یدیمهف

: دیوگیم راو همزمز مخَت و مخا و یتحاران هب شرآ

هدز.. -حاالهک

: دیوگیم هیدهم

.. ندروآ فیرشت -اقآ

: دوشیم دنلب ، فرح نیا ِندینش اب شرآ

.. دینکن مادص .. مباوخب مریم -نم

: دوشیم تحاران رتشیب ولین
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ماش؟!! ِنودب -

و دنیبب دهاوخیمن مه ار خرف ..اباب رگید درک ار شراک و دوریم اه هلپ ِتمس هب شرآ

: دنزیم ار فرح نیرخآ

! دیراذب مولج تنم هکاب یماش نوا مرس وت هروخب .. مروخب تفوک -

! رامذوم یَا

! یروطنیا وگن نامام شرآ -

ینعی نتفرگ شیپ ِتسد . دنکیمن هاگن مه ار شرس ِتشپ رگید و دوریم اهباال هلپ زا

رت زیزع ِرسپ کت یارب یروخلد و یتحاران یلک و ناج رهوش و دنامیم ولین نیا!حاال

هه! ؟؟ تسین اه یریمب وت نآ اهزا یریمب وت نیا !هک شناج زا

*************

و هداتفا زارد هب زارد ، شزهجم و سکول ِقاتا ِگرزب ِتخت یور و تسا باوخ ِقرغ

! دهدیمن هزم حبص ِباوخ ِلثم یزیچ چیه

ِرد هب هک یدنلب ی هقت دنچ هکاب دنکیم هزم ار شزیزع ِباوخ زا یتعاس هچ دنادیمن

ِنامشچ و هدرکن ادیپ ار دوخ زونه ! درپیم باوخ ،زا دوشیم هدیبوک شقاتا

شتیباذج اپاترس ی هتفیشدوخ ِدوخ زا هک یگرزب ِرتسوپ و راوید یور شدولا باوخ

یادص شدنب تشپ .و دروخیم رد هب یرتدنلب یاه هقت ..هک هدنام هدش، کح راوید یور

! خرف اباب

!! ودب دش! رید وشاپ ایهن؟!یاال یدشاپ ؟؟؟ شرآ -

زونه . دهدیم قاتا ِرد ارهب شا هدش تشرد ِنامشچ و دشکیم دولا باوخ یسانرخ

: دوشیم رتدنلب شردپ ِیدج یادص هک دروایبرد دوخ زا ییادص هتسناوتن

! هشیم عورش تِراک زورما نیمه زا وشاپ !! منیبب وشاپ -
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یور شی وپال شخپ یاهددع و گرزب ِتعاس ِتمس هب شبجعتم ِهاگن . دنزیم کلپ

! زونه هدشن مه حبص ِتفه تعاس و دوشیم هدیشک یرانک ِراوید

؟؟؟ یحبص ِلوا هربخ هچ اباب؟!! هیچ -

هدامآ . دوشیم نایامن رد یولج ینابصع همین و یدج ِردپ ِبانج ِتماق و دوشیم زاب رد

! شزیزع ی هناخراک هب نتفر یارب ، هدرک کیش و هدش

! میرب وش رضاح وشاپ دش! رید ؟؟ منک تادص رابدنچ هگید وشاپ -ِد

: دنکیم هاگن شردپ هب ریحتم و دوشیم زیخ مین شرآ

؟!! اجک -

: تسا رت یدج هشیمه زا شردپ

! هنوخراک -

: ددنخیم هدش، شرامرهز هک یباوخ زا یبصع و..دعب دنامیم یا هظحل شرآ

؟؟؟ هشب یچ -هک

: دیوگیم یراد هنیک ِدنخبل واب دتسیا یم شرسپ ِرس باالی خرف

! ینک راک -هک

هتفرگ شا یخوش . دزادنا یم شا یدج یاباب یاپ رسات هب یهاگن شرآ

؟! یحبص ِلوا

منک! -راک

: دنکیم دییات خرف

.. ینک راک -هرآ

: دنزیم یدنخزوپ شرآ

یوت! هنوخراک -وت
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: دنزیم یا یدج ِدنخبل

نم! ی هنوخراک -وت

: دوشیم رت دنلب شرآ ی هدنخ کت

؟؟؟ اباب یدید دب ِباوخ ؟! هبوخ -حتلا

: دشکیم زارد هرابود شرآ و دنامیم شا هریخ یدج خرف

.. دنبب ترس ِتشپ مرد .. مراذب وم هپک راذب ورب ! یحبص ِلوا هدن ریگ ورب -ایب

دنکیم رگید ِتمس ارهب شرس شرآ و دنامیم هریخ لبنت ِلچک نسح هب صرح اب خرف

: ددنبیم مشچ و

! تسین ارجام ِنک لو ام ور هدز یلفق .. ههاباب نیا ِتسد زا میدرک ریگ یتخبدب -

!! شرآ -

دنکیمن زاب مه مشچ یتح ایآ؟! دربیم باسح شرآ و تس ینابصع یشرغ خرف یادص

: دوشیم رهاظ رد یولج ولین و..

؟! یحبص لوا هتربخ هچ ؟؟ خرف هدش یچ -

: دنکیم تیاکش هتسب مشچ روطنامه ، دونشیم ار شردام یادص ات شرآ

میرادن شمارآ هقید نم..ود هب هداد ریگ ، هدید یباوخ هچ تسین مولعم ..زاب یچیه -

.. هنوخ نیا وت

مه بل ..ریز دراذگیم شنامشچ یور دعاس و دشکیم راوید ِتمس ارهب شرس رتشیب و

: درغیم راو همزمز

! هنودیم ادخ ، میرب میشیم خالص -یک

: درغیم صرح اب خرف

! شرآ ایرایم ونمباال یور نوا یراد -
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: دوشیم قاتا ِدراو ولین

حِلا هب زور دنچ راذب متفگ تهب هک بشید ؟؟ یراد هچب نیا هب راکیچ ؟! خرف هیچ -

؟! هخآ یراد شراکیچ یحبص ِلوا ..االن هشاب شدوخ

دیآ: یمن هاتوک مه وا رطاخ هب رگید و دنکیم هاگن شا زان ِلگشوخ ِنز هب مخا اب خرف

! تافرح اب مدش هیجوت بشید یفاک ی هزادنا ..هب شاب هتشادن راک امش موناخ -

: دیوگیم هچ ینوج ولین دنیبب دهدیم شوگ شرآ

فرح شاهاب مدوخ ..نم شاب هتشادن شراک هب یراک زور دنچ ..هی مزیزع میرب -ایب

.. منزیم

! دروخیمن بآ ناممشچ ادخ..هک ِدیما دوش،هب مدآ دیاب رسپ نیا و دروخیمن مه لوگ

دوب.. هدش هکاتاالن دوب وشب تسرد ..هگا ینزیم فرح شاهاب یراد امش سهلا -ود

: دیوگیم رت مرن ولین

زورید نیمه هگم مدز، فرح شاهاب شیپ ِتقو دنچ نیمه .. شور مزور دنچ -حاال

.. دایب شدوخ مه هگید ِزور دنچ مدیم لوق ؟؟ دموین

: دنامیم شنِئاخ ِنامام یور شا ینابصع ِهاگن و دنکیم زاب مشچ تریح اب شرآ

.. مراذیمن هنوخراک نوا وت وماپ نم هدن! لوق نم ِفرط -زا

هب مخا واب دنیشنیم شرآ ..اما دیوگن یزیچ عفال هک دنکیم هراشا وربا و مشچ اب ولین

: دنکیم هاگن شردپ

ماوخن ؟؟ منیبب دیاب ویک منک، دمآ و تفر ت هنوخراک نوا وت ماوخن نم ناج -اقآ

دیاب راکیچ ، هشب نشور ت یزانزان ِیشنم .. تیچرادبآ .. تارگراک مجِلا هب ممشچ زورره

؟؟؟ منکب

: دوشیم عفلا شیاه کخاش ولین دیآ، یم یزانزان ِیشنم ِمسا ات

؟!! یزانزان ِیشنم -
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! دهاوخب ناتلد ات بلط تصرف هک مه شرآ نک! راب یلا وقاب روایب حاالرخ

هوشع اتدص ، هنزیم فرح هملک مدآ!هی هساو دایم راوطا ادا اتدص اباب.. -هرآ

! یرگ هوشع ،ای هنکیم یرگ یشنم هرتخد منودیمن ..نم هزیریم

! هنتف ِشرآ و دخرچیم شرهوش ِتمس هب رمک هب تسد ولین

هک تدوخ ِلد ِرو یتشاد هگن نووج ِیشنم ! هنکن درد تتسد خرف هلب؟!!اقآ -هلب

؟!! هزیرب هوشع

راد هنیک و هنادنمزوریپ شهاگن و دراد مخا و دنکیم هاگن شردپ هب ینعم رپ شرآ

نج؟! ِمخت ی هرسپ تسین

هنوخراک نوا وت یایم یشیم !ایاپ مایمن هاتوک هعفد نیا ینک، روج هنوهب یچره -

باسح یچیه وت نم ور هگید ..ایکال تتسد یریگیم وراک ی هشوگ ،هی ینیشیم

! ینکیمن

تس: یشنم ِرکف رد زونه ولین

هدب! ونم ِباوج خرف -

: دنکیم هاگن شنز هب یدج خرف

هیام یزیچ ره زا ینیبیمن تس.. هنتف ترسپ ..نیا نزن فرح هقیقد هی امش موناخ -

؟؟ هشب شدوخ ِفرح ات هراذیم

ارزا شردام ِیرادفرط دراد شرآ و.. دنکیم اجباج ردپ و رسپ ِنیب ار شهاگن ولین

: دوریم تینابصع هب ور مک !ومک راگنا دهدیم تسد

؟؟ یگیم روز -

: دهدیم ناکت رس خرف

! یسریم اجک هب منیبب نکب ؟ ینک تفلا خم یاوخیم ؟؟؟ هیچ تفرح ! مگیم روز -هرآ

: دوشیم رهاظ رد یولج دولا باوخ مه شونرف . درپیم شرآ ِغامد ی هشوگ
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؟! هنوتربخ هچ ؟؟ میباوخب دیراذیمن هخآ هیچ ِثحب یحبص ِلوا -

: دریگیم ار شرهوش ِجنرآ ولین و دنکیمن مه شهاگن یتح یسک

؟! هندز فرح ِزرط هچ ..نیا خرف ایب هاتوک -

..مک شرآ !و دروایب مک دیاب ،ای دروآ یم مک وای دنکیم هاگن شرسپ هب طقف اما خرف

! رخآ دروآ یمن

دیدهت ونم ؟؟؟ یزیریم مباسح وت هک ما یراز ود نورق هی ِجاتحم یدرک رکف ! منهج -

! امنزب نوتهب رس هی ماین سملا هب سلا هگید مرب مراذب کال نکن یراک ؟!هی ینکیم

ارچ؟! دوشیمن ..مدآ شرورغ رپ ِشکرس ِقش هلک ِشرآ . دروایب مک دهاوخیمن مه.. خرف

: دنکیم هاگن شرسپ هب یتحاران و سرت اب ولین

؟!! شرآ -

: دریگیمن شردپ زا مشچ شرآ

؟! مرب کال مراذب ای یرادیمرب تسد -اه؟؟

: دیوگیم هدنخ اب فرط نآ زا شوهم

.. میشکب تحار ِسفن هی مه ام هکلب نک مک وترش -ورب

: درغیم شرتخد هب ور ولین

! شوهم نزن فرح -وت

یلمع ار شفرح ات دنکیم یطلغ ،ره دتفیب یجل هدند یور شرآ رگا هک دنادیم خرف و

! درادن یمود هک تسا یا یغای دُغو . دشاب هدرک

دنکیم رکف هظحل نامه دنک.. شمدآ دهاوخیمن یلدم نیا و دنامیم شا هریخ اه هیناث

دنک؟! هچ رسپ نیا اب دیاب هک

؟؟؟ هن هنوخراک یایمن -
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: دنزیم دنخبل ِنودب یدنخزوپ شرآ

؟؟؟ دنچ ولیک هنوخراک .. منتفر ِرکف وت -نم

: ددنخیم تیدج اب خرف

؟؟؟ یرب هک یرایب یاوخیم لوپ اجک -زا

یمن هاتوک لا حنیا اب !اما دوشب تروپاس شخرف اباب ِفرط زا تسین رارق ینعی نیا

دیآ:

! شاب ت هنوخراک ِرکف ..هب شابن نم ِنتشادن لوپ ِنارگن امش -

: دتسرفیم نوریب یسفن و دوشیم هنیس هب تسد خرف

.. یرادن ندروآرد لوپ نورق یهی هضرع هک هزوسیم نیا زا -ملد

: دروخیمرب گرزب ی هتفیشدوخ ِرورغ هب

هنوخراک نوا ِلک هدشن سلا ِرس ، مرایبرد ماوخب نم انزن! فرح یروطنیا نم اب -نم

! مرخیم اج هی ور

وربا خرف ! دیوگب تراز کی دیاب یکی و دنکیم شهاگن بجعت اب ولین و ددنخیم شوهم

: دهدیم باال

! رخب بخ -

! ارمع ؟؟ دروایب مک

! مرادن جایتحا هراد ماباب یتقو -

! رسپ نیا تسا رَشت بجع

؟؟؟ ینکب یطلغ هچ یاوخیم تقو نوا .. متسین نم نک رکف -

: درغیم شرآ مهزاب

راذن ورب !ایب اینکیم متفوک ویچ همه یراد هگید ! یحبص ِلوا راذن نم رس هب رس -اباب
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و.. رخآ ِمیس هب منزب

: دنیشنیم تخت یور شرانک خرف شفرح ِنایم

باال؟؟ یشکب وتدوخ ِراولش یراد هضرع ال ،صا مشابن نم منیبب ماوخیم ! یدج -هن

: دیوگیم یدنلب ِفوپ اب شرآ و دننکیم ناشهاگن شوهم و ولین

!! منکیمن راک.. هنوخراک نوا ،وت منکب مه یراک ره نم اباب! یا میداتفا یریگ بجع -

: ددنخیم شوهم

هش! مک شور هک تسافرح نیا زا وت وررپ -

: دنکیم شهاگن کانبضغ شرآ

! یشنوزیوآ ،زاب هنکیم تیا هوهق یچره فرط ؟؟ تسه هگم مرت وررپ وت -زا

: دنزیم داد راد ضغب صرح ِمامت واب دوشیم وحم شوهم ی هدنخ

؟؟؟ هراد یطبر هچ وت !هب تیصخش یب ِروعشیب -

: دنیوگیم نامزمه خرف و ولین

! شوهم وش تکاس -

: دنزیم غیج دوجو ِمامت واب دشکیم صرح زا یسفن شوهم

!! دایم مدب تزا -

یادص دعب ی هیناث دنچ .و دوشیم وحم رد یولج زا شوهم و دنزیم یدنخزوپ شرآ

رهق ِینج ِناج شوهم . دوشیم شخپ باال سِنلا ِیاضف یوت شقاتا ِرد ِندش هدیبوک

! رفنتم ِدوسح ِورهق

: دنکیم هاگن شرسپ هب یدنلب ِسفن اب خرف

؟؟ یرب یاوخیم -
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: ددنخیم ییوررپ اب شرآ

.. مریم دوز ای -رید

: دنکیم دییات خرف

.. یرب منکیم فیدِر وتاراک منم بخ.. هلیخ -

: دیوگیم ولین و دنامیم تام شرآ

؟!! یگیم یدج -

: دریگیمن شرسپ زا مشچ خرف

.. یدج -هرآ

: دیوگیم یروابان اب شرآ

اباب!! -هن

: دهدیم ناکت رس خرف

! هراد طرش هی -هرآ..اما

: دیوگیم هلصوح ویب دباوخیم شداب ! دراد هشقن سپ ناااهآ

منک! تراک هنوخراک وت مایب -الدب

؟؟ یایمن -

خرف . دهدیم ناکت فارطا هب یرس و دریگیم مشچ زیمآ رخسمت یدنخزوپ اب شرآ

: دیوگیم

؟! یراد تسود یراک هچ ؟؟ تس هنوخراک اب تلکشم -

: دیوگیم هدننک هتسخ ِثحب زا یص خال یارب شرآ

منک! دمآ و تفر امدآ نوا ِنیب ، مایب هنوخراک نوا وت هکنیا ،زج منکیم هشب یراکره -
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؟؟ هیچ تفرح ..حاال هئوت ی هنوخراک نم ِلکشم ال صا

: دهدیم یرکذت شرسپ ِبدا یب ِنحل ِرطاخ هب ولین

! نامام هتشز ؟؟ مرسپ -هع

! یناریا ِتسد هب ییاپمد یاهردام ِمامت ِقلح رد ولین ِندرک اوعد

: دیوگیم خرف

؟؟؟ یزادنب هار یدلب -راک

! امتح دراد یفده اهفرح نیا ِتشپ شردپ . دنکیم شهاگن طقف شرآ

؟؟ یزادنب هار یدلب یراک -هچ

: دنکیم هاتوک ار شردپ ِییامعم ِثحب هلصوح یب شرآ

؟؟ هیچ تطرش -

: دنزیم یدنخبل خرف

.. مطرش ناهآ -

ِرس زا نتشادرب تسد یارب شرهوش ِطرش دنیبب دهاوخیم و دنیشنیم شرانک مه ولین

! تسیچ شا هراچیب ِمولظم ِرسپ

.. وتدوخ ِراک ! هرادن یلا کشا چیه ینک، راک هنوخراک یایب یرادن تسود -حاالهک

: دیوگیم دوش، مامت شردپ ی هلمج هکنیا زا لبق شرآ

؟؟ مزادنب هار ومدوخ -ِراک

یوت نتفر زا رتهب دنک، یراک ره هک دنکیم رکف هظحل نامه شرآ . دهدیم ناکت رس خرف

رکف هیناث دنچ !اب تسا ندرک راک شردپ ِتسد و..ِریز اهمدآ نآ ِلمحت و هناخراک نآ

: دیوگیم ندرک

.. مشرکف وت اقافتا -
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عقوت لویا اباب! "هن ِلثم یا هفایق مه خرف و دنکیم شهاگن بجعتم مهزاب ولین

. دریگیم "! لچک نسح تزا میتشادن

.. مشیم راودیما تهب مراد ! هبوخ -

: دیوگیم شرآ

.. ناریا وت هن -اما

: ددنخیم انعم رپ خرف هعَپ!

منکیم فیدر وتاراک سهلا هی منم ، یزادنب هار وتراک ناریا وت ینوتب هگا ! دشن هگید -هن

.. داوخیم تلد هک ییاجره یریم و

دنک؟! رواب سلا! کی ِرس . دنکیم هاگن شردپ هب هنارکفتم و دنکیم گنت مشچ شرآ

؟؟؟ مدلا یمن هریش شرس

-عِع؟!

: دیوگیم شهباشم ِنحل اب خرف

-هرآ!

: ددنخیم شرآ

.. میسرب نومباوخ هب راذب ورب دش..حاال زارد ماشوگ .. شاب -

: دیوگیم ولین رابنیا

.. هگید هراذیم تاپ ولج هار هراد اباب ؟؟ اداناک یرب یاوخیمن هگم ؟؟ شرآ -

هک دهاوخیم وا زا هراشا و امیا اب ناج ولین هک دنیبیم ، دنکیم هاگن شردام هب یتقو

دنامهفیم ندمآ وربا کی اراب اهنیا ِمامت و.. دنک ناحتما و تس یبوخ وهار دهد شوگ

اه!
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اب هیواسم شندرکن لوبق طقف .. نکن یاوخیم نک، لوبق یاوخیم .. مراذیم طرش مراد -

نم! ِفرط زا یمیلا هناوتشپ ِنداد تسد زا

: ددنخیم یا یضاران ِتلا وابح دنام یمن شرآ یارب یهار نیا! زا مه نیا

اه! یرایمرد یزاب یردپان یراد بوخ -

: دراذگیمن شرآ ،هک دنزب یفرح دهاوخیم خرف

مه سلا وهی میدرک وراک میدز .. متخادنا هار ور ماوخیم مدوخ هک یراک نم میریگ -

؟؟؟ یچ تقونوا ، تفرح ِریز یدز ووت مدموا سلا هی ..ِدعب شاپ میدنوم

: دیوگیم ولین خرف، زا لبق

امش.. هن، وت ؟؟؟ مقشع -

! تقشع یور اهرکذت نیا دراد ریثات هک مه ردقچ ناج! ولین یوشب زان

؟؟ دش یچ -اه؟؟

: دیوگیم تیدج اب خرف

.. دهاش متردام .. هنودرم ِلوق -

رید سلا کی ! درادن مه یا هراچ راگنا ،اما درادن رهوش و نز نیا هب ینانیمطا دنچره

هک! تسا نتفرن زگره زا رتهب ،اما تسا

! منکیمن میلا کمک نم هک نکن باسح ال صا نم -اما!ور

دیآ: یم شوج هب شریش ولین

؟! خرف -

، دشکب یبل هکنیا نودب شرآ و.. دزودیم مشچ شرسپ ِیضاران و تام ی هفایق هب خرف

. دنزیم یدنخرهز

! تانداد لوپ نوا وراب ام یدرک سیورس -
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: دهدیم همادا ار شدوخ ِفرح و درذگیم خرف

س هی ِرس منیبب .. تدوخ ِتسد متنیشام نک.. یزیر همانرب نومه ،ور هتباسح وت یچره -

دصیس تسیود نیمه .. یرایبرد داوخیمن مه یلوپ نانچنآ ! ینکب ینوتیم راکیچ لا

؟؟؟ موه میا.. یضار ،ام یرایبرد منموت

: دروایب مک اباب نیا ِشیپ ارمع و ددنخیم هناراو دُغ شرآ

ناخ.. سیسخ تدوخ ..وپالتمِلا مرخیم مت هنوخراک سلا هی ِرس ماوخب هک.. متفگ -

: دوشیم دنلب و دهدیم ناکت هدنخ اب خرف

.. مینک فیرعت و مینیبب -

یور روطچ هک تسا رکف یوت و دوشیم هدیشک باال شصرح یرپ هدش گنت ِنامشچ

دنک! مک اهزور نیمه ار شردپ

: دیوگیم شرسمه هب وور دریگیم مشچ خرف

.. ولین میرب -

واب ددرگیمرب رخآ ی هظحل نامه اما ولین ! درادن یزاب نامام و یراد بناج ِقح ینعی

: دیوگیم یناوخبل ِتلا ح هب شرسپ هب ور هراشا

.. مینزیم فرح مهاب ادعب -

لوپ دش. روج شلا س کی ی هرخسم ِطاسب و دریگیم مشچ یبصع و هلصوح یب شرآ

! ااارمع رپ؟؟ ینامهم و شاپب و زیرب و یزاب رَپ،رپ..الجر ِیکناب ِباسح رَپ.. یبیج وت

خالص هشیمه یارب و دوریم و دوشیم مامت هرخ ..باال دوشیم مامت سلا کی نیا اما

! دوشیم

*********
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وگالِس دنکیم ترپ زیم یور ار یشوگ بِو، ی هحفص ِندرک نییاپ زاباالو هتسخ

ِجوم هب هنارکفتم . دوشیم عمج شتروص و دروخیم یپلق . درادیمرب ار شا یندیشون

ِنتخادنا هار ِدرومرد دراد هک تسا هتفه کی زا رتشیب و دنامیم هریخ رختسا ِبآ ِمارآ

ِمخا و دکچیم شتروص یور شیاهوم زا بآ . دنکیم رکف ، دشاب شلیم ِباب هک یراک

سکع سیسران ی ههلا زا هیواز نیا زا دیاب و تسا تیباذج یادخ . دراد یفیرظ

ومال! هب تفرگ

. دراد صرح فُنیریگ ِسیسخ ِخرف اباب وزا یبصع و تسا مگردرس حاال

! هرام ِرهز هنوخ نیا وت یشوخ -

هک! درادن یشوخ نامرسپ ناج.. یا

هچ دنادیمن هک دشاب صقن یب زیچ همه رد دراد تسود ردقنا و دراد ساوسو ردقنا

دهاوخیم هیامرس یلک یراک !ره دشاب واالیوا ِتیصخش ِروخ اترد دزادنیب هار یراک

و دزادنیب ور ناخ سیسخ هب رگید دهاوخیمن ال صا . دنکیمن لُش ار هسیک ِرس ههاباب و

! ادیپان شرس ،نآ دنزب مه هب یا هیامرس و لوپ سلا کی ِرس هک دراد همانرب

اه! یزوگ هدنگ هچ ؟! وردوخ ِتاعطق و هدنام یراک ِلوا نیمه هک دسرب داد هب ادخ

یا! هناناگرُزب یاهرکف ..هچ ممما زیچ.. .. ینعی

نیا اب مهزاب و دنکیم رورم مهزاب .و دهدیم ومل دشکیم یلحاس ِیلدنص یور ار شنت

نییام نییاپ هب ندرک رکف ی هزاجا شرورغ . دسریمن یا هجیتن چیه هب هیامرس سُچ

اباب! تسا مهم یلیخ وا یارب مه یراک و..کالِس دهدیمن یلومعم یاهراک اهو

: درغیم صرح واب دنکیم مخا مهزاب

! کاف -

؟؟؟ ربخ هچ ولین ِرسپ اوِا!!

هک دیوگیم ار رگید یاه راد قوب نآ زا یکی بل ِریز و درادیمرب ار یشوگ باصعا یب

عملا! ِکاخ یاو و.. هاگتسد مدو هک دوشیم طوبرم

: دهدیم مایپ یکی هب
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راهچ منوا ، ینومدوخ دادریت طقف نک.. عمج هیاپ مشلا.. مرب ماوخیم یزور دنچ -هی

! یرایب یرادنرب تدوخ وراب ییاپ رسو ویب لذارا ..ره نوش یباسح مدآ رفن جنپ

.. مگیم زاربوچب اتود یکی هب ممدوخ

دراد مخا زونه .و دوشیم دنلب اج وزا دنکیم لا سرا شیاه قیفر زا یکی یارب ار مایپ

یور هدش راک ِیدق ی هنیآ و ددرگیمرب ، شباااذج ِمخا هب ندرک رکف اب یا هظحل و..

،اما هنادرم و نهپ .. تسا حتلا شوخ شیاهوربا . دنکیم هاگن ار شرانک ی هراوید

ود مه ،نآ شیوربا باالی ولوچوک ِنتخادنا غیت کی ،زج هدزن شیاهوربا هب تسد .. زیمت

هدش! هتشادرب شیاهوربا هک هدرک رکف سکره هدروخ طلغ .. شیپ ِهام هس

! هبوخ شگنشق وربا ، هبوخ شِگنشم شرآ .. دنامب نامدوخ ِنیب .. دنچره

رتخد ییاتدنچ دیاب .. ندش سکلیر یارب دراپسیم مرلو ِبآ ارهب شنت و دنزیم هجریش

صرح ار! هریخ یاههاگن دنک لحم گس مکی دراد تسود و.. دشاب ناشپیکا یوت مه

ایهن؟؟ ایآ دوش اضرا ات دنک خیلا یکی یور دیاب ..و یلیخ خرف اباب ؟؟زا دراد

! دینک تنعل ار ناتفرحنم ِنهذ و دیناوخب تسرد ار هلمج .. مِهِا

****

هب شا هدنُم هدنُگ ِلکیه دیآ. یم نوریب رختسا وزا دزادنا یم شندرگ رود ار هلوح

و دیآ یم ادا مخا !اب دریگیم روگیف هنیآ یولج و هتفرگ مجح هفقو یب یانش رطاخ

وزا دریگیم هنیآ زا مشچ هنارورغم ، شنُک دیهش رتخُد و هدیچیپ یاه هلضع زا یضار

شوهم یابیز مجِلا ِمشچ وت مشچ ، دنکیم زاب ردار هک نیمه . دوریم اهباال هلپ

ِریز دناوتیمن شرآ . دوریم یتمس وهب دنکیم کزان مشچ ِتشپ کی شوهم و دوشیم

: دیوگن بل

! غرُمرتش -

وا وهب ددرگیمرب صرح اب شوهم ؟؟و بانج ییوگیم شنداد چیپ بل رطاخ هب

: درپیم
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؟؟ یمامت یچ همه یلیخ یدرک رکف تدوخ .. تیصخش یب مهفب وتنهد فرح -

ار شوهم ِییوخ دنت یتقو !هک دیسرپب نوج ولین هن،زا دییوگیم ! تسه هک هتبلا

: دیوگیم راو رکذت و دهدیم فک زا تقاط ، دنیبییم

؟؟؟ هتگرزب ِردارب اب ندز زرط هچ نیا شوهم -

: دنکیم هاگن شردام هب صرح اب شوهم

؟؟؟ غرم رتش تفگ نم هب یدینشن ینعی -

: دهدیم شناج شرآ هب ولوچوک ِرکذت کی لا حنیا هنولاال!اب ؟؟ دینش ولین

.. هتشز ناج نامام ؟؟ شرآ -هع

شردپ ِتمس هب شیولگ ِهت زا یشرغ واب دوشیم هدییاس مه یور شوهم یاهنادند

: دوریم

مش!! تحار امش ِتسد زا هدب گرم ونم ادخ -

: دیوگیم مارآ یهاتوک ی هدنخ اب شرآ . دنکیم ناشهاگن خرف

! نیمآ یهلا دوز.. ِیدوزب -

! ثیبخ

: دیوگیم و دزوسیم شا هداتفا اهنت ِرتخد یارب شلد رابنیا خرف

؟؟ هخآ یراد شراکیچ .. راذن هچب نیا ِرس هبرس ردقنا شرآ -

: دهدیم رارق بطاخم ار شوهم دعب و

نم.. ِشیپ -ایب

: دنکیم تیاکش تینابصع و ضغب واب دوریم شردپ ِشیپ هتساوخ ادخ زا شوهم

مماک هب ور یگدنز ! غرمرتش هگیم نم هب یه ، مرادن شیراک .. هنکیم متیذا شمه -اباب

هرب شیپ یروطنیا هگا ادخب هرب.. نییاپ مولگ زا شوخ ِبآ هی هراذیمن .. هدرک خلت
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.. مشُکیم ومدوخ

ودره .و دنکیم لدب درو ولین اب یهاگن و دریگیم ار شا هدنخ یولج یتخس هب خرف

: دیوگیم عیرس بلط، تصرف هک مه شرآ ! رتخد نیا ِیزاب سول زا دریگیم ناش هدنخ

هک یتبکن ِیگدنز نیا هیچ .. ادخب یشیم تحار ! یگنن ِیگدنز نیا زا وش خالص شُکب -

؟؟ یراد وت

: دوشیم دنلب شوهم ِغیج یادص

!!! نزن فرح نم -اب

: دهدن صرح ار هچب نیا ردقنا و دنک سب هک دنکیم هراشا شرآ هب خرف

نک! لو شرآ -

: دیوگیم رکذ بل ِریز ..و دنادرگیم شرآ ِرس ِرود و دروآ یم یتشرد ِسانکسا اما.. ولین

! ربکا هللا رازه هللا.. شام .. لیخب و دوسح مشچ هکرتب هللا! االاب ةوق وال لوح -ال

هلا چم ی هفایق اب شوهم !و شگنت دنزیم مه ار لُق راهچ و دنکیمن هدنسب اهنیا هب

: درغیم هدش

نیا ور ندرک موز طقف ، ندرک لو ونوشیگدنز و راک همه ؟؟؟ ناج نامام شنروخن -

ننُک! شمشچ هک ینوبایب لوغ

: دیوگیم هدنخ اب شرآ و دهدیمن لحم ولین

! کرتب -

هدش! ینج ِشوهم ِنتشاد هگن مارآ یارب ، شردپ ِفرط زا یرکذت مهزاب

! شرآ -

هام اپهب ِناوج ِراکتمدخ وهب دشکیم یرگید ِتمس ارهب شهاگن یفوپ اب شرآ

: دیوگیم
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؟؟ یچ ماه هلیف ؟؟ تس هدامآ نم ِنوجعم هیدهم -

: دیوگیم ولین ، هیدهم زا لبق

.. هرایم ..االن مزیزع تس هدامآ -هرآ

: دیوگیم ینابرهم ِدنخبل اب شوهم هب ،ور هضیرع ِندوبن خیلا یارب و

! کشُخ هویم هملا هیع ؟؟؟ هدرک تسرد تارب یچ هموصعم ینودب هگا شوهم -

: دیوگیم لا سنایم ِراکتمدخ هب وور دریگیم یا هفایق یضاران شوهم

.. امتساوخیم اه ییاوتسا نوا -زا

: دنزیم دنخبل ییورشوخ اب لا سنایم ِنز

.. مرتخد تسانومه -زا

شیاهوم ی هتفرگ هار ،ِبآ هلوح ی هشوگ هکاب یشرآ . تسا شرسپ ی هریخ اما خرف

. تسا هنارکفتم ، یشوگ ی هحفص هب شهاگن .و دریگیم ار شتروص یور

؟؟ شرآ یدرک اراکیچ -

دیوگب ؟؟ای راک چیه زونه دیوگب .ثمال دهدیمن باوج و دنکیم شردپ هب ییارذگ هاگن

ادیپ واالیوا ِتلزنم و ناش ِروخ رد یراک هک دیوگب ؟؟ای تسا مک شا هیامرس

ی هحفص هب مهزاب و دریگب هدینشن دهدیم حیجرت سپ ؟؟ هیامرس سُچ نیا اب دوشیمن

. دنامب هریخ بِو

ایهن؟؟ یتسه شلا -بند

: دریگیمن یشوگ ی هحفص زا مشچ

.. مشرکف -وت

؟؟ یدیسر مه یا هجیتن -هب

: دیوگیم هدنخ اب شوهم و دهدیمن یباوج
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؟؟ هزادنب هار راک داوخب هک هدلب یچ هضرع یب نیا هخآ -

: دوشیم دنلب ولین یادص همه زا لبق

! تکاس شوهم -

دنلب اج زا دوخ ِنوجعم ِندرک مامت زا دعب شرآ و دوشیم عمج دوخ یوت شوهم

: دوشیم

مشلا.. یوالی مریم زور ود یکی -نم

: دیوگیم همه زا رتدوز ولین . دوشیم توکس یا هظحل

.. هشیم درس هراد اوه ؟؟ شرآ هنتفر مشلا ِتقو هچ -االن

: دوریم اه هلپ ِتمس هب

.. مرادن زکرمت اجنیا منک.. رکف مکی مریم -

اباب! تا یرچک ال یاهندرک تولخ هب مناج

شریگرد وتدوخ ردقنا هک تسین مهم مدایز راک نیا ؟؟ ییوهی ردقنا ارچ هخآ -

! توم ِرات هی یادف مه دشن شقوف .. ینک

: دیوگیم خرف

ناج! ولین -

: دیوگیم مارآ و یدج خرف و دنکیم شهاگن ولین

.. هنکیم شدوخ اب ییارکف هچ مینیبب هرب زور ود یکی راذب -

: دیوگیم دنلب دعب و

مدب داهنشیپ منوتیم ! یرکف طقف هتبلا .. ینک باسح ینوتیم منم ور یتساوخ کمک -

.. هیرازاب هچ وت دوس واالن یزادنب هار یراک هچ هک

دهاوخیم . دوریم شقاتا ِتمس وهب دوریم اهباال هلپ دنک،زا شهاگن هکنیا ِنودب شرآ
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عمج شا هلوک یوت اهار یرورض طقف و درادن زاین یزیچ راگنا ،اما ددنبب نادمچ

! تسا رت بجاو شیارب مه بش ِنان زا هک شا یشزرو یاه نیئتورپ هلمج .زا دنکیم

: شوهم یادص شدنب تشپ و دوشیم زاب قاتا ِرد هک هتسبن ار شا هلوک زونه

! مایم منم -

؟!! دوبن رهق رگم

: دیوگیم دنک، شهاگن هکنیا نودب شرآ

! طلغ -

: دیوگیم صرح واب دوشیم لخاد شوهم

حیرفت مکی ..ملد متفرن اج چیه هتقو یلیخ .. مایب ماوخیم منم .. هرادن یطبر نم -هب

! داوخیم

! تفر ناهفصا هب شناتسود ِپیکا هکاب شیپ هتفه ود نیمه ینعی ، تقو یلیخ

مکی منیشب هک مرب ماوخیم نم ؟؟ نم هب یدیبسچ ارچ نک، حیرفت درگب ورب بخ -

! ماوخیمن رخرس منک.. رکف راک هساو

هب مکی دهاوخیم ؟؟ دوب اجک ندرک تولخ و دسانشیم بوخ ار ششاداد شوهم

و... دنارذگب شوخ یمک و دهد تحارتسا شزغم

مشلا! یوالی مرب ماوخیم -

ار یراک دهاوخب یتقو و درادن یص خال شیریس ِرهاوخ نیا ِتسد زا هک دنادیم شرآ

: دنکیم شهاگن راو دیدهت و یدج طقف ! دنکیم ، دنکب

ونوتتفج هک مگب تهب االن نیمه ،زا شیرایب تدوخ لا بند یزادنب مدنهس یاوخب -هگا

! نوریب مزادنیم مهاب

: دیوگیم هناعیطم و دنزیم دنخبل و دنکیم جک رس شوهم

! هشاب -
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تس! یسنج هچ "زا هشاب " نیا دنادیم ادخ و

*****

، ناشیاهندرک یربلد و ناشزان رپ یاهیزاب سول ،و دنمک و اسیلا ِنداد رق هب هجوت نودب

ِدولا مخا ِهاگن . دناپچیم شبل ی هشوگ ار شراگیس و دهدیم مل یتحار ِلبم یور

دنک. ناشهاگن یمک کی دراد تسود .. دنچره تس، یشوگ ی هحفص هب شباااذج

هکاپ مه شنداد رامآ و دزیریم زان بوخ و دهدیم رِق بوخ یزانان یوجوج یاسیلا

! تسا گنشق شا ییومیل ِهاتوک ِنهاریپ و.. تساجرب

و شوهم ِصقر یسنلا، هشوگ دنک!و هاگن رگا ارمع و رورغ یایند و تسا شرآ اما

نوریب یگندرُا اراب ناشتفج ات تسا هناهب لا بند هظحل وره تسا شخم یور دنهس

! دزادنیب

و دهدیم ناکت زان ،اب دسریم شا هناش نییاپ هکات ار شتخل ِیرصم یاهوم اسیلا

: دناوخیم گنهآ اب هارمه

هب ور ام هک هنکیم نوزیم یروج ..هی هنومسآ وت هراتس ..هی هنود هنود هنود هنود -

.. هنوسرب هگیدمه

یکی ! درادن یمامت اه یزاب لیخ وزخو دوشیم جک اسیلا ِندناوخ و گنهآ یارب شبل

: دنزیم شا هناشرس هب

؟ یتسین عمج وت هک زاب ؟؟ شاداد ییاجک -

: دهدیم ار شباوج هلصوح ویب دنکیمن هاگن ماردپ هب

.. منکیم رکف مراد .. نزن مه هب ومزکرمت -

: دیوگیم هناشوخرس ماردپ و تسین یا هزات ِزیچ شندز فرح روطنیا

! پوت ، مدرک قاچ هک نزب .. ینکیم وتارکف ادعب -حاال
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همین هب زونه لیهناد ِکرام ِتمیق نارگ ِراگیس . دوشیم هتفرگ شتمس هب نایلق ِگنلیش

: دیوگیم ، دنزیم هک یکپ واب هدیسرن

.. منومب ال صا هک هشکیم عمج نیا وت مباصعا ردقچ منیبب .. مشکیم ..دعب شکب -وت

!و درادن ار رامرهز ِجرب نیا زا ندیسرپ لا وس تارج عقاورد و دیوگیمن یزیچ ماردپ

و دنهس ِروضح ِرطاخ هب رتشیب ،اما تسه هک یضاران هتبلا تس.. یضاران ثمال شرآ

! شوهم یاه یزاب لگسا

! شان شان ین ایب ماردپ -

: دراشفیم ار شرآ ی هناش قوذ ،اب دنمک یوغیج غیج و زان رپ یادص ِندینش اب ماردپ

! تتازکرمت و تارکفت و نومب ..وت متفر -نم

! دَفاتشیم دنمک یوس هب ناراب هراتس ِهاگن اب ماردپ و دزادنا یم وا هب یپچ ِهاگن شرآ

! مقشع مدموا -

ی هرخسم ِدنخزوپ و دیآ یم ییادا دنمک ، دسریم دنمک هب ماردپ زا شهاگن یتقو و

. دوشیم دنلب شرآ

.. نیدش هتخاس مه مِلا گنشق -

: دیوگیم بل ِریز و

! تیپ هرد الی گسا -

: دنکیم جک ورس دیآ یم شدید یولج اسیلا هک هدرکن همزمز لماک ار هلمج زونه

! میصقرب وشاپ شرآ -

هاگن شا یشوگ ی هحفص وهب دریگیم یا هبذج ثکم واب دنامیم اسیلِا یور شهاگن

: دنکیم

.. مربیم ضیف ،ام صقرب -وت
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: دیوگیم نکمم ِنحل نیرت سول واب دهدیم شتخل یاهوم هب یبات اسیلا

! هگید وشاپ ؟؟ شرآ -هع

مخا و دنکیم ترپ شتمس "هب تراک ِیپ ی"ورب هناشن ارهب شتسد کی طقف شرآ

! دهدیم هزم بیجع ندرک لحم گس نیا و دنکیم مه

: دناچیپیم یبل و دنیشنیم شیولج و دریگیم ار شتسد اسیلا اما

توعد ور ام هگم ال صا ؟؟ ینورذگب شوخ ابام راب هی هشیم یچ بخ ! یدب یلیخ -

؟؟ هرذگب شوخ نومهب هک اجنیا یدرکن

اوه رد یاه سیگ ِناج هب تسا شدوخ ی هیحور ندش ضوع یارب طقف هن! شتسار

! اسیلا ی هدنام

؟؟ یراد راکیچ نم ..هب نورذگب شوخ -

؟؟ یصقریم ماهاب مکی .. هرذگیمن شوخ وت ِنودب -

لیامت مه دایز دنچره ار.. شتسد .و دنیشنیم لبم یور و دیآ یمرد مل ِتلا زاح کالهف

اسیلا ِتسد یوت ،زا شزیزع ِرورغ ..و شی واال ِتلزنم و ناش ظفح ِرطاخ هب ،اما درادن

: دیوگیم مخا واب دشکیم نوریب

وت ِگنهآ نوا .. رایب مساو مه ییومیل ِیاچ ..هی هریگب ماک نزب، نویلق هب کُپ دنچ -هی

.. شمنوکرتب کال منزب مدشن اتاپ نک عطق مه ور یخُم

: دوشیم تعاطا هب روبجم یدنلب ِسفن اب اسیلِا !و بانجیلا ع دهدیم مه یروتسد هچ

؟؟ هشاب .. ایشاب عمج وت شدعب یلو .. هشاب -

! یدایز یاهطلغ ؟؟ شرآ یارب مه نآ ؟؟ دراذگیم طرش ! عوهوا

: دشکیم شتسد ارزا گنلیش و دنکیم هراچیب یاسیلا یور هب یمخا

! رایب ونم یومیل یاچ ورب -ایب

! شرآ ِییادف ی هدروخ مخز ِمولظم یاسیلا
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: نتفگ و دوشیم شرآ یاهوم الی صرح رپ ِندیشک تسد کی طقف شا یتحاران ِمامت

! ودَب -دَب

! تسا تمینغ اسیلا یارب مه نیمه و.. دیوگیمن یزیچ و دنزیم یدنخجک شرآ و

.. ندروآ وماش اه هچب -

کی ی هزادنا هب دراد اهتشا و درادیمرب هجوج خیس هدات تشه تفه کی شرآ

! لوغ ..کی دیشخبب اگ..

ِیهایس ارهب شهاگن و دنیشنیم یوال غاب ِگرزب و زاب ِسارت یوت ینهآ ِیلدنص یور

هلضع و دروخیم ار یخیس هجوج یاه هکت . دهدیم شیور ِشیپ یایرد یاه جوم

! یهلا هلضع یور دوشب

دیرخ دنک. یزادنا هار یراجت ِتکرش دراد تسود . دنیچیم هنیزگ دوخ یارب هنارکفتم

ِلوپ .. دشابن کالسمه یب هک یزیچ کی . تسا سروب یور هشیمه هک یزیچ ِشورف و

ِمسا امتح ، دشاب تکرش .و دهاوخن مه ینانچنآ ی هیامرس و.. دشاب هتشاد مه یبوخ

دنک! مک ار فُنیریگ ِسیسخ یاعدا رپ ِخرف اباب یور دهاوخیم و دشاب شیور تکرش

! یدش قرغ هک -زاب

ناحبس هب یهاگن و دشکیم یدنلب ِفوپ . دنیشنیم شرانک هک تسا ناحبس رابنیا

: دنکیم

.. دیراذب هگا منکیم رکف مراد -

: دراد تداع شرآ ِهاگیب و هاگ ِیخلت تشوگ وهب ددنخیم ناحبس

.. مینک یکمک میتسنوت مه ام دیاش وگب ؟؟ بخ ینکیم رکف یچ -هب

.. دیوگیمن .. دیوگیمن هن.. ؟؟ دیوگب !اما.. ارمع ؟! دهاوخب کمک ناحبس زا

: ددرگیمرب ناحبس ِتمس هب دیدرت و نتساوخن زا راشرس

.. مزادنب هار یراک هی ماوخیم -
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! هدینش هابتشا دنکیم رکف و دنرپیم باال ناحبس یاهوربا

-وت؟!!

: دنکیم مخا شرآ

؟؟ همِچ هگم نم.. -هرآ

ی هفایق نآ اب دنکیم یعس و ددنخیم و دنک ناهنپ ار شتریح دناوتیمن ناحبس

دنک: رهاظ ِظفح ، بجعتم

؟؟؟ هن میراک لا..ِرس یخیب اباب ؟!! یزادنب هار ..راک هبوخ هک! متفگن یزیچ .. یچیه -

ار دوخ یتخس هب ناحبس و دوشیم رت یدج شا یتنعل و هریت ِنامشچ نآ اب شرآ ِهاگن

: دنکیم روج و عمج

؟؟؟ یزادنب هار یاوخیم یراک هچ حاال بخ -

: دریگیم مشچ

! وشمگ وشاپ -

: ددنخیم ناحبس

؟؟؟ متفگن یزیچ هک نم ارچ؟!! -هع!

ور دیاب ارچ و دناشنیم شیاج ِرس ار فرط مه تکرح نیرتکچوک واب تسا شرآ

؟؟ دهدب

.. یشیم وررپ ، مدیم !ور منیبب وشاپ -

مه هب هجوج نز، مه هب و..حلا هناقشاع هک دنیبیم ار شوهم و دنهس حلا، نامهرد و

: دریگیم عوهت و..حتلا دنهدیم لیوحت دنخبل و دننکیم فراعت

!! منکیم نوزیوآ زافالشن ودنهس نیا ، هشاب هدنوم مرمع هب زور هی -نم

: دنزیم شرآ ی هناش هب مکحم و ددنخیم ادص اب ناحبس
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؟؟ یزادنب هار یاوخیم یراک هچ وگب .. ونوا نک شلو ؟؟ هراچیب نوا هب یداد ریگ -زاب

ور نم :"زاب دیوگیم ینابز یب ِنابز واب دزادنا یم ناحبس هب یدب ِیا هشوگ ِهاگن شرآ

نیا!" هب مداد

: دبوکیم وا هب شجنرآ اب ناحبس و

.. هگید میقیفر .. شابن تفس ردقنا .. شاداد لا یخیب -

ظفح ، دنتسه وا رتزا نییاپ هک ینارگید واو ِنیب ِزرم دیاب و تسا تفس شرآ اما

دوش!

: دنکیم شیاهوم الی یتسد ناحبس

؟؟ ممحازم ؟؟ اباب..مرب -یَا

: دشکیم یبل شرآ

.. نیشب ..اما یتسه هک محازم -

: دخرچیم شتمس هب لماک هدنخ اب هتساوخ ادخ زا ناحبس

؟؟ بخ -

: دیوگیم هرخ باال یدنلب ِسفن اب شرآ

! متسیاو مدوخ یاپ ور ماوخیم .. یراجت ِتکرش ..هی مزادنب هار تکرش هی ماوخیم -

شوگ یدج و ددنخن دنکیم یعس ردقچ ناحبس ! هزماب و..هچ هدنبوک هچ ! یتنعل هُا

: دهد

.. لویا ! هبوخ -

یادص اب دراد،اما فرح نیا زا هک یترفن ِدوجو واب دهدیم ناکت اوه رد یتسد شرآ

: دیوگیم یمارآ

.. تسین مدایز ..هک.. مدوخ ی هیامرس -اب
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! فرخزم یلیخ ، تسا فرخزم . دهدیم ورف ار شیولگ وبآ دکرتیم دراد رگید

؟؟ هترظن ِدم یراک -هچ

هب حلا یاه یزاب کیتنامر هب شمشچ ال صا دنکیم یعس و دوشیم هریخ ایرد هب شرآ

: دتفین دنهس و شوهم ِنز مه

..ای..هچ دایمن نم ِراک ،ایهب داوخیم دایز هیامرس ای ..اما مدرک رکف اراک یلیخ -هب

هطساو و انشآ ..ای نرادن بوخ ِرازاب .. نرادن یراک ..کالِس نروخیمن درد ..هب منودیم

منک عمج و منوکرتب ماوخیم سهلا ..هی مریگب کمک ال صا ماوخیمن ماباب ..زا مسانشیمن

! اداناک مرب

! دونشیم بشما شرآ نیا زا ییاهفرح هچ . دنکیم شهاگن هنارکفتم ناحبس

؟؟ ینزب تکرش یاوخیم یدج -

؟؟ دناوخیم هضور تشاد تعاسود و دزادنا یم وا هب یپچ ِهاگن شرآ

دنک؟! هچ شتریح اب ،اما دریگیم ار شا هدنخ یولج تخس ناحبس

باوخ .. ینزب تکرش یاوخیم یگیم یدموا هراک ..هی هگید هنکیم گنه مدآ اباب! بخ -

هتچ؟! یدج ؟؟ یدش امن

: دنزیم رشت رگید ِراب شرآ

! ناحبس وشمگ ماشچ یولج زا وشاپ -

: دنزیم یرگید ِفرح هدنخ اب اما ناحبس

..مه هبوخ شلوپ هراد،مه یراک مهکالِس ! دنرب و کرام ِراک وت نزب مگیم هک -نم

نزب یزیچ یهاگشورف ..هی یدزن ، یدزن مه تکرش .. داوخیمن ینانچنآ ی هیامرس هکنیا

و...

: دیوگیم شرآ شفرح ِنایم

..هه!! مشب هدنشورف مرب هدنوم منیمه هک! منزب هزاغم ماوخیمن -
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! راگنا شرآ زا دهاوخیم گرم

؟؟ یچ سپ بخ -

و رود یاروشک اب ماوخیم نک.. رُپ نهد ! هشاب تادراو تارداص ِتکرش ماوخیم -

هک.. هشاب یزیچ ..هی مدنبب دادرارق فارطا

: دیوگیم ثکم اب ناحبس و دیوگب یچ دنادیمن

؟؟ هروطچ مرچ ِشفک و فیک ِتارداص -

: دهدیم ناکت ار شرس راو دییات شرآ

! یزیچ نیچمه -هی

ِکرام و هیکرت ِمرچ ؟؟؟ یناریا ِمرچ ؟! مرچ ِشفک و فیک . دنکیم توکس دعب و

و... ییاپورا یتح و.. کرُت

!! نیمه یتنعل .. نیمه . دنکیم هاگن ناحبس هب تریح اب

؟!! دیسر ترکف هب اجک مرچ!!زا ِشفک و فیک -

: ددنخیم ناحبس

زا یکی هتبلا ! هراد مرچ ِتاقتشم و شفک و فیک ِیدیلوت م ییاد هخآ -

.. هفورعم ..اما تسارادماهس

هیناث دنچ ِضرع رد دراد یچ همه و.. دیآ یم شرآ ِبل یور یعقاو ی هدنخ مک مک

: دیوگیم ناحبس هب ینکشب !اب دوشیم روج

مراک هب راب ..هی دموا مشوخ ! هنیمه .. هشدوخ .. هگید وگب لوا زا اباب ! هتخوسردپ لویا -

هرخ!! باال یدموا

**********
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ال ویه ِنیشام ونآ سابل و پیت و تانجو و..زا دنیشنیم گنر هایس ِمرچ ِیلدنص یور

اب مارتحا هب لا سنایم ماالِک ِبحاص نیمه یارب ! تسا هیام هچب هک درابیم شیابیز ی

ار بسانم یاه سیِک اتماالیک دوشیم رظتنم یدج ِدولا مخا ِشرآ و دنکیم دروخرب وا

دنک. یفرعم شیارب

؟ نیاوخیم یراجت ِدحاو نیدومرف -

بانج . تسا هجوت یب نایفارطا ِهاگیب و هاگ یاههاگن وهب دزادنا یم اپ یور اپ شرآ

! دصرددص هتشُک ار هیقب شتیباذج و تسا تیمها ویب رورغم

.. هراجا سلا هی هساو ، ماوخیم سکول ِیراجت ِدحاو -هلب..هی

؟؟ هگید هشاب ورب رود نیمه -

: دیوگیم دنخبل ِنودب شرآ

! هگید ماوخیم ورب رود نیمه ینعی ، اجنیا مدموا یتقو -

سپ ! تسا هیام هچب یدایز فرط هک تسنادیم و دهدیم ناکت رس ییورشوخ اب درم

: دنکیم یفرعم ار شنیرتهب

ع ویو .. مهدجیه ی هقبط ، ناهام ِجرُب ،وت میراد یراجت ِیرتم هاجنپ دصو ِدحاو -هی

ریگ و رسدرد چیه نودب .. تاناکما و نشپآ یلک ..اب هشقن شوخ .. زاسون .. تسیب یلا..امن

منک.. هلماعم نوتارب منوتیم زورما نیمه ، دیدینسپ هگا ، یراد و

کابالس ممموه و.. ناهام ِفورعم ِجرُب یوت و رتم هاجنپ دصو دیآ.. یم ششوخ

! تسا

: دیوگیم مامت ِیسکلیر واب درادیمرب شیوربور ِزیم یور ارزا هوهق ِناجنف

.. مدب رظن یعطق ات منیبب کیدزن زا دیاب .. تسین -دب

.. مدب نوشن نوتهب زورما نیمه منوتیم -

: دیوگیم و دروخیم ار هوهق زا یپلق شرآ
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؟؟ هردقچ هراجا و شیپ ِلوپ -

: دنزیم یا هناسولپاچ ِدنخبل درم

.. راوگرزب هرادن ور امش ِلباق -

: دیوگیم درم و دهدیم ناکت یرس هوهق ِندروخ ِلا حرد شرآ

! هراجا یس یهام ، شیپ ات دصتشه -

یتخس !هب دنکیم هفرس یترز و درپیم شیولگ یوت هوهق وهکی هلمج نیا ِندینش اب

: دیوگیم بجعت اب لا سنایم ِدرم و دهدیم ورف ار شناهد یاوتحم

؟؟ هبوخ نوتلا -ح

ح یمک یتقو دیآ.و یم باال هرخ باال شسفن هفرس دنچ واب دهدیم ناکت رس دنت دنت

: دسرپیم یتخس دیآ،هب یم اج لا

؟! هگید نویلیم -

: ددنخیم درم

.. هراجا نویلیم یس یهام ، شیپ نویلیم دصتشه .. هگید -هلب

یِه! ناشبارخ ِتاذ فالنرب ادخ!یَا وای دوریم واو دهدیم هیکت

؟؟ دینیبب کیدزن زا دیاوخیم ؟؟ بانج دش یچ -

ریگ دب ِتیعقوم نیا یوت هک دنکیمن رواب ! هظحل نیمه ینعی شرمع ِتیعقوم نیرتدب

تیمها ویب تس یناوارف شیارب هشیمه لوپ هک یمدآ ! یهانپ ِشرآ .. دشاب هداتفا

راک شتسد ِریز رگراک اهدص و تسا راد هناخراک شردپ هک یسک .. تسا عوضوم نیرت

یا همطل شرورغ اتهب دروایب هیجوت دیاب روطچ .. هظحل نیا یوت .حاال دننکیم

ِدرم ِهاگن و دریگیم ار شدوجو ِمامت ینک درُخ باصعا ِتلا جخ االن نیمه ؟؟زا دروخن

تس! یروج و..کی رظتنم لا سنایم

هظحل نیا رد ردقچ و.. دنک روج و عمج ار دوخ دناوتب ات دنکیم توکس اه هیناث
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مه ارهب شردپ ی هناخراک ِطاسب و دنب وِلک دورب دراد تسود ردقچ و تس ینابصع

! دزیرب

: دناشنیم شبل یور یا هرخسم ی هدنخ یتخس وهب دنوشیمن زاب مه زا شیاهمخا

؟؟ دیراد مه هگید یادروم -آآآ

: دیوگیم عیرس درم

کیدزن ،زا دیدنسپب هک ور مودکره امش .. تسه مه هگید یاتدنچ هی هباشم ! میراد -هلب

؟؟ نیاوخیم تمیق هچ ات دییامرفب .. طقف .. میدیم نوشن

ماال نیا یوت راگنا و تسا دب هک تسا مولعم ؟! تسا دب تسیود تیاهن ای دص دیوگب

رتزا نییاپ یتح ؟؟ای رهش ِزکرم رت.. نییاپ دورب دیاب .. ینعی . تسین یدراوم نینچ یک

رهش؟! ِزکرم

ِرطاخ وهب دراذگیم زیم یور ار هوهق ِناجنف . تسا رتهب ، دهاوخن یزیچ هک دنکیم رکف

و دنزیم خی شناتشگنا ِکون یتح ، هدرک ریگ نآ یوت هک یکانتشحو ِتیعقوم

دیآ! یم شدب اههاگن واالنزا دوشیم رتظیلغ شیاهمخا

..زاب منزب رس هگید اجدنچ ،هی منکب ومارکف مکی مرب ..عفال مشیم محازم -اقآ

.. مدرگیمرب

؟! درادن لوپ ردقنآ هک دیمهف و دوشیم راد روظنم شهاگن و دوشیم دنلب شیاپ هب درم

نیا ِراب ِریز هک شدوخ هب تنعل و خرف اباب یاهرکف اهو هظحل نیا هب تنعل !! یتنعل

! تفر طرش

: دنکیم یمیظعت و دهدیم تسد درم

.. میتمدخ ..رد منکیم شهاوخ -

رارف اههاگن زا ابیرقت و دیآ یم نوریب رواشم و نُکراک یلک اب گرزب ماالِیک ِسنا زاآژ

دنلب ِتیصخش و رورغ !دب دشکب سفن دناوتیم هزات دیآ، یم نوریب یتقو .و دنکیم

. دریگیم ار شدوجو ِمامت ینامیشپ یراک ِلوا نیمه یوت و تفر لا وس ِریز شا هبترم
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نآ زا مک ،مک دریگب مارآ یمک ات دنکیم یگدننار تعرس اب نابایخ رد یتعاس یتقو اما

ار سلا کی . تسا سلا کی طقف یتخس هک دنکیم رکف . دریگیم هلصاف هیلوا ِدب ِسح

ارهب دوخ دیاب و.. دوریم هشیمه یارب و دوشیم .خالص دوشیم مامت دعب دنک، لمحت

الرگا وصا تسین وا ِلوپ ِجاتحم مه نیچمه دنک.هک تباث فُنیریگ ِسیسخ ِخرف اباب

و اهفرح و هاگن وحاالایب دریگیم رارق اباب نامه ِرخسمت ِدروم همه زا لوا ، دناوتن

نک! لمحت ار شیاه کلتم

تفر رت..رپ غولش ییاج . تسا رهش ِزکرم ابیرقت هک دیآ یم دوخ هب یتقو دعب یتعاس

ار وا رخآ و دوش در مه ارذگ درادن تسود یتح هک ییاج کالسرت! رت..و..یب دمآ و

؟؟؟ یلومعم ِقطانم نیا هب هچ

ما کی اب رگید یتعاس ، تسین شدوخ ِتسد هک یتراقح ودبو.. بارخ ِسح نارازه اب

سلا کی هک دیما نیا هب طقف و.. دنکیم تبحص دراد رهش زکرم رد یرگید الِیک

زا رتمک !و دنکیم لمحت ار دب یاه هظحل نیا ، دوشیم مامت دعب و دشکیم یتخس

یرتم هاجنپ ودص دص- ِیلومعم ِیراجت ِدحاو کی یارب ، شیپ ِلوپ نویلیم دصراهچ

! تسین ال صا

. درخب رت نییاپ لدم ِنیشام کی و دشورفب ار شنیشام هک درذگیم شرکف زا یا هظحل

ِمامت و.. مارتحا و رابتعا ِمامت ! دنکیمن ار راک نیا سلا دص و تسا هظحل کی طقف اما

نک شعمج وشاپ رگید ، دشابن مه نیشام نیا و دوریم نیب زا دراد شندوب یهانپ ِشرآ

اباب!

اجک زا تکرش ِیزادنا هار یارب ادعب ، دهدب شیپ ِلوپ مه نویلیم دصراهچ رگا هزات

و..فُت! دنک شورف و دیرخ دیاب هک تس کاالیی لصا دنک؟! هنیزه و دروایب

زیگنا ترفن رت.. رهش نییاپ رت..رد یلومعم ِدحاو کی ، نتشگ زور هس زا هرخ..دعب باال

.نآ دهاوخیم شیپ ِلوپ نویلیم هاجنپ و تسیود هک دنکیم ادیپ رت زیمآ تراقح رت..

نوخ دیاب .. یتاناکما و نشپآ چیه ِنودب ، یلومعم ِنامتخاس کی ِلوا ی هقبط رد مه

ِیراجت ِدحاو ِدرومرد ماالیک ِبحاص ! گرزب ِیهانپ ِشرآ االِن ِسح یارب درک هیرگ

: دنکیم فیرعت رظن دروم

نوبایخ ..وت بوخ یویو ،اب زیمت رتو ِرتفد ..هی لقتسم ال زاس..ماک ..ون هرتم دص -
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.. مینیبب کیدزن زا میرب دش، عقاو دنسپ ِدروم ..هگا تسین مه یغولش

: دیوگیم یدنلب ِسفن و..اب دزادنا یمن ییاج نیچمه هب مه فت یتح ؟! دنسپ ِدروم

.. مینیبب میرب -

ی هتفیشدوخ ی هدنب ی هدروخ هرگ یاهوربا ِناج هب دهاوخن مه شرفاک یارب ادخ

! شا هدش راد هکل رورغ

ِیراجت ی هقبط دنچ ِنامتخاس .. غولش ِنابایخ و.. دتسیا یم ینامتخاس یولج نیشام

هک روطنامه تسرد .. گنیکراپ یاراد طقف ، یتاناکما چیه ِنودب .. زاسون نادنچ هن

درک!! فیرعت ماالیک ِبحاص

دمآ و تفر رپ ِنابایخ ِرخآ و لوا ارهب شا یضاران ِهاگن و دوشیم هدایپ نیشام زا

رکف و.. دهدیم هقبط تشه تفه ِنامتخاس ِگنس یامن و..هب دریگیم مشچ .و دهدیم

دنک! مامت ار فیثک ِیزاب نیا حاال نیمه دیاب هک دنکیم

هچ و دوشیم نامتخاس ِدراو ماالیک درگاش ِهارمه هب یتقو تس یروابان ِجوا رد

! یراد هدنخ و مامتان ِسوباک

.. هلوا ی هقبط .. دییامرفب -

: دزادنا یم ناوج ِرسپ هب یهاگن و دنوریم اهباال هلپ زا

؟! هرادن مروسناسآ هک وگن -

: ددنخیم رسپ

.. هریمعت تسد رد منک رکف -

رون! یلع ٌرون

یتنعل ِزورما هرخ و..باال درادن یباصعا و تسا هتفرگ درد ورس دهدیم ناکت رس طقف

! دوشیم مامت

یم رانک ناوج ِرسپ و دوشیم زاب ماالیک درگاش ِدیلک اب پچ ِتمس ِدحاو ِیبوچ ِرد
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: دتسیا

.. دییامرفب -اقآ

و دنزیمن لد هب یگنچ شیاجک چیه . دخرچیم یلصا سِنلا یوت شهاگن . دوشیم لخاد

دنک، یزادنا هار تساوخیم هک یا یراجت ِتکرش وکالِس نویساروکد و امن یور شرآ

و.. تسا هدرک باسح یدایز

.. هیمیدق مکی -

: دنکیم یهاگن رسپ

، هدرک هراجا ور اجنیا سکره همه! هساو هراد دموا کال دحاو نیا شضوع .. ردقنوا -هن

اداناک ایزا مشرخآ ! ادیپان شرس نوا هک هدز مه هب یتورث و لوپ ، هدشن سلا هی ِرس

! اپورا ،ایزا ندروآرد رس

هک ار مادنا الرغ ِهاتوک دق ِکرسپ دراد تسود ردقچ و دزادنا یم رسپ هب یپچ ِهاگن

رتفد ِیرساترس ی هرجنپ نامه ،زا دهدیم قرع یوب و دراد نت هب یلومعم یاهسابل

دنک! ترپ نوریب

؟؟ یهانپ بانج دش عقاو دنسپ ِدروم ؟؟ دش یچ -

زا دیاب و تسین یا هراچ راگنا . دنادرگیم یرت قیقد ِهاگن و دنزیم یخرچ رمک هب تسد

و دوش رادیب سوباک نیا زا رتدوز شاک ! کانتشحو دنک..هچ عورش ینودلا غشآ نیمه

! دهدیم یگفخ ِسح وا هب مه اجنیا یاوه یتح

سفن و دریگیم مشچ دراد ار یراک ِرتفد ود ِمکح هک کیراب یورهار یاهتنا ِقاتا ود زا

! دراد یدردرس بجع . دتسرفیم نوریب باالیی دنلب

ایهن.. میسریم قفاوت هب مینیبب مینکب یتبحص هی میرب -حاال

: دنکیم جک رس هنامرتحم رسپ

.. میتسه نوتتمدخ ..رد امتح -

وهلپ زابلد نادنچ هن یورهار هب یراجزنا ورپ یضاران ِهاگن و دیآ یم نوریب دحاو زا
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یارب حبص، زور نآ دروخ یرِز بجع و دیآ یم باال دراد شلا .ح دزادنا یم یمیدق یاه

! شخرف اباب

ِرکف کی هکلب ات دنک ربص مه زور ود یکی دیاب ..ای دنکیم رکف شیور ِشیپ یاههار هب

ِخرف ِبانج ِتوربج رپ هناخراک یوت دورب و دوش لا یخیب ..ایکال دنزب شرس هب یرتهب

یوت دوش..ای..ای خرف اباب ِلباقم رد شرورغ ِلا یخیب و.. دنک یهاشداپ گرزب ِیهانپ

دنک! عورش ار شراک ینود لا غشآ نیمه

یور هک دنیبیم ار یکرسپ نامتخاس یوربور و.. دیآ یم نوریب نامتخاس زا رکف یوت

. دناوخیم شارخ شوگ ِسحن یادص کی اب لد ِهت و..زا دنزیم راتیگ و هتسشن نیمز

دش! لیمکت سکول ِقوف ِیراجت ِنامتخاس یاه نشپآ و دوشیم رت جک شناهد

یاو .. مزیچ همه .. اااااایند ِرخآ ات زورما نیمه ام..زا زا رتهب ..یک اتود ام هساو -

!! مممممزززززیزع .. میزیچ همه .. مزیزع

نیشام ِراوس هک یتقو !ات هچب نیا دراد ینع یادص هچ و دشکیم ریت رتشیب شرس

هب رس،ور وکالههب هتسب مشچ کرسپ و دنکیم هاگن حلا نیرتدب اب کرسپ دوش،هب

ار هتشگرب تخب ی هدازیلع دمحم یاه گنهآ زا یکی و دنزیم هرعن لد ِهت زا نامسآ

هقطنم نیا زا رتدوز دیاب و دوشیم شنیشام ِراوس باالیی دنلب ِفوپ !اب دنکیم یا هوهق

! دیایب باال شسفن ات دوش رود

********

ار مرچ یاهشفک و فیک ِفلتخم یاه لدم و دنکیم هاگن یشوگ ی هحفص هب هنارکفتم

ِمامت . تسا رگید یاج شساوح .اما دنیبیم فلتخم یاهدنرب زا فلتخم یاهرازاب رد

دنا! هتشاذگ شیور یراجت ِدحاو ِمسا هک لا غشآ ِیرتمدص ِدحاو نآ ِشیپ شساوح

نتفر و نامتخاس نآ یوت و نابایخ ونآ هقطنم نآ هب نتشاذگ اپ هرابود ِرکف اب یتح

هب یرکف چیه . دوبن سوباک زا ومک دزیریم مه ارهب شلا ،ح یراجت ِدحاو نآ ِلخاد هب

یارب زاین ِدروم کاالی ِدیرخ یارب مه شا یروطنیمه .. ینیزگیاج یارب دسریمن شنهذ

؟؟ ایآ دشورفب ار شزیزع ِنیشام و دراد مک تراجت
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سلا! دص -

و تسیب ات ماالیک هب دش رارق . تسا هتسخ کالهفو ردقچ و دشکیم شرس هب یتسد

زور حاالود ،ایهن!اما دهاوخیم ار ینودلا غشآ نآ هک دهدب ربخ هدنیآ ِتعاس راهچ

. دسریمن شنهذ هب یرتهب ِرکف چیه مهزاب و هتشذگ

؟؟؟ نامام ییاجک -

: دهدیم ناکت هلصوح یب یتسد و دونشیم ار ولین نامام ِنارگن یادص

اج.. چیه -

: دوشیم شیر شرسپ یگف کال روطنیا یارب شلد و دنیشنیم شرانک ولین

اباب ؟؟؟ ور هیضق یتفرگ یدج ردقنا ارچ مرب.. تنوبرق هگید وشن رکف ِقرغ یروطنیا -

.. هتساوخ یچ تزا هک هریم شدای هگید زور ود

؟! دورب شدای ناخ خرف و دنکیم شردام هب یپچ ِهاگن

هکلب ! هیلیخ شدوخ ، مسیاو ش هنوخراک نوا وت مرب هدیمن ریگ زورره مهب هک نیمه -

.. هرادرب مرس زا تسد یروطنیا

: دشکیم هآ یتقو دنزیم جوم ولین ِهاگن یوت یتحاران

اللقا اباب ی هنوخراک هدن..وت یتخس ردقنا تدوخ هب ؟؟ مرسپ تسین رتهب اجنوا -زاب

، ینکب مه ییاطخ ،ره ینکب مه یهابتشا ..ره هتدوخ مِلا یچ همه هک هتحار تلا یخ

هک... ینکیم یضار ور اباب مک مک مدعب .. هگیمن یزیچ تهب یسک .. یدیمن یتراسخ

: دیوگیم شفرح ِنایم یدنخزوپ اب شرآ

هام هی هب تقونوا .. منومب اجنوا مرب هک منک لوبق هیفاک ! مسانشیم وماباب -نم

منک.. رکف ش هنوخراک زج یچیه هب منوتن هگید هک هنکیم مریگ اپ نیچمه هدیسرن

: دنامیم شرسپ ِندوب دُغ زا ولین

؟؟ ینک راک اجنوا یرب هتِتخس ردقنا ینعی -
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: دیوگیم هناقداص

اباب ِتسد ریز هکنیا الزا صا ،هن اجنوا ِراک زا دایم،هن مشوخ اجنوا یانکراک زا هن -نم

تنم یه هدیم راز ود نورق هی هک نیمه ! مشجاتحم هروج همه هنک رکف و منک راک

!! هسب متشپ تفه هساو مرس هراذیم

: دریگیم شناهد یولج ار شا هدش تشم ِتسد ولین

ناج! نامام هتشز .. شرآ نزن فرح تاباب ِدرومرد یروطنیا -

ارهب ییاهنت و توکس و درادن ثحب ی هلصوح ینعی . دیوگیمن یزیچ و دشکیم یفوپ

ی هکت هب هریخ و تسا هتسشن ماش ِزیم ِرس یتقو .اما دهدیم حیجرت زیچ همه

: دونشیم ار شردپ یادص ، دنکیم رکف یتفوک ِتکرش نآ هب شباقشب یوت ی هچیهام

؟؟ داتفا هار تراک ؟ شرآ اقآ یدیسر اجک هب ؟؟ بخ -

: دیوگیم هاتوک دیآ. یم شدب ندز فرح روطنیا زا ردقچ و دنزیم فرح هنعط اب

عفال.. مریگیپ -

: دیوگیم شوهم

هک یدشیم هنوخراک ِریدم یتفریم ، یدوب ندرک راک ِلها هگا ..وت شاداد نزن روز یکلا -

! هرتتحار یراک ره زا

: دنزیم رشت شرتخد هب ولین و دونشیم ار شردپ ی هدنخ یادص

! شوهم -

؟؟ مگیم غورد هگم بخ -او

: دیوگیم هدنخ اب خرف

..هبکالِساقآ دایب ینم هنوخراک وت هک هتساوخن شدوخ شرآ مرتخد -

هار وشدوخ ِهاوخب لد ِراک هی داوخب هک هراد مَنج یفاک ی هزادنا هب مشدوخ .. هروخیمن

ِهارمه منم سین دیعب ! هرخب ونم ی هنوخراک داوخیم هدشن سلا ِرس هتفگ هخآ .. هزادنب
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!! هرخب هنوخراک

ولین .و دنزیم جوم مجالشت یوت رخسمت هک دنامیم شردپ یور شرآ ِدولا مخا ِهاگن

: دیوگیم شرهوش هب رگ شنزرس رابنیا

؟؟ هیفرح هچ نیا ! خرف اقآ -هع

هب شرآ ! شرورغ رپ ِشاداد یور ِندش مک اب دنکیم حیلا هچ و ددنخیم شوهم

: دیوگیم یراد انعم ی هدنخ واب دنکیم هاگن شا یندمآ دب ِرهاوخ

؟؟ هشب مک تِشزوس زا هک هنکیم دامتعا تهب دنهس نم..یِک زا یزوسیم یراد -دب

: دربیم ارباال شیادص تینابصع واب دوشیم خرس ینآ هب شوهم

! یتفگ غورد هک یگب شهب وت تقوره -

: دنکیم ظفح ار شدنخبل شرآ

النم صا هنک رکف .. هگید هنک رواب وتفرح بخ هراد، تلوبق یلیخ هگا ؟؟ مگب ارچ -نم

هنک؟! دامتعا هنوتیمن تهب ؟؟ای هتخس شساو یلیخ .. یگیم تسار ووت متفگ غورد

: دنزیم سفن سفن و دنامیم شا هریخ صرح اب شوهم

! ادخب تسین ایند وت مدآ وت رتزا تاذ -دب

؟؟ شوهم -هع

یور دیاب رضاح ِلا حرد . درادن ار شوهم اب ثحب ی هلصوح و دریگیم مشچ شرآ

تکرش نامه زا هک دسریم هجیتن نیا هب رتشیب هظحلر ه دراد دنک.و مک ار ههاباب

راد هشوگ یاهفرح و هکیت و کلتم رگید !هک خرف اباب یور ِندرک مک یارب دنک عورش

. درادن یدحا چیه هب یزاین .و دنُکیم ، دهاوخب هک ار یراک هک دنک تباث و.. دونشن

! یایب هیحاتتفا هساو ینوتیم .. هتفیم هار متکرش هتفه هی -رس

،رس رخسمت یمک ومه.. دراد یروابان مه هک ینیسحت واب دنرپیم باال خرف یاهوربا

: دیوگیم ناجیه اب ولین .و دهدیم ناکت
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؟! نامام یگیم تسار -

: دیوگیم شردپ هب هریخ

.. ابیرقت هروج یچ همه .. مدرک لماک ومارکف مشراک ی هرابرد .. مدید وشاج -هرآ..

: دریگیم اوه رد یتسد و دشکیم باال هناچ نتسنادن ِتلا ح هب خرف

.. یدرک راکیچ مینیبب .. نیرفآ -

: دیوگیم شوهم هب ور یدرسنوخ مکِلا ورد دریگیم مشچ هنیک و رورغ اب شرآ

ِدرد هب دیاش منک.. هبحاصم شاهاب دایب یگب دنهس هب ینوتیم .. هرادن یچرادبآ متکرش -

! دروخ متکرش وت ندوب یچرادبآ

شهارمه و دشکیم یشفنب ِغیج ! دکرتیم شوهم هرابکی وهب دوشیم توکس یا هیناث

: دنکیم ترپ نوریب تینابصع اراب تاملک

رود ، مگیمن یچیه یچره .. یرایمرد وشروش یراد هگید ! تیصخش یب ِروعشیب -

؟؟ یگب شهب یزیچ یاوخیمن اباب ؟؟ ینزیم فرح یروطنیا یقح هچ ..هب رادنرب

ار شوهم یوغیج غیج یادص ِباصعا شرآ و دوشیم هارمه ضغب اب شرخآ مجالِت

: دوشیم دنلب زیم ِتشپ زا هدش عمج ی هفایق .اب درادن

.. نوزیوآ ِتخبدب هَا.. هگید دنبب -

: دنکیم یرگ هطساو شردپ

.. دیشاب هتشادن راک هگیدمه اب اشهاوخ اه.. هچب هسب -

ار شوهم .و دوریم یباال هقبط ِتمس هب یفرح چیه ِنودب و دهدیمن لحم هک شرآ

! دراد مه یسناش هچ یتپاپ ِلُج نامسآ ِدنهس نیا و دراذگیم اهنت شنتخوس اب

****
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شلد هک تسا هدننک هتسخ و فرخزم یردق هب تکرش تبث یارب ِینوناق ِلحارم

! نتفر اداناک و ندروآرد لوپ و ندز تکرش یاباب ِروگ و دنزب شفرح ِریز دهاوخیم

شرآ و دوشیم راودیما یمک ، دراذگیم رس ِتشپ تیقفوم هکاب ار یا هلحرم ره اما

ار یتعاس دنچ شیاهراک لا بند هب هک تسا هتفه کی زا رتشیب ، لچک نسح ِکَب هدنُگ

، رامِرهز و تفوک رازه و نتفرگ زوجم و نتفرگ اضما یارب و یرادا یاه نامتخاس یوت

هب اشوخ و دهدیم باوج بوخ یزیم ریز و لوپ اهاج ِرثکا بخ..رد !اما تسا عالف

! تکلمم ِنادجواب ِنانکراک اب نامِتداعس

، یهانپ ِخرف اباب ِرابتعا و ییانشآ ی هطساو هب مه ییاجدنچ کی هک صوصخ هب

تنعل رهحلا، دوش.ورد وخالص دراذگب رس ِتشپ ار یرادا یاهراک رتدوز دناوتیم

دنک؟! لمحت روطچ دیاب ار سلا کی و هرخسم ِطرش نیا هب

ار شتکرش ِمان هک دنادیمن ار یدحا چیه دوخ زا رتهب و دراد لوبق ار دوخ مه ردقنا

! ربکا هللا ، تسا هدیمان شرآ ِیراجت ِتکرش

یم هار هب یراجت ِنامتخاس نامه ِتمس وهب دوشیم شزیزع ِگنر هایس ِزنب راوس

مرچ کاالی ِدیرخ ِدرومرد دیاب و دنکیم هارمه دوخ اب مه ار ناحبس هار ِنایم .و دتفا

هار راک نیا اب شرآ و تسا روابان زونه ناحبس دنک.و تبحص هطساو یوا اب

! هدرک هدز تریح ار همه شتخادنا

! راگنا هدش یکوا ش همه اراک.. لا بند یداتفا یدج یدج .. دموا مشوخ ال!هن کیراب -

هن؟؟ هگید میتسین راک ِرس سپ

زا دراد رورغ . تسا دنخزوپ کی شباوج و دزادنا یم ناحبس هب ییارذگ ِهاگن شرآ

! درادن دشن شرآ یارب یراک و دنزیم نوریب شیاج همه

ناحبس ِریحتم ِهاگن هب دهاوخیمن و دنکیم کراپ ار نیشام تکرش ِنامتخاس یولج

نیا یوت شتسار و.. دلا مب شنت هب دیاب سلا کی نیا یوت ار زیچ همه ِیپ دنک. هجوت

گنت شسفن هقطنم نیا رد رتمک هدش!ثمال رت یداع شیارب یکَمَک کی هتفه ود یکی

یتوافت یب رد یعس دوجو ِمامت واب دروخیم مه هب شلا ح رتمک یمک کی و دوشیم

: دیوگیم و دراذگیمن شهاگن اب ناحبس !هک دناوتب دراد،رگا

؟!! اجنیا -
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: دنکیم مخا شرآ

.. همدوخ ی هیامرس هک متفگ ! ناهام ِجرب ِمهدجیه ی هقبط وت سپ -هن

؟! دناوتیم رگم ،اما دنزن یفرح دنکیم یعس ناحبس

.. یتشاذگ مراک ِرس هک منکیم رکف مراد زونه -

: دنکیم یطاق دراد شرآ

راک ِرس هساو ومتقو مراد هلصوح ؟؟ مراذب تراک ِرس ماوخب نم یمدآ وت هخآ -

! مَنیب وش هدایپ ؟؟؟ مراذب وت ِنتشاذگ

: دیوگیم بجعتم ی هدنخ اب ناحبس

! منزن هتکس هگا ، منکیم مضه شیااال مک اباب..مک هشاب -

هدایپ و دریگیم مشچ ! تسا سلا کی طقف . دنکیم رکف رگید سِلا کی هب طقف شرآ

ی هلزلز کی لثم ، یکانتشحو ِسحن ِشارخ شوگ یادص ، شندش هدایپ و..اب دوشیم

: دوشیم راوآ شرس یور ، یرتشیر رازهدنچ

..هشال تتتتتراظتنا رد مدنام ... ییییییاااااجک نم ..هشالی ییییییییافو یب هچ -هشال

... یهیهیهیهیهیهیافو ییب

هداد هیکت راوید هب هک دتفا یم یتسد هب راتیگ ی هچبرسپ ِتمس هب دب ابحِلا شهاگن

دنکیم شوهدم شیادص و.. هتسب ار شنامشچ و هدرک زاب راغ ی هزادنا ار شناهد و

ال! صا

نیا رد مدنام .. تتتتتراظتنا رد هدنام .. یییییاااانشآ هدنامن ... یییییراسگ مغ هدنامن -

... ییییییاهنت

ناحبس ! دریگیم هجیگرس یا هظحل و دتفا یم هزرل هب شندب ِنوتس راهچ دنکیم سح

: دنکیم هراشا نز راتیگ ِکرسپ هب یریحتم ی هدنخ واب دیآ یم شرانک

؟؟؟ طسو نیا هگیم یچ هگید -نیا
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: ددنخیم بارخ ِباصعا واب دنک تسرد ار شا هفایق دناوتیمن کرسپ یادص ِرطاخ هب

مولعم ! هنزیم رَع هراد هدرک زاب وشنهد یروطچ نیبب ! هتبیصم ِترخآ هگید -نیا

نم! ِرس ور هدش بارخ هدرک رارف هنوخ هنووید مودک زا تسین

ِتمس ،هب دروآ یمرد هک یسانکسا .واب دنکیم شبیج یوت تسد و ددنخیم ناحبس

. دوریم کرسپ

.. یراد مه ناگیار ِیتساوخرد ِگنهآ .. هگید هبوخ -

کرسپ ِطاسب یولج ار سانکسا دنیبیم هک دنکیم هاگن ناحبس هب بارخ ِناور اب

: دیوگیم و دراذگیم

! تِسفن -ِزان

: دنزب رع رتدنلب و دریگب رتشیب رناژی کرسپ هک دوشیم ثعاب فرح نیمه و

!!! ییهیییهیهیییاجک نم ..هشالی ییییهیهیهییافو یب هچ -هشال

دورف شزغم یوت گنشق ادص و دشکیم شتروص و یناشیپ هب مکحم ار شتسد فک

! ادعب امتح دنکب یکی نیا یارب یرکف کی دیاب دیآ. یم

رس نهلا نامسآ هب ور هتسب یاهمشچ اب کرسپ و دنوریم تکرش ِرد ِتمس هب ناحبس اب

! دزرلیم روگ یوت شنت روطنیا هک بیبح هراچیب و دهدیم

دایب بیبح یادص ِندروآرد ِزاف اتکالزا شقلح وت منکب وراتیگ نومه هگیم هنوطیش -

! انوریب

. تسین دیعب ال صا یکی نیا شرآ وزا دشکیم ار شتسد ناحبس

! شبان ِدادعتسا اب هنکب وش یبساک راذب س.. هچب اباب -ایب

شزا ییادص ات ددنبب طقف .. ددنبب ار کرسپ ِناهد و دورب ولج دراد تسود شرآ

: ددنبیم وردار دوشیم لخاد ، کرسپ ِشارخ شوگ یاه هرعن زا رارف یارب .و دیاینرد

منزیم گنز .. هشیمن یروطنیا ! هشیم لماک تکرش نیا کالِس هنووید نیا اب گنشق -



tlg
:@

NOVELSLAND

.. ننکیم شعمج نایم

*********

هک روطنآ ار شدوخ ِصوصخم ِرتفد ات دهدیم روتسد رگراک وهب دتسیا یم یا هشوگ

. دنیچب ، دهاوخیم

.. شور راذب ور مگیم هک یلیاسو ایب ..دعب بترم و فاص .. هشاب هرجنپ ِمد زیم -

: دوشیم رتفد ِلخاد ناحبس و دهدیم ماجنا وم هب وم ار شتاروتسد رگراک

هیچ؟! شوت ؟؟ منک زاب ور هتسب نیا شرآ -

: دیوگیم و دنکیم یهاگن ، دیوگیم ناحبس هک ینُتراک ی هتسب هب شرآ

.. تسه ینتسکش شوت ، شاب بظاوم .. تساجنیا هساو نم.. ِرتفد وت شرایب -

اج کی تسا دلب بوخ و دزادنا یم شا یتاذ یوررپ ِقیفر هب یپچ ِهاگن ناحبس

لیاسو زا یکی هب رگا دوش بارخ شتسد ِتسوپ دسرتیم . دهدب روتسد و دتسیاب

! دنزب تسد

: دنکیم هاگن رگراک هب شرآ . دراذگیم وا ِقاتا یوت و درادیمرب ار نیگنس اتبسن نُتراک

یلدنص نیا متفگ نم هگم ؟؟ یتشاذگ رو هی ارچ ور یلدنص .. هجک زیم ! نیچب تقد -اب

؟؟ هشاب اجنیا

: دیوگیم نُتراک ِندرک زاب ِلا حرد و دزادنا یم وا هب یهاگن ناحبس

؟؟ یاوخیم یلدم هچ وت هنودیم هچ هراچیب بخ..نیا نک شتسرد تدوخ -ورب

: دوشیمن مک شیور هک مه شرآ !و تخادنا ار شا هکیت هرخ باال

ور هگید یکی نم ورب ینک،ایب راک ینوتیمن اقآ ؟؟ مدیم مراد لوپ یچ هساو سپ -

؟؟ هخآ هندرک راک ِعضو هچ ..نیا مرایب

: دنکیم جک ،رس شرآ ی هفقو یب یاهنداد روتسد زا هتسخ هراچیب ِرگراک
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ولیاسو نم یگب امش یروج ..ره ممشِچ ،ور مراذب یروطچ نم وگب اقآ.. هدنمرش -

.. منیچیم

وباال دشکیم باالیی دنلب ِفوپ یبصع ، دسریمن رظن هب یضار یتقو یتعاس مین زا دعب

! یِخآ دنزب شرتفد ِلیاسو هب شدوخ مه یتسد کی دوشیم روووبجم هرخ

نیچب بترم و فاص بمالور نوا امش منک.. شتسرد مدوخ ال..ایب صا رونیا -ایب

اه! یدیچ ینک او رس وزا هلوک و جک زاب منیبب ماین زیم.. یوربور

: دربیم ارباال شیادص و

نک! لصو ومتسیس نیا ایب ؟؟ سپ یدنوم اجک ماردپ ؟؟؟ ماردپ -

: دیوگیم یضاران و دیآ یم رگید ِقاتا زا ماردپ

؟! یاوخیم یچ زاب ؟؟ شرآ هیچ -

: دوشیم دنلب شا یلدنص یور زا مخا اب شرآ

یراد هشوگ هی یتسشن ردقنا یشن هتسخ .. یدادن ماجنا دیفم ِراک هی یدموا حبص -زا

؟؟ یریم رو تیشوگ اب

: دشکیم یفوپ هلصوح ویب دوشیم لخاد ماردپ

ور همه ِردپ ، ینزیم یراد ینتسکف تکرش اه!هی یدیم روتسد یراد هرسکی حبص -زا

.. یرایبرد یاوخیم

: دنکیم هاگن ماردپ هب ودنت دروخیمرب ناگتفیشدوخ ِگرزب ِرورغ هب

یتفرگ سردآ یدز گنز زورید تدوخ هبوخ ؟! مدرک رارصا نم هگم ؟؟ یایب تفگ -یک

ندرک لصو متسیس ..هی کاچ هب نزب ، یتسین یضار هگا !االمن مایم منم مایم منم هک

وت! ِلا ثما زا مونشب فرح ماوخب هک هیچ

: دریگیم شا هدنخ ناحبس و دوشیم جک ماردپ ِبل

ور.. هچب یدروخ اباب بخ -
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: دنکیم هاگن ناحبس هب رابنیا شرآ

! رگراک هدایز هک یزیچ ورب.. نیمز راذب یا هتسخ هگا ! متسه ماوت -اب

! یرامرهز ِرورغ ِجرُب نیا تسا المز یتشم کتک کی اعقاو یهاگ

: دیوگیم بل ریز و دهدیمن تیمها ناحبس

اباب.. -ورب

!و رگید شهاگیب و هاگ یاهیزاب خلت تشوگ هب تسا هدرک تداع . دنکیم رگراک ِکمک و

هک: دنکیم هراشا مه ماردپ هب نیح نامه رد

! هگید هشلدم نک.. شلو -

: دوریم شرآ ِزیم ِتمس ،هب دتسرفیم نوریب هک یسفن اب ماردپ و

اوه ؟؟ اجنیا هرادن تیلپسا ..هی مدرکیم تسرد وقاتا نوا ِرلوک ی هچیرد متشاد -

.. امرگ نیا وت میتخیر قرع .. همرگ

و تسا هتفرگ یتیمها یب ِتس وژ دهدیمن یباوج ؟! دشاب هتشاد تیلپسا هک دراد یچ

نشور ار سیِک و دراذگیمن ماردپ !اما بانج دنک بصن شدوخ ار متسیس دهاوخیم

: دنکیم

هساو مه تسیل ..هی یدیرخن و هدنوم هک یلیاسو زا رایبرد تسیل ..هی رونیا -ایب

..هی ینک مادختسا دیاب مه یچتفاظن و یچرادبآ و یشنم .. هراد زاین اجنیا هک ییازیچ

.. یاوخیم دلبراک ِبایرازاب مه اتدنچ

حاال هک هدناسر دوس قیفر اتود نیا هب ردقنا . دنکیمن یرارصا رگید و دوریم بقع

! تسا ناش هفیظو ال وصا دشاب هتشاد کچوک ِراک کی ِعقوت

: دیوگیم راک ِلا حرد ماردپ

ِییاد اب یتسار .. نکب اجنیا یامرگ حِلا هب یرکف ..هی هشب کنخ اوه ات هدنوم یهام -هی

؟؟ دش یکوا ؟؟ یدز فرح ناحبس



tlg
:@

NOVELSLAND

: دیوگیم و دوریم قاتا ی هرجنپ ِتمس .هب دنکیم امرگ ِساسحا مه شرآ

، تکرش دموا یزیچ یا هدنیامن تقو هی هگا ماوخیمن .. هشب لیمکت اجنیا دیاب لوا -

.. همهم یلیخ یراک ..کالِس هشاب رسک مکو دیابن یچیه .. هشاب عضو نیا وت اجنیا

: دنکیم دییات ناحبس

.. تادراو ِراک وت یریم مک مک دعب نک، عورش تارداص زا لوا -هرآ

! انامه هچبرسپ ِکانتشحو یادص ِندینش ، انامه هرجنپ ِندرک و..زاب دنکیم زاب ار هرجنپ

ِناج اب دنکیم تیلیت خم رسپ یادص دراد،اما هلصاف فکمه زا هقبط کی هکنیا اب

! شندب ی هدش خیس یاهوم

دز! رع نیا -زاب

: دونشیم ار ماردپ یادص

؟؟ -یک

: ددنخیم ناحبس

.. هروخیم رف مدآ یبسالی ! هراد ییادص هچ نیبب نک شوگ وشاپ .. نوم هدنناوخ -

نیا و تکرش نیا یاه یدب ِمامت و دریگیم هلصاف هرجنپ زا راجزنا و مخا اب شرآ

! فرط کی ادص نع ی هچبرسپ نیا ِدوجو ، فرط کی هقطنم نیا و نامتخاس

ِگنهآ دراد هچبرسپ و.. دهدیم شوگ کرسپ یادص وهب دتسیا یم هرجنپ یولج ماردپ

: دنکیم تالتف ییابیز

ِناسر همانررررظن تاراشا ...اب تسووووووت و نم ِناااایم هچنآ یسک شاااف دوشن -

.. ممممیوگیم نخس .. ششششوووووووماخ ِبل اب نک شوووگ .. تسووووووت و نم

دناوخیم مهاب ار تسرد و طلغ ؟! هچب یزوگن و دنزیم هرعن شدوجو ِقامعا زا اقیقد

: ددنخیم تریح اب ماردپ و

!! هرجنه ِترضح !ای ییادص بجع -
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هچب نیا اب دنکیم رکف هدش هلا چم ی هفایق اب شرآ و دوشیم رتدنلب ناحبس ی هدنخ

دنک؟! هچ

هک هراد یزوس شادص بصم ..ال هنوخیم لد ِهت زا یروطچ نیبب هنم! ِگنشق ادص -

.. هشیم ادج مدآ ِندب زا حور

: دیوگیم ناحبس هب یگف ابکال شرآ

.. نزن -رز

شنداد صرح .ورد دتفا یم هدنخ هب مه وا شرآ ی هفایق ِندید واب ددرگیمرب ماردپ

: دوشیم هارمه ناحبس اب

هنکیم وداج شادص .. یراد رناژی زور تعاس ِلک هگید هناوخب تساو نهد هی زورره -

! یتنعل مدش شقشاع .. شاداد ِنوج

: درغیم یصرح رپ ِدنخزوپ اب شرآ

! همرگ هک منهج .. دنبب ور هرجنپ -

کی یتح ار هچب نآ یادص ،اما دزیرب قرع و دنامب امرگ یوت دهدیم حیجرت اعقاو و

! دونشن مه هیناث

: دیوگیم ، دوشیم مامت یدودح ات ناشراک یتقو

.. هاگشاب مرب دیاب .. میرب دینک عمج -

مه یرتویپماک ِدیلک کی یتح . دنکیم دیلک ردار شرآ و دنیآ یم نوریب تکرش زا

درک. مادختسا نامتخاس نیا یارب مه نابهگن کی دیاب و درادن

..اب شدوخ ِمسا هب تکرش کی هکنیا زا .اما تسا هتسخ و دنیآ یم نییاپ اه هلپ زا

سح ، دوشیم یزادنا هار دراد تسا شدوخ یارب طقف هک یراک .. شدوخ ِدوخ ِتمحز

. دشاب هدرک شا هبرجت بقال دیآ یمن شدای هک ینیریش و گنشق ِسح کی . دراد یبوخ

وهکی . دونشیم شا یکیدزن زا ندز فرح یادص ، دنیآ یم نوریب هک نامتخاس زا

. دنکیم هاگن تمس نآ هب هلصاف وبال دوریم نز یرع هچبرسپ ِتمس هب شساوح
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رکش ار ادخ و تسا شیاپ یور راتیگ و هتسشن نیمز یور روطنامه !هک شدنیبیم

. دنزیم فرح دراد دراد، تسد هب وفلا سمادآ هک یرگید ی هچبرسپ .اب دناوخیمن

! اجنیا زا کرسپ ِندرک کد یارب تسا تیعقوم نیرتهب

: دونشیم ار ماردپ یادص و دوریم شتمس هب

؟؟ یریم اجک -

ار: ناحبس یادص و

؟؟ یشاب هتشادن شیراک شرآ -

هیاس هک یروج . دتسیا یم شرس وباالی دوشیم هچبرسپ کیدزن اهنآ، هب هجوت نودب

اربا ناشرس ثکم اب ششورف سمادآ ِتسود و هچبرسپ و.. دتفا یم کرسپ یور شا

هککال تسادص نع ی هچبرسپ نامه هب طقف شرآ ِهاگن . دننکیم شهاگن و دنریگیم ال

: دنکیم شهاگن میقتسم و دراد رس هب یا هنارسپ ِه

؟؟؟ هیچ -

: دیوگیم مخا اب شرآ ! تسه مه راکبلط والتو

! نزب رع نیشب رترونوا ورب ادرف ..زا هخم ور دب تادص نوج هچب -

: دنزیم شیادص ناحبس و دنامیم تام یا هظحل کرسپ

.. مدوخ نم رونیا ایب وت شاداد -

: دربیم ارباال شیادص کرسپ ، شفرح نایم

؟! یدیرخ ور اجنیا هگم ؟؟ لحم شِتفم ؟؟ای اجنیا ِبحاص ؟؟؟ یشاب یک امش -

یا! هدیرد مشچ ِراکبلط الِت یوررپ ی هچب هچ و دوشیم رت گنررپ شرآ یاهمخا

و ینکیم نهپ وتطاسب هگید اج هی یریم ..ای منزیم فرح تاهاب مدآ ی هچب ِلثم مراد -

دروخرب تاهاب هگید ِروج تمنیبب اجنیا ادرف ،ای ترس ور یزادنیم وتادص

؟؟ ولوچوک یکوا .. منکیم
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شرآ ِمشچ یوت مشچ و.. دریگیم دوخ هب یکانبضغ ی هفایق و دوشیم دنلب وهکی رسپ

: دیوگیم

هبنپ بوچ ! شاداد هدن شوگ ؟؟ یا یضاران .. منکیم نهپ ومطاسب ماوخب اجره -نم

! شهب هسرن ادص هک شوت نک ورف

هروک زا هک دوشیم ثعاب یخاتسگ ردقنا . دنکیم پُک هچبرسپ ِباوج زا یا هظحل شرآ

: دنزب رسپ ِراتیگ هب یدگل واباپ دورب رد

عمج ! هرادیمرب رود ، منزیم فرح شاهاب مدآ ِلثم یه ! مَنیب نک عمج وتطاسب و -دنب

ننک.. تعمج نایب مدزن گنز ات نک

ود دیآ،اب یم دوخ هب یتقو و.. دوشیم کشخ شرآ ِدنت ِتکرح زا یا هیناث کرسپ

: دهدیم لُه بقع هب مکحم ار شرآ شتسد

!! هکیترم منیبب رانک شکب وتگنل ؟؟؟ یدرک یطلغ -هچ

و تسا نیگنس شتسد !! هچب نیا دراد یروز بجع و دوشیم هدیشک بقع یمک شرآ

ال! صا دیآ یمن شلکیه دقو هب نیا

؟؟؟ یدیم لُه ونم -

: دشکیم ار شتسد ناحبس

ورب.. نک عمج وتطاسب هچب .. شرآ نک شلو -اباب

: درغیم شرآ هب هریخ و دتسیا یم فاص کرسپ

هگم هدب! نوکت اجنیا زا ونم هنوتیم یرخ مودک منیبب اجنیا مسیاو ماوخیم -هن

چیه ، تساجنیمه ماج ..نم هگید یاج هی ورب شکب یتحاران ؟؟ ور اجنیا نیدیرخ

هنک! اجباج ونم تناس هی هنوتیمن مه یدحا

مین ی هچب نیا ِتس زاژ ومه تس ینابصع مه شرآ ! یشومچ ِدلو یوررپ بجع

: ددنخیم تینابصع واب هناریحتم .و دریگیم شا هدنخ ، یندرُم الرغ ِیبجو

، تِشوگ وت منوباوخب کَچ هی نم هچب ! امنکیم ریش ِکاخ ِدروخ وتِراتیگ وتدوخ منزیم -
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! ردقنا نکن ییوررپ .. اجنیا یداتفا هزانج

: دیوگیم ماردپ رابنیا

نک! شلو ..ایب میرب ..ایب شرآ هریم -

: دیوگیم یدنخزوپ اب کرسپ اما

! یتسین منوشِمشَپ هک ..وت ننکب یطلغ چیه نتسنوتن مه اه وت رتزا هدنُگ -

ناحبس . دربیم موجه کرسپ ِتمس وهب دنکیم یرفک ار شرآ فرح نیمه

دیآ: یم شیولج تسد هب سمادآ ِرسپ .. شدریگیم

؟؟؟ یراد راکیچ نم ِشاداد هب وووه -

: دروخیمن ناکت شیاج زا مه هرذ کی یتح کرسپ و

! هنکب هنوتیمن یطلغ چیه .. لضفلا وبا رانک ورب -وت

شرس ارزا شا هنارسپ وکالِه دنزیم هچبرسپ ِرس ارهب شناتشگنا ، صرح اب شرآ

: دنزیم سپ ار شتسد یردلق اب کرسپ . دزادنا یم

! هاتوک رخ ِتسد -

: دریگیم شا هدنخ صرح زا شرآ

هلوت مگیم تهب االن مراد .. تمنیبن اجنیا ادرف ورع.. رع ِینیشام هجوج -

! تمنیبن .. اجنیا .. ادرف .. شوم

: دیوگیم مکحم ، کانبضغ ِهاگن نامه واب دریگیم یدب ی هفایق هچب رسپ

! ینکیم راکیچ مینیبب .. متسه -

: دهدیم ناکت یرس هدنخ اب شرآ

! منکیم تراکیچ نیبب ات شاب -

ِسخُت یدایز ِنامشچ رد هریخ و دوشیمن عنام رگید شرآ . دشکیم بقع ار وا ناحبس
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مشچ مه هیناث کی یتح رسپ .و دشکیم ناشن و طخ شهاگن واب دوریم بقع ، کرسپ

و اهمشچ نآ درادن سرت هرذ کی ! تسیک رگید نیا اباب و دریگیمن شرآ ِنامشچ زا

!! شرورش و خاتسگ ی هفایق نآ اب شتشپ ِبیج هتشاذگ ار وررپ و دربیمن باسح

شرآ یاهمشچ زا مشچ هکنیا ِنودب هچبرسپ و دهدیم شتسد کالهارهب یرانک ِرسپ

ارهب شندرواین مک هظحل نیرخآ وات دنکیم میظنت شرس یور مکحم ،کالهار دریگب

! جیوه ِمخت دشکیم خر

نآ ،اب یندرُم ِیبجو مین نیا و ددنخیم تریح ،اب دوشیم شنیشام ِراوس یتقو شرآ و

ِثعاب طقف ، یباوج رضاح ونآ سخُت ی هفایق نیا ،واب شکانتشحو یاهندز رع

دوب! هدیدن رگید ار شا یلدم نیا و تسا هدنخ و صرح

! هچب نیا اب دعب هب نیا زا دشاب هتشادن طاسب دنک ادخ

*********

الی ویه هکنیا زا لبق و دنکیم تیاده یراجت ِنامتخاس ِگنیکراپ ِلخاد ارهب نیشام

یروابان مکِلا .ورد دنکیم هاگن نامتخاس ِفارطا دوش،هب نامتخاس ِلخاد شگنر هایس

دتفا یم شزورید ی هریخ ِهاگن ِدای دش؟! مک شیور ینعی ! تسین هچبرسپ هک دنیبیم

! تفرگن وا زا مشچ هظحل نیرخآ هکات

.اما دشاب هدش مک اه یدوز نیا هب شیور هک دیآ یمن ال صا سخُت یاهمشچ نآ هن..هب

همه و دراد ورب شفرح . دریگب یبوخ ِسح شرآ هک دوشیم ثعاب نیمه و تسین

نیا ، تسین سورخ هک کرسپ ! زونه هدشن مه حبص هُن تعاس هتبلا و.. دنربیم باسح

! تسا ..رخ ندز رع هب دنک عورش و دنک نهپ طاسب و دیایب حبص ِتقو

دنادیمن هک دراد راک ردقنا . دنکیم کچ ار زورما یاه همانرب و دنیشنیم شزیم ِتشپ

و فیک یاه یدیلوت اب یراک ِرارق دنچ رهظ زا دعب . دهد ناماس رسو ار مادک دیاب لوا

.و دسانشب ار رگید یاهروشک یاهرادیرخ ات تسا المز یدایز نامز و دراد مرچ ِشفک

ار.. فارطا یاهروشک یاه یدیلوت نینچمه
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وحاالزا تسا هدرک تبث یهگآ مه بایرازاب و یچرادبآ و یشنم ِمادختسا یارب

کی هک دنادیمن یتح دنک.و هبحاصم زیزع ِباذج یاه یشنم اب تسا رارق هد ِتعاس

هک تسا شنهذ یوت طقف ! دشاب هتشاد دیاب ییاه یوژیگ هچ ، دمآراک و بوخ ِیشنم

هوهق عقوم هب شیارب و دشاب شتکرش و شدوخ ِناش ورد دشاب کابالس

رتهب یلیخ ظاحل همه ناخ،زا خرف ِیصخش ِیشنم !زا رگید دشاب یراک و.. دروایب

! افطل دشاب

یوت رگا هتبلا . تسین کدب هام، رویرهش ِرخآ یاهزور ِحبص ِیاوه و دنکیم زاب ار هرجنپ

نیمه دوب.اما رتهب یلیخ دوب، هدشن راتفرگ یلومعم ِمدآ همهنیا نیب و دوبن هقطنم نیا

هشالیمگ هب تس یگرزب ِتمعن شدوخ دیآ، یمن شیادص و تسین نز رع ِکرسپ هک

! مسق زرمایبادخ ِبیبح ی هتشگ

، یشنم ِمادختسا یارب هدننک هعجارم نیلوا واب هتسشن زیم ِتشپ دعب یتعاس

ِتیدج و ابربلد ِمخا و قیقد ِهاگن طقف دوش.. ضرع هچ هک هبحاصم . دنکیم هبحاصم

! تسا قشع ار شباذج ِتروص

ِقلح یوت شصاخ ِتس وژ تسا رو کی شا یلدنص و هداد هیکت یلدنص ِیتشپ هب

! اهتکرش ِناریدم ِمامت

؟؟ هنوتلا س دنچ امش -

ِدق ..اما هداد الباال ماک ار شا هریت یاهوم هک تسا شیور ِشیپ یشیارآ شوخ ِرتخد

. دراد یهاتوک

.. هملا س جنپ و تسیب -

: دروخیم ناکت شا یلدنص یور مارآ و دهدیم ناکت رس

؟؟ دیراد راک هقباس بخ.. -

: دنزیم یدنخبل رتخد

.. مدوب بطم ِیشنم سلا -هلب..ود

؟؟ ایآ دراد رخسمت یمک شرآ ی هدنخ کت
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؟؟ دیروخیم یراجت ِتکرش یوت یرگ یشنم ِدرد هب هک دیدرک رکف ارچ تقونوا -دعب

: دهدیم ارباال شیابیز یوربا یات کی شرآ . دوشیم عمج رتخد ِدنخبل

؟! دیتسه طلسم نابز اتدنچ هب ؟؟ یچ نابز -

: دنکیم لوه رتخد

... یدودح ات یسیلگنا هک.. نابز -آآآ

: دیوگیم شرآ شفرح نایم

! مریگیم سامت نوتاهاب ، دوبن یرتهب دروم ..هگا نونمم هشاب -

! یرادن مه یفیرظ یادص کابالسهک نادنچ هن ِهاتوک دق ِرتخد نوریب ورب وشاپ ینعی

کی هب یبل شرآ و.. دوریم نوریب توکس .ورد دهدیم ناکت یرس و دوشیم دنلب رتخد

: دشکیم فرط

.. یرادن مبدا -

رتو.. شوپ شوخ و تسا دنولب شیاهوم .. تسا رتهب یکی نیا دیآ. یم یدعب

؟؟ دیتسه طلسم نابز اتدنچ -هب

: دیوگیم یتقو دراد یدنول ِدنخبل رتخد

.. مشیم هجوتم مه ور یبرع ِنابز هتسکش واپ تسد ،و مراد یسیلگنا ِنابز ِکردم -

: دیوگیم عیرس شرآ

؟؟ یچ یسور .. یناملآ .. لوبماتسا ِیکرُت -

! ینتسکف ِتکرش نیا اب دیآ یم شراک هچ هب اهنیا دنادیم ادخ

..اما... هنافساتم -هن

: دریگیم اوه رد یتسد شرآ
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.. میریگیم سامت نوتاهاب ، دیدش عقاو لوبق دروم -رگا

وادا پیت یور رتشیب تسا رتهب .. باذج نادنچ هن ِدنولبوم ِکرتخد نوریب یرِه ینعی

! یدروخ درد هب دیاش ینک، راک تیاه

دنیبب دیاب رت.. لوبق ِلباق ِتروص ،اب یکشم وم ِطسو ِقرف ِرتخد و.. دیآ یم یدعب

و هقباس و راک درومرد اه طسم طسو و..نیا تسا روطچ شندز فرح و تاکرح

! رگید دسرپب ییاهزیچ کی مه شا هفرح

؟؟ هنوتلا س دنچ -

: دراد یحیلم ِدنخبل رتخد

.. تشه و تسیب -

!! دسرپب نس دیآ یمن هک یرتشم و دیآ یمن شا هفایق هب بخ تس!اما نسباال

؟؟ یلیصحت ِکردم -

.. منوخیم دشرا یارب مراد -

یهاگشناد ِکردم یلیخ شدوخ راگنا ..حاال دریگیم دوخ هب یا یضاران ی هفایق شرآ

! یلیصحت ِکرت ِیطورشم ؟! دراد

؟؟ راک هقباس -

: دیوگیم هاتوک رتخد

.. مدوب یشنم ، ییاذغ ِداوم ِشخپ ِتکرش یوت سلا -هس

! تسین کدب ممموه

؟؟ یطلسم ایند ی هدنز ِنابز دنچ -هب

دنک، یریگ چم هک راگنا شرآ . دنکیم شهاگن هدش تشرد یاهمشچ و توکس رد رتخد

: ددنخیم یصاخ ِتلا ابح
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! یدتبم ِدح رد منوا ، یسیلگنا ..الدب ناهآ -

: دریگیم اوه رد یتسد و ددنخیم بجعت اب رتخد

ِراک هقباس اب یشنم هب هک دیدرکیم ظاحل ور دروم نیا نوت یهگآ یوت دیاب امش بخ.. -

یشنم هک دیدوب هدز یهگآ طقف امش .. دیراد زاین هدنز ِنابز دنچ هب طلسم باالو

! دیاوخیم

: دیوگیم طقف ! دنزب هناچ و کچ دیابن و دنکیم ظفح ار دوخ ِناش کالسو شرآ

.. مریگیم سامت نوتاهاب ، دیدش عقاو لوبق دروم -رگا

: دیوگیم دوش، دنلب هکنیا زا لبق اما رتخد

؟؟ هزاین مه یا هگید نابز .. مدلب لماک ور یکرُت و یسیلگنا نم بخ -

! دوشیم دایز شتبثم ِتازایتما دراد یکی نیا و دنکیم شهاگن نیسحت اب رابنیا شرآ

یادص وهکی ، دنکیم زاب ار شناهد هک نیمه تسرد ..اما.. دنزب یفرح دهاوخیم

: دوشیم راوآ شرس یور یکانتشحو

نم یب نم..وت یب وت یییاجک .. ییییاااجک اقیقد .. یییییااااجک مقیفر -

!!! ییییییییااااجک

دناوتیمن و هدنام رتخد یور شهاگن هک!! دش شیادیپ ! یتنعل .. ینعی .. دیشخبب ! کاف

! تسا هتفرگ رس زا ندش هراپ ِدح اررد شیاهندز هرعن کرسپ و دنک عمج ار شساوح

!! مزیرب تامشچ وت وماشچ ات ..ایب میزیزع ییاجک .. ممممبیرغ ایند ..هی مبیبح یِا -هآ

ریحتم و تام رتخد ! دنزیم شا یناشیپ هب مکحم ار شتسد ِفک هک تسا هدارا یب

: دنکیم نهلا بل ِریز شرآ و دنامیم

دش! عورش -زاب

ِنیع دنکیم یعس دوجو ِمامت واب دنکیم رت تفلک ار شیادص کرسپ هظحل نامه و

امتح هک دسرن وا ِشوگ هب شیادص دنک ادخ ، دناوخب هراچیب ِیشوواچ نسحم

! دراذگیم رانک ار یگدنناوخ
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و.. گنت ِنودنز ...هی وودرررررس ِنوتسمز و درز زییاپ -هی

! مسق شکپ سکیس هب دنوشیم بآ دنراد شیاه هلضع و دوشیم روم روم شنت ِمامت

: دیوگیم رتخد

! هنکن نوتتیذا ادص هک دیدنبب ور هرجنپ بخ.. -

دروخیم مه هب شلا ح دراد نابایخ یوت ِکرسپ ِزادُگ ناج یاه زانهلا راگنا مه رتخد

: دنزیم یا هراچیب ِدنخبل شرآ !و دهدیم ار هداعلا قوف ِداهنشیپ نیا هک

! هیبوخ ِداهنشیپ -هرآ

شزورید یاج نامه هک دنیبیم ار هچبرسپ و.. دوشیم ..مخ ددنبب ار هرجنپ دوشیم دنلب

: دوشیم هراپ راو هناوید نامسآ هب وور هتسشن

... ممممممقیفر یییییاااهاهاهاهاهآآآآ ... ااااااادخ ااهاهاهآآآ -

یور تسرد و دنک ترپ باال نیمه زا یزیچ کی شاک ! دشکیم توس شخم یاو یاو

! دنشکب هدوسآ ِسفن تلم کی و دهدب ناج اجنامه ..ات دیایب دورف کرسپ ِرس ِقرف

قترس هچب نیا اه یتحار نیا هب هک تسنادیم و ددنبیم بارخ ِباصعا اراب هرجنپ

ِشرآ ِبانج ِفرح یور هک دمهفب ات دسریم شباسح هب گنشق ادعب . دوشیمن مک شیور

! عوهُا .. دراد یبقاوع هچ ندز، فرح گرزب

: دیوگیم رتخد هب .ور درادن هبحاصم ی هلصوح رگید و ددرگیمرب

! امرفب .. مریگیم سامت ، یدموا مراک هب -هگا

: دیوگیم مارآ و دوشیم دنلب دب، ِسح و تلا جخ زا هدش عمج ی هفایق اب رتخد

ریگ! تخس -هچ

: دنکیم مخا شرآ

! هنووارف و تف یشنم هنرگو .. ماوخیم متکرش ّدح -رد

ار شتینابصع ِمامت هک دنکیم لر تنک ار شدوخ یلیخ و.. دونشیم ار رتخد ِمارآ ِشیا
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هب تکرش ِگنز هظحل نامه و دوریم نوریب رتخد . دنکن خیلا رتخد نیمه ِرس یور

شردام ِندید اب دنا،اما هدمآ یشنم ِمادختسا یارب مهزاب دنکیم رکف دیآ. یمرد ادص

: دنامیم بجعتم رد، ِتشپ

؟!! اجنیا یدموا یروطچ -

ضغب ، ندرک راک ِلا حرد مه هدش..نآ بارخ نیا یوت مه ..نآ شرسپ ِندید اب ولین

: دوشیم عمج شنامشچ یوت کشا لوا ی هظحل نامه و دنکیم

اب یراد .. متشادن ربخ ونم یدوب یا یتخس هچ ..وت تارب مدرگب ! ردام مریمب یهلا -

؟؟؟ مرسپ ینکیم راکیچ تدوخ

: دنزیم شا هنیس ارهب شتسد فک

؟!! مدیمهفن نم و یدش درم ردقنا یِک نم..وت مرب تنوبرق -

! زاجم ، ندرک کزان مشچ ِتشپ

کال یب یلیخ زیچ همه شا یروطنیمه و تسین یضار اجنیا هب شردام ِندمآ زا شرآ

ِنز رع ِکرسپ .و درادن تهابش تکرش هب اجنیا ِیچیه زونه ..و تسا عیاض سو

تکرش نیا هب نداد وکالس تهبُا ِفیرح هنت کی ، تکرش ِنامتخاس ِیولج هتسشن

! لیخ زخو یسرم و تسا

ِهارمه !هب گرزب ِیهانپ ِناخ خرف ِبانج دعب و دنیآ یم مه اسیلِا و شوهم هک دنیبیم

.. ماردپ و ناحبس

زا یتیاضران . دنکیم هاگن ناشندش لخاد وهب دتسیا یم رد ِرانک سوبع ی هفایق اب

و نیسحت اب یمک و.. بجعتم شردپ تس. یلدم کی مادکره ِهاگن و درابیم شتروص

: هرخسم مه یمک

یدرک ییاراک هی سپ یتم سال !هب نومِشرآ اقآ ِتکرش تساجنیا سپ هب.. هب..هب -هب

.. دموا مشوخ اباب.. ..هن راگنا

: دهدیم تسد شردپ واب دشکیم هرخسم هب یبل
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؟؟ دیایب االن دیشاپ تقگ ..یک هداتفین هار تکرش زونه .. نیایب عفال متساوخیمن -

. دنکیم عوجر و عفر لا یخیب یا هدنخ اب ناحبس و دنکیم ناحبس هب یپچ ِهاگن و

! میرب یتحاران .. طقف مینزب رس میدموا -

! سیورس نهد

هک روابان و هدز تریح ِهاگن نآ دنا؟!اب هدروآ ارچ ار یکی نیا هک یاو .. اسیلِا ِهاگن و

: هدنام زاب شناهد و دخرچیم

؟! هئوت تکرش .. اجنیا .. هکرابم یاو ! شرآ -سالم

: دیوگیم طقف

-سالم..

: ددنخیم رخسمت رپ یتریح اب شوهم و

!! تساجک هگید اجنیا -

دناوتیمن و دکرتیم ، دتفا یم شخ و طخ اههاگن هکاب یرورغ و مرش ِروز زا دراد

: دهدن ار شوهم باوج

؟؟ شدوخ اب دروآ یک ور -وت

: دوشیم لخاد و دنکیم کزان یمشچ ِتشپ شوهم

.. مدموا مدوخ -

.. رگید تسا شدوخ ِرهاوخ ! رتخد نیا دراد مه یدایز یور

ضغب واب دنزیم ، دشکیم کدی ار تکرش ِمسا هک یمیدق اتبسن ِدحاو یوت یخرچ ولین

: ددرگیمرب شرآ ِتمس هب

.. یشکیم تمحز یراد یروطنیا هک تتریغ نوبرق .. مشب تنتخادنا هار راک نوبرق -نم

! دیوگیم مه یدج هچ
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ِرتفد یروطچ نیبب .. مدرکیم دود تارب مدوب هدروآ دنفسا شاک ! دوسح ِمشچ هکرتب -

زاین لوپ هک تفگن ام هب مرابکی یتح ؟؟ نیبب .. خُرف نیبب ملد!ایب ِزیزع ، هدیچ وشدوخ

.. تکرش نیا یتح ! هدرک واپ تسد شدوخ ِلوپ اب وشمه .. هراد

! هدروآرد شنوک زا هکالدب مه ار شدوخ ِلوپ و دنکیم شناج ولین هب یپچ ِهاگن ِخرف

اه! هدادن خرف ال ..صا ینعی زیچ.. هع

! شرآ یتشاذگ هک مه تتکرش ِمسا .. منیبیم مراد -هرآ..

ار! شرگیج

.. مدرکن ادیپ مسا نیا زا رتهب -

ههلا .. یهانپ ِشرآ ِبانج و دننکیم لدب درو یهاگن ماردپ و ناحبس و ددنخیم شوهم

ال؟! صا تسه ایند یوت رگم مه مسا نیا زا رتهب .. گرزب ِسیسران .. یگتفیشدوخ ی

! مرسپ یتشاذگ ومسا نیرتهب -

دنک! دییات ولین رگم

هس ..وود شزیم یوربور ِلبم یور هیقب و دنیشنیم زیم ِتشپ شدوخ ، شرتفد یوت

. دننزیم فرح تکرش ِدرومرد و دنروآ یم یلدنص مه ییات

؟! یتسه یضار .. اجنیا -زا

: دهدیم تیمها یب ار بجعتم یاسیلا ِباوج

.. تسین -دب

: ددنخیم اسیلِا

؟؟ یرادن المز یشنم -

. دنوشیم ادیپ دنراد شناراثن ناج ، هدشن یچیه ! امرفب

.. مدرک هبحاصم مرفن دنچ مدز..اب مادختسا یهگآ هزات اقافتا -
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: دنکیم جک رس زان اب اسیلِا

.. مدیم ماجنا تارب ، دایبرب متسد زا یراکره .. امراکیب ،نم یتساوخ -هگا

: دیوگیم یدج و دنزیم شیور هب یحیلم ِدنخبل شرآ ! راکتشپ اب ِیکمن یاسیلِا

هتشاد راک هقباس .. هشاب دلب نابز دنچ هک یسک ما.. یا هفرح و دلبراک ِمدآ هی لا -بند

.. هشاب

و دنکیم هفاضا شلد یوت مه ار ندوب یزورما و یس وکابال یپیتشوخ و یلگشوخ

! دراد ار دراوم نیمه طقف اقافتا ناج اسیلِا

: دیوگیم و شرآ ِباوج زا دشکیم تلا جخ

.. مدب ماجنا تارب و دایبرب متسد زا یراک مشیم لا حشوخ لا حره -هب

: دیوگیم رورغ اب شرآ

.. مرادن کمک هب زاین -

: ددنخیم شوهم

و داوخیم هداس یشنم ..هی هرادن ور افرح نیا هگید هک ینتسکف ِکیچوک ِتکرش -هی

؟؟ نم ِشاداد هخآ داوخیم ندوب دلب نابز و راک هقباس هگید ..انیا یچرادبآ هی

نآ ِیرهش نییاپ یاه یزاب الت نآ زا یکی دنزب ! تسا هنشت رهاوخ نیا نوخ هب شرآ

زافالشن مه ار دنهس .. هناخ ی هشوگ دزادنیب و دنک شلپ و لش و دروایبرد ار داتسا

! دهدب ار شباوج و..عفال دنک نازیوآ

: دیوگیم یصرح یرپ هدنخ اب

هساو هبحاصم دایب وگب .. دایبرب ش هدهع زا هنوتیم دنهس هک دش تحار ملا یخ سپ -

منک.. شلوبق منکیم یعس .. یچرادبآ ِمادختسا

.اما دوشیم عمج شا هدنخ ، شوهم ِهاگن اب هیناث نامه .و ددنخیم هدارا یب اسیلِا

ِندوبن خیلا یارب ولین و دوشیم دنلب هیقب ِزیر ی هدنخ یادص دعب ی هیناث کی تسرد
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: دیوگیم هضیرع

؟؟ شرآ -هع

: درپیم شبل ی هشوگ دایز ِتینابصع زا شوهم !و نیمه

! هشب تیچرادبآ رایب وت همع -ورب

: دهدیم رکذت شرتخد هب خرف رابنیا

؟؟ شوهم -هع

.. دوشیم رت دنلب اه هدنخ یادص رابنیا و

: دیوگیم و دوشیم دنلب همه زا رتدوز ناحبُس دیآ. یمرد ادص هب تکرش ِگنز یادص

؟! نیتفگ مه هگید ِسک هب هگم -

: دیوگیم هداد، مل روطنامه شرآ

.. میرادن زاین عفال وگب .. ندموا یشنم ِمادختسا هساو -

هار یراک ! تسا یدج اعقاو رابنیا شرآ و دننکیم شهاگن یصاخ ِتلا ابح همه و

! شرآ یراجت ِتکرش و.. هدرک مه تبث یتح ار شتکرش و هدز یتکرش و هدرک یزادنا

! فرّشیب نوج

اباب! ار شرتفد و یلدنص و زیم و دنکیم مادختسا مه یشنم دراد

تس؟! یندرک رواب

: دریگیم نابز مهزاب ولین

! نامام یدرک مدیفس ..ور یدرک مدنلبرس ! یردام ِراختفا ِثعاب هشیمه -

ال! یواو

: دیوگیم هدنخ واب دنکیم ولین هب یصاخ هاگن خرف
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دعب ، هنوسرب ییاج هب هنوتیم مینیبب حاال راذب ناج.. ولین هدرکن یراک هک زونه -

نک.. راختفا شهب یروطنیا

وهللا!

: دهدیم ندرگ هب یرق شوهم

.. هروخیمن بآ ممشچ هک -نم

: دیوگیم شرهاوخ هب ور مارآ شرآ

هفخ.. -وت

! بدا مناج

هفخ! تدوخ -

! باوج مناج

دیآ: یم ناحبس

مه یچرادبآ و بایرازاب .. یاوخیمن عفال متفگ .. یشنم ِمادختسا هساو دوب یموناخ -هی

؟؟ یدرک یهگآ

: دهدیم ناکت یرس شرآ

! مراد وذ یورادبآ هتبلا .. مداد تقو ادرف انوا -هب

؟! تسه هک.. تسین دنهس هب شروطنم

: دیوگیم شرآ ، دیوگب یزیچ شوهم هکنیا زا لبق

.. مراد مه یراک ِرارق اتدنچ هی زورما -

یدرسنوخ مکِلا ورد دنکیم هاگن ، هتسب شتسد چم هب هک یگرزب ِکرام تعاس هب

: دیوگیم

.. همرارق نیلوا هگید تعاس مین ابیرقت -
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! افطل دینک مک ار تمحز و دینک عمج نازیزع ینعی

: دیوگیم همه زا رتدوز هک تسا ماردپ

؟؟ میرب میشاپ ینعی -

؟! نیا زا رتحضاو و دریگیم اوه رد یتسد شرآ

: دوشیم دنلب عیرس ولین

.. دیشاپ .. میدش شراک محازم .. هسرب شاراک مهب هچب هک میرب عیرس دیشاپ .. دیشاپ -

: دیوگیم شا هدرک زیزع ِرسپ لگ هب وور

؟؟ ناج نامام یرادن المز یزیچ -

: دنکیم هاگن شردپ هب

.. مدرک یکوا مدوخ ور یچ همه -هن!

: دیوگیم دنخبل هکاب دمهفیم ار شهاگن ینعم خرف

هی هب شهت ینوتیم منیبب .. یباسح تسرد ی هنودرم ِرارق هی نگیم نیا ال!هب کیراب -

ایهن.. ینوسرب ییاج

: دیوگیم طقف و درادن ثحب ی هلصوح شرآ

نم.. ِنتفر هب میسریم شهت -

: دنیامرفیم قطن اسیلا

و ینک لو وتتکرش داین تلد هک ینک تفرشیپ ردقنا و هریگب تراک ردقنا ... ااشنا -

! یرب

! دوجو ِقامعا زا یاعد نیا تسین روظنم هب هک المه صا

: دیوگیم هدنخ اب ناحبس رد یولج و دنکیم ناش هقردب رد مد ات
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زاب؟! هک دوب تکرش مد متتسود -

: دوشیم عمج ترفن و صرح زا شا هفایق و دریگیم ار ناحبس ِروظنم دوز یلیخ

! هدنک وشدوخ روگ منک.. راکیچ شاهاب منودیم -

؟! تراز

: دیوگیم عیرس ماردپ

س! هزماب یلیخ .. ایشاب هتشادن شراک هب یراک ناحبس ِنوج -

!! دشاپیم شیادص زا کمن ال صا ! یلیخ

.. ماردپ ورب -ایب

: دزادنا یم طسو ار دوخ اسیلا

؟؟ نیگیم ور هنوخیم هنزیم راتیگ و هتسشن تتکرش ِمد هک هه هچبرسپ -نیا

: دهدیم ار شباوج ناحبس

لک وگدنلب نودب هک هراد درُب نیچمه شادص بصم ؟؟ال هراد ییادص هچ یدید -هرآ..

.. درکیم تالتو یشوواچ تشاد ! هتفرگ ونوبایخ

! دراد یا هزم یب یاه قیفر هچ هک دنکیم رکف شرآ و دندنخیم ماردپ و شدوخ

: دنکیم تاساسحا زاربا یدوخیب اسیلا

! یدش شادص قشاع هگیم ناحبس ؟؟ دایم تشوخ شزا ماوت شرآ -

: دیوگیم هاتوک و دشکیم یفوپ شرآ

نیدموا شوخ -

! یرورغم نیمه ،هب یتحار نیمه !هب ددنبیم هسره یور وردارهب

یوت . دوریم نوریب ، تکرش رد ِندرک دیلک واب دنکیم عمج ار شلیاسو دعب یتعاس
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! دیاااش هتبلا دنک.  مادختسا یرگ یشنم یارب ار رخآ دروم نامه دیاش هک تسا شنهذ

و تسار تمس ارهب شهاگن ثکم یا هیناث نودب و دیآ یم نوریب تکرش ِنامتخاس زا

هب راتیگ .. هتسشن روطنامه هچبرسپ هک دنیبیم .و دشکیم ، دنیشنیم کرسپ هک ییاج

.و دنزیم راتیگ و هتخود وا هب امیقتسم ار شهاگن یسخُت و ییوررپ مکِلا ..رد تسد

و یخاتسگ ورو تیاهن و دهدیم باال ییوربا یدرسنوخ جوا ،رد شرآ بجعتم ِهاگن رد

: دنزیم یزوسناج ی هرعن و دریگیم مشچ هرابکی .وهب دشکیم خر ارهب شا یزوریپ

نم یب ..وت ییییاجک اقیقد .. یییهیهیهیهیییییااااجک مقیفر ییییاااااهاهاهاهآآآ -

!! ییییییااااجک

ِمخت دز یتکرح بجع و دنامیم هچبرسپ یور شهاگن . دوشیم کشخ یا هظحل شرآ

نج!

! دزرلب شیاپ ریز نیمز تسا نکمم نآ ره هک دنزیم رع ولد ناج زا نانچ هچبرسپ و

زا بجعت و هدنخ هکاب دنا هدش شا یتنعل ِیادص ِبذج یروج دمآ و تفر رد ِمدرم

تس! یا هتخانشان ِدوجوم هچ رگید نیا و دنرذگیم شرانک

و دوش ینابصع ؟؟ ششوگ یوت دناباوخب کچ کی ولج دورب ؟؟ ددنخب .. دنامیم شرآ

همهنیا زا دریگیم شا هدنخ و تس ینابصع و ریحتم ؟! دزیرب مه ارهب شطاسب و دنب

! کسوس هچب نیا ِییوررپ

ِتابثا و ینُک مک ور یارب هن.. هک شدوخ یاوه و ردحلا رسپ و درادیمرب ولج مدق

: دناوخیم نانز هرعن و دنزیم راتیگ شا یخاتسگ

و... دررررس ِنوتسمز و.. دررررز ِزییاپ -هی

ار یشواچ نسحم یادا رتگنشق ،ات دنکیم تفُلک و دزادنا یم ولگ یوت هک ار شیادص

! دنشکیم شرآ ِندب ِتسوپ هب گنچ راگنا اقیقد ، درایبرد

ِلوغ هک راگنا هن راگنا هچبرسپ .و دنکیم شهاگن هریخ طقف و.. دتسیا یم شیولج

هدش! شا هریخ صرح ورپ هدش گنت ِنامشچ واب هداتسیا شیولج یا هلضع

یب وت ییاجک ... ییییییاااهاهاهآآ ... یییییاااجک ااااقیقد ... یییییااااجک مقیفر -
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یب... ..وت نننننم

کرسپ ِناتسد ارزا راتیگ تکرح کی یوت و دوشیم مامت شرآ ِتقاط شدناوخ ِنایم

: دیوگیم دنلب .. ینابصع ..ای هدروخ اج رسپ . دشکیم نوریب

؟؟؟ هتچ وووووه -

؟! شدنکشب . دراشفیم شناتسد یوت ار راتیگ شرآ

؟؟؟ شمنوکشب منزب -

! یندرُم یوقیر ِلکیه نآ اب شا یردلق ِتس ژ نامه مهزاب و دوشیم دنلب کرسپ

!! منیبب نم شدب ! ینکیم طلغ -وت

هزادنا هب !اما تسا هچب یدایز رسپ و..نیا هدشن تفُلک و تسا هناگچب زونه شیادص

! لکیه دقو نیا اب دراد ور ایند بغلا یاهمدآ مامت ی

؟؟؟ تمنیبن اجنیا ادرف متفگن هگم -

: دیوگیم یباوج رضاح اب

مزب! مه هب وتلگشوخ ِتخیر رسو مدزن ات دایب هدب ! یتفگ ت همع هساو -

! نشخ ِیتنعل نووووج

! اهندروخ هوگ هچ و هچب بجو مین و دریگیم شا هدنخ تینابصع ِجوا رد شرآ

ورب، ..ایب اجنیا ِفک یش شخپ منزب هزوسیم ملد ! نکن ییوررپ ردقنا .. نوج هچب -

! نیرفآ نک.. مک وتّرش

شرآ ِتسد ارزا راتیگ ات دنکیم زارد تسد ! دوریمن شتَک یوت اهفرح نیا هک کرسپ اما

: دشکب نوریب

!! سین تعفن الهب صا ! امزادنب هار اوعد راذن .. دایب -هدب

؟!! دروخیم اه یزوگ هدنگ نیا شلکیه دقو هب رخآ و دنکیم مه دیدهت
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؟؟ بخ منک.. تصقان منزب ماوخیمن ورب.. نک عمج !! اشمنکشیم منزیم -

ار راتیگ ی هشوگ و دیآ یم شیارب باال دنلب ِیکشیش کی زیمآ رخسمت یا هدنخ اب رسپ

: دشکیم و دریگیم

! منیب دایب ..هدب یروخیم اتدص ، ینزب هنودی ! شاداد یتسین افرح نیا -مِلا

یدایز یاهمشچ یوت و درادیم هگن مکحم شرآ ، دشکیم رسپ ! دنکشب ار راتیگ نیا دیاب

کلسم وررپ یدایز شهایس ِیماداب یاهمشچ ؟؟؟ شدنزب . دنامیم هریخ هچبرسپ ِسخُت

. تسا راد هدنخ شا هبذج رپ ِمخا و تسا

اه! نچیپِب مه وت شدوخ و شراتیگ هک منزب نیچمه هگیم هنوطیش -

..هه!! منکیم هاگن مسیمیاو منم ! طلغ -

ار ووا دراذگیم شا هناش یور تسد و ددنخیم صرح اب شرآ . دشکیم ار راتیگ

هقی شرآ و دروخیم شرس ِتشپ ِراوید هب یترِز کرسپ . دهدیم لُه بقع هب مکحم

: دریگیم ار شا

هگید ِروج ای یدیمهف ! ینزیم رع هگید اج هی یریم ینکیم عمج وتطاسب ، یشیم هفخ -

؟؟؟ منک تیلا ح

یدگل دوشیم شرآ ی هریخ ، دزیریم شهایس یاهمشچ یوت هک یمشخ ِمامت اب رسپ

: دربیم ارباال شیادص و دنکیم ترپ

؟؟؟ هدموا شیروخ هوگ هچ وت زیچ!هب همه یب هکیترم -

رگید دراد،راب شتسد یوت ار هچبرسپ ی هقی هک روطنامه و دوشیم رت ینابصع شرآ

: دبوکیم شرس ِتشپ ِراوید ارهب وا

تادیپ مه هگید و ینکیم مگ اجنیا زا وتروگ االن نیمه !! هچب وش هفخ -

وت... منکیم ورف نیچمه وراتیگ نیمه هعفدنیا هنرگو .. هشیمن

: دنزیم هرعن هچبرسپ شفرح ِنایم

هدب.. ومراتیگ ! یروخیم هوگ -وت
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یناوج نادنچ هن ِنز . دنوشیم عمج ناشرود یرفن دنچ ، دوریم هکباالرت شیادص

: دیوگیم

ور! هچب نک شلو ؟؟ یراد شراکیچ -

: درغیم شرآ یاهمشچ یوت رسپ و دنامیم هریخ هچبرسپ هب یخزرب ی هفایق اب شرآ

! ادخب میدرک ..ریگ مینکب ونوم یبساک و راک هراذیمن ! هّلحم شّتفم -

: دیوگیم یرگید ِسک

.. هنکب وشراک راذب ؟؟ هچب نیا هب یراد راکیچ -اقآ

: یرگید ِدرم و

نک! شلو ؟؟ یدروآ ریگ هچب -

روز ِمامت واب دنکیم هقلح شچم ِرود تسد رسپ . دوشیم هدرشف صرح زا شرآ ّکف

دنک: اهر شرآ ِگرزب ِلا گنچ ِنیب ارزا شا هقی دنکیم یعس

؟؟ یدیرخ هگم .. تسادخ ِنیمز ؟؟ منکیم طاسب اجک نم هچ وت نک!هب -لو

عمج ناشرود هک یمدرم ِتاساسحا هک یروج ! هچب سُچ تسا تسایس اب شیاهفرح

دیآ: یم ولج یسک و دوشیم هتخیگنارب دنا، هدش

؟؟ هخآ هراد راکیچ امش ..هب هسرب شیبساک و راک هب راذب ور.. هچب نیا نک شلو -اقآ

: دیوگیم ینز و دیآ یم ولج مه رگید یکی

شوخ ور ادخ ؟؟ دیرادیمنرب نوشرس زا تسد امش ، هدیمن ریگ یرادرهش -حاال

! دیشکب تلا جخ .. دایمن

نییاپ ار هچبرسپ ِتروص متسیس دنزب دهاوخیم شلد ! هداتفا ریگ یدب ِتیعضو یوت

خ اهیف یوت دنک ورف ار راتیگ نیمه ار! شخاتسگ یدایز یاهمشچ صوصخ .هب دروایب

: درغیم شنامشچ یوت هریخ کرسپ و.. شنودلا

هع!! هگید نک -لو
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: دراذگیم شدعاس یور تسد یکی

اقآ.. نک شلو -

مدآ همه نیا شیپ ؟! هدروآ مک هچب هرذ کی .زا دنزیم سفن سفن دایز ِصرح زا

اهر ار شا هقی و دبوکیم راوید ارهب وا ثکم و..اب دنک شَلپ و لش دنزب دناوتیمن

فُت! دنکیم

ار راتیگ شرآ . دراذگیم شا هقی یور تسد و دوشیم مه ورد ینابصع رسپ ی هفایق

: درغیم راو دیدهت و مارآ کرسپ ِنامشچ رد هریخ و دنکیم ترپ شیولج

.. هشیم فاص شعقوم هب هنومب نومباسح -

: دیوگیم دنلب رسپ

.. هنکب یطلغ چیه هنوتیمن مسکچیه ، تساج نیمه نم یاج اباب! مینیب -ورب

! یّنج ِمخت بجع

راد ردام و ردپ ِیندرگ سپ کی مدآ همهنیا یولج و دنوشیم گنت راو دیدهت شنامشچ

: دهدیم ناکت یرس طقف و دناوتیمن ؟! دراد یلا کشا ، دنزب

! هشااااب -

: دیوگیم یگرخسم و الیت ِنیب یصاخ ِنحل واب درادرب ار شراتیگ ات دوشیم مخ رسپ

نم اب یداسیاو ت هدنگ ِلکیه نیا ..اب مینکب ونوم یبساک راذب ورب ! وماع -ورب

! کعاخ ؟؟ یتفیمرد

: دربیم موجه شتمس هب رگید راب

.. منزب ای یشیم هفخ -

و دتسیا یم فاص روطنامه اما رسپ . دوشیم دنلب مدرم یادص ، دوریم هکباال شتشم

: دیوگیم

؟؟؟ یچ هساو دیدهت ! هنزب ونم هنکیم دوجو یک منیبب ماوخیم نم !!هن منیبب منزب -
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!یاال!! نزب یراد دوجو

! سِکان یَا

و ناش ِمامت و تساجنیا شتکرش هک فیح .. فیح ! دنزب دهاوخیم شلد ردقچ

هکیلا حرد و درذگیم شندز !زا قترس هچب نیا اب نداتفا ابرد دوریم انف هب شتیصخش

: دزغیم شا هدش لفق یاهنادند نیب زا دنزیم جوم شنامشچ یوت دیدهت

! شعقوم -هب

: ددنخیم هنادنمزوریپ هچبرسپ . دراذگیم بقع مدق

! هشعاب -

شمشچ یوت یدایز ِنیشام راوس ، مدرم ی هریخ ِهاگن یولج و دریگیم مشچ شرآ

! تسا هتخیر مه الهب ماک شناور و دراشفیم زاگ ِلا دپ یور .اپ دوشیم

نآ ِربارب رد دش روبجم و دیایب رب تسناوتن هچب بجو مین ِسپ زا هک دنکیمن رواب

! تسا هچبرسپ کی طقف رخآ و.. تس ینابصع و هدز تریح !! دشکب بقع ییوررپ همه

**********

، شنتشگرب .اب ددنبیم ار تکرش وِرد دنکیم تفایرد یچتسپ ارزا یشرافس ی هتسب

، یسیلگنا و یکرت ِنابز هب طلسم ِطسو ِقرف ِهایس یوم سهلا تشه و تسیب ِیشنم

: دوشیم دنلب شیاپ هب

.. ریخب نوتزور ... یهانپ یاقآ -سالم

دروم رگا دنیبب درک،ات لوبق ار یکی نیمه .عفال دهدیم شا یشنم ارهب شهاگن

دنک. نیزگیاج دش، ادیپ یرتهب

-سالم..
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دش.. گنهامه راهچ ِتعاس یارب مرچ، ایرآ ِیدیلوت ِریدم اب نوترارق یهانپ یاقآ -

: درادیمرب مدق شرتفد ِتمس ،هب هتسب اب هارمه و دهدیم ناکت یرس

.. یوسنارف ِخلت کشالِت ..اب نرایب هوهق مارب وگب -

ناخ! وگالخ تسه مه اهتشا شوخ هچ

االن! نیمه مشچ -

: دنکیم یراک مکحم ! یشنم دنیوگیم نیا ..هب موه

.. هشکن لوط مه هقیقد -کی

! غامد هدنگ ِسیئر

هقدح رد یمشچ و دنکیم جک یبل ، هقباس یاب سهلا تشه و تسیب ِیشنم ، یتمحر

! دیدن شرآ هک دروآ سناش و دناخرچیم

.. مشچ -

هک دنادیم و دراذگیم شزیم یور ار هتسب . ددنیبیم وردار دوشیم شرتفد ِدراو شرآ

رگید یاه یدیلوت هب تبسن شتمیق ،هک یدیلوت کی ِمرچ یاهدنبرمک هنومن . تسیچ

دوب. رت نییاپ یمک

ِلها ِشرآ یاقآ و درادن سانشراک هب زاین ،ایهن.. تسا لصا دنیبب دهاوخیم وحاال

ِکرام زا رتمک وهب دهدیم صیخشت کیِف ارزا لصا ِسنج بوخ ، کرام و سنج

لا! غشآ دیوگیم فورعم

تس..و یزور وهب کیش ِراک . دریگیم شتسد یوت ار هنادرم ِگنر زبس ِترپسا ِدنبرمک

، تسین عاال دنچره کگس ِسنج و دشکیم دنبرمک ِکگس یور تسد ! دهدیم مرچ یوب

کی هجرد ! دروخیمن هیاسمه ِروشک هب تارداص ِدرد هب هتبلا و.. تسین مه کدب اما

. دنزب اوه رد شا یرتشم و دشاب هتشادن یفرح چیه یاج هک ..کالیی دهاوخیم

یا هقت دنچ هک دنزب گنر هدرک تسپ شیارب اهار هنومن هک یدیلوت ِریدم هب دهاوخیم

. دروخیم رد هب
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لوط رتشیب هقیقد کی زا دنکن و دشکیم تعاس ِتمس ارهب شهاگن عیرس یلیخ

؟! دشاب هدیشک

وت.. -ایب

. دوشیم دراو یلا سنایم ابیرقت وِنز دوشیم زاب رد

اقآ.. مدروآ هوهق نوتارب -

شمادختسا شیپ ِزور ود نیمه هک یا یچرادبآ هب ور شرآ دشو.. هقیقد ود ابیرقت

: دیوگیم درک،

؟؟ رید ردقنا ارچ -

! اقیقد دنکیم سیورس فوه

.. هشکب مد ات دیشک لوط .. دیشخبب -

ِرس دعب ِیرس ،اما هرادن لا کشا ور یرس نیا !حاال هشاب هدامآ مگب، نم هکنیا ِلبق دیاب -

.. رایب تقو

: دیوگیم یدنلب ِسفن اب لپت اتبسن ِنز

.. مشچ -

: دنکیم هراشا شرآ

نیا اه! یریگب مرگ یشنم اب منیبن .. هنوخرادبآ وت ورب میقتسم مدعب زیم.. ور راذب -

! هجارخا ، هنکن تیاعر ور نیناوق سکره .. هراد وشدوخ ِصاخ ِنیناوق تکرش

یور هدیچ یفرظ یوت هک ار یروسنارف ِخلت یاه کشالت و هوهق ِناجنف هکیلا حرد نز

: دیوگیم ، دراذگیم زیم

هک متسین ال وضف نوا زا ..نم تحار نوتلا یخ ؟؟ مراد راکیچ یشنم هب نم اقآ -هن

.. همدوخ ِراک هب مرس .. مرایبرد یسک ِراک رسزا ماوخب

هوهق تس. یضار گنر مرک ی هعنقم ،اب دیفس ور ِنز نیا وزا دهدیم ناکت یرس شرآ
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! تسین کنز وخهلا لوضف راگنا رکش ار ادخ و دراد یا هزمشوخ یاه

.. نیرفآ -

: دنزیم دنخبل نز

.. هزاجا -اب

، ددنیبیم ردار هک نیمه .و دوریم نوریب یدسا مناخ و دهدیم ناکت یرس شرآ

ِبانج ِرتفد ِلخاد زا ییادص ات دهدیم ار شساوح ِمامت و دنابسچیم رد ارهب ششوگ

شیاهراک زا دراد تسود . دونشب هدنُگ لکیه ِدولا مخا خاالِق دنگ ِسیئر

ناشیا .. تسا لوضف و کنز خهلا نز نیا دیوگب هک یسک یور وت و..فت دروایبردرس

زا یاو درگ! تروص ِلپت ِنز ناشتشپ ِبیج دنا هتشاذگ ار اهنیا و دنراد یباالیرت هبتر

و.. دنیبب ار هنحص نیا شرآ هک یزور

؟! یدسا مناخ -

یلا وس یشنم . ددرگیمرب ادص ِتمس وهب درپیم اج رد رتم کی یشنم یادص اب

: دراذگیم شبلق یور تسد ، یتحلصم ی هدنخ اب ونز دنکیم شهاگن

؟؟ هتربخ ..هچ رتخد مدیسرت یاو -

: دسرپیم یدج یتمحر مناخ

؟؟ یاوخیم یچ یهانپ یاقآ ِرد ِتشپ -

: دنکیم جک هناخرادبآ ِتمس ارهب شریسم و دزادنا یم یاباال هناش نز

.. مدوب هدرب هوهق شارب ! یچیه -او

ِپیتشوخ ِرسپ نیا ارهب شا هداز ردارب یروج کی دناوتیم ینعی هک.. تسا رکف یوت و

لبق ات دنک مادختسا تکرش نیا اررد هنوپ یروج کی دیاب ایهن؟! دهدب شوج رادلوپ

!! دزادنیب ار شدوخ یترق ِزاب نابز ِیشنم نیا هکنیا زا

یزادنا هار یدج ِروط هب شتکرش هک تسه یا هتفه وود دیشنیم شزیم ِتشپ شرآ

و دراذگیم رارق یلخاد ِیدیلوت ِناریدم اب طقف و درادن یا یرتشم زونه دنچره هدش.
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دیآ. یم شتسد دراد راک ِلوصا مک مک ..اما دنزیم هناچ و کچ

وعفال درکن زاب ار شرتفد ی هرجنپ نآ مه هظحل کی یتح .. هتفه ود نیا یوت و..

یهاگ ار.. نز یرع هچبرسپ دریگیم هدیدان دنک.عفال زکرمت شتکرش یور دهاوخیم

کی و دیآ یم نایمرد زور کی ای زور ره مه هچبرسپ .. درادن یراک ..عفال شدنیبیم

یاهزور ِلثم تسرد شا، یلبق یاج نامه تسرد .. دوریم دعب و دنزیم رع یتعاس

! یّکز هتفگ نیوزق یاپ ِگنس وهب هدیدن رشب نیا رتزا وررپ .. لوا

کی طقف عفال هک یقاتا . دوشیم لصو اه بایرازاب ِقاتا وهب درادیمرب ار یشوگ

هک نیمه دمآ! روخب درد هب شرظن ،هب بایرازاب اه هد نیب یکی نیمه و دراد بایرازاب

،ورد تسا ارزارب یسیلگنا و برع و لوبماتسا نابز و دراد سلا جنپ یباالی هبرجت

زا رتگرزب دنچره نس، سلا یس اب ناوج ِرسپ و دنکیمن ثکم مه هظحل کی ندز فرح

وهللا! دنکیم یضار یکی نیمه ار شرآ و.. دراد یا هنامرتحم یلیخ ِراتفر تس،اما وا

؟؟ یهانپ یاقآ -هلب

! شنانکراک اب ندز فرح یارب دراد ار ادص نیرت یدج و دهدیم هیکت

؟؟ ینک ادیپ یدروم یتسنوت -

: دهدیم باوج یدج مه رسپ

یارادیرخ ِلا هنک..بند دامتعا نومهب هک منک ادیپ یرادیرخ ات هدوز یلیخ هن.. زونه -

رادیرخ ِندرک ادیپ یارب ..عفال یهانپ یاقآ هشاب روج سنج دیاب لوا ..اما متسه گرزب

! هرتمهم یلیخ بسانم ِتمیق اب بوخ ِسنج ِدیرخ ..االن دینکن هلجع

: شا یتاذ ِرورغ و تسا شرآ ،اما دیوگیم تسرد یفیرش ِدبهم هک دنادیم

! شاب بوخ ِرادیرخ ِریگیپ امش .. متسه مشلا ،بند منودیم ور -انیا

: دنکیمن مک شمرتحم و اسر یادص زا یا هرذ یتح یفیرش

.. هشاب تحار تباب نیا زا نوتلا یخ ! امتح مشچ -

و دشاب یبوخ ِرواشم دناوتیم ! تسا شراب دایز یفیرش نیا و دنکیم عطق ار سامت
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یدایز ناج شرآ ِبانج !هک یرتگرزب ،هن ییامنهار طقف هتبلا دنک. شا ییامنهار یهاگ

! تسیک سیئر اجنیا هک دننادب دیاب ناش همه و دنراد فیرشت ساسح

سح . دنکیم بترم ار شتاوارک و دنکیم نت ار شتخود شوخ هداعلا قوف ِیکشم ِتک

شنهذ زا رکف نیا زا یبصع ! دنوشیم عمج دنراد شیاه هلضع و هدش الرغ یمک دنکیم

لکیه نیا و دزادنین قیوعت ارهب شهاگشاب و شزرو ِتقو ناونع چیه هب هک درذگیم

دوش! بارخ دیابن

! تسا تخس اهمدآ نیا اب ندز فرح ردقنا ارچ دنادیمن ..و دراد رارق یدیلوت ریدم اب

! ندید سنج ناونع ارهب یلا غشآ وره نتفرگ فیفخت و ندز هناچ زا دیآ یم شدب

یلدم نیا شتاذ .. تسین هک شدوخ ِتسد بخ و دراد تفُا یدایز اهراک یضعب شیارب

در ییاهفرح کی ناحبس ِییاد نامه عفالاب دناوتب طقف هک هدش ثعاب نیمه تس.و

دنک. لدب و

. دنکب ار اهراک هک درپس ناحبس وهب دماین ششوخ شندز فرح ِزرط زا هتبلا

هقیقد هد هزات ! کدرم .. شرآ اقآ ،ای یهانپ یاقآ تفگن ! شرآ تفگ وا هب ناحبس ِییاد

شناشن سنج مدآ ِلثم دمآ یم شروز هکیترم و تشاد مه هلجع و درک شلطعم مه

هک یکدرم اب دهاوخیمن رگید و دهدب شوج ار هلماعم نیا ناحبس هک رتهب نامه . دهد

! دنزب فرح ، شرآ تفگ وا دزوهب شا هناش هب ییوررپ اب

زیت یلیخ شهاگن دیآ. یم نوریب رتفد وزا درادیمرب ار شکرام ِینویلیم دنچ ِفیک

هناخرادبآ ِتمس ارهب شهاگن همه زا لوا ! دنشاب ناشراک ِرس دیاب همه و ددرگیم

! یسناش ..هچ دیوشیم فرظ دراد یلپت و..ِنز دناخرچیم

وهکی ار بایرازاب ِرتفد ،وِرد دنکیم تشاددای یزیچ و هتسشن شزیم ِتشپ مه یشنم

دنلب شیاپ هدش،هب ریگلفاغ و تسد هب نفلت ِیشوگ ، شندید اب یفیرش . دنکیم زاب

: دنزیم بل ادص ویب دوشیم

؟؟ یهانپ یاقآ مناج -

: دسرپیم وا ِلثم مه شرآ

؟؟ هیک -
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: دراذگیم یشوگ یولج تسد رسپ

.. قارع ..زا هیراک ِدروم -

ِندز فرح یبرع یادص ، ددنبیم ردار هکیلا حرد و دهدیم ناکت رس یضار شرآ

! کیت دوب، یکوا مه نیا . دونشیم ار شا هبرجت اب ِبایرازاب

دب سح و دوشیم رت یداع شیارب ندوب اجنیا زور هب زور دیآ. یم نوریب تکرش زا

و رورغ سح ، دوشیم ِرساپ دراد شدوخ صوصخم ِتکرش هکنیا .زا دوشیم رتمک

هک تسا دروم کی طقف ! دنکیم مک ار سیسخ ِنز شین ِخرف اباب یور و دراد یدنلبرس

نز! رع یادگ هچب نامه زج تسین یسک مه ونآ دوریم رژه شباصعا یور نانچمه

همه ِلثم شهاگن دیآ. یم نوریب گنیکراپ وزا دوشیم شگنر هایس ِزنب ِنیشام ِراوس

مهزاب . دنیشنیم هچبرسپ هک دوشیم هدیشک یتمس هب لبق یاهزور ی

یا هوهق ِلا حرد مهزاب و.. نیمز یور هتسشن و تسد هب راتیگ مهزاب و... تساجنآ

! تخبدب یاه هدنناوخ یاه گنهآ زا یکی ِندرک

و نانیوزق یاپ ِگنس و ناردپ یب ِهت وسلا،ِهت نس نیا و لکیه دقو نیا اب هچب نیا

! تسا عملا ِنارخ هلک

هدنخ نیا و ددنخیم ندز راتیگ ِلا حرد .. دنیبیم ار شرآ شسخُت ِهایس یاهمشچ نآ اب

ِتلا ح وهب دراذگیم شا هیقش ِرانک هک تس ییاهتشگنا نآ، زا رتدب . دنازوسیم بجع

! دنکیم ترپ شرآ ِتمس هب یراو یضوع

وعفال درادیم هگن و دنکیم عمج اهار هظحل نیا هناد هناد دراد .. دنکیم عمج شرآ و

نج!! ِمخت یبجو مین نازاتب ناج!عفال هچب شاب شوخ

شرس بالیی نانچ .. دنکب هچب نیا اب یراک هک بسانم تصرف ..کی تسا تصرف رظتنم

ِهایس ِمشچ وود ادص و راتیگ هب دسرب هچ ، دنامن شزا مه یمسا یتح هک دروایب

! یغای

*********
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و دنکیم رتفد ِدراو دنت دنت ار اهددع داد، وا هب ناحبس هک یکانتشحو ِتمیق زا یبصع

، نیگنس نادنچ یهن هدمع ِدیرخ کی یارب . دنکیم باتک و باسح هب عورش رگید ِراب

، تسا داد رارق کی یارب طقف نیا !و دشاب هتشاد دقن نویلیم تسیود لقا دح دیاب

!! یکی طقف

، دنیبیم باسح نیشام ی هحفص یور ار تس یاهشفک و فیک ِتمیق ِددع یتقو

هیکت . دهدیم لُه یتمس ارهب راکدوخ و رتفد و دوشیم یطخ طخ رتشیب شباصعا

یاه هنیزه نیا دیاب اجک وزا دراشفیم تشگنا ود اراب شنامشچ ی هشوگ .. دهدیم

؟! دروایب ار نیگنس

راذگ تنم ِسیسخ یاباب نآ هب رگید سلا دص و تس یفتنم هککال خرف اباب زا کمک

یب هک دنک رکف ناخ خرف ِبانج دراد،ات المز لوپ دیوگب هدنام نیمه . دزادنا یمن ور

! دراد زاین یوا هناخراک ِلوپ وهب هدروخ یسیپ ،هب هدشن یچیه زونه و تسا هضرع

رخآ و لوا وزاب دراد شرهوش هب میقتسم ِلا صتا نوچ لا.. یخیب هک مه ار ولین نامام

! هسیسخ اباب دوشیم شباسح فرط

فیدر روخب درد وهب بوخ ِدادرارق اتدنچ دناوتب هک تسین ردقنآ مه شزادنا سپ

هب ور دراد شتکرش هدشن یچیه زونه و.. رگید یکی دیاش و یکی نیمه دنک.

هک! دوریم یگتسکشرو

هبرجت یب ردقچ و هدشن ادیپ اهنآ زا دیرخ یارب یا هبلط و یرتشم زونه مه یفرط زا

.. تخس ردقچ و دنادیمن شورف و دیرخ ِرازاب زا یچیه ردقچ و تسا یشان و

ِیشوگ و دهاوخیمن هناتخسرس زونه ..اما دشورفب ار شنیشام هک درذگیم شنهذ زا

: درادیمرب ار یشوگ یفیرش و دوشیم لصو بایازاب ِقاتا .هب درادیمرب ار نفلت

؟؟ یهانپ یاقآ مناج -

. هتخیر مه ارهب شناور روجدب یلوپ ویب تس یبصع

نم.. قاتا وت -ایب
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! مسریم تمدخ هعاسلا ، مشچ -

هشیمه ِشرآ و تسا روآ درد و تخس یدایز تیعضو نیا رواب . دنکیم عطق ار سامت

. دوشیم هناوید تیعضو نیا یوت هافر رد

. دریگیم ار یشنم هرامش

؟؟ یهانپ یاقآ -هلب

: دنکیم مخا رتشیب و دشکیم ریت شرس

! عیرس .. هرایب  هوهق وگب یدسا -هب

: دیوگیم ثکم نودب یتمحر

االن! نیمه مشچ -

. دباتشیم هناخرادبآ تمس وهب درپیم اج ،زا دنکیم عطق ار سامت هک نیمه و

شاج رس شباصعا راگنا هک ربب هوهق سیئر هساو عیرس وشاپ ! وشاپ یدسا موناخ -

! تسین

دنت اپ شوج بآ یرتک ِتمس وهب دنکیم دنلب یلدنص یور ارزا شلکیه لپت ِنز

: منکیم

.. منکیم تسرد یا هثیقد -هی

ربو شوخ دقوباالی شوخ یولا مخا خاالِق دب سیئر تسا هتفرگ یمشچ رهز هچ

ور!

خا دنگ ِناوج یدایز سیئر یاقآ وت»ی «ایب یادص واب دنزیم رد هب هقت دنچ یفیرش

. دراذگیم شرتفد یوت واپ دنکیم زاب شق،ردار ال

. تسا هدوخ هرگ روجدب شربلد ِمخا و دنکیم زاب ار شیاهمشچ شرآ شندش دراو اب

.. منیبب ولج -ایب
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: دراذگیم رتولج مدق و دراد یمارآ تروص یفیرش

؟؟ دیراد تلا سک هدرکن یادخ ؟ یهانپ یاقآ هدش یچ -

: دراشفیم ار شرس

! هدرک کالهفم تکرش تیعضو .. هنکیم درد مرس -هرآ

: دریگیم اوه رد یتسد دنخبل اب یفیرش

رکش.. ور ادخ هبوخ هک تکرش تیعضو ؟؟ ارچ -کالهف

: دزادنا یم شیور شوخ بایرازاب هب یپچ هاگن شرآ

زا هتفه هس ؟؟ سپ ینکیم راکیچ یراد دبهم ؟؟؟ وت ِرظن هب هبوخ االن تیعضو -نیا

ملد نم هک ینک ادیپ یرتشم هی مرظتنم نم هک تس هتفه ..هس هتشذگ تکرش سیسات

تکرش نیا وت کیچوک دنچره ، یشورف و دیرخ ، یتراجت یا، هلماعم هی هشاب شوخ

؟؟ وک ..اما هداتفا قافتا

: دنزیم ینیتم دنخبل و دتسرفیم نوریب یدنلب سفن دبهم

ور ام دیاب اه یرتشم .. هتفیب اج دیاب تکرش .. یهانپ یاقآ دیشاب هتشاد ربص -

بلج دامتعا دیاب .. میشب هتخانش هک مینک یراک دیاب نومدوخ ینعی .. نسانشب

انیا..اما... ی همه هرب نامز مکی .. مینک

: دیوگیم شرآ شفرح نایم

سنج هرارق .. مدیسر قفاوت هب یدیلوت اتدنچ اب نم ؟؟ هرذگب نامز دیاب ردقچ هگید -

ثحب ! منکیم ررض طقف متسد ور هنوم یم ، هشابن یرتشم ..هگا هزور هب اسنج .. مرخب

یمهفیم .. مرخب سنج نموت دصنوپ باالی دیاب مک ..ِمک تسین منموت تسیود نموت دص

؟؟ ور انیا

باوج شمارآ و یدرسنوخ واب دشکیم شرآ یوربور یمرچ ِلبم یور ار دوخ یفیرش

: دهدیم

یکی .. مدرک تبحص تکرش اتود اب ..نم دیشابن نوششورف نارگن امش .. مهجوتم -هلب
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هیکرت زا اسنج یلیخ هک دینودیم نم زا رتهب نوتدوخ امش ..اما هیکرت یکی ، قارع وت

ابیرقت قارع ..اما هتخس کرت یاتکرش هب شورف هساو هلماعم و هشیم ناریا دراو

..اما تسین هلماعم قاتشم ردقنوا کرت تکرش ..اما تکرش  ودره .. ناوخیم هنومن .. هیکوا

.. میریگیم هجیتن رتهب امتح مینک تبحص تکرش ودره اب یروضح بخ

: ددنخیم یبصع

سنج نومزا ننکیم لوبق ایآ منیبب ات منزب فرح ردقنا نوشاهاب مرب دیاب ینعی -

ایهن! نرخب

: دنزیم یدنخبل مه یفیرش

ایهی نم امش..ای فرط زا هطساو امش،ایهی ..حاالای یهانپ یاقآ تسین تخس ردقنا -

..زا هشاب هتشاد هلماعم هساو شدوخ هارمه ور تکرش مسا هک یکی .. هگید بایرازاب

مینک بلج ور نوشدامتعا و رظن لوا دیاب هرخ هدب..باال نوشن ور اسنج هنومن کیدزن

.. میشاب شورف و دیرخ و هلماعم وت موادم نوشاهاب مینوتب ات

. دروخیم ناکت و دهدیم هیکت یلدنص هب رت کالهف

هنوچ و کچ و ندز فرح ی هلصوح .. یبرع ،هن مدلب یکرت هن هک -نم

هراد، هدیاف ینزب فرح نوشاهاب یرب یروضح ینکیم رکف هگا تدوخ .. مرادن مندز

ورب..

: دندیم ناکت یرس یضار ییفیرش

ریثات امتح منک.. تبحص نوشاهاب یروضح و مرب منوتیم ، دینودیم صالح امش -رگا

ونوشرظن هک منکیم ومیعس مامت و منکیم یفرعم نوشهب رتهب ور سانجا .. هراد یرتهب

منک.. بلج

و تس ییاناوت و شوهاب مدآ دبهم هک دنادیم و دهدیم ناکت یرس تیاضر اب شرآ

کالمباال. ذوفن یا،اب هفرح و نابز شوخ

هدرک شمادختسا تسین هام کی هک یسک هب روطچ هک دنکیم رکف دعب یا هظحل اما

؟! رگید روشک کی هب دتسرفب و دهد شتسد سنج و دنک دامتعا
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؟؟ هگید یربب هنومن -

.. میدنبیم دادرارق میدیسر قفاوت هب هگا دعب ، مدیم نوشنوشن ور اراک هنومن لوا -هلب..

مسا هب دبهم و.. دنک ررض هک دشاب یروج هلماعم رگا ! تسین دامتعا دروم مهزاب

و دوشیم رکف قرغ و... دراذگب کاله شرس و دنک یکی هب تسد یسک ،اب دادرارق

: دیوگیم هک تسا یفیرش

؟ منکیم ادیپ رتهب دروم منیبب نم دیراذب .. دینکن هلجع .. یهانپ یاقآ مگیم مزاب یلو -

تعاس تمس ار شهاگن شا هوهق ندزوآ دای ابهب شرآ و دروخیم رد هب هقت دنچ

! هقیقد هد زا رتشیب . دشکیم

. دوشیم دراو یلا درگ یدسا مناخ و دوشیم زاب رد

.. مدروآ هوهق نوتارب -

: دوشیم مه رد شرآ یاهمخا

؟! متفگ یِک نم ؟؟ هندروآ هوهق تقو -االن

: دیوگیم ، دراذگیم شزیم یور ار ناجنف هکیلا حرد هدنمرش نز

دوب.. دنب متسد اقآ دیشخبب -

دنک! جارخا دیاب ار یکی نیا

! یجارخا ، هشب رارکت هگید راب هی طقف یدسا موناخ .. هگید رابکی طقف -

: دیوگیم عیرس نز

.. دیشخبب هشیمن رارکت هگید .. مشچ مشچ -

: دریگیم رد تمس ارهب شتسد شرآ

! سرب تراک هب -ورب

هب رد یولج تسرد و.. دنکیم مه ییاهرکف کی ، دوریم رد تمس هب هکیلا حرد یدسا
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: ددرگیمرب شرآ تمس

بایاراب ! تسه منم ی هداز ردارب ، نیتساوخ دیدج راک یورین هگا یهانپ یاقآ -

اه.. هراد سناسیل هن؟ نیتساوخیم

ناج؟!! هنوپ نامه .. بجع

: دیوگیم یرسرس شرآ

.. منکیم تربخ متساوخ هگا هشاب -

؟! مگب شهب نم سپ -

! دنابسچیم دوز هچ

! مدیم ربخ متفگ -

: ددنخیم هناسولپاچ نز

.. هگید دیشاب شرکف مرب..وت نوتنوبرق -

: دسرپیم شرآ و هتفرگ شا هدنخ مه یفیرش یتح نز! ار تیور

؟؟ دایمرب تکرش نیا وت شتسد زا یراک هچ ت هداز ردارب -

: دیوگیم بات و بآ واب دیآ یم کیدزن نز

منک ضرع هگید .. هدلب یشک هشقن هیچ؟..اه! شمسا ..هن یشاقن .. هدلب رتویپماک -

یا یزپشآ .. هرابیم رنه هی شتشگنا ره ..زا یهانپ یاقآ هدلب اراک یلیخ هک.. نوتتمدخ

هک.. هنکیم

: دنکیم گنت مشچ نز هب ور شرآ و دوشیم راد ادص یفیرش ی هدنخ

؟؟ رسپ ای هرتخد ت هداز ردارب -

: دیوگیم راختفا اب یدسا

هک دیمهفیم ، دینزب فرح یروضح شاهاب و دینیبب مرب! نوت دقوباال نوبرق هرتخد -
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.. هیرهاوج هچ

: دوشیم دنلب شیاج زا هدنخ اب یفیرش

؟؟ یهانپ یاقآ دیرادن یرما نم -اب

ی هداعلا قوف تازایتما . دنکیم درد رتشیب شرس و دراذگیم شرس یور تسد شرآ

دش. لیمکت یدسا مناخ

: دنکیم ،نهلا هتفرگ تسد اراب شرس هک روطنامه

.. دییامرفب -

.. هزاجا -اب

: دنکیم هراشا رد هب شرآ و دوریم یفیرش

.. یدسا مناخ امرفب -

: دیوگیم یدسا

؟؟ دایب مگب شهب -

: دیوگیم رت یبصع

! نوریب امرفب -

تس. یدنگ زور هچ زورما و دوریم نوریب یتیاضران و ثکم اب یدسا

هک نز راتیگ کرسپ هرعن یادص هک تسا هتفرن هوهق ناجنف تمس شتسد زونه

دش! ایمکت شزور و دیآ یم مه ادص نع کرسپ هن..

هداد اج شیاجک ار ادص مجح نیا و دوب هتشاذگ زاب ار هرجنپ ی هشوگ کی طقف شرآ

؟! هچب هرذ کی

زیم یور ِبآ ناویل ..هک ددنبب ار هرجنپ دوشیم دنلب . درادن ال صا رگید ار یکی نیا لمحت

بآ!! ! دنزیم کمشچ شیور هب
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زاب .ردار دوریم هرجنپ تمس وهب درادیمرب ار بآ ناویل ینآ میمصت کی یط

مه رد ادیدش شیاهمخا و دیآ یم دورف شرس یور باالیرت درُب اب ادص .. دنکیم

نیمز یور شرتفد ی هرجنپ ِریز تسرد هچبرسپ هک دنیبیم و دوشیم مخ . دوشیم

یا! هوهق ردنا یا هوهق و دنکیم ارتالتو شدوخ رتزا فرخزم  گنهآ کی و هتسشن

رس یور ار بآ ناویل باال نامه !زا تسا رت تخس مه نداد ناج زا ادص نیا بات

یور رسو یور لماک و دوشیم هپچ بآ ناویل دعب یا هیناث و.. دنکیم میظنت هچبرسپ

! دزیریم کرسپ

دش! روک شقطن نووووج و دوشیم ،الل هدیسرت و کشخ رسپ

شبل یا یندرک یحلا هدنخ ! دوریم اوه وهب دوشیم دود شا یبصع دبو حِلا ِمامت

هرجنپ رانک زا شرآ . دریگیم ارباال شرس هدنام زاب ناهد اب هچب رسپ و.. دشکیم ار

! دهدیم هچبرسپ ناشن ار شطسو تشگنا یا هنادنمزوریپ دنخبل واب دروخیمن ناکت

! کاف -

! بدا یسرم

یگدوسآ رس زا یسفن و ددنبیم هچبرسپ ی هدز قو یاه مشچ یور ارهی هرحنپ

. دهدیم نوریب

درب! و تسش ار شتینابصع مامت و داد حلا یلیخ یکی نیا ال صا

مهزاب سیخ سابل رسو اب یکنخ نیا یوت دنیبب و تسا کنخ اوه هامرمهم لیاوا

؟؟ دنزب رع دنیشنیم

دنیبب ! دنکیم ار راک نیمه زورره ال وصا دوشیم مه رت کنخ اوه دعب هب نیا زا فوا

دنک! ظفح ار شا ینیوزق یاپ گنس یور دناوتیم یک ات قترس هچب نیا

******

دجنسیم ار شبوغرم ِمرچ ِسنج . دشکیم گنر یا هوهق ی هنادرم ِشفک یور هب یتسد
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ات درک مادختسا شیپ ِزور دنچ نیمه هک یسانشراک ! دراد سانشراک دوخ ِهارمه و

دنچره . دهد صیخشت صلا خان یاه هنومن ارزا صلا وخ لصا ِسنج رت قیقد دناوتب

مکحم زا راک مهزاب ،اما یبلقت زا کرام ندیمهف یارب تسا سانشراک اپ کی شدوخ هک

..کی یمک اهزور نیا . تسا طسو لوپ نویلیم اهدص یاپ و دنکیمن بیع یراک

هیقب وزا دهدیم حیجرت ، ینیب رترب دوخ و رورغ اررب طایتحا ، نزوس ِرس ..دق ولوچوک

؟! دییامرفیم حازم رّبکت اپاترس ِبانج .. دریگیم رظن مه

: دهدیم شناوج ِسانشراک ِتسد ارهب شفک ی هگنل

؟؟ اهاط هروطچ نیبب -

هب تسد شرآ . دنکیم شا یسراو تقد واب دریگیم شتسرد اررد شفک ناوج ِرسپ

و تفر شک ناحبس ِییاد ِیدیلوت ارزا یکی نیا . دهدیم سانشراک ارهب شساوح رمک

هب ،هک ناحبس ِییاد ِمرچ کاالی ِیدیلوت ی هناخراک ِنانکراک زا یکی درک! شدوخ یارب

! دمآرد وا ِتکرش ِمادختسا دشوهب هدز شخم ، ناحبس اب تقافر ی هطساو

خیلا! ِشرآ دیوگن وا هب رگید و دشاب ناحبس ِییاد ات

، یدیلوت ِریدم ِمشچ یولج و دنکیم هاگن تقد اراب شفک ِلخاد و هیور و یفک اهاط

: دنکیم شرآ هب یزیر ی هراشا

.. یهانپ یاقآ تسین -دب

؟؟ راکچ دهاوخیم سانشراک و تسنادیم شدوخ ! تسا لوبق ِدروم ینعی

دیآ: یم رد ریدم یادص

ود مکحم یفک کی.. هجرد یواگ ِمرچ ! هرازاب یوت دوجوم ِسنج نیرتهب ؟! تسین -دب

هنک،خآ راک هرسکی سملا ..هد تنامض هام هدجیه .. صلا خ دصرددص ِمرچ هیور الهی..

نوچ یلو ، میراک هزات .. هتفیم اج هراد مک مک ،اما تسین یفورعم ِکرام هتسرد .. هگیمن

.. میشیم هتخانش دوز هکی هجرد نوماسنج

ناشن ملا یلیخ ار فرط ِسنج دهاوخیمن دنچره و دنکیم دییات شرآ هب ور اهاط

: تشذگ سنج ِندوب لصا و صقن یب زا دوشیمن دهد،اما
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.. یهانپ یاقآ هبوخ ، نیاوخیم ونم ِرظن -

: دنکیم هاگن یدیلوت ِریدم هب شرآ

.. منیبب ماوخیم مه هگید یاه هنومن -

لد هب یگنچ دیاب هک ردقنآ ناشرهاظ دنچره و دنیبیم مه ار رگید ی هنومن دنچ

شرآ هتبلا ! راگنا تسا رتهب هباشم یاه یدیلوت ِتبسن هب تمیق و سنج ،اما دنزیمن

: شندوب دنسپ تخس و تسا

یاروشک هب متسرفب ور انیا ماوخیم ..نم تسین یزورما نوش دمال مکی طقف .. نبوخ -

شدب هنومن ودات یکی .. نشاب دحعیلا رد مه یرهاظ ظاحل زا دیاب .. هیاسمه

یاه هنومن ات منکیم باختنا وابکالنس، خاش یلیخ هک ور ..عفالودات نتسین

.. مینکیم راک مهاب هرابود مایم دش، هدامآ هک نوتیدعب

! نابرق سانشراک و ریدم ار شتاح ال طصا

: ددنخیم لا سنایم ِریدم

.. هشیم ادیپ اجک منودیمن هگید رت خاش انیا -واالزا

: دنکیم قطن و دشکیم یبل هنارورغم شرآ

ربارب دنچ نوتشورف ، دیرایب یناهج ِزور هب ِحارط ..هی دینک ضوع ور نوتحارط -

ِحارط هک هنیا ایناریا ام ِلکشم . تسین ،دب دینکب ییاپورا دمالی هب هاگن ..هی هشیم

و یرارکت ودمالی اگنر یرس هی هب میدیبسچ شمه همه .. میرادن یباسح تسرد

یمیدق و یرارکت یاحرط اب یتنس ِحرط ال صا شاک دوش.. ضرع هچ هک یتنس ! یتنس

تیاعر تلا صا هگا ، هبوخ یلیخ نوششورف لیصا ِیتنس یاحرط ِدوخ .. نشب کیکفت

ِمرچ ِتاقتشم ِرتشیب ! یتنس ،هن هیزورما هن هک هیچ احرط نیا منودیمن ..اما هشب

ِشفک ارچ . نرادن یگنشق یاحرط هک تسین دایز نوششورف نیا رطاخ هب یناریا

! شفک نیا تسین دنسپ نووج هرذ کی ؟؟ هشاب هتشاد یا هدُم ِد ِرهاظ ردقنا دیاب یبط

ِحارط ات دنچ هیفاک .. هروخیم نوبایخ ِرانک ِشورف حیبست یادرمریپ ِدرد هب رتشیب

بوخ ِحرط اب طقف .. هراد ریثات نوتشورف وت ردقچ هک دینیبب ات دینک مادختسا بوخ

دیدج ِزیچ هی دینک یعس .. دینک زاب اج حرطم و گرزب یاه یدیلوت ِنیب دینوتیم
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! هشخردب هباشم یاه هنومن ِنیب هک یون هدیا ..هی دیرایب

هیرظن هچ ، رهاظ دمو هب تیمها ِرطاخ هب شرآ ،اقآ گرزب ِسانشراک ِبانج نوووج

! دننکیم تالتو ییاه

ِرظن مهم و دیوگیمن هاریب مه نیچمه رسپ نیا . دهدیم ناکت یرس هنارکفتم ریدم

بخ! تس یرتشم

.. منکیم رکف ش هرابرد .. بوخ ِحارط -

؟؟ هدنچ اه هنومن نیا ِتمیق -حاال

: دیوگیم فراعت یب درم

، تسامش ِتسد وت هک یا هنومن نوا .. میرادن یشورف کت ، دینودیم هک روطنومه -

کی یتفج ، دیتسه نوماه یرتشم نیلوا وزج امش نوچ ..اما تسیود و کی یتفج

.. مینک راک مهاب هرابود ... ااشنا هک منکیم باسح نموت

ِتمیق هب مه نآ ار هنادرمریپ ِشفک نیا ِلوپ نویلیم کی . دنزیم قو شرآ ِنامشچ

یارب یکی نیا ،اما دروخیمن بآ نویلیم جنپ ِریز شدوخ یاهشفک دنچره ؟! دهدب هدمع

! رخآ درادن مه یخاش ِرهاظ .. تسه مه یناریا .. تسا راک

.. هشیم ، مرخب نیج جنپ یاپهی هرامش ره زا ماوخب هگا یتیاور هب ینعی -

: دیوگیم درم و دهدیمن همادا ادخ! ای

هشاب روج دیاب هک مه یدنب زیاس .. هدروخ زیاس ی40ات44 هرامش زا هنومن -نیا

؟؟ تسرد

. دهدیم ناکت دییات هب یرس یدوخیب و دوشیم نییاپ باالو شیولگ کبیس

.. زیاس جنپ هشیم -

: دنکیم باتک و باسح شدوخ ریدم ِبانج . دریگیم درد شخم

هدزاود مه نیج !ره نیج جنپ و تسیب هشیم ، یربب نیج جنپ زیاس ره زا یاوخب -هگا
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.. هتفج

دصیس ابیرقت . تسا ندش گنت هب ور شرآ ِسفن و دریگیم کمک شباسح نیشام زا

باتک باسح درم هکنیا زا لبق . تسا نشور شیارب زور ِلثم نیا و دوشیم نویلیم

: دیوگیم شرآ دنک،

.. ناشخرد یاقآ -حاال

: دیوگیم باتک و باسح ِلا حرد درم

-هلب؟

! شرآ ِلثم یمدآ یارب تسا تخس مه ندنک ناج زا شنتفگ . دشکیم یسفن

.. منیبب نم دیدب هزاجا -

: دیوگیم درم شفرح ِنایم

.. نویلیم دصیس هشیم -

؟! تسا دوز ای دنزب هتکس ! مامات

: دیوگیم شسانشراک ! دردرس اب حیلم ِدنخبل . دنزیم دنخبل

.. یزیچ یفیفخت !هی ناشخرد یاقآ هتفیم نورگ یلیخ -

: دیوگیم ییورشوخ اب درم

وت نوتتسد نوتدوخ .. متخادنا نموت تسیود تفج ره ..ور مداد هک ور فیفخت -

.. هرتهب یلیخ هگید یاه یدیلوت هب تبسن نم یاتمیق هک دینودیم .. هراک

دنک: روج و عمج ار دوخ دنکیم یعس شرآ

؟؟ دینکیم لوبق هک کچ -

: دیوگیم ییورشوخ اب درم مهزاب

لوبق کچ منوتیمن هنافساتم نوتدیرخ نیلوا هساو .. منوت هدنمرش نم یهانپ یاقآ -
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قفاوت هب کچ وراب تمیق زا یدودح هی هشب اال متحا هگید یاه هعفد هساو منک..اما

و... تیاضر ِبلج و دامتعا .. میسانشب ور هگیدمه دیاب لوا .. میسرب

: دنکیم رهاظ ِظفح تخس ردقچ و دنکیم شیاهوم الی تسد شرآ شفرح نایم

یکوا زونه ماه همانرب ..نم ناشخرد یاقآ طقف ..آآآآ طقف .. تسین یلکشم هشاب -

هدنیآ زور ود یکی نیمه هک.. مسرب قفاوت هب دص رد دص مدادرارق ِفرط اب دیاب .. هدشن

وراب هنومن ودات نیمه مایم دش، سیر و تسار اه همانرب هک ..دعب هشیم صخشم

؟؟ هرادن هک یلکشم .. مرخیم نوتزا ، متفگ هک یدادعت نومه

: دریگیم اوه رد یتسد درم

، نیاوخیم دص رد دص هگا هک دیدب ربخ هزور ود یکی نیمه ات طقف ؟؟ یلکشم هچ -هن

.. مینک هدامآ نوتارب ور نوتشرافس ام

ِریدم ِرتفد ،زا یظفاحادخ زا دعب .و دنکیم ظفح ار شدنخبل و دهدیم ناکت رس

دیآ. یم نوریب مرچ ِتاقتشم گرزب ِیدیلوت

تسار ناشخرد دوب.. هدش راک داوم نیرتهب دوب!زا عیلا اشفک ِسنج یهانپ یاقآ -

بوخ مشتمیق ! هگیمن هنک،خآ راک هرسکی سملا هد هک هلصا یاسنج نوا ..زا هگیم

ش یفک هزات ور سنج نیمه ی هنومن .. ناحبس ِییاد .. یورم ِیدیلوت نیمه دوب..

مین.. و کی یتفج هدیم ، تسین بوغرم مردقنوا

و دنوریم رژه شمشچ یولج اه تمیق و ماقرا . دنکیم ریِس یرگید یاج شرآ ِرکف

هک دوب یتفوک هچ رگید نیا و درادن لماک مه ار هلماعم کی ِلوپ . دشکیم ریت شخم

وراک تکرش ِندوب دوخیب ی هرخسم ِسح نآ هب مهزاب دش؟! بارخ شا یگدنز یوت

طسو نیا دوب یهوگ هچ رگید شندز تکرش دوب.. مک شبآ دوب، مک شنان رخآ . دسریم

؟!

فیفخت ات دیدرکیم دیرخ شزا اج وهی میدیدیم مه هنونز یاشفک هنومن شاک -

هدب.. یرتشیب

ود نیمه ِلوپ ِگنل شرآ هک دنادب اجک زا هتبلا ! اهاط نیا دراد یدنسرخ ِلد هچ هه!
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کی و دنزیم تکرش و تسا شیاپ ِریز یدرایلیم ِنیشام هک یسک ؟! تسا شفک تفج

هلماعم نیا یات هد ِلوپ امتح وا، ِنت یاهسابل ِلک هب دزرا یم شتسد یوت یچم ِتعاس

! رگید دراد مه اهار

دیاش .. دوبن یروخب درد هب ِمدآ راک الوت صا دیاش .. منکیم عورش هلماعم نیمه -عفالزا

ای هشب داجیا هفرط ود دامتعا لوا دیاب .. نومهب تخادنا مه یبلقت ، شاسنج ِیطاق

هن؟؟

دیوگیم تنسحا ، دنیامرفیم قطن هناسانشراک بیجع زورما هک یشرآ ِیکریز هب اهاط

: دهدیم ناکت یرس و

رکف ! نیرفآ .. یتواکز و شوه ..هچ هسانشب وشفرط مدآ دیاب لوا ! یهانپ یاقآ ال کیراب -

! دموا مشوخ .. هسرب مه اهاجنیا هب نوترکف مدرکیمن

؟! تسا دوز ای شدنزِب

: هتفرن رژه شخم یور رتشیب ات دورب دتسرفب رتدوز تسا رتهب و دنکیم شهاگن پچ

ی هلماعم هک وگب هدب.. حیضوت دبهم هساو زورما ی هلماعم ی هرابرد تکرش -ورب

.. منزیم فرح شاهاب و مایم هگید ِتعاس ود یکی ممدوخ .. هروج ابیرقت سنج دیرخ

.. یهانپ یاقآ مشچ -

مشچ ِقارب ِهایس . دتسیا یم شزیزع الی ویه یوربور شرآ و دوریم شدون لِا اب اهاط

! هیواز نیا زا تس یربلد هچ و دشخردیم رگید یاه نیشام ِنیب ! شا هپوک ِیشحو

شبلق یکی نیا زا ندنک لد . دروخیم ترسح و دنکیم رکف شندوبن هب هناچ ِریز تسد

و دروخ صرح ردقچ و تفر فایق وت هسیسخ اباب یارب ردقچ و دروآ یم درد ارهب

ِنیزگیاج ، دیدج لدم ی هپوک ِزنب نیا هرخ اتباال تفرگ راک ارهب کزان لد یولین ِخم

ِلد هب ترسح و.. درخب ار شرتدیدج ِلدم لا سما دوب رارق هزات دش. میدق ِگنر درز نآ

زا بآ هک یسیسخ یاهاباب نیا زا دنکن یرشب ینب چیه ِبیصن ادخ ! دنام هشروپ

! دکچیمن ناشتسد

تشم تسد ار؟! شکسورع دشورفب دیاب . دنزیم خرچ اهنابایخ یوت شزیزع ِنیشام اب
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یکی نیا .زا دراد یباصعا یب ِمخا و دشکیم شا هناچ ریز یاه شیر ارهب شا هدش

اهزور اهو سوباک شهارمه و دوشیم مامت یِک سلا کی نیا ؟! درذگب دیاب مه

یاهندز رع ِندینش و کانتشحو ی هلحم و زیمآ تراقح یاه یلوپ ویب کانتشحو

هب تسا سوباک مه هچبرسپ نآ یادص ؟!هُا دوشیم مامت مه هچبرسپ نآ ِکانتشحو

دوخ! ی هبون

ِتمیق و تسا هداتسیا ینیشام هاگشیامن یوربور یبارخ حلا ِجوا رد دعب یتعاس

ِلد و دنکیم هاگن شکسورع هب تقد اب هاگشیامن ِبحاص . دسرپیم ار شزیزع الی ویه

! شگنر هایس الی ویه ِیشحو یاه مشچ ِناج هب تسا نوخ شرآ

؟؟ هلوف .. هزیمت -رت

: تسا کت شی ال ویه و دهدیم ناکت یرس شرآ

نیرخآ متسیس .. بقع نیبرود .. روتینام ژرو.. اسام .. روسنس .. اماروناپ فقس .. رادار لوف -

التی.. ..ید لدم

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد و دشکیمن شباصعا رگید

.. هگید دینک کچ نوتدوخ -

. دنکیم رکف شنیشام ِندوبن هب شرآ و دنکیم کچ درم

؟؟ هاگشیامن وت نوتساو مراذب

ِتمیق لوپ ِرطاخ هب هک دوب هدشن تقوچیه و درابیم حاالشت ِمامت زا یگف کال

دروم ِنیشام و هاگشیامن تفریم ؟! تشاد یتیمها هچ تمیق ال صا . دمهفب ار شنیشام

دوب،هن ندز هناچ ِلها .هن مامت و درکیم هضواعم لبق ِنیشام واب دیدنسپیم ار شرظن

هسیاقم و رگید یاههاگشیامن زا نتفرگ تمیق ِلها یتح ،وهن نتفرگ فیفخت ِلها

حاال.. ..اما ندرک

.. مشیم محازم ادرف -

.. میتمدخ -رد
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عفال هک یزیچ . تسا رت یلومعم ِنیشام کی ِدیرخ ِرکف ورد دوشیم شنیشام راوس

واالی ِناش ورد یباسح تسرد یکی ، تکرش ِدوس نیلوا اب ادعب ،ات دشاب شیاپ ِریز

هآ! دنّکب لد یکی نیا زا دیاب .. اعقاو .. راگنا دنک.و نیزگیاج شدوخ

ادیدش شلا وح دهدیم امنهار ِغارچ ی هدنرامش ارهب شا هریت ِهاگن ، زمرق ِغارچ ِتشپ

! ینوگ یوت دننکب ییاروماس ِشور داتفه ارهب یگدنز نیا ِردام . تسا بارخ

هنم!! ِقشع هک نیا -اوِا!

ار یدنولب ِیرتچ وم ِرتخد . دریگیم زمرق غارچ زا مشچ یا هوشع ورپ کزان یادص اب

هب شتروص یازجا ی هیقب زا رتدوز شتشرد یاهبل یور شا یباخرس ِبل هکرِژ دنیبیم

ِنامشچ . ددرگیمرب شنامشچ وهب دزادنا یم شیاپاترس هب یهاگن . دروخیم مشچ

: دنکیم شهاگن یتقو دنراد هوشع و زان یلک هک یا هدیشک ی هدرک شیارآ

.. مدرکیم یزیه مشچ مکی متشاد .. دوبن ش هدننار هب مساوح .. دیشخبب یاو -

: ددنخیم همشرک یلک واب دشکیم شرآ الی ویه ِغارچ ِتمس ارهب شیاهمشچ

! هخآ هرگیج یلیخ -

. تفرعم یب دوشیم رگید یکی ِرگیج دوریم اهزور نیمه هلب!و تسا شرآ ِرگیج

: دتسرفیم نوریب یسفن

.. یرگیج یلیخ ماوت -

: دوشیم تشرد ناجیه و هوشع اب کرتخد ِنامشچ

؟؟ یگیم تسار .. یسرم یاو -

: دشکیم فرط کی هب یبل رخسمت هب شرآ

.. یتسین مه یدنفسوگ رگیج هیبش هنرگو .. ینک حلا مکی متساوخ -هن!

ی هبوجعا ! تسا شرآ ناشیا وهلب.. دنکیم عمج ار شتشرد یاهبل هدروخ اج رتخد

! درادن ندرک فیرعت شزرا سکچیه شرظن هب هک یا هتفیشدوخ و رورغم
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دب.. یاقآ دروخرب حلا..مهب دض -

! سول هچ

؟؟ یش شراوس یراد تسود .. یِخآ -

شراوس حاال تنم اب مه ووا دنزیم هل هل دراد کرتخد راگنا هک دسرپیم یلدم کی

مه ارهب شتسد ود ناجیه هکاب دنزیم هل هل اعقاو رتخد بخ !اما رگید دنکیم

: دبوکیم

؟! منوتیم ؟؟؟ یگیم تسار -

: دوشیم رتزیمآ رخسمت شا هدنخ رابنیا

-هن!

توهبم و ریحتم ار رتخد .و دهدیم وزاگ دراذگیم لا دپ یور ،اپ غارچ ِندش زبس واب

ِباذج ِنوعلم ، دناسریم یلعا دح ارهب ندوب شرآ و دراذگیم اج شرس تشپ

ناخ! سیسران ِیضوع .. ِرورغم

زا دعب ادص نع ی هچبرسپ هک دروآ یم دای ارهب زورید و.. دناریم تکرش ِتمس هب

اب مهزاب درک.ووا نهپ ار شا ینز رع ِطاسب ورب رود نامه دشو شیادیپ زور دنچ

داد! ار شدزم و دمآ رد شتلا جخ زا کنخ ییییلیخ ِبآ گرزب ِناویل کی

دنچره ادخ! یِا داد حلا ردقچ و درک شکد شصقن یب هداعلا قوف ی هویش هب مهزاب

یشخب تذل رایسب شور دش،اما شیادیپ مهزاب روطچ هک شا ییوررپ زا دوب ریحتم

. دهدیم باوج مه بوخ راگنا و شندرک هفخ یارب تس تس

ار گنیکراپ رد تومیر و دنکیم مک ار شتعرس تکرش نامتخاس هب هدیسرن

شیاه ناوختسا مامت یتنعل ِشارخ شوگ یادص ، دناریم هک نیح نامه .و..رد دنزیم

ِدیدج ِطاسب و دنب ِندید . دخرچیم ادص ِتمس هب ریحتم ! دزادنا یم هزرل ارهب

! انامه شرآ ِندش کشخ و.. انامه هچبرسپ

شیور هک وش ات یلدنص ددع کی و هدرک زاب شرس باالی یرتچ گرزب ِناب هیاس کرسپ

هدبرع یادص و..نآ شناتسد نیب ِراتیگ ونآ راد نآکالههبل اب هرخسم پیت و.. هتسشن
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شیپ شدوخ یارب هتسب مشچ و دنکیم اررتمیلا یکیزکم گنهآ کی هک شهوگ ی

! دوریم

یطاسب هچ ادص نع یوقیر هچب تس. یگرخسم و تریح زا راشرس شا هدنخ کت

!! هدرک هباپ شدوخ یارب

شهاگن هدنخ و صرح واب دنکیم دنلب ار شرس شرآ ی هدز تهب ِهاگن ِندید اب کرسپ

و دهدیم شرآ ناشن ار شطسو تشگنا شا هنیک ِمامت ندز،اب راتیگ ِلا حرد .و دنکیم

: دنزیم هرعن دراد، نت رد هک یناج ِمامت اب

دال ااااوووووس اال یراتوپوک ... سفردان وترپ وووووییییووووماآآآ ... ویوومآ -

... ووووووولا اااج

یاهوم مامت ! بوبحم گنهآ نیا ندرک یا هوهق یارب دراذگیم هیام ولد ناج زا هچ

! دسریم شیاجنیا هب دراد رگید و دوشیم تسار شنت

هدایپ نیشام ،زا هدیشک هت هک یباصعا واب دنکیم کراپ گنیکراپ یوت ار نیشام

.اما دنکیم دنت مدق هچبرسپ تمس وهب دیآ یم نوریب نامتخاس زا هلصاف .بال دوشیم

قشع و نیسحت واب دنا هدرک شا هرود یرفن دنچ هک دنیبیم قترس هچب هب هدیسرن

رع یارب دنهدیم یرتشیب وج و دنراذگیم سانکسا شطاسب یوت ! دننکیم شیاشامت

هیاس نآ هب دگل کی طقف و دنام یم شا هریخ تینابصع و صرح ..اب شرآ !و شندز

دنک! درُخ شرس یوت ار راتیگ ونآ دنزب شا هرخسم ناب

.. هزیرب یزور تارب راوید ردو زا ادخ .. نگیم وت هب درم .. مرسپ تتریغ شاماالهب -

یرپ هدنخ و تریح ، دراذگیم لوپ هچبرسپ طاسب یوت ضغب و نیسحت هکاب ینز

رت وجریگ و دوشیم فیک ریخ،رخ یاعد نیا اب هچبرسپ و دنکیم رتشیب ار شرآ صرح

!! دنکیم هراپ ار دوخ لبق زا

؟؟ دوش خالص شرش زا رگید روطچ ناب هیاس نیا واب دوشیم گنت شنامشچ

شاک و دنزیم  نوریب شا هّلک را شربص دراد دوش. رت تولخ شرود ات دنکیم ربص

دنک! هفخ ار شیادص و دراذگب  هچبرسپ ناهد یولج تسد طقف
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دهدیم ، دراذگیم کرسپ طاسب رد یتشرد سانکسا هک یسک هب تینابصع اراب شهاگن

: دنزیم هچبرسپ ی هناش هب یتسد درم و

! تسا قشع وت هرجنه .. ولوچوک لویا -

؟! دراد نیسحت رگید ..نیا یفالشن هرجنه فالنوت رخآ . دهد شحف ،ای ددنخب دنادیمن

شهاگن یخزرب و پچ شرآ و دزادنا یم هدنخ ارهب کرسپ شا هدش پچ ی هفایق

ی هرجنه نآ اب شندز رع وهب دهدیم وربور ارهب شهاگن هچبرسپ هک یروج . دنکیم

! دهدیم همادا قشع ِیتبکن

: درادیمرب یمدق شتمس هب هدش کیراب نامشچ اب شرآ ، دوشیم رود هک درم

؟؟ ینکیم جل نم -اب

: دتسیا یم شیوربور تسرد شرآ و دروآ یمن شیور هب کرسپ

؟؟ نوریب هنزب تاشچ زا تنوج منک تهت رسو مریگب ؟؟؟ ولوچوک یتفیمرد نم -اب

؟؟ یدرک طاسب اجنیا زاب ییور هچ ؟اب تمنیبن هگید ورو رود نیا متفگن هگم

و یراکبلط واب دنزیم راتیگ یاهرات هب شناتشگنا اراب برض نیرخآ هچبرسپ

: دروآ یم باال شرآ باصعا یب هاگن ات شرس یدرسنوخ

! تسا بسک عنام اجیب فقوت .. میسرب نوم یبساک هب راذب ورب -اقآ

! اهندروخ تراز ..هچ عوهوا و ذنزیم یزیمآ رخسمت دنخزوپ شرآ

؟؟ روشن نوک هچب ینم اب نتخادنا لک دح رد وت هخآ -

: دنکیم دیدهت و مخا شسخت یدایز نامشچ نآ اب هچبرسپ

؟؟ رانک تمشکب هگید روج ای رانک یریم -

: دتکیم دیدهت مه شرآ لباقم رد

؟؟ منک تعمج مدوخ ای یریم ینکیم عمج -

نآ اهاب هیناث ! دنزیمن مه کلپ یتح و دنامیم شا هریخ ییوررپ و مخا نامه اب کرسپ
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ییوررپ زا دوشیم جک شرآ ناهد هک یروج ! شا ینرتسِو کالِه ریز زا هایس نامشچ

: دنزیم شه هبکال تسد واب هاگن نیا

! کسوس هچب منیبب نییاپ زادنب -

: دنزیم سپ ار شرآ تسد ، شتسد تشپ اب رسپ

؟؟ لوغ هچب مسرتیم تلکیه دقو زا یدرک رکف ! منیب وتِلکیه رانک شکب !! هههَّشوه -

! تاهوربا نوا اب مفیرح ور وت لا ثما یات دص نم

مامت ! تشاذگ شزمرق طخ یور اپ کرسپ و تسا شزمرق طخ یکی نیا ؟! شیاهوربا

: دنزیم کریپ یلدنص هب یا هبرض شیاپ واب دشکیم هت شا یراددوخ

؟؟ یدروخ هوگ یچ -

ِضرم لوغ هب تریح مه!اب هچبرسپ و دتفا یم یلدنص هک تس یراک یردق هب هبرض

: دنکیم هاگن گنشم ِیشحو

؟؟؟ وبای هتچ وووه -

یور مه یرتچ ناب هیاس و دنارپیم هچبرسپ ناب هیاس تمس ارهب یدعب دگل شرآ

! دتفا یم نیمز

هک تارب مراذیم نیچمه ، یشاب اجنیا هگید هقیقد !یاال!!اتهی کاچ هب نزب نک عمج -

... تسفن شدرد زا

: دوشیم دنلب ینز ِغیج یادص شفرح نایم

؟؟؟ اقآ ینکیم راکیچ -

شرآ هب هریخ .و دوشیم دنلب نیمز یور وزا دنکیم هدافتسا تصرف زا هچبرسپ

: درغیم

؟؟؟ ینکیم دیدهت ونم ؟؟ ینزیم ونم ! تخبدب ِیا هدقع -

دیآ: یم کیدزن یسک
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هک.. هرادن یراک یسک ..هب هنکب وش یبساک راذب ؟؟؟ هچب نیا هب هخآ یراد راکیچ -اقآ

: درغیم یدیدهت رپ یلو مارآ یادص اب شرآ

هش! رش راذن ورب.. نک عمج -

: تسا دنلب کرسپ یادص اما

؟؟ یزادنب میبساک و راک زا ونم !! هزادنب هار رش داوخیم یک منیبب هش! رش ماوخیم -هن

هک مراد مدآ مردقنا ! ینکب ینوتیم یطلغ هچ منیبب منومیم دش، یروطنیا حاالهک

؟؟؟ یراذب نم هساو ! ننزب مهب تسد ننکن دوجو مه وت لثم ینوبایب لوغ اتدص

! مرایم تزور هب یچ نیبب اجنیا اسیاو هقیقد هد یراد دوجو

ِبیج یوت ارزا یشوگ شرآ هب هریخ ! یندرُم ِیبجو مین دنکیم دیدهت راد هدنخ هچ

: دیوگیم بل ریز و دروآ یمرد شداشگ راولش

! طقف نک ربص -

ارزا یلومعم نادنچ هن یشوگ و دنکیم زارد تسد یزیمآ رخسمت دنخرهز اب شرآ

شتسد یوت ار رسپ هناچی تکرح کی یوت دعب .و دشکیم نوریب هچبرسپ تسد

: دیوگیم یسک و دریگیم

اقآ!! ور هچب نک شلو -

و سخت نامشچ یوت هریخ دنا، هدش عمج ناشرود هک یرفن دنچ هب هجوت نودب شرآ

: دیوگیم دیدهت ورپ مارآ رسپ، هایس

یوم هتعفن ..هب روخب زوگ تلکیه یدقو هزادنا .. شوم هلوت نکن زوگ رعو نم هساو -

! ولوچوک ریگب یدج .. منکیم ت هلا چم دب هک یشن نم غامد

..و ددرگیمرب . دزادنا یم شطاسب یوت ار شا یشوگ و دهدیم لُه بقع ارهب وا دعب و

: دونسیم ار کرسپ یخاتسگ زا راشرس یادص ، دریگیم هلصاف مدق کی هک نیمه

! لوغ هچب دایب داب راذب رانک -ورب

یگس مخت یور نآ ات درک شنازیوآ دراد ناج دزوات دروخیم ات دیاب هچبار نیا اباب
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دوش! مک مهزاب دنکن رکف دوش..هک مک شا

دراو و دهدیم همادا شهار هب هریخ یاههاگن یولج ، ثکم واب ددرگیمنرب رگید

درک. هرخسم ِراد هدنخ لظعم نیا یارب یساسا رکف کی دیاب . دوشیم تکرش نامتخاس

**********

، یتحار ِلیم یور هتسشن و دنزیم ات شمیجح یوزاب اراتباالی شترشیت هاتوک نیتسآ

مه نیا زا رتگرزب یا هصغ و دنا هدش مجح مک یمک شیاهوزاب . دریگیم وزاب ِروگیف

ی هصغ ال ..صا شگنر هایس الی ویه ِنداد تسد زا مه ..نآ تسه هک هتبلا ؟! تسه

دوش! بآ شنت ِتشوگ ردقنا هزور کی هک دش ثعاب نامه

؟؟ شیارب مینک عورش ار یناوخ هضور

ِناخ خرف ردقچ ، لباقم دشورد تحاران شنیشام ِشورف ِربخ ندینش اب ردقچ ولین

!! دیدنخیم طقف دنک، شلیلذ ادخ هک مه شونرف دش! لا حشوخ و بجعتم سیسخ

. درپیم اج رد طبض ِدنلب و ییوهکی یادص هکاب تس یبصع یندروخ سوسفا ردحِلا

گنهآ ِمتیر اب هارمه لا یخیب و شوخرس هک دنیبیم ار شوهم و دشکیم ارباال شهاگن

: دیوگیم دنلب و دصقریم

.. زوووورما هیبوخ زور هچ وووووا ووووا .. میصقرب دیشاپ اه هچب -

! تسا شوخ یکلا هچ مناخ روعشیب

و دنوشیم دنلب مه رگید یاه هچب مک ومک دهدیم شرهاوخ ارهب شا هنامصخ هاگن

و ،ادا صقر زا رتشیب و دنصقریم وا، رتزا لگسا .. ینعی .. دیشخبب یاو ... لخسک

. دنروآ یمرد یزاب هرخسم

! شنز مه هب حلا یاه یزاب کیتنامر نآ اب زویفپ ِدنهس نآ هک مه اه کقلد ی هتسدرس

! دنزب یرگت هدنام ومک دنیبیم ، دناخرچیم شتسد ریز ار شوهم هک یتقو ار شدنخبل

هب هکنیا نودب . دوشیم دنلب لبم یور زا هرابکی وهب درادن ال صا ار یکی نیا ی هلصوح

وهکی . دنکیم عطق ار گنهآ یلطعم نودب و دوریم متسیس ِتمس دنک،هب هاگن یسک
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: دوشیم دنلب وادا هجهل اب ناحبس یادص دعب.. و دوشیم توکس

؟؟ یدرک عطق وگنهآ ارچ دّمم -

: دیوگیم ماردپ و دوشیم دنلب اه هچب ی هدنخ یادص

.. طسو شرایب ریگب مشرآ تسد رّپب اسیلا ... میرب لوا زا نزب -

: دربیم ارباال شیادص باصعا ،یب دیایب شتمس هب اسیلا هکنیا زا لبق

، داوخیم گنهآ یکره .. هشکیمن یغولش و گنهآ مخم ! نوتاج ِرس دیگرمتب دیریگب -

! هصقرب هنزب ش هنوخ هرب هشاپ

سح یلیخ نامشاداد اه! دنا هدش عمج مه ِرود ناحبس ی هناخ یوت تسا بوخ حاال

!! باذج ..هچ مِهِا ! یسکس هچ سپوا .. دراد سک همه و زیچ همه هب تیکلا م

رد یسک رگم و دننکیم غالف همه ، دنکیم مه اررد شا هبذج ورپ ابیز یاهمخا یتقو

هک شوهم هن،زج سکچیه هتبلا ؟؟ دشکب قُطن دناوتیم نُک هلفن ی هریت ِهاگن نآ لباقم

دیآ: یم ولج رمک هب تسد

رود هک میدرک یهانگ هچ ام ؟؟ هشکیمن تباصعا هک هچ ام هب ؟؟ شرآ یراد راکیچ -وت

؟؟ میشاب شوخ مکی ات میدش عمج مه

! نوریب دنزب شلغب زا دنهس هدات ات دنزب ردقنا دیاب ار یکی نیا

.. هشکیمن ودات امش نم ِباصعا اجنیا .. شاب شوخ هگید اج هی ورب وشاپ -

: دیوگیم مارآ ، دنیبیم سپ ار اوه هک دنهس

.. مزیزع ایب شوهم -

: دیوگیم شرآ نامشچ رد صرح اب شوهم اما

، یداد تسد زا وتنیشام وت نوچ هچ؟؟ ام هب هدروخ تباصعا هگید یاج هی زا -وت

؟؟ نریگب متام ننیشب دیاب مه هیقب

یور یدایز شوهم . دنرادن نذز فرح تارج و دننکیم هاگن شرآ هب سرت اب هیقب
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: درغیم مارآ یتقو ، دوشیم رت یخزرب هظحل ره شا هفایق . دوریم رژه شباصعا

؟؟؟ نوریب تمزادنب مدوخ ای یریم -

هک... هچ وت ؟!هب هئوت ی هنوخ هگم -

: دریگیم ار شتسد دنهس شفرح نایم

.. هظحل هی ..ایب مورآ مزیزع شوهم -

هناهب . دهدیم دنهس ارهب شترفن ورپ یخزرب هاگن شرآ و دشکیم ار شوهم ِتسد

! دهدیمن شتسد هناهب دنهس و.. دنهس ندرک وراپ تل یارب دهاوخیم

شنیشام نداد تسد زا رطاخ هب اقآ هک میشاب تکاس همه ..ام دنهس هگیم روز هخآ -

؟؟ هرادن باصعا

: دیوگیم یضاران و مارآ دنهس

نک.. شلو هگید هیبصع هک؟ ینیبیم -

: دربیم ارباال شیادص و دوریم رد هروک ،زا دونشیم هک ار نیا

هرب! هنک عمج ، هیضاران یک -ره

: دربیم ارباال شیادص وا ِلثم و ددرگیمرب شوهم رابنیا

اجنیا .. دنهس میرب .. هرذگیمن شوخ ام الهب صا یشاب وت هک ییاج ! میریم هک همولعم -

! نرادن ور ام یشوخ ِندید ِمشچ ایضعب

یمن مک هک مه ناج شرآ ! رگید تسا ربون یلکش نیا ردارب و رهاوخ ! کعاخ ینعی

: دننک مک ار ناشرش هک تسا شیادخ وزا دروآ

! نیدموا شوخ -

یوحن کی هب دنکیم یعس هدمآ شیپ تیعضو زا تحاران و دوریم ناشتمس هب ناحبس

: دیوگیم دنلب شوهم .اما دنورب دراذگن و دنک یرگ هطساو
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هگید ی هعفد ! میرادن ییاج اجنیا ام ینعی ، هتتسود ِتسد ت هنوخ ِرایتخا یتقو -

.. ریگب هزاجا یلا عبانج زا ینک توعد یتساوخ

، اههاگن هب هجوت نودب و دنکیم اهر لبم یور ار دوخ یا هرخسم ی هدنخ اب شرآ

: دیوگیم

؟؟ ینک توعد یرادرب ور یسک ره هتفگ یک -واال!

ادخ! یا ار شیور

: دنکیم رتدنلب ار شیادص صرح اب شوهم

! مگیم اباب هب بش -

شهاگن رادانعم هیقب .و دوریم دنهس اب شوهم و دوشیم رتدنلب شا هدنخ

یردق هب دنهس و شوهم ِنتفر !زا دروآ یم شیور هب شرآ هک مه ردقچ و.. دننکیم

: دیوگیم مدآ نیرت یتسد ِمد هب هک تس یضار

! نراذیمن مدآ هساو باصعا .. مینک سکلیر مکی راذب التی گنهآ هی اسیلا -

: دوشیم نتفرگ وزاب ِروگیف قرغ رگید ِراب بانج و تسا هریخ و بجعتم اههاگن

.. نرایب نوجعم نوریب زا منزب گنز یرادن ؟؟ یراد نوجعم ِلیاسو ناحبس -

! دروآ یمن شیور هب هروج چیه .. ریخن

: دیوگیم مارآ ناحبس

.. منکیم تسرد ،االن مراد -

جرخ دیابن یلوپ یب نیا یوت یدوخیب ِلوپ ! رتهب

زا یرکف نینچ هک تسا راب نیلوا ! دریگیم شا هدنخ رکف نیا زا شدوخ و... دنک

رازهدص باالی شراگیس خن کی لوپ هدش؟! دنمشزرا ردقنا لوپ و درذگیم شرس

اجک ؟!!هب تسا ندرکن جرخ ِرکف !حاال تسین مه درُخ لوپ یتح نیا و تسا نموت

؟!! دوشب مه نیا زا رتدب دنکن و دنکیم ییامندوخ شرورغ ؟؟؟ دسریم دراد
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: تفگ ضغب اب ولین نامام هک دتفا یم بشید ِدای هب

؟؟» مرب تنوبرق یتخورف وتنیشام ارچ ؟؟ یتفگن ام هب ارچ ، یتشاد المز لوپ «هگا

: تفگ و درک رورغ ِظفح شخرف اباب یاهمشچ رد هریخ ووا

« مراک هساو مدرک یراذگ هیامرس ! مرادن المز لوپ »

: تفگیم راگنا هک درک شهاگن نیسحت اب یروج شردپ

«!! اطلغ هچ ! هیامرس ..اباب راااک «اباب

: دیوگیم و دنیشنیم شرانک نوجعم گرزب ناویل اب ناحبس

؟؟ هخآ نراد وت هب راکیچ .. یدرک تحاران ور هرتخد -

: دیوگیم مخا واب دریگیم ناحبس ِتسد ارزا نوجعم ناویل

، هنکیم جل نوا ..ای هنیمه عاضوا ، هدیبسچ هیالابق ِدنهس نیا هب هک یتقو !ات هشقح -

؟؟ مگیمن تسرد .. هروخیمن تدرد هب نک مومت شاهاب مگیم نم..نم ای

شدوخ شرآ . دریگیم باال نتسنادن حتلا هب یتسد طقف و دهدیمن یرظن ناحبس

: دهدیم  همادا

مشراک هنکیم رکف .. هنکیمن شلو ام رهاوخ نیا هک هتشاذگ هدرز ود مخت راگنا هکیترم -

.. تسین شساو دنهس زا رتهب و هتسرد

دنک: فرحنم ار شرکف دنکیم یعس ناحبس

؟! هبوخ وراب راک ؟؟ ربخ هچ تتکرش -زا

! مسق نوجعم یور یاه هتسپ ناج هب تسا نوخ شلد هک دیوگن تکرش زا

.. مینک هلماعم یقارع تکرش ابهی هرارق .. مدنبیم دیرخ دادرارق هی ادرف .. سین -دب

: دیوگیم نیسحت اب ناحبس

.. هتفیم هار تراک هراد سپ هک.. هبوخ یلیخ -
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یجراخ یاتکرش اب یروضح مدوخ مرب دیاب راب دنچ هی منک رکف .. میهار لوا هزات -

زا یگدنیامن هب هک سین مرو و رود دامتعا لباق ..ِمدآ هلماعم یاپ منیشب و منزب فرح

ردقنا زونه منوا هک هدبهم مبای، رازاب ..هی هشاب دلب یبرع و یکرت نابز و هرب نم فرط

.. شمسانشیمن

ناشرود مه اه هچب زا اتدنچ و ماردپ و دنزیم فرح شیاه همانرب و تکرش درومرد

. دننیشنیم

: دیوگیم ناحبس

حلا تاهاب یلیخ ؟ ششیپ یتفرن هگید ارچ تفگ .. تفرگیم وتغارس مییاد یتسار -

؟؟ ینک دیرخ شزا یاوخیمن دوب.. هدرک

! کدرم تسا لا حاب ناحبس ِییاد هک مه ردقچ و دریگیم یپچ ی هفایق

یاپ هگید نوا هدب.. منوشن رایب هنومن دوب، یروخب درد هب زیچ هگا نیبب تدوخ -

.. تدوخ

: دیوگیم ناحبس

یاه هدننک دیلوت ِغارس مرب نیا، زا ریغ هب منوتیم .. مراکیب هکاالن نم نیبب -

اهاط نومه ..اب مسانشیم ور ایلیخ .. هراد دایز کیرش و بیقر مییاد .. هگید

؟؟ هبوخ .. مریم

: دیوگیم رگید ِفرط زا ماردپ

نک.. باسح منم ور یتشاد یراک ! امنک کمک منوتیم منم -

: دیوگیم ناجیه اب هتساوخ ادخ زا مه اسیلا

! مدب ماجنا یتشاد یراک ره تتکرش مایب منوتیم .. شرآ متسه منم -

، ناحبس زا ریغ هب دنچره دیآ. یم شبل یور ییارذگ دنخبل و دشکیم یقیمع سفن

: دیوگیم و تیامح نیا زا دیآ یم ششوخ ،اما دنیآ یمن شراک هب ردقنآ مادکچیه

.. مگیم نوتهب متشاد یراک ..هگا هشاب -
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مه فطل ناشقح رد دراد راگنا هک تس یروج مه ندرک لوبق نیمه و دنکیمن رکشت

: دیوگیم لا حشوخ اسیلا ! دنکیم

؟؟ یگیم منم هب امتح یتشاد یراک ؟؟ یگیم یدج شرآ یاو -

دش! شقح رد فطل اعقاو راگنا یکی نیا بخ

.. منیبب .. موه -

مه اسیلا و ماردپ یهاگ ، دنداد هزاجا شرآ ِبانج ورگا موزل تروص رد دوشیم رارق و

!! دننک وحیلا دنیایب شتکرش هب

! تسا رتهب ، دشاب . دروخیم شدرد هک..هب مه ناحبس

******

ی هتسب ارزا اهشفک ِکت کت رتشیب ِزکرمت واب دنزیم ات جنرآ ارات شا هنادرم ِنهریپ

مه دعب ، شدوخ لوا . دنکیم هاگن ار ناشیور و ریز و دروآ یمرد شصوصخم

! شسانشراک

نیلوا ار. ناشکرام ار.. ناشسنج ِندوب لصا ار.. ناشیاهلدم ار.. ناشیاه یدنب هرامش

ِراب رد مه کچوک لا کشا کی یتح هک تسا مهم شیارب یلیخ و تسا شدیرخ

! هتشاذگ مامت ِگنس ناشخرد راگنا .و دشاب هتشادن دوجو شا یشرافس

ناحبس هک هدرکن کچ مه ار شتفج دص زونه و تسا هنادرم ِشفک تفج دصیس

: دیوگیم

هک یدب نوشن تیساسح یروطنیا دایم، هک یراب ره هساو یاوخب ..هگا شرآ لا یخیب -

.. هرذگیم تاشرافس ِندرک کچ هساو تتقو لک

: دنکیم یسررب ار شتسد یوت ِشفک هگنل تقد اب مخا واب دنکیم ناحبس هب یهاگن

نیلوا مدعب ؟؟ مرذگب یرسرس ماوخب هک همک هگم ! هلوپ نویلیم دصیس ِثحب -

ایهن؟؟ هتسرد شراک منیبب منک کچ دیاب .. هشرافس
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؟! دنکیم مه باتک باسح هک هدش مهم شیارب لوپ ردقنا اتحاال یِک زا

.. اهاط ِتسد شرُپسب بخ -

: دیوگیم ناحبس هب ور طقف ! دیوگیمن یزیچ و.. دنکیم اهاط هب یهاگن

حاال.. منکیم کچ هی ممدوخ -

هگنل شرآ و دنکیم شهاگن تام اهاط ؟! درادن دامتعا مه اهاط هب هک دیوگب رتحضاو

: دهدیم شتسد ارهب شفک

طخ هی یتح .. نشاب هتشاد مه کیچوک داریا هی دیابن انیا ِمودکچیه .. اهاط نک کچ -

دعب یرس دش،زا دص رد دص هک هلماعم ..نیا مینک عوجرم رانک راذب ، یدید نوشور مه

.. تدوخ ِتسد مرپسیم

دیاب بخ .. اهشفک نیا یازا رد شنیشام ِنداد تسد هک!زا درادن یتسیابردور بخ واال

هدش.. یلدم کی بخ مه یمک هک! هتشاذگن یمک ی هیامرس و دشاب زیزع مه

حاال.. یتسه انیا ِرس یتعاس هس ..ود سپ بخ -

ِکچ و دنک اضما ار راب نیا ِدیسر زورما دیاب ! دوشیمن هتسخ و دهدیم ناکت یرس

دیاب و هتشاذگ تاق مال ِرارق یقارع ِتکرش اب دبهم یفرط دنک.وزا رداص زور ِخیرات

یور و دوشیم لُجنب شسنح ، رگید ِهام کی زا رتمک هنرگو . دریگب تروص هلماعم نیا

! دنام یم شتسد

.. زادنب نوشهب هاگن ،هی دیسر یتقو .. هتسرفیم ور دیدج یاه هنومن زورما مییاد -

: دیوگیم ناحبس ِندوب زا یضار

.. هرایب هوهق وگب یدسا ..هب هشاب -هرآ..

! تسا هار هب شنداد روتسد هک مه هشیمه

؟! یاوخیمن هگید ِزیچ .. مشچ -

: دیوگیم ناحبس یادص یوت ی هنعط هب هجوت ِنودب
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مساو یرارق چیه زورما هک وگب مه یتمحر هرن..هب شدای یوسنارف ِخلت -کشالت

مندب مرب.. دیاب مه یباسح ژ اسام مرب..هی مسرب دیاب مهاگشاب .. هدایز ماراک .. هنکن یکوا

هدش! کشخ یلیخ

ِیزان یزان هلضع مامت ِلوغ هچب رگید تسا ندب و لکیه ِقشع دننک، شناج هب ناج

! ولین

؟؟؟ هشاب یرما -

نک.. مادص ، دیسر اه هنومن .. سرب تراک هب ورب هگید -هن

هچ هک رابنا دیآ. یم نوریب تکرش ِرابنا وزا دتسرفیم نوریب یسفن طقف ناحبس

و زیم سنلا، ِتمسق کی رد ناج دبهم و رابنا دنا هدرک ار یبایرازاب ِقاتا دوش.. ضرع

و درادن رتشیب قاتا ود هک ینتسکف ِتکرش نیا ! دنکیم ار شراک و هتشاذگ یا یلدنص

نیمه و تشادن امنهار و دوبن راک ِدلب نوچ ؟! درکن ار سانجا ِرابنا ِلثم ییاج ِرکف ارچ

! مامت و دوب دوخ وتالِش تمه اب طقف ، دورب شیپ تسناوت اجنیا هکات

! هدرکن مه ار شدوس نیلوا و هدیسرن مه ییاج هب زونه هک دیرواین اررد شیادص

: دنکیم شیادص ناحبس دعب یتعاس

! دیسر اه هنومن ایب شرآ -

ارهب شفک هگنل ! دنیبیم شفک طقف ، ددنبیم هک مشچ و دشکیم یلدنص یور ار شندب

: دنادرگیم قاتا ِلخاد یهاگن و دهدیم اهاط ِتسد

ات نزن نوش هیقب هب تسد ! هشوگ نوا نیچب زیمت و بترم هدش، کچ هک ییانوا -

.. مایب مدوخ

هک؟! دیتسه نایرج ،رد تسا شنوخ یوت تسد ریز هب نداد روتسد

: دهدیم ار تاروتسد ی همادا ناحبس وهب دوریم نوریب قاتا زا

.. مرتفد وت نوشرایب -

تس: یشنم ِتبون دعب و
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هراد، ..هگا ماوخیم رتهب یاه هنومن وگب ینامز هب نزب گنز یتمحر موناخ -

.. مینکیمن راک شاهاب هن،کال هک مه ..رگا هتسرفب

: دیوگیم مارتحا اب ناوج ِیشنم

.. یهانپ یاقآ مشچ -

: شا یا هفرح ِبایرازاب ، دبهم دعب و

؟؟ دش دص رد دص هتفه ِرخآ ِرارق -

.. یهانپ یاقآ -هلب

: دهدیم ناکت تیاضر اب یرس

.. میریم مهاب .. هگید شاب هدامآ سپ -

! امتح -

ی هداز ردارب نآ دنکیم یعس دنفرت کی اب زور ره هک کنز خهلا ِلپت ِنز هب مه رخآ رد

تکرش نیا هب یوحن کی ارهب شیور ربو شوخ ِطایخ ِرگشیارآ یونابدک ِدنمرنه

: دیوگیم ، دروایب

! ییاچ یدسا موناخ -

: دهدیم یناکت ار شلپت لکیه یدسا

االن! نیمه اقآ.. مشچ -

هد لقادح االن"ات نیمه " دیوگب تس یفاک ! دیسرت دیاب یدسا یاه االن" نیمه زا"

: دنکیم دیکات سپ ! دشکب لوط هقیقد

ناج! یدسا موناخ هشن رترید هقیقد -هی

: دنزیم ییامن نادند دنخبل یدسا

.. تحار نوتلا -یخ
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! دنکن باسح هقیقد هد زا رتدوز یور هروج چیه ینعی سپ

ِتمس .هب دراذگیم شزیم یور اهار هنومن ناحبس هک دنیبیم و دوشیم شقاتا ِدراو

: دیوگیم ناحبس و دوریم زیم

ِفیک مه هنومن ..ود هنودرم ِشفک دیدج ی هنومن تس،هی هنونز ِشفک هنومن -ود

.. هلوپ

متا دهاوخیم رخآ دنک.. زکرمت ناشیور تقد اب دهاوخیم و تساه هنومن هب شهاگن

! شفک هنومن هس ود ِندید اب دفاکشب

! سرب تراک هب ورب هشاب -

: دیوگیم صرح یرپ هدنخ اب ناحبس

؟؟؟ مسرب مراک هب مرب اجک ! شرآ دوب نیمه نم -ِراک

اه؟؟

نوا وراب هدش کچ یاشفک هرادن رب ؟؟ هنکیم راکیچ اهاط نیبب بخ..ورب هرآ! ناهآ -

هنک؟! یطاق ایکی

زکرمت ِرس زا هک یفیرظ ِمخا اب شرآ . دنامیم شقیفر ی هریخ و دشکیم یفوپ ناحبس

: دیوگن دناوتیمن ناحبس . درادیمرب ار هنانز ِشفک هگنل ، تسا نتفرگ

نیچمه ! یدش رتدب یتخادنا هار تکرش هک مه یتقو ..زا یدوب خم وت لوا زا -کالهک

لو ..اباب هتمز ال شلوپ یلیخ هک راگنا ، تکرش و راک ِخن وت یتفر یدج و یتفرگ تس ژ

یراد سولا هی نیا نتفر اداناک هساو طقف یگیم هبوخ ؟؟ هتربخ هچ مکی نک لش انک..

؟؟ یرایمرد هیچ ایزاب خلت تشوگ ..نیا هگید دشن مه دشن بخ .. ینکیم لمحت

.. تسا هلصوح یب ناحبس یور شهاگن و دوشیم جک شبل

نم.. ِشاداد هک هرادن یشکدوخ .. هگید مگیم تسار بخ -

: دیوگیم طقف
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.. مسرب مراک هب راذب -ورب

: دوریم نوریب رغ رغ ِلا حرد و دهدیم ناکت اوه رد یتسد ناحبس

یندروخ هنک،زاب میلا لسع مشندب ِلک ! هروخب ونیا ِتشوگ داوخب هک ینوا تخبدب -

! تسین هک تسین

هنانز ِشفک یور دعب و دیآ یم شبل یور ییارذگ ی هدنخ کت ، ددنبیم ردار هک ناحبس

! هتفرگ یدج ار راک نیا ردقنا ارچ دنادیمن مه شدوخ . دنکیم زکرمت شتسد یوت ی

هب مه دیاش ! شنیشام و.. زادنا سپ و هیامرس ِمامت ِنداد تسد زا رطاخ هب دیاش

صوصخ وهب نارگید ِشیپ ندشن هرخسم ..ای خرف اباب ِشیپ ندرواین مک رطاخ

شتکرش رطاخ هب ریخا هام ود نیا هک یتمحز رطاخ هب مه دیاش ..وای.. شا هداوناخ

! نارگید و شدوخ یارب ندرک تباث روج کی . دنیبب ار شا هرمث دهاوخیم و هدیشک

یاضف و تن یوت شتقو ِمامت اهبش و دنکیم هاگن ار دنلب هنشاپ ِمرچ ی هنانز ِشفک

ار ییاپورا ِدیدج یاه هنومن . درذگیم شفک و فیک دمو یاه تیاس و مارگاتسنیا

دیایب شتکرش یوت اه نیرتهب دهاوخیم . دنکیم هسیاقم یناریا یاه هنومن واب دنیبیم

ادیپ تخس یلیخ ، دنیشنب شلد هب هک یزیچ .اما دورب باال شتکرش ِرابتعا و دورب و

مه نیا زا رتهب تسناوتیم و تسین کدب دنلب هنشاپ ِیا هوهق ِشفک نیا .حاال دوشیم

؟! دوشیم ادیپ تیق خال یب یاه حارط نیا اب ناریا یوت . دشاب

هتفر شسنج و لوپ ِفیک ِرحب یوت ردقنا . دوشیم قیقد و درادیمرب ار لوپ فیک

یور شتسد زا لوپ فیک و درپیم اج رد رتم کی وهکی یدنلب ی هرعن ِندینش هک..اب

! دتفا یم زیم

اااای یباوخ ... ررررراااااایشه ااااای یتسم ... رررررااااااد ربخ یاهاهاهاهاآ -

... رررررراااااادیب

ت نایرجش دراد هن! یاو .هن... دوشیم هدیشک قاتا یِزاب هرجنپ ِتمس هب ینآ هب شهاگن

!!! محر ایادخ .. دنکیم التو

راج .. هراد رفن ...هی کیدزن و رود ..زا تسار وزا پچ ..زا کیرات ِبش ..وت هایس ِبش -وت

نم یولگ ..زا راوآ یا هدش ینم.. هنیس ..ور کتخب هی لثم هک.. یمغ یاهآ راج.. هنزیم
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.. رادرب وتاتسد .. رادرب وتاتسد

یتنعل .. تسا سوباک ِلثم . دراشفیم مشچ و دبوکیم شا یناشیپ هب مکحم ار شتسد

!! رگید دوشیمن رتدب نیا زا

متفه ِنامسآ هک دنزیم یا هرعن کرسپ .. دتسیا یم هرجنپ یولج .. ددنبب ار هرجنپ دوریم

دیآ! یم رد هزرل هب

!! هدرمان و..ِرپ درم ِرپ بش .. هدرد ِرپ ..لد هدرگلو رهش..ِرپ یاه هچوک -

!! نایرجش هراچیب .. نایرجش هراچیب ! دوشیم عمج شنت ِمامت

هچب و..نع دوشیمن هدید و هتسشن شا یرتچ ِناب هیاس ِریز هک دنیبیم و دوشیم مخ

درک! کد خی ِبآ ِناویل اب دوشیمن رگید ار

شوگ هب مه هتسب ی هرجنپ زا یتح شَنع یادص .اما ددنبیم ار هرجنپ رابجا هب

! دسریم

.. رررررااااااادربخ یاااااهآ -

! دسریم طخ ِرخآ هب دراد شرآ هک نک شمامت .. رگید تسا سب ایادخ

ِییاد یاه سنج هنومن هب طقف ار شزکرمت دنکیم یعس و درادیمرب ار لوپ ِفیک

کی کرسپ نیا هک دینک رواب و دریگیم جوا دراد هظحل ره ادص .اما دهدب ناحبس

ییاروام ِجوم نیا اب شیادص هک هتشاذگ راک یزیچ ییوگدنلب کی شندب زا ییاج

نآ هکلب ددرگب ار ادص نع ِروشن نوک ِکرسپ ِندب یوت دورب دیاب ! دوشیم شخپ

دنک! ادیپ ار یتنعل یوگدنلب

: تسا فیک هب مخا اب شهاگن مهزاب

.. مشسنج .. تسین کدب -

: دیوگیم لوا زا هرابود .. دراشفیم مشچ دیآ.. یم ادص

..اما... تفگ هشیمن هک کی هجرد یِا.. مشسنج -
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! دروخیم رج دراد رگید کرسپ

ات میراد درم راخ.. رپ یکی لگ.. ِقرغ یکی غاب.. ات میراد ...غاب ررررااااادربخ یاهآ -

!!! رررراااااد رررررِرس یکی ... رررررااااد ربخ یاهآ راب.. ِرس یکی راک.. ِرس یکی درم..

و دریگیم ینآ ِنونج راگنا .. تسین شدوخ ِتسد رگید ! دسریم رفص هب شلمحت رگید

: دنزیم هرعن

!!! وووووش هفخ -

.و دنوشیم کشخ شقاتا ِرد یور ناش هدش تشرد یهامشچ تکرش یاضعا ِمامت

زاب ار قاتا ،رد هدنامن شزا یچیه هک یباصعا واب دنکیم ترپ یتمس ارهب فیک .. شرآ

اه هلپ ! دنزیم نوریب تکرش وزا دنکیم دنت مدق هدش، کشخ یاههاگن یولج .و دنکیم

اژ ِمشخ ِناج هب دنزیم نوریب شنامشچ زا دراد نوخ دیآ. یم نییاپ یکی ودات ار

! شا هدروخ هرگ مه رد ِربلد یاهوربا و.. شا ییاهد

. دنکیم دنت اپ نز یرع هچبرسپ ِتمس هب ثکم ِنودب و دنکیم زاب ار نامتخاس رد

مشچ و تسد هب راتیگ و هداد مل شا یتفوک یوش ات ِیلدنص یور هک یا هچبرسپ

: دنزیم دااااایرف نامسآ هب ،ور هتسب

... ااااای یتسم .. ررااااادررررربخ یااااهآ -

کرسپ یادص . دنکیم شدنلب اج زا وهکی و دریگیم ار شیوزاب شرآ ، شیاهندز رع نایم

: دوشیم لدب یموهفمان ی هرعن یادص هب

!!! ییووووووه ؟؟؟ ینکیم یطلغ هچ یراد یااااهآآآآآ ... ااایشوه -

مکحم ار کرسپ یوزاب و دشکیم نوریب شتسد زا شرگید ِتسد اراب راتیگ شرآ

! دراشفیم شا هجنپ ِنایم

؟؟؟؟ یییییشیمن هفخ ؟؟؟ هن یشیمن هفخ -

..ای هدیسرت . دنامیم تام یا هظحل شرآ ِییاهد اژ یاهمشچ ِندید اب هچب رسپ

: دهدیم شناکت مکحم شرآ و دوشیم الل یا هیناث .. هدیسرتن
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؟؟؟ یییییییشیمن هفخ وت ارچ ؟؟؟ یییییشیمن هفخ اااارچ -

: دشکیم بقع ار شرس هدش تشرد یاهمشچ اب رسپ

؟؟؟ هتچ شوووه -

: دیوگیم طقف ندش، رجفنم یارب تسا فرح نیمه رظتنم راگنا هک شرآ

! مدیم تنوشن -

: دنزیم یکتشخ هت سرت زا رسپ . دربیم دوخ ِهارمه و دشکیم ار کرسپ یوزاب دعب و

... ییییووووه !! منیبب نک لو ؟؟؟ ینکیم راکیچ ! هکیترم یوه -

ی هرسکی یاه دادیب و داد ..و دننکیم ناشهاگن هک ییاهرذگهر هب هجوت ِنودب شرآ

لوو تشحو زا کرسپ . دشکیم تکرش ِنامتخاس ِلخاد هب دوخ ارهب ،وا کرسپ

: تسا لد ِزیزع کااانتشحو هک مه شیادص . دریگیمن مارآ مه هظحل کی و دروخیم

نک!! ملو هکیترم !! کمک یااااهآ ؟؟؟ وونم یربیم اجک نک!! ملو لا.. ااااااغغشآ -

اه هلپ ارزا دنک!وا نشور نز رع نیا اراب شفیلکت دیاب زورما و دنکیمن یهجوت شرآ

: دریمیم دراد رگید کرسپ و دشکیم باال

نک!! لو سِک همه یب !! زویفپ نک لو !! متسد نک!یآ ملو تردام ِنوج -

؟! تینابصع زا دکرتن و دنکیم یا هدنخ شا هدش هدرشف یاهنادند نیب زا شرآ

شرس ِتشپ مکحم وردار دشکیم شتکرش ِلخاد ار کرسپ ! تسا زاب تکرش ِرد

ار شهاگن سرت و تریح اب هچب رسپ و دننکیم شهاگن هدنام زاب ِناهد اب همه .. ددنبیم

: دنزیم داد دنلب و دنادرگیم

ِنوج نک لو !! ترس ور نشکب وتکتشخ مدیم !! ینیبیم دب ادخب نک!! ملو -

! هکیترم شکب وتتسد ..اباب تِزیزع

مین یوقیر نیا اب دراد روز دنک! دازآ ار شیوزاب هدنام مک هک دروخیم لوو ردقنا

! دریگیم شا هدنخ بجعت و صرح زا شرآ و تسا رِقِچ .. شندوب یبجو
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!! مراد تِراک ایب ؟؟؟ یریم رد اجک -

. ددنبیم شرس ِتشپ وردار دشکیم شرتفد ِلخاد ار کرسپ هدز تهب یاههاگن یولج

یاه سفن یادص .. قلطم هن هتبلا ! قلطم ِتوکس . دوشیم توکس ، دوشیم هتسب هک رد

: شنازرل یادص دعب !و هچبرسپ ی هدیسرت یاه سفن یادص و.. شرآ ِینابصع

.. مرایم ترس هچبالیی نیبب اسیاو هقیقد هد طقف ! هکیترم منکیم ت هراچیب -

! شا ییوررپ هتبلا دص و

کرسپ . دنکیم دازآ ، شنداد لُه اراب شیوزاب و دشکیم دوخ یولج ار کرسپ شرآ

شرس یور سکعرب هک هنارسپ ترپسا نآکاله ار..اب شهایس ِیماداب یاهمشچ

ِهایس یاه مژه بجع کرسپ و دزودیم وا هدز،هب یقلح رد ِیرنه ِپیت وثمال هتشاذگ

! دراد یدنلب ِرف

: دونشیم ار ناحبس یادص دعب و دوخیم رد هب هقت دنچ

تس! هچب ؟؟؟ یرایب شرس بالمال ینزن شاداد ؟! شرآ -

: دیوگیم هدروخ رف ِدنلب یاه ابمژه یماداب ِتشرد یاهمشچ نامه هب هریخ شرآ

!! داین مقاتا وت یسک منک! شبدا ماوخیم طقف -

ار شدوخ هدنام ومک هدرک مه درز و هداتفا مه ریگ ثمال هزات و درپیم رسپ گنر

: دهدیم ناکت شرآ یولج دیدهت ِتلا ح ارهب شا هراشا تشگنا و.. دنک سیخ

یدرک تخبدب !! ینیبیم دب وشباوج .. یدرک یدایز طلغ ! تِراک نیا اب یدنک وتدوخ روگ -

! وتدوخ

؟؟؟ ددنخن دناوتیم ؟! رخآ دروخیم زوگ ردقنا ارچ وقیر هچب نیا ایادخ

ِرس ارهب شناتشگنا ، تسا تریح و صرح ِرس زا هک یا هدنخ واب دنکیم زارد تسد

: دنزیم کرسپ
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! امنکیم چتِلا اجنیمه .. یریم مورِن ور یراد -دب

زا رتدب هک مه شمخا .. شنامشچ یسخُت بص ..ال شنابز ،اما تسا هدیرپ گنر کرسپ

: درغیم و دنزیم سپ برض اراب شرآ ِتسد همه!

یاج ،هی نزیریم مامدآ منزب گنز هی ؟؟؟ مراک و سک یب یدرک رکف ! یرادن وشدوجو -

! هنوم یمن تنت وت سملا

رخآ .اما دشاب طلسم شباصعا هب دنکیم یعس ردقچ و دشکیم باالیی دنلب فوپ شرآ

؟؟؟ دوشیم رگم

یاج هی ورب نک عمج وتطاسب .. هزوسب تدوخ حِلا هب تلد ! نکن ییوررپ نوج هچب -

؟؟؟ ولوچوک هشاب منک.. تصقان منزب ماوخیمن .. تزاوآ ِریز نزب نیشب هگید

شرآ دهاوخیم شیاهمشچ واب دریگیمن شرآ یاهمشچ زا مشچ مه هظحل کی کرسپ

! ناوختسا هراپ ود دهدب تروق هتسرد ار

هنرگو مرب! راذب ادص رسو هدب،یب ومراتیگ .. مدیم موتامیتلوا مراد هدب! ومراتیگ -

!! یدید تدوخ ِمشچ زا یدید یچره

لصفم ِکتک کی امتح قترس هچب نیا و دروآ یم ارباال شرآ ِرفُک شندز فرح روطنیا

ار ششوگ .. تینابصع ..اب مکحم .. دریگیم ار ششوگ و دنکیم زارد تسد ! تسا المز

: دیوگیم شا هدش هدرشف یاهنادند نیب وزا دشکیم

؟؟ نوج هچب هخآ ینکب یطلغ هچ یاوخیم -ثمال

: دربیم ارباال شیادص تینابصع واب دنکیم یا نهلا درد زا رسپ

! وووومشوگ یدنک نک لو ییییییایایایآ -یآ..

. دشکیم راوید ِتمس وهب دشکیم ار ششوگ شرآ

؟؟؟ ایهن تِراک ِدر یریم -

هدنک اج زا دراد ششوگ . دهدیم راشف مکحم و دناچیپیم شرآ ِچم ِرود تسد کرسپ

! دوشیم
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.. هرادن یطبر وت ..هب ییییآآآآ نک لو نک!! -لو

: دشکیم رتمکحم شرآ

؟؟؟ یریمن -

: دوریم باالرت رسپ یادص

! یییییدنک نک لو !! مریمن هن ییییآآآآ -

. دریگیم شا هدنخ وقیر هچب ِییوررپ وزا شدنابسچیم راوید هب

؟؟؟؟ هشیمن مک تور -

: دبوکیم شرآ ِمکش هب مکحم ار شجنرآ ناوختسا ِیزیت وهکی کرسپ

! ووووومشوگ نک لو گس ِمخت -

شیاپ اب کرسپ ، دوشیم مخ هک نیمه ؟! نهآ ای تسا جنرآ و دوشیم مخ درد زا شرآ

! اااادوق و دبوکیم شیاپ نار هب مه هناناج ِدگل کی

: درغیم رت یشحو و دنکیم تشم دراگ حتلا ارهب شتسد ود

!! منکیم ت هزانج منزیم اج نیمه ؟؟؟ یدروآ ریگ فیعض -

یدنت ِمدق دنک! رارف دیاب و دنکیم شهاگن نانز سفن سفن کرسپ . دوشیم اهر ششوگ

: درادیمرب رد ِتمس هب

ِلا... غشآ ِزیچ همه -یب

و دریگیم ار شسابل تشپ زا شرآ ، دناسرب رد ارهب دوخ دناوتب هکنیا زا لبق

! شدبوکیم راوید هب مکحم و... دشکیم

-خآ!

اب کرسپ هک یروج تس! یخزرب بیجع شهاگن و.. دنکیم درد شیاپ و مکش زونه

دزادنا یم کرسپ یاپ یولج ار راتیگ شرآ ! دوریم دنب شسفن هظحل کی شهاگن ِندید
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: دبوکیم راوید هب مکحم دگل واب

؟؟؟ ینزیم ونم -

: دبوکیم راتیگ هب رتمکحم ار مود ی هبرض

وت یور هگا متسین شرآ ؟؟؟ ینکیم ییوررپ نم هساو ؟؟؟ گس ِمخت یگیم نم -هب

! منکن مک ور یکی

ی هنایشحو یاه هبرض هکاب یراتیگ . دنکیم هاگن شراتیگ هب هدنام زاب ِناهد اب رسپ

: دنزیم وناز شراتیگ یولج شرآ یاه یزاب یشحو نایم و.. دنشکیم لوغ، هچب

مراتیگ یشحو ِلا غشآ ! تسکش مراتیگ ! یضوع شیتسکش !! یدرک یطلغ -هچ

!! تسکش

: ددنخیم تینابصع و هنیک واب دتسیا یم فاص شرآ

! مینک هیوست زورما هک ووت مدنوم !حاالنم تراتیگ زا -نیا

تسد . دوشیم مولظم و ریحتم بیجع شا هفایق و دریگیمن شراتیگ زا مشچ رسپ اما

و..اب شا هدش فصن طسو یزا هندب و دشکیم شراتیگ ی هدیشاپ مه زا یاهمیس هب

لیلحت یادص اب یا هیناث زا دعب .و دنکیم هاگن شرآ هب هدنام زاب دح زا شیب یاهمشچ

: دیوگیم هتفر

هنکشب تاپ ! شیتسکش یدز !! هشب فصن طسو زا ترمک شیااال ! ترمک هب هنزب ادخ -

! نیسح ماما ِقح هب

هب تسد ! دراد ضغب شیادص و هدش رپ کرسپ ِنامشچ . دنامیم ریحتم و تام شرآ

زا وهکی کرسپ و دنکیم هاگن کرسپ تینابصع رپزا ِیگتفرگ متام وهب دوشیم رمک

شرآ ی هنیس ارهب شتسد ِفک وود دربیم موجه شتمس .هب دوشیم دنلب شیاج

: دبوکیم

هدب! ومراتیگ ِلوپ !! شابدوز هدب!! وشلوپ ! درمان -

: دهدیم لُه بقع ارهب وا ریحتم شرآ
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اباب! وشمگ -

ترپ شتمس ارهب شیاه تشم و دروآ یم موجه شتمس هب لبق زا رتدب کرسپ اما

: دزرلیم ضغب و تینابصع زا شیادص و دنارپیم مه دگل . دنکیم

هدب!! ومراتیگ هدب!! وشلوپ لا! غشآ شیتسکش -

! دنزیم شسپ یتخس وهب دنکیم هاگن شیوربور ِکلومرام یاهندروخ لوو هب شرآ

! هخِچ ؟؟؟ یدش راه وووووه -

دنک! شا هفخ دهاوخیم راگنا و دنکیمن ینیشن بقع مه هظحل کی کرسپ دنچره

هدب! وشلوپ !! منکیم ت هراچیب ! شیتسکش یدرک طلغ -

وا شرآ .. دزادنا یم دگل رسپ . درادیم شهگن بقع و دریگیم ار رسپ یاه هناش رابجا هب

و درادیم هگن رود ار دوخ ناکما ِدح .وات دنابسچیم راوید وهب دهدیم لُه بقع ارهب

: دراشفیم ار شفیرظ و یناوخنتسا یاه هناش مکحم

! ناویح مارآ -

!! یتدوخ ناویح -

رت یرج ار شرآ رگید ِفرط زا شا ینابز لبلب و ینهد ،دب فرط کی شا ینارپ دگل

: درادیم هگن مکحم ار شیاه هناش و دبوکیم راوید ارهب کرسپ رگید !ِراب دنکیم

! انوریب هنزب تاشچ زا تنوج منزیم !! اتمنزیم هچب -

ال! صا درادن رارق و مارآ و دروخیم ناکت شیاج رد مکحم کرسپ

ِراتیگ ! مدیم تنوشن نک.. لو وت طقف ! مرایم ترس هچبالیی نیبب نک لو ومتسد -

! منکیمن تِلو ، مدیشکن نوریب تموقلح زا وشلوپ ات ؟؟؟ ینکشیم ونم

شلد نزوس ِرس ِدق طقف هرذ.. کی ارچ دنادیمن ؟!! تسیچ زا هچب نیا ِسنج ایادخ

! یِخآ دش، ریشکاخ و درُخ شراتیگ ! دزوسیم

!ایب تراک ِدر ورب و نکن ییوررپ هگید طقف .. مزادنب تراتیگ ِراگزور هب متدوخ راذن -
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ورب!

زا هچبرسپ .اما دورب نوریب هک دنکیم هراشا شرس واب دنکیم اهر ار شیاه هناش

! فوا دنزیم نوریب شتآ شسخُت یاهمشچ نآ وزا دروخیمن ناکت شیاج

مرب! هدب، وشلوپ -

: دنزیم یدنخزوپ شرآ

.. داوخیم کتک تلد راگنا -هن

هنک؟!! دنلب نم ور تسد هراد تارج یک منودب ماوخیم هن ؟؟؟ هنزب داوخیم -یک

هکنیا زا لبق . دتسرفیم نوریب باالیی دنلب ِسفن و دهدیم فقس ارهب شهاگن ! ابجع

ادص هب کانتشحو شقاتا ی هرجنپ ایهن، دناچیپب ار ششوگ مهزاب دریگب میمصت

! دیبوک هرجنپ ی هشیش هب گنس اب یسک راگنا دیآ. یمرد

نابایخ یوت هچبرسپ ود هک دنیبیم هشیش ِتشپ و..زا دوریم هرجنپ ِتمس هب مخا اب

! قترس هچب نیمه ِطاسب وِرب رود ! دننکیم هاگن هرجنپ هب رشت و مخا واب دنا هداتسیا

: دیوگیم و دزادنا یم هچبرسپ هب یپچ ِهاگن

؟؟ نتاه هچون -

ِندید و..اب دنکیم دنت اپ هرجنپ ِتمس هب دوز یلیخ ..اما دروخیم اج یا هظحل کرسپ

: ددنخیم دنا، هدش نامتخاس ی هریخ هک هچب ود

! لویا ! ننیسای و فِسوا -

: دیوگیم هچب ود هب وور دنکیم زاب ار هرجنپ شرآ ی هدز تهب ِهاگن یولج

! مایم مراد .. هنکب هنوتیمن یطلغ چیه .. هبوخ !حملا نییاپ مایم دیشاب -

ِترشییوس هب یگنچ و..دعب دشکیم شتروص و یناشیپ ارهب شتسد فک یبصع شرآ

: دهدیم شلُه رد ِتمس هب دعب .و دشکیم بقع ار ووا دنزیم کرسپ ِداشگ هلگ

فصن طسو زا وتدوخ ، تراتیگ یاج هب هعفد نیا ، تمنیبب اجنیا ادرف ! وشمگ ورب -ایب
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! منکیم

: دنکیم دیدهت شیوررپ یاهمشچ رداب یولج رسپ

زا دشیم رپ نییاپ نوا ِلک هگید ی هقیقد هد هنرگو مرب.. یراذیم االن یدروآ سناش -

مشکیم تموقلح زا مراتیگ نوا ِلوپ ! ندرکیم هدایپ وتنومتخاس وتلکیه ِلک هک ماقیفر

! هریگب ومولج داوخیم یک منیبب .. متسه مه ادرف ! نوریب

شتسد ور! رسارس ِیبجو مین نیا تسد زا تسا توهبم و جیگ شرآ و ددرگیمرب

: دیوگیم رخسمت هب شرآ هک تسا هریگتسد یور

؟؟؟ ینوخَن مدِب ردقچ -

شرآ ِبجعتم ِهاگن یولج ، ثکم هیناث دنچ .واب دنام یم هریگتسد یور رسپ ِتسد

: دیوگیم

؟؟؟ یتفگ یچ -

: دیوگیم صرح اب شرآ

؟؟؟ مونشن وتسحن یادص هگید هک تتسد ِفک مراذب ردقچ -

: دیوگیم دیدرت !واب دوشیم ور نآ هب ور نیا زا هیناث دنچ ِضرع رد کرسپ ی هفایق

؟؟؟ ینزیم رِز یراد ای یگیم یدج -

هب هک درادیمرب مدق .. ددرگیمرب شتینابصع دوز یلیخ و دنامیم تام یا هظحل شرآ

: دیوگیم دوز رسپ ،هک دناچیپب ار ششوگ مهزاب و دربب موجه کرسپ تمس

! یسیاو تاج ِرس هتعفن -هب

! دتفا یمن ور زا یندرُم ِکسوس هلوت و هداتفا ریگ هدنخ و تینابصع نیب تخس شرآ

ایهن؟؟ ینکیم مک وتِرش -

یور شتسد و تسا رد ِتمس هب شیور . دنکیم نتفر ِدصق دعب و دنکیم یثکم رسپ

: دیوگیم مارآ یتقو هریگتسد
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! مشب هلماعم ِدراو تاهاب متساوخیم دش.. فیح .. یتسین هراک نیا راگنا -هن

هچب نیا هک ادخ هب ؟؟ تسه مه یکی نیا رتزا هرخسم و دریگیم شا هدنخ هرخ باال

! هتفرگ ار شهاگسیا

وارب رود نیا هگید تراک ِدر ..ورب هشاب یچ ش هچاپ هلک هک هیچ هچروم ! اطلغ -هچ

.. تمنیبن

: دزادنا یم یاباال هناش رسپ

.. مینکیم لوبق مه یتساوخرد گنهآ .. تمنیبیم ادرف ! هشعاب -

: دنکیم یا هرخسم ِصقر اجرد و دهدیم ناکت اوه اررد شیاهتسد

! نومک وربا .. موناخ نسوس .. موناخ لگشوخ -

دراد و دیآ یم شوج هب شنوخ تس! وا هب شروظنم هک دنکیم سح ارچ دنادیمن

هک ورب وِد دراذگیم هریگتسد یور تسد راد ادص یا هدنخ اب رسپ . دوشیم هرخسم

! یتفر

: درادیم شهگن و دریگیم ار شیوزاب شرآ ، دورب رد دناوتب هکنیا زا لبق اما

منک! تتسار و پچ منزب هک ینکیم یراک هی یه ، تمنزب ماوخیمن -یِه

: دراشفیم مکحم ار رسپ ِیناوختسا یوزاب

... منیبب .. تمنیبن اجنیا ادرف -

: دیوگیم کرسپ شفرح نایم

؟؟ منوخن یدیم ردقچ -

و بجعت ِرس زا یا هدنخ ؟!! ندزن رع یارب دهاوخیم جاب کرسپ ! دوشیم کشخ شرآ

: دشکیم ار شبل صرح

؟؟؟ یدز رز یچ .. مدینشن -
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رظتنم . درادیم شهگن رتمکحم شرآ دنک،هک دازآ ار شتسد دنکیم یعس برض اب رسپ

! تسیچ قترس هچب نیا روظنم دنیبب تسا

؟؟؟ یونشن ومادص هگید هک یراذیم متسد ِفک ردقچ -

! یگنرز هچب بجع و دنامیم زاب شناهد

داوخیم تلد ؟؟؟ مدیم جاب هچب فلا هی هئوت هب نم یدرک رکف ! یتفرگ یدج راگنا -هن

؟؟؟ هچب منک تِهل ماپ ریز تراتیگ ِلثم

: دیوگیم مکحم و دنزیم لز شرآ یاهمشچ رد شتشرد یاهمشچ نآ اب رسپ

! ینکب ینوتیمن اطلغ نیا -زا

! شدنزب دیاب .. دوشیمن رگید هن

! امنکیم تصقان منزیم -

تنوزیوآ !زااپ امنکیم تفصن طسو زا منزیم ! انییاپ مرایم وتلگشوخ ِکف منزیم -

... منزیم !! امنزیم ت هرگ اجنیمه ! امنکیم

: دهدیم ناکت ار شیوزاب صرح اب شرآ شا، یردلق زا راشرس یاهدیدهت ِنایم

.. دایب باال مور نوا راذن .. نکن ییوررپ ردقنا لگسا وش! هفخ -

: دنیوگیم رگید زیچ شیاهمشچ و نابز اه..اما دنکیم درد شتسد رسپ

! ینکب یاوخیم یطلغ هچ منیبب باال دایب تور نوا ماوخیم !هن منیبب شرایب -باال

: دنزیم رسپ ِرس هب شناتشگنا !اب دراخیم دب شنت یتنعل

... اجنیمه ، منزب تهب تسد هگا ..نم تمنزب ماوخیمن -

مه!! ِرس ِتشپ راب دنچ هن.. مه رابکی ! دننزیم هشیش هب گنس مهزاب شدیدهت نایم

یا هدنخ اب رسپ و دنامیم کرسپ ِراکبلط و تشرد نامشچ یور شا ینابصع یاهمشچ

: دیوگیم هنادنمزوریپ
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ات ننم ی هراشا رظتنم نییاپ نیمه ماقیفر ! ننکیم چتلا اجنیمه ، ینزب مهب تسد -

ننکیم بارخ ور اجنیا یروطچ نیبب نزب تسد ! لوغ هچب ننک هلول وتلگشوخ ِلکیه

!! ترس ور

هرابود یتقو . دریگیمن مشچ مه هظحل کی یتح کرسپ . دوشیم کیراب شنامشچ

: دنکیم هرجنپ هب یا هراشا رسپ ، دننزیم گنس

.. نتسه ییات تفه شیش ..هی ندش رفن دنچ نیبب -ورب

هک لِقج هچب دنچ نآ !زا دروایبرد هساک ارزا شیوررپ یاهمشچ دراد تسود ردقچ

امتح مه ادرف و شتسد زا درادن یص خال مه هروج چیه . دناوتیمن یکی نیا ،زا درذگب

و هدید شرمع هب هک تس یدوجوم نیرت بیجع مه.. رگید یاهزور . دوشیم شیادیپ

؟! تسا مدآ ال صا

.. هشیمن .. تادیپ .. اجنیا .. ادرف -

: دهدیم باوج رسپ هلصاف بال

هدب.. نوکت اجنوا زا ونم هنوتیمن مسکچیه ! تتمدخ رد متسه .. اجنیا .. ادرف -

هدرک یطاق لک هب شرآ ِناور . ددرگیمرب رد ِتمس وهب دنکیم دازآ برض اراب شیوزاب

شا هزانج مه، دریمب رگا یتح هک تسا نشور شیارب زور ِلثم دیآ. یم مه ادرف و

! دنزیم ورع دیآ یم شحور دننک، چلا مه ار شا هزانج رگا یتح دیآ! یم

مکحم شرس یور روطچ ار شه هککال دنکیم هاگن رسپ وهب دوشیم رمک هب تسد

الهب صا هک یدنخزوپ واب دنکیم وا هب ور رسپ ..و دننزیم هشیش هب گنس مهزاب . دنکیم

: دیوگیم یصاخ ِلدم دیآ،اب یمن شا هناگچب ِتخیر

!! نوریب مشکن تموقلح زا هگا متسین درم ! مراتیگ هساو تبلط مه یکی -

وزا تسا المز یسپ رتشیب ؟؟ هزماب . تسا هزماب !اما دنکیم یزوگ هدنگ یلیخ ییادخ

سخُت ی هفایق هب یه و شندرگ ِسپ دنزب یِه دراد تسود مدآ هک تس ییاه هچب نآ

شهت ورسو دریگب وزااپ شتروص یوت دناباوخب یگرگ فک و ددنخب شراکبلط و

دش!! نشخ یمک .. ددددنااااچیپب مکحم یه مه ار ششوگ دنک!
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.. امنکیم زمرق تِشوگ یکی نیا ی هگنل مه تِشوگ یکی نوا -

: دهدیم ار شباوج زیمآ رخسمت یدنخجک اب مهزاب رسپ

! تفرگن مدرد المه -صا

! هتفر رد دب شمسا نیوزق یاپ ِگنس هراچیب

هریگیم تدرد منیبب منوچیپیم مه تِشوگ یکی نوا دش، تادیپ هک ادرف .. سپ هشاب -

ایهن..

مه ور یگچودبآ نوا هگنل ؟؟؟ نم هب هروخیم تتسد ال صا ماقیفر ِشیپ منیبب متسه -

! داتفا ،رو داتفارد ماسرب هکاب یسک یمهفب هک ساسح یاج منزیم هعفدنیا

! جیگ تسا جیگ شرآ .. هتشذگ بجعت و هدنخ زا رگید و دنکیم شهاگن طقف

مهزاب و دوش شیادیپ ادص نع یوررپ هچب نیا مهزاب ادرف هک دنکیم ار شرکف یتقو

یم دنب شسفن دنک،هار یا هوهق ولد ناج ارزا یگنهآ و دنک هراپ ار دوخ نانز هرعن

مین نیا ِسپ .زا دراد یا هراچیب سح و دشکیم هت لک هب شباصعا حاال نیمه دیآ!زا

! هداتفا یا هلوت بجع ِریگ ییادخ و دنک شتکاس روطچ دیآ؟! یمنرب هچب بجو

هفخ یروج کی دیاب دنک. شلمحت دناوتیمن و..هن! دنیشنیم هریگتسد یور رسپ ِتسد

یتقو تس یجیگ و تینابصع و یگراچیب و هدنخ و یروابان ِجوا و..رد دنک شا

: دیوگیم

؟؟ یاوخیم ردقچ -

شرآ ِتمس هب ثکم یا هیناث و..اب دنامیم هریگتسد یور راب نیمدنچ یارب رسپ ِتسد

. ددرگیمرب

ررررددقنا .. دنزیم ار هچب نیا ردقنا یزور کی و تسا مه رد ادیدش شرآ یاهمخا

! نوریب دنزب شیاهمشچ نآ زا شناج هک دنزیم

یم شبل یور هدنخ و دتسرفیم نوریب یسفن ، شرآ هب ندز لز هیناث دنچ اب رسپ و

دیآ!
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دش! ..حاال ناااااهآ -

! ناشن نیا طخ، ..نیا شدنزیم امتح

وتسحن ی هفایق هگید طقف .. منکیم لر تنک ومدوخ یلیخ مراد هک نزن فرح طقف -

! هشابن هگید تزا یرثا ال ..صا منونشن وتسحن یادص .. منیبن

: دهدیم ناکت رس رسپ

! یروخیم شآ ، یدب لوپ ردقچره مهب.. یدیم ردقچ منیبب -

هک دنکیم لر تنک دراد ار دوخ تخس یلیخ .. تخس و دهدیم ورف ار شیولگ بآ شرآ

یوت هداتسیا یاه هچبرسپ .. شتکرش ِرابتعا ! دریگن دگل و تشم ِریز ار رسپ

وهب دشاب مارآ دیاب .. شیوربور ِیس کال ویب یزیر وربآ ی هیام نیا ِدوخ ِدوخ .. نابایخ

. دشاب تکرش و شدوخ ِژ یتسرپ ِرکف

: دیوگیم و دوریم شزیم ِتمس هب

-ایب..

: دیوگیم هناعیطم رسپ

! سیئر میتمدخ ..رد مششششَچ -

! تسا رتمهم تا یراک ناج..کالِس شرآ شاب درسنوخ

نوریب یناموت دص ِلوارت اتدنچ شراک ِزیم یوشک یوت وزا دنیشنیم یلدنص یور

: دنکیم ترپ زیم یور و دشکیم

نک.. مک وترش رادرب -

و..نآ درادیمرب ار لوارت اتدنچ و دوریم کیدزن . دهدیم اه لوارت ارهب شهاگن رسپ

؟! تسیچ یارب رگید شا هدنخ

: درامشیم شرآ ِیخزرب ِهاگن یولج اهار لوارت

.. راهچ -کی..ود..هس..
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: دهدیم شرآ ارهب شا یضاران ِهاگن

؟؟ یفرط ادگ اب یدرک رکف ؟! ییاجک هچب ؟؟؟ اتراهچ شمه -

: دنزیم یدنخزوپ شرآ

.. هدایز متِرس زا رادرب ؟؟ یا یچ سپ یتسین -ادگ

راجفنا هب ور رگید شرآ . دننزیم هشیش هب گنس مهزاب هک دنزب یفرح دهاوخیم رسپ

: دنکیم وا هب یا هراشا شتسد ِفک اب رسپ هک تسا

! شاداد منکیم نوشِکد مدوخ ،االن هشابن تیراک -وت

اب رسپ و دنک درُخ رسپ ِرس یور ار زیم نیمه دهاوخیم شلد تینابصع ؟!!زا شاداد

مخ و دنکیم زاب ار هرجنپ دوز یلیخ . دناسریم هرجنپ ارهب دوخ یدنلب ِتسج

! یتنعل تسا کلومرام هچب .. دوشیم

یتاقفاوت هی میراد ، هلماعم یاپ میدیسر ، دیشابن نارگن ما! هرکاذم ِزیم یاپ چب -ورب

! مایب ات هشاب مطاسب هب تساوح فِسوا .. دیسرب نوتراک هب دیرب .. مینکیم

ی هچب کی طقف ! هداتفا رد هچب کی واب دراشفیم یگراچیب ِرس ارزا شیاهمشچ

دیآ؟! یمنرب شسپ زا ارچ .. تسد ِفک ی هزادنا یوقیر ی سهلا هدراهچ هدزیس

و قوذ راگنا هک یا هدنخ دیآ.واب یم شتمس وهب ددنبیم ار هرجنپ عیرس یلیخ رسپ

: دیوگیم دراد، یزوریپ

،ات منکیم طاسب اجنیا هک یزورره نم ! مزورره ِدرکراک ِلوپ ی هفاضا ..هب مراتیگ ِلوپ -

راهچ هس باالی هشیم یهام یتیاور ..اب مبساک ییات هاجنپ دصو لقادح بش

.. متسه متصلخم نم یدب، مین هسو یهام .. نویلیم

رسپ و.. دوشیم یخزرب شهاگن مک.. .ومک دنزیم قو یعقاو یانعم هب رگید شنامشچ

! دتفا یمن ور زا هک

! مدرکن یرارصا هک ..نم یونشن ومادص یاوخیم تدوخ .. شاداد نکن هاگن یروطنوا -



tlg
:@

NOVELSLAND

! هچب رد هبرد رخآ دش بآ شکپ سکیس و دروخیم صرح دراد دب

مین...هه!! و نویلیم ..هس یهام -

: دهدیم هیکت زیم وهب دنکیم نییاپ ارباالو شرس رسپ

.. مراتیگ ِلوپ ی هفاضا مین،هب -هسو

و.. دراشفیم ار شا هدش تشم تسد و تسا نیگنس یاه سفن

! امنکیم تهِل دگل و تشم ِریز منزیم !! اتمنزیم -

: دهدیم شلیوحت یحیلم ِدنخبل رسپ

.. تاهوربا ِنوج ،هب ندرک رارصا یچره هگید ، مریم یدیم وملوپ ! ینکیمن -

و دتسیا یم فاص عیرس رسپ هک دوشیم زیخ مین یلدنص یور تینابصع اب شرآ

: دیوگیم

ِلکیه نوج چب..هب ورب ِیقاب و لضفلوبا و فِسوا و مدوخ نوج !هب مدوخ ِنوج -هب

! منوخیمن ، ندرک رارصا یچره هگید ، یریمب ..وت تیزاسندب لگشوخ

هدنخ !و درادن ندرک هتکس ات یزرم دنکیم سح و دشکیم ینیب ارزا شدنلب یاهسفن

زاب!! دریگیم شا

؟؟ هخآ ینوخب وت هک هنکیم رارصا یرس رب کاخ مودک -

تسا هراشا ِرظتنم طقف و دهدیم هیکت شزیم هب ییوررپ و یسکلیر اب مهزاب رسپ

! شرس یور ندش راوس یارب

.. نسانشیم ور هرجنه ود ماسرب همه .. سرپب نوبایخ هتسار نیا همه!زا وت -زج

دیاب روطچ رگید ار هرجنه ود ماسرب و دوشیم رتشیب شا یگراچیب رس یزا هدنخ

دنک؟! مضه

! هرجنه -ود

: دیوگیم راختفا اب
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دعب ، تساو منوخب ملگشوخ هرجنه نوا اب نهد هی راذب طال! هرجنه نگیم مایضعب -

هک یلوپ ینیبب ماوخیم .. منکیمم ور یسکره هساو ور، یکی نیا نک.. تواضق تدوخ

حالهل! یدیم مهب

یوا هزاجا رظتنم ال صا رسپ .و دنکیم شهاگن طقف و دهدیم هیکت شا یلدنص هب

هب دنکیم عورش هتسب یاهمشچ واب دنکیم کزان و غیج ار شیادص وهکی و.. تسین

! ندرک تیلیت زغم

اب مدروآرد ورازاب مشچ ... مممممبااااوخب هدوسآ رکف اب بش کی منوتیمن هک منهج -هب

.. مممممبااااختنا نیا

غیج ِکزان یادص نیا و دنکیم گنچ شیاهوم الی تسد هک تسا هدارا یب

؟!! دمآرد شیاجک زا رگید کانتشحو یووووغیج

و تسا ریحتم و تام شرآ ِهاگن و دهدیم هجنکش دراد زاب نهد و هتسب مشچ رسپ

نک! روهظ تدوخ ایادخ

... مممممنهج ..هب مممممممنهج -هب

یشنم و دبهم ِلثم . دنکیم اشامت ریحتم مه و..وا دوشیم رهاظ ناحبس . دوشیم زاب رد

: دربیم ارباالرت شیادص و دریگیم فعاضم رناژی ناشندید اب رسپ و... یدسا و

...هب هههههنک مبارخ و درُخ داوخیم هک منهج هنک...هب مبآ یتنعل ِیروخدوخ نیا دقچ -

... ممممممنهج ...هب ممممممنهج

: درغیم هفخ یا، هدیسر نونج هب یادص واب دنکیمن لمحت رگید

هفخ...وش!! -

: دناوخیم روطنامه و دشکیم وا ِتمس ارهب شهاگن رسپ

َج... ..هب مممممنهج -هب

... ووووش هفخ -

دیآ: یم نییاپ مک مک رسپ یادص
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.. منهج ..هب ممممنَهج -

، دیوگیم "هک منهج "هب نیرخآ واب دنکیم مک ار شیادص اه، گنهآ ِلثم مک.. مک

: دنکیم شرآ ِمیدقت یدنخبل

یطاق نوخ و فک همه هک دشیم یگنهآ کَی هنرگو ، دوبن مراتیگ هتبلا ؟؟؟ دوب روطچ -

! ندرکیم

: دیوگیم هدنخ اب ناحبس و دریگیم متام شرآ

.. دشیمن نیا زا رتهب ! رسپ مرگ تِمد -

و دراذگیم شا هنیس هب تسد ماسرب هب وور ددرگیمرب راختفا واب دنکیم قوذ رسپ

: دنکیم یمیظعت

.. تشادن لباق .. میصلخم یلیخ -

: دیوگیم هدنخ اب ناحبس زا تیعبت هب مه دبهم

.. ییادص هچ هب !هب هچب یراد یا هرجنه بجع -

: دوشیمن کاپ شتروص زا هدز قوذ ی هدنخ و دریگیم ارباال شتسد رسپ

! هرجنه ود ماسرب .. مماسرب -

: ناحبس ینارپ هزم و شرآ ِندش یرفک و ناراکمه نیب ی هدنخ

ت! هرجنه نیا اب تکلمم نیا وت هک یشیم فیح وت یتنعل .. هرجنه ود ماسرب -

، نکمم ِنحل نیرت یشحو و نیرت یدج اب شرآ هک دیوگب یزیچ دهاوخیم ماسرب

: دیوگیم هنامرتحم

!! نوریب دییامرفب -

و دنامیم شرآ و.. دنوشیم وحم رد یولج زا هک دشکیمن هیناث دنچ هب راکمه راهچ

! هرجنه نع ماسرب

ِفوپ واب دنکیم داب ار شیاهپل کرسپ و دنکیم شهاگن شا هدش گنت یاهمشچ اب
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.. دوشیم رجفنم دراد شرآ هک راگنا هن راگنا . ددرگیمرب شرآ ِتمس هب یدنلب

.. مراک ِدر مرب هدب حالِلحالهل! یدیم مهب هک یلوپ حاال؟؟؟ یدید -

: دروخیم ناکت یلدنص یور کیرتسیه شرآ

؟؟؟ ردقچ -

: دهدیم ارباال شا هناش کی رسپ

.. یدرک ش هلفن هک مراتیگ ِلوپ ی هفاضا !هب هگید مین هسو نومه -

: دیوگیم یبصع دنخزوپ اب

.. مدیمن رتشیب نویلیم -هی

: دهد باوج یداع دنکیم یعس و دنکیم تشرد ار شیاهمشچ ماسرب

! منوخیمن نویلیم یهی هزادنا منم -

: درادیم هگن تفس ار شا هناچ و دشکیم شیاه شیر هب مکحم ار شتسد شرآ

ماوت .. هشیمن نیا زا رتشیب هگید ندز رع تعاس ود یکی یزور ! مومت مین، و -کی

.. یتسین هک مزورره .. ینک طاسب اجنیا یایمن بش ات حبص هک تسه مساوح

: دنکیم نییاپ ارباالو شیاهوربا هدنخ اب رسپ

و مایم یِک ینیبب ینومیم رظتنم هرجنپ ِتشپ هنکن نوطیش .. اتسه مهب تساوح -

؟؟؟ منوخیم

یرپ هفایق نآ اراب شیادص و دتفا یمن ور زا رسپ . دوشیم رت کیراب شنامشچ

: دروآ یم رت نییاپ تنطیش

؟؟ یدرکن ور رتدوز ارچ بال؟؟؟ یدش مادص ِقشاع -

! تسا المز یسَپ کرسپ و هداتفا ریگ هدنخ و تینابصع نیب

.. مونشیمن وتادص هگید ، مدیم مین و -کی
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! دهدیم ومل دراذگیم زیم یور مه ار شنساب کی و دهدیم هیکت زیم هب رسپ

.. ینیبب وشِریخ نکب، -ود

و دوشیم زیخ مین دایز ِصرح وزا دنکیم شزیم یور رسپ ِنتسشن ِعون هب یهاگن

: دهدیم لُه ار رسپ

! هشیم هلا خرسپ دوز ..هچ منیب نیشب فاص ووووه -

: دریگیم یا هفایق و دنیشنیم فاص رسپ

؟؟ هیکوا نویلیم ود شاداد ؟؟؟ هگم مدروخ اباب بخ -

یدسا مناخ ِقوقح نویلیم !ود دهدب هچب هرذ کی نیا هب روز ِلوپ دیاب نویلیم ود

؟!! وررپ هچب نیا هب دهدب نویلیم ود هام ره یچیه ِرس دیاب ..حاال تسا

مین.. و -کی

-ود!

! ینادیم بوخ مه تدوخ .. گرزب ِشرآ ِبانج تسا هدیاف یب ثحب

صرح شرمع ِمامت ی هزادنا هب زورما و دتسرفیم نوریب ار شتخس و نیگنس سفن

! دروخ

روخ... گس بخ.. هلیخ -

ِلوپ ؟! یراذیم تنم یدب، یاوخیم ممدوخ ِلوپ .. همادص ِلوپ .. هملا ..م همقح ووووه -

.. همراک

: دنکیم پچ یا هفایق ترفن واب دنکیم زاب ار شزیم یوشک شرآ

ادگ! هچب اباب هفخ -

: دریگیم تینابصع زا ییاه هگر رسپ یادص

..ادگ منکیم راک مراد هکیترم .. مونشیم تنهد زا هراب نیرخآ ! ایتفگن هگید یتفگ ونیا -
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..وت مراذیم هیام مراد م هچاپ هلک و رمک و تسد .. ماتشگنا م.. هرجنه .. مادص ؟؟زا هیچ

زارد یسک یولج متسد هک منکیم راک نییاپ نوا منیشیم نافوط .. فرب .. نوراب .. باتفآ

.. هشابن

: دیوگیم هلصوح یب شرآ

.. هنغور وت تِنون ، یشب رگیزاب یرب ندز رع یاج هفخ.. -

اب وهکی رسپ .اما درامشیم و دروآ یمرد لوارت دنچ شرآ و دوشیم توکس یا هظحل

: دیوگیم قوذ

مدب،وت یرگیزاب تساوخرد مرب ینعی هن؟! مراد وشدادعتسا ؟؟ هبوخ میرگیزاب یدج -

! متشادن ربخ مدوخ و متشاد دادعتسا ردقچ نم ُاُاُا ؟؟ هرآ ننزیم اوه

.. یگدنزاون .. یگدنناوخ .. یرگیزاب

: ددنخیم

.. شِراک وت مریم -

و درامشیم ار اهلوپ . دشکب تحار سفن کی دنک، تسین هب رس ار هچب نیا طقف شرآ

: دشکیم نوریب یناموت دص ِلوارت جنپ

نییاپ نیا و یدش یبوخ ِرسپ مدید ..هگا ینکیم راکیچ منیبب ، هشاب تتسد -نیا

.. مدب مشیقاب ایب هام ِرس ، هدشن تادیپ ال وصا ینزب رع ینیشیمن

یضاران دنچره و دنکیم ییات راهچ ودات ود هدش پچ ی هفایق واب دنکیم رکف رسپ

: دریگیم ار اهلوپ تس،اما

؟؟؟ یچ مراتیگ ِلوپ ! شعاب -

: دنزیم یدنخبل و دهدیم هیکت هنیک اب شرآ

دش.. هدیلا م تاندرک ییوررپ هساو نوا -

دیآ: یمن شتروص هب هک اهنامه ،زا دنزیم یدنخجک ماسرب
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؟؟؟ ههههع -

: دنکیم نییاپ باالو یرس شرآ

.. ههههرررآآ -

دنخبل اب هتسب وبل دراد یراو دیدهت ِدنخبل شسخُت ی هناگچب ی هفایق یوت کرسپ

: دهدیم ناکت رس

! شاداد سپ تمنیبیم هام ..ِرس ییییِکوا -

نیا زا دیابن یمک بخ.. .اما دنکیم ظفح ار شدنخبل و دوشیم هنیس هب تسد شرآ

؟؟؟ دیسرت وقیر هچب

: دیوگیم شتخیریب ِفورعم ِدنخجک ،اب دراذگیم شرس ِرانک هک یتسد اب رسپ

-عفال..

دعب و دنامیم شدیفس و تسد کی یاهنادند یور هیناث دنچ زا رتشیب شرآ ِهاگن و

تس! یزیمت رت یادگ هچب .. شدنلب یاه ومژه تشرد یاهمشچ

یم نوریب شا هنیس زا شرآ ی هدوسآ ِسفن هرخ وباال دوریم نوریب شقاتا زا رسپ

هچ زا مه نآ یاو یک؟!! زا مه .نآ دشاب هدروآ مک روطنیا هک دنکیمن رواب دیآ.

ودب ریقف والرغو یبجو مین ِرسپ کی ! یمهم ِذوفن یرپ هدنُگ هلک واالی تیصخش

! هرجنه ود ماسرب ِمان ادص،هب

*********

رگید ِتعاس ود زا رتمک . دزادنا یم شا یچم ِتعاس هب یهاگن و ددنبیم ار شنادمچ

! دراد قرف اهترفاسم ِمامت ،اب شرابنیا ِترفاسم و دراد زاورپ

ِیراک ترفاسم ..کی تسین ینارذگشوخ و حیرفت یارب رگید . تسین تیمها یب رگید

. تسا هدرک لوغشم ار شرکف تساهزور هدش،هک یزیر همانرب
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. دنکیم بترم شنشور ِیا هوهق ِنهریپ یور ار شقارب ِیکشم ِتاوارک هنیآ یوربور

و بترم یاهوم الهبالی یتسد و دنکیم نت ار شا هریت ِیا هوهق ِتخود شوخ ِتُک

دیاب هک دنکیم رکف شندش هدامآ ِلوط ِمامت ..ورد دنزیم رطع . دشکیم شا هدرک تاک

شدوس و دنکیم دوس نویلیم دص ابیرقت ، هلماعم نیمه دوش.اب ماجنا هلماعم نیا

اباب ِمشچ ِشیپ مه !نآ تسا مهم تکرش و شدوخ تیثیح هک تسین مهم یردقنآ

همه.. و همه و شیاه قیفر و خرف

ِرکف رد هظحل نامه دیآ.و یم نوریب قاتا وزا دریگیم تسد اررد نادمچ ی هتسد

یاهدحاو نآ زا یکی دهاوخیمن خرف اباب نیا و تسا لقتسم ِدحاو کی ِنتشاد

،هب دشاب هدنیآ ی هیامرس ثمال هک هتشاذگ فرصم وبال هدیرخ هک ار خیلا ِینوکسم

! شیاه لیبس نآ اب تسا هدنارذگ دح ارزا تساسخ هک قحلا ؟؟ دهدب وا

دیآ: یم شتمس ،هب تسا هناخ ِراکتمدخ هک لا سنایم ِنز شندمآ نوریب اب

.. نوتارب مرایم نم نیدب -اقآ

ورد دیآ یم نییاپ اه هلپ .زا دنکیم اهر ار نادمچ ی هتسد و دنکیم نز هب یهاگن

: دیوگیم نیح نامه

؟؟ تساجک ولین اه.. هلپ هب شینزن هشاب تساوح -

دیآ: یم شلا بند هب نادمچ اب نز

.. ندوب هتسشن نییاپ سِنلا وت موناخ -

نویزولت قاتا هک دوریم زاسنلا یتمس وهب دسریم ششوگ هب نویزولت یادص

، نویزولت هب هریخ و هتسشن یتحار ِلبم یور هک دنیبیم ار شردام . دوشیم بوسحم

ِقرغ هک دنیبیم یرانک هشوگ کی مه ار شوهم .و.. دشکیم ناهوس ار شیاه نخان

. دهدیمن تیمها یب ِرهاوخ نآ هب یتیمها و هدش شا یشوگ

.. مریم مراد نم ولین -

و کیش پیت ِندید .اب ددرگیمرب شتمس هب دوز یلیخ ، شرسپ یادص ندینش اب ولین

: دوشیم دنلب شیاج ،زا شرآ ِیمسر
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یراد ! یهلا هشب روک دوسح ِمشچ دقوباالت.. شاماالهب االبهللا! ةوق وال لوح -ال

؟؟ تکرش یریم

! فوا

هب هرابود و دزادنا یم دروآ یم شرانک ار نادمچ هک لا سنایم ِراکتمدخ هب یهاگن

: شردام

.. ترفاسم مریم مراد -

. دنام یم وا یور و دیآ یم مهباال شوهم ِهاگن . دوشیم دنلب شیاج زا بجعت اب ولین

: دسرپیم شوهم ، دسرپب ولین هکنیا زا لبق

؟؟ یریم اجک -

الدب! دنهس هارمه هب مه نآ ؟؟؟ شرس دوش بارخ هک

: دسرپیم ولین

دایز یلیخ تتکرش یاراک یتفگن هگم حاال؟! یریم یراد اجک ؟؟؟ ییوهی ردقنا ارچ -

؟؟؟ هدش

.و دنکیم هدنام هریخ ِشوهم هب ییارذگ ِهاگن و دراذگیم نادمچ ی هتسد یور تسد

: دهدیم باوج شردام هب ور

.. تکرش نیمه هب طوبرم .. هیراک ِترفاسم -

؟!! اجک -

: دهدیم باوج شردام هب ور طقف رابنیا !و شوهم ِلا وس مهزاب

فرح یروضح دیاب منک.. هلماعم هرارق یقارع یاتکرش زا یکی ..اب قارع مریم مراد -

؟؟؟ ایهن میسریم قفاوت هب مینیبب مینزب

. دوشیم هارمه بجعت اب مه شوهم ِهاگن . دنام یم شا هریخ هدز تریح و تام ولین

تفرگ تروص هلماعم هک یتقو دراد تسود .. شدنیبب دهاوخیمن .. رتهب و تسین شردپ

کی اب طقف هک یدوس وزا دیوگب شتکرش و دادرارق زا رورغ اب تقو دش،نآ مامت و
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. دروآ تسد هب دادرارق

ادص! ،اب دنزیم شا هنیس یور تسد ضغب و قشع واب دیآ یم شدوخ هب مک مک ولین

هک تساجک خرف ؟! یجراخ ِتکرش ؟؟ابهی یراک ِترفاسم هرب! تنوبرق نامام یهلا -

! هنکیم وشراک هراد هنودرم هچ م هچب هنیبب

: دیوگیم راو همزمز شوهم و دهدیم ناکت یرس . دهدیم تسد شهب یشوخ حِلا

.. هنکیم یزاب ملیف هراد ،ای هگیم تسار تسین مولعم ! اطلغ -هچ

: دنکیم هاگن شوهم هب یدنخزوپ اب

یزاب ملیف ِلا حرد شمه فرط لثم همه ینکیم رکف هک یدید غورد و ملیف ردقنا -

.. نندرک

: دهدیم ار شباوج دوز یلیخ شوهم

! هتفگن غورد مهب حاتاال تقوچیه دنهس -

هک! تسین وشب مدآ شرهاوخ و درادن ار شوهم ی هلصوح

میدش دیماان تزا کال هگید .. هندرک یگدنز لدم نیمه تتقایل هک سرب تیزاب مایپ -هب

.. تفر

: دراد صرح وا زا زونه و دنکیم کزان یمشچ ِتشپ شوهم

.. ینکن تلا کالخد مشیم لا حشوخ -

: دیوگیم کالهف ولین ناش یرارکت یاهندرک ثحب نایم

؟؟ ییوهی ردقنا ارچ ؟؟ یریم یراد یتفگن اباب هب بشید ارچ شرآ اه! هچب هگید هسب -

؟! یریم یروطچ ؟؟ یریم یک اب

: دراد هشیمه هک مه ار شمخا و دزادنا یم شتعاس هب یا هرابود ِهاگن شرآ

؟؟ یرادن یراک ، هشیم مرید هراد .. مریم متکرش ِبایرازاب -اب
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: دونشیم ار شوهم ی همزمز

.. یدرگنرب هگید یرب -

: دنزیم رشت دنلب ولین

وش! تکاس شوهم -

ِرسپ یارب دراد ضغب ولین . دنکیم هاگن شا یشوگ وهب دنکیم پچ یا هفایق شوهم

.. شنتفر یراک ِترفاسم .. شنتشاد تکرش .. شندرک راک یارب ! شا هدش درم

؟؟؟ نامام یریم هزور دنچ -

: دریگیم ار نادمچ ی هتسد

.. منزیم شهب گنز هی ممدوخ نک.. یظفاحادخ مترهوش زا نم ِفرط ..زا هزور -ود

نک! هیرگ یِک نکن، هیرگ وحاال دنکیم شلغب تقاط یب ولین

یم اباب ی هنوخراک وت ؟؟ یتخادنا رسدرد وت وتدوخ ارچ هخآ .. ردام تارب مریمب -

تدوخ ِبقارم ادخ ور مرب..وت تنوبرق هگید یدیشکیمن یتخس ردقنا یدنوم

هب هدن تیمها دایز .. تسین یضار مه اباب نک رواب .. راین راشف تدوخ هب ردقنا .. شاب

روج ره دعب اتسِلا منکیم یراک هی مدوخ .. منامام ترس یادف مه دشن .. تکرش نوا

.. اداناک میرب هدش،

مهم شیارب تکرش . دسوبیم ار شیاهوم یور و دنزیم شردام ِتشپ هب یتسد

دهاوخیم . دناسرب ییاج کی وهب دنک یقرت امتح دراد تسود هک ردقنا ! یلیخ هدش..

. دهد ماجنا دناوتیم ، هتفگ هک ار یراک هک دنک تباث هدش، روطره

: دیوگیم هرخ وباال دروآ یمن تقاط مه شوهم و دنکیم یظفاحادخ شردام زا

.. ظفادخ -

ِدنهس نآ هب هک یرهاوخ نیا زا دیآ یمن ششوخ ال وصا دهدیمن ار شباوج شرآ اما

هب شرآ و.. دنکیم شا یهار نآرق و دنپسا اب ولین ! دنکیمن لِو و هدیبسچ روخن درد هب

شلدم هک دراد گنر هایس ی هداس یوتارس ایک کی ، شزیزع ِگنر هایس الی ویه یاج
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ِشرآ .. تسا شرآ ووا دراد تفُا یلیخ .. تسا نیگنس شیارب ! تسا شیپ سِلا ود یارب

! یروآ رجز یاهزور و..هچ دشاب هتشاد دیاب اهار نیرتهب هک یمامت یچ همه ِرورغم

هب شدوخ ِلوپ اب یدوزب و دوشیم ممصم دادرارق ندناسر ماجنارس هب یارب رتشیب

! دسریم زیچ همه

نیموس زورما .. شیِخآ . دشکیم یبل تیاضر واب دنکیم هاگن هچبرسپ خِیلا یاج هب

! تسین هک تسا زور

کراپ تکرش ِگنیکراپ ِلخاد ار نیشام و دتسرفیم نوریب یگدوسآ ِرس زا یسفن

مارتحا واب دوشیم دنلب شیاپ هب یشنم ، دنکیم زاب ار تکرش ِرد هک نیمه . دنکیم

: دیوگیم

.. ریخب نوتزور .. یهانپ ِبانج -سالم

: دیوگیم هاتوک

-سالم..

: دوشیم زبس شیولج هک تس یدسا . دوریم شرتفد ِتمس وهب

یلکشم .. تکرش نیدموا رید ردقچ ؟؟ هروطچ نوتلا وحا ؟؟ نیبوخ .. یهانپ یاقآ -سالم

؟؟ هدرکن یادخ هدموا شیپ

: دهدیم هاتوک ار نز نیا ِیفارح ِباوج و دشکیم یسفن

-هن..

یوت وزا دوریم شزیم ِتمس ،هب ددنبیم هک .ردار دوشیم شرتفد ِدراو و

، ددنبیم ار دمک ِرد هک نیمه . درادیمرب ار المز ِکرادم ، تسا دمک یوت هک شقودنصواگ

شسانشراک ،ای تسا دبهم هکای دنزب سدح دناوتیم . دروخیم قاتا ِرد هب هقت دنچ

! یدسا رتمک ِلا متحا ..وهب اهاط

؟؟؟ -هلب

: دوشیم لخاد و دراد تسد هب یاچ ِینیس هک لپت ِنز ! تسا یدسا و دوشیم زاب رد
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.. مدروآ ییاچ نوتارب -

لوط تعاس کی و دهاوخیم هوهق ای یاچ شزا هک تقو نآ هب .هن دریگیم شا هدنخ

! دروآ یم دوز شدوخ هتفگن حاالهک هب ،هن دشکیم

زیم.. ور راذب -

هزمشوخ یلیخ مه اه یکلوپ ..نیا متشاذگ کشالتمه نوتارب .. دییامرفب اقآ.. مشچ -

م هدازردارب ور ..انیا دایمن ریگ اج چیه ؟؟ مرسپ ینیبیم ور اه یچیق تابنبآ تس..نیا

تس.. هتسپ ِزغم رپزا شوت ! هراد یمعط هچ نیبب روخب ! هدرک تسرد شدوخ

هتساوخن نیمه یارب سپ ! روطنیا وهک دوشیم گنت یدسا ِیفارح یور شنامشچ

. دروآ یاچ شیارب

: دریگیم شتمس ارهب زغم رپ ِیچیق تابنبآ ِفرظ یدسا و دشکیم یفوپ

س!! هزمشوخ یلیخ .. ردام روخب ! نوتنوج ِشون دییامرفب -

مامت یارب شرآ ! شا هداز ردارب یارب دنکیم یش هچتال و دیوگیم مه بات و بآ هچاب

: دیوگیم مارآ و مرن و درادیمرب یتابنبآ نز، ِیفارح ِندرک

و شِک هشقن ..ام هشیمن مادختسا اجنیا ت هدازردارب ازیچ نیا ناج..اب یدسا -

زا هنوتیم .. میاوخیم یچ تفاظن طقف رضاح ِلا حرد .. میاوخیمن زپشآ زپو ینیریش

؟؟؟ دایبرب ش هدهع

: دیوگیم ریحتم و دشکیم یدنلب ِنیه نز

! هسدنهم م هدازردارب ؟؟ اقآ هیچ یچ تفاظن هدب! مگرم ادخ یاو -

: دیوگیم سکلیر یلیخ و دشکیم یبل شرآ

.. منکب شارب منوتیم وراک نیا طقف -

یارب . داهنشیپ نیا زا دیآ یمن ششوخ و دریگیم شناهد یولج ار شلپت ِتسد یدسا

زا لبق .اما دنکیم چپ چپ دوخ اب یزیچ مه بل ِریز و دوریم نوریب توکس رد نیمه

: ددرگیمرب شرآ ِتمس هب هرابود ، دشاب هدمآ شدای یزیچ هک راگنا ، ددنبب ردار هکنیا
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.. سیئر یاقآ یتسار -

! یکی نیا تسا گنشق هچ نوج

شرآ . دوریم و دراذگیم زاب ردار روطنامه یدسا . دنزب ار شفرح ات دنکیم شهاگن

شیادیپ هسیک کی اب دعب ی هیناث دنچ یدسا ،اما دیوگب یزیچ دهاوخیم و دنکیم مخا

: دیوگیم و دوشیم شرتفد دراو هرابود . دوشیم

، هسیک نیا وت متشاذگ مدرک عمج دوب.. نوتقاتا وت هک تس هرسپ نومه ی هلیسو -نیا

شمزادنب دموین ملد ! شراتیگ اه ؟؟؟ هگید دوب راتیگ .. هروخب شدرد هب دیاش متفگ

درک.. شریمعت هشب دیاش متفگ یلا.. غشآ

: ددرگیمرب و دراذگیم زیم یور ار هسیک یدسا .و دنام یم هسیک یور شهاگن

.. هزاجا -اب

یا هیناث . دنکیم هاگن زیم یور ی هسیک رمک،هب هب تسد شرآ .و دوریم نوریب یدسا

دشاب وررپ هچب نآ درک.ات ناغاد و برد اردزو راتیگ نیا هک تس یضار .. ددنخیم دعب

!! شا یطالیی هرجنح نآ !اب درواینرد یزاب قترس ردقنا و

. دنکیم هاگن ار گنر یبوچ ِراتیگ ی هدش فصن و هتسکش ی هندب و دنکیم زاب ار هسیک

کی هک بوخ هچ و دیآ یم شمشچ یولج کرسپ ی هفایق ار.. شا هدش هراپ یاهرات

! تسا مارآ شباصعا هک تس یزور هس دشو ادیپ یهار

راتیگ ِکرام . دنکیم بلج ار شهجوت یزیچ کی وهکی هک ددنبب ار هسیک ِرد دهاوخیم

نوریب ار راتیگ ی هدش والش شآ ی هندب . دنکیم گنت مشچ هدش.. کَح شا هندب یور

..و دنکیم مخا ! دوشیم کشخ همسجم کی ِلثم گنشق ، راتیگ ِکرام ِندید واب دشکیم

: دناوخیم هدز تریح

!! اربمَحلا -

نویلیم لهچ یس لقا دح راتیگ کرام نیا . دنکیم زاب ار شناهد تریح اب یا هدنخ کت

تس؟!! و..قالیب تسا شلوپ

کیف زا لصا صیخشت یوت ال صا شصصخت و دنکیم هاگن راتیگ هب رتشیب ِتقد اب
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. تسا

ِکرام .. رخآ ..ورد شزیچ همه .. شلدم .. شیاهرات .. شلصا ی هندب .. راتیگ نیا وحاال

! شنک رُپ نهد و لصا

هدروآ اجک زا تمیق نیا اراب راتیگ نیا ادگ هچب نآ .هک دوشیم رت بجعتم هظحل وره

؟!!

و هتسکش ِراتیگ یور مخا اب شهاگن و تسا شا هناچ یاه شیر هت ِدنب شناتشگنا

ی هچبرسپ کی دنک.هک مضه دناوتیمن ، دنکیم رکف یچره ! هدنام شنُک رپ نهد ِکرام

اب یسک رگم بخ.. دجنُگیمن ! تسا هدروآ شیاجک ارزا راتیگ نیا وقیر ِلودوگ ادگ

؟! دنکیم ییادگ و دنزیم ورع دنیشنیم نابایخ رانک ینویلیم لهچ ِراتیگ

هب عیرس یلیخ شهاگن و.. دیآ یم نوریب ِرکف ،زا دروخیم رد هب هک یا هقت دنچ اب

! تریح زا دش ترپ شزاورپ زا شساوح . دخرچیم شزیم یور ِتعاس ِتمس

وت.. -ایب

: دوشیم دراو دبهم و دوشیم زاب رد

.. یهانپ یاقآ مرضاح -نم

و دنامب زیم یور روطنامه دراذگیم ، راتیگ هب یرگید ِهاگن .واب دنکیم نییاپ باالو یرس

: تسا بجعتم و جیگ زونه

.. میرب -

شیاهتسدریز یتیاور ایهب شنادنمراک .زا دنزیم نوریب قاتا وزا درادیمرب ار شفیک

: دیوگیم ناحبس هب مارآ و دنکیم یظفاحادخ

اه! یرب ینکن ..لو هشاب تکرش هب تساوح زور دنچ -نیا

: دنکیم هفاضا رتمارآ ، دیدرت واب

رسو هگا هشاب تساوح .. هشن شادیپ ارونیا هام ِرس ات هداد لوق هه.. هچبرسپ -نیا

هدب.. مهب ربخ دش،هی ادیپ ش هلک
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: دریگیم دوخ هب یکپچ ی هفایق ناحبس

هک ..وت دنوخ مه نهد دشوهی شادیپ ور..حاال هچب هگید نک شلو .. شرآ ایداد -ریگ

.. شهب هگید هدن یکلا ..ِریگ یونشب وشادص یتسین

: دنکیم گنت مشچ شرآ

هدب.. ربخ مهب متفگ .. نزب فرح متفگن -

یظفاحادخ . هدرک لوغشم ار شرکف هچبرسپ نیا زا یزیچ هچ هک دیوگیمن رگید و

هچبرسپ خِیلا یاج هب هدارا دیآ.ویب یم نوریب تکرش زا دبهم ِهارمه وهب دنکیم

. دوشیم لوغشم شرکف مهزاب و دنکیم هاگن ور هدایپ یوت

!اب تراز ، دشاب هدیرخ شدرکراک ثمال..اب ..ای دشاب هتفرگ یسک ارزا راتیگ تسا نکمم

هتشادن یا هنیزه و درخن یزیچ و دروخن ال صا حاالرگا ؟؟؟ ندز رع تعاس هس ود

رگا مه .نآ دنام یم شیارب نویلیم هدزاود ود سیلا شقوف ِقوف ، دوشیمن هک دشاب

یراتیگ نینچ ات دشکیم لوط سیلا راهچ هس تقو !نآ دنُکیمن هک دنک راک زور ره

؟؟؟ هرجنه ود ماسرب دش درک، زاب نابز هک یتقو زا هچبرسپ وایآ درخب

لگسا وکال دریگیم شا هدنخ هداد، شدوخ هب ادص نع ِکرسپ هک یبقل یروآدای اب

. تسا

یچ! دنادیم ..ای..هچ یثرا .. یندرک ادیپ ..ای یزیچ یا هیده مه دیاش

هک دیوگیم مه لوا . دروآ یمرد ار شیوت وهت دسرپیم امتح دید، ار وا رگید ِراب یتقو

ِزارد نابز ی هچبرسپ ِلمعلا سکع دنیبب ،ات دهدب ار شراتیگ ِلوپ دهاوخیم

. تسیچ وررپ یدایز ِیشحو ِباوجرضاح

*****

*******
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هقی هنیآ یوربور و دشوپیم شگنر یا هوهق ِتفاب زیر ِزولب یور ار گنر یرجآ تک روُا

ار شکنیع و یچم ِتعاس و دنکیم کچ ار شبترم ِیاهوم . دنکیم بترم ار شا

هشیمه دیاب هک تسا شرهاظ و پیت دراد، تیمها همه زا رتشیب هک یزیچ . درادیمرب

عِی! ،هُا تسا شقی هکال روطنامه ! دشاب نیرتهب

تعاس مین زا رتمک . دزادنا یم شتعاس هب یهاگن دیآ، یم نییاپ اه هلپ زا هکیلا حرد

ِرابتعا ..و تسا مهم شتکرش نوچ دنا. مهم یراک یاهرارق و هدنام شا یراک ِرارق هب

کی ؟! هدشن رت دهعتم یمک شرآ یاقآ و.. دسرب رترید درادن دصق نیمه یارب . شتکرش

؟؟ موه .. صاخ دراوم ..رد ولوچوک

، تفریم دیشکیم شقشع و دراد رارق یتعاس هچ و یک اب تشادن یتیمها اه لبق ثمال

! شپچ یولا مشپ و زارد ِگنل هب مه درکیمن حلا

ِربارب رد ندرواین و..مک تسا رورغ و تیثیح و وربآ ِثحب ، ثحب .. دراد قرف حاال اما

! خرف اباب

.. نامام شرآ -

: دهدیم ار ولین نامام ِباوج ، شگنر یا هوهق ِکرام یاه توب ِندرک اپ ِلا حرد

؟؟ منوج -

دیآ: یم ششُک رتخد و پیتشوخ هداعلا قوف ِرسپ کت ِتمس هب ولین

رود.. تزا دب ِمشچ ملد.. زیزع مرب.. دقوباالت نوبرق -

! ففففوپ ؟! دیوگب تساوخیم ار نیمه

و هناشراهچ ، ییوگن ییوگب ینیچمه ، میرذگن مه قح وزا دتسیا یم فاص شرآ

تس! یا هکیت بجع ، دهاوخن ناتلد و باذج و یتنعل و یکسوس و تشرد لکیه

ِتفُلک وربا ِدولا مخا ِرسپ لُگ ِرس ِرود یسانکسا و دوشیم قشع قرغ ولین یاهمشچ

.. دناخرچیم شا ینامک

هللا!! شام هللا شام -
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دروخیم مشچ نامرسپ ؟؟؟ دینکیمن شا یهارمه و دنکیم نتفگ رکذ هب عورش بل ِریز

! رخآ

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ

؟؟ یرادن یراک -

ثمال! تشاد راک هک دتفا یم شدای هزات ناج ولین

.. نامام شرآ ! ناهآ -

: دیوگیم مارآ و دشکیم رتکیدزن ار دوخ

.. تردام ِرطاخ هب ؟؟ ینک یراک هی ینوتیم مرسپ -

: دیوگیم شردام ی هتساوخ زا لبق و دنکیم یمخا

! هطوبرم شوهم و دنهس هب هک یزیچ ،زج هشاب یچره -هرآ

! دراد یزیت ِرسپ بجع ؟! دیمهف .. دنام یم تام ولین

یراک شساو ماوخب دایم، مشوخ شزا یلیخ ؟؟؟ مراد راکیچ دنهس هب نم ؟؟ شرآ -هع

.. منکب مه

: دنکیم عمج ار شیاریگ یدایز ی هریت ِنامشچ شرآ

؟؟ تسین هک شوهم ی هرابرد ؟؟ نامام یاوخیم یچ .. هشاب -

: دنزیم یحیلم ِدنخبل ولین

ِزیزع ِشوهم .. یراد ایند ِراد زا هک یرهاوخ هی نیمه ! هترهاوخ اهنت ی هرابرد ارچ.. -

! نوم

هک! نوج

: دیوگیم هاتوک شرآ

.. یکوا -
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لوه ولین هک درادیمرب نوریب ِتمس هب مدق .. تسا رتدب دصاتهن زا هک اه یِکوا نآ زا

: دیوگیم عیرس هدش

.. منزیم فرح مراد نک ربص اباب -یا

: دنکیمن هجوت شرآ

.. مونشب ماوخیمن ، هشاب شوهم ی هرابرد -

: دروآ یم نییاپ ناکما ِدح ارات شیادص و دشکیم شیولج ار دوخ ولین

؟؟ هنک هیرگ شقاتا وت هرب و هنک داد و غیج زاب یاوخیم .. هونشیم وگن -

یعس ، دورب رد مهزاب شرآ هکنیا زا لبق ولین و دنادرگیم یا هلصوح یب ِهاگن شرآ

: دیوگب یراذگ ریثات ِنحل اب دنکیم

اب منک رکف هدش.. یچ منودیمن زاب ؟؟ نییاپ دموین مه ماش هساو ال صا بشید یدیدن -

هدش.. شفرح دنهس

: دیوگیم مارآ ولین . دنزیم یا هرخسم ِدنخزوپ شرآ

هش مرگ اجنوا شرس .. نوریب دایب دنهس ِرکف زا مکی هکلب ، تتکرش وت ربب تدوخ اب -ایب

.. هرتتحار ملا یخ نم هشاب وت ِشیپ ؟؟ تسین رتهب ،

یارب هرجنه ود ماسرب هناد کی نامه ؟؟ دهاوخیم شمارآ و باصعا ِلخم رگم فوا

یاج شیاجک ار قمحا ِشکرس ِسول ِرهاوخ نیا رگید ؟؟ تسین یفاک شرمع ِمامت

؟؟؟ دهد

: دنزیم دنخبل شهاوخ اب ولین

دیاش .. هشاب شهب تساوح متدوخ .. هریگب هلصاف شاتسود زا ممکی راذب .. هگید شربب -

هرن.. شتمس هگید هک مینک یراک هی مینوتب دش، شفرح دنهس هکاب هعفد نیا

...هن دنهس ِنوک ِلا بند زاب مه دریمب ، دسانشیم وا هک یشوهم نیا و ددنخیم رخسمت اب

! تسا دنهس ِتشپ و هفایق و تخیر ِلا بند ینعی .. دیشخبب
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: دیوگیم و دنکیم زاب یهار شدوخ یارب شردام ِرانک زا

هک هشاب شهب مساوح دایمن ممشوخ .. مایمن رانک هرتخد نیا اب ..نم نامام هدنمرش -

مه.. هب هزیرب مباصعا یه

: دنکیم هاگن هدش تحاران یولین وهب دتسیا یم رد ِمد

نوا ِلا یخیب هک تسافرح نیا رتزا رخ ترتخد ..نیا نکن رکف شهب دایز مه امش -

طقف طسو ..نیا هشیم مومت ، هنکیم یتشآ شاهاب ادرف ..زاب هشب تیصاخ ییب هرسپ

.. شوهم ِندش مدآ هب یشیم راودیما یکلا

: دیوگیم یتحاران اب ولین

... هشاب شهب نومساوح و میشاب هتشاد وشاوه ام -هگا

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد شرآ

؟؟ هگم تسین ترتخد .. هگید هشاب شهب تساوح تدوخ .. مرادن وش هلصوح -نم

و ینومهم ربب تدوخ هش..اب مرگ شرس اجنوا ، هنوخراک هرب شخرف اباب اب تسرفب

؟؟؟ مشکب وشِروُج ارچ ..نم ینک شرود شاتسود ،اتزا رونوا رونیا

اکیرمآ و ناریا هک.. دنتسین ردارب و رهاوخ ؟؟ دیوگب یچ و دنکیم شهاگن طقف ولین

دنا!

ِبانج نامه ، دنزیم گنز اهاط دراد،هب رارق شریدم هکاب یا هناخراک ِرتفد هب هدیسرن

! شسانشراک

؟؟ یهانپ یاقآ مناج -

! یدج و کشخ ِسیئر کی و تسولج هب شهاگن

؟؟ اهاط ییاجک -

: باوج ی هدامآ اهاط و

.. داتسرف مساو دبهم هک ما یسردآ نومه ،وت هگید ی هقیقد ود ..هی مسریم مراد -
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! دهدیم حیلا بجع یزاب سیئر و دنربیم باسح شزا هک بوخ هچ

.. نوسرب وتدوخ رتدوز بخ هلیخ -

؟؟ سیئر ِبانج یراد تسود نداد روتسد

.. مدموا .. مشَچ مشَچ -

هک ییاههاگن . دسرن اهاط زا لبق ات دنکیم مک ار شتعرس و دنکیم عطق ار سامت

کی طقف دنا! هدش روعشیب بجع مدرم و هدش رتمک یمک دوب، موز وا یور هشیمه

،اما دشاب روآ تلا جخ دایز هک تسین یدح رد رگید مه وتارس اه.. هدرک ضوع نیشام

تس! یرگید ِزیچ زنب مدرم یارب راگنا

.. تخبدب یاتسرپ نهآ .. منهج -هب

نآ یاتدص و دوب رورغ و سفن تزع رپزا هک یلپت ِرتخد نامه مه.. ..نآ یکی زا ریغ هب

یم شبل یور ییارذگ ِدنخبل شا یروآ دای .اب تشادن یتیمها چیه شیارب مه نیشام

حلا،صا ِنیع ورد بیجع یلیخ هک یتخاب دوب. نامه شا یگدنز ِتخاب نیلوا و دیآ

، هظحل نیرخآ هکات یتریغ ِیطول ِداتسا نآ هب هکلب منص، هاش هب !هن دوبن یندمآ الدب

ِیروآدای درک! تظفاحم دوب، هابتشا و اطخ رپزا هک رتخد نآ زا شلد و ناج ِمامت اب

ندروآ دورف میظعت ِرس روج ..کی شیارب تسا هارمه یمارتحا کی اب هشیمه درم نآ

و دوب دهاوخ صقن یب ردقچ ناشندوب مهاب هک دنکیم روصت . یگنادرم همه نآ ِرباربرد

یاهمدآ هک دیمهف ردقچ و دندوب توافتم ودره ردقچ دوب.. صاخ ناشسنج ردقچ

؟؟؟ هرجنه هوگ ماسرب نیمه ِلثم.. . دنراد دوجو ایند یوت یدایز

هدنخ و دوشیم یبصع ، یماداب ِهایس ِتشرد یاهمشچ نآ اب ماسرب ی هفایق ِیروآدای اب

! تسا رت هبوجعا ، هدید شرمع رد لا حب هکات ییاهمدآ ِمامت زا یکی نیا . دریگیم شا

. دنیشنیم ریدم ِرتفد یوت هدش هدیچ فیدر ِیمرچ ِلبم یور ، یدیلوت ِریدم ِفراعت اب

: دنکیم تبحص هب عورش اهاط وا، زا لبق .. شرانک مه اهاط

یاقآ شتسار .. میدید تیاس وت مه هنومن دنچ ..هی میدینش یلیخ ور نوتاراک ِفیرعت -

.. هرتمهم یزیچ ره ،زا نوتاسنج ِندوب کی هجرد ام یارب یدجام
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: دریگیم ار اهاط ِفرح ی همادا هدش یداصتقا ِشرآ

! تمیق -و

! بانج هتبلا دص

: دیوگیم و دنزیم یدنخبل ریدم هب ور

هی یارب .. یدجام یاقآ دینودیم نوتدوخ .. همهم یلیخ مه نوتاسنج ِلدم و رهاظ -

ِسنج .. هشاب هتشاد ور باختنا نیرتهب ات هراد تیمها لصا هس نیا یرتشم

.. کیش ِرهاظ و ندوب لیکش و ییابیز ..و بسانم ِتمیق .. بوخ

؟؟ سیئر یاقآ یا هدناوخن یزیچ یتیاس ارزا نیا

: دنکیم دییات دنخبل اب ریدم

ور نومِراک میراد ، دیدومرف هک لصا هس نیمه ِنتفرگ رظن ابرد مه ..ام هتسرد -هلب

.. میربیم شیپ

دراو ابوا دوشب دیاش و دراد یبوخ ِدروخرب ، ناوج نادنچ هن ِدرم هکنیا زا یضار

: دیوگیم دش، هلماعم

؟؟ مینیبب ور نوتاه هنومن هشیم -

.. امتح -

فیک هنومن دنچ شنانکراک زا یکی دعب، یا هقیقد و دنزیم گنز شرتفد ِنفلت اب دعب و

. دروآ یم رتفد یوت مرچ ی هنانز ِشفک و

وکجلا راد هنشاپ و یبط ِشفک . دنوشیم هدیچ شیوربور ِزیم یور فلتخم ِلدم دنچ

و...

: دهدیم حیضوت یدیلوت ِریدم

اه حرط نوتدوخ .. نریخا ِهام کی وت هدش دیلوت یاه هنومن نیرت دیدج و نیرتهب -انیا

.. ندش هتخاس صلا خ ِمرچ زا نا،مه یزورما ..مه دینیبب ونوش
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کی . درادیمرب ، دریگیم ار شمشچ ناش هیقب زا رتشیب هک ار یکی و دنکیم زارد تسد

یتقو و تسا قارب اتبسن شفک یور . دراد یزیت ِکون هک گنر یکشم ِدنلب هنشاپ ِشفک

هدش هدیشوپ زمرق ِمرچ زا شفک ِفک دیآ. یم ششوخ رتشیب ، دنیبیم ار شفک ِریز

دنکیم رکف دوب،اما هدید ییاپورا یاه تیاس یوت اربقال هنومن نیا دنچره و تسا

تس. یگنشق ِلدم

.ورد درادیمرب ار کجلا ِشفک زا هگنل کی شدوخ و دهدیم اهاط ِتسد ارهب شفک

: دسرپیم یدیلوت ِریدم زا نیح نامه

؟؟ هدنچ نوتِراک نیا ِتمیق -

هاگن اهاط ِتسد یوت ِشفک هگنل وهب دنکیم لفق مه اررد شتسد ود یدیلوت ِریدم

ِزرط گنر،هب یا هوهق تُک روا هک یس وکابال شوپ شوخ ِناوج ِدرم هب دعب .و دنکیم

! هتسشن شا یلکیه ِنت یور یباذج

دعب ، دیشب نئمطم شفک ِمرچ ِندوب لصا وزا دینک یسررب لوا .. هرادن ور امش ِلباق -

.. میسریم قفاوت هب یتمیق هی ِرس دیتشاد دیرخ دصق هگا

: دشکیم اهاط ِتمس ارهب شهاگن

.. اهاط هروطچ -

دناوتیمن یتقو .و دنکیم یسررب ار شفک یور و ریز ِمامت و دنکیم هاگن تقد اب اهاط

: دیوگیم طقف ناجیه ِنودب ، دریگب یداریا

.. هبوخ -

تس! عیلا ینعی

: دهدیم شتسد ارهب گنر مِرک کِجلا ِشفک

.. نیبب منیا -

: دیوگیم یدیلوت ِریدم هب ور شرآ و دریگیم شتسد ارزا هنارتخد ِشفک اهاط

هی مودکره وزا منک باختنا نوتاراک نیا ِنیب زا لدم دنچ هی نم ، هنکمم هگا بانج -
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رداص هساو دیاب طقف ! نوتاراک هساتزا لقادح ، مشاب رادیرخ اال متحا .. مربب هنومن

.. مشب نئمطم ، ماوخیم هک یتکرش هب نوشِندرک

شرآ ؟؟و دندزدب ار شیاه حرط دنکن و درادن یدامتعا . دسریمن رظن هب یضار درم

یپک اه حرط نیا رخآ و دریگیم شا هدنخ . تسیچ یارب یضاران ی هفایق نیا دنادیم

هک! درادن ندرک هدافا رگید تس.. ییاپورا ِدیدج نادنچ هن یاهحرط زا

.. طقف .. هرادن هک یلکشم بخ.. -

: دنزیم یفرح اهاط ، دنکیم دایز نِم و نِم یتقو

.. مدید مه ناحبس ِییاد ِیدیلوت وت نم وراک هنومن ..نیا یهانپ یاقآ یتسار -

شپل ادعب دیآ! یم ششوخ شفرح وزا دزادنا یم شسانشراک هب یا هشوگ ِهاگن شرآ

!! دیشک دهاوخ ار

؟؟ هزیمت ورت لصا یدجاس یاقآ یاراک ِلثم مه انوا ِراک ترظن هب ؟؟ یدج -

: دیوگیم یدیلوت ِریدم ، دیوگب یزیچ اهاط هکنیا زا لبق

رطاخ امهب یاراک هنومن .. دینکیمن ادیپ سنج نیا زا رتهب اج چیه دیشاب نئمطم -

.. هراد باالیی شورف هک هنوش هداعلا قوف ِسنج

. دوشیم رت کیدزن شفده وهب دنکیم ظفح ار شدنخبل

هک نوتاراک زا اتدنچ زا دیاب طقف .. مراد دیرخ ِدصق نم لا حره ..هب هروطنیمه امتح -

یافیک .. هشفک تفج دص مهباالی نوتِراک ره هساو مدیرخ .. مربب هنومن ،هی مدنسپیم

.. ماوخب انوا زا مه هنومن دنچ االهی متحا .. منیبیم مایم ادعب مه ور هنونز

راک،باالی ره زا رگا رخآ دنک. یتفلا خم دناوتیمن رگید ،اما تسین یضار دنچره درم

! تسا دوس یلک ، دشاب شورف تفج دص

.. متسه نوتتمدخ ..رد هشاب -

ِرابتعا و دشاب هتشاد یرتشیب ِدوس دهاوخیم رابنیا و دنزیم یدنمتیاضر ِدنخبل شرآ

تکرش نیا دیاب و تسا دایز راگنا شیاهتکرش هنومن اب تباقر . دربب ارباالرت شتکرش
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. دهدب ءاقترا ار

هک منک دروارب منوتب نم ات دینک فطل ور نوتِراک هسات نیا ییاهن ِتمیق افطل طقف -

.. مرخب منوتیم مودکره زا شفک تفج دنچ

: دیوگیم فیفخت یرلا کی یتح ِنودب اهار، تمیق لیم مکِلا اب درم

مه کجلا نوا .. تسیود و نویلیم کی تفج ،ره هنوتتسد هک یدنلب هنشاپ ِشفک نوا -

نوا زا ریغ هب مه یدنب گنر .. هاجنپ و دصهن راد، دنب ِترپسا ِشفک نوا ..و دصتشه

ور اه یدنب گنر دیاب ، دشاب هتشاد دیرخ ِدصق رگا ..هک نراد هیقب دنلب، هنشاپ ِشفک

.. هشاب روج نوتِراب ات دیرخب لماک

ِدوس رگا !اما نیگنس یلیخ .. تسا نیگنس . دنکیم رکف اه تمیق هب هنارکفتم شرآ

. دسرب قفاوت هب شا یجراخ ِتکرش اب دیاب لوا لا حنیا .اب دوشیم ناربج ، دنکب یبوخ

؟؟ هشیم ردقچ فیفخت -اب

: دنزیم یدنخبل درم

نوماراک ِتمیق هک دینیبب و دینک یسررب دینوتیم .. بانج مدرک ضرع فیفخت -اب

تس.. هنافصنم هگید یاه یدیلوت هب تبسن ردقچ

ثحب رگید . تسا رت هنافصنم یلیخ ناحبس ِییاد ..زا دیوگیم مه تسار بخ ! بجع

دیآ. یم نوریب یدیلوت یاهراک زا شفک تفج هس اب هارمه و دنکیمن

ود کی اهاط، ِبجعتم و رظتنم ِهاگن یولج و دشکیم قیمع ِسفن دنچ تکرش ِرد ِتشپ

رناژیو دیاب یلک و دوش گنج نادیم ِدراو دهاوخیم راگنا ! درامشیم یمارآ ی هس

: ِندرک همزمز اب دعب ..و دشاب هتشاد یگدامآ

! هلمح -

هب هک یا هدنخ ،اب شرس ِتشپ اهاط .و دوشیم شتکرش ِدراو و دنکیم زاب ردار

یزور و حلا هچ شا، یدج و کشخ ِرورغم ِسیئر . دوشیم دراو دهدیم ورف یتخس

! کجورو ِماسرب نیا اب دراد
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ار یشنم هللا! ِدمح هب تسین راگنا و.. دنادرگیم یهاگن ، تکرش هب ندش دراو اب شرآ

: دیوگیم یتمحر زا رتدوز هک یدبهم ،و دوشیم دنلب شیاپ هب هک دنیبیم

؟؟ هروطچ نوتلا ..ح یهانپ یاقآ -سالم

بارخ شرس یور قترس هچب نآ تسا رظتنم نآ ره هکیلا حرد ، دهدیم ار دبهم ِباوج

دوش!

.. یسرم نیشب -سالم..

.. سیئر یاقآ ریخب نوتزور -سالم..

. دوریم دبهم ِتمس وهب دهدیم یرس ِنداد ناکت اب مه ار یتمحر ِباوج

: دراذگیم شزیم یور اهار شفک هنومن و دتسیا یم شزیم یوربور

هعفد هک یتکرش نومه هساو ، ریگب سکع .. متفرگ یدیلوت نومه زا ور هنومن هس -نیا

نوشاهاب ،نم ناوخیم دصرد دص هگا نیبب .. تسرفب ، میتخورف ور اسنج شهب شیپ ی

منک.. هلماعم

: دیوگیم یمرگ ِدنخبل اب دبهم

دیاب طقف .. متسرفیم مه هگید ِتکرش دنچ هساو ، تکرش نوا زا ریغ ..هب امتح مشچ -

.. هراد یرتهب ریثات امتح ، میزادنب بوخ ِسکع مینوتب ..هگا هشب بلج نوشتیاضر

: دهدیم ناکت یرس

.. هسوبیم وتدوخ ِتسد -

: دیوگیم دنخبل اب ارچ و نوچ یب دبهم

.. مدب هئارا نوشرظن ِبلج هساو ور راک نیرتهب منکیم یعس .. مشچ -

ِرد هب هکنیا زا لبق .اما دوریم شرتفد ِتمس وهب دهدیم ناکت یرس زیمآ رکشت شرآ

. دونشیم هناخرادبآ یوت زا ییاهادص ، دسرب شرتفد

هلح! ، هشاب راچآ -هی
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: دونشیم ار ناحبس یادص دعب یا هیناث هک! تساجنیا اباب و..یا تسا ماسرب یادص

منک.. ادیپ منوتیم اجک زا منیبب راذب -

ِزاب ِرد وزا دشکیم ولج مدق . هداتفا یقافتا کی امتح دنکیم رکف و دوشیم بجعتم

! دنزیم شکشخ لوا ی هیناث نامه .و دنکیم هاگن لخاد هب هناخرادبآ

نیمز یور اجنامه و هدرک زاب ار ییوشفرظ ِریز ِتنیباک ِرد هک دنیبیم ار ماسرب

باال جنرآ هکات یترشییوس یاه نیتسآ اب مه !نآ دوریم رو یبآ هلول ..واب هتسشن

هب هدش هریخ واو یور هدش مخ ، شرس مهباالی ناحبس .. سیخ ِسابل رسو و هداد

هک یبآ و ییوشفرظ ی هدمآ شیپ ِعضو زا بجعتم . دنکیم هّرش شزا بآ هک یا هلول

: دسرپیم ، هتفرگ ار هناخرادبآ ِفک

؟!! هربخ هچ اجنیا -

شتمس هب وهکی هک دریگیم هزات ِناج راگنا ، شناج سیئر ِیادص ِندینش اب ماسرب

: ددرگیمرب

؟؟ سیئر یدموا -هع

شیاهمشچ هدش..اما رت هزماب رتو سُخت ، شسخُت ی هفایق و هدش سیخ مه شتروص

! وررپ ِناطیش نامه

: دیوگیم و دتسیا یم فاص هک تسا ناحبس

؟؟ هداتفا هار یطاسب هچ نیبب -سالم..

مه یدب یوب . دنکیم هاگن یبآ هلول هب شرس ِتشپ و دنکیم روبع ماسرب زا شهاگن

دوش: مه رد شتروص دوشیم ثعاب و دیآ یم

؟؟ هدش یچ -

: دریگیم اوه رد یتسد کالهف ناحبس

.. هدیسوپ اه هلول ی همه .. هیمیدق تکرش نیا ِیچ همه هک ردقنا .. هدیکرت هلول -
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دوب. مک یکی نیمه و دنکیم یمخا

؟؟ دایب دیدزن گنز راک ریمعت هی هب ارچ بخ -

: دیوگیم عیرس ماسرب ، ناحبس زا لبق

، منکیم شتسرد نیچمه ..االن شاداد ما هراک نیا مدوخ ؟؟ راکیچ میاوخیم راکریمعت -

! مَنیب رایب نک روج راچآ هی رّپب یدلَج نوج سیئر طقف .. هشب رتهب مشلوا زا

! تسا وررپ ررردقچ هچب نیا هک یاو ؟؟؟ مَنیب ؟! درّپب

دایب، راک ریمعت هی منزیم گنز وشاپ .. یدیشک دنگ هب ور اجنیا ِلک ! هدرکن المز وشاپ -

هنک.. تسرد

: دنکیم شهاگن یخزرب و پچ ماسرب

هدیشک دنگ هب ونم ِلکیه ِلک یوت هدیسوپ یاه هلول هکنیا ِلثم دز! فرح -زاب

نوشبآ منکیم سیر و تسار وتاه هلول مراد حاالهک ؟؟ یتسه مراکبلط تقونوا اه..

وِلک نم ِلکیه ور هچاپب تاه هلول ِبآ یروطنیمه مراذب ؟؟؟ یشیم مه وررپ داین،

؟؟ هنوخزپشآ

!اما ناحبس ِلثم تسرد ، دنامیم تام ماسرب ِفرح زا شرآ . دوشیم توکس یا هظحل

: دنکیم ار شدوخ ِراک و ددرگیمرب .. راگنا هن راگنا ماسرب

نم.. ور دیچاپ تشاد بآ یچره منک.. فاص وت هلول رایب، نک ادیپ راچآ هی ورب ودب -

هبوجعا نیا ی هریخ طقف شرآ و دوشیم دوبک شا هدنخ ِندرک عمج ِروز زا ناحبس

اررپ هناخرادبآ یاضف ، ناحبس ِدنلب ی هدنخ یادص هک دشکیمن هیناث .وهب دنام یم

. دنکیم

هدش رکوپ ی هفایق . دنکیم شهاگن و ددرگیمرب بجعتم ناحبس ِدنلب ی هدنخ زا ماسرب

شا هدنخ ِنایم و هدنخ ِریز دنزیم رتدنلب ناحبس هک تسا هزماب یردق هب شا

: دیوگیم

؟؟ یراد راکیچ نیا یاه هلول !!هب هچب تِدشُکن ادخ -
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روطنامه هک یشرآ . دنکیم هاگن شرآ وهب ددرگیمرب . دوشیم رت بجعتم شا هفایق

! هدرک ریگ تینابصع و هدنخ ِنیب و هدنام تام

... هگید هدیسوپ شاه هلول بخ -

شیاهبل ، ینابصع ی هفایق نآ اب مه شرآ رابنیا و هدنخ ِریز دنزیم رگید ِراب ناحبس

: دنزیم شا هناش هب یتسد ناحبس . دریگیم دوخ هب هدش عمج ی هدنخ زا ییانحنا

؟؟؟ هدیسوپ شرآ یاه هلول .. هنکن ت هفخ ادخ -

: دنکیم هراشا شرآ ِشیاتس ِلباق و میظع ِتکرب هب هدنخ اب

! هشاب شرآ هساو رت امسملا همه زا منک رکف -واالنم

یا هظحل !و دسریم یتنعل ِتکرب نآ وهب دنکیم لا بند ار ناحبس ی هراشا ِدر ماسرب

ال طصا هچ هک دیآ یم دوخ هب هزات و.. دیآ یم نوریب شزاب یاهبل ِنیب زا یمارآ ِنیه

شرآ ِدولا مخا و رورغم ی هفایق وهب دیآ یم مکباال مک شهاگن ! هدرب راک هب یتاح

: دیوگیم هدارا یب راگنا .. دنزیم کلپ . دسریم

؟؟ هملا -س

: دهدیم ورف یرشت اراب شا هدنخ و دنکیم گنت مشچ شرآ .. ددنخیم دنلب ناحبس

! اتمنزیم مایم -

: ددنخیم یگدز لوه و تلا جخ واب دشکیم ار شبل یتخس هب ماسرب

توس ..ود هشاب راچآ .. دایم شبآ ، هبارخ نیا یاه هلول .. شاداد هک متفگن یزیچ -

.. منکیم شتسرد

: دنکیم هناخزپشآ ی هلول یهب هراشا

.. داوخیم یشک راچآ هی نیا ! امگیم ونیا -

باالیی دنلب ِفوپ شرآ ..و هچب نیا ِنابز ِتسد زا تسا ندرک شغ ِلا حرد رگید ناحبس

ار هچب نیا ایب تقو ،نآ دنزب دنخشین کی تس یفاک رخآ .. ددنخب دهاوخیمن و دشکیم



tlg
:@

NOVELSLAND

نک! هدایپ شرس یور زا

ور هلول نوا ِبآ داوخیم یروطچ منیبب نک ادیپ هچب نیا هساو راچآ هی ورب ناحبس -

! شور هچاپن بآ ات هنک شیر و تسار وم هلول هک هراد عالهق یلیخ راگنا .. هرایب دنب

ندیشک تلا جخ . دوشیم خرس ، هچبرسپ ِنشور اتبسن یاه هنوگ هک دنیبیم یا هظحل

ور؟! یادخ نیا تسا دلب مه

: دیوگیم یتقو درادن یتلا جخ هک شنابز اما

؟؟؟ نوطیش متسنودیمن ونم یدوب دلب مندرک یخوش ! زورما یدش هزماب هچ سیئر -

یزور هب دنک محر ادخ .. تسا هچب نیا ینابز لبلب روطنیا دهاش و هدیدنخن ایب!حاال

! ددنخب بیجع ِشنکارت نیا یور هب هک

و مینیبب شزا یا هدنخ هی راب هی یهام سیلا ؟؟ نیا دوب اجک شندرک یخوش اباب -هن

.. فایق و مخا شمه هگید ش هیقب

: دیوگیم مارآ ناحبس هب وور دوشیم امن نادند ماسرب ی هدنخ

! هریگ هچاپ و خلت تشوگ ..دب منایرج رد شاداد -هرآ

لخاد یمدق و دوشیم یخزرب شا هفایق ؟؟؟ ایهن دنک شفصن دنزب تسا شقح حاال

: دراذگیم هناخرادبآ

؟؟؟ یدوب یک -اب

: دیوگیم عیرس ماسرب

راچآ هی ورب ؟؟ هدش تفاثک اج همه هتخیر نجل بآ ینیبیمن ! اجنیا این سیئر -هع

نک.. روج

دنکیم رکف دعب و دنزیم سفن سفن صرح زا شرآ . دنکیم ضوع ار ثحب مه دوز هچ

: دیوگیم ناحبس هب سپ ! دروخب لوو اه نجل نیا یوت تسا شقح ال صا هک

نیا.. ِتسد هدب نک ادیپ راچآ هی ورب -ایب
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: دیوگیم راو دیدهت ماسرب هب وور

جارخا ، هطاسب نیمه زاب منیبب مایب .. هشیم لُگ هتسد ِلثم اجنیا هگید ِتعاس هی -ات

! یشیم

: دیوگیم بل ِریز و دریگیم یدب ی هفایق ماسرب

! هخچ -

رارف هناخرادبآ ،کالزا ددنخن زاب هکنیا رطاخ هب ناحبس مه! ناحبس و دونشیم شرآ

: دنکیم

منک.. ادیپ راچآ هی -مرب

ماسرب .و دسریم شوگ هب شا هدنخ ِزیر یادص ، دوریم نوریب هناخرادبآ زا هک نیمه و

! دروآ یمن شکرابم یور الهب وصا دنکیم ییوشفرظ ِریز ِتیباک یوت رس طقف مه

: دنزیم فرح کی طقف شرآ

! هچب مریگب وت زا نم حیلا -هی

: دنکیم شهاگن و ددرگیمرب بجعت واب تسا راک ِقرغ ثمال ماسرب

؟؟ ییاجنیا زونه وت سیئر -اه؟!!هع

یاهمشچ نآ ِندید اب ماسرب و تسا هدش عمج یراو دیدهت ِتلا ح هب شرآ ِنامشچ

: دنزیم یحیلم ِدنخبل ، باذج ِیتنعل یاریگ

ی هلوت هخآ شاب مه ارتخد لد ِرکف ..هب نوج سیئر یدز مه هب یلکیه و پیت بجع -

! باذج

دنکیم رکف و دیآ یم نوریب هناخرادبآ !زا هچب نیا ِنابز ِتسد زا دریگیم هجیگرس

. تسا رتمارآ شباصعا ، دشاب رترود وا زا هچره

نوریب باالیی دنلب ِسفن دشکیم توس زونه هک یزغم واب دوشیم شرتفد ِدراو

و باسح ِلا حرد و هتسشن شزیم ِتشپ هک تسا تعاس مین زا رتمک دیاش . دتسرفیم
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ح نامه ورد دنکیم دروآرب ار دیدج ی هلماعم ِدوس دراد . تسا شجرخ و لخد ِباتک

ِشرتسگ ِلا بند . دنیبیم فلتخم یاه تیاس یوت مه ار هنانز ِمرچ یاه فیک ِلدم لا

دنک. قیقحت کاال دنچ ِندرک دراو ِدرومرد دهاوخیم یفرط وزا تسا راک

شقاتا ِرد هب هک یا هقت دنچ .اب دنکیم شومارف ار ماسرب هک تسا راک ِقرغ ردقنا

: دیوگیم ، تسا پاتپل یوت شرس هک روطنامه ، دروخیم

وت.. -ایب

: دونشیم ار دبهم یادص و دوشیم زاب رد

؟؟ یرادن سکع ال دمالصا نیا زا یهانپ یاقآ -

هگنل دوش.هب هجوتم ار دبهم ِروظنم ات دشکیم لوط هیناث دنچ . دشکیم ارباال شهاگن

: دهدیم هیکت و دنکیم هاگن ، تسا شتسد یوت هک یشفک

؟؟ سکع -

: دوشیم رتکیدزن دبهم

یوت هک هشاب یسکع ..هگا نتفا یمن جبلا دایز ، مریگیم سکع نوشزا یچره -نم

شارب ور اه هنومن ِسکع هرارق هک یتکرش ِرواشم هخآ .. هرتهب یلیخ ، هشاب لدم یاپ

هنک.. یسررب ور شلدم ات هنیبب اپ وت دیاب هگیم .. هریگ تخس مکی ، متسرفب

: دیوگیم یا هدنخ کت واب دوشیم هدیشک دنلب هنشاپ ِشفک ِتمس هب شهاگن

؟؟ مینک شاپ وشفک میرایب اجک زا لدم -

: دنیشنیم یمرچ ِلبم یور دبهم

؟؟ هشاب نکنام یاپ وت هک تشادن اشفک نیا زا یسکع شدوخ یدیلوت -

: دریگیم اوه رد یتسد

هدب دموا یم شروز مه ور هنومن نیمه ! هدیسرن نوشلقع ال صا منک رکف -هن..

هک!! نتسین دلب یرتشم ِبذج .. هگید هفیعض ردقنا نوشراک ِرازاب هک هنیمه .. مرایب
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: دراذگیم شیوربور ِزیم یور ار شفک هگنل دبهم

؟؟؟ مینک راکیچ -

: دنکیم دبهم هب یهاگن ! رخآ دنرادن یلدم . دنکیم هاگن شفک هگنل هب هنارکفتم شرآ

؟؟ سکع ناوخیم یِک -ات

: دیوگیم زیگنا هسوسو و یدج دبهم

متشاد هگید .. منزیم هنوچ و کچ نوشاهاب مراد هتقو یلیخ .. رتهب رتدوز هچره -

زا منک تسد تسد مسرتیم .. هشاب دیاب نکنام یاپ وت سکع تفگ هک مدزیم ونوشخم

یکوا و نوشارب متسرفب هک مسکع نیمه ِلطعم طقف .. هرادیرخ هتفگ ! هرپب نومتسد

.. ندب

: دنکیم رکف مهزاب و دشکیم شا هناچ هب یتسد

؟؟ هخآ میرایب اجک زا لدم -

: درذگیم شنهذ زا یرکف وهکی یا هیناث زا دعب و

! ریگب سکع هنک، شاپ یتمحر نیا -هدب

: دنزیم ینَکشب ناجیه ،اب ثکم یا هیناث اب دبهم

! نوج سیئر لویا -

هدش بذعم و دنکیم روج و عمج ار دوخ شرآ ِهاگن اب دبهم . دنام یم تام شرآ

: ددنخیم

.. دایب مگب یتمحر موناخ هب دیراذب ! سیئر یاقآ هیبوخ ِداهنشیپ .. ینعی -

نیا ِندز فرح . دنکیم هاگن شنتفر وهب دشکیم شتروص ِفرط کی هب یبل شرآ

! دنکیم هفخ شدوخ ِناتسد اراب هچب نیا رخآ ! هتشاذگ ریثات همه یور ماسرب

ِلباق ِپیت و یکشم یاهوم نآ اب شا سهلا تشه و تسیب ِناوج ِیشنم دعب یا هقیقد

. دبهم ِهارمه ..هب دوشیم رتفد ِدراو ، لوبق
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: دیوگیم شرآ هب ور ییورشوخ اب

؟؟ یهانپ یاقآ دایمرب متسد زا یراک -هچ

دوخ اب دبهم هک ییاهشفک هب یا هراشا شا یتاذ ِرورغ واب هداد هیکت روطنامه شرآ

: دنکیم ، دراذگیم زیم یور و دروآ یم

.. هریگب سکع دبهم نک، تاپ ور -انیا

: شسیئر یاقآ هب یهاگن و دنکیم اهشفک هب یهاگن یتمحر ! هنامرتحم ردقچ

؟؟ هیرورض -آآآ

: دهدیم ناکت یرس شنتسشن ِتس ژ نامه اب شرآ

زج هک مه ..ام هنیبب ور اشفک دیاب اپ وت هتفگ یرتشم .. هگید یایب متفگ هک هیرورض -

تاپ ور هس ره تمحزیب سپ .. میریگب سکع هنک، شاپ ور اشفک هک میرادن یرتخد امش

.. میریگب سکع ات دنچ نک،هی

: دزادنا یم یاباال هناش راچان هب شسیئر ِندوب یدج ِلباقم رد یتمحر

.. مشچ -

فلتخم یاه هیواز زا سکع ییاتدنچ دبهم . تسا شا هزادنا و دنزیم اراپ کجلا ِشفک

و دنکیم هاگن مهزاب .اما دریگیم شا یشنم یاپ ِچم زا مشچ ثکم اب شرآ و دریگیم

اه! دیآ یم شا یمدنگ ِتسوپ هب یا هرقن ِدنباپ

! ولوچوک کی تسه مه زیه ، دشاب نامدوخ نیب

نامه یارب ! درادن شزرا و تسین مه میلا نیچمه وهن.. دریگیم مشچ تیمها یب

یارب دنکیم رد دنخبل شبایرازاب رخآ . دنراد یّرس رسو مهاب راگنا هک دشاب دبهم

!! شا یشنم

! هشیم گنشق یروطنیا .. تاپ نوا ور زادنب وتاپ لبم،هی ور نیشب یتمحر موناخ -

!! تراز یا، هفرح ِگنیلدام کی یتمحر و رهام ِساکع کی دبهم ..و راگنا تسا هیلتآ
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یا یتلا جخ و سول ِدنخبل ،اب دشوپیم هک لوا نامه و دنزیم اراپ یبط ِشفک یشنم

: دیوگیم

.. مساو هداشگ مکی -

: دننزیم حلا دض ناج سیئر

! هگید یریگب یاوخیم سکع ..ودات تدوخ هب مدب هک ماوخیمن -

! تفاطل یسرم

: دیوگیم هدز تلا جخ یشنم

؟؟ هروطچ بخ.. -هلب..

: دیوگیم دوز دبهم هک دنزب حلا ِدض مهزاب دهاوخیم شرآ

.. مریگب سکع هیواز نیا اتوت دنچ اسیاو یروطنومه ! -عهیلا

! نیریشدوخ ِدبهم . دشکیم یرگید ِتمس ارهب شهاگن و ددنخیم یگرخسم اب شرآ

؟؟؟ دنزب خم دهاوخیم

.. دایم تهب اشفک نیا ردقچ .. یتمحر موناخ هبوخ یلیخ -

: دوشیم سول مه یتمحر

امش.. نیراد فطل .. نونمم -

: تسا حلا ِدض ِداتسا و دوشیم هلوک و جک شا هفایق

.. نوریب دیرب دینک شعمج ، دیریگب ور اسکع دوز -

: دیوگیم هدنخ اب دبهم ،اما دشکیم تلا جخ یتمحر

! سیئر یاقآ ینعی .. دیشخبب ..خآ نوج سیئر هشب یگنشق یاسکع دیاب -

هنشت شنوخ هب روجدب شرآ هک ار ماسرب ِرگیج و دوشیم عمج صرح زا شنامشچ

! تسا
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ِنابز نآ اب ناج ماسرب .و دوشیم زاب رد دعب و دروخیم رد هب هقت کی مه هظحل نامه

: دوشیم دراو شراذگ ریثات

هگید ، مدرک سیر و تسار ور هنوخزپشآ یاه هلول ینعی زیچ.. .. تاه هلول نوج سیئر -

! دایمن نوشبآ

: دنکیم مخا . تسا ینیس کی شتسد و دنام یم هریخ ماسرب ِندش لخاد هب شرآ

؟؟؟ وت یایب مداد هزاجا تهب -

! هچب نیا ِتسد زا ندیدنخن تسا تخس ردقچ .و دننکیم ناشهاگن یتمحر و دبهم

اب صوصخلا یلع ، هتکرش ِلک ِمرحم ، یچرادبآ ! سیئر هگید راینرد یزاب لوسوس -

.. مدروآ هوهق تساو !ایب تسا تکرش ِنوتس یچرادبآ هک میراد ثیدح ال ..صا سیئر

: تسا شبل یور هدنخ و دنادرگیم یتمحر و دبهم ِتمس ارهب شهاگن دعب و

سپ ! اموناخ موناخ یتسه هک ماوت یشنم موناخ ؟؟ ییاجنیا ماوت شاداد دبهم -هع

کشالت هخآ .. هنوج سیئر ِصوصخم طقف کشالات نیا ..اما مراذیم اجنیمه ونوت هوهق

! نومسیئر نراد تسود یلیخ یروسناقَف

دراذگیم شناهد یولج تسد یتمحر و دهدیم ورف ار شا هدنخ روز و برض اب دبهم

؟؟ شرآ ..هن تشادن ندرک هرخسم ِدصق هک المه صا . دوشن صخشم شا هدنخ ات

: دیوگیم دنخبل هکاب تسا یتمحر

ناج.. ماسرب نونمم -

: دوشیم شا هریخ صرح اب شرآ و

؟؟ سرب تِراک هب ورب هگید بخ -

؟! دورب اجک ، هدمآ هزات ؟؟ دورب

: دنزیم یفرح کی و دراذگیم زیم یور ار ینیس
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.. مرادن یراک حاال.. مریم -

: دیوگیم دورو ِودب نامه وزا دوشیم شرتفد ِلخاد مه ناحبس عقوم نامه

؟؟ هرآ دش تسرد مه هلول دش.. زیمت رت هچ هنوخرادبآ ! ماسرب هنکن درد تتسد -

: دیوگیم راختفا اب ماسرب

رتهب مشلوا ،زا مدرک شتسرد .. درادن دشن ماسرب هساو یراک چیه هک؟؟ یچ سپ -

دش..

: دیوگیم یزیمآ رکشت ِدنخبل دیآ.اب یم ششوخ هچب نیا زا ناحبس

.. کجورو هنکن درد ت هجنپ و تسد -

.. روخب هوهق ..ایب شاداد میصلخم -

: دنکیم هراشا ماسرب هب وربا و مشچ واب دنکیم هاگن شرآ هب راختفا اب ناحبس

.. تسه مفیرح نف همه .. دایمرب اراک ِسپ زا رتهب یدسا یاتدص ؟؟زا شاداد شیراد -

ِلباق هک تسین یزیچ هچب نیا ِییوررپ تس،اما یضار ماسرب ِراک زا دنچره شرآ

: دیوگیم مخا اب نیمه یارب ! دشاب تشذگ

! نوتِراک ِرس دیرب نوتمه ، دیریگب سکع مه یرخآ زا رتدوز -

شهاگن !هک ماسرب زج هب هتبلا . دنزب یفرح دناوتن یسک رگید هک دیوگیم یدج ردقنا

: دیوگیم قایتشا واب دوشیم هدیشک زیم یور یاهشفک ِتمس هب

؟! دبهم یریگیم سکع یراد ؟؟ انیا هیک یاشفک یشنم موناخ ؟؟ دینکیم راکیچ دیراد -

بال؟؟؟ یدش لدم یشنم موناخ

: دنزیم رشت شرآ

.. سرب تِراک هب ورب ! ماسرب تکاس -

یتمحر هک یا یبط ِشفک زا دبهم ِنتفرگ سکع وهب دنیشنیم لبم یور ماسرب اما

: دراد هگن شناهد یوت دناوتیمن هک مه ار شنابز .و دنکیم هاگن ، هدرک شیاپ
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! هتشز هچ ؟؟؟ نیشورفب نیاوخیم ونیا -

: دیوگیم هدنخ اب دبهم .. ددنخیم زیر ناحبس

.. مریگب ور اسکع راذب ، ماسرب نکن ترپ ومساوح -

: ددنخیم هدش عمج ی هفایق اب ماسرب اما

دمال نیا زا ارمع ، مدوب رتخد نم هگا ؟؟ هخآ هنکیم شاپ یک ولیخ دمالیزخو -نیا

؟؟ یمیدق ِگرزب هنن یاشفک نیا هیک ی هقیلس ! مدرکیم ماپ

! شا یخزرب ی هفایق نآ ،اب دریگیم زاگ شرآ رخآ ار تنابز نآ

: دیوگیم هدنخ اب ناحبس

.. هشرآ ی هقیلس -

: دهدیم باال وربا ماسرب

! نومه هههع -

دنا هدرک رگید ِتمس ار ناشیور طقف یتمحر و دبهم و تسا ندیکرت هب ور شرآ رگید

: درغیم شصرح ِمامت اب شرآ . دوشن مولعم ناش هدنخ هک

؟؟؟ نوریب منک تترپ مدوخ مشاپ ،ای نوریب یرب یشیم -اپ

: دیوگیم عیرس ماسرب

دایز ، یدرک باختنا هک ییاشفک لدم نیا هخآ هک.. هنیا مروظنم نوج سیئر زیچ.. -هن

حاال؟؟ هدنچ نوشتمیق .. نرادن هبلط

! دهدب ار سانشراک ِباوج یکی

: دیوگیم دبهم

؟؟؟ یهانپ یاقآ هتسرد .. هشاب ینویلیم هی منک رکف -

: دنکیم تشرد مشچ ماسرب
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بوخ .. نموت یس یتفج ، هنکیم طاسب انیمه زا نم یاقیفر زا یکی ؟!!واال نویلیم -هی

اه! نوت هچاپ وت ننکیم نراد

! شنوخ هب هنشت و دنا ماسرب ی هریخ طقف ناج یهانپ یاقآ

! شاب هتشادن راک اراک نیا ،هب سرب تندرک تسرد هلول هب -وت

: دزادنا یم یاباال هناش و دریگیم اوه رد یتسد ماسرب

یلیخ هگید ، هیشنم موناخ یاپ هک ینیا .. هبوخ هدنلب هنشاپ نوا دوب..زاب نتفگ ام -زا

اباب! هزخ

: دیوگیم مارآ ، هدنخ اب ناحبس

.. ننکب ونوشراک راذب .. هچب ریگب نهد هب نوبز -

.. مرادن یراک هک ..نم ننکب -

: درادیمرب ار دنلب هنشاپ ِشفک و دنکیم زارد تسد ، فرح نیا زا دعب تسرد و

نک تاپ ونیا یشنم موناخ ؟؟ یریگیم سکع هزخ لدم نوا زا ردقچ دبهم هگید هسب -

! هیروطچ منیبب

اه! دروآ یم ارباال شرآ یور نآ گنشق ینعی

شهاگن و ددرگیمرب ، شرآ ِهاگن ِینیگنس ِسح اب ماسرب و دریگیم ار شفک یتمحر

هب هتبلا ، دنکیم روج و عمج ار دوخ هرذ ..کی یمک ! یّراه یاهمشچ هچ واو . دنکیم

: شدوخ ِشور

؟؟ ونیا هنک شاپ ؟؟ سیئر دعب..اه ، ریگب هزاجا نوج سیئر نک!زا تاپ یتساوخ -هگا

حاال! هشیم یچ مینیبب هنزب اپ ویکی ..نیا هشب هدیدنسپ منکن رکف

! سیورس ییاپورا ِشور دص هب شناهد

: دشکیم ناشن و طخ شهاگن واب دنکیم شهاگن طقف شرآ

.. یتمحر موناخ نک تاپ -
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. دروآ یم رد شیاپ ارزا یبط ِشفک و دهدیم ورف تخس ار شا هدنخ یتمحر

. دوریمن شیاپ و تسا کچوک شفک ِزیاس دنک،اما شیاپ ار دنلب هنشاپ ِشفک دهاوخیم

.. هکیچوک شزیاس -

: دیوگیم و دنکیم شفک ِفک ِزیاس هب یهاگن

.. هروخیمن نم یاپ ..هب هتفه و یس -نیا

: دراذگیم شیامن ارهب شیابیز ِدنخجک نآ همه زا رتدوز ماسرب

یر.. گنشق ینعی نیا! زا منیا -

: دنکیم الح صا ناج؟!

.. نوج سیئر درک ناحتما هشیمن هک منیا -آآآآ

دب شنانکراک یولج دهاوخیمن و دشکیم شنامشچ و تروص هب تسد مکحم شرآ

: دیوگیم فیلکت بال یتمحر دنک. ینهد

؟؟ نم منک راکیچ االن.. بخ -

: دیوگیم رتدوز شرآ دنک،هک رظن راهظا مهزاب ات دنکیم زاب نهد ماسرب

؟؟ هشیمن تاپ هروج چیه -

: ددنخیم ماسرب

.. هراذیم نومرس هبرس هراد یخوش ابام طقف ، هشیم شاپ -هن

هبذج الرپ ماک و مارآ یادص اراب رکذت نیرخآ شرآ و دندنخیم دبهم و ناحبس

: دیوگیم

! نوریب ..ورب.. ماسرب -

: دوشیم دنلب و دنک لکلک دنکیمن کسیر رگید اه! تس یرطخ دیدهت نیا هُا

! مریم ..االن مارآ .. مشچ مشچ -
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شلا بند شهاگن اب هتسشن نوخ هب یاهمشچ اب شرآ و درادیمرب رتفد ِرد ِتمس هب مدق

: دیوگیم ناحبس ، هدیسرن رتفد ِرد هب زونه .و دنکیم

؟؟؟ هدنچ تاپ هرامش ماسرب -

: دیوگیم عیرس ، دنامب ات دشاب یفرح ِرظتنم هک راگنا ماسرب

.. منیبب نک ربص ؟؟؟ ماپ هرامش ؟؟ -نم

: دنکیم هاگن ار شا یناتک ِشفک ِفک و دریگیم ارباال شیاپ اجنامه

! هتفه و.. یس -

: دیوگیم ناحبس

؟؟؟ منیبب هک؟؟ هرادن مشپ تاهاپ ! لویا -

یاپ ِقاس کی . دهدیم ارباال ماسرب ِیکیرچ ِداشگ ِراولش ی هچاپ و دوشیم مخ شدوخ

دهدیم ناج هک ییاهاپ قاس نآ !زا دهاوخن ناتلد ، دوشیم نایامن دیفس و زیمت رتو

! ندرک بابک خیس یارب

هرت!! زیمت رتخد دصات یاپ نیا!زا یاهاپ هبوخ هچ رسپ -َاَاَاَا

: دشکیم بقع ار شیاپ بجعتم ماسرب

! امیتشادن ایخوش نیا زا هگید ؟؟ شاداد -هع

: دیوگیم و دتسیا یم فاص ناحبس اما

، هریگب سکع شزا دبهم اتدنچ ،هی شوپب وشفک نوا ورب ایب ؟؟ کجورو هیچ یخوش -

.. یرتشم هساو هرب هتسرفب

: دوشیم یپهلا ّدق ماسرب ِتشرد یاهمشچ

-نم؟!!

: دنزیم یدنخزوپ شرآ
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؟؟ تشاذگ ریثات مه وت ور هچب نیا یایزاب هرخسم -

نامه ِتمس ارهب ووا دراذگیم ماسرب یاه هناش یور تسد . دریگیمن یدج ناحبس

: دنکیم تیاده راد هنشاپ ِشفک

میاوخیم هشفک زا طقف سکع ات دنچ هی ؟؟ هرسپ یاپ وت نمهفب ناوخیم اجک -زا

.. هگید میریگب

: دوشیم بذعم راگنا و دشکیم رانک ار دوخ ماسرب

؟؟ هگم هدموا یطحق ..اپ شاداد نم ِلا یخیب -

: ددنخیم ناحبس

.. نیشب .. هدموا شیطحق -حاالهک

؟؟ منک ماپ هنورتخد ِشفک -نم

وا! هب ددنخیم مکی .. تسین مه .دب ددنخیم ماسرب ی هفایق هب مه شرآ رابنیا

.. دایب تهب منک رکف -

: دوشیم عمج شتروص ، دنیبیم هک ار شرآ ی هدنخ

ِغامد و تاهوربا نوا اب دایم رتشیب وت نک..هب تاپ تدوخ یگیم تسار -هگا

ت! یلمع

شرآ هکنیا ِسرت زا ناحبس ..و دننکیم توکس سرت زا یتمحر و دبهم ! محر ادخ ای

: دیوگیم عیرس ، دنکن یطاق

هع! هتشز هچب -

: دنکیم هاگن شرآ ی هدش دوبک ی هفایق وهب ددرگیمرب دوز و

.. مریگیم وشلا ح مدوخ .. هگیم یچ همهفیمن تس.. هچب -

و شرآ ِتبیه ِندید اب ماسرب .هک دوشیم دنلب شیاج زا ماسرب هب هریخ اما شرآ
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همزمز سرت واب دنزیم ییامن نادند ِدنخبل عیرس ، شتینابصع زا هدش خرس ِتروص

: دنکیم

؟؟ منوخب ومدهشا .. دموا ادخ -ای

یمرد ارزااپ ششفک شرآ هب هریخ و دشکیم ناحبس ِتسد ارزا شفک حلا نامه رد

مه! ار شا یچم ِباروج . دروآ

.. دایم نم هب طقف .. منکیم ماپ مدوخ .. منکیم ماپ ؟؟ نیبب ! سیئر مدرک یخوش -

مارآ نآ دنک..زا مارآ ار وا یسولپاچ اب دنکیم یعس ماسرب و دنزیم سفن سفن شرآ

اه!

..هن یلوغ ِلکیه هب اشفک نیا هتفگ یک نم! هساو هدش هتخاس اشفک نیا ال -صا

؟؟ دایم تیراکشزرو ی هنودرم ِلکیه .. ینعی

و دیدهت اب رود نامه .زا دوشیم مارآ یمک هرخ باال شرآ و دنکیم شیاپ مه ار یکی نآ

: دیوگیم تینابصع

! نوریب تمزادنب مشاپ یِک نیبب .. ماسرب هش مومت ملمحت یِک نیبب -

جک!و مه یمک و دوشیم لیدبت یا هرخسم ِحیلم ِدنخبل هب ماسرب یامن نادند ِدنخبل

: دنکیم دبهم هب ور

هنافیخس یاراک مزا ، دیرادیم مهگن روز ..هب مسرب مراک هب مرب نم ریگب وتاسکع -ایب

.. دیشکیم

سکع یارب دوشیم کیدزن دبهم . دنیشنیم هرابود یباصعا یب زا یدنلب ِفوپ اب شرآ

: دیوگیم و دنیشنیم نیمز یور ماسرب یوربور ناحبس .. نتفرگ

باال.. هدب وتِراولش ی هچاپ .. هشیمن هک یروطنیا -

یاپ ِقاس ی هریخ همه .و دهدیم باال وناز ارات وا ِراولش ِداشگ یاه هچاپ ناحبس ِدوخ

! شرآ ِلثم . دننام یم ماسرب ِفیرظ و زیمت

: ددنخیم ماسرب ِزیمت یرتو هچاپ رپو ِندید اب ناحبس



tlg
:@

NOVELSLAND

؟؟ رسپ یدرک نویس -پاال

: دنکیم عمج ار شیاهاپ مخا هکاب دوشیم رت بذعم راگنا ماسرب

.. ماهاپ هرادن یلیپ و مشپ ! امیدش یراتفرگ اباب یَا -چن

: تسا شبل یور هدنخ زونه و دتسیا یم فاص ناحبس

.. ریگب سکع دبهم بخ هلیخ -

دیآ..و یم یدایز اهنآ هب دنلب هنشاپ ِقارب ِهایس یاهشفک هک یدیفس یاهاپ هب شرآ

هک قحلا .. یشارت شوخ یاپ ِقاس بجع و دنکیم هاگن ! اهشفک تسه مه شا هزادنا

! شفک لدم نیمه یارب نتفرگ سکع یارب دهدیم ناج

: دیوگیم دبهم

هش.. مولعم شفک ِزمرق ِفک تاپ،هک ور زادنب وتاپ ، یتسشن هک یروطنومه -

و شیاهاپ هب یهاگن و دنکیم ماسرب ِتروص هب یهاگن . دنکیم گنت مشچ شرآ

مه شیادص . هدیسرن غولب وهب هدرواینرد مشپ و شیر زونه .. تسا سلا هچب .. اهشفک

مهالرغ یدایز و تسین هاتوک ردقنآ شدق .اما تسا زیمت وکالرتو هدشن تفلک زونه

سلا دنچ هچب نیا هک دنکیم رکف دوخ !اب شسیخ و داشگ یاهسابل نآ اب تس یندرم

: دسرپیم و دوشیم واکجنک هدارا یب ؟؟ دراد

؟؟ سهتلا دنچ ماسرب -

هنارتخد ِشفک ، هچبرسپ بخ تس. یروط بذعم یمک و دریگیم اوه رد یتسد ماسرب

: شا هدنخ درادن یبوخ سح و هدرک اپ

.. هدراهچ -

س هد وا رخآ ؟؟ دروآ یمنرد لیبس ارچ و دشاب دیاب اهدودح نیمه . دهدیم ناکت یرس

دوب یدرم و تشاد لیبس و شیر شردام ِمکش یوت ال وصا دیسر غولب ،هب تشاد لا

! شدوخ یارب

.. مدادیم مرف وماشیر ، مدوب وت ِنسمه ..نم دایم تهب رتمک -
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: دهدیم شغامد ی هشوگ هب ینیچ ماسرب ! دیوگیم مه رورغ و راختفا هچاب

! یدرک راک یگلا س دنچ زا وگب یگیم تسار ؟؟ هراد نداد زُپ هگید -نیا

و دنکیم کیراب مشچ هداد هیکت روطنامه شرآ ! نکش نادند ِباوج دنیوگیم نیا اههب

دنکیم یعس هک تسا دبهم طقف . دنرادن ندز فرح ِتارج هک مه هیقب . درادن یباوج

دنک: ترپ اهار ساوح و دنک ضوع ار ثحب

.. مریگب نوشزا مه هداتسیا هی راذب وشاپ ماسرب -

دبهم اه! هنشاپ نآ اب دوشیمن هلوک و جک تسا بوخ . دتسیا یم و دوشیم دنلب ماسرب

: دیوگیم هنارکفتم شرآ ..و یتمحر ِکمک ،هب دیوگیم یتس ژ

.. هشاب رتهب شفک یامن منک رکف .. تاپ ِچم ِرود دنبب ور یتمحر موناخ ِدنب اپ نوا -

دیآ: یم ششوخ شرآ ِداهنشیپ زا ناحبس

؟؟ ماسرب هب یدیم ضرق وتدنب اپ تمحزیب یتمحر موناخ هرآ.. لویا -

: دیوگیم عیرس ماسرب

! دیدرک مسیورس .. انیریگب نیاوخیم سکع ودات -اباب

دنباپ اب دهاوخیم . دهد صرح ار هچبرسپ دیآ یم ششوخ ال وصا دشکیم یبل شرآ

یارب هک دینک رکف رگا دینویدم .. دنیبب ار راد هنشاپ یاهشفک و زیمت ورت یاهاپ مه

! تسا ندیدنخ

.هک ددنبب ماسرب یاپ ِچم ِرود ات دوشیم مخ و دریگیم یتمحر ارزا دنباپ ناحبس

ناحبس ِتسد ارزا گنر یا هرقن ِیریجنز ِدنباپ و دنیشنیم شدوخ عیرس ماسرب

: دریگیم

.. مدنبیم مدوخ -

: دیوگیم هناراو زیه ناحبس . دنزیم قرب شدیفس یاپ یور دنباپ . ددنبیم ار دنباپ

وله! یدشیم یچ هنرگو .. ماسرب یدشن رتخد هبوخ -
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: دیوگیم دبهم وهب دشکیم یگف زاکال یسفن طقف ماسرب

؟؟ دش مومت تنتفرگ سکع -

: دریگیم رگید ِسکع اتدنچ ناجیه اب دبهم

دش! ییاسکع بجع -

هک شیاهاپ ؟؟ دشیم گنشق ، دشیم رتخد رگا . دنکیم رکف ماسرب ِندش رتخد هب شرآ و

.اما دراد ینوطیش رشو ِتروص . تسا زیمت رتو الدب مه شندب ، دشاب روطنیا

ار نیمه ؟؟ درادن رهاوخ فوا اه! تسین کدب رف ِدنلب یاه مژه نآ اب شیاهمشچ

: دسرپیم ناحبس

! زیمت ورت دیفِم دیفس یروط نیمه ؟؟؟ یرادن رهاوم رهاوخ ماسرب -

: درغیم هبذج و مخا اب ماسرب

هچاپ رپو هب ردقنا نک شیورد متاشچ ! امیتشادن سومام سومان ثحب هگید ووووه -

.. نکن هاگن ینم

: ددنخیم تنطیش اب ناحبس

بخ.. هتفرگ وممشچ -

.. مرادن مرهاوخ ! دوخیب -

و دنک مخا هک هدش ثعاب شندوب بذعم . دندنخیم هیقب شا هزماب ِندروخ صرح زا

دراد روطنیا یتقو دهدیم حیلا هچ ! تثابخ ،اب ددنخیم شبذعم یاهمخا هب شرآ

!! دوشیم تیذا

باسح هگنشق اپ ماسرب نیمه ،ور میتساوخ شفک ِلدم هساو سکع دعب هب نیا -زا

اه؟؟ هچب هروطچ ! مینکیم

: دیوگیم دنخبل اب یتمحر و دننکیم دییات دوز یلیخ ناحبس و دبهم

.. هرتهب ، هاتوک نماد ای هنک شاپ کراولش هگا هتبلا -
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: دیوگیم هدش جک ِبل اب ماسرب ! هدمآ ششوخ هچ و ددنخیم شرآ

! یشنم موناخ نکب ت همع یاپ ور هاتوک نماد -

ار یتمحر ِدنباپ و دروآ یمرد شیاپ ارزا اهشفک ماسرب .و دوشیم دنلب اه هدنخ یادص

ی هدنخ اب شرآ هک تسا شا یچم ِدیفس ِباروج ِندرک اپ ِلا حرد . دهدیم شتسد هب

: دیوگیم روظنم رپ

.. هلگشوخ مشاباروج -

: دیوگیم دنخبل واب دریگیم شصرح رگید ماسرب

! هلگشوخ مامش یاهوربا .. نوج سیئر هرادن ور امش ِلباق -

! یواسم کی کی

شرآ ! یتخس هب هتبلا مه، رگید یاه هچب ی هدنخ و دوشیم عمج لک هب شرآ ی هدنخ

: درغیم مامت ِتیدج اب

! نوریب دیرب دینک عمج -

هچاپ شا، یناتک ِدنب ِنتسب زا دعب ماسرب .و دنوریم نوریب شقاتا زا همه هس ود کی

دوشیم دنلب مامت ِیسکلیر !اب دوشیم مامت ندوب بذعم و دهدیم نییاپ ار شراولش ی

ِخلت کشالِت زج ،هب درادیمرب اهار هوهق و ینیس . دوریم شرآ ِزیم ِتمس وهب

! یوسناقف

.. تساو مرایب غاد ی هوهق هی مرب نم نزب،ات کیم ور -انیا

! هزماب و.. دیفس واپ زارد نابز و سخُت ِکرسپ . دنکیم ماسرب یاپ رسات هب یهاگن شرآ

. دهدیم شتروق هدقع و تذل ِمامت واب دشکیم نوریب شموقلح ارزا شنابز نآ رخآ

مدیم وداک نومه زا تفج دش،هی عقاو یرتشم ِدنسپ ِدروم ادنلب هنشاپ شفک -هگا

.. تهب

یدنخبل مامت ِیدرسنوخ اب دعب .اما دهدب یباوج هچ هک دنام یم تام یا هظحل ماسرب

: دنزیم
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! لوبق هشواب -

؟؟؟ دروخنرب شسخُت یور وهب دشن ینابصع ارچ ؟! یدج ؟!! لوبق

و دنزیم بجعتم ِدولا مخا ِشرآ یور هب یدنخجک هداد، هک یباوج زا یضار ماسرب

ربخ اب اهشفک نآ ِتمیق زا امتح هچب نیا هک دنکیم رکف دوخ اب شرآ .و دوریم نوریب

هب مه دیاش ..ای دشورفب دهاوخیم دیاش . دریگب وداک تفج کی درک لوبق هک هدش

ِراتیگ زونه ؟؟ دراد یراک و سک ال صا هچب نیا هک دنکیم رکف هظحل ..کی دهدب یسک

قیفر روطچ هچب رسپ نیا یاه قیفر و هدنام شرکف یوت ینویلیم لهچ یاربمحلا

؟! دنتسه ییاه

دنک. لوغشم قترس هچب نآ یارب ار شرکف دهاوخیمن و دهدیم ناکت فارطا هب یرس

ارزا شیاهسابل هک ادگ هچب نیا دنادب هک دوشیم ریگرد شنهذ زا یا هشوگ اما

. دراد یا هداوناخ هچ ، درخیم اروکانات

*********

دیآ. یم نوریب شرتفد وزا دراذگیم یساش یور ار نفلت ، دسریم هک اهشفک ِراب

! دموا اشفک ِراب اه هچب -

: دیوگیم قوذ واب دوشیم زبس شهار یولج ماسرب هظحل نامه

، هنوخزپشآ وت مراذب ور انیا نم نک ربص طقف ! میرب رپب نوج سیئر ؟؟ دیسر -هع

.. مایم

ِیواح ِینیس عیرس وا، هب هجوت ِنودب ماسرب و دزادنا یم هچبرسپ هب یپچ ِهاگن

ارباال شیاه نیتسآ دیآ. یم نوریب و دراذگیم هناخرادبآ یوت ار خیلا یاه ناجنف

یا! هیاپ ی هچب بجع و یراک هدامآ و دنزیم

: دیوگیم اهاط و دنیآ یم مه اهاط و ناحبس
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.. هشیم هدامآ ، مینکیم کچ ور همه زورما شیااال -

: دنکیم دییات راک هب هدامآ رناژِی نامه اب رمک هب تسد ماسرب

.. کمک مایم منم هک.. هرادن یراک اباب -هرآ

یور دنچره و دیآ یم شبل یور یا هدنخ ماسرب ِندوب رناژی ورپ ینابرهم زا شرآ

! تسا یا یراک ی هچب هچ و دراد مه ریخ ِتسد ،اما تسا خم

یور رسو هب یتسد هی طقف .. نرایم ور راب نوشدوخ ارگراک .. ینک یراک وت داوخیمن -

. مینک اجباج ور انُتراک میایب ات شکب رابنا نوا

: دیوگیم مخا واب دریگیم دراگ دوز یلیخ ، شلبق ی هیناث دنچ سکعرب ماسرب

یچ.. تفاظن ،هن یدرک مادختسا یچرادبآ ؟؟؟ ما یچ تفاظن نم هگم -

حتلا همه رد شا هفایق . ددنخیم ناحبس و دنکیم مخا هچبرسپ ِراتفر زا ریحتم شرآ

. تسا هزم اب

؟؟ مدرک رارصا نم هگم .. ینک کمک یتساوخ تدوخ -

الهب صا اه ندروآرد هفایق لدم نیا و دشکیم شتروص ِفرط کی هب یبل ماسرب

! رخآ دیآ یمن شتخیر

.. مدعب .. سیئر هک رادنرب رود ،وت متساوخ مدوخ نم -حاال

: دیوگیم رتمارآ و دنکیم یثکم

.. هزیمت رت رابنا -

رابنیا . دهدیم نوریب تدش اراب شسفن و دوشیم گنت کرسپ هب ور شرآ یاهمشچ

تس؟! یلدم نیا ارچ هچب نیا و ددنخیم مه اهاط

اب شرآ ، دوشیم اهرپ نتراک زا دشکیم کدی ار رابنا ِمسا هک اهقاتا زا یکی یتقو

ار هدرک تفج کی و هاجنپ و دصراهچ ِدیرخ ِفرص هک یا هنیزه ِرکف ، اهشفک هب یهاگن

.و درکن لوبق کچ یدیلوت ِریدم دوب، شدیرخ نیلوا نوچ و داد دقن ار شمامت . دنکیم
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دیما و.. دنا هدش لیدبت هنانز یاه شفک ،حاالهب تشاد هک یزادنا سپ و هیامرس مامت

. ددرگرب لماک شلوپ کالن، یلیخ ِدوس هکاب دراد

نک.. عورش اهاط -

اهار شفک ِگرزب یاه نُتراک زا یکی و دنیشنیم یلدنص یور قاتا زا یا هشوگ اهاط

نامه و دروآ یمرد ینفج کی ِنتراک کی . دنکیم ،زاب تسا شفک تفج هدزاود هک

ِفصن هک ییاه نتُراک هب یهاگن .اب دوشیم یرابنا ِلخاد واکجنک و عیرس ماسرب هظحل

: دیوگیم دنا، هتفرگ ار قاتا ِرتشیب

؟؟ منکب دیاب راکیچ .. متسه منم -

مه..کال یفرط !زا دنکب راک دراد تسود ردقچ . دننکیم شهاگن نامزمه شرآ و اهاط

میقتسم و دروآ یمن شقترس یور هب هک المه صا . تسا لوضف و وررپ و تحار

اه. نُتراک زا یکی ِغارس دوریم

هک هدب دای منم هب ؟؟ وت ینکیم راکیچ .. شاداد اهاط ؟؟ منک راکیچ شدعب ؟؟ منک -زاب

هرب.. هش مومت میدب ماجنا دوز

: دیوگیم و دنزب هچب ِقوذ یوت دیآ یمن شلد اهاط

ات... نم هب هدب و رایبرد نوشِنُتراک وت زا ور اشفک هنود هنود طقف -

: دیوگیم شفرح ِنایم شرآ

، میروخب رایب ییاچ اتدنچ ورب ..ایب هروخیمن وت ِدرد هب راک نیا ! ماسرب نوریب ورب -ایب

.. مینکیم شمومت نومدوخ

: دیوگیم تیمها اه،یب نتراک زا یکی ِندرک زاب ِلا حرد ؟؟ دونشیم ال صا ماسرب

بوخ تلکیه هساو شیدایز ؟؟ هتربخ هچ ، مدروآ ییاچ تساو شیپ هقیقد هد نیمه -

؟؟؟ هراد هدیاف هچ ، هگید ییوشتسد هشیم شمه مدعب .. سیئر تسین

: دیوگیم هدنخ واب دوشیم یرابنا ِلخاد ناحبس

؟؟ ماسرب هن هگم هنک! رپ ییوشتسد هساک طقف -
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: دنکیم دییات نهپ و تپ ی هدنخ اب مه ماسرب

اه! تدروخیم وگن،االن شاداد -

یمارآ ِنیه اب ماسرب . دوشیم کیدزن ینابصع شرآ و دندنخیم زیر اهاط و ناحبس

: دیوگیم

..نم.. منکیم رپ ییوشتسد هساک نم ال صا ! تفگ ناحبس .. روخن ونم سیئر -

: دنکیم شدنلب و دزادنا یم شیوزاب ِریز تسد شرآ شا، هدیسرت یاه رو رِو نایم

؟؟ طسو یزادنیم متدوخ یه هک ام ِراک زا هخآ یرایمرد رس یچ !وت نوریب ورب وشاپ -

! منیبب نوریب ورب

و دنکیم شیوزاب هب یهاگن یدب ی هفایق اب ماسرب . دهدیم شلُه نوریب ِتمس هب

هدش! جک یدب ِزرط هب دایز ِنتفرگ هفایق زا هک مه شناهد . شرآ هب مه یهاگن

؟؟ هیچ ایزاب یشحو نیا هگید .. یرادن تقایل میدیمهف اباب بخ -

هناخرادبآ ِتمس هب هکیلا حرد ماسرب و دنام یم ینابصع و تام شا ییوررپ زا شرآ

: دیوگیم بل ِریز ، دوریم

! هدیدن شفک ِتخبدب تدوخ مِلا شمه .. هراد یراک راگنا هگید ندرک هاگن شفک اتود -

: ددنخیم صرح اب شرآ

یکی ینموت یس وراب ینویلیم هی ِسنج نومه ! هخآ هشیم تیلا ح وت هک مردقچ -

اباب! زیرب ور تییاچ ورب !! هسب شدوخ ، ینکیم

ادخ! یا ار شدنخزوپ و.. دنزیم یجک ِدنخزوپ و دنکیم شهاگن یمشچ هشوگ ماسرب

ین.. میلا ح ..نم شعاب -

یگرخسم و فسات اب دنیبیم هک تسا هچبرسپ هب شدولا مخا ِهاگن ؟؟ تفگن یروج کی

ندروخ فسات و دنخزوپ .نآ دوریم هناخرادبآ ِتمس وهب دهدیم ناکت فارطا هب یرس

؟؟؟ دوب هچ یارب رگید شندرک هرخسم و
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: دیوگیم صرح اب بل ِریز

! قترس ِلگسا -

و درپیم نوریب ماسرب وا، زا لبق دیآ. یمرد ادص هب تکرش ِگنز هک ددرگرب دهاوخیم

: دوریم تکرش ِرد ِتمس هب

! هتفین شور طخ تقو هی سرب ت ینویلیم یاشفک هب ورب -وت

و دریگیم شا هدنخ ، تینابصع یاج هب طقف رابنیا ! وررپ هچب دنزیم مه یشین هچ

! تسا هدننک مرگرس ضوع ،رد دهدب صرح مه ردقچره

! مریم مدوخ نیشب .. یشنم موناخ نیشب -

! دراد مه ار یشنم مناخ یاوه هچ عوهوا

ناج.. ماسرب یسرم -

: دنزیم دبهم هب مه یرشت ، دوریم رد ِتمس هب هک حیلا نامه رد

وتاشچ ؟؟ یا یرتشم ِلا بند یشنم موناخ ِتروص وت ؟؟ ینکیم هاگن یچ هب شاداد -

! ومدرم ِرتخد یدروخ ، نییاپ زادنب

هدز تلا جخ یدنخبل اب یتمحر ! دوشیمن تحاران شتسد زا سکچیه هک تسا وجبلا

: دهدیم لو مخا ،اب ماسرب هب ور ار شا هدنخ دبهم و ددزدیم مشچ

؟؟ مدرک هاگن یتمحر موناخ هب یِک ..نم ماسرب نزن دوخیب ِفرح -

یآ نوا اب مه نوج سیئر نیا هک ییولبات ردقنا هگید .. شاداد هتشذگ ندرک هاگن -زا

هع! هگید نک تاعارم مکی .. هدیمهف شنوغاد یویک

: دیوگیم بل ِریز هدنخ واب دونشیم شرآ

.. هروخب ور هکتک دیاب هک هشازور نوا زا زورما -نیا

شیپ ، رگیج یعقاو یانعم یهب هفایق و پیت اراب یرتخد و دنکیم زاب ردار ماسرب

: دسرپیم واکجنک و.. دزادنا یم شیاپاترس هب یهاگن . دنیبیم شیور
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؟! یجبآ منوج -

یهاگن . تسا بجعتم ، شیور شیپ وسلا نس مک ِرسپ ِندید زا مه شوهم ، لباقم رد

و پیت هچ ! شرآ ِتکرش رد شندوب تسا بیرغ بیجع و دنادرگ یم شیاپ رسات هب

راز شنت یوت هک یتفاب ونآ هنارسپ ِیرو کی نآکالِه اب دراد مه یلیخ زخو یاهسابل

! تسا شیاباب یارب راگنا هک نکمرگ ِراولش ونآ دنزیم

امش؟!! -

: دنکیم لو شیور ِشیپ ِرتخد ِرتابیز یامشچ ِراثن ییابیز ِجک ی هدنخ کت ماسرب

امش! -

: دریگیم اوه رد یتسد ثکم .واب دنام یم بجعتم هچبرسپ ِتکرح زا شوهم

؟! شرآ ِتکرش ؟؟ مدموا تسرد -نم..

ِپیتشوخ ِفاد ردو ؟؟ دشاب هتشاد نوج سیئر هب یطبر کی رتخد نیا دنکن هُا!

ربوور... شوخ ِسابل شوخ

: دیوگیم بجعت نامه واب دخرچیم راوید ردو هب شهاگن هک شدنیبیم

دوب.. اج نیمه .. هگید هتسرد -

: دوشیم دنلب شرس ِتشپ زا ییادص ، دیوگب یزیچ هکنیا زا لبق

؟؟ شوهم -

..رد دنیبیم شرس ِتشپ ار نوج سیئر ِیروط وگالخ لکیه و ددرگیمرب . درپیم اج رد

! تسابیز ِرتخد هب هک یهاگن شا،اب یکیدزن

.. مدموا هابتشا مدرک رکف شرآ -اوِا

؟! دنرادن مه هب ییاهتهابش کی ونآ نیا و دزادنا یم ونآ نیا نیب یهاگن دوز یلیخ

؟؟ شیسانشیم نوج سیئر -
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. دورب رانک رد یولج اتزا دهدیم لُه یتمس ارهب وا شرآ

.. ماسرب ورب -ایب

: دنکیم هراشا شوهم هب

وت.. ایب شوهم -

: درغیم هدارا ویب دنکیم شهاگن هدش جک ِناهد اب ماسرب

دش.. ریگوج -زاب

: دنکیم هراشا مارآ و دزادنا یم وا هب یپچ ِهاگن شرآ

-ورب..

! هدرک طلغ ؟؟ دنک کد ار وا دهاوخیم

ال؟؟؟ صا هیک موناخ نیا منیبب راذب .. ینکیم ورب ورب ..یِه ایداد -ریگ

؟! شبناج هب قح یوررپ ی هفایق تسین راد هدنخ و دنکیم شهاگن بجعت اب شوهم

؟؟ شرآ هیک هگید -نیا

دوخ دنخبل اب ماسرب ، دنزب یفرح و دنک روج و عمج ار دوخ دناوتب شرآ هکنیا زا لبق

: دیوگیم یمیمص و مرگ یلیخ و دشکیم ولج ار

ِتسد هتبلا .. مراد نم ور تکرش نیا ِتمِس نیرتمهم ! هرجنه ود ماسرب .. مماسرب -

ِرتست .. شاپ یبآ هدیسوپ یاه هلول ِسرداد .. ناگنشت ِروآ یاچ .. نوج سیئر ِتسار

! هراک همه هک نُک..خالهص زیمت رابنا ! سیئر ِرب یوسنارف راد..کشالت هنشاپ ِشفک

: دیوگیم هدنخ واب دنکیم تشرد مشچ شوهم

؟! یتسه یچرادبآ -

: دسرپیم شرآ هب ،ور دشاب هرجنه ود ماسرب ِفرط زا باوج ِرظتنم هکنیا ِنودب دعب و

؟؟؟ تساجنیا ِیچرادبآ هچب -نیا
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: دریگیم اوه رد یتسد یراچان ِمامت اب شرآ

هلب! هنافساتم -

: دنکیم جک رخسمت هب یا هفایق ماسرب

هک.. هدهاش ناحبس شاداد ..نیا نیتشاد مهگن روز هب هبوخ !! هنافساتم -

: دیوگیم هلصوح یب شرآ شیاهفرح نایم

.. رایب شوهم هساو ییاچ لا..هی یخیب هشاب -

: دریگیم ار ناشهار یولج ماسرب

وت ایزاب فلج نیا زا ؟؟؟ سیئر هترتخد تسود ؟؟ نشاب یک موناخ منیبب نک ربص لوا -

! نرادیمرب رود دبهم و یشنم موناخ نیا ، امیرادن تکرش

ایهن؟؟ دراد قح دنک، شتسار و پچ دنزب شرآ

: دشکیم ار هچبرسپ ِپُل و دنکیم زارد تسد یزان یرپ هدنخ اب شوهم

.. شوهم .. منوج سیئر ِرهاوخ نم ! هرجنهود ماسرب یا هزماب ردقچ -وت

: دیوگیم یمارآ نیه واب دنکیم رت تشرد ار شتشرد ِیماداب یاهمشچ ماسرب

! دیشک ومپل ... ترهاوخ -

: دشکیم مکحم ار شوهم ِپل ییامن نادند ی هدنخ اب هبتالیف دعب و

! سیئر ِیجبآ یتسه یا هکیت ..هچ یتسین شرتخد تسود ناااج -

ناکت ماسرب ِتنوشخ رپ ِتسد ِناکت اب شتروص و دنام یم ریحتم و تام شوهم

! دوشیم هدنک اج زا دراد شپل . دروخیم
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مپل!! -یآ

: دهدیم لُه ار وا مخا اب شرآ

؟!! هنووید ینکیم راکیچ -

ِهوک ! دنکیم ارتالیف وا ِراک رابنیا مخا واب دنکیم عمج ار شا هدنخ شرآ هب ور ماسرب

. تسا نیگنس شا یناوختسا ِتسد و.. دهدیم لُه ار هلضع

.. هگید دیشک ونم پل مه تیجبآ ؟؟ یدیم لُه ارچ -

رابنیا ! دنکیم سح هک ار شتسد ینیگنس ،اما دروخیمن ناکت شیاج زا شرآ دنچره

: درغیم شرآ و دننکیم شهاگن ریحت رپزا مهاب ردارب و رهاوخ

!! اتمنزیم ماسرب -

: ددنخیم و دنکیم لو شرآ ِتخس و تفس یوزاب ِتمس ارهب شتشم ماسرب

؟؟ ینزیم ارچ اباب.. مدرک یخوش -

: ددنخیم بجعت ،اب هتشاذگ شکاندرد پُل یور هک یتسد اب شوهم

! نشخ -هچ

، دنکیم هاگن شوهم هب یتقو و دریگیم شرآ ِینابصع یاهمشچ زا مشچ ثکم اب ماسرب

: ددنخیم مرن دعب یا هیناث

دیشخبب ! منوج هب تدرد ؟؟ تفرگ تدرد ! سیئر ِیجبآ نزب فرح طقف امش .. نوج -

دوب.. یخوش هگید

: دیوگیم راو دیدهت و دنکیم گنت مشچ شرآ

! نوریب تمزادنیم هنرگو .. یشیم مگ ماشچ یولج االنزا نیمه -

دقو مه ابیرقت و دتسیا یم شوهم یوربور ! دراد ریثات هچب نیا یور هک مه ردقچ

. دنتسه هراوق
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هش؟؟ بوخ منک شسوب -

: ددنخیم تریح و زان رپزا یدنلب ِنیه اب رابنیا شوهم

! یسرم هن -هن

هب یمدق . دنکیم زاب مه ارزا شناتسد نهپ و تپ ی هدنخ واب دنکیم جک رس ماسرب

دوز یلیخ شرآ . دسوبب ار هدنام تام ِشوهم دهاوخیم و درادیمرب شوهم ِتمس

یتروص ..اب تینابصع .اب دشکیم دوخ ِتمس ارهب ووا دنکیم هقلح شیوزاب رود تسد

: دنتسه مه رد ادیدش هک ییاهمخا ..اب ییاهد اژ

؟! نوریب تمزادنب ؟؟ یتشادرب رود ، مگیمن یچیه یه ؟؟؟ وت ینکیم یطلغ -هچ

شرآ ِتسد جیگ یا هدنخ هکاب یشوهم هب هاگن کی و دنکیم شرآ هب هاگن کی ماسرب

: دریگیم ار

نک.. شلو تس.. هچب شرآ -

و مارآ ! تسا سپ اوه هک دمهفیم ، شرآ هب رگید ِهاگن واب دنکیم عمج بل ماسرب

: دیوگیم هنامولظم

.. منکیمن شسوب .. هشاب بخ -

شیپ ِلباق ِریغ یاه باوج و ییوهکی یاهندرک ضوع گنر وزا دوشیم رت کالهف شرآ

دوشیمن ؟! دریگب ار شلا ح یباسح و تسرد دناوتیمن ارچ تس! یبصع هچب نیا ِینیب

و دراشفیم مکحم ار شیوزاب !! دهدب ناج شنامشچ یولج هک دنزب ردقنا ؟؟ شدنزب

: دوشیم رتمولظم ماسرب

اباب! یا هگید هنک لو وگب نوج شوهم .. تفرگ مدرد منیب نک لو -چن!

. تسا هارمه ییوررپ اب مه شندش مولظم یتح

! ماسرب نکن ییوررپ -

: دوشیم هطساو شوهم
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نک.. شلو هراد هانگ ؟؟ شرآ -

و دنکیم گنت مشچ ! قترس هچب نیا ِفرط تفر ، هدیسرن هار زا مه شوهم ! امرفب

: دیوگیم وررپ هچب ِهایس و تشرد یاهمشچ هب هریخ

.. یسریم تراک هب طقف ، نییاپ یزادنیم وتِرس یریم -

: دیوگیم یلطعم یب ماسرب

! سیئر مَشِچ -ور

: دنکیم اهر ار شیوزاب ریحتم کالهفو شرآ

ورب.. بخ هلیخ -

: دنکیم هلوک و جک یبل و دریگیم یا هفایق ، دوشیم رود مدق کی ماسرب هک نیمه

.. مگیمن یچیه تیجبآ ولج .. امدیسرت نکن رکف -

شوهم ِراثن یهاتوک ِمیظعت اراب شدنبخل ماسرب و دوشیم رمک هب تسد یبصع شرآ

: دنکیم

وت! ِرطاخ هب طقف -

،زا هدیشکن هیناث هب ماسرب هظحل نامه هک درادیمرب مدق شتمس هب صرح اب شرآ

: دیوگیم هدنخ اب شوهم . دوشیم وحم شمشچ یولج

هیا! هبوجعا هچ هگید -نیا

گرزب یهانپ ِشرآ ِشمارآ و باصعا ِلخم هک هرجنه ود ماسرب ِمسا هب یا هبوجعا

! تسا

: دنکیم تیاده لخاد ِتمس ارهب ووا دراذگیم شوهم ِتشپ تسد

-ایب..

؟؟ یدرک شادیپ اجک اه..زا همرگ شاهاب نوتِرس -
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: ددنخیم یتقو ، دروخیم صرح دراد زونه

مرس.. دش بارخ شدوخ .. مدرکن شادیپ -نم

یارب دناوتب هک دشاب وررپ دح نیا ات هچب کی هکنیا ِرواب و ددنخیم زیر شوهم

دنک، ییوررپ و یزارد نابز روطنیا ، درادن ار پچ ِهاگن کی ِلمحت یتح هک یشرآ .. شرآ

! تسا تخس اعقاو

! شینزب یریگب مدیسرتیم ..یه هیلا حاب ی هچب -

: دیوگیم هرخسم یا هدنخ اب شرآ

.. هشیمن مک شور مه ندرُم اب هچب ..نیا هتشذگ ندز -زا

: دوشیم دنلب شوهم ی هدنخ

! مدش شقشاع -

! تراز

اب دبهم و یتمحر دش! ماسرب ِقشاع مه یکی نیا و دزادنا یم وا هب یپچ ِهاگن شرآ

ار شباوج مارتحا .اب دنکیم یفرعم ار دوخ شوهم و ددنکیم ناشهاگن ود نآ ِندید

هللا! ِدمح هب تسین هک تسه یا هیناث دنچ ماسرب . دنهدیم

؟! ینکیم هچ اجنیا شوهم ؟؟؟ -هع

: ددنخیم بجعتم و دروخیم اج ناحبس ِندید اب مه شوهم

؟؟؟ یتسه ماوت .. ناحبس سالم -اوِا

. دهدیم تسد وابوا دوشیم کیدزن ناحبس

؟؟ ارونیا -سالم..

نآ زا یروج کی تساوخیم شلد . هدمآ ارچ دنادیمن و دنکیم شرآ هب یهاگن شوهم

ِسامت ِندیشک راظتنا یارب دنکیم عنم ار دوخ دراد ادیدش و دیایب نوریب اوه و حلا

. دنکیم ار شش .اماتال دناوتیمن ..هک شندرک رکف یتح ..ای شندید هرابود ..ای دنهس
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: ددنخیم بذعم یمک

؟؟ ینکیم راک اجنیا ماوت .. منزب رس ..هی مدموا -

: ددنخیم ناحبس

حاال.. میتسه راک.. وت دروآ منم نوج سیئر -

داتفا ..اهنت رورغ و یگتفیشدوخ یادخ هراچیب و هداتفا همه ِناهد یوت یماسرب ِظفل

هک!

؟؟ متساوخ نم هگم .. یایب یتساوخ تدوخ .. ماوت بخ -

: دیوگب هک درپیمن رورغ و مخا اب رگید ثمال ؟؟ هدشن رتهب یمک شراتفر هتبلا

مک!" رش ، یتسین یضار .. یایب هک هدرکن رارصا سکچیه "

! رتمرن یمک ،اما دیوگیم مخا و رورغ اب حاالمه دنچره

: دنکیم یفرعم ار دوخ شوهم و دننکیم یسرپلا وحا سالمو مه اهاط اب

.. متسه شرآ ِرهاوخ -

: دنزیم یدنخبل مارتحا هب اهاط

.. یهانپ مناخ متقوشوخ -

: دیوگیم هدنخ اب عیرس شوهم

.. مرتتحار ، یگب شوهم نومه -

هک؟؟ دیتسه نایرج کال..رد دنا تحار مناخ هلب..

: دیوگیم شوهم هب ور دعب و دنکیم شرآ هب یهاگن یبذعم ِدنخبل اب اهاط

ناج.. شوهم -

دنا؟! هدامآ همه ، دسریم رس ماسرب
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؟؟؟ ناج شوهم مگب منوتیم منم ناج! شوهم -

. دنکیم هاگن دراد، تسد هب هوهق ِینیس هک یا هزماب ی هچبرسپ وهب ددرگیمرب شوهم

: ددنخیم ماسرب لوا ی هظحل نامه

؟؟ شوهم مگب !اه؟؟ یشنم مناخ ..اب هنومب نوج سیئر نوج، سیئر طقف -

: دشکب ار کرسپ نیا ِپل هرابود دراد تسود و ددنخیم شوهم

نک! مادص یراد تسود یچره -وت

: دروآ یمرد دوخ زا یا هدز قوذ یادص ماسرب

یادف نم !خآ مقشع ..ایب نوج شوهم مدروآ هوهق تساو !ایب یلیق یلیق یلیق یلیق -

! نوج تهاگن ِزان رپ ِمخ نآ

کی ، شلد یاه هم هت ..نآ دنچره . دنکیم شهاگن و دشکیم یدنلب ِفوپ طقف شرآ

یم ششوخ هچب نیا یاهراک ..زا شیاپ ی هکیچوک تشگنا ِنخان ِکون ی هزادنا .. یمک

دیآ!

. دنتسه راک ِلوغشم اهاط و ناحبس هک دنیبیم و دنیشنیم یا یلدنص یور شوهم

هتبلا . دشکیم کرس ییاجره و درادن رارق و مارآ هک مه ماسرب مه.. بایرازاب و یشنم

وا هک دنکیم تالش دراد ، شندوب هبیرغ و یگچب اب هچب نیا و دنزیم فرح رتشیب ابوا

! دنکن یبیرغ شردارب ِتکرش رد

ِرفس هتفر منوج سیئر ، هتسکش شاپ لپت یدسا ! هربخ هچ یعاو مدید مدموا -

هگا مدید ، تکرش وت مدموا ..ات هشوگ هی نداتفا لا حیب و هنشت مودکره مانیا ! هجراخ

هساو ربب، یاچ نیا هساو .. مدش راک هب تسد عیرس . نشیم فلت ، مسرن نوشداد االنهب

هگید .. نوخب نوشارب گنهآ .. روشب ور افرظ نک.. زیمت ور هنوخزپشآ ربب.. هوهق نوا

میا.. هراچیب ،ام یشابن اجنیا وت تفگ مرب! تشاذن ناحبس هک دوب یروج

: دیوگیم ، دنکیم نُتراک ِلخاد ساوسو اراب یشفک هگنل دراد هک یناحبس هب ور

؟؟ شاداد هن هگم -



tlg
:@

NOVELSLAND

؟؟ شرآ زج.. همه همه.. ِلثم دیآ.. یم ششوخ ماسرب ِینابز نیریش زا ناحبس

.. هرادن افص تکرش نیا یشابن ..وت هتبلا دص -

: دنکیم هاگن شوهم هب راختفا اب ماسرب

.. نوج سیئر صوصخب .. منومب مدرک لوبق یتقو ندرک -حلا

؟! هچب ینئمطم ؟؟؟ نوج سیئر

: دیوگیم مارآ ، دنکیم شرآ ِیضاران ی هفایق هب یهاگن یتقو

، مسانشیم نم هک یدیزَی نیا هنرگو .. ماجنیا نم هیضار ..اما هرایمن هک شور هب هتبلا -

.. نوریب تخادنیم ونم لوا ِزور نومه

. دریگیم مشچ یحیلم ِدنخبل اب ماسرب و دنکیم شهاگن هدش کیراب ِنامشچ اب شرآ

؟؟ ماسرب یرادن -راک

: دهدیم ار شنوج سیئر ِباوج ماسرب

؟؟ یاوخیم هوهق -

: صرح اب یمک ، دنزیم دنخبل مه شرآ

ورب! طقف -هن..

: دیوگیم یزیچ بل ِریز و درادیمرب ار خیلا یاه ناجنف و ینیس ماسرب

.. اجنیا مدنوم هقیقد هی درُم -

: دیوگیم عیرس ، دیوگن ماسرب هب یزیچ شرآ تقو کی هکنیا یارب شوهم

؟؟ مدب ماجنا ، دایمرب نم ِتسد زا یراک -آآآ

: دیوگیم و ددرگیمرب شتمس هب عبرس ماسرب همه زا لبق

.. روشب ور ینیس و نوجنف اتدنچ نیا ،ایب یاوخیم هگا طقف .. میرادن هک یراک -
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مه قشاق کی یتح شرمع رد ؟!وا دنکیم یخوش . دنزیم قو شوهم یاهمشچ

؟! دیوشب فرظ .. هتسشن

-نم؟!!

: دنکیم جک یبل ماسرب

راک زورما هک نکب ناحبس و اهاط ِکمک رادرب اللقا سپ .. هششاداد ی هگنل منیا .. ریخن -

هش.. مومت

ِزان هکنیا زا لقادح و ددنخیم گنرمک رابنیا مه شرآ ؟؟ دهدیم روتسد گنشق هچ

دیآ! یم ششوخ ، دشکیمن ار سول ِشوهم

یسانش لصا و سانش کرام هک امش .. میتسین هراک نیا ام شیااال؟؟ ینوتیم هک ونیا -

هک..اه؟؟ هرادن یراک تساو

! کسوس هلوت دزادنا یم مه شا هکیت

؟؟ دنک راک . دنکیم هاگن اه شفک هب توهبم و تام شوهم

؟! منکب .. دیاب یراک -هچ

: دیوگیم رتدوز ماسرب

هنک.. راکیچ وگب شهب سیئر -

اقآ! ماسرب مشَچ

: دیوگیم شسیئر هب ور هک تسا ماسرب مهزاب ، دیوگب یزیچ شرآ هکنیا زا لبق

تدای .. ایدب نم هب اراد هنشاپ نوا زا تفج هی دوب رارق ؟؟ دش یچ نم ِشفک یتسار -

هک؟! هتفرن

: ددنخیم شرآ . دنام یم ریحتم شوهم

.. هظوفحم -
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: ددنخیم مه ناحبس

اه.. هدموا تشوخ ؟؟ ماسرب هتفرگ وتِمشچ -

: دیوگیم مارآ ماسرب

.. هتمینغ مه ندنک وم هی سرخ -زا

؟؟ ناج شرآ یدروخ

! رارفلا ماسرب و دندنخیم ادص یب هیقب

زاب ار اهشفک ِنتراک زا یکی و دوشیم دنلب دیدرت و سیف رازه اب شوهم رگید یا هقیقد

ِردارب و رهاوخ ِنوخ هککالرد یرورغ هتبلا و ندوب بذعم یمک اب شهاگن . دنکیم

. ددرگیم شرآ و ناحبس و اهاط نیب ، تسا یهانپ

؟؟ نرادن ای نراد یداریا منیبب و.. منک هاگن ور انیا نم..االن -آآآ

: دیوگیم یمرتحم و مرگ ِدنخبل اب اهاط

.. شکن تمحز امش ناج.. شوهم مدیدیم ماجنا نومدوخ -

ِدنلب هنشاپ ِشفک . دوشیم یهارمه یارب شوهم تشیب ِبیغرت ِثعاب فرح نیمه

: دیوگیم شفک ِگنشق ِلدم ِندید اب لوا ی هظحل نامه و دروآ یمرد ار گنر یکشم

! هلگشوخ لدم نیا ردقچ یاو -

: دنکیم شرآ هب ور

؟؟؟ یدیرخ نیا زا تفج دنچ -

: دیوگیم و دنکیم شفک هب یهاگن ، گرزب ِنتراک ِنتسب یارب ندز بسچ ِلا حرد شرآ

.. تفج کی و هاجنپ دصو -

: دنکیم دنلب قاتا ِنوریب ارزا شیادص ماسرب

هنم! هساو شتفج -هی
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! دشاب هتشادن مشچ ششفک تفج کی نآ هب یسک ینعی

: دیوگیم ، دشکیم شفک یور هب هک یتسد واب ددنخیم شوهم

؟؟ راکیچ داوخیم ودنلب هنشاپ ِشفک نیا هچب نوا هخآ -

: دیوگیم دنلب ماسرب و.. تسه همه ِلا وس یکی نیا ! ملعا هللاو

! هدیم نم هب ور اشفک نوا زا تفج داد،هی یکوا یرتشم هگا هک تفگ شدوخ سیئر -

منم!! اشفک نوا ِشورف ِیناب و ثعاب نوچ

! تفر رد یلصا ِلا وس ِباوج ِریز زا هناکریز یلیخ

: دنکیم هاگن شرآ هب هدش جک رس اب شوهم

؟؟ شرآ هشاب نم مهمِلا شتفج -هی

: دیوگیم یتیمها یب اب شرآ

-هن!

! یسرم

یا هتفر لیلحت یادص واب دنزیم یا یعونصم ِدنخبل .و دشکیم تلا جخ شوهم

: دیوگیم

.. سیسخ -

: دراذگیم هدش یدنب هتسب یاه نُتراک یور ار نُتراک و دوشیم دنلب شرآ

هزادنا هک ماوت .. هشب صقان یرتشم شرافس مدب، .. مدیرخ یرتشم شرافس ی هزادنا -

؟؟؟ تفرگ ونیا تِمشچ ،حاال یراد شفک ترس یاهوم ی

دنک. راک شیارب دهاوخیمن المه وصا دوشیم دنلب هدش مه یرد هفایق اب شوهم

.. یدش سیسخ یلیخ یدز، تکرش یتقو ..زا هشاب تدای یلو .. تسین ملا مدایز ریخن -

هدش! یداصتقا ، هدشن سیسخ
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شسول ِرهاوخ هب یهاگن شرآ . دنیشنیم یلدنص یور و دریگیم یا هفایق سول ِرتخد

. دنزیم یدنخزوپ و دنکیم ، هدروخرب شهب هک

دوش! قاتا ِدراو دیاب و دروآ یمن تقاط رگید ماسرب

هساو ؟؟واال دوب زابلد و تسد شلبق ! هدروآ ام هساو وشِتساسخ نوج سیئر سپ -

! نوریب مشکب شزا روز هب دیاب هدب.. ومدوخ ِقوقح دایم باال شنوج هک نم

: دنزیم رشت مخا اب شرآ

؟؟؟ سرب تاراک هب ورب متفگن هگم -

و دوریم ! تسین شرآ یاقآ ِرماوا هب ندرک هجوت ِلها وکال دنکیمن هجوت ماسرب

: دزادنا یم شرهاوخ ی هناش ِرود تسد تسرد

نم،مِلا ِشفک تفج هی نوا .. مقشع .. شوهم اه! هنک تحاران ونم ِشوهم یسک منیبن -

وت..

یگدنشخب .. یچیه نیا .حاال دنکیم هاگن ماسرب ِندش ینامدوخ هب بجعت اب شوهم

. دنکیم شهاگن بجعتم و رمک هب تسد هک شرآ ِلثم ! هدرک شریحتم دایز یلیخ شا

: دیوگیم شیابیز ی هدش تشرد یاهمشچ نآ اب شوهم

؟! ماسرب یگیم تسار -

: دهدیم ناکت ورس ددنخیم ینابرهم اب ماسرب

تفج هی ِرس منوا ور وت ِیتحاران ِتقاط نم ! رگیج تِراد زان ِیلمخم ِهاگن ِنوبرق -هرآ

نم!! مِلا تِهاگن وت.. مِلا مراد یچره .. مرادن شزرا یب ِشفک

! هچب نیا ِتسد زا ربکا هللا

: دیوگیم هدنخ اب ناحبس و ددنخیم رخسمت و بجعت اب شرآ

! یخُم هچ منوا هدز.. وشِخم یکی وت ِلبق .. شاداد ینزیم هابتشا یراد ماسرب -

: دوشیم ور نآ هب ور نیا زا ینآ هب ماسرب ی هفایق
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! هههن -

: دیوگیم عیرس شوهم

-هن..

: تسا بجعتم مه ناحبس

-هن؟!!

: دنکیم هاگن شوهم هب قیقد شرآ رابنیا

؟؟؟ هگید -هن

و تسا نایع شنامشچ ِمغ . دوشیم یتحاران ِقرغ هک دشکیمن هیناث هب شوهم ِتروص

: دیوگیم یتقو دنزیم جوم شیادص یوت دیدرت مغ..و رپزا شدنخبل

.. منکیم ومیعس مراد -

و دنزیم ینابرهم ِدنخبل ، دنکیم شهاگن یواکجنک و بجعت هکاب یماسرب هب ور دعب و

: دیوگیم

.. هسب نم هساو تینوبرهم .. تشاد شزرا مارب یلک ، یتفگ هک نیمه .. ماسرب یسرم -

: دهدیم یا ینیب شیپ ِلباق ِریغ ِباوج و دریگیم دوخ هب یتحاران ی هفایق ماسرب

! مدوخ هساو اشفک سپ ، هسب تساو مینوبرهم ..حاالهک هشاب -

فراعت ال صا رسپ ..نیا هدنخ ِریز دننزیم ناش همه وهکی دعب و دوشیم توکس یا هیناث

کال! تسا تحار اتاذ و تسین دلب ندمآ

*********

. دسیونیم شتسد یِمد هگرب یور ار اهددع راکدوخ واب دنکیم هزم هزم ار شا هوهق

تس! رناژی ورپزا تسا شنانکراک ِهام نیا ِقوقح ِباتک و باسح ِلا حرد
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دیاب ردقچ هچب نیا .هب دنکیم هاگن هگرب هب هنارکفتم ، دسریم هک ماسرب ِقوقح هب

؟! دهدب

.. دهدیم ماجنا هنابلطواد ال ماک و فرح ِنودب هک ییاهراک . دنکیم رکف شیاهراک هب

،ات هتفرگ ندوب یچرادبآ ..زا دشاب هک یراکره . تسین شا هفیظو ال صا هک ییاهراک

زا سکچیه هتبلا ..هک رگید یاه هچب یارب یزاب سیئر یتح ! تاروما ِمامت رد تلا خد

اهتلا خد نیا اهتقو یلیخ بخ دنا! یضار وا زا همه و دیآ یمن شدب هچب نیا ِراک چیه

تسا شوجدوخ اهراک رد ندرک کمک رد ماسرب و دوشیم مه اهنآ ِراک ِنداتفا هار ِثعاب

هچ بیرغ بیجع ِدوجوم نیا ِندب رد دنادیم ادخ و دوشیمن هک مه هتسخ ال.. صا

دنا. هتشاذگ راک یزیچ

تیلا عف ِلا حرد نوریب نآ ماسرب هک دنادیم ، هتسشن شرتفد رد هک حاالمه نیمه

ناحبس هب کمک ..ای یشنم یارب ینیریشدوخ ..ای شوهم اب ندز فرح ِلا حرد .ای تسا

!! هناخرادبآ یارب دیدج ِنیازید ِلا حرد هک.. مه !ای دبهم ِراک رد ندیشک کرس ..ای اهاط و

طقف .. یهاگ ، هتخانشان ِشنکارت ِباصعا یور ی هچب نیا و دیآ یم شبل یور یا هدنخ

تس! یندمآ شوخ یمک .. یهاگ

رد هب هقت دنچ ،هک دسیونب هرجنه نع ماسرب ِمسا یولج یددع هک درادیمرب ار راکدوخ

: دریگیمن هگرب زا هاگن . دروخیم

؟؟ -هلب

: دوشیم شرتفد ِدراو دبهم و دوشیم زاب رد

... یهانپ یاقآ -

شتروص . دنکیم شهاگن و دریگیم هگرب زا مشچ ، دبهم ِمارآ نادنچ هن یادص ِندینش اب

بجعت ،اب دهدیم هیکت یلدنص هب هکیلا حرد و دنکیم یمخا ! تسا شیادص رتزا مارآان

: دسرپیم

هیچ؟! -

: دیوگیم نانُک نِم و ..نِم دنکیم زاب ار شناهد . دوشیم رت کیدزن و ددنبیم ردار دبهم
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هدش.. یزیچ ..آآآ..هی شتسار -

: دسرپیم واکجنک و دنادرگیم دبهم ِتروص یوت هاگن

؟!! هدش یچ -

یوت یاهفرح ِرورم ِلا حرد . دشکیم نییاپ ار شهاگن و دنکیم رت نابز اب یبل دبهم

. دنکیم تفایرد یفنم یاه سح دبهم ِتلا زاح هدارا یب شرآ و تسا شنهذ

؟! دبهم -

و تسا هتخیر مه هب شلا .ح دنکیم شیاهوم الهبالی تسد . دشکیم یسفن دبهم

و درذگیم شنهذ زا لا وس کی طقف . دنکیم هاگن شا یگتخیر مه هب هب بجعت اب شرآ

: دروآ یم نابز ارهب نامه

؟؟؟ هک هشاج ِرس ادرف سپ ِرارق -

شرآ یاهمخا . دهدیم ناکت فارطا هب یرس و دتسرفیم نوریب ار شسفن رگید ِراب دبهم

: دیوگیم دبهم ، دنزب یفرح هکنیا زا لبق و.. دوشیم رتظیلغ

دش.. لسنک -

! دمهفیمن دش.. لسنک هدش.. کشخ و روابان . دنامیم دبهم یور شا هدز تهب ِهاگن

: دیوگیم یتحاران اب دبهم

هدش.. لسنک هک.. نداد ربخ مهب -االن

: ددنخیم تریح ..اب دنزیم کلپ

یچ! ینعی -

: دهدیم ناکت فارطا هب یرس یتحاران رپزا دبهم

هبنش ِرارق .. تفگ .. ناوخیمن هگید هک تفگ دزو گنز نوشرواشم .. منودیمن -

اراک یرس نیا درومرد .. هتبلا .. نشب هلماعم ِدراو نوماهاب ناوخیمن و.. هلسنک

.. میدیسر قفاوت هب مهاب دیاش دیدج یاراک هساو هک تفگ .. نتفگ
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مه رد یاهمخا ..اب شا هدز قو ِنامشچ ! دنزیریم شرس یور خی ِبآ هساک کی راگنا

.. شا هدش رکوپ ِتروص .. هداتفا مه یور یاهبل هدش..

: دیوگیم دبهم

هلماعم رت نوزرا ِتمیق ،اب هگید یاج هی ..ایزا هگید تکرش هی هک..زا مدیم لا متحا -

.. نشاب هدرک

یور شتسد ، دنکیم کرد شیب مکو ار دبهم یاهفرح یتقو و.. دنام یم یا هیناث

هدش: خیلا ییادص و دیآ یم شتروص

!! یاااااو -

نویلیم دصناپ هب کیدزن ؟! دروخ مه هب هلماعم . دوشیم هدرشف مه یور شیاهمشچ

دقن هک ییاهشفک .. شزادنا سپ و هیامرس ِمامت . تسا رابنا نآ یوت هک سنج

. دهاوخیمن شرادیرخ .. هدیرخ

: دیوگیم بارخ ابحِلا بل ِریز و دنکیم کرد رتشیب ، درذگیم هچره

! مدش هراچیب -

: دیوگیم یتقو تس یتحاران و تهب رد زونه مه دبهم

.. دیاب .. میتفرگیم شیپ ِلوپ دیاب -

: دراشفیم ار شرس

! مدش تخبدب -

دنک: شَمارآ یچیه اب دنکیم یعس دبهم

.. منکیم ادیپ هگید یرتشم -هی

: دوشیم هدیشک باال هرابکی هب شهاگن

؟؟؟ دروخ مه هب دبهم -
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تس. یچ همه یایوگ شهاگن ِتلا وح دهدب یباوج دناوتیمن دبهم

ِقمع دراد . دنکیم ندیبوک هب عورش بارخ زاحِلا شبلق . دوشیم دنت شرآ ِسفن

! سنج همه .نآ دنکیم کرد ار هعجاف

هگم ؟؟؟ ناوخیمن نگیم و شریز ندز هک یچ ینعی ..االن ممهفیمن نم یچ؟!! ینعی -

؟!! هیکلا

مکباال مک شرآ یادص ، لباقم .رد دشکیم نییاپ ار شهاگن تحاران و هدزمرش دبهم

: دوریم

تحار یلیخ و..دعب هدصرد دص و ناوخیم نگیم هک یچ ینعی هدب!! ونم ِباوج -

؟؟؟ ناوخیمن نگیم

: دیوگیم مارآ دبهم

شیپ هی نوشزا دیاب .. میدرکیم دامتعا نوشهب .. نوش یلبق ِدیرخ ِباسح ..ور دیابن -

و.. میتفرگیم یتخادرپ

: دربیم باال یدرُخ باصعا ارزا شیادص و دوشیم دنلب دبهم یاهفرح ِنایم

؟؟ هشعضو هچ نیا ؟!! دیسرن تلقع تدوخ ینعی ؟؟؟ هگید االن ؟؟؟ یگیم ونیا -االن

؟؟؟ نم االن منکب یطلغ هچ

: دیوگیم ناساره ناحبس و دوشیم زاب شقاتا ِرد شدنلب یادص زا

؟! هربخ هچ ؟؟؟ هدش یچ -

: دنکیم هاگن دبهم هب طقف تینابصع و مشخ اب شرآ

ینودیم ؟!! مدیرخ دقن وشفک همه نوا ینودیم ؟؟؟ منک راکیچ سنج همه نوا اب -نم

نوا یاپ متخیر هیامرس همه نیا وت ِفرح ِرابتعا هب ینودیم ؟!! مدرک هنیزه ردقچ

؟؟؟ اشفک

: دیوگیم هدنمرش دبهم



tlg
:@

NOVELSLAND

.. متحاران امش ِلثم منم دینک رواب .. یهانپ یاقآ منودیم -

: دوشیم رتدنلب شرآ یادص

شدصرد دص .. یدرکیم ادیپ یباسح تسرد ِیرتشم ،هی یدوب رکف هب هگا ! یتسین -هن

تخادرپ شیپ ..هی منکب اشفک نوا ِجرخ لوپ همهنیا هک یتفگیم نم هب دعب ، یدرکیم

یطلغ هچ هنومب متسد ور ..هگا هقاتا نوا ینماالنوت هیامرس ِمامت ؟؟ یتفرگن

؟؟ منکب ماوخیم

: دسرپیم همه زا رتدوز هک تسا ماسرب . دنوشیم رهاظ رد یولج مه ماسرب و شوهم

؟؟؟ سیئر هدش یچ -

: درادن ار سکچیه ِباصعا ال صا شرآ

!! نوریب دیرب همه -

هک؟؟ دیتسه شندربن باسح ِنایرج ورد دوشیم لخاد ماسرب اما

بآ ناویل هی رپب شوهم ؟؟ هتشادرب وتکرش ِلک تادص هک هدش یچ مینودب بخ هخآ -

!! هنکیم هتکس هراد .. شساو رایب

.اما دنکیم هاگن ماسرب وهب ددرگیمرب یخزرب ی هفایق واب نانز سفن سفن شرآ

: دسرپیم دبهم هب ور ماسرب

؟! یدرک یراک ؟؟ دبهم هدش یچ -

: دسرپیم شرآ هب وور دوشیم لخاد مه ناحبس

؟؟ هگم هدش یچ -

: درغیم صرح اب شرآ

،االن مداد سنج ِلوپ نویلیم دصنوپ ! دروخ مه هب هلماعم ؟؟؟ هشب یچ یتساوخیم -

تخبدب امسر .. ماوخیمن هتفگ هدرک هّبد فرط ؟؟؟ یمهفیم ! دنوم و دروخ مه هب هلماعم

! مدش
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: دنکیم هاگن دبهم هب یدنلب ِنیه اب ماسرب

؟؟؟ شاداد -هرآ

؟!! شرآ ِیباصعا یب نیا رد رخآ دیوگیم هچ طسو نیا هچب نیا

: دسرپیم دبهم هب .ور دوریم او ناحبس

؟! ناوخیمن نتفگ -

رد شرآ و دوشیم ناشیادیپ مه یشنم و اهاط . دهدیم ناکت یرس بارخ ابحِلا دبهم

: دیوگیم دنلب ماسرب مدلا. یم ار شا یناشیپ ، مامت یباصعا یب

! هگید شابدوز ِد ؟؟؟ دش یچ بآ نوا سپ شوهم -

: دوشیم کیدزن شرآ هب دعب و

هک.. هدوبن تمسق دیاش .. هرادن یبیع .. شاب مورآ نوج سیئر -

: درغیم هتخیر مه هب ِناور اب شرآ شا، هدننک کالهف یاهنداد یرادلد ِنایم

!! ماسرب وش هفخ -

: دوریم لیلحت شیادص و دوشیم عمج ماسرب یاهبل

.. هگید شابن تحاران -

دوش! وحم شمشچ یولج زا یکی نیا طقف

: دیوگیم رتمارآ دبهم

... منکیم ادیپ هگید یرتشم -هی

دلا: میم رتشیب ِتنوشخ اراب شا یناشیپ شرآ

دیش!! هفخ نوتمه .. طقف دیش.. هفخ -

هچ ار هاگن نآ ِباوج و تسا شمشچ یولج خرف اباب ِهاگن .. طقف .. هظحل نیا رد

؟؟؟ دهدب دهاوخیم



tlg
:@

NOVELSLAND

: دریگیم شرآ یولج ار بآ ِناویل و دوشیم لخاد شوهم

.. روخب بآ مکی شرآ -

هب هکنیا ِنودب . دزیریم مه هب رتشیب هظحل ره دراد و درادن ندنام ِناوت رگید شرآ

وهب درادیمرب ار شا یشوگ و چییوس دنک، هاگن شتسد یوت ِبآ ِناویل و شوهم

: دیوگیم تحاران و مارآ ماسرب . دنکیمن هاگن سکچیه .هب دوریم شرتفد ِرد ِتمس

.. شابن یروطنیا -

؟؟ طسو نیا دنزیم رز یچ

ِلک . تسین بوخ شلا الح وصا دنزیم نوریب تکرش و رتفد زا هیقب هب هجوت نودب

تس. یسناش دب ِترخآ ِرگید یکی نیا و هتخیر مه هب شنهذ

اجک ..حاالزا هنانز ِشفک دش شا همه هک مه شا هیامرس دش. هدیلا م شن کال ِدوس

ِهام کی هک ییاهشفک ؟؟ درخب شفک تفج هاجنپ و دصراهچ هک دنک ادیپ یا یرتشم

هراچیب امسر .. دوشن ادیپ یرتشم رگا . دنرادن رادیرخ رگید و دنوشیم هدُمِد کال رگید

هک! تسا

هتسخ رتشیب یمک طقف . دنکیمن شَمارآ اه، نابایخ رد فده یب ِیگدننار اهتعاس

یب ..هب رتشیب یمک و دوشیم دیماان رتشیب یمک و دنکیم کرد رتشیب یمک و دوشیم

. دربیم یِپ اهراک نیا ِندوب هرخسم و تکرش ِندوب هدیاف

شرورغ و تیثیح ِمامت ینعی ، دناوتن ورگا تسین اه یگداس نیا هب ررض نیا ِناربج

هدش ضوع شهاگن ِعون دوب یتقو دنچ هک یخرف اباب . تفر دهاوخ خرف اباب ِشیپ

! درکیمن باطخ لچک نسح ار شرآ رگید و دوب

ِمسا مهزاب موس ِراب یارب و دزادنا یم هحفص هب یهاگن شا، یشوگ ی هرابود ِگنز اب

مادکچیه ال صا . دادن تیمها مه ناحبس ِسامت ..هب دهدیمن تیمها . دنیبیم ار شوهم

نآ صوصخ ..هب هداتفا شزرا زا شیارب زیچ همه هظحل نیا ورد دنرادن یتیمها

هک و..حاالمه تفر داب هب وهکی هک یناجیه و قوذ همه ونآ شتامحز ِمامت و تکرش
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! دشاب هتشادن مه نویلیم هد دیاش شباسح یوت

ِرد ِمشپ هب ناش همه ! یغود هچ یکشک یا..هچ یزاب هرخسم ..هچ یتکرش هچ اباب

ال!! صا شا الین ضع ی هنیس کون ِرود ِمشپ عیه!!هب ... تکرب

هناخ رد سکچیه ال صا شاک . دنکیم کراپ تشدنا رد ِطایح ِگنیکراپ یوت ار نیشام

مه ندز فرح هملک کی ی هلصوح . دنشاب هتشادن یراک ،ابوا دنشاب رگا ..ای دشابن

! دشاب هدرکن یقل نهد شوهم شاک و درادن

، دنکب یهاگن فارطا هب هکنیا نودب .و دوشیم هناخ ِدراو باصعا ویب دولا مخا

شلد و.. تشاد لقتسم دحاو کی اللقا شاک و.. دوریم اه هلپ ِتمس هب میقتسم

.. حبص ادرف نیمه .. دورب دیاش . دورب سولا ایچ مشلا یوالی هب بشما نیمه دهاوخیم

؟؟ شرآ اقآ ِلا وحا -

هتسخ و دولا مخا . دنکیم توف نوریب یسفن وربور هب هریخ ، شردپ یادص ِندینش اب

هاگن وا وهب هتسشن شرهوش ِرانک مه ولین نامام هک دنیبیم و ددرگیمرب شتمس هب

هب یاو و دوشیم مه رد رتشیب شیاهمخا اهنآ.. هب کیدزن یلبم یور مه شوهم . دنکیم

! دشاب هدز یفرح رگا شوهم حِلا

: دنکیم خرف اباب هب ور

-سالم..

: دنزیم ییانعم رپ ِدنخبل خرف و تسا راد شخ و هلصوح یب ادیدش شیادص

.. یریگیمن لیوحت .. ینیبیمن .. یریم ..رد تمینیبیمن ؟؟ هدزاش ربخ سالم..هچ ِکیلع -

: دشاب هاتوک هملا کم نیا هک دنکیم ار شیعس ِمامت و دنکیم شیاهوم الهبالی یتسد

.. هدایز ماراک مکی -

و یتحاران اب مه شیادص یتح ولین .و دنکیم شهاگن نارگن و میقتسم شوهم

: تسا هارمه ینارگن

؟! هبوخ حتلا ؟؟؟ شرآ هریم شیپ بوخ اراک -



tlg
:@

NOVELSLAND

نارگن ولین دنک. هاگن طقف یا هیناث دنچ هک دوشیم ثعاب ینارگن همه نیا و لا وس نیا

: دوشیم رت

؟؟؟ نامام هبوخ عاضوا -

هتفرگ شیاهنادند نیب ار شنخان سرتسا اب شوهم . دخرچیم شوهم ِتمس هب شهاگن

اب شوهم .. دنکیم گنت مشچ هتخیر مه هب یناور اب شرآ ! هتفگ سپ . دنکیم شهاگن و

: دیوگیم عیرس و دسرتیم هاگن نامه

! متفگن یصاخ ِزیچ -

! روظنم رپ یمک ، ددنخیم خرف

؟؟ شرآ هدش یزیچ هگم -

: دنزیم یدنخبل یتخس هب شردپ هب وور دریگیم شوهم زا مشچ صرح اب شرآ

! هدشن یچیه -هن..

: دیوگیم یا هناردام ِیزوسلد اب ولین

وت مینودیم اه..ام هرادن وت یتحاران ِشزرا یچیه .. ترس یادف ، هشب مه یچ -ره

هک.. ینکیم تالش یراد ردقچ

: دیوگیم یرامِرهز ی هدنخ نامه اب شردام ِنک درُخ باصعا یاهفرح ِنایم

.. هدشن یچیه متفگ -

: دنکیم شهاگن قیقد خرف

.. هریم شیپ بوخ هراد تکرش ِعاضوا سپ .. رتهب -

: تسا درسنوخ ولبات و تخس ردقچ و دوشیم هدرشف شکف

! دصرد دص -

: دیوگیم راو همزمز و دهدیم ناکت رس دنخبل اب خرف
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هرب.. شیپ بوخ عاضوا هک رتهب .. هگید هروطنیمه امتح -

یدنلب ِسفن مخا اب شرآ و تسا هارمه سرتسا و یتحاران رپزا نانچمه شوهم ِهاگن

: دشکیم

.. مباوخب ماوخیم .. هنکن مادص یسک -

: دیوگیم نارگن و هناردپ رابنیا خرف . ددرگیمرب و دریگیم مشچ

.. یزیرب مه هب ردقنا هرادن لیلد .. دایم شیپ راک وت یسک ره هساو -

: دنزیم دنخبل شردپ هب وور دنکیم ظفح تخس ار شرورغ

.. مزیرب مه هب هک هدشن یزیچ -

: دیوگیم شرّبکتم هشیمه دُغو ِرسپ هب ثکم اب خرف

نک.. باسح نم ور یتساوخ کمک -

: تسا حضاو شرآ ِباوج و

.. مرادن کمک هب یزاین -

هتخیر مه .هب دوشیم شقاتا ِدراو . دوریم اهباال هلپ وزا دوشیمن یفرح ِرظتنم رگید

دنیشنیم تخت یور . دنکیم ترپ یا هشوگ و دروآ یمرد شنت ارزا تُک باصعا ویب

ی هضرع یب کی دوشیم ، دروخب تسکش رگا . دراشفیم شرس یور ار شتسد وود

دنک. هرادا ار تکرش کی تسناوتن یدرایلیم ی هیامرس نآ هکاب یتفلچ واپ تسد

! طقف دنک عمج یکی ار شرّبکت و رورغ و رخف و دنکیم هدافا مه نتفر هناخراک یارب

شلا یخیب یزیر وربآ و حاضتفا نآ واب درک لِو همین و هفصن هک مه ار شهاگشناد

ِیسیلگنا ِنابز کی و دورب مه اداناک دهاوخیم هزات ! تفرگ روز هب مه ار شملپید دش.

یرگید ِراک وعالیف ینارذگ تقو زج رسپ نیا . دریگب دای دنکیم یلبنت مه ار هداس

دنک! دابآ ار اداناک دورب دهاوخیم ،حاال هدرک دابآ ار اجنیا ومک درادن

هرابود ِرارکت یارب شرآ ِسرت هدش..و رارکت راب دنچ و تسا خرف اباب ِراکفا اهنیا هتبلا

. تساه هنعط اهو تفوکرس نیمه ی



tlg
:@

NOVELSLAND

، یفنم ِراکفا روج رازه و ندرک یروخدوخ و ندوب ینابصع و ویخلا رکف مامت ِزور ود

مه اه هچب ِیزاب هرخسم یوالو رد بشید ِینامهم یتح . تسا هدرک شا هتسخ ادیدش

ینیریشدوخ هزات مه! اسیلا ِزاب ِسابل یتح . درکن بوخ ار شا هتخیر مه هب ِعاضوا

مه! شتواخس ِرگاب شزاون یاهتسد یتح مه.. شیاهنداد رامآ اهو

هک یتکرش و دروخیم خرچ شرس یوت شفک تفُج هاجنپ و دصراهچ ِرکف هظحل ره

هک ورناژییا هیامرس ِمامت ِنداد تسد و..زا هدیشک تمحز شیارب هام هس زا رتشیب

رارق ال صا هک دوب هدنام رکف یوت مامت ِزور رود و... درک تکرش نآ ِندرک اپِرس ِفرص

؟؟ دنک هچ تسا

شتمحز و یدرُخ باصعا هب دوش..هک تکرش ِلا یخیب هککال تشذگ شرکف زا اهراب

دعب سِلا هکنیا یارب تقوم ِراک ..کی رگید تسا تکرش هک درک رکف دعب . دزرا یمن

ار شباصعا هک درادن یشزرا چیه .. دیوگیم تسار شیولین نامام .. اداناک دورب دناوتب

و درادیم هگن ار تکرش طقف ؟؟ دشکب تمحز ارچ ال صا . دشاب تحاران و دنک درُخ

دش! دش، یچ ره مه تکرش . دسرب شا یلصا ِفده ،اتهب دنارذگیم تقو

تمحز شیارب هرخ .باال درذگب یروطنیمه هک دوشیمن و دریگیمن مارآ شرکف اما

ِعون هک نیمه و.. هدناسر رمث هب ییاج کی وات هتشاذگ هیامرس و تقو یلک و هدیشک

؟؟ دزرا یمن نویلیم اه نویلیم هب شدوخ درک، ضوع ار خرف اباب ِهاگن

ِیدوبان وهب دنیشنب روطنیمه تسناوتن ، یفیلکت وبال رکف رازه زا ..دعب رخآ ورد

نُتراک وهب هداتسیا رابنا ِرد یولج دنک.حاال.. هاگن تمحز و هیامرس همه ونآ تکرش

! دنکب یراک کی دیاب هرخ و..باال دنکیم هاگن هدش یدنب هتسب یاه

شفک تفج ددددنچ ایطاسب نیا ینودیمن وت دیع ِلبق یابش .. اتسین مردقنوا -

... تفگیم فِسوا .. نشورفیم

رو دراد و هداتسیا شرانک هزاجا ِنودب هک دهدیم ماسرب ارهب شا یا هشوگ ِهاگن شرآ

! لگشوخ دنُکیم جک یبل شرآ ِهاگن اب ماسرب . دنکیم رو

ِلبق ِبش دنچ ،وت هنکیم طاسب شفک هک شاقیفر زا یکی تفگیم ! همقیفر فِسوا -

.. رتشیب مانیا ِربارب ود ینعی دوب! هتخورف شفک یتفج رازه هی دیع
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: ددنخیم خلت و یگرخسم اب شرآ

.. اینموت یس شفک نوا زا -الدب

: ددنخیم دعب و دنکیم ثکم یا هیناث دنچ ماسرب

ینویلیم هک مینک طاسب کابالس یاهاج مینوتیم بخ.. .. هراد قرف انوا اب ..انیا ناهآ -

..اه؟؟ میشورفب

: دشکیم شتروص هب یتسد یبصع و هلصوح یب

.. مرادن ندینش ترپ و ترچ ی هلصوح .. ماسرب دنبب -

: دهدیم تیمها ردقچ هک مه ماسرب

هزاغم اتدنچ هب هدمع .. یشورف شفک یاه هزاغم میریم .. مینکیم هگید ِراک هی بخ -

.. هریم میدیم

. دنکیم هاگن شا الهن ُگسا و هناگچب ِراکفا و ماسرب وهب دهدیم هیکت رد ِبوچراهچ هب

: دنکیم هاگن شرآ هب قوذ ،اب دشاب هدرک یبوخ ِرکف هک راگنا ماسرب

... هدشن بش ات نک رواب .. شِراک وت میریم زورما نیمه اه!زا هبوخ -نیا

: دیوگیم و دتسرفیم نوریب یسفن ، ماسرب یاهنتفگ رعش نایم

.. هگید یتحار یرادن لقع -

: دزودیم وا ارهب شا یماداب ِتشرد یاهمشچ ماسرب

سیئر ایرادن هبنج .. یگیم یروطنیا مه، مدیم نوشن تساو هار دش! وررپ -زاب

؟؟؟ یراد نیا زا رتهب داهنشیپ منیبب وگب تدوخ ال ..صا نوج

مه هب یباصعا ویب تنوشخ اراب شرآ ِهاتوک یاهوم و دنکیم زارد تسد شرآ

: دزیریم

هراد شدوخ یدیلوت نیمه ! سیئر هشاب وگب ، هسریمن تِلقع مگیم یتقو قمحا هخآ -

همه نیا نم ..هگا رتمک مه هداد نم هب هک یتمیق زا دیاش .. هنکیم شخپ اه هزاغم هب
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رهش یاه هزاغم ِدوخ وت هکنیا مدب،هن یجراخ یاتکرش هب هک هنیاپ هساو ، شزا مدیرخ

ونوشدوس و هنک شخپ نوشساو هطساو هک ُچالنق نوشدوخ ایدیلوت سپ منک.. شخب

؟؟؟ هربب

یوت ، دونشیم ار شرآ یاهفرح یتقو دنک!اما هلمح دهاوخیم و دنکیم مخا لوا ماسرب

شدوخ زا ییادص ، ندرک رکف اه هیناث زا دعب . دنکیم رکف و دنام یم دراگ ِتلا ح نامه

: دروآ یمرد

؟؟؟ -اه

: دیوگیم رابنا ِرد ِنتسب ِلا حرد و دشکیم یدنلب ِفوپ شرآ

وت! سرب تِندرک مد یاچ هب اباب..ورب یچیه -

دنب کی ، هدمآ یتقو زا هک یدبهم . دوریم دبهم ِتمس وهب دریگیم ماسرب زا مشچ

نآ شورف یارب یرتشم کی ِندرک ادیپ و تکرش ونآ تکرش نیا هب ندز گنز ِلا حرد

. تسا شفک همه

هاگن دبهم ،هب شراولش یاهبیج یوت تسد و دهدیم هیکت راوید ارهب شا هناش شرآ

هب یتحاران ِهاگن واب دنزیم هناچ ِریز تسد ششوپ شوخ و ناوج ِیشنم . دنکیم

: دتسرفیم نوریب یسفن ، دبهم

دوب.. یسناشدب شمه -

. دوشیم طخ ِتشپ ِدرف اب دبهم ی هملا کم ِندش مامت ِرظتنم یتمحر هب هجوت ِنودب

: دنکیم ینیریشدوخ شَنوج یتمحر یارب و دوشیم شیادیپ مهزاب ماسرب

منیبن هرب.. رد تیگتسخ روخب ییاچ هی ..ایب یشنم موناخ نکن تحاران وتدوخ امش -

ینون اتهی هشکب یتخس و هنک راک دیاب .. هگید هدرَم اه.. یروخب ور دبهم ی هصغ

.. هرایبرد

ارزا اهفرح نیا هچب نیا رخآ و دخرچیم ماسرب ِتمس هب شرآ ِیا هشوگ ِهاگن

تسا هدز تلا جخ و بجعتم ، دنخبل نآ اب مه یتمحر یتح ؟؟ دروآ یمرد شیاجک

: دیوگیم یتقو
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هساو ..کال.. مرادن یفیرش یاقآ هب یراک هک.. هیچ..نم افرح ناج..نیا ماسرب یسرم -

.. متحاران هدموا شیپ ِعضو نیا

: دیوگیم مارآ و تنطیش اب ماسرب

ینوتیمن ونم هک هن وگن .. ینکیم زان مامش .. هراد راک امش اب نوج یفیرش منک رکف -اما

! ینوچیپب

بوخ ندوب یچرادبآ هک اقح و دناخرچیم هقدح رد مشچ یا هرخسم ی هدنخ اب شرآ

: دنزیم یفرح و دشکیم تلا جخ یشنم دیآ! یم هچب نیا هب

؟! ماسرب -هع

: دیوگیم هدش جک ِبل اب شرآ

! سرب تِراک هب ورب ایب ؟؟ هیچ تراک تفر تدای زاب ماسرب -

: دهدیم شرآ هب زیت ار شهاگن ماسرب

؟؟؟ یدادیم شوگ ور ام یافرح یتشاد -

دیدهت طقف . درادن باصعا شرآ هک یعقاوم صوصخ !هب تسا خم یور یهاگ ردقچ

! تسین شا حیلا دیدهَم دیدهت ال صا هک مه ماسرب و دنکیم شهاگن راو

ناتسیاو شوگ نک.. رکف تتشز راک هب نیشب تقاتا وت ورب ! نوج سیئر هدیعب وت -زا

.. تسین یبوخ ِراک ال صا

! ندروخ یسپ یارب هدش هداز هچب نیا ال صا

: دیوگیم مارآ ، راودیدهت ِهاگن نامه اب

؟؟؟ نوریب تِمزادنب ای یریم -

: دربیم ارباال شا وررپ یادص ماسرب

ال صا ! نوریب تمزادنب نوریب تمزادنب هقید هب ور..مد ام یدرک سیورس هک ماوت -

یِه ؟؟ مراک نیا ِجاتحم یدرک رکف .. مسرب میلبق ِراک هب مرب هدب ومهام نیا ِقوقح



tlg
:@

NOVELSLAND

هک... هنکیم دیدهت هشیم یچره

: دیوگیم ماسرب یاه ییارس رعش ِنایم مارآ و باصعا ویب دشکیم باالیی دنلب ِفوپ

وش.. هفخ .. ماسرب وش هفخ یاو -

و دتسیا یم شرآ یوربور تسرد و دوشیم مه رتکیدزن هزات ! ارمع ؟؟ دوش هفخ ماسرب

: دیوگیم هناراکبلط و رمک هب تسد

هراد ! منوم یمن اجنیا مه هقیقد کی هگید ..نم میلبق ِراک ِرس مرب ماوخیم هدب! وملوپ -

اجنیا ییاچ یب زا هگید لا! وس ِریز یربیم ونم یراد .. هشیم نیهوت ماراک و نم هب

وم یگدنناوخ نومه مریم ! مدیمن نوتتسد هب یاچ هرطق هی مه نیداد نوج

مرس تنم مه هقیقد هب مد ..یه اجنیا نیدروآ نتیخادنا میبساک و راک وزا ..نم منکیم

نوشساو هگید ارچ هک نتفرگ ومغارس رفن دنچ اتاالن ینودیم ؟؟ نیراذیم

؟؟؟ منوخیمن

ار ماسرب ِشوگ . دشکیمن شباصعا رگید و تسا ندش تیلیت هب ور رگید شرآ ِخم

: دیوگیم یگلصوح ویب صرح اب شدناچیپ ِلا حرد و دریگیم

ال صا زورما هک شابن نم ِمشچ یولج هگید طقف .. نکب داوخیم تلد یطلغ ره ورب -ایب

.. مرادن وتاه ییورپ ی هلصوح و حلا

: درغیم راو ونهلا دوشیم جک ماسرب ِرس

نک!! شلو شیدنک نک! لو نک لو یآ -یآ

شناهد یولج تسد هدنخ اب یشنم و.. دروآ یم ششوگ هب یرتشیب ِراشف شرآ

. دراذگیم

؟؟؟ ماسرب ایهن یریم ایهن؟؟ یریم -

: دیوگیم و دریگیم ار شرآ ِتسد ِچم ماسرب

نک! شلو مگیم هکیترم مرب.. نک لو نک! لو بخ بخ -

دنک: یرگ هطساو دنکیم یعس هدش لر تنک ی هدنخ نامه اب یشنم
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.. هراد هانگ دینک شلو یهانپ یاقآ -

! شرآ مه یکی دراد، هانگ هچب نیا یکی هلب

. نوریب دنکن ترپ اپیت اراب ناش همه یباصعا یب نیا رد هک دنکیم یعس یلیخ شرآ

: درغیم یدج و دهدیم لُه یتمس ارهب ار!وا نِج ِمخت نیا صوصخ هب

! شابن نم ِمشچ ولج هگید ورب -ایب

واب دراذگیم شا هتفرگ درد ِشوگ یور تسد ، دوشیم دازآ شتسد زا هک نیمه ماسرب

: درغیم شسیئر هب ور مخا

شیااال! هنکشب تتسد -

هک ورب ِد ماسرب ، درادیمرب شتمس هب مدق کی هک نیمه و دنکیم شهاگن بجعتم شرآ

. هناخرادبآ یوت دوشیم میج هک دشکیمن هیناث !هب یتفر

: دنکیم هاگن ماسرب ِنتفر ِدر وهب دهدیم نایاپ ار شسامت دبهم

.. ماسرب نیا هک هراذیمن مدآ هساو ساوح ! متفگ یچ ال صا مدیمهفن -

: دسرپیم دبهم هب ور دعب .و دیایب شیاج ِرس شباصعا ات دشکیم یقیمع ِسفن شرآ

؟؟ یدرک ادیپ ویسک ؟؟ دش یچ -

: ددنخیم یعونصم و هدنمرش دبهم

.. هشیم ادیپ ... ااشنا .. مدرگیم مراد هن..اما هک زونه -واال..

دقن هب تسد ِیرتشم روطچ رخآ . دیوگیمن یزیچ ،اما درادن دیما مه دصرد هد دنچره

و تسین هدش هتخانش شتکرش زونه یتقو دوش، ادیپ اجکی شفک همهنیا یارب

دنا. تمیق نارگ یدایز اهشفک و.. درادن یرابتعا

ِهار ِندرک ادیپ یارب رکف ِقرغ و دنیشنیم شا یلدنص یور مهزاب . دوشیم شرتفد ِدراو

شرآ یارب اعقاو ..هک تمیق ِفصن رگم ، دریگب سپ ار اهشفک هک درکن لوبق یدیلوت لح..

! دراد روز
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..هک تسا شا ییاد یاه یرتشم ِلا بند اهاط،هب ِهارمه وهب هدماین زورما مه ناحبس

ابیرقت یزیچ کی مه ،ایهن!نآ دنکب اهنآ ِبلا ارق اهشفک نیا یروج کی دناوتیم دنیبب

دص باالرت ِتمیق اب مه ،نآ رگید ِسک زا ناحبس ِییاد یاه یرتشم و.. تسا نکمم ِریغ

ِشوگ هب تقو کی تشادن تسود ال وصا دوب فلا خم دنچره . دننکیمن دیرخ سلا

ناحبس ِعنام تسناوتن دوش،اما تشز شیارب و دسرب ناحبس ِینامدوخ یدایز ِییاد

ردقچ ، دمهفب ناحبس ِییاد مه فرط نآ وزا دوشن ادیپ یا یرتشم .حاالرگا دوشب

لا وس ِریز ناحبس ِییاد یولج شتیصخش و ناش و رورغ ردقچ و دوشیم دب شیارب

. دوریم

. دنزیم گنز ناحبس وهب درادیمرب ار یشوگ اهرکف نیمه اب

؟؟ شاداد منوج -

: دراشفیم شکاندرد ِیناشیپ ارهب شناتشگنا

؟؟ ناحبس ییاجک -

: تسا مارآ ناحبس یادص

.. منزیم فرح هدنشورف ابهی مراد -

: دیوگیم ثکم اب

؟؟ یدرک ادیپ یرتشم -

: دیوگیم نتساوخن رپزا ناحبس

هک.. هسانشیم اهاط هگید ی هزاغم اتدنچ ..هی میدرگیم میراد -عفالهن..اما

: دیوگیم یگتخیر مه ابهب ناحبس یاهفرح ِنایم

.. هیفاک مه اج نیمه !ات هسب .. هگید داوخیمن -

.. هخآ -اما

: دنزب فرح ناحبس دراذگیمن
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رد دب نم ِمسا امو ِتکرش مسا طقف .. هشیمن ادیپ یرتشم منودیم هک -نم

رُق وش ایرتشم مراد هک هنک رکف و هسرب تییاد ِشوگ هب دایمن مشوخ .. هریم

.. دیدرگرب .. منزیم

: دنکب یراک کی دراد تسود و تسا تحاران شقیفر یارب ناحبس

... دشن ...هگا هشیم یچ مینیبب میرب هگید اتود -هی

یجراخ ِیرتشم لا بند هراد مه دبهم .. منکیم یرکف هی مدوخ ! ناحبس داوخیمن متفگ -

نک.. شلو .. میشورفیم تکرش اتدنچ هب شقوف .. هدرگیم

: دیوگیم یتحاران واب دنزب یفرح شرآ ِیدج ی هتساوخ یور دناوتیمن رگید ناحبس

.. هشاب بخ.. هلیخ -

. دنکیم یظفاحادخ ناحبس اب

ار شش تال ِمامت دبهم . درذگیم بارخ ِرکف و سرتسا نیمه ..اب هتفه کی هب کیدزن و..

یداهنشیپ و دسریم شنهذ هب یرکف کی سکره .. یرتشم کی ِندرک ادیپ یارب ، دنکیم

. دریگیم مه شا هدنخ یتح یهاگ هک هرخسم و روخن درد هب یاهداهنشیپ . دهدیم

ِتاداهنشیپ نیا تسین مولعم و دنکیم روغلب یزیچ کی هقیقد هب مد هک ماسرب ِلثم

یوت هکنیا ! دروآ یم رد شیاجک ارزا یلیخت ِتاداهنشیپ نیا ! یلّیخت ..آآآ ینعی خُت...

ال صا !!ای کلم ای نیشام اب هضواعم یارب دنراذگب ..ای دنراذگب یکت شورف یارب ، تیاس

ِهارمه هب ینیج وا!!ای هب دنهدب داد داهنشیپ باالرت ِتمیق سکره ، دنراذگب هدئازم

ِرکف نارازه .ای دننک شبآ درُخ درُخ یروج کی اهو هزاغم هب دنشورفب نویتناشا

! رگید ی هرخسم

ار شوهم ، دنکیم دنلب ار شرس یتقو . دوشیم زاب هاتوک ی هقت دنچ اب شرتفد رد

شاداد هک تسنادیم و دوب هدماین شتکرش هب دوب یا هتفه کی هک یشوهم . دنیبیم

: دیوگیم مخا حاالهکاب ِلثم تس. یکاش وا زا ادیدش یقل نهد ِرطاخ هب ششرآ

؟؟ اجنیا یایب تفگ -یک

: دیوگیم و دوشیم کیدزن یسول زا هدیچرو یاهبل و تحاران ی هفایق اب شوهم
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.. مایب متشاد تسود بخ.. -

شا همه و دنک لمحت دناوتیمن ار خرف اباب و ولین نامام ی هنازوسلد یاههاگن شرآ

! تسا لوضف ِشوهم نیا ِریصقت

! منیبب نوریب ..ورب یتشاد تسود دوخیب -

: دوشیم رت مولظم شوهم

و هدنوچیپ یرتشم هک.. متفگ طقف .. مدزن انیا نامام هب یفرح هک نم ! ماوخیمن -

.. هدنوم تاسنج

؟! دیوگب تساوخیم یچ اقیقد رگید

! مرادن هلصوح نوریب ورب شوهم -

یلک دزو فرح شاهاب هناردارب هک نامه . دهاوخیم ار شقاتا یوت ِشرآ نامه شوهم

دوب! هدش یرگیج ِشاداد

.. مگب دیابن متسنودیمن بخ.. دیشخبب -

: دیوگیم رتدوز شوهم ،هک دنزب یفرح دنکیم زاب نهد شرآ

! مدادن وشباوج دز، گنز دنهس -

ِباوج وت ِفرح ِرطاخ هب ؟؟ یشاداد نیبب ینعی .. هتشاذگ مارتحا شفرح هب ینعی نیا

!! افطل نک یتشآ ماهاب ! مدادن ار دنهس

: دیوگیم شوهم . تسا باصعا یب اعقاو و دنکیم گنت مشچ شرآ

؟؟ نیبب داد.. ممایپ یتح دز! گنز راب -ود

: دنیبب ار دنهس ِمایپ ات دریگیم شرآ یولج و دروآ یمرد ار شا یشوگ

هک! مدادن وشباوج نم هدش..اما گنت تارب ملد شوهم هک هداد مایپ -مهب

دوش، هدز یرگید ِفرح هکنیا زا لبق . هتخیر مه هب شرکف و تسا تاملک هب شهاگن
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! دنروآ یم فیرشت زیزع ِماسرب و دوشیم زاب شرتفد ِرد

! هوهق سیئر -

رد شیاعد هک هتبلا . دنکن رِو رِو زورما هچب نیا دنک ادخ و دهدیم ماسرب ارهب شهاگن

ِفرظ یوت ،زا دراذگیم زیم یور ار هوهق ِینیس هکیلا حرد ماسرب و دوشیم وحم قفا

: دشکیم نوریب طالیی ِدلج اب کشالیت کشالت،

تنهد وت روخب هیا.. هقرج ! هنفخ یلیخ .. مدروآ تساو کشالات نیا زا زورما سیئر -

.. هبوخ یلیخ باصعا و هیحور هساو .. هریگیم ت هدنخ تدوخ هکرتیم

! نوج سیئر ی هیحور ِندرک ضوع یارب تالش همه نیا زا یسرم

هب یهاگن ماسرب ! دنارذگیم ار شتاقوا راو هراچیب ردقچ و دشکیم یدنلب ِسفن شرآ

: دریگیم وا ِتمس هب مه کشالیت و دنکیم شوهم

یشورف ینیریش متفر تدوخ ِقشع هب طقف ! نزب قَس وت منیا نم..ایب ِقشع .. شوهم -

!! هنووووج تندروخ یتح هک روخب .. مدرک اوس ور انیا

: دریگیم کشالتار زان واب ددنخیم شوهم

.. مزیزع یسرم -

: دیوگیم یمارآ یادص اب شرآ

؟؟ نوریب دیرب هشیم ود.. -ره

: دنکیم در ماسرب هک هتبلا ! هنامرتحم هچ

! مایم االن منم ورب، وت شوهم -

قِد! ی هنیآ دوشب و دنامب دهاوخیم ینعی " مایم "االن نیا و دریگیم متام

اه! تسا حلا ِدض یهاگ مه ماسرب نیا و دهدیم یاباال هناش شوهم

.. یتخیرن هوهق نم هساو -
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: دیوگیم یکمشچ واب دهدیم هیکت شرآ ِزیم هب ماسرب

! سَفن تساو مزیریم مایم االن -ورب

! تراز

ِموق نیا ِریگ هک یا هتسخ ِشرآ و دنام یم ماسرب و.. دوریم نوریب هدنخ اب شوهم

! هداتفا قفومان ِشنُکارت ِماسرب و.. مهفن

؟؟ سیئر یروطچ -

؟؟ ادخ یِا رخآ تسیچ یارب رگید شدنخشین نآ

! ماسرب ِنتشادرب رود ینعی هاگن نیمه . دنکیم شهاگن طقف و دهدیم هیکت شرآ

مه ارهب شرآ یاهوم و دنکیم زارد تسد و دنیشنیم شرآ ِزیم یور زیخ کی اب

: دزیریم

! هراد وش هبذج و مخا مه تیمولظم وت یتح هک مرب ومپیتشوخ ِسیئر ِرگیج -

؟؟؟ دزادنیب ور ارزا کرسپ نیا روطچ و دنزیم سپ ار شتسد شرآ

؟؟ یتشادرب رود !زاب وتتسد رانک شکب -

ار! شناهد دنکیم تخیریب بیجع و دنکیم جک یبل ماسرب

دش.. هبنج یب -زاب

سرت اب ماسرب ..هک نوریب قاتا زا دزادنیب و شلغب ِریز دنزب ار ماسرب هک دوشیم دنلب

: دیوگیم عیرس

! تاهوربا ِنوج .. منیشب راذب .. مگیمن یچیه .. مدرک طلغ بخ بخ -

. دریگب ار ماسرب هک درادیمرب زیخ و دنکیم کیرحت رتشیب ار شرآ رخآ ِفرح نیمه

وت! هشیمن تیلا ح فرح راگنا -هن

اب مه شسرت . دتسیا یم زیم ِفرط ونآ درپیم نییاپ زیم زا زرف و زیت ماسرب اما
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: دیوگیم یتقو تسا هارمه تنطیش و هدنخ

یداهنشیپ هچ نیبب نیشب .. مگیمن یچیه هک متفگ .. هگید راینرد یزاب یشحو -اقآ

.. مراد تساو

وک.. وت نُکب وتاداهنشیپ -

: هملا یکم هیقب ! قووووب

نیا ...هن تاهوربا وِزان هفایق و تخیر و لکیه و تیصخش ..زا نوج سیئر هتشز -هع

! سیئر ِبانج ندز فرح لدم نیا هدیعب امش هن..زا یرخآ

: دیوگیم رود نامه .وزا دریگیمن مارآ اج کی ماسرب و تسا ندمآ هبباال ور شرآ ِرفک

مرب.. و مگب تهب ومرکف مدموا .. یدج .. مدرک یرکف هی نم نک!اقآ ربص نک ربص -

!! نوریب -ورب

! امتح

؟؟ بخ .. مگب تهب ات نیشب هک.. تسین رکف -

! دسرب وا هب شتسد طقف و دنزیم سفن سفن صرح زا شرآ

.. تمدز گرم ِدح ،هب تمریگب ! اینکیم دروخ ومباصعا یراد ماسرب -

! شدریگب دناوتب رگا طقف

: دریگیم وا هب یور ار شتسد ِفک و دتسیا یم شرآ ِرتفد ِرد یولج تسرد ماسرب

مرب.. دعب مگب، راذب ماسرب ِنوج .. مگب راذب طقف ! مریم مدوخ ، اجنومه اسیاو -

مک ار شرش ، دنزن ار شفرح ور یادخ نیا هکات دنادیم و دتسیا یم کالهف شرآ

هک! دنکیمن

وگب.. -یاال
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هیناث دنچ و..اب دیآ یم شبل یور یدنخبل و دتسرفیم نوریب یا هدوسآ ِسفن ماسرب

: دیوگیم شرآ ِیبصع ِتروص هب هاگن

منم و یروخب وت یا هقرج کشالِت و هوهق و یشکب قیمع ِسفن ینیشب هیچ ترظن -

؟؟ منزب فرح تساو

! تسا المز کتک هچب نیا هن

! همراطخا نیرخآ !! نزب وتفرح ماسرب -

: دننزیم ار ناشفرح و دننکیم فطل هرخ باال ناج ماسرب و دیوگیم دیدهت ِجوا رد

.. مگب تهب دیاب هک تسه یزار ..هی نوج سیئر نیبب -

رپ دوجوم نیا دنکیم سح ارچ دنادیمن ؟! شدوخ درومرد زار..زار . دنام یم تام شرآ

ال مرب ار شدوخ ِدرومرد ِینورد یاهزار دهاوخیم دنکن و.. هدچیپ و.. تسا وزار زمر زا

تابر دنکن و.. تسیک شا هداوناخ و هداد شقیفر مادک ار راتیگ ثمالنآ هکنیا دنک؟!!

ِدنلب یاه ومژه شزیمت ِدیفس یاهاپ نآ اب دشاب هسنجود ثمال.. ..ای دنادیم و..هچ دشاب

؟؟؟ شا یماداب یاهمشچ

: دوشیم رت واکجنک هظحلر وه درذگیم شنهذ زا رکف رازه هیناث دنچ یوت

؟؟ هیچ -

: دیوگیم بات و بآ ورپ دنکیم مارآ ار شیادص ماسرب

؟؟ لوق .. هنومب نومدوخ ِنیب -

!! گنج و یطحق یارب هدش هتخاس و.. زیمترت ِتابر کی ! تسا تابر یاو

وگب! بخ -

: دیوگیم یتنطیش ورپ صاخ ِکمشچ اب ماسرب

! ایگن یسک ..هب هراد یسک رتمک هک مراد یتردق هی -نم

ِتردق هک دنک فارتعا تسا رظتنم . دوشیم بجعتم شیوربور ِدوجوم یور شهاگن
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. دنزیم سدح روج رازه و تسا ماسرب ِناهد هب شساوح ِمامت .. تسیچ شا ییاروام

: دیوگیم یذوفنرپ و مارآ یادص ..اب راظتنا زا رود ال ..ماک ماسرب و

مهب ادخ ، منکب لد ِهت زا ییاعد هی هگا ..هک صاخ ی هدیرفآ !هی مصاخ ِمدآ -نم..هی

.. هدیم

سح و دوشیم مه رد شا هفایق مک ..مک دشکیم رپ تایسدح ِمامت . دوشیم کشخ

دلب بوخ ار ندرک لگسا ..ای.. تسا لگسا رشب نیا ! تسا هدش هرخسم ال ماک دنکیم

؟!! تسا

: دیوگیم ار شیاه ترپ و ترچ ی هیقب و دنکیم هدافتسا شرآ ِندنام توهبم زا ماسرب

هرب.. شورف اج کی تاشفک ی همه هتفه نیا ِرخا هکات منک اعد ماوخیم -

دراد . دراذگیم شرس یور تسد و دنام یمن شیارب یباصعا . دشکیم توس شرآ ِزغم

: دوشیم هناوید

... نوریب ورب ماسرب -

: دزیم مامت ِتیدج اراب شفرح ی همادا اما ماسرب

روخ هنم!در یاعد هی شِراک .. سیئر هریم شورف ش همه هتفه نیا ِرخآ ات تاشفک -

! رایب نامیا .. هرادن

. تسا هداتفا یا هبوجعا هچ ِریگ شرآ هراچیب یییعه ! تکرب نیا ،هب تسا هدازماما

دیآ: یمرد ندوب مارآ زا دراد شیادص

! نوریب ورب.. متفگ -

: دهدیم یاباال هناش ماسرب

ی همه هک دش ادیپ دقن هب تسد ِیرتشم هی هتفه نیا ِرخا ات یتقو .. نکن رواب -حاال

تدای ، یتخورف ور همه هگا طقف .. یسریم مفرح هب تقو نوا ، دیرخ اج هی ور اشفک

مگیمن و مریگیمن تزا ..االمن یدب منم ِقح دیاب تقو نوا اه! هدوب نم یاعد اب هشاب

.. ماوخیم یچ مریخ یاعد ِضوع رد مگیم تهب ، یتخورف هک یتقو ، هنومب راذب یچ..
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؟! رخآ دنک هچ هچب نیا ؟؟اب شدنزب ؟؟ دوش ینابصع ؟؟؟ دنک هیرگ ؟؟ ددنخب

: دریگیم اوه رد یتسد ماسرب

! هتفه نیا ِرخآ ات هشاب تدای -

دش لزان شرس رب روطچ بال ..نیا شا یناور وحِلا دنام یم شرآ .و دوریم نوریب

حاال؟! تسا دوز ای دنک مادقا تکرش ِندش لا یخیب یارب ؟؟ درادن یص خال هک

*******

هب دمآ ارچ ال صا ار زورما و تسا هبنش جنپ . دهدیم زیم یور ِمیوقت ارهب شهاگن

؟؟ تکرش

، تشذگ هک یا هتفه ود نیا . دوشیم دنلب شزیم تشپ زا هلصوح الیب ماک و هتسخ

ِینتسکف ِتکرش لا یخیب و دنامب هتسناوت زونه روطچ و دوب باذع شا هظحل ره

هتخت هرابدص ار روخن درد هب ِتکرش نیا ِرد دیاب هک ادخب ؟! دوشن شا هدش هتسکشرو

، تسین وا ِدح و ناش الرد صا هک ییاجنیا .. شدوخ وحِلا قشع ِیپ تفریم و درکیم

؟؟ رخآ دنکیم یطلغ هچ

تاوارک و یدادم کون ِزولب یور و درادیمرب ار شقارب ِیکشم ِتخود شوخ تُک

یاهرتخد هب یمک دنکیمن محر ارچ و تس یتبعُل هچ ناااااج . دشوپیم شا یرتسکاخ

رهش؟!

یم هناخرادبآ هب شیارذگ ِهاگن ، ورهار زا ندش در ِلا حرد و دیآ یم نوریب شرتفد زا

مه شا یشوگ . دوریم رو شا یشوگ واب هتسشن رتناک یور هک دنیبیم ار ماسرب . دتفا

هلصوح ؟؟ تسا شیاه قیفر نآ زا یکی ی هیده مه نیا و تسین نییاپ لدم نیچمه

. درادن ندرک رکف ی

و دروآ یم ارباال شرس ماسرب هظحل نامه ،هک دریگب مشچ دهاوخیم

! انامه دوجو ِزاربا و قوذ و نتشادرب رود ، انامه ندید .. شدنیبیم

.. هدشن مه ود تعاس هزات هک.. دوز ؟؟؟ یریم اجک سیئر -هع
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! دهدب سپ باوج دیاب مه شا هتفای لماکت ِیکیتن ژ شهج .. ِچنف ِیچرادبآ هب

وا ارهب دوخ و دیآ یم شلا بند ماسرب .اما دوشیم ودر دریگیم مشچ هلصوح یب

: دناسریم

نوا ِلثم .. امدیسرپ لا وس ثمال ؟؟ یدیمن باوج ارچ ؟! هههتچ ؟؟ یفایق وت هیچ -زاب

و نرایم تباسح نراد هک راگنا هن راگنا و نییاپ یزادنیم وتِرس هدریش ِنایاپراهچ

... فرح تاهاب

. دنکیم شهاگن و ددرگیمرب دولا مخا و هبذج ورپ وهکی شرآ ، شیاهندروخ خم نایم

دنک: لماک ار شفرح مارآ و ثکم اب ماسرب هک کانسرت ردقنا

هچب هراد ندش اژاهد هگید نیا ؟؟ منک راکیچ وگن.. ؟؟ یروخیم ارچ بخ ؟؟ منزن فرح -

؟؟ لوغ

ورد دنک تصرف ماسرب هکنیا زا لبق و دنکیم زارد تسد ! شدنزب دباب .. دوشیمن رگید

: دنکیم شمخ و دریگیم ار شندرگ ِتشپ ، دورب

؟؟؟ منک ت هفخ ای یشیم هفخ ماسرب -

! ییوررپ اب هتبلا دلا.. نیم هدش، ریسا و هدش مخ ماسرب

خآ !خآ امریگیم سپ وماعد زیچ.. همه یب یآآآ !! تسکش وندرگ نک لو نک! لو بخ -

عع!! نک ملو

نیا ِرس ار شا یتحاران و تینابصع مامت دراد تسود و دراشفیم رتمکحم ار شندرگ

دنک: خیلا نُک تیلیت خم ی هچب

ب... منک دروخ وتندرگ منزب راذن .. وووورن نم خم ور ردقنا گس مخت -

! دوشیم ینف هبرص اجک وزا روطچ دنادیمن .. وهکی هک هدرکن لماک ار شا هلمج زونه

!! شزیزع ِتکرب ؟؟؟ شیاجک مه نآ

: دربیم ارباال شیادص ماسرب و دنکیم عمج ار دوخ دوبک و هدش الل

یدب، راد ردام ردپ شحف نکب،اما داوخیم تلد یطلغ اااه!ره هدن شحف ووووه -
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یراذب مزمرق ِطخ ور ..اپ ههههنم ِزمرق طخ نیا ! هشاب تساوح !! مدیم یسومان ِشحف

!! مراذیم ترادن و راد همه ور ،اپ

ِینابصع ی هفایق هب هاگن درد زا هدش مهرد تروص ؟؟اب نامه ینعی شرادن و راد

! تسا هزرابم ی هدامآ و هتفرگ دراگ هک دنکیم ماسرب

؟؟؟ یدرک یطلغ -هچ..

لوجنپ ی هدامآ ِهایس هبرگ کی زا مک هفایق نیا و..اب دهدیم نیچ ار شا ینیب ماسرب

! درادن ندیشک

دوب!! تقح -

وهکی و دنکیمن لمحت رگید !! یتنعل دنکیم درد یمارگ ِتمسق ..نآ دریگیم یسفن شرآ

: دکرتیم

!! نوریب منکن تترپ هگا متسین شرآ -

ِیشنم مناخ ِتشپ ندز، مه هب مشچ کی ورد دنکیم رارف وهکی .. یدنلب ِنیه اب ماسرب

: دوریم شزیزع

دش! ش هنشگ زاب نوج سیئر هک سرب مداد هب یشنم موناخ !! لضفلبا -ای

. دوشیم دنلب شیاج زا هدنخ واب هدیسرت یشنم

؟؟ زاب هدش یچ -

: دیوگیم شدنب تشپ دبهم

؟؟؟ یدنوزوس شیتآ زاب ماسرب -

ِتشپ هک دنکیم هاگن یماسرب وهب دتسیا یم یشنم یولج نانز سفن سفن شرآ

هناوید یسخُت زا هک ییاهمشچ و یناطیش ی هفایق کی اب مه ..نآ هتفرگ رگنس یتمحر

ار! مدآ دننکیم

هگید .. نوریب ورب !!ایب نوریب ورب مدآ ی هچب لثم تدوخ !ایب تشپ نوا زا نوریب -ایب
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!! مرادن ور یکی وت یایزاب رتنع ِباصعا

هک: دتفا یمن راک زا شنابز اه..اما هدیسرت ماسرب

؟؟؟ مگب ؟؟ مگب .. امگب مدلب منم ! شاب هتشاد کالم تفع نوج سیئر -

اپ ماسرب زاب هک دمهفیم دوز یلیخ و دیآ یم نوریب قاتا زا ناشیادص زا ناحبس

! شرآ ِمُد یور هتشاذگ

اه؟! هچب هنوتربخ -هچ

رابنیا و دنکیم هاگن ماسرب هب طقف تینابصع و صرح زا هدش گنت یاهمشچ اب شرآ

! دزوسیمن شلد رگید

منک! هیوست تاهاب ماوخیم -ایب

؟؟؟ یدب لوپ مهب یاوخیم ینعی -

: ددنخیم صرح اب شرآ

! مدیم لوپ -هرآ

: دیوگیم و دنکیم لر تنک ار شدوخ هک دریگب وا هب ور ار شطسو ِتشگنا هدنام مک

! زورما نیمه .. ینکیم مک وترش -

: دشکیم ولج ار دوخ دوز یلیخ ، دزادنیب نوریب ار ماسرب شرآ هکنیا ِسرت زا ناحبس

ِرس ورب ایب ماسرب ! اوعد و گنج زورره زورره هگید دیش لا یخیب هع.. هگید هسب -

زااالن؟؟؟ یریم اجک وت شرآ ! منیبب تِراک

: دنکیم هاگن ماسرب هب طقف شرآ

!! نوریب ایب یتمحر موناخ ِتشپ -زا

: دزادنا یم رسباال هناراو سخُت ماسرب

!! یروخب ونم یاوخیم -
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: دهدیم ناحبس ارهب شا هدش پچ ِهاگن شرآ

هگن ونیا ِیچ نک..نم یرگ هطساو ..یه هراد هانگ تس هچب وگب یه ! ریگب لیوحت -

؟؟؟ هخآ تکرش وت مراد

کی ناحبس ِیگدنمرش یارب ماسرب و.. دهدیم ماسرب ارهب شرگ شنزرس ِهاگن ناحبس

: دوشیم هدز تلا جخ .. ولوچوک

.. هدیمن ومباوج ، مسرپیم لا وس شزا دوب! شدوخ ِریصقت ادخب -

: دیوگیم و دشکیم یفوپ هاگن نامه اب ناحبس

.. نکب وتدوخ ِراک ، نییاپ زادنب وتِرس .. ماسرب نکن ییوررپ ردقنا -

رابنیا . دهد ماجنا ، دهاوخیم وا زا ناحبس هک ار یراک نیچمه تسین دلب ! دناوتیمن رخآ

! طقف ناحبس ِرطاخ ارهب

: دیوگیم شرآ هب هدش،ور لوحتم دعب و دنکیم توکس یا هیناث

! سیئر دیشخبب -

! هناعوررپ و هناراچان هچ هن! ؟؟ هنامولظم هچ

مشمه .. مدن ریگ تهب هگید مدیم لوق منم .. نراد جایتحا نم هب ..انیا نوریب زادنن ونم -

.. هشب ناربج هک منکیم ریخ یاعد تساو

دنک! شلمحت دناوتیمن هن..

..ای... نوریب یریم شوخ ِنوبز -ایاب

: دنزب ار شفرح ی همادا دراذگیمن ماسرب

! لوق .. هشیم تباجا تقح رد ماعد زورما منک.. اعد تساو راذب -

: دیوگیم ، هتفرگ ِرسباال و هتسب یاهمشچ واب دریگیم ارباال شتسد ود دعب و

وش اشفک ی همه هگب نوج، سیئر هب هنزب گنز نفخ ِیرتشم االنهی نیمه ادخ -یا



tlg
:@

NOVELSLAND

! هرادیرخ دقن

بوخ ار وا هچب فلا کی هک ادخب و دهدیم ناکت رس فسات اب یبصع ِدنخزوپ اب شرآ

. تسا هتشاذگ راک ِرس

ورب... ..ایب یرایم ونمباال یور نوا یراد هگید ماسرب -

: دیوگیم عیرس ماسرب دیآ. یمرد ادص هب یشنم ِنفلت ِگنز شفرح ِنایم

هیک! نیبب رادرب یشنم موناخ .. سیس سیس -

ار نفلت ِیشوگ و دریگیم ماسرب زا مشچ یشنم و دوشیم توکس . دنکیم مخا شرآ

. درادیمرب

؟؟ دییامرفب ، شرآ ِیناگرزاب ِتکرش -

: دهدیم ار شباوج یشنم و دوشیمن هدینش طخ ِتشپ ِدرف یادص

.. رکشتم -سالم

ح کی اب شرآ ایهن!و هتفرگ شریخ یاعد دنیبب ات هتفر یتمحر ِتروص یوت ماسرب

و دنا شوگ اپارس مه دبهم و ناحبس . دهدیم ماسرب ارهب شهاگن .. دیدرت اب دیاش یلا..

: دیوگیم یشنم

؟؟ نتفرگ سامت یک مگب .. نتسه -هلب

: دیوگیم بجعت اب یشنم .هک دنکیم هاگن یشنم هب طقف مه شرآ رگید

.. نوتتمدخ یشوگ -هلب..

: دیوگیم یمارآ یادص اب شرآ هب وور دراذگیم نفلت ِیشوگ یولج تسد

! نتفرگ سامت اهشفک ی هلماعم هساو نگیم .. یهانپ یاقآ نراد راک امش -اب

واج تریح ِرس زا یمخا اب شرآ . دنوشیم کشخ هظحل کی رد همه یشنم ِفرح اب

راختفا اب ماسرب ! ماسرب هب و...دعب یشوگ وهب دنکیم هاگن یتمحر هب یگدروخ

: دنکیم هراشا یشوگ هب وربا و مشچ واب ددنخیم
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؟؟ هیرتشم نیبب -ایب

یتخس هب شرآ ؟؟؟ تفرگ یدوز نیا هب شیاعد . دنام یم ماسرب یور همه ِریحتم ِهاگن

دنکیم رکف زونه و تسا روابان زونه . درادیمرب مدق یشنم ِتمس وهب دیآ یم دوخ هب

ِتسد ارزا یشوگ و.. دشاب ماسرب ِراک و دشاب راک ِرس دیاش و تسا هدش هرخسم

. دریگیم یتمحر

: دسرپیم ، دنادرگیم بجعتم یاههاگن ِنیب هک یهاگن واب

؟! دییامرفب -

: دونشیم یشوگ ِتشپ زا یا هنادرم یادص

؟؟ یهانپ یاقآ -

دنکیم یعس شرآ . تسا شرآ هب طقف شهاگن و دوشیمن وحم ماسرب ی هدنخ

دنک: عمج ار شساوح

.. متسه مدوخ -هلب

: دسریم ششوگ هب ثکم نودب درم ِمرگ یادص

؟؟ امش ِلا وحا ..اقآ شرآ ِیناگرزاب ِتکرش ِسیئر ! متفرگ سامت تسرد سپ -

: دوشیم رارکت شرس یوت ماسرب ِریخ یاعد و تسا جیگ

؟؟ امش .. نونمم -

هک تفگ دز.. فرح نم اب امش ِتکرش ِدرومرد ناتسود زا یکی شتسار ! رادیرخ -هی

؟؟ هتسرد .. دیراد ور روشک زا جراخ هب شفک ِتارداص ِدصق امش

ماسرب . دنکیم ماسرب هب یهاگن و.. دباتیم شلد یوت یدیما . دهدیم ورف ار شیولگ بآ

: دراد یا هدز ناجیه ِدنخبل

؟؟؟ هیرتشم نوج سیئر ؟؟ هیرتشم هن؟؟ هیرتشم -

: دهدیم ار طخ ِتشپ ِدرف ِباوج درک! شهب دوشیمن مه هاگن کی اباب یا
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.. هتسرد -هلب

رضاح ِلا حرد .. مراد وکاب یوت سابل و شفک و فیک تادراو و تارداص تکرش هی -نم

امش هک نتفگ نم هب ناتسود .. مراد سنج ِدیرخ هب زاین ادیدش و هدش خیلا مرابنا

.. دینک مکمک دینوتیم

: دیوگیم هناروابان

.. لصا ِمرچ .. هنونز ِشفک االن! مراد شفک -نم..

: دیوگیم درم ، شرآ ِتریح ِجوا رد

مهاب یروضح مسرب تمدخ بانج .. مراد المز همه زا رتشیب شفک اقافتا ! بوخ -هچ

؟؟ مینک تبحص

: دسرپیم دیدرت واب دنکیم یثکم

؟؟ نیتسه رادیرخ امش -

: دوشیم هداد باوج نانیمطا ،اب شدیدرت

ی هدامآ شفک تفج دنچ امش .. متسه رَخ هدمع نم طقف ! امتح ، میسرب قفاوت هب -رگا

؟؟ دیراد لیوحت

: دوشیم ریزارس شبلق یوت دراد ناجیه و دشکیم شیاهشیر هب تسد

.. هدیدج نوشلدم هتبلا .. فلتخم ِلدم ..هس هلیوحت ی هدامآ .. تفج هاجنپ و دصراهچ -

.. هرتهب ، منیبب رتدوز هچره ، هشیم ..هگا مسریم تمدخ نم سپ .. -عهیلا

رگم ؟؟؟ مهاب ناش همه ؟! دنوریم شورف هب اهشفک . ددرگیمرب دراد قوذ .. دراشفیم بل

؟؟؟ دوشیم

.. دیرایب فیرشت زورما دینوتیم .. متمدخ ..رد منکیم شهاوخ -

: دیوگیم تیاضر اب مه درم

.. مسریم تمدخ هگید ِتعاس کی ات نم سپ .. بوخ مه یلیخ -
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تس: یگنه رپزا شنامشچ و دخرچیم ماسرب ِتمس هب شهاگن

.. منکیم شهاوخ .. تسام زا تمدخ -

.. مشیم نونمم ، دینک فطل ور سردآ طقف -

! شتنطیش و قوذ رپزا یاهمشچ نآ اب دربیم لد بیجع ماسرب ی هدنخ

.. نوتتمدخ هگب ور سردآ ات میشنم هب مدب ، نوتتمدخ یشوگ -

.. رادهگنادخ .. رکشت -

ِسردآ ِنتفگ ِلا حرد یتمحر . دهدیم یتمحر ِتسد ارهب یشوگ و دنکیم یظفاحادخ

: دیوگیم ماسرب . تسا هدنام ماسرب یور شرآ ِهاگن و تسا تکرش

؟؟؟ هرآ دوب یرتشم -

: دسرپیم شدنب تشپ ناحبس

؟!! شرآ -هرآ

. دنیبیم مه ار دبهم ِریحتم ِهاگن و ددرگیمرب ناحبس ِتمس هب شهاگن

و... مینزب فرح مهاب اشفک درومرد هک دایم هگید ِتعاس کی تفگ -

: دیوگیم شفرح نایم ماسرب

؟؟؟ هرخب -هک

یزیچ یا.. هدش باختنا یا.. هتشرف یا.. هوعدلا و باجتسم یا.. هدازماما رسپ نیا خآ

؟؟؟ تس

! هرادیرخ تفگ -هرآ..

: دوشیم دنلب ماسرب یادص

یدید ؟؟ یدید !!حاال لویا ؟؟ هرادن روخ منک،در اعد متفگ یدید ؟؟؟ متفگ یدید -

!! ادوب نم یاعد رطاخ هب طقف ؟؟؟ نوج سیئر
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: دهد ناکت فارطا هب یرس و ددنخب یروابان هکاب دوشیم ثعاب ماسرب ِقوذ

؟؟ تفرگ عقوم نومه هک یدرک اعد یروطچ -

: دیوگیم رخف و هدنخ اب ماسرب

! هرارسا ِوزج هگید -نیا

: ددنخیم تریح اب مه ناحبس

! شکب ام ِرس هب مه یتسد هی کجورو -

: تسا هدش هزماب یدایز یسخُت و هدنخ زا شا هفایق و دزادنا یم یاباال هناش ماسرب

! منکب تساو منوتیم راکیچ منیبب راذب .. شاداد دایب شزاف دیاب -

: دریگیم ار شیوزاب و ددرگیمرب شتمس هب عیرس مه یشنم

درد اپ یلیخ هتقو دنچ نک.. اعد منم ِنامام هساو ادخ ور !!وت هکاپ تلد ردقچ ماسرب -

.. هراد

: دیوگیم ماسرب هدازماما یاج هب دبهم و

بوخ شلا ح دوز .. ااشنا .. یتمحر موناخ روخن هصغ امش هدب.. نوشافش ادخ یِخآ -

.. هشب

: دنکیم دبهم هب یپچ ِهاگن ماسرب

وتاشچ ؟؟؟ هشیم باجتسم تاعد امش هگم ؟؟ شاداد تساوخ امش زا هگم هع -هع

! هنکیم لُگ شیزاب زیه ، رونوا منکیم ور مور ..ات منیبب نییاپ زادنب

هظحل نیا و..رد دریگیم مشچ یا هدنخ کت اب شرآ و تس ییولگ وت ناحبس ی هدنخ

چبالدن! مکحم ِمکحم ار هچب نیا دراد تسود

.. یراد نم ِشیپ وداک ،هی هریگب رس زورما هلماعم نیا هگا ماسرب -

: دنکیم هاگن شرآ هب قوذ واب دیآ یمرد ندوب یدج زا شا هفایق دوز یلیخ ماسرب
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! ینک ادا وترذن دیاب .. هترذن لصا هلح.. ، یدب ور اشفک نومه ؟؟ هیچ وداک سیئر -

! دنکب شرآ ی هچاپ یوت دهاوخیم هچ دنادیم ادخ

؟؟ هشیم منیبب نک ربص حاال بخ -

: دیوگیم نانیمطا اب ماسرب

! هرادن روخ ..در هشیم ، سیئر هشیم -

؟؟؟ شرآ یروآ یمن نامیا مهزاب ایآ

. تسا هدز تریح و جیگ زونه و ددنخیم

.. هسریم هگید تعاس هی دینک عمج اه هچب -

هرابکی هب هک راگنا . دوشیم شرتفد دراو شدوخ و دنتفا یم شوج و بنج اههب هچب

؟! تسا ماسرب یاعد . درادن رارق و مارآ ، دشاب هدش قیرزت شناج رناژیهب یلک

یتح رگا یاو ... دورب شورف هب اجکی همه زورما اهشفک ورگا تسا ناجیه زا راشرس

!! دوشیم هچ ، دشورفب دناوتب شدیرخ ِتمیق نامه هب هدش

و دیایب نوریب شقاتا زا دهاوخیم مه..و ار شزیم یور . دنکیم بترم ار شرهاظ

. دوشیم زاب شرتفد ِرد هک دنک کچ رابنا اررد اشفک نُتراک رگید ِرابکی

شتمس وهب دریگیم تعسو شا یعقاو و هتفرگ شِمارآ ی هدنخ ماسرب ِندید اب

: دوریم

؟؟؟ وت یدموا هدزن رد -زاب

: تخیریب یمک ، دنکیم جک یبل ماسرب

؟؟ هخآ نم مگب ونیا دیاب رابدنچ .. هسیئر ِمرحم یچرادبآ -اباب

باجتسم ی هچب نیا طقف رضاح لا حرد و دوشیمن ینابصع شا ییوررپ زا شرآ

! دراد تسود ار هوعدلا

: هدنخ ،اب دزیریم مه ارهب ماسرب هاتوک یاهوم و دنکیم زارد تسد



tlg
:@

NOVELSLAND

.. منیبب رایب ییاچ هی ..ورب هشیم سیئر ِمرحم هنکیم طلغ یچرادبآ -

: دنکیم مخا و دنزیم سپ ار شتسد ماسرب

؟؟ دش یچ ؟؟ نوریب یزادنب ونم یتساوخیم شیپ ی هقیقد هد ات هتفر تدای ؟؟ هههع -

؟؟ ینکیم ینیریشدوخ یراد هدموا تریگ یرهاوج هچ یدیمهف

و وهکی ، شندرک اوعد و ندز رشت یاج لا..هب یخیب ار زورما دنچره ! تشادرب رود زاب

رپو ِشوغآ یوت ار شفیرظ ِیناوختسا وِنت دریگیم لغب ار ماسرب یلا حشوخ ِروز زا

: دراشفیم شا یا هلضع و نامیپ

منک!! یراتفر شوخ تاهاب ور هزورما راذب .. هههههچب وشن وررپ -

شرآ ی هنیس هب هدش تشم تسد ود ...اب وهکی و دنام یم هدش کشخ یا هیناث ماسرب

: درغیم یتوافتم نحل اب حلا نامه ..ورد دروآ یم یمکحم ِراشف

؟!! هکیترم ینکیم راکیچ -

. دشکیم نوریب شلغب ارزا شدوخ و دروآ یم راشف شرآ ی هنیس هب روز هب

هع!! هگید نک -لو

! هچب نیا دش لخسوک .زاب دنکیم شهاگن بجعتم و دوریم بقع یمک شرآ

یبصع و هتفر لیلحت یادص و..اب تسا ظیلغ ماسرب یاهمخا دش!! ینج .. ینعی

: دیوگیم

! هشیم ینومدوخ دوز -

! شندرکن هاگن ..و شا هدش عمج ِناهد و اهمخا . دنام یم ماسرب تروص یور شهاگن

؟؟؟ تس ینابصع ای ؟؟؟ تسا هدیشک تلا جخ ِلا حرد االن.. هچب نیا

: ددنخیم صرح و تریح اب

؟!! یرادن تبحم ی هبنج ؟؟ یریگیم هچاپ هتچ !! لگسا -

: دیوگیم یضاران و دنکیم جک یناهد هفایق نامه اب ماسرب



tlg
:@

NOVELSLAND

.. دایمن مشوخ لغب -زا

. دنیب یم هچب نیا زا دیدج ِراتفر کی زورره و دوشیم زیمآ رخسمت شرآ ی هدنخ کت

! اینزیم شیش .. هیربخ االن ینکیم رکف عیرس داد.. تهب ور هرذ هی هشیمن ال -صا

و هرخسم ی هدنخ ِندید واب دشکیم باال هدش پچ ی هفایق نامه اراب شهاگن ماسرب

: دیوگیم شرآ ِتیمها یب

! لوغ هچب ؟؟ هیربخ منک رکف وت ِلغب -وت

هب یهاگن و دوشیم اجباج شیاج یوت یمک رمک هب تسد . دنوشیم گنت شرآ ِنامشچ

! شیارب دش خاش مه نیا . دزادنا یم وررپ ی هچبرسپ ِتخیر رسو

منزب هقیقد هب مد هک هنومه تتقایل .. هدموین تهب تبحم وت.. هخآ یراد هدنخ ردقچ -

.. منیبب رایب ییاچ هی ورب !ایب ترس وت

مامت توافتم ِسح و تلا جِم تلا جخ و دنکیم ضوع ار شعضوم دوز یلیخ ماسرب

: دیوگیم شا یتاذ ِیخاتسگ !اب دوشیم

وت یتخیر ییاچ هسات حبص !زا سیئر تساو مرایب یاچ یدب روتسد هک مدموین -

؟؟؟ یکرتن ؟؟ هتربخ بال..هچ ِقدنخ نوا

هب دنزیم گنشق ِیسَپ کی و دنکیم زارد تسد و دیآ یمن ششوخ شا ییوررپ زا شرآ

: ماسرب ِرس ِتشپ

! ودب .. منیبب ورب ودب .. هگید یرایب ییاچ هک یدش یچرادبآ اباب.. هفخ -

.. یرب هار هدیمخ یراد رمع ات تقو نوا ، منکیم تصقان منزیم انزن.. ونم وووه -

ار ووا دراذگیم شا هناش یور تسد ، تینابصع و صرح واب دریگیم شا هدنخ شرآ

: دهدیم لُه رد ِتمس هب

! مدرکن تمیقع ، هدشن غولب مدوخ ات ورب ودب .. نزن فرح تِلکیه دقو رتزا هدنگ -

. دنزیم یدنخجک و دنکیم شهاگن یکپچ ی هفایق اب شا هناش ِرانک زا ماسرب
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. دنکیم شیابیز رررردقنا هک نابرق ار شدنخجک

! اطلغ ..هچ عوهوا -

ِیندرگ سپ کی هک درادیمرب مدق شتمس هب ،دنت دونشیم ار نیا شرآ هک نیمه

. دنزب رتمکحم

! یرب ودالهار یاوخیم یدج راگنا -هن

: دیوگیم رتدوز و ددرگیمرب شتمس هب عیرس یدنلب ِنیه اب ماسرب اما

نک! ربص .. نوج سیئر نک ربص .. مدوبن !!ابوت دیشخبب بخ بخ -

! گنرز هچب دنک، ضوع ار شلدم عیرس تسا دلب بوخ

ربارب رد هشیمه هک یسح تس.کال ینابصع ،مه تسا هتفرگ شا هدنخ مه شرآ

: دنزیم شرس ِرانک یکی هک لا حره !هب دراد نج ِمخت نیا یاهراتفر

؟؟ منک راتفر مدآ ِلثم تاهاب زور هی طقف زور.. هی یتشاذگ -هگا

: دهدیم باوج هدارا یب راگنا و دنزیم سپ ار شتسد ماسرب

هک.. ییوت هنک..هن راتفر دازیمدآ ِلثم شدوخ هک هنزیم وفرح نیا یکی هخآ -

یتحلصم .. ِسرت واب دشکیم بقع ار دوخ عیرس ماسرب هک دنزب ار یمود دوریم شرآ

: دیوگیم ییوررپ هتبلا و

هَا!! هخآ مگیم یچ نیبب اسیاو اباب -یا

دیاب و دیآ یم دراد شا یرتشم . دوشب یبصع دیابن و دوشیم کالهف دراد مک مک شرآ

! دریگیم ار شا رناِژ هبوجعا نیا هشیمه ردقچ و.. دشاب رناژی زا راشرس و مارآ

!! نوریب ورب نزب وتفرح -

: دنزیم ییامن نادند ِدنخبل وهکی و دنکیم یثکم ماسرب

؟؟ تفرگ ماعد یروطچ یدرک -حلا
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دنک! سیورس دهاوخیم فففوه

؟؟ منک تلغب -زاب

: دیوگیم عیرس ماسرب

هساو ورب ایزاب فلج نیا هنک!زا هدافتساوس داوخیم ، مدنخیم شور اباب!!اتهب -یا

.. رایبرد دبهم و ناحبس

صاخ .. ِتقایل یب یادگ هچب دیآ؟! یم شدب لغب زا ردقنا و دنکیم شهاگن طقف شرآ

نُک! راتفر

.. گنشم وگب وتفرح .. هگید یتسین مدآ -کال

: دنزیم ار شفرح ، یروخ زغم تعاس کی زا دعب هرخ باال ماسرب

؟؟ یرادن ..راک یشاب نایرج رد هک مگب متساوخ .. مریم مراد -نم

: دسرپیم بجعت اب شرآ

؟! اجک -

: دهدیم یاباال هناش و دنکیم شیاهبیج یوت تسد ماسرب

مرب.. دوز دیاب ، هدموا شیپ -راک

االن؟؟؟ یراک -هچ

: دهدیم باوج روز وهب تیمها یب

.. هگید تسه یراک !هی هرایبرد وشوت هت داوخیم -حاال

درک. دوشیمن شیراک و تسا خاتسگ کال شتاذ

.. هرایب یاچ دیاب یکی .. دایم هراد نومهم -

یرتشم مدرک اعد هک مدرک نم ور یراک ِلصا هدب.. وشبیترت مگیم یشنم موناخ -هب

، مدموا هک هبنش .. نوج سیئر ینکیم راکیچ منیبب .. تدوخ اب هگید شیقاب .. دایب
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ایهن! یراد وش هضرع منیبب اه.. هتفر شورف اشفک ی همه هک مونشب ماوخیم

: دهدیم ناکت اوه اررد شتسد و دشکیم باالیی دنلب ِفوپ

نک! مک وتّرش کال ورب ..ایب مخم ور هریم هراد -زاب

: دنکیم جک ار شرس و دنزیم یکمشچ یجک ی هدنخ اب ماسرب

! رگیج مش راودیما تهب راذب .. سیئر شنک یکوا -

نآ ..اب کرسپ یام ِگرم شُکم ِکمشچ هب شرآ و دنزیم فرح ییوررپ اب ماسرب

نیا دراد ییاهمشچ بجع ! دنام یم هریخ دنلب یاه مژه ونآ یماداب ِتشرد یاهمشچ

! یکمشچ بجع !!و هچب

شرآ دنک، زاب ردار هکنیا زا لبق .اما دراذگیم هریگتسد یور تسد و ددرگیمرب ماسرب

: دسرپیم هنارکفتم

؟؟ یراد هداوناخ ..وت ماسرب -

و دنکب یا هدنخ ات دشکیم لوط .. یمک .و ددرگیمرب شتمس هب بجعت و ثکم اب ماسرب

: دهدب یباوج

! مدموا ایند نوبایخ هن..وت سپ -

زا رتشیب و دسرپب رتشیب دراد تسود ! رخآ تسین یباسح تسرد مه شنداد باوج

! شیاه قیفر .. شا میلا عضو .. شا هداوناخ .. شا یگدنز و راک ِدرومرد .. دنادب هچب نیا

هفایق ِنیع مه شیاهباوج اوه، یوت هشیمه ِکقلد ی هرجنهود ماسرب هک دنادیم اما

. تسا هرخسم شا

: دسرپیم ار هدنام شنهذ رد هک یلا وس للعت حلا..اب نیا اب

؟؟ هبارخ نوت میلا عضو -

: دشکیم ار هریگتسد و دهدیم ناکت اوه رد یتسد ، نداد باوج یاج هب ماسرب

.. ظفادخ دش مرید .. ماوت نوج سیئر نک ملو -
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! باوج مه ..نیا امرفب

. دوشیم رکف ِقرغ . دنامیم هریخ هتسب ِرد هب شرآ و.. ددنبیم شرس ِتشپ ردار ماسرب

هداوناخ .. شا یتیاضران و مخا درک.. لغب ار وا هک یتقو ماسرب ییوهکی ِنتفرگ دراگ

یدایز ِتاذ و ینیب شیپ ِلباق ریغ یاهراتفر .. شنتشادن ای نتشاد

.و تسا شبل یور ارثکا هک یا هدنخ رناژِیو.. زا راشرس هشیمه و.. مکحم و.. وررپ

.. رگید ِراتفر رازه نارازه

لگشوخ .. یهاگ .. یمک کی دنا؟! هدش یراکتسد شیاه ژن دنکن ؟؟ تسا ناسنا ال صا ایآ

کی بال!اب نوطیش و سخُت ِدیفس نادند ِگنشق مشچ ِلگشوخ یادگ هچب ؟؟ دوشیمن

تباجا هب هظحل نامه شیاعد هک یکاپ یلیخ یلیخ و..ِلد ینویلیم لهچ راتیگ

دیآ! یم شدب ندرک لغب و...زا دوشیم ادیپ دابآ اجکان زا یرتشم و دسریم

رگید یا هقیقد .و تسا هدنام رد هب هریخ زونه و دشکیم شیاه شیر هت هب تسد

!! دریگب دوخ تیامح ِریز و دنک لوبق یگدناوخ دنزرف ارهب هچب هک..نیا دنکیم رکف

سکچیه هب یجایتحا ، صاخ ِشنکارت نیا و دریگیم شا هدنخ شرکف زا مه شدوخ

! دنادب وا زا رتشیب دراد تسود ردقچ و.. دراد مه رادلوپ و الجر یاه قیفر هزات . درادن

؟؟؟ وهکی تفر اجک ال صا

یم نوریب ماسرب هب ندرک رکف دیآ،زا یمرد ادص هب تکرش ِرد ِگنز یتقو اما

دمآ! ، هدرک ادیپ ار وا اجک زا تسین مولعم هک یجراخ ِتکرش کی ِریدم و.. دیآ

هب یتسد . دنکیم یسرپلا وحا سالمو دراد دبهم و یتمحر هکاب دونشیم ار شیادص

و دنکیم زاب ،ردار یقیمع ِسفن .واب دنکیم بترم ار شا هقی و دشکیم شتروص

. دوریم نوریب

شتُک ی هقی هب یتسد ، تسا دبهم اب نداد تسد ِلا حرد هک یلا سنایم ِدرم ِندید اب

شبل یور یا یدج ِدنخبل . دوریم شتمس هب راوتسا و دنلب یاهمدق واب دشکیم

: دیوگیم مکحم درم، هب ندش کیدزن واب دناشنیم

-سالم!

: دیوگیم شندید واب دراد بل هب یمرگ ِدنخبل . ددرگیمرب شتمس هب درم
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؟؟ مگیم تسرد .. سیئر یاقآ هب -سالمسالم..هب

: دنکیم زارد درم ِتمس هب تسد و دهدیم تعسو ار شدنخبل

.. شرآ ِیناگرزاب ِتکرش ِسیئر .. متسه یهانپ -هلب

: دنکیم دروخرب یمیمص و دهدیم تسد مارتحا اب درم

ِتکرش ِریدم .. متسه یلا مج مه هدنب .. دینووج مه یلیخ شاماال .. متقوشوخ یلیخ -

.. وکاب یوت املآ ِیناگرزاب

رارق درم ..نیا تسا مّهوت ،وهن تسا راک ِرس تس!هن یعقاو زیچ همه هک دنیبیم شرآ

: دراشفیم ار درم ِتسد ؟! درخب ار اهشفک ِمامت تسا

.. متمدخ ،رد هدنب رتفد دییامرفب .. دییامرفب یلا.. مج یاقآ متقوشوخ نینچمه -

: دیوگیم یشنم هب وور ددرگیمرب ، شرتفد ِتمس هب یلا مج ِتیاده ِلا حرد

کشالت.. ..و رایب ینیریش و هوهق ودات یتمحر موناخ -

دنا: هدز قوذ و هدز کوش همه ال وصا دراد دنخبل مه یتمحر

..االن.. سیئر مشچ -

! تسا هتشاذگ ریثات همه یور روطنیا شظفل هک ماسرب نیا زا ناما

نامه .ورد دنیشنیم شزیم یوربور ِیمرچ یاهبم زا یکی یور درم ، شرآ ِفراعت اب

: دیوگیم نیح

تبحص نوتاهاب شفک ِدیرخ ِدرومرد و متفرگ سامت نوتاهاب شیپ ِتعاس هی -نم

.. مدرک

: دنیشنیم شزیم ِتشپ شرآ

.. مدوب نوترظتنم .. مدروآ اج هب -هلب

. دنادرگیم ناوج ِسیئر ِرتفد رد یهاگن درم
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رداص ور اهسنج نیرت کی هجرد و نیرتهب هکنیا .. مدینش ونوتتکرش فیرعت یلیخ -

؟؟ هتسرد هسیسات هزات .. دینکیم

و نیتم سپ دنک. لوه دهاوخیمن و.. تسین شلد یوت ولد دهدیم ناکت یرس شرآ

: دهدیم باوج مکحم

؟؟ هدرک یفرعم امش هب ور ام ِتکرش یک مسرپب منوتیم .. هشیم یهام دنچ -هلب..هی

: دریگیم اوه رد یتسد درم

ماهاب ار امش ِتکرش نوشیا ،هک متشاد سنج هب یروف ِزاین ..نم اهانشآ زا یکی -

.. تشاذگ نویمرد

، دسریمن یا هجیتن هب یتقو . دنکیم رکف یلا مج یانشآ وهب دنکیم گنت مشچ شرآ

: دیوگیم

؟؟ نوشیا نتسه هدنشورف .. ناهآ -

: دیوگیم هدنخ اب درم

..ِراک تسین راک نیا هب طوبرمان هک نتسه یا هگید ِراک ..وت هدنشورف تفگ هشیمن -

.. نتسه اهانشآ زا یکی .. صاخ یاراک یرس وهی دنرب و یحارط

نامسآ زا درم نیا اعقاو دیاش . دسریمن شنهذ هب یسک نینچ ، دنکیم رکف ردقچره

! ماسرب ِریخ یاعد اب طقف مه و..نآ هدمآ دورف

. دنکیم فراعت هوهق ، ششوپ شوخ و ناوج ِیشنم . دروخیم رتفد ِرد هب هقت دنچ

: درادیمرب ار ناجنف شوخ یور نامه اب یلا مج

.. رکشتم -

اتوا هداتسرف شیارب نامسآ زا تاجن ی هتشرف کی ادخ هک دنکیم رکف نیا هب شرآ و

!! یسرم ماسرب یادخ ! دهد تاجن کانتشحو ِطیارش نیا ارزا

.. یهانپ یاقآ دییامرفب -
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: دراذگیم زیم یور و درادیمرب ار شا هوهق ِناجنف

.. نونمم -

: دیوگیم نئمطم و تحار و دزادنا یم اپ یور اپ یلا .ومج دوریم نوریب یشنم

؟؟؟ منیبب ور اشفک هنومن منوتیم -

! ایادخ تسا رادیرخ اعقاو ! یدوز نیا هب

! هتبلا -

. دنزیم گنز ناحبس وهب درادیمرب ار یشوگ

؟؟ شرآ منوج -

: دنکیم شیوربور ِتاجن ی هتشرف هب ییارذگ هاگن

.. ننیبب یلا مج یاقآ ات نم ِرتفد وت رایب ور اشفک هنومن ناج ناحبس -

.. مرایم -االن

: دیوگیم یلا مج هب وور دراذگیم زیم یور ار نفلت ِیشوگ

.. نوتتمدخ نرایم -االن

یور اهار نُتراک . دوشیم شرتفد ِدراو ، شفک نُتراک هس اب ناحبس رگید یا هقیقد و

: دیوگیم و دراذگیم یلا مج یوربور ِزیم

یسراو نوتدوخ دینوتیم .. ندش هتخاس کی هجرد ِمرچ تس..زا هنومن هی تفج ره -زا

.. دینک

. دنکیم زاب ار اهشفک زا یکی ِنُتراک و دراذگیم زیم یور ار شا هوهق ِناجنف یلا مج

و زیمت یاهاپ و ماسرب ِدای هظحل نامه شرآ ار..هک زمرق فک ِدنلب هنشاپ ِشفک

!! تشاد یا یسکس یاهاپ بجع کرسپ ! دتفا یم شنیرولب

: دیوگیم ، شفک هب قیقد ِهاگن ِلا حرد یلا مج
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؟؟ دیراد شفک نیا زا تفج دنچ ! عهیلا شسنج .. هبوخ یلیخ -

! دنکیم پولوت تاالپ قوذ زا شرآ ِبلق

.. لهچ ِزیاس ،ات شیش و یس ِزیاس ..زا نلماک ِیرس ،هک شفک تفج هاجنپ دصو -

: دراذگیم شیاج ِرس ار شفک و دنکیم یرگید ِهاگن زیمآ نیسحت درم

؟؟ دینکیم راک یدیلوت مودک اب مسرپب منوتیم .. هگنشق -

: دیوگیم یتحلصم یا هدنخ اب شرآ

ِمسا ، دنرب ِمسا دنچره .. دیسانشیم هدنشورف ناونع هب ور امشاالنام .. بانج -هن

.. هگید دینکیم هدهاشم .. هینیمضت و عیلا نوشاراک ِسنج ،اما تسین یحرطم

پیتشوخ و لکیه شوخ و یزورما دیآ.کابالسو یم ششوخ ناوج ِرسپ نیا زا درم

! هدنخ عقوم یتح دراد، مه مخا و تسا

،ات منیبب مه ور هگید یاشفک هنومن نم دیدب هزاجا .. هتسرد ، منکیم یهاوخ رذع -

.. مینک تبحص دیرخ ِدرومرد

: دهدیم ناکت رس دییات هب شرآ

.. دییامرفب .. منکیم شهاوخ -

: دیوگیم یضار و دنیبیم مه ار رگید ِتفج ود درم

؟؟؟ شفک تفج هاجنپ و دصراهچ نیدومرف نا! -عیلا

؟!! درخب دوشیم ار همه ینعی ایادخ

هدنلب هنشاپ نوا زا ریغ هب ..هک لماک ِیرس ، شفک تفج هاجنپ دصو ، هنومن ره -هلب..زا

.. هراد مه یدنب گنر اتود نوا ،

: دهدیم هیکت مامت ِیسکلیر اب درم

؟؟ تمیق -و
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چیه ارهب یرتشم دهاوخیمن . دنکیم شنهذ رد یباتک باسح کی دوز یلیخ شرآ

: دهدیم داهنشیپ ار تمیق نیرتمک ناکما ِدح ات سپ ، دنارپب ناونع

..اما مینک دوس نموت دصیس شفک ره ور دوب رارق ،ام نیاوخب وشتسار یلا مج یاقآ -

.. مریگیم دوس تسیود طقف تفج ره ور ،نم دیرخیم اجکی ور همه امش نوچ

: دیوگیم ثکم اب یلا مج

؟؟ دنچ یتفج ینعی -

: دنکیم هراشا زیم یور یاهشفک هب شرآ

و کی یبط ِشفک نوا ،و نویلیم کی کجلا نوا ، دصراهچ و کی ادنلب هنشاپ شفک نوا -

دص.. و کی هشیم ، میزادنیم مشنموت هاجنپ حاال هک هتفیم هاجنپ دصو

: ددنخیم ییورشوخ اب درم

.. مرادیرخ ایب، هار مکی .. نووج هنورگ -

تفس مه مکی بخ ..اما دشورفب اجکی ار ناش همه دهاوخیم دیآ! یم هار هک هتبلا

: دهدن فیفخت دایز ات دریگیم

.. هشیمن ادیپ رازاب وت تمیق نیا زا رتمک دینک رواب .. یجاح هک متفگ بوخ یلیخ -

: دیوگیم شمارآ اب یلا مج

هلماعم ،ات دییامرفب رت نییاپ مکی امش منک..حاال دیرخ ماوخیمن رازاب زا منم .. منودیم -

.. هشب نوم

: دیوگیم ثکم واب دشکیم یسفن

.. مزادنیم امش یور ِلُگ رطاخ هب منموت هاجنپ -

! ینیبب وشِریخ ، زادنب نموت دص -

: ددنخیم
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ور نموت دص نیمه ..نم تقونوا هتفیم شیلصا ِتمیق یلا.. مج یاقآ هشیم مک یلیخ -

هک.. متفرگ فیخت یدیلوت زا

: دهد همادا ار شفرح دراذگیمن یلا مج

دیرخ نوشزا هک ییاه یدیلوت نک رواب هنرگو .. مرخب ماوخیم یلصا ِتمیق هب منم -

وتتکرش فیرعت و هدموا مشوخ تدوخ زا نوچ ..اما نایم هار ماهاب بوخ ، منکیم

ِندرک هدامآ ِرظتنم نیمه هساو ، مراد هلجع ممکی منک.. دیرخ امش زا ماوخیم ، مدینش

یضار امش مه ،ات هشب یکوا هلماعم نیا راذب .. منومب منوتیمن ایدیلوت وت تاشرافس

نم.. ،مه یشاب

: دیوگیم یدنلب ِسفن واب درادن ندرک لوبق زج یا هراچ

.. لوبق .. هشاب -

: دیوگیم تیاضر رپ یا هدنخ اب درم

! مرخیم اجکی ور تفج هاجنپ و دصراهچ سپ -

زا دعب راگنا هک دوشیم ریزارس شلد یوت یشمارآ و دریگیم تعسو شبل یور دنخبل

! دنامن شتسد یور اهسنج دش. شبیصن هتفه ود

ِفصن ِغلبم زور،هب ِخیرات ِکچ کی .و دننکیم اضما ودره و ددنبیم دادرارق یلا مج اب

راب ِلک هک ییادرف یارب دنام یم شا هیقب .و دنکیم تفایرد یلا مج ارزا اهشفک ِتمیق

. دهدب شلیوحت ار

شیاهمشچ و تروص هب تسد ، دنبیم ردار هک نیمه و دنکیم هقردب رد ِمد ارات یلا مج

زا راشرس هک یسفن . دتسرفیم نوریب تدش اراب شا هدش سبح ِسفن و دشکیم

تس! یگدوسآ

؟؟؟ مومت -

، ثکم ار..اب اهاط و یتمحر و دبهم ِرظتنم ِهاگن .و دنیبیم ار ناحبس و ددرگیمرب

: دیوگیم و دنزیم یدنخبل
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! مومت -

رت لا حشوخ همه زا دبهم . دنوشیم ور نآ هب ور نیا زا روطچ هک دنیبیم ار اهتروص

: دیوگیم لد ِهت ،زا دنکیم توف نوریب هک یسفن واب تسا

! ترکش ایادخ -

،اما درکن یا ینانچنآ ِدوس دنچره و دشن هتسکشرو شتکرش . دوشیم بوخ شلد حِلا

دعب هب نیا دشوزا یبوخ ی هبرجت ! تسا یلیخ ، دنامن شتسد یور اهسنج هک نیمه

تادراو ِرکف هب دیاب .. تسایس و زکرمت و رکف .اب دورب شیپ رتشیب ِطایتحا اب دیاب ار

! دشاب شیامنهار دناوتب یلا مج نیمه دیاش و.. دشاب مه

**********

یلا مج ِرادرابنا . دربیم رس هب یروابان رد زونه ، دهدیم لیوحت ار اهشفک ِراب یتقو

ناشلیوحت ار شورف ِروتکاف دوخ یاضما اب شرآ و تسا راب ِندرک کچ ِلا حرد

. دهدیم

: دتسیا یم شرانک یلا مج

نیا زا هک هشب .. ااشنا دوب.. یبوخ یلیخ ی هلماعم .. یهانپ یاقآ مدش لا حشوخ یلیخ -

.. مینک راک مهاب دعب هب

دنک. راک یلک تسا رارق و تسا هتفرگ هرابود ِناج راگنا . دراد یگنشق ِسح کی

.. مراودیما .. نینچمه -هلب

: دهدیم شتسد ارهب مود ِکچ یلا مج

.. نومِرخآ ِباسح منیا .. دییامرفب -

شورف هب اهشفک ِمامت .. اهشفک شورف ِغلبم ِرگید ِفصن و تسا مود ِکچ هب شهاگن

ندش لا یخیب ِدصق و تشادن یدیما چیه رگید هک یا هظحل رد تسرد مه !نآ تفر

و تشاذگ رس ِتشپ ار کانتشحو ِنارحب نیا هک دوشیمن شرواب . تشاد ار تکرش
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هک تساوخن و تشاد ار شیاوه اعقاو ادخ راگنا دنک. عورش تسا رارق هرابود

! ماسرب هدازماما ؟؟ تسیک هطساو ! دورب لا وس ِریز شرورغ و تیثیح

.. نوتاهاب یراکمه زا مدش لا حشوخ یلا.. مج یاقآ نونمم -

: دهدیم ار شباوج یمیمص و مرگ مه یلا مج

.. دیشاب یضار هلماعم زا مراودیما ! ناوج ِیهانپ ِبانج نینچمه -

: هدارا ،یب تسا شبل یور یدنخبل و دشکیم یسفن ؟؟ دشابن یضار دوشیم رگم

.. رتشیب یراکمه ِدیما دوب..هب یبوخ ی هلماعم -

: دهدیم ناکت رس دییات هب یلا مج

؟ هشب هدامآ ات هشکیم لوط ردقچ ، متساوخ سنج نوتزا هرابود رگا نم طقف ! امتح -

: دیوگیم للعت نودب شرآ

.. مینکیم هدامآ هزور دنچ ،ام دییامرفب ور نوتتاشرافس امش .. هتفه کی اتیاهن -

، دوشیم وطالین شرآ یور شهاگن یا هیناث دنچ . دنکیم شهاگن هنارکفتم یلا مج

: دیوگیم یتحلصم ِدنخبل اب شرآ هک یروط

؟! یلا مج یاقآ هدش یروط -

: دسرپیم شهاگن ِعون نامه اب یلا مج

؟؟ دیراد یتَییانشآ الین یصا هداوناخ امش..اب -

: دنکیم رارکت شرآ

الین؟! -صا

: دیوگیم دییات هب یلا مج

الین.. صا ِرایهوک الین..ای صا مناخ الین..ثمال.. صا -هلب
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ال صا حلا الاتهب و..صا ددرگیم یلیماف نیا اب ییانشآ نینچ ِلا بند شنهذ یوت شرآ

و دسریمن یصاخ ِصخش ای ییاج هب شرکف ینعی ! دنتشادن ناشفارطا وربو رود ین

: دیوگیم هنارکفتم روطنامه

؟؟؟ روطچ .. مسانشیمن -هن..

: دنزیم دنخبل طقف یلا مج

شفک تارداص ِراک وت طقف امش .. دیسانشب دیاش مدرک رکف .. تسین یمهم ِزیچ -

؟؟ نیتسه

: دیوگیم عیرس و دیآ یم نوریب الین صا ِرایهوک ای الین صا ِیلیماف ِرکف زا شرآ

مراد میمصت .. میتفیب هار ات هشکیم لوط مکی ، هسیسات هزات ام ِتکرش نوچ شتسار -

مه تادراو ِرکف ..وت مرایب راک وت مه مرچ ِتاقتشم یضعب و دنبرمک و فیک

.. هشب رتشیب هبرجت مکی و هتفیب کتلغ ور تکرش دیاب هتبلا .. متسه

: دیوگیم نیسحت اب یلا مج

یچ همه زا امتح ، شورف و دیرخ زا لبق .. مرسپ ورب شیپ رکف اب ..اما هبوخ یلیخ -

هلماعم ِدراو شاهاب یاوخیم ،ای هتباسح فرط هک یسک اب صوصخ وش..هب نئمطم

داب هب ترادن و راد ِلک ،ات یشاب دلب ان مکی هیفاک .. هرادن محر ، تراجت و رازاب .. یشب

ِتادراو هب میمصت تقو هی ..رگا هشاب تساوح رتشیب دیاب ، یراک هزات هک مامش هرب..

.. ینک باسح منم ِکمک ور ینوتیم ، یتشاد سنج

هتسکشرو تشاذگن هک یدرم اب ندش انشآ و هلماعم نیا و یراکمه نیا زا لا حشوخ

: دهدیم ناکت ،رس دیرخ اج کی ار شسانجا مامت و دوش

.. هنکن درد نوتتسد .. میصلخم .. نونمم -

. دنکیم ویس یلا مج ِمسا ،اب یشوگ یوت ار شا هرامش و دنکیم یظفاحادخ یلا مج زا

رتشیب نویلیم جنپ و لهچ هلماعم نیا زا دنچره . دزادنا یم کچ هب یا هرابود ِهاگن

شدوخ ِلوپ ال صا درکیمن رکف هکیلا حرد ! تسا دایز یلیخ مه نیمه ،اما درکن دوس

و جرخ و نانکراک ِقوقح یارب تسا رارق مه نیمه ِفصن دوس! هب دسرب هچ ، ددرگرب
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ی هلماعم هکات دنک یزیر همانرب یروج دیاب مه هیقب یور ، دورب تقو دنچ نیا ِجراخم

! دروخن یسیپ ،هب یباسح و تسرد ِدوس کی و یدعب

دنکیم جرخ و لخد ِباتک و باسح و دنکیم یزیر همانرب لوپ یارب هک تسا راب نیلوا

ردقچ لوپ و.. تسا راد هدنخ شیارب مه شرکف یتح ! دراذگیم رانک زادنا سپ و..

یم تسد هب سرتسا و یدرُخ باصعا یلک و تمحز اب شدوخ هک یتقو دراد شزرا

. دوبن مه شا هتفه کی ِجرخ دیاش لوپ نیا ، شیپ ِهام دنچ ات هکنآ !حلا دروآ

*********

ود ار شا ییابیز شگنر زمرق ِفک ،هک قارب ِگنر هایس ِدنلب هنشاپ ِشفک تفج کی

. دهدیم هیکت شا یلدنص ِیتشپ وهب دراذگیم شزیم یور ار شفک . تسا هدرک نادنچ

هک شهب . دریگیم شا هدنخ ، هتشاذگ رانک وررپ هچب نآ یارب ار اهشفک نیا هکنیا ِرکف اب

دنک، ناشراکچ دهاوخیم !حاال شلگشوخ ِمشپ ِنودب ِنیرولب یاهاپ نآ دمآ..هب یم

هب یتهابش چیه ال صا هک تس یبایان ِعون زا هتخانشان ِلماع نیا ! سب و دنادیم ادخ

!! درادن ناسنا کی

. دوشیم لصو شا یشنم ِطخ وهب درادیمرب ار نفلت ِیشوگ

؟؟ یهانپ یاقآ -هلب

: دیوگیم اهشفک هب هریخ

نم.. ِقاتا وت دایب وگب ماسرب -هب

.. مشچ -

ِدوجوم کی هکاب دنکیم رواب دراد رگید و دراذگیم شا یساش یور ار نفلت ِیشوگ

ِندشن مک زا ،نآ شسحن یادص و ندز راتیگ زا تس!نآ وربور هدیچیپ و بیجع

زا شندرب ..لد شندنام روز هب تکرش هب شندمآ زا ،نآ ناونع چیه هب شیور

اعد ینعی .. یرخآ نیا ..و شندرک راک غیرد ..یب شنداد صرح .. شوهم یتح ، شنانکراک

! شندرک

! شرفاو بدا زا مه نیا . دوشیم زاب ،رد دروخب شرتفد ِرد هب یا هقت هکنیا ِنودب
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: دنکیم عورش دورو ِودب نامه وزا دوشیم لخاد

یوسناقف کشالت ؟؟ یاوخیم هوهق ؟؟ یاوخیم ییاچ ! میتسه منوج سیئر ِرکاچ -

؟! تساو مرایب

: ددنخیم شرآ

.. ماوخیم لغب -

: دوشیم عمج ینآ هب ماسرب ِتروص

دروخرب شتیفرظ ی هزادنا یکره اب متفگ راب دص نیا.. هب مداد ور نم -زاب

! تفرگ مرگ دایز دیابن یکی نیا اب هریم مدای ارچ منودیمن امنک..

نآ ِشورف رطاخ هب زونه بخ . دوشیمن ینابصع دایز رگید و ددنخیم فسات اب شرآ

! رگید دراد بوخ سح شفک همه

.. مراد تِراک ولج وش..ایب هفخ -

، دراذگیم ولج یمدق وزرل سرت هکاب حلا نامه ورد دنکیم شهاگن بجعت اب ماسرب

: دیوگیم

شاهاب ، تشاد مراک هگا ایادخ .. مرُپسیم تدوخ هب ومدوخ ایادخ هللا.. مسب هللا مسب -

باوج رتشیب هک یشور ره ..هب تنوبرق یزاسب وشراک هک شاب هتشاد راک نیچمه

.. هدیم

هدش جک ِبل اب طقف شرآ و دشکیم شرآ ِتمس هب طایتحا واب مارآ ار شیاهمدق

. دنکیم شهاگن

مسریم مراد .. نیرفآ سسسس .. تسین یچیه .. تِشیپ مایم مراد .. مارآ .. هایب هایب هایب -

! روخن نوکت تاج ..زا تهب

! دوریم خم یور دراد زاب

.. هگید شمنزب مریگب مشاپ داوخیم ! نیبب وّنج ِمخت -
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: دنکیم مخا ینآ هب ماسرب

؟؟؟ یتفگ یچ منیبب وگب هگید راب هی یراد دوجو ! مدینشن -

ِلخم درک؟! شیادص ارچ ال و..صا تسا بوخ شلا دوش.ح یبصع دهاوخیمن شرآ

؟؟؟ ایآ تساوخیم باصعا ِشمارآ

هدب.. باوج یدج ، مسرپیم لا وس -هی

ار! شا هبذج ، هتفرگ دوخ هب یا ینابصع ِتس وژ دراد مخا نانچمه ماسرب

؟؟؟ یتفگ یچ متفگ -

: دسرپیم ار شلا وس کالهف شرآ

؟؟؟ ینک مینابصع یراد تسود ارچ -

: ددنخیم صرح اب شرآ . دنرپیم باال ماسرب یاهوربا

ای؟؟ تسین تدوخ ِتسد ؟؟ منوچیپب وتشوگ یشیم لا حشوخ ؟؟؟ نم زا یراد هدقع -

لثم یتسین دلب هخآ یراد یضرم هچ ؟! یونشب فرح یراد تسود هن؟؟ یگنشم کال

؟؟ ینک راتفر مدآ

: دیوگیم بجعت اب ماسرب

وت هب ..نم یریگیم هچاپ رپو یا ینابصع شمه تدوخ هچ؟؟ نم اباب!هب شاوی -

هتچ .. یشیم ینابصع ، منزیم فرح نم ..ات راگنا نم اب ینمشد کال ؟؟؟ مراد راکیچ

؟؟ بخ هخآ یراد یدرد هچ ؟! نوج سیئر

شدوخ ال صا راگنا و تس یلدم نیمه شمتسیس ! تسین شدوخ ِتسد اعقاو راگنا هن

!! دمهفیمن مه

،نم یروخب کتک یراد تسود وگب کال! هراخیم تنت ، تسین تدوخ ِتسد منک رکف -

؟؟ هبوخ .. یریگب مورآ ،ات تمنزیم کتک لصف هی یزور مدوخ

: دوشیم رمک هب تسد هدش هلوچ و پچ ی هفایق اب ماسرب
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منم و ینزب فرح هدنگ هدنگ هک یدرک ادص ونم ! راگنا یراد لکشم کال امش ، سیئر -هن

نزب وت ؟؟ منکب دیاب راکیچ ،نم ینکیم یمخز یروطنیا یگیمن ؟؟ مدب شوگ مسیاو

منک!! تاگن منم

: دتفا یم هدنخ هب شرآ و درابیم هجوج نیا یادص زا رخسمت

.. تراک ِیپ ورب رادرب ور اشفک نیا ..ایب هنکیم هتسخ ومدآ طقف ابوت ثحب لا.. یخیب -

هدیشک زیم یور ِدنلب هنشاپ یاهشفک ِتمس هب تس ژ نامه اب ماسرب ِهاگن

هبذج و مخا ! دوشیم ور نآ هب ور نیا زا شا هفایق لک هب دعب ی هیناث .و..کی دوشیم

: دوشیم شلگشوخ ِتروص نآ ِنهپ هدنخ شیاج وهب دوشیم روگ مگو هدش جک وبل

و یدش ریگوج وووو یدز بیج هب هبنلق ِلوپ و یتخورف ور اشفک ی همه هک منیبیم -

تسین رکشت هب زاین ! یدب شفک شهب هک ینکیم ادص ور هرجنه ود ماسرب

.. تشادن لباق .. دازآ مه هقدص نوبرق .. سیئر

تس! یفرح ره زا رتهب توکس و دنکیم شهاگن طقف شرآ

: درادیمرب ار شفک ی هگنل هدز قوذ ی هدنخ نامه واب دوشیم کیدزن ماسرب

باال منیا هگید متفگ .. دیسام مه ام هب نوج سیئر زا یزیچ هی هرخ وباال میدرُمن -

، یدیم نوشن هک مه نیچمه . دموا مشوخ ..عن.. یرایمن مه تکرابم یور وهب یدیشک

! یتسین سیسخ ی هراچیب تخبدب

دنک: لر تنک ار دوخ دنکیم یعس زونه و دوشیم گنت شرآ یاهمشچ

!! نوریب ورب رادرب -

! هدیسر شبوخ بوخ یاهاج هب هزات ؟ دورب

شراجفنا ات یمک زونه . دوشیم رتشیب شا هدنخ و دنکیم شدولا مخا ِسیئر ِهاگن

! رتشیب ِنتفر خم یور یارب تسه تصرف و هدنام

یتخیر مورح ِلوپ و یدروخ ومقوقح هک یزور نوا ..زا متشادن راظتنا تزا ییادخ -
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نکن رکف .. سیئر متسین هچب هک نم هخآ ! یندنوچیپ ِلها هککال مدرک رکف ، تقلح وت

شضوع ! میلبق ِلغش ِرس مرن هگید هک یتشاد هگن تتکرش وت ونم هشقن هکاب مدیمهفن

..اما شاداد یتدوخ منم، ینکیم رکف هک ینوا .. یربب وشلا وح یشکب راک مزا احنیا

همه .. دموا مشوخ لویا دش.. راودیما تهب هشیم ، یدرک ور هک منیمه .. هرادن بِع بخ

یاهوربا و یلمع ِغامد و لگشوخ ِتروص نیا هکاب ییوت یتح ننک.. رییغت ننوتیم

و.... یگس اضعب ِفرخزم وخاالِق رورغ رازه رازه و یزاب بسچن و مخا و ینومک

: دوشیم دنلب شیاج زا تینابصع واب دنکیمن لمحت رگید شرآ

!! نوریب وشمگ ، شاج ِرس راذب .. یرادن تقایل نم!وت -هدب

نوج سیئر ِتیفرظ . دراذگیم بقع یمدق و درادیمرب اهار هگنل تفج هدیسرت ماسرب

دش! لیمکت

راه و هنزب تلوگ نوطیش راذن ! بوخ ِرسپ تاج ِرس نومب مارآ .. مدرک یخوش -هن!

!! یشب

زا طولخم ییادص واب ددنبیم مشچ ماسرب ، دوشیم دنلب زیم ِتشپ زا شرآ هک نیمه

: دنکیم یراز هب عورش ، تنطیش و سرت

مهب لوغ هچب نیا تسد هگا نک! تباجا االن نیمه و نک شوگ ونم یاعد ایادخ -

نک!! عطق هنوش الزا صا ..هن وزاب زا ..هن جنرآ زا چم..هن زا وشتسد ، دروخ

زا هدش عمج ی هفایق و هتسب یاهمشچ وهب دتسیا یم شیوربور بجعتم شرآ

دیآ،اما یم باال شتسد ! شیاعد و.. هتفرگ لغب هک ییاهشفک و دنکیم هاگن شسرت

تسا نکمم و.. دنراد فیرشت هوعدلا و باجتسم ناشیا !! دسرتیم یمک شتسار

؟!! دتفیب و دوش کشخ شتسد دنکن ! دریگب شیاعد

وت.. مدرکن ورف وشفک نوا ی هنشاپ ات نوریب االن..ورب.. نیمه -

؟!! شیاجک وت

ت! هنورتخد ِمشچ ِمخت -وت

هب شا هدروخ ورف دنلب یاه مژ ِریز وزا دنکیم زاب ار شمشچ کی للعت اب ماسرب
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. دنکیم هاگن شا هتفرگ باال ِتسد و شرآ ِیخررب ِتروص

هک! هرت هنورتخد تدوخ یاهوربا -

دریگب ار ماسرب ِشوگ و دسرب شوج ی هجرد هب رگید شرآ ات تس یفاک فرح نیمه

: دوشیم طولخم شرآ ِینابصع یادص ،اب ماسرب ی نهلا یادص ! دشکب مکحم و

وت ِرش زا مریگیم یچرادبآ هی ازور نیمه .. نوریب وشمگ ورب !!ایب یتسین وشب مدآ -وت

! مشیم خالص یکی

شرا ِچم ِرود تسد درد، زا هدش جک ِرس اب ماسرب و دنکیم تیاده رد ِتمس ارهب وا

: دنکیم هقلح

ادخ یا شیااال..خآ هشب رپ رپ تاتشگنا شیااال..االن هشب گنس تتسد یآاالن یآ -یآ

.. ندب سپ وشاسنج ی همه ننزب گنز االن نیمه نک یراک هی

کشخ دیآ! یمرد ادص هب شرآ ِرتفد ِنفلت ِگنز هک.. هتشذگن شنیرفن زا یا هیناث زونه

ماسرب ،هب دزیریم ورف وهکی هک یبلق و..اب دشکیم بقع ار شتسد سرت .اب دوشیم

هدش مه رد ِتروص واب مدلا یم ار شا هتفرگ درد ِشوگ ماسرب . دنام یم هریخ

: دیوگیم

! هشاب ورای نیا و هنزب ادخ -یا

ثکم !اب تسا یشنم ی هرامش . دوریم نفلت ِتمس وهب دریگیم مشچ دب ابحِلا شرآ

: درادیمرب ار یشوگ سرتسا و

؟؟ یتمحر موناخ -هلب

: دونشیم ار یشنم یادص مخا اب شرآ و دنکیم شهاگن تثابخ یلک اب ماسرب

.. ندموا نامتخاس راشژ هساو یهانپ یاقآ -

. دنکیم توف نوریب ار شسفن و دراذگیم مه یور مشچ یا هظحل فرح نیا ندینش اب

.. منکیم باسح ادعب مدوخ وگب بخ هلیخ -
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شا هدش زمرق ِشوگ و سخت یاهمشچ و ماسرب وهب دراذگیم شیاج رس ار یشوگ

! دتفیب رد دایز دیابن هچب نیا .اب دنکیم هاگن

... ایدیسرت یچ لثم -

دوخ ارزا وا دیاب ناکما دح ات طقف ! کسوس هلوت دراد مه یل هناثیبخ ی هدنخ هچ

. دزیرن مه هب ششمارآ ات دراد هگن رود

... نوریب ورب بخ هلیخ -

: دوشیم رتکیدزن نتفر نوریب یاج هب ماسرب اما

.. ینک ررض وزاب هنکن تکرب تلوپ هنکمم ینکن ادا وترذن -هگا

: دنکیم ماسرب هب یپچ هاگن

ورن! نمرژه خم ور ردقنا ، ماسرب مدرکن یرذن -نم

؟! دریگب ار شیولج دناوتیم یسک .. دوریم و دسریم شروز

.. مدرک رذن تاج -نم

! یدرک رذن ت همع هساو -

! هتفرگ بال دراد دیدهت ییاهروج کی ماسرب هاگن اما

: دیوگیم یگف وکال ثکم واب دوشیم میلست هرخ باال

؟؟ بخ یدرک یرذن -هچ

! باسح ِفرح دش نیا و دیآ یم ششوخ یکی نیا زا ماسرب

و قاچ ِبابک هی ونم یاقیفر ،لک تفر شورف اج هی تاشفک همه هگا هک مدرک -رذن

! ینک نومهم غاد ِنون

*****
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ادا ار هچب نیا ِرذن دیاب ارچ . دنکیم گنه ، ماسرب ِرذن یروآدای اب زور ود زا دعب زونه

هک مه شا همه یا! هتساوخ هچ مه نآ ؟؟ دوبن نایرج الرد صا شدوخ هک یتقو دنک،

.. شدوخ رتزا گنشم یاه قیفر ونآ شدوخ ِعفن هب

ماسرب یادص هلصاف .بال دوشیم زاب شرتفد ِرد هک تسا هدشن بش ِتفه تعاس زونه

: دونشیم ار

! میرب هگید نک عمج وشاپ .. نرظتنم هچب .. هشیم رید هراد ؟؟؟ میرب سیئر -

شیاپ ِچم یاه یکیدزن ات شدنلب ِیناراب ! زورما هدز مه یپیت هچ . دنکیم شهاگن

کاله هتبلا .. هدوزفا شیابیز پیت هب مه یمشپ کالِه کی !و دراد هباپ یناتک و دسریم

هچب کی ِنت یوت راگنا ! شرس یور تسا هدیشک یمشپ کالِه یور زا مه ار شا یناراب

ِپیت نیا اب گنشق ! یزاب هرخسم یارب طقف دنا هدناشوپ ار شیاباب یاهسابل ، وقیر

یکاف ارهب شرآ ِبانج ِتیصخش و تیثیح و وربآ ِمامت تسا رارق شا یروط نفخ

! دهدب ریبک ِداب هب ینعی هن ..اه؟؟ دهدب میظع

! وشاپ .. نرظتنم چب دش..ورب رید هگید وشاپ ؟؟ ینکیم هاگن ویچ -

اقآ! ماسرب دشاب یرما

: درغیم هک دوشیم ششدنچ یردق هب شپیت زا

؟؟ یدرک تنت هیچ -نیا

: دهدیم باال وربا بجعت اب ماسرب

؟؟ یگیم ومودک -

: دوشیم عمج صرح زا شتروص

وت ترس ِریخ ؟؟ ینزب ینوتیمن یباسح تسرد پیت ..هی یدرک تنت هک االیی غشآ -نیا

؟؟ هشعضو هچ ..نیا ینکیم راک یراد نم ِتکرش

هایس ِسنج ِلصا ِیناراب هب یهاگن و دریگیم شرآ زا مشچ حتلا نامه اب ماسرب

: دنکیم شگنر
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سییول ِسابل دمو ِتکرش ی هرابرد راگنا نم، ِتکرش وت هگیم نیچمه ؟؟؟ هشچ -

هگید هک شورف و دیرخ ِیلومعم ِتکرش هی اباب ! هنزیم فرح یچوگ و ادارپ و نوتیو

.. هرادن ور اهادا نیا

: دوشیم بجعتم یا هظحل شرآ

هخآ یسانشیم اجک زا ور فورعم یادنرب نیا ؟!وت یدرکیمن وور یدوب مسانش کرام -

؟؟ تخیر رسو نیا اب

: دریگیم دوخ هب یتیمها ویب بناج هب قح ی هفایق و..دعب دنکیم یثکم ماسرب

هنن هگید ور ..انیا فورعم یگیم یراد تدوخ هبوخ ! یسانش کرام وت طقف سپ -هن

.. هسانشیم منم ِگرزب

هداعلا قوف ِیناراب ِبیج یوت زا ماسرب . دنکیم شهاگن توکس رد یا هیناث دنچ شرآ

: دزادنا یم شتعاس هب یهاگن و دروآ یمرد ار شا یشوگ شا هرخسم

! هگید وشاپ دش.. -رید

: دسرپیم ار نامه و دسریم شنهذ هب یتوافتم ِلا وس شرآ

؟؟؟ یراد مگرزب نامام -وت

. دنکیم عمج لبم یور ار شیاهاپ زا یکی و دزادنا یم یلبم یور ار شدوخ ماسرب

: تسا هلصوح ویب وررپ اتبسن شا هفایق

..هگا مشب نومیشپ مدوخ هک هسرپیم لا وس ردقنا مشرخآ .. تسین هدب ماش نیا ! ریخن -

.. مریگب سپ وماعد وگب ، ینوچیپب یاوخیم

یناتک و نتسشن ِعون هب یهاگن شرآ . دهدب ار یلا وس ِباوج تسین دلب مدآ ِلثم ال صا

مه..اما شا یناراب یتح اه.. دنتسین اهدب یناتک ِسنج . دزادنا یم شهایس یاه

! تسا لگزُا یلیخ یلیخ

ال؟؟ا صا یدلب ندرک تس ؟؟ ینک تِنت یرادن یباسح تسرد سابل هرب!هی وربآ تپیت -

؟؟ ماسرب هخآ نراد مه هب یطبر هچ یمشپ کاله نوا و ینوراب نوا و ینوتک نوا الن
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هب یتسد ، هتفر باال یاهوربا واب تسین مهم شیارب شرآ ِتارظن یا هرذ یتح ماسرب

: دشکیم شا یناراب ی هقی

! هراچیب هدم یروطنیا ؟؟االن یدید اجک ور یگنشق نیا هب پیت .. هگید یا هقیلس -یب

! تساپورا ِزور ِدم هک یمهفیم ، نیبب یجراخ ِملیف اتود هی

زا یتح شندز پیت ادگ هچب نیا و دریگیم مشچ ماسرب ِتخیر رسو زا ترفن اب شرآ

! دراد یفقس هب دامتعا هچ و تسا رتدب مه رهش ِحطس ِرب وربآ یاه درگ هرود

.. میرب وشاپ وت! شمِلا همه اه هقیلس -

یروابان واب دوشیم ماسرب ِتروص ِنهپ هدز قوذ ی هدنخ هک دشکیمن هیناث هب

: دیوگیم

؟!! ماقیفر هب یدب بابک یاوخیم ؟؟؟ شریز ینزیمن ؟؟ میرب یدج یدج ؟!! میرب -

شیوربور ِیرتکاب زا مشچ فسات اب شکرام ِتخود شوخ ِتُک ِندیشوپ ِلا حرد شرآ

کرسپ ی هدنخ و اهنادند ی هریخ و.. دنکیم شهاگن هرابود دعب یا هیناث .اما دریگیم

گنر، یرتسکاخ ِتفاب دنا!وکاله تسدکی و دیفس ردقچ شیاهنادند . دوشیم

رفو یاه مژه نآ .اب دنسریم رظن هب رت یماداب و هدیشک رتشیب ار شیاهمشچ

شلگشوم لگشوخ ییاهروج کی ، هداتفا شرس یور هک مه یناراب !نآکالِه شهایس

هب هن هتبلا . تسا دیفس ابیرقت ماسرب ِتسوپ هک دنیبیم ، دنکیم هک تقد . تسا هدرک

! شیاهاپ ِیدیفس

: دنکیم رد قوذ مهزاب ماسرب و.. دنادرگیم یهاگن

شیقاب نم، زا شاج .. میایم میراد مگب منزب گنز اه هچب هب نم سپ .. مرکون شاداد -

.. تدوخ زا

شاک . دنکیم شهاگن رت قیقد شرآ .و دنزیم گنز یسک وهب دروآ یمرد ار شا یشوگ

! دشاب ناشنیب مه دوب هداد هیده راتیگ شیارب هک شجر ال ِقیفر نآ

یروطچ منیبب میایب ، نوبایخ ِرس دیشاب ..هرآ.. میایم میراد ..ام لضفلا وبا -ولا

هک؟؟ نتسه همه .. نوتمربیم
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دنکیم رکف ! شا هزماب و یردلق هشیمه ِندز فرح ِعون و دراد شخ یمک هک شیادص

دیاب و دنامیم تسد یور هک دوب ییاهنآ ؟؟ایزا دشیم لگشوخ دوب، رتخد هگا هک

! دنامیم تسد یور دنکن رکف .. هدنخ ونآ اهمشچ نآ اب ؟؟؟ دنتخادنا یم ار شا یشرت

درک. زکرمت یرگید ِزیچ یور دوشیمن هک تسا بیکرتدب ردقنا شا یناراب و پیت هَا..

؟؟؟ دنکیم روصت رگید ِروج ار هچب نیا دراد ارچ ال... صا

اب هتخانشان ِلماع نیا . دشیمن نیا رتزا هرخسم و ددنخیم شراکفا هب بجعت اب

رس یب ِراکفا نیا هک دوب هدنام نیمه و دزیریم مه ارهب شنهذ یهاگ مامت ِیگرخسم

! دسرب شزغم هب وهت

: دیوگیم شرآ هب وور دهدیم نایاپ ار شسامت ماسرب

! عیرس .. نشن لطعم اه هچب هک میرب ودب -

! تسا شرآ زا رتهب هک مه شروتسد هب تسد

: دیوگیم و دزادنا یم شیوربور ی هتخوسردپ هب یپچ ِهاگن

! مدیم روتسد نم طقف اجنیا -

راب! هه..ود

؟؟ میرب .. هشواب درک.. لُگ شیزاب سیئر زاب اباب بخ -

ِیسپ تسد ِفک !اب کسوس بجو مین نیا ِرباربرد دنکیم ندوب لگسا ساسحا گنشق

: درغیم و دنزیم یمکحم

وش! -مدآ

دیاب ار هنارتخد ِتشرد یاهمشچ نآ هک یاو و دنکیم شهاگن دیدهت ورپ یپچ ماسرب

! دنکن شهاگن ییوررپ اب ردقنا ات درک روک

انزن! ونم -

: دنزیم رتمکحم ار مود ی هبرض ! تراز تس، ینابصع هرجنهود ماسرب هُا



tlg
:@

NOVELSLAND

متدوخ و مشیم ترذن ِلا یخیب ، ینکن راتفر تسرد ..هگا یروخن کتک هک نکن ییوررپ -

! انوریب مزادنیم

: دیوگیم یرگید ِزیچ شنابز ،اما دوشیم عمج یا ینابصع ِزرط هب ماسرب یاهمشچ

! میرب هشاب -

نامه ِتشپ دنچره ! رابجا هب هتبلا ، هدمآ نییاپ شعضوم زا ینعی ، شنتفگ روطنیا

: دریگیم شا هدنخ شرآ ! دنزیم جوم ازسان و شحف یلک مه " هشاب "

؟؟ بخ .. هچب منک تلمحت راذب وزورما -هی

: ددنخیم ولوچوک کی ، هبذج نامه اب ماسرب

بخ! -

زا دیدج ِراتفر کی هظحل ره رسپ نیا و دنکیم بجعت شندمآ هاتوک روطنیا زا شرآ

. دهدیم ناشن شدوخ

: دنکیم عورش ماسرب هظحل نامه وزا دنیآ یم نوریب قاتا زا

؟؟ نیایب مه امش نیاوخیمن .. میریم میراد اهام هچب -

: دوریم شزیزع ِناج ِیشنم ِتمس هب

هگید اه.. هریم تتسد اه!زا هدب بابک داوخیم سیئر .. میرب ایب مه امش یشنم موناخ -

.. دایب شیپ ارمع یتیعقوم نیچمه

: دشکیم ار ماسرب ِپل و ددنخیم یتمحر

.. هرذگب شوخ ناج..ورب ماسرب یسرم -

: دروآ یمرد دوخ زا ییادص راو همزمز و دنکیم قوذ یشنم ِتکرح زا ماسرب

! یدوسح زا هکرتیم االن دبهم .. یلیق یلیق یلیق یلیق -

: دهدیم دبهم ارهب شهاگن ماسرب و دشکیم تلا جخ یشنم
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! داوخن تلد تقو ..هی دیشک ومپل یشنم موناخ -

: دنکیم هاگن تبثم رناژِی زا راشرس ِرسپ هب هدنخ اب دبهم

بخ! تساوخ -ملد

: دنکیم زان تلا جخ هب یتمحر

؟؟ دبهم اقآ -هع

؟؟؟ یفیرش یاقآ دیوگب تفر شدای ؟! دبهم اقآ

: دشکیم و دریگیم ار ماسرب یوزاب هک تسا شرآ

! نکن عالمف -ایب

: دیوگیم یشنم هب هریخ ماسرب

ماوت شاداد .. هنوخ ورب نک، لیطعت وراک االن نیمه ! یشنم موناخ اینومن تکرش -وت

.. منیبب هشاب تِراک هب تِرس

! دروآ یم ارباال شرآ ِرفک هچ و دروآ یمرد یزاب سیئر هچ

،زا شرآ ِندرک یناور رود کی زا دعب هرخ وباال دننکیم یظفاحادخ مه ناحبس اب

: دیوگیم ماسرب اه هلپ زا ندمآ نییاپ ِلا حرد . دنیآ یم نوریب تکرش

.. دایب مشوهم نزب گنز -

دوخ ِلا بند ور همه دراد تسود ارچ و دزادنا یم کرسپ هب ییارذگ ِهاگن شرآ

؟؟؟ دشکب

.. نوریب هتفر شاتسود ..اب دایمن شوهم -

ردَد هتفر شاتسود اب موناخ سپ وگن .. تسین هزور دنچ هخآ مگیم ! سِکان -هَا

نیا هکاب هگب دایب داوخیم مادرف ..الدب شدوخ حِلا هب درک شلو ال صا هشیمن .. رودود

هدش! یکوا زاب اقآ نع

: دنکیم شهاگن بجعت اب شرآ
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؟؟ یگیم ویک -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ماسرب

.. هگید ورای نیمه -

؟!! دنهس -

: دیوگیم شرآ . دهدیمن یباوج و دوشیم هدیشک باال ماسرب ِبل ی هشوگ

؟؟ هدز فرح ش هرابرد هتسشن ماوت -اب

: دیوگیم شا یتنعل ی هنارورغم ِدنخجک اب ماسرب

؟؟ هنزب فرح یک ،اب هنزن فرح نم -اب

ِبآ ِلثم ار همه !هک ماسرب نیا تسد ،زا دیوگب تسا رتهب ..ای شوهم نیا ِتسد زا

! تسا بیغ ِریت شیارب هک شرآ و..زج دریگیم شتسد ِفک ندروخ

وهب دهدیم هیکت نکمم ِتلا ح نیرت تیمها یب رد ماسرب و دنوشیم نیشام راوس

یتح ،هن دروایبرد یزاب دیدب دیدن دهاوخب .هن دنکیم هاگن شا یشوگ ی هحفص

: دیوگیم طقف ! دنکب یرظن ِراهظا یتح ،ای دزادنیب نیشام ِلخاد هب یهاگن

! ننوبایخ ِرس اه هچب .. تفیب -هار

! رخآ تسا خم یور ردقچ شنداد روتسد نیا

روطره دنک، لمحت ار بشما . دنکن الیق خادب دنکیم یعس و دهدیم نوریب یسفن شرآ

! تسا هدش

؟؟ میرب هرارق اجک -

دنک، شهاگن هکنیا نودب نیح، نامه ،ورد دتفیب هار هک دنکیم وا هب یا هراشا ماسرب

: دیوگیم

... دنبرد میرب -

هب شا یچ هچب نیا و دیآ یم شبل یور یزیمآرخسمت ِدنخزوپ فرح نیا ِندینش اب
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ار شمسا طقف دیاش ؟! دروخیم اجنآ ِتمیقنارگ و سکول یاهناروتسر و نتفر دنبرد

.. هدینش

: دنکیم شهاگن وا ِزیمآ رخسمت ِهاگن ِسح اب ماسرب

؟؟ یدنخیم یچ هب ؟؟ هیچ -

: دزادنا یم ماسرب یاپ اترس هب یهاگن و دوشیم رت هرخسم شرآ ی هدنخ کت

.. هروخیم نتفر دنبرد هب یلیخ ، تگنشق ِپیت نیا و تخیر رسو طقف .. یچیه -

: دنکیم جک دنخبل هب یبل و دزادنا یمن هتسد ارزا شدوخ ال صا ماسرب

شاماال! وگب -

اه تسه مه شحیرفت هیام . دروآ یمرد تکرح ارهب نیشام هدنخ نامه اب شرآ

..هن؟؟ یهاگ

اب نیح نامه ورد دروآ یم نوریب نیشام ی هشیش ارزا شرس ماسرب نابایخ ِرس

: دنکیم هراشا شرآ هب تسد

راد! هگن راد -هگن

ِرسپ و رتخد هتسد کی رتولج ..و دنکیم مک ار نیشام ِتعرس فارطا هب یهاگن اب شرآ

اهنآ وهب دنا هداتسیا اجکی هک دنیبیم ار هچب تسیب زا رتشیب دیاش وسلا.. نس مک

: دیوگیم دنلب و هدنخ اب اهنآ هب ور نیشام یوت زا ماسرب !و دننکیم هاگن

! ممممدموا اه هچب -

ی هشوگ هک یدق مین دقو یاه هچب هب یهاگن و دنکیم ماسرب هب یهاگن بجعت اب

؟! دنتسه اه هچب نیا شیاه قیفر و.. دنا هداتسیا ور هدایپ یوت و نابایخ

: دسرپیم هدارا ،یب نیشام ِنتشاد هگن ِلا حرد

؟! ماسرب نا -انیا..یک
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: دیوگیم شتروص یور ِنهپ ی هدنخ نامه اب ماسرب

درُب! درک نوشراوس هشیم یروطچ منیبب وش هدایپ .. هگید نماقیفر -

شهاگن هدش کشخ طقف شرآ و دوشیم هدایپ عیرس یلیخ نیشام ِنداتسیا اب شدوخ

هک وسیلا نس مک یاه هچب و.. دوریم اه هچب ِتمس هب قوذ هکاب شدنیبیم . دنکیم

یاه هچب و.. هنهک یاهسابل ..رد رسپ و رتخد . دشاب ماسرب نیمه ناشنیرتگرزب دیاش

اه؟!! شورفلگ و اهشورف سمادآ و اهشورف فلا نامه ! راگنا دنراک

ار سهلا تشه تفه ی هچبرتخد کی یتح و تس یمیمص یدایز شیاهتسود اب ماسرب

هچ تعامج نیا الاب صا ..هک دنامیم شرآ .و دناخرچیم رود کی و دریگیم لغب مکحم

! دراد یطبر هچ و دراد یراک

: دنکیم هراشا تسد واب ددرگیمرب ماسرب

وش! هایپ شاداد -

: دیوگیم اهرسپ زا یکی هب دعب و

؟؟؟ متسد وت شمتفرگ یروطچ یدرک اه..حلا هنوج سیئر -

همهنیا دوب، مک شدوخ ! طقف دنک محر ادخ و.. دونشیم ار شیادص شیب مکو شرآ

دنک!! لمحت بشما دیاب ار شدوخ ِلثم مه

دنک؟! ناشنامهم بابک و دربب دوخ اراب هچب همه نیا دیاب و دوشیم هدایپ نیشام زا

.. شا هرخسم ِرذن نیا اب ماسرب نیا ِتسد زا فوه

: دیوگیم و دیآ یم شتمس هب دوز ماسرب ، درادیمرب اه هچب ِتمس هب مدق هک نیمه

هن؟؟ نشیمن اج نیشام وت نوش همه نوج سیئر -

هدنخ و قوذ هکاب یمشچ تفج نیدنچ هب دعب و دنکیم ماسرب هب یراد انعم ِهاگن

؟!! دننکیم شهاگن یروطنیا ارچ ؟!و همهنیا ! دننکیم شهاگن

؟؟ ومع -
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شهاگن ، دناخرچیم شلغب یوت ار وا ماسرب هک یا هچبرتخد نامه یادص ندینش اب

: ددنخیم یگداس ِمامت واب دنزیم قرب کرتخد یاهمشچ . دنکیم

.. یدب بابک نومهب یاوخیم تفگ ماسرب -

شهاگن . دنزیریم مه هب هظحل کی رد شیاهسح . دوشیم وطالین کرتخد یور شهاگن

ِیرسور و دنکیم هاگن شا هنهک یاهسابل .هب ددرگیم هچبرتخد یاپ اترس هب هدارا یب

؟! دوشیمن شدرس کزان ِنشپاک نیا اب هچب نیا . تسا درس اوه .. شَرت هنهک یلیخ

بیجع وحیلا بجعت ،اب دنکیم سح مه اهار هچب ی هیقب ِرظتنم یاههاگن یتقو

و تسا جیگ . دنکیم ثکم یا هیناث یا هچبرسپ و هچب رتخد ره یور . ددرگیم شهاگن

نیمه ِرانک رد یتح و.. هتخیر مه وهب فیثک یاه هچب نیا ِرانک ورد ندوب اجنیا زونه

اجنیا . تسا رواب ِلباق ِریغ و بیجع ِزیچ کی شیارب مه ندوب یلیچ و کرچ ِماسرب

؟! دنکیم هچ

! هگید هدب ور هچب ِباوج شاداد -

دزادنا یم شیولگ یوت مه ار شیادص هچ و دنکیم شهاگن ماسرب یادص ِندینش اب

! رُدلق ِیبجو مین

: دیوگیم مخا اب تریح نامه اب

؟؟؟ ماسرب هیطاسب -هچ

: دنکیم هراشا و دنزیم یکمشچ و دراد ار شا هدنخ ماسرب

.. ریگن تخس .. هتِرذن -

؟! دریگن تخس روطچ ، تسا تخس ردقنا یتقو رخآ

؟؟؟ مربب اجک مدوخ وراب هچب همهنیا -نم

ِهاگن و.. تسا کرتخد نامه هک دنیبیم و دنکیم هاگن بجعت .اب دوشیم هدیشک شتُک

: موصعم و نابرهم یدایز

هم! هنشگ نم ومع -
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!! شرآ ومع تسا هنشگ هچب ایب!

لغب ار هچبرتخد و دنکیم هدنام تام ِشرآ یور هب یمخا و دوشیم کیدزن ماسرب

. دریگیم

ای نوم یربیم .. یایم راوطا ادا ات رازه ، یدب یاوخیم ماش اباب..هی وتدوخ نک عمج -

؟؟؟ هن

: دیوگیم کالهف شرآ

؟؟ مربب یروطچ ور هچب همهنیا -

.. یزیچ یپنسا یتسبرد ابهی منوشات دنچ ،هی نایم ابام نوش اتدنچ مدآ!هی لثم -

هچب نیا دننکیم شهاگن رظتنم و نیگنس ردقچ . دننکیم شتیذا اه هچب یاههاگن

! هنشُگ یاهادگ

: درغیم ماسرب هب ور تینابصع اب

.. منکیمن لوبق ور هچب همهنیا ِتیلوئسم -نم

: دهدیم یتحار ِباوج ماسرب

! میرب نم..رپب اب نوشتیلوئسم -

: دیوگیم اه هچب هب ،ور شرآ ی هتخیر مه هب حِلا هب هجوت نودب دعب و

هچب زا اتدنچ وتو فِسوا .. نوتساو مریگیم پنسا انیا،االن ِشیپ شاب وت لضفلا -وبا

.. نیایب اهابام

: دیوگیم رناژی ورپ نابرهم و دسوبیم مه ار شلغب یوت ِکرتخد ِتروص دعب و

! لِقسف یایم نم اب ماوت -

هچب شدوخ . دنکیمن کرد ار ماسرب یاهراک و هدنام یمهفن ورپزا جیگ شرآ

اهنیا رگم ؟؟ دسرتن و دریگب هدهع هب دناوتیم ار هچب همهنیا ِتیلوئسم یروطچ .. تسا

؟! دنرادن وراک سک و بحاص
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یدقو هچب ات هدراهچ .. درامشیم ار اهنآ رکف یوت و دنکیم هاگن اه هچب ِیدنب میسقت هب

رتشیب اهرتخد یور شهاگن .. ماسرب ی هفاضا ..هب رسپ ات تشه و رتخد ات جنپ دق.. مین

: دیوگیم و دشکیم یا هشوگ ار اهنآ ماسرب و دنام یم

.. دایم امش اب یسِا .. دیایم پنسا ابهی امش -

شوگ ار شفرح ارچ و نوچ ،یب دشاب سهلا هد ناشنیرتگرزب دیاش هک اهرتخد

: دیوگیم تسد هب یشوگ ماسرب . دنهدیم

.. میریم شرآ ورای نیا اب منومرفن دنچ ..هی هگید ِپنسا ِنیشام هی اب مه هیقب -

؟؟؟ ناشیا دنتسه سیئر ِبانج هک تفر شدای و دید ار شیاه قیفر ؟؟؟ شرآ ؟! ورای

هکاب درادن یزیچ یبحاص هچبرتخد ..نیا رخآ ..اما دروآ یمن رد درس هک شیاهراک زا

دیآ؟! یم و هداتفا هار اهنآ

؟؟ ماسرب -

یشوگ ی هحفص زا مشچ و دهدیم ناکت اوهرد یتسد شرآ یادص ِندینش اب ماسرب

: دریگیمن

.. مریگیم نیشام اه هچب هساو مراد .. مایم نکاالن ربص -

اهار هچب ماسرب و دنیآ یم پنسا ِنیشام ود هرخ !باال تسا یلیخ ، دریگن هجیگرس

دنا هدنام هک یا هچب هس هب ،ور دوشیم تحار اهنآ ِتباب زا شلا یخ یتقو . دنکیم راوس

: دیوگیم ،

دیش.. راوس دیرب -

: دوریم شرآ ِنیشام ِتمس وهب دریگیم ار هچبرتخد ِتسد شدوخ و

هنزب تاشچ زا بابک هک یروخب ردقنا هنک.. فیک مدب نوتب هبگال پوت ِبابک هی میرب -

.. داوخن یچیه تلد هتفه ..اتهی نوریب

ددرگیمرب ولج، ِرد ِندرک زاب ِلا حرد شدوخ و دنکیم راوس بقع ِیلدنص اهاررد هچب

: دیوگیم شرآ هب وور
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.. منودرگرب دیاب هد ورات اه هچب دش! رید ودب ؟؟ هدرب تتام یچ هساو هگید -ِدایب

دیاب شعقوم .هب دوشیم نیشام راوس هرخ وباال دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن

. دسرپب وا زا لا وس یلک

: دیوگیم اه هچب هب وور ددرگیمرب ماسرب ، دنتفا یم هار یتقو

تلا جخ ال صا ! هرخب نوتارب ومع دیگب ، تساوخ نوتلد یچره اجنوا اه هچب -

؟؟؟ ومع هن هگم .. هراد تسود شدوخ ومع .. ادیشکن

ار شهاگن ادخ! یا دنا هدز لز روطچ نیبب و دزادنا یم اه هچب هب هنیآ یوت زا یهاگن

: دیوگیم مارآ و دهدیم ماسرب هب

ومع! -هرآ

! نیگنس تسد ، دبوکیم شرآ یوزاب ارهب شتسد ِفک و ددنخیم ماسرب

مرگ! تمد ومع : دیگب اه هچب مرگ! تمد -

: دیوگیم دنلب و هدز قوذ و ادص کی اه هچب و

مرگ.. تمد ومع -

شبل یور حیلا و..کی تریح رپزا یا هدنخ و..دعب دنکیم ناشهاگن بجعت اب شرآ

: دنکیم نشور ار نیشام ِمتسیس و دنکیم زارد تسد ماسرب دیآ. یم

هش.. روج نومِروج هک راذب مه شان شان ین ِگنهآ -هی

: دشکیم ولج ار دوخ هچبرتخد

! راذب ور هدب نوکت ومع.. ومع -

وا، یاج دیآ!هب یم ششوخ .. شا هناگچب ِندز فرح ِعون و کرتخد ِکزان یادص زا

: دهدیم باوج ماسرب

.. یلُگ لُگ تساو مراذیم ور هدب نوکت -
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: دسرپیم شرآ زا اهگنهآ ِندرک در ِلا حرد دعب و

؟؟ شیراد -

.اما دشاب هتشاد ار هچبرتخد ِیتساوخرد ِگنهآ تشاد تسود هظحل نیا ..رد شرآ

: دیوگیم و درادن بخ

.. هگید راذب یزیچ ..هی مرادن -

! شعاب -

و دنیبیم ار رسپ نیا ِدیدج ِلدم هی رابره . دزادنا یم ماسرب هب مه ییارذگ ِهاگن

! یزاب رخ* زا هدناکرت رگید بشما

ای یدایز ،ای یگرزب یاه هیام وت یزیچ ..هی هدیم ور ینعم یکی نوا اجنیا *رخ

هرخ! یلیخ ماسرب ..ثمال: ینَفخ

: دنیشنیم فاص و دنکیم ادیپ یشان شان ین اتبسن ِگنهآ هرخ باال ماسرب

دش.. ادیپ یرق ِگنهآ هی هرخ ایبباال -آآآآ

هچب ی هدنخ یادص و دهدیم ناکت گنهآ ِمتیر ،مه صقر ِتلا ح ارهب شیاهتسد دعب و

یم باال هناش یه ماسرب و دنکیم هاگن شیاهادا هب بجعت اب شرآ . دنکیم دنلب اهار

: دناوخیم و دزادنا

.. مینک لغب ومه هشتقو میلصو ِلصو مشچ وت مشچ -

: دنکیم شیادص هدارا یب

اه! ترس وت زادنن وتنع یادص -زاب

یصاخ یادا اراب گنهآ ی همادا و دنکیم شهاگن تنطیش رپ یاهمشچ اب ماسرب

: دناوخیم

؟؟؟ تساوخ تلد دش یچ -

: دنزیم هایس و یماداب یاهمشچ نآ اب یزان ِکمشچ
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.. تساوخ ملد منم -

؟!! شراد ..زان ِکمشچ .. شا هدنخ .. شیاهمشچ .هب دنام یم ماسرب ِتروص ِتام شرآ

؟!! تسین دنول و.. لگشوخ بالو.. نوطیش ِرتخد کی هب هیبش .. شتکرح نیا

دروآ یم رد ادا اه هچب یارب و دصقریم اجرد ، شرآ ِریحتم ِهاگن هب هجوت ِنودب ماسرب

دنب اج ..کی شفورعم ِینز رع یادص نامه اب اقیقد . دزادنا یم هدنخ ارهب اهنآ و

! شنورد رد دراد لوو و دوشیمن

: دیوگیم جیگ یا هدنخ اب

؟؟؟ یرایمرد تدوخ زا ارچ یکرخ هوشع -

: دیوگیم دنلب یادص اب هچبرتخد . دزیریم مه هب شتاکرح و دتفا یم هدنخ هب ماسرب

! مزاب ماسرب -

بذعم راگنا یمک ،مه..کی هتفرگ شا هدنخ ومه دیآ یمن شندمآ ادا رگید ماسرب

ی هیقب دصق هچ ارچ..وهب دنادیمن و دزادنا یم وا هب یا هشوگ ِهاگن شرآ . تسا

: دنکیم یناوخمه هدنناوخ اراب گنهآ

.. مییوت و منم تسین یسک .. یروف ملغب وت -ایب

ماسرب ِکمشچ رتزا یتنعل رباربدص .. یکمشچ شرآ ، دنکیم شهاگن ماسرب هک نیمه

: دناوخیم و دنزیم

! تساوخ ملد منم ؟؟ تساوخ تلد دش یچ -

و رورغم یا هدنخ کت اب شرآ و دنام یم شرآ یور شهاگن . دوشیم کشخ ماسرب

دنکیم یهاگن اه هچب هب هنیآ یوت .زا دنکیم هاگن ولج وهب دریگیم مشچ ، هدننک هناوید

بوخ ار شلا اهح هچب ِشغ و لَغ ییب هدنخ . دنراد یبوخ حِلا روطچ هک دنیبیم و

! ندمآ شوخ نیا زا دنکیم بجعت شدوخ دیآ..و یم ششوخ . دنکیم

؟؟ دیراد تسود تعرس اه هچب -

یهاگن هرابود و دنکیم رتشیب ار نیشام ِتعرس شرآ . دوشیم دنلب اه هچب ِدییات یادص



tlg
:@

NOVELSLAND

مشچ وهکی ، شرآ ِهاگن واب دراد ار هاگن نامه زونه هک.. یماسرب . دزادنا یم ماسرب هب

وا هب جنرآ اب شرآ و دوشیم هدیشک رگید ِتمس یعونصم ی هدنخ اب شهاگن . دریگیم

: دنزیم

، مشاب هتشاد دروخرب هی یتح یلیچ و کرچ ِتعامج نیا هکاب مدیدیمن ممباوخ -وت

هچب هی ِرذن نیبب ! دایب ممشوخ هزات ، نوریب نوشمربب مراد نوشرب هکنیا هب هسرب هچ

ادخ.. یا هدنوشک اهاجک هب ونم

: درغیم ، مکحم نادنچ هن ییادص واب دوشیم پچ ماسرب ی هفایق

؟؟ هنومِچ .. داوخب تلد میلیخ -

ِیرتکاب نیا هتخادنا لُگ شیاهپل یمک و.. دزادنا یم وررپ ی هرسپ هب یا هشوگ ِهاگن

: دیوگیم یا هرخسم ی هدنخ !اب شتسد ِرانک یور زا راشرس

بارخ یروطچ ال صا منودیمن هک وت صوصخ ..هب دیروخیمن نم هب طقف ، یچیه -

نم! ِرس یدش

: شلبق ِتنطیش رشو نامه هب ددرگیمرب هرابود مک ومک دنکیم پچ یمشچ ماسرب

شوخ ِرهش باال هچب راد.. هیام ..اباب پیتشوخ ..اباب لگشوخ اباب ؟؟ دیروخیمن نم -هب

ور وت ِسفن هب دامتعا ! دایب داب اذب رانک ..ورب نومک وربا ِیلمع غامد ی.. هدنُگ ِلیاتسا

.. شدوخ هساو دوب یلیدکورک ،االن تشاد کلومرام هگا

: دیوگیم یدج و دنکیم یمخا ، ماسرب ِیباوج رضاح زا شرآ

.. بوخ ی هچب نیرفآ ؟؟ بخ منک، تلمحت راذب .. ماسرب دنبب وتنهد ورکال هبشما -

: دیوگیم عیرس ماسرب

وشدوخ کال نکب اعد هی هگیم هنوطیش ؟! ترس مدش بارخ ؟؟ منکیم تلمحت -

هک... نشب هدز بال نیچمه ، شلکیه و شتکرش

: دنزیم ماسرب هب یمکحم ِیسپ و دنکیم زارد تسد شرآ

! ینکیم طلغ -وت
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: دیوگیم هدیسرت و دشکیم ولج ار دوخ هچبرتخد

؟! هنیکم تاوعد هراد ومع ماسرب -

: دهدیم باوج شرآ ، ماسرب یاج هب

؟؟ هچب بخ .. اینکن دب ..ِراک مدرک شاوعد منم درک، دب -ِراک

! دنکیم درز هچب هراچیب

.. مسرتیم نم ، دینکن اوعد .. نکن شاوعد ادخ ور !وت شنزن ومع -

: دیوگیم نوتب هبگال وور دوریم شرآ هب یا هرغ مشچ ماسرب

؟؟؟ ومع هن هگم .. مینکیم یخوش مهاب میراد هک.. مینکیمن اوعد -

: دیوگیم ماسرب هب وور دنکیم یا هدنخ شرآ

.. هیخوش -

: دیوگیم هچبرتخد هب وور دنزیم ماسرب هب یندرگ سپ کی مهزاب دعب و

؟؟ نیبب .. مینکیم یخوش میراد -

: دنزیم شرآ ِرس هب کچ کی وا، زا رتدوز ماسرب ،هک دنزب مه رگید یکی دهاوخیم

!! هیخوش ؟؟ یلگ نیبب !! مینکیم یخوش میراد -هرآ

: درغیم ینابصع و دنزیم سپ تدش ارهب شتسد شرآ

! متسکشن وتتسد ات زادنب وتتسد -

: دنکیم شرس ِتشپ هب یا هراشا وربا واب دنکیم رت تشرد ار شتشرد یاهمشچ ماسرب

یخوش مه اب ردقچ ام هک ننیببب اه هچب دنخب ؟؟؟ دنخب ومع.. هگید هیخوش -

! نیرفآ ؟؟ ومع دنخب .. میراد

هب ور دیدرت و سرت اب نوتب .گال دوشیم گنت ماسرب ِگنشق یاهمشچ یور شناهمشچ
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: دیوگیم شرآ

؟؟ ومع دینکیم یخوش -

: دیوگیم رابجا وهب دزادنا یم هچب هب یهاگن هنیآ یوت زا ثکم اب

.. میراد دایز ایخوش نیا !امزا هیخوش -

: تسا شبل یور یا هناثیبخ ی هدنخ هک دنکیم هاگن یماسرب هب راو دیدهت و

و ینک مک وترش تدوخ هک منک یخوش ردقنا ! ماسرب منک یخوش تاهاب ردقنا ادعب -

.. یرب

ادا: ،رپزا دصقریم اج رد گنهآ اب هارمه و دریگیم تعسو ماسرب ی هدنخ

وشلا ،ح منکب وم یگدنناوخ نومه !اه؟؟ میلبق ِراک ِرس مرب راذب نک ملو هشاب -

؟؟ هزارد متنوبز ، نیشکیم راک مزا یه ، نیتشاد مهگن روز ..هب مربب

! ارمع رگید حاال

وحم دیاب یرب،کال تمزادنب ماوخب هگا ؟؟ ینک نوم یناور تادص اب زاب هک منک تلو -

.. یشب

ابهت مه ونآ دراد مخا طقف ! تسین ینابصع .. شرآ و دنکیم شهاگن ینابصع ماسرب

: دیوگیم یتقو تسا هارمه هدنخ زا ییاه هیام

! تِنع یادص نوا -اب

: دربیم ارباال شیادص دعب ،اما دیوگیمن یچیه یا هظحل ماسرب

هدب! ومقوقح .. یدادن ونم ِلوپ ؟؟ دش یچ مقوقح ال -صا

هچب نیا زا دراد،اما باسح هرامش هیقب .زا دتفا یم ماسرب اهو هچب ِقوقح ِدای هب

و دنکیم وا هب یهاگن ، شقوقح زا نداتفا فرح واب درادن یچیه وررپ ِراکبلط

: دیوگیم

.. تساو مزیرب هدب، باسح هرامش -
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ِهاگن نیا واالن درادن ار شتوکس ِراظتنا شرآ .. دنکیم هاگن طقف یا هیناث دنچ ماسرب

؟؟ تسیچ یارب رگید ندنام تکاس و تام

منک.. زیراو تساو هیقب ِقوقح هدب،اب یزیچ یتراک هرامش -هی

: دیوگیم ثکم یا هیناث اب ماسرب

هدب! -دقن

: دیوگیم بجعت اب شرآ

؟؟ یرادن یزیچ یتراک هی ینعی -

رکف ! یراکهدب مهب ردقچ منیبب مینکیم باتک باسح مایم مهب... هدب ..دقن مرادن -هن

اتاالن.. هشاب ینویلیم جنپ هی منک

: دنزیم یدنخزوپ شرآ دش! وررپ زاب

؟؟؟ هشابن تِمک -

: دیوگیم رتدوز شرآ دنک،هک یروخ خم هب عورش هک دنکیم زاب نهد ماسرب

؟؟ ییاج یناروتسر هی نوشمربب مدوخ ،ای هترظن دم ییاج .. میسریم میراد -

: دیوگیم شرآ هب ور دعب .و ددرگیمرب ولج ِتمس هب دنکیم شومارف ار شفرح ماسرب

.. مگیم هک یسردآ نبا هب -ورب

: دیوگیم بجعت اب

.. مونشیم -

ریگرد لک هب شرآ ِنهذ .و دهدیم دنبرد اررد یسکول ِقوف ناروتسر ِسردآ ماسرب

ناروتسر روطنیا .. هفایق و پیت و تخیر رسو نیا ادگ..اب هچب ..نیا رسپ ..نیا دوشیم

؟! دسانشیم اجک اهارزا

؟! یتفر اجنوا -اتحاال
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! نوج ِیتنعل تسا ربلد دنخجک نیا بجع و دنزیم یدنخجک ماسرب

.. هگید مراد وشسردآ هک متفر ..الدب مسانشیمن هک مشاب هتفرن -هه!

: دنرپیم باال شرآ یاهوربا

؟؟ یتفر یک !اب دنبن -خیلا

: دراد ار شا یتنعل ِدنخجک نامه ماسرب

! دنامب -

تش!

.. ندیم وداک تهب راتیگ هک تاقیفر نوا زا یکی -الدباب

و دشکیم یا کالهف ِفوپ شرآ ! چیه رگید و تسا نتخادنا یاباال هناش ماسرب ِباوج

تیمها دیابن مه ردقنآ هک دنکیم رکف دعب .اما دنادب وا زا رتشیب دراد تسود ردقچ

! رگید تسا فرط هتخانشان ال ماک ِبایان ی هنوگ کی .کالاب دشاب هتشاد

هچب دنک. تیریدم اهار هچب دنکیم یعس ماسرب .و دننیشنیم یفیدر یاه تخت یور

مهاب و دننکیم هاگن اج همه ،هب قوذ زا هدز قو یاهمشچ و هدنام زاب ِناهد هکاب ییاه

هدز قرب ِنامشچ و دننکیم یلا حشوخ و ناجیه ِزاربا یروج کی مادکره . دننزیم فرح

. دننکیم اررپ مه ِرانک تخت .ود دهدیم شرآ هب حیلا کی ناش

گال ِندناشن اهنآ.. اب ماسرب ِندز فرح اه.. هچب ِندروخ لوو .. زیمت یدایز و کنخ یاوه

و..اب ریحتم و تام و دنیشنیم تخت ی هبل همه زا رخآ هک یشرآ ..و شدوخ ِرانک نوتب

هکاب یمدرم و.. فارطا هب دعب .و دنکیم هاگن ماسرب اهو هچب هب بیجع وحِلا سح

اهوحِلا هچب ی هدنخ .. شندوب بذعم .. شرآ ِمخا . دننکیم ناشهاگن بجعت

.. ناشندوبن مارآ و اهندرک ادص ..رسو ناشِشوخ

دیدن یدایز یاه هچب نیا اب ندش هارمه ِرطاخ هب فرط کی .زا دراد حیلا هچ دنادیمن

تسود ار ناش یگدز قوذ و هدنخ مه.. یفرط ..زا تسا بذعم ، هراچیب تخبدب و دیدب

دنک. ناشهاگن سکچیه درادن تسود یفرط .وزا دراد
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. دروآ یم باسح هب ،هن دنیبیم ارهن سکچیه و تسا رگید ردعِملا راگنا ..کال ماسرب و

یعقوم نامه ..ای دزیم راتیگ نابایخ یوت هک عقوم نامه ِلثم لا.. یخیب و تحار یلیخ

! عقاوم ِمامت ِلثم دنک.ای..کال تسرد درکیم یعس ار هناخرادبآ یاه هلول هک

.. نیشب ایبباال نَّکب وتاشفک نوج سیئر -

ورپزا میقتسم ِهاگن اب رگید یا هظحل ،اما دشاب رود اهنآ زا دهاوخیم شلد هظحل کی

: دیوگیم اه هچب زا یکی . دوشیم نامیشپ نتساوخ لد نیا اهزا هچب ِرظتنم و قوش

اه.. هچب دایم بابک یوب -

: دیوگیم رگید یکی

؟؟؟ نیبب یسِا هلا! حاب هچ نوا -َاَاَا

. دنیبیم ، تسا هدش رتابیز یگنر یاهغارچ هکاب هوک هیاپ ِراشبآ و دنادرگیم ار شهاگن

ِرظن و..زا دهدیم ناشن ار ناشبجعت و یگدز قوذ طقف اه هچب ِمارآ و دنلب یاه همزمز

رت سکول یاهاج اهار هچب نیا رگا تس! یلومعم یلیخ ِناروتسر کی اجنیا شرآ

؟! دندرکیم هچ تقو ،نآ دربیم

هم! هنشگ نم ماسرب -

شفیحن ی هثج !هب ییومکش ی هچب هچ . دهدیم وا ارهب شساوح نوتب گال یادص اب

نیمه ناش ملعم هک تسا صخشم ال وصا دنا تحار ناش همه مه ردقچ اه.. دیآ یمن

: دیوگیم !هک تسا هتخوسردپ ماسرب

.. نرایب بابک نومارب هگیم ومع -االن

: دیوگیم شرآ هب ور یتسیابردور ِنودب دعب و

؟؟ میایب نوبز هب دیاب امتح .. یگنشگ زا میدرُم ! ریگب بابک نومارب شابدوز سیئر -

هچب هب .ور دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن و دهدیم باال ییوربا یگدنام تام اب

: دسرپیم

؟؟ نیاوخیم بابک نوت همه -
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: دنیوگیم ناجیه ورپ ادص کی اه هچب ی همه

-لبــــه!

ناشهاگن هک دشکیم تلا جخ یتح . دنکیم سح ار فارطا ِمدرم ِهاگن ِینیگنس

: دسرپیم اه هچب زا هدنخ واب دنلب ماسرب و.. دنک

؟؟ نیاوخیم مغود -

: دنهدیم باوج ادص کی اه هچب مهزاب

ـــه! -لب

تلا جخ ارچ هچب نیا . دشکیم شهاتوک یاهشیر و ناهد ارهب شتسد فک شرآ

؟! تسین دلب ندوب بذعم و ندیشک

؟؟ نیاوخیم منون -

-لبــــه!

ومع .. دیگب ومع ،هب نیاوخیم هک یچره .. نوتیز ؟؟ جنرب ؟؟؟ وج ِشرآ ؟؟؟ بابک هجوج -

! هرخیم نوتساو ، دیشاب هتشاد تسود هک یچره بشما شرآ

. دنیوگیم یزیچ کی شرآ هب ور اه هچب زا مادکره دعب و

.. ماوخیم بابک نم ومع -

.. ماوخیم مه هجوج منم.. ومع -

.. هراذب دایز نون نم هساو وگب ومع -

: دیوگیم ماسرب

.. هراذب مزایپ وگب -

: دیوگیم دعب .و دشکیم شا یناشیپ هب یتسد و ددنخیم جیگ

مه شآ .. نیاوخیم بابک .. نیاوخیم هجوج هک.. ممهفیمن یروطنیا .. دیگب یتبون -
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؟؟ نیاوخیم

: دزیریم شتسد یور یکاپ ِبآ ماسرب

! میاوخیم وش همه -

! قیفوت هللا نِمف

هک دنکیمن هاگن سکچیه الهب ال..صا صا . دراذگیم شناهد یوت ار بابکولچ زا یقشاق

رارف یطحق زا اهنیا و هداتفا ریگ هدروخن و هلد ی هچب یلک نیب ! دنکن تفایرد یهاگن

دنا؟! هدرک

ناشبل یور زا هدنخ روطچ و دنروخیم علو اب روطچ ..هک ددرگیم اه هچب نیب شهاگن

: دیوگیم اه هچب هب هقیقد هب مد ماسرب روطچ و.. دوشیمن وحم

هنومب شاذغ یکره اه.. هنومب اهاذغ نیا زا هرذ هی منیبن ! دیروخب ، دینوتیم اهات هچب -

.. هروشیب

! دنزادنا یمن نیمز ار شفرح ال وصا دنیآ یم رد شتلا جخ زا بوخ مه اه هچب

! نوتب گال ِناهد یوت دناپچیم همقل مه یفرط وزا دروخیم دنت دنت مه شدوخ و

!! دراد ار اهنآ زا نتفرگ ِدصق یسک راگنا هک دننکیم ورِد بابک و نان نانچنآ

دیآ: یم نابز هب اهرسپ زا یکی

؟؟ تسه مزاب ماسرب -

: دنکیم هراشا شرآ وهب دهدیم ناکت رس دنت دنت رپ ِناهد اب ماسرب

! ریگب هگید ِبابک هی هچب هساو -

دنک ناشبذعم دهاوخیمن .. دهد ناشن دوخ زا یراتفر هچ هظحل نیا رد دنادیمن شرآ

ِدوخ طقف ، تسا بذعم عمج نیا رد هک یسک اهنت ال! صا دنتسین بذعم هک اهنیا اه..اما

! تسا بانجیلا ع

دنچ دنام،زج یمن اهاذغ زا یزیچ رگید ی هقیقد و..هد دریگیم رگید ِبابک خیس دنچ
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شمکش هب تسد هدنخ اب نوتب !گال دوشیم هدروخ دراد مه نآ هک خیلا ِنان هکت

: دشکیم

! تفرگ درد ممکیش ماسرب -

! ندروخ همه نآ زا دعب تسا هتفرگ درد مکش هزات هچب یِخوا

.. یشیم بوخ هرادن لا کشا -

: دنکیم شرآ هب ور

و تشوگ و تسوپ هب هبسچب گنشق هبابک نیا ،هک ریگب مه نویلق هی نوج سیئر -

.. هریم نویلق و یاچ اب طقف شیبرچ ال صا ! منوختسا

: دیوگیم اهرسپ زا یکی ، دنزب یفرح هکنیا زا لبق ،اما تسا بجعتم شرآ

؟؟ ماسرب مشِکب منم -

: دنزیم رشت ماسرب

یروخ هدنگ هگید ،هک شرس وت نزب هنودی نم فرط زا فِسوا ! مَنیب تاج ِرس نیشب -

.. هنکن

نآ هب یندرگ سپ کی هدنخ ،اب تسا سهلا هدزاود دیاش ی هچب کی هک یمان فسوا

و هدنخ یادص ! تساهرسپ و اهرتخد ِنداتفا مه ِناج اب ِدهاش وحاال.. دنزیم یکی

و دنکیمن لمحت رگید . تسا هتفرگ ار ناروتسر غاب یاضف ِلک هک مه ناشدنلب یاهفرح

رشت نیمه یارب عمج! ِتیصخش کابالسواب یدایز یاقآ دوشیم بآ تلا جخ زا دراد

: دنزیم

اه..هع!! هچب هگید هسب -

: دیوگیم راظتنا زا رود ال ..ماک ماسرب و

ننک.. عمج ونوشدوخ ات هنزب داد نوشرس دیاب یکی امتح دش.. نوشبوخ ! سیئر لویا -

: دهدیمن وا هب شنکاو ِتلهم ماسرب و دخرچیم ماسرب ِتمس هب شبجعتم هاگن
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.. نومیگدنز ِیپ میرب ، مینزب مر هنویلق ؛ ریگب نویلق -رپب

! بایان ِمخت نیا ِتسد زا دوشیم یبصع و جیگ ردقچ ادخ خآ

،اب دشکیم ار دوخ ِنایلق ِگنلیش هکیلا حرد و دهدیم شرافس مه نایلق اقآ، ماسرب یارب

: دیوگیم وا هب ور مخا

؟؟ اطلغ نیا هب هچ ور هچب هرذ هی هخآ ! هتدوخ ِصوصخم طقف یروخ هدنگ -

: دیوگیم ، دریگیم تسد ارهب دوخ ِنایلق ِگنلیش هکیلا حرد و دهدیمن یتیمها ماسرب

اباب.. -ورب

! یتحار نیمه هب

رگید یا هقیقد و.. دنکیم هاگن مه ماسرب ِندیشک نایلق ،هب نتفرگ ماک ِلا حرد شرآ

راد! هقباس ِکرسپ دشکیم مه یا هفرح هچ هک دنیبیم

ور!! اجنیا اه هچب اه هچب -

هقلح شناهد ،زا نایلق ِدود اب دعب و دنکیم بلج دوخ ارهب شرآ اهو هچب هجوت

ردقچ . ددنخیم یگرخسم اب شرآ و دننکیم هچ هچ هبو اههب هچب .. دهدیم نوریب

! دراد یبیجع حِلا اهو..هچ هچب نیا واب عمج نیا ورد بشما تسا ریحتم

: دنکیم میظنت ناشعمج هب ور ار نیبرود و دروآ یم اررد شا یلومعم یشوگ یکی

.. مریگب سکع ماوخیم ، دینک هاگن اه هچب -

نیب ار شهاگن شرآ .و دریگیم سکع کرسپ . ددرگیم هچبرسپ ِتمس هب همه اههاگن

. دنادرگیم اه هچب

تسود .. بشما یاه بیرغ بیجع .. ماسرب ِدوخ ..و ماسرب یاه قیفر ینعی اه.. هچب

شوخ اهو.. لپه اهو هدروخن اهو فیثک اهورَکو هلیپ هلیش اهو..یب ینتشاد

یحِلا هیام و.. تلا جخ ی هیام ردقچ .. تاروصت زا رود ردقچ .. توافتم ردقچ اه! قوذ

! شوخ
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نامه وااب هب ور هک تسا ماسرب همه، زا رخآ .و دنوشیم هدایپ وا ِنیشام اهزا هچب

: دیوگیم شا یگشیمه ِتحار ِنحل

هنک.. لوبق ادخ .. سیئر تشذگ شوخ -

هک نوتب یگال هدنخ ِندید اب دعب یا هظحل ..و یبلا ج ِرذن ثمال..هچ نیا دوب شرذن هُا

. تسا لوبق شرذن اال متحا هک دنکیم رکف ، دوشیم رهاظ درگاش ِتمس ی هشیش یولج

دش! داش بشما یلیچ و کرچ یاهادگ هچب نیا ِلد

.. دموین مدب دوب.. بوخ -

تسد شرآ . دشکیم ار شبل ، بجعتم یمک یا هدنخ کت دعب و دنکیم یهاگن ماسرب

: تسا تریح ،رپزا بشما ِندوب بوخ نیا زا مه شدوخ و دنکیم زارد

دوب.. لا حاب تِرذن -

ِتسد هب یهاگن .و دنکیم شرآ ِگنرمک ی هدنخ و.. رورغ رپ یاهمشچ هب یهاگن ماسرب

یلیخ و یلکیه ِدرم ی هنادرم و گرزب ِتسد یوت تسد ثکم ..اب شا هدش زارد

وزا رورغم یدایز ِرادقم وهب لوسوس ولوچوک خاالقو..کی شوخ نادنچ و..هن هدنُگ

. دراذگیم یضار دوخ

.. شاداد هتدوخ زا یلا -حاب

نیا .هک درذگیم شنهذ زا یرکف هظحل نامه و.. دراشفیم ار ماسرب ِفیرظ ِتسد شرآ

تس! یناوختسا و فیرظ و فیحن ردقچ رسپ

: دیوگیم یا هرخسم یاهزیچ کی هب ندرک رکف واب دنکیم هاگن شندش هدایپ هب

منک.. باتک باسح وتقوقح ، مرتفد ایب ادرف -

دیآ: یم ششوخ یکی نیا زا ماسرب

! سیئر هاوخب نوج -وت

و شیر و.. هدرک دشر بوخ شدق ..اما تسا فیرظ مه شلکیه . دنکیم هاگن شنتفر هب

؟!زا دنکیمن دشر سپ ارچ و.. هدشن مه هگرود یتح زونه شیادص یلو . درادن لیبس
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یاهمشچ نآ ..اب دنکن ؟؟؟ دوشن درم وکال دشاب صقان هچب نیا دنکن هک درذگیم شنهذ

؟!! دشاب سنرت .. هدیشک رُپو یاهوربا و دنلب یاه ومژه لگشوخ ِتشرد

شنهذ هب ارچ اهرکف نیا . دریگیم شا هدنخ دیآ، یم شنهذ هب هک یراکفا یارب مهزاب

اه هنیمز ِمامت رد یلیخ و ادص نع و وررپ ِرسپ .. ماسرب ؟! دنکیم روطخ

؟؟؟ یندمآ ایدب تس ینتشاد تسود .. هبوجعا

و..حِلا بشما و.. دنکیم رکف ماسرب ِبیجع یلیخ یاهراتفر هناخ،هب هب نتفر ِلا حرد

،اما دندوب تلا جخ و یزیر وربآ ی هیام دنچره و تشاد اه هچب نیب هک یبوخ

رتشیب ار ماسرب دیاب هک دنکیم رکف نیا ..هب رخآ دوش.ورد شبوخ ِسح ِرکنم دناوتیمن

. دسانشب

******

ومه دراد یواکجنک مه هک وا ِهاگن هب تیمها نودب ماسرب .و دنکیم شهاگن میقتسم

و دراذگیم شزیم یور ار شا هوهق ، فرح رپزا و..مه یتاذ ِرورغ کی ومه مخا

! دراد شیارب یدیدج ِزیچ رابنیا

؟؟؟ ینیبیم ونیا نوج سیئر -

اب شرآ ِمشچ یولج .و درادیمرب ینیس یوت ارزا یا هتسب هک تسا ماسرب هب شهاگن

: دیوگیم الهن وسکس و علو

!! یتنعل تمروخب ... نوووووج !! قشع نگیم نیا -هب

کی ِیضوع ی هرسپ و دوشیم تشرد ماسرب ی هدرک رامخ یاهمشچ یور شیاهمشچ

و دنکیم هاگن هچبرسپ اههب هناوید ِلثم دیآ. یم ییاهادا هچ ، تسد ِفک بجو

! دهد همادا ار شا هناروعشیب یاهادا دراد تسود

؟؟ تسه یچ -

نوریب ار گنر زمرق ِکشاول ، شرآ ی هدنام تام ِهاگن یولج و دنکیم زاب ار هتسب ماسرب

: دوشیم هریخ کشاول هب قشع رپ یا ابنهلا نیح نامهرد . دروآ یم
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تنایخ تهب .. ییوت طقف نم لِر ..نیا یگدنز مرایم دورف میظعت ِرس تربارب -رد

.. منکیمن

صرح دیآ.. یمن شدب . دوشیمن ینابصع شیاهیزاب هرخسم اهو ییارس رعش زا رگید

! تسه مه جبلا شیارب حلا.. ِنیع رد ،اما اهدروخیم

: تسا هارمه یگرخسم اب شا هدنخ کت

؟؟ هئوت ِلِر نیا کشاول -

هچب نیا . ددرگیم کرسپ ِتروص یوت شرآ ِهاگن و دریگیم زاگ تذل اراب شبل ماسرب

؟! دشیم یلکش هچ ، دشیم رتخد رگا

یگیم یتقو ! یشاب توافت یب ردقنا ناج قشع ِلباقمرد ینوتیم روطچ یاو یاو -

طقف وت یگب دعب و ینک شنوراب هسوب دعب هشو بآ شارب تدوجو ِمامت دیاب ، کشاول

! ندش شیاتس هساو یدش هدیرفآ

! تراز اهرتگزب ی هزاجا اب

؟؟ قشع همهنیا زا یریمَن -

! منکب شهار رد منوتیم هک هیراک نیرتمک ندرُم -

.هب تسا هتفرگ تسد ار وا هچب هرذ و..کی ددنخیم و دهدیم ناکت یرس فسات اب

؟؟؟ هن تسا هدرک شلگسا متح

.. میسرب نومراک دش،هب مومت تکشاول هساو تاه هقدص نوبرق هگا بخ هلیخ -

فصن طسو ارزا کشاول ، شرآ ِزیم یور ندش راوس ِلا حرد و دنکیمن هجوت ماسرب

: دنکیم

نیبب روخب ! نوج سیئر مدیرخ تدوخ ِصوصخم طقف ونیا ؟؟ هیچ نیا نیبب وت هخآ -

نم.. ِتروص وت نک فت ، یدشن شقشاع هگا

؟! تسین دح زا هدایز کشاول ِبانج هب دامتعا همهنیا هُا
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.. امنکیم -فت

: دنزیم شپل هب شناتشگنا واب دریگیم شرآ ِتمس ارهب شپل ماسرب

اج! نیمه نک فت تقونوا ، دموین تشوخ هگا ریگب -وت

دش؟! یلدم کی ارچ .. شتروص ِتسوپ . دنکیم هاگن ماسرب ِتروص هب

زا ندرک رارف یارب دیاش . دنزیم وزاگ دریگیم ار کشاول هرخسم وحِلا سح هب

! شرس یوت ِبلا ج نادنچ هن یاهرکف

ِقرب هچ هچب نیا ِهایس یاهمشچ و.. دنکیم شهاگن هدز قوذ ِتشرد یاهمشچ اب ماسرب

! یتنعل دراد یلگشوخ

دش! ترخآ و لوا قشع وگب .. شارب یریمیم وگب هن؟؟ هگم س هزمشوخ -

یاهمشچ زا مشچ هدش عمج ِتروص و مخا واب دوجیم ار هزم شرت ِکشاول شرآ

: ددنخیم ماسرب و دهدیم ورف یمارآ ِکیم اراب کشاول . دریگیم ماسرب

.. تسین ایند یوت رت قشع نیا زا هک نک فارتعا -

ی هزم . دشکیم بقع ماسرب ِتروص ارچ..زا دنادیمن ار دوخ و.. دنکیم مخا شرآ

عمج تذل اراب شتروص وا یاج هب ماسرب و تسا شناهد یوت زونه شرت ِکشاول

. دنکیم

هک! تساوخ ملد یاو -

: دنزیم یفرح شرآ

؟؟؟ تتروص وت منک -فت

: دیوگیم ریحتم و دنوشیم عمج ماسرب یاهبل

.. یرادن شتسود هک وگن هن! نم یادخ .. هشیمن مرواب -هن!

شوخ نیا اه..اما دیآ یم ششوخ ینعی ! درادن تسود قاتا یوت ار.. شروضح رگید

: درادیمرب زیخ نیمه یارب . تسا فرخزم ال ماک و کانسرت ندمآ
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.. تتروص وت منک فت ، دموین مشوخ هگا یتفگ تدوخ -

یور زا دناوتب ماسرب هک دنکیم للعت شرآ .. دشکیم بقع ار دوخ یدنلب ِنیه اب ماسرب

: دیوگیم ماسرب دنک.اما رارف و درپب نییاپ زیم

نک،ات لُش نک.. لُش .. یزرویم قشع شهب یراد هک همولعم تاشچ ..زا یدرک طلغ -

! ینک شسح

: درغیم و ددنخیم بجعت اب

! ماسرب نوریب -ورب

: دشکیم یهآ دیما وان مارآ ماسرب

درَم! دایب ت هقیلس وت -فت

زارد تسد ، هدارا یب دیاش .. یروج ..کی شرآ ،هک درپب نییاپ زیم یور زا دهاوخیم

: دریگیم ار ماسرب یوزاب و دنکیم

؟؟ یدوب یک -اب

: دیوگیم هنرادلق و دنکیم شا هدش ریسا یوزاب هب یهاگن ماسرب

واب! مینیب زادنب وتتسد -

ِدوجوم کی ای تسا ناسنا ال صا دنادیمن ار..هک ناطیش ِکرسپ ِفیرظ یوزاب اما.. شرآ

. ددنخیم ینادرگرس ِرس زا یمخا و..اب دراشفیم ، هتخانشان و بیجع

.. دموین مشوخ -

ماسرب ِتروص ارات دوخ ِتروص و.. دشکیم دوخ ِتمس ارهب وا عیرس یلیخ دعب و

و دنزیم ماسرب ِپل هب هظحل کی ار شبل ، ماسرب ی هدز تهب ِهاگن یولج . دشکیم رتولج

! هچبرسپ ِپل یور دنکیم فُت مارآ دعب

یتشم وهکی ! دنکیم مُگ ار دوخ هظحل کی یوت و دشکیم نیه یدنلب یادص اب ماسرب

ِرد ِتمس وهب درپیم نییاپ زیم یور زا دوز یلیخ دعب و دنکیم شرآ ی هنیس ی هلا وح
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: دنکیم دنت اپ قاتا

زیچ! همه یب هکیترم -

و صرح رداب یولج و دنکیم کاپ اهراب و اهراب ار شتروص شنیتسآ اب

: درغیم هدش راه یاهمشچ و هدش خرس ِتروص و.. تینابصع

.. تقایل ..یب وررپ ! روعشیب منک تِرس ..وت کاخ -

؟؟؟ درک ار راک نیا ارچ . دنکیم شهاگن طقف شرآ و.. دنکیم کاپ ار شتروص مهزاب و

: دیوگیم مخا واب دریگیم شا هدنخ و دنادیمن . دنادیمن مه شدوخ

وت منک فت ، دموین مشوخ هگا یتفگ تدوخ ؟؟؟ هچب ینکیم راتفر ارتخد ِلثم ارچ -

.. تتروص

وهکی و.. دوشیم خرس ، بیجع ِشنکاو کی و صرح زا شتروص و دراشفیم بل ماسرب

: دربیم ارباال شیادص تینابصع اب

وتفالتن!! -فالمن

وردار دریگیم مشچ ماسرب . ددنخیم ماسرب ِندروخ صرح وزا دنام یم تام شرآ

. دورب نوریب هک دنکیم زاب

منک.. باتک باسح وتقوقح ماوخیم نک ربص ؟؟؟ اجک -

: درغیم مارآ دنک، شهاگن هکنیا ِنودب ماسرب

.. وشمگ -

دش شگرم و..هچ دنام یم هریخ هتسب ِرد اههب هیناث شرآ . دبوکیم مه وردارهب

؟؟؟ تسا شگرم هچ شدوخ ؟!و.. اعقاو

هچب نیا اب دیاب و دیآ یم نوریب شرتفد زا هتخیر مه هب یاهرکف اب دعب یا هقیقد

یاه یلدنص یور ودره مه..هک ار شوهم .. شدنیبیم هناخرادبآ یوت . دنزب ییاهفرح

یا هطقن ی هریخ شهاگن و تسا مهرد شا هفایق زونه هک ماسرب دنا. هتسشن ادج

! شا یشوگ ی هحفص هب هریخ قرغ، رگید یایند کی یوت شوهم ..و هدنام
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؟؟ شوهم یدموا یِک -وت

یوت هک شرآ ِندید .اب دوشیم لوه یمک و دنکیم دنلب ار شرس وهکی شوهم

: دوشیم دنلب شیاج زا هدزباتش ِتکرح کی یوت ، هداتسیا هناخرادبآ ِرد ِبوچراهچ

؟؟ یبوخ .. هشیم یا هقیقد هد -اوِا..سالم..هی

مشچ دعب و دزادنا یم وا هب یا هنامصخ ِهاگن هک دنکیم راکش ار ماسرب شیراذگ ِهاگن

. دوریم ییوشفرظ یوت ِفیثک یاه ناجنف ِتمس .هب دریگیم

. دنکیم هاگن شوهم هب هرابود شرآ

؟؟ یدوب اجک -

: دهدیم باوج یگدز لوه یمک اب شوهم

! نوریب -اه؟؟

! دنزیم کوکشم شرهاوخ . دنام یم شوهم یور شهاگن . دوشیم شومارف ماسرب

؟؟ نوریب مودک -

: دهدیم یاباال هناش یا هدنخ اب شوهم

.. منزب رس امش هک..هب اجنیا مدموا هک.. مدوبن نوریب -

یوب و دنکیم دراد ییاهطلغ کی . دروخیم رس شوهم ِتسد یوت ِیشوگ یور شهاگن

یروج .. تسا نیگنس شهاگن دیآ! یم شوهم ِتاکرح زا دنهس ِمسا هب یسحن ِدوجوم

: دنکب مگ در دنکیم یعس دوخ هب دوخ شوهم هک

..آآآ هریگیم قنور هراد تتکرش هک مدش لا حشوخ یلیخ .. یتسار ؟؟ شرآ هدش یزیچ -

.. دایب ادعب دیاش .. اجنیا دایب تشاد تسود یلیخ .. مراد رارق اسیلا اب

ورپ یضاران و دنکیم اجباج ردارب و رهاوخ ِنیب یهاگن ماسرب . دوشیم گنت شنامشچ

: درغیم صرح

! دیلگسا نوتتفج -
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مه ماسرب . دهد ناکت ار شرس هکنیا نودب ، دوشیم هدیشک ماسرب ِتمس هب شرآ ِهاگن

! دنادیمن ؟؟ یکوکشم روطچ .. دنزیم کوکشم

-وت!

: دنکیم شهاگن فاص ماسرب

هک دایب تور وت فت ؟! نوریب میزادنب ؟؟ای مینزب یاوخیم ؟؟ یچ نم ؟؟ هیچ -اه

! هدیم فُت وب منکیم سح ،زاب مروشیم ومتروص یچره

: دیوگیم هدش گنت یاهمشچ نامه واب دوشیم هدیشک یدنخجک هب شبل

.. یشاب لوسوس ردقنا دایمن تهب -

؟؟؟ یشیم حیلا هچ منیبب تتروص وت منک فت منم -ایب

: ددنخیم

.. ینکیم طلغ -وت

: دیوگیم رتدوز شرآ هک دنزب یفرح دهاوخیم ماسرب

ادرف متقوقح .. نوریب تمزادنن اجنیا زا یاوخیم هگا رایب، ییاسانش تراک هی ادرف -

.. تهب مدیم دقن

نامه هک هدنام شا هریخ شرآ . دنزب یفرح دناوتیمن راگنا ..اما دنکیم زاب ناهد ماسرب

ِشوهم زا مشچ و.. دریگیم ماسرب زا مشچ رابجا .هب دروخیم گنز شا یشوگ هظحل

یلا مج ِمسا . دنکیم هاگن شا یشوگ ی هحفص وهب دوشیم شرتفد ِدراو مه.. کوکشم

اسآ هزجعم ی هلماعم نآ ِتمس هب شرکف ینآ و..هب دنیبیم یشوگ ی هحفص یور ار

وزا تسویپ عوقو هب ماسرب هدازماما یاعد هکاب یا هلماعم . دوشیم هدیشک

دش. یریگولج شتکرش ِندش هتسکشرو

: دهدیم باوج و دنکیم فاص ییولگ

یلا.. مج یاقآ -سالم
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: دونشیم یشوگ یوت ار یلا مج ِیمیمص و مرگ یادص

؟؟ یریگیمن ربخ ؟؟ یبوخ ؟؟ امش لا وحا .. پیتشوخ ِناج یهانپ مکیلع -سالم

: دنیشنیم شا یلدنص یور و دیآ یم شبل یور یا هدنخ

؟؟ نیبوخ امش .. متسه نوتدای امش..هب ِفطل ی هدنمرش .. بانج میصلخم -ام

...؟؟ ااشنا هتفرگ قنور تتکرش ؟؟ هبوخ وراب راک ؟؟ ربخ ..هچ مرسپ تنابرق -

: دهدیم ار تبحم اب ِدرم نیا ِباوج مارتحا اب

.. هرتهب شیب ..مکو هرذگیم ..یِا دیراوگرزب -

هدموا تتسد تراجت شور و ..هار هشاب هتشاد قنور هشیمه ... ااشنا رکش.. ور ادخ -

؟؟ هگید

هک ردقنآ شیاه هلماعم و تسا هبرجت یب مه یلیخ شنابیقر ربارب رد دنکیم سح

ناحتما ار فلتخم یاههار و دسریم یا هبرجت کی هب رابره .اما دنرادن دوس دیاب

. دنکیم

یلا.. مج یاقآ ما هبرجت ِبسک ِلا بند رتشیب .. مهار لوا هزات دنچره .. ابیرقت -یِا

: دیوگیم نیسحت اب یلا مج

صاخ یاراک ِلا ناج..بند یهانپ هناتسود ِتحیصن هی طقف .. بوخ مه یلیخ -

نک، ناحتما لوا نک.. عورش مک ..زا یشب هتخانش تدوخ ِصاخ یاراک اب راذب .. شاب

نایم ارادیرخ دوخ دش، تابثا تتکرش یتقو .. گرزب یاه هلماعم ِلا بند ورب دعب

.. تلا بند

ادیپ .. دنکیم رکف صاخ یاهراک .هب دهدیم شوگ ار یلا مج یاهفرح توکس رد

. تسا تخس یلیخ زور، ِدم اب تسرد مه ،نآ ناشندرک

نوتدوخ شتسار منک..اما ادیپ ور سآ و کت یاراک هک هنیمه ماه هدیا زا یکی اقافتا -

اراک ِرثکا .. هشاب صاخ و توافتم یلیخ هک هشیمن ادیپ ینانچنآ ِحرط .. هگید دینودیم

منک.. ادیپ ییاسنج نیچمه ات مدرگب دیاب نا.. یمیدق اهحرط و لدم کی
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: دیوگیم دییات هب درم

و یدرگب عمج ِساوح اب دیاب طقف ! هشیم ادیپ ..اما هشیم ادیپ تخس .. هتسرد .. هتسرد -

نیمه هساو زورما النم ..صا ینک ادیپ ور نوشنیرتهب اه حارط اهو یدیلوت ِنیب زا

.. تهب مدز گنز

: دسرپیم هنارکفتم شرآ

؟؟ یلا مج یاقآ دیدرک ادیپ یصاخ ِدروم مارب ؟؟ یدج -

: دیوگیم ثکم اب یلا مج

ای هروخیم تدرد هب نیبب مگب ، یلیام ..هگا تارب مراد داهنشیپ هی هک...اقآ صاخ ِدروم -

هن..

شیاهداهنشیپ امتح تس.و یا هبرجتاب ِدرم یلا مج هک دنادیم و دوشیم یشوگ اپارس

: دروخیم درد هب مه

؟؟ یلا مج یاقآ منوج -

: دیوگیم شا یمیمص و تحار ِنحل نامه اب درم

؟؟ هتسرد یصاخ یاراک ِلا بند یتفگ سپ -

: دیوگیم عیرس

.. سآ و صاخ -هلب..

: دیوگیم تیاضر اب یلا مج

نوشاراک .. دایم تراک االهب متحا هک منک یفرعم تهب ور یصخش هی ماوخیم .. هبوخ -

و هنوشدوخ ِصوصخم طقف نوشاه حرط .. هیصوصخ ِیدیلوت هکت..هی و صاخ یلیخ

نا.. هدش هتخانش نوشدوخ ِصوصخم یاراک اب ینعی .. هنوشراک ِدنرب ییاروج هی

: دسرپیم و دهدیم شوگ تقد اب

؟؟ نتسه یراک هچ -وت
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، شفک و فیک لدم هد یاج ..ثمالهب نوشدوخ صاخ یحارط اب کت یاراک یرس -هی

یم رازاب یوت دوجوم ِلدم هدات هب هک یلدم ود ،اما ننکیم دیلوت و یحارط لدم ود

ثمال ..ای فلتخم ِلدم راهچ هسای ،وت صاخ ی هچراپ بش..ابهی ِسابل ثمال ..ای هزرا

ونوشاراک کیدزن ..حاالزا کبس هی وت ،اما توافتم لدم راهچ هس وت گنر،اما کی

.. یشیم مروظنم هجوتم رتشیب ، ینیبب

: دیوگیم یلا مج . دنکیم رکف و دهدیم هیکت لبم یتشپ هب

صاخ مه نوشاراک هتبلا .. ننکیمن راک مه یسکره ..اب نراد ونوشدوخ ِصاخ یایرتشم -

.. هدنسپ

دوش. هدیشک ناشیاهراک ِندید هب شرکف هک دوشیم ثعاب یلا مج ِتافیصوت

؟؟ دینکیم دییات ور نوشاراک امش -

: دیوگیم دیدرت یب یلا مج

نم ِراک هب دایز ، منکیم هلماعم دایز ودمالی دادعت نم هک ییاجنوا زا دص!اما رد دص -

امش هب ..اما مراد ومدوخ ی هلماعم فرط و منکیم راک دنسپ هماع رتشیب ..نم دایمن

.. ینیبب وشاراک امتح منکیم داهنشیپ

رد شیاهراک دوشیم ! دنیبب ار یدیلوت نیا ِتوافتم و کت یاهراک هک دوشیم قاتشم

امتح شندید ،اما دریگیم شا هدنخ دنچره ؟! دشاب ایند ِفورعم یاهدنرب زا یکی ِدح

. تسین فطل زا خیلا

؟؟ منیبب ور نوشاراک منوتیم یروطچ یلا.. مج یاقآ نونمم -

: دیوگیم ینابرهم اب یلا مج

.. هماهانشآ زا یکی ناج.. یهانپ مشیم هطساو مدوخ -

: دهدیم باوج هناسانشردق

.. دیدرک فطل یلیخ .. مشیم نونمم -

.. شاب هتشاد سامت هی نوشاهاب متدوخ ، مدیم ور نوش هرامش .. منکیم شهاوخ -
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: دوشیم مخ زیم یور و درادیمرب یا هگرب و راکدوخ عیرس یلیخ

.. منکیم تشاددای ، دییامرفب .. هنکن رد امش تسد -

: دیوگیم یاهتنا ورد دیوگیم ار هرامش یلا مج

گنهامه شاهاب شلبق ممدوخ .. هدرک یفرعم ونم یلا مج یاقآ هک وگب .. اسراپ مناخ -

.. منکیم

یلا، مج زا رکشت زا دعب .و دنکیم تشاددای اسراپ ِمناخ ِمسا اراب هرامش شرآ

تفگیم یلا مج هک روطنآ . دنکیم هاگن هدش تشاددای ی هرامش وهب دنکیم یظفاحادخ

نآ دیاش . تسا رگید یاه یدیلوت رد دوجوم یاهراک زا توافتم یدیلوت نیا یاهراک ،

دنک! بذج ار ووا تسا شلا بند هب هک دشاب یزیچ

*********

شهاتوک و سیخ یاهوم ارهب هلوح و دنیشنیم رختسا ِرانک ِیلحاس ِیلدنص یور

شومارف یارب .. هفقو یب یانش تعاس کی . دنام یم یا هطقن یور شهاگن . دشکیم

روطنیا ؟؟زا دنکیم ار شرکف ارچ درک؟! ار راک نآ ارچ ! هرخسم ی هظحل نآ ِندرک

. درادن هظحل نآ هب یبوخ سح و دیآ یم شدب شندوب

..هک سخُت و وررپ و ادص ودب تیبرت ویب نوطیش یرشو هچب رسپ کی ماسرب

یوت یهاگ ارچ ، رکذم ِسنج نیا ..هک تسا نیا لصا ! تسا رسپ ..هک تسا هچبرسپ

! دیابن هک دنکیم ییاهروصت راو هرخسم و.. دنکیم ادیپ هار شرکف

ادا !ای شَرِف و دنلب یاه مژه نآ اب تسا هنارتخد یدایز ماسرب یاهمشچ ثمال

هب حلا یاهرکف مهزاب ! شیاپ ِقاس و.. ندوب فیرظ و شقن ..ای..زیر یهاگ شیاهندمآ

نز!! مه

زا رگید یتفوک یاهرکف نیا . دشکیم رس سفن کی و درادیمرب ار هویمبآ ِناویل کالهف

ووا دنک رکف ادص نع یادگ ی هچبرسپ کی هب هک دوب هدنام شنیمه ؟؟ دنیآ یم اجک

اجک هب دراد .. رواب ِلباق ریغ و کانسرت و تسا راد هدنخ دنک! روصت رتخد یهاگ ار
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؟! فرحنم دوشیم هدیشک

!! شیارب دیروخب فسات چن چن چن

رکف مه .نآ دراد دوجو هار کی طقف ، شرس یوت ِروآ تلا جخ یاهرکف زا رارف یارب

.. شراک هب ندرک

ِراگیس . دنکیم عمج لبم یور ار شیاپ کی و دوشیم ولو یلبم یور . دوشیم هناخ ِدراو

هاگن شا یشوگ ی هحفص دراد،هب هک یمئاد ِمخا .واب دراذگیم شیاهبل ِنیب ار گرب

شفک و فیک یاه حرط نیرتدیدج ،هب فورعم ِدنرب ِتیاس کی یوت شهاگن . دنکیم

رارق هک فیح . دروخیم خرچ شنهذ یوت ، یدیلوت کی یزادنا هار ِرکف مهزاب و.. تسا

زور هب هک دهد ناشن اه یدیلوت نیا اتهب درکیم ار راک نیا امتح هنرگو ، دنامب تسین

هچ! ینعی ندوب

یم گنر یکشم ِدنلب هنشاپ ِشفک کی هب شمشچ ، شفک یاهلدم ِنیب زا یا هظحل و

هدیشک یشفک لدم نامه ِتمس هب شرکف دوز یلیخ . دراد گنر زمرق ِفک هک دتفا

رگید یا هقیقد اه..اما دنیبب ار سکع نآ هرابود دهاوخیمن دوب. ماسرب یاپ هک دوشیم

نج ِمخت و دنکیم هاگن ماسرب دیفِم دیفس و یندروخ یاهاپ قاس شا،هب یرلا گ یوت

! فوا دراد ییاهاپ بجع

؟! تسا هدش فارحنا راچد دنکن و دوشیم یراب فسات و روعشیب ِمدآ دراد مهزاب

ال صا تسین مولعم هک هچب نیا یور هب فت و دیآ یم نوریب یرلا زاگ یظیلغ ِمخا اب

ی هدش ضرقنم ِلسن زا هدنامیقاب و دشاب ناطیش کی تسین دیعب ،ایهن! تسا مدآ

! طول ِموق

؟؟ شرآ ربخ -هچ

ی هحفص و دریگیم یتنعل ِدیفس یاهاپ و شفک زا مشچ خرف، اباب یادص ِندینش اب

ِلا حرد و هتسشن شا ییوربور ِلبم یور شردپ هک دنیبیم . دنکیم شوماخ ار یشوگ

. دنکیم شهاگن ، لیجآ تشم کی ِنتشادرب

.. هگید تمینیب یمن .. ییادیپ -مک
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خیلا زیم یور ِفرظ یوت ار شراگیس ِرتسکاخ ، تسا هتسشن هک یتس ژ نامه اب

ناج ولین ِتمیقنارگ و زیزع یلیخ ِلا تسیرک کی ، فرظ نیا هک دراد یتیمها و دنکیم

؟! تسا

.. هغولش مرس مکی .. تسین یصاخ ِربخ -

: دهدیم ناکت یرس ، بجعت و نیسحت ِنیب یتلا ابح خرف

شیپ روطچ تتکرش یاراک .. سپ یدش راتفرگ یباسح .. ایغولش رس نیا زا هشاب -ات

؟؟ هریم

! دورب دیاب مک .مک دنیشنیم و دزادنا یم نییاپ ار شیاپ شرآ

س هی ..زا شمنوسرب بوخ یاج هی هب هک مدرک یزیر همانرب سلا هی ..ور بوخ .. هبوخ -

هک؟؟ ینایرج ..رد هتشذگ هام راهچ لا،

: دهدیم ناکت یرس و ددنخیم ینعم اب خرف

.. شینوسریم اجک هب منیبب مرظتنم .. متسه ملوق -رس

. دوشیم دنلب شیاج وزا دهدیمن یباوج رگید

! امیدزیم فرح میتشاد ؟؟؟ اجک -

: دیوگیم هلصوح ویب دنکیم شوماخ فرظ نامه یوت ار راگیس

! منزب فرح تارب ، سرپب متکرش ی هرابرد زاب مایم ..دعب مراد -عفالراک

دهدیم ناکت فارطا هب یرس فسات و هدنخ اب خرف ! وررپ هچب دیوگیم مه هنعط هچاب

یاهراتفر نانچمه ، شکرس ِّدغ ِرسپ نیا . دروآ یم نامیا شرسپ ِندشن ضوع وهب

دیآ. یمن ششوخ ال صا باوج و لا وس وزا دراد ار شا هنابدا ویب هنارورغم

.. لچک نسح -

هلپ زا نتفر ِلاباال حرد . دوریم اه هلپ ِتمس وهب دنکیمن هجوت ، هدینشن ای هدینش شرآ

یور ِنُک فعض و شغ ی هدنخ دیآ.اب یم نییاپ دراد اه هلپ زا هک دنیبیم ار شوهم اه
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. تسا شتسد ود یوت ِیشوگ ی هحفص هب هک یهاگن ،و شبل

دناوتیمن هک دروخیم فسات و دیآ یم شدب یردق ،هب شدنیبیم هک حتلا نیا یوت

: دیوگن

؟؟؟ هرذگیم شوخ -

ورپ هریخ شرآ ِهاگن . دنیبیم کیدزن اهو هلپ ِنیب ار ووا دنکیم دنلب ار شرس شوهم

تلا جخ و دوشیم عمج شساوح مک ،مک شرآ ِهاگن ِندید اب شوهم .. تسا فرح زا

: دیوگیم یعونصم ی هدنخ واب دروآ یم نییاپ ار یشوگ . دشکیم

؟؟ یبوخ -

نآ هب مه یهاگن و دنکیم شوهم ِناتشگنا ِنایم هدش هدرشف ِیشوگ هب یهاگن شرآ

.. شا هرخسم ی هدنخ

.. راگنا یرتهب -وت

: دنکیم للعت نداد باوج یارب و دریگیم زاگ ار شبل شوهم

.. متسین بخ..دب -

نُک، هِل ِنیگنس ِهاگن هیناث دنچ واب دهدیم ناکت فارطا هب فسات اب یرس طقف شرآ

کال! تسین وشب مدآ رتخد نیا . درذگیم شرانک وزا دریگیم مشچ

: دنکیم شیادص و ددرگیمرب تلا جخ اب شوهم

.. شرآ -

هلپ وزا دهدیم ناکت رخ" ِتقایل یب مرادن وت هلصوح باال "ورب ِتلا ح هب یتسد شرآ

. دوریم اهباال

.. مدیم حیضوت مایم بخ -

یگناردارب و تحیصن و فرح همه نآ ِفیح . تسا زارب مه هدینشن ار شیاه حیضوت

بخ! دوب یلیخ شرآ یارب ،اما دوبن رتشیب یتعاس مین دنچره درک. شوهم نیا ِراب هک
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شتکرش دنک. شومارف ار شندوب لگسا و شوهم دنکیم یعس و دوشیم شقاتا ِدراو

. تسا شوهم یاهیزاب هچب زا رتمهم رضاح ِلا حرد

هرامش ِنتفرگ زا زور .ود دنکیم هاگن " اسراپ مناخ " ِمسا هب هدش ویس ی هرامش هب

. تسا هدرک گنهامه و هدز فرح وا ِدرومرد نز نیا اب یلا مج اتاالن امتح و هتشذگ

رارقرب واب دراذگیم ششوگ ِرانک ار یشوگ . دریگیم ار هرامش و دنیشنیم تخت یور

! دوشیم یدج دوخ هب دوخ ، سامت ِندش

؟؟ دییامرفب -

: دیوگیم هنامرتحم و دونشیم یشوگ یوت ار نز یادص

؟؟ اسراپ ِموناخ -سالم..

: دیوگیم یمکحم یادص اب نز

.. متسه مدوخ -

: دهدیم باوج شرآ و دیوگیم یلا وس

.. ندرک تبحص نم ِدرومرد نوتاهاب یلا مج یاقآ منکیم رکف .. متسه یهانپ هدنب -

دیآ: یم یهاتوک ِثکم اب نز یادص

؟؟ هتسرد .. شرآ ِیناگرزاب ِتکرش ! یهانپ یاقآ -هلب

: دیوگیم دییات هب

؟؟ اسراپ مناخ نیتسه بوخ .. ریخب نوتتقو -هلب..

: دریگیم هلصاف هیلوا ِتیدج نآ زا یمک نز یادص

ییاتبحص هی امش ِدرومرد .. نتسه هدنب یاهانشآ زا یکی یلا مج یاقآ ..آآآ مرکشتم -

.. ندرک ام هب یلیخ ور امش شرافس .. میتشاد

دیآ: یم شبل یور دنخبل یلا، مج ِلثم ینابرهم ِدرم ِیروآدای اب
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هب یرصتخم ِتاحیضوت هی مه امش ِراک ِدرومرد .. نراد فطل نم هب یلیخ یلا مج یاقآ -

تقفاوم امش هگا هتبلا .. منیبب ور نوتاراک کیدزن زا دیاب منکیم رکف .. نداد نم

.. دییامرفب

عقوم نآ ،زا دنادیمن مه ندز فرح ِدح اررد سکچیه هک گرزب ِیهانپ ِشرآ یاقآ هُا

اب شندز فرح ِلدم یمک ، هتشاد تفگ و پگ فلتخم ِناریدم واب هدز تکرش هک

؟! تسین روطنیا .. دنکیمن راتفر ودغ راکبلط ردقنآ رگید .ثمال.. تسا هدرک رییغت نارگید

: دیوگیم یمرگ ِنحل اب نز

.. میرایب هن مینوتیمن هک ننک،ام شرافس ناج یلا مج یتقو هگید .. منکیم شهاوخ -

دیآ: یم شک شدنخبل

؟؟؟ منیبب ور نوتاراک کیدزن وزا مشب محازم ..یِک دیراد فطل -

: دیوگیم و دنکیم یثکم نز

میراذب رارق یدیلوت هی وت هک تسین یروطنیا .. هتوافتم مکی ام ِراک ِدنور .. شتسار -آآآ

! دیربب ، دیدرک دنسپ ور مودکره امش ات میدب نوشن لوصحم اتدنچ وهی

: دیوگیم نیمه یارب . تسوربور صاخ و توافتم ِراک هکاب تسنادیم مه لوا زا شرآ

.. مسرب تمدخ ،نم دییامرفب امش روطره -

: دیوگیم ناوج ِدرم ِبدا و تیصخش زا یضار نز

ِدرومرد یلا مج یاقآ هتبلا و هصخشم هک روطنیا بخ .. یهانپ یاقآ منکیم شهاوخ -

.. دیتسه اهنیرت صاخ ِلا وبند دیدنسپیمن ور یراک ،ره نتفگ امش

: دیوگیم هنارورغم

.. هنکیمن بلج ومرظن یراک ره شتسار -

ِوش کی هب منک توعد ور امش منوتیم ، دیتسه توافتم یاراک لا بند بخ..رگا -

هتشاذگ شیامن هب وُش نیا یوت نومدیدج یاهراک .. هتفه ِرخآ یارب هناتسود
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نوتارب ،نم دیقفاوم ..رگا نشیم توعد هک صاخ ِدارفا یرس هی یارب طقف .. هشیم

.. میشاب نوتتمدخ ورد دیرایب فیرشت هک متسرفب توعد ِتراک

اه نکنام ِنت یوت ار اهلدم و اهسابل . تسا رتهب یروطنیا ال وصا تسا هتساوخ ادخ زا

. دریگب میمصت دناوتیم رتهب امتح ، دنیبب

هک هبوخ .. منیبب یروطنیا ور نوتاراک مشیم لا حشوخ ! امتح .. نوتتوعد زا نونمم -

.. دینکیم لمع یا هفرح

هک! دمآ ششوخ

.. نوتتمدخ هسریم توعد ِتراک سپ .. دیراد فطل -

بلج ار شرظن دناوتب اال متحا یکی نیا . دنکیم یظفاحادخ و دنکیم رکشت

یاه یدیلوت رد تیق وخال درادن یناریا الِت وصحم هب یدیما مه زونه .. دنچره دنک..

! رخآ درادن یا هفرح ِحارط ناریا . تسا مک یلیخ ناریا

************

وهب دتسیا یم هنیآ یوربور . دنکیم نت هب یتخود شوخ ِگنر یلدرخ ِراولش و تک

هک یضار و دنکیم یهاگن شلوبق ِلباق ِلیاتسا لک ورد اهوم و تروص و پیت

یاهمشچ نآ یارب یا هبذج ، یدادادخ ِتکرب و تمعن همهنیا زا یضار یلیخ یلیخ هن..

! هتفیشدوخ ، دریگیم شیاریگ ِهایس

یور ار شگنر یا هوهق ِتاوارک هرگ و دنکیم بترم ار شا ینویلیم دنچ ِزولب ی هقی

شا دالیر رازه دنچ ِیوجوتاپ نیج ِرطع .. دنزیم رطع . دنکیم سکیف ، شگنر مرک ِزولب

لوا ناشیا . دنکیم طارفا ندز رطع رد هشیمه و دنزیم شیاهچم و ندرگ ِضبن یور ار

! دندروآرد تکرب و هلضع دعب دندوب رطع

؟؟ یریم اجک -

دنک، هاگن شوهم هب هکنیا نودب و دریگیم هنیآ زا مشچ ، شوهم یادص ِندینش اب

: دسرپیم رگید ِراب شوهم . درادیمرب ار شچییوس و یشوگ

؟؟ یدیمن باوج ارچ اه! ماوت -اب
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: دیوگیم ، شزغم لُش ِرهاوخ هب ارذگ یلیخ ِهاگن واب دوریم رد ِتمس هب

فرح تاهاب ماوخب هکنیا هسرب ..هچ هتفیب تتخیر هب ممشچ دایمن مشوخ ال -صا

.. منزب

: دنکیم شهاگن تحاران و هریخ شوهم

ارچ؟! -

! دزادنا یمن مه هتسد ارزا شدوخ تسا بوخ

: دهدیم لُه نوریب ارهب ووا دتسیا یم شیوربور

اباب! رانک -ورب

: یتاذ ، دوشیم سول شوهم . ددنبیم ار شقاتا ِرد

.. اینکیم راتفر یروطنیا ماهاب دایمن مشوخ ؟؟ شرآ ینکیم یروجنیا ارچ -هع

نیفرحنم !! شکچوک ِتشگنا ِمود ِدنب یور یوم ِرات کت نآ هب ینعی ممما ! شیاجنآ هب

. دنوریمن تشهب هب

-هبفالمن!

! افطل دوش لر تنک اه نهذ .. درادن یصاخ ِینعم .. مِهِا یاو! یِا

! یبدا یب یلیخ -

دیآ: یم شلا بند هب شوهم . دوریم اه هلپ ِتمس وهب دهدیمن تیمها

؟؟؟ یتحاران نک..مزا ربص بخ -

: دنزیم یدنخزوپ

؟؟؟ مشب متحاران تزا هک منکیم باسح مدآ ور الوت صا نم ! یمهم ِتیصخش -هچ

دیآ.زا یم نییاپ اه هلپ وزا درذگیم شرآ . دوشیم عمج یتحاران زا شوهم یاهبل

: دیوگیم و دنادرگیم یهاگن رود نامه
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! نامام .. مریم مراد -نم

نامه وزا دنکیم زاورپ شتمس هب ولین ! دوشیم تسود نامام ردقچ یهاگ هک ناج یا

: دیوگیم رود

ور ارتخد ِلد یرب هک یدرک لگشوخ یدز پیت ؟؟ یریم اجک مرب.. تنوبرق مدموا -

؟؟ یربب

. دسوبیم ار شگنر یناوختسا یاهوم یور و دنکیم هقلح شردام ی هناش ِرود تسد

.. مراد راک ییاج .. مرادن ور ایزاب هچب نیا ی هلصوح اباب -هن

! هناشنم اقآ هچ

؟؟ یراد یراک هبش..هچ ِتفه ِکیدزن تعاس -

.. هیراک ِرارق -هی

: دیوگیم شوهم هک هتفرن نوریب رد زا زونه

؟؟؟ مایب منم -

؟! تسا لگسا . دنام یم شوهم یور شهاگن و دوشیم دننام رکوپ شا هفایق یا هظحل

حیضوت و.. شرآ اب ندز فرح یارب تس یهار ِلا بند راگنا و دوشیم کیدزن شوهم

یارب دیآ. یمن ششوخ شرهاوخ یاه هیجوت الزا صا شرآ .هک ندرک یتشآ و نداد

: دیوگیم مخا اب نیمه

.. رادرب ام ِرس زا تسد ، شاب شوخ گنَدلا نوا اب ورب ! هدنوم منیمه -

: دیوگیم عیرس ، دنیبیم تمینغ ار تصرف هک شوهم

؟؟ یگیم و دنهس -

کزان یمشچ ِتشپ و دهدیم ناکت فارطا هب یرس راو فسات ولین ، دنهس مسا ِندمآ اب

. تسا شتلا جخ ی هیام رتخد نیا و دوشیم رود توکس .ورد دنکیم

ی هفایق هکاب دیآ یم شدب مه رسواپ ییب هرسپ نآ مسا ِندینش زا یتح شرآ و
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دیآ. یم نوریب هناخ وزا دریگیم مشچ ، ترفن زا هدش عمج

همانرب و.. تسا بوخ مه نیمه .اما درابیم یمک یلیخ ِفرب و تسا درس اتبسن اوه

دش! روج لا چوت یارب شا

مدز. فرح یدج دنهس اب هعفد نیا نم شرآ -

.. شیریس ِرهاوخ نیا دربب تذل اوه نیا زا دراذگیمن اباب! یا

: دنزیم شوهم یور هب یبصع یدنخزوپ

ماوخن هگا ال صا ؟؟ منیبب دیاب ویک ، ممهفب یزیچ ورای نوا یوتو هرابرد ماوخن -کال

صا یتسه یک ؟؟ ینکیم و یدرک یطلغ هچ هک هچ نم هب ؟؟ منکب دیاب راکیچ ، تمنیبب

؟! مهاب میراد یتبسن ال؟؟

: دیوگیم یزوسناج ابِهآ شوهم

.. هگید شاب نوبرهم .. شرآ هک مرادن یا هگید شاداد وت زج -نم

! درادن تقایل هک درک تباث و دوب شا یدایز مه رابکی نامه .. تسین دلب

؟؟؟ هن درک تِرخ -

فسات یدنخزوپ اب شرآ . دنکیم شهاگن طقف یتحاران واب دهدیم هیکت رد هب شوهم

: دیوگیم راو

! ترس رب کعاخ -

: دنکیم مخا شوهم

! ایگیم یروطنیا دایمن مشوخ -

: دیوگیم راو همزمز ، شنیشام ِتمس هب نتشادرب مدق ِلا حرد و دریگیم مشچ

! ماسرب -هبفالِن

اه!! تسا ماسرب یاهزیم زیچ شیپ شرکف هُا!
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: دنکیم دنلب ار شیادص شوهم

؟؟ مینزب فرح مهاب ، یدموا -

تراک یور هک دوریم یسردآ ِتمس .وهب دوشیم شنیشام ِراوس و دهدیمن ار شباوج

. داتسرف شتکرش هب یچتسپ زورید هک تس یتوعد

اال متحا و دوش رازگرب بشما تسا رارق یصوصخ ِسابل ِوش کی هک یلحم ِسردآ

دش. دهاوخ عقاو شدنسپ ِدروم

کی یوربور دعب، ی هقیقد هد زا رتمک .و ددرگیم قیقد ِسردآ ِلا بند ،هب برغ ِکرهش رد

. درادیم هگن ار نیشام ییوالیی، هناخ گرزب ِرد

هب تیدج و رادتقا ،اب دشکیم شسابل و تُک هب هک یتسد واب دوشیم هدایپ نیشام زا

ال صا شرآ هدش..اما رتدرس اوه و تسا هدمآ دنب فرب . درادیمرب مدق هتسب ِرد ِتمس

ورد تسا پیت نیرت کیش و نیرت تحار ِلا بند هب هشیمه اقافتا .. تسین ییامرس

نیب و.. تسا رورغم ِنملِتنج کی ناشیا . دهدیم یوژهیا ِتیمها شرهاظ هب حلا همه

-نَم! تاه کی ، دشاب نامدوخ

هب دامتعا ،و هبذج رپ یهاگن و هتفرگ ِرسباال واب دراذگیم گنز یساش یور تسد

. دنام یم رد ِندش زاب ِرظتنم ، دنکیم خاروس ار نامسآ ِفقس هک یسفن

ِندید .اب دوشیم رهاظ رد یولج ، ناوج اتبسن ِدرم و دوشیم زاب رد دعب ی هیناث دنچ

: دسرپیم ، شرآ

؟؟ دییامرفب -

. دنهدیمن هار ار سکچیه ، توعد ِنودب و تس یصوصخ ِوش کی نیا هک دنادیم شرآ

.. بشما یانومهم زا یکی .. متسه یهانپ -

شرآ .و تسا کردم ِرظتنم . دریگیمن وا زا مشچ و دهدیم ناکت میظعت هب یرس درم

: دریگیم شتمس ارهب توعد ِتراک

.. اسراپ مناخ ِنامهم -
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ردار دوز یلیخ وا، ِمسا اهو هتشون هب یهاگن واب دریگیم ار توعد ِتراک نابهگن

: دنکیم شرآ هب ور باالیی دنلب ِمیظعت و دنکیم زاب لماک

.. دیدمآ شوخ اقآ.. دییامرفب -

یم شرس ِتشپ و ددنبیم ردار درم . دوشیم لخاد ، باوج ِنودب و دریگیم مشچ شرآ

دیآ:

.. منکیم نوت ییامنهار ، دییامرفب -

یوت سکچیه و تسا تولخ یوالهک ِگرزب ِطایح . دنادرگیم فارطا هب یهاگن شرآ

. تسین ، صاخ ی هدش نیازید و زاب ِطیحم نیا

.. نابرق دییامرفب -

. درادیمرب مدق یوال ِنامتخاس ِتمس درم،هب ِییامنهار واب دریگیم فارطا زا مشچ

مالمی ِکیزوم یادص و دتسیا یم گنر دیفس یامن اب گرزب یوالی ِیبوچ ِرد یوربور

: دتسیا یم رانک و دنکیم زاب ردار نابهگن . دسریم ششوگ هب

.. دییامرفب منکیم شهاوخ -

و صاخ هداعلا قوف و گرزب سِنلا ِدراو هک نیمه .و دوشیم لخاد یلک، یهاگن اب شرآ

دیآ: یم شتمس هب یرگید ِنابهگن ، دوشیم یوال ِینایعا

.. دییامرفب .. نابرق دیدمآ شوخ -سالم..

، دورو ِودب نامه .زا دراذگیم لخاد مدق و دهدیم ار نابهگن سالِم ِباوج بل ریز

. دنکیم بلج ار شرظن یرچک ال اتبسن و توافتم یاهمدآ و صاخ وکالِس یغولش

مک ،مک دشکیم ولج مدق هک نیح نامه .ورد دونشیم رت حضاو ارحاال کیزوم یادص

شوخ و پیت شوخ و شوپ شوخ هداعلا قوف ِدرم کی . ددرگیمرب شتمس هب اههاگن

هللا! شام دییوگب یگمه .. یهانپ ِشرآ ِمان ،هب مشچ یوت ادیدش و لکیه

زا یکی ،ای تسا نامهیم درم نیا ..ایآ دنراد کش هک دهدیم ناشن روطنیا اههاگن

؟! بشما یاهلدم
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هب یلک ِهاگن واب دنکیمن هاگن سکچیه شا،هب یتاذ ِیتنعل ِرورغ و رادتقا اب شرآ

: دسرپیم شرانک ِنابهگن سنلا،زا ِلخاد

؟؟ نتسه وش نیا ِلوئسم اسراپ موناخ -

: دنکیم یمیظعت درم

.. دنتسه موناخ بشما ی همانرب ِریدم -هلب..

: دهدیم ناکت یرس

.. نوشتمدخ ربب ونم -

: دنکیم شا ییامنهار یتمس هب نابهگن

.. دییامرفب -

وهب دراذگیم کالس یلک شا یدج ِهاگن و گنرمک ِمخا واب هنارورغم و درادیمرب مدق

هک! تسا بسچلد هچ ناوج یاهدرم و اهنز یاههاگن . دنکیمن هاگن سکچیه

وا هب یتقو و دیآ یم شتمس ،هب شندید اب ینز هک تسا هتشادنرب یمدق دنچ زونه

: دسرپیم دنخبل ،اب دسریم

؟؟؟ یهانپ یاقآ -

: دیوگیم هنابدوم شرآ تس.و یناوج ابیرقت ِنز

-هلب..سالم..

: دنکیم جک یرس ، دنخبل نامه اب نز

.. متقوشوخ نوتاهاب ییانشآ ..زا متسه اسراپ هدنب .. یهانپ یاقآ دیدمآ شوخ -سالم!

: دیوگیم نابهگن

؟؟ موناخ دیرادن یرما نم -اب

زارد تسد ، نابهگن ِمیظعت هب هجوت ِنودب شرآ . دهدیم ناکت اوه رد یتسد طقف نز
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: دهدیم ار نز ِباوج و دنکیم

.. نوتتوعد زا نونمم .. نینچمه -

: دیوگیم شصاخ ِتبحص ِزرط نامه واب دهد یم تسد ابوا نز

.. دینیشب دییامرفب .. دییامرفب .. دیتفریذپ ور ام توعد هک ملا حشوخ -

یم نز یاهنامهم هب ییارذگ هاگن و دنیشنیم یلبم یور ، اسراپ مناخ ِییامنهار اب

. دنتسه وگتفگ وردحِلا دننکیم وا هب یهاگن مادکره هک ییاهنامهم . دزادنا

یم یاج هب شدیدج ِنامهم ِقح اررد ینابزیم و دنیشنیم شا یرانک ِلبم یور نز

: دروآ

رایسب ، مدینش ور نوتفیرعت یلا مج یاقآ زا هک روطنومه .. دیدروآ فیرشت هک نونمم -

.. نیتسه شوپ شوخ و صخشتم و ناوج

: دنزیم یرورغ ورپ نیتم ِدنخبل شرآ

.. دیراد فطل -

: دیوگیم ثکم واب دزادنا یم شرآ هب یلک یهاگن نز

؟؟ نیتسه لدم امش یهانپ یاقآ -

: دنکیم ظفح ار شدنخبل شرآ

-هن..

: دیوگیم شرآ هک دنزب یفرح دنکیم زاب ناهد نز

! مرادن مه شدصق -

ِنداد ناکت .واب ددنخیم یصاخ ِتلا ابح دعب و دنکیم شهاگن زاب ناهد اب اسراپ مناخ

: دیوگیم رس

.. دینک ییاریذپ نوتدوخ زا دییامرفب .. متسه نوتتمدخ -رد
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: دهدیم ناکت رکشت ی هناشن هب یرس یدنخبل اب

.. متسه نوتاراک ِندید ِرظتنم .. نونمم -

: دیوگیم ندش دنلب ِلا حرد نز

.. هشیم عورش نوم همانرب هگید ی هقیقد دنچ !ات هتبلا -

و دراد نت هب یتخود شوخ ی هتسار ِراولش و دنلب ِتک . دنکیم هاگن نز ِندش رود هب

ومالمی. زیمت ِشیارآ کی .اب تسا هتسب تشپ زا هداس ار شطسو ِقرف یاهوم

مکحم و دراد یرادتقا رپ ِهاگن . دنکیم راتفر مارتحا واب مرگ شیاهنامهم زا مادکره اب

همانرب نیا ِریدم نز نیا هک تسا هدشن هجوتم لماک زونه . دنزیم فرح دنخبل واب

! هراک همه ،ای حارط ،ای یدیلوت ِریدم ،ای تسا

دیاش هک ییاهنامهم . دوشیم نتسشن هب توعد اهنامهم زا رگید ی هقیقد هد زا رتمک

صخشم ناشراتفر و ششوپ ِزرط و دروخرب عون زا ،اما دشابن مه ات هاجنپ ناشدادعت

. دنتسه یلومتم اال متحا و صختشم یاهرادیرخ هک تسا

. دراد ار دوخ ِصاخ یاهیرتشم ، یدیلوت ..نیا تفگیم تسار یلا مج

هاگن سنلا خِیلا ِتمسق وهب دزادنا یم اپ یور اپ شرآ . دوشیم عورش مک مک همانرب

یباالییوالی هقبط هک درگ ِیگنس و نهپ یاه هلپ هک تسا لصو تسرد .هک دنکیم

ی هریاد مین ِتروص هب هک یزاب ِتمسق ،ات تمسق نآ .زا دوشیم یهتنم ار سکلبود

و تسا هدش یراک هنیآ ال ماک ، هریاد مین ِراوید یور تس.هک یگرزب و زاب یاضف و نهپ

دنُت.. اتبسن ِیقیسوم ،و هزادنا وهب ابیز ِیزادرپ رون

دیآ. یم نییاپ اه هلپ زا یمارآ هب یناوج ِرتخد . دشکیم اه هلپ ِتمس ارهب شهاگن

،اب قارب ِسنج کی . دراد نت هب یدنلب طالِیی ِنهاریپ هک یمادنا والرغ دنلب دق ِرتخد

! هدننک هریخ و هداعلا قوف ِحرط

؟! ندرک رداص یارب دروخیم شدرد هب بش ِسابل . دنام یم سابل ِلدم یور شرآ ِهاگن

دنک.نآ ادیپ شورف ِرازاب شیارب دناوتب هک دشاب کَت یلیخ شحرط دیاب .. دنکیم رکف

! هیاسمه یاهروشک رد مه
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. دوریم هریاد مین یاهتنا وات دنکیم یط ار سنلا ِلوط مکحم و دنلب یاهمدق اب رتخد

ِلدم ِمامت دوخ، ِرود یشخرچ .اب دنزیم اهنامهم یور هب یا هدنبیرف ِدنخبل اج نامه و

صاخ ِتافیرشت هب یزاین و تسا هناتسود ِوش کی نیا . دراذگیم شیامن ارهب نهاریپ

ِلدم رتهب اهنامهم دوش تصرف ات دتسیا یم رانک نامه کرتخد نیمه یارب .. تسین

. دننیبب ار سابل

هلپ زا مهاب هک دنیبیم ار رتخد راهچ رابنیا . دخرچیم اه هلپ ِتمس هب رگید راب شهاگن

یاهلدم ،اما هچراپ سنج کی . دنراد نت هب گنر کی ، رتخد راهچ .ره دنیآ یم نییاپ اه

هتلکد یکی دراد، نت هب یا هقلح نیتسآ ِدنلب ِنهاریپ یکی ،هک ینبراک ِیبآ ِگنر . فلتخم

ِنماد و تُک ، یرخآ ،و تسا تفه هقی ِپات و هتسار ِراولش هک یمه ِرس یکی ، هاتوک ی

.. یسلجم اتبسن

: دیوگیم لد رد نیسحت یمک اب شرآ و دنوشیم در مهاب

! نتسین کدب -

مهک شدوخ یارب .اقآ دشاب نامدوخ ِنیب و.. دنا هدرک بلج ار شرظن هک تسا مولعم

! دراذگیم الس

ار اهنامهم ِنیسحت ، اهسابل ِلدم ِنداد ناشن واب دنتسیا یم اهنامهم هب ور رتخد راهچ

دید! یباسح و تسرد ِحرط دنچ و درُمَن هک دنکیم رکف شرآ .و دنزیگنا یمرب

یادص وهکی ...هک دنکیم زیلا ارنآ اهسابل ِلدم و تسا رتخد راهچ هب شهاگن زونه

: دونشیم ار اسراپ مناخ ِبجعتم

؟!! ایربک -

هلپ هب اسراپ مناخ ِهاگن هک دنیبیم . دخرچیم ادص ِتمس هب وهکی ، یگدروخ اج اب

و راولش و تُک اب یرتخد هک دنیبیم .و دوشیم هدیشک اه هلپ ِتمس هب شهاگن .. تساه

اسراپ مناخ یادص ! دوریم اهباال هلپ زا تعرس واب دنادرگیمرب دنلب،ور هنشاپ ِشفک

: دونشیم هرابود ار

؟!! یریم اجک ؟؟؟ مزیزع دش یچ .. ایربک -
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ناهنپ ناشِدید الزا ماک کرتخد یتقو ..و اهنامهم ی هیقب ِلثم .. دوشیم بجعتم شرآ

: دیوگیم یا یعونصم و هدز تلا جخ ِدنخبل واب ددرگیمرب اسراپ مناخ ، دوشیم

.. نوتتمدخ هسریم ..االن دموا شیپ یلکشم منکیم رکف .. دیشخبب -

: دنکیم دنلب ار شمکحم یادص اه هلپ هب ور دعب و

! افطل یدعب ِلدم -

. تسین صقن ِنودب ناش همانرب مه نیچمه سپ و.. دهدیم باال وربا یدنخجک اب شرآ

درک! رارف دشو هجوتم دوز ناشلدم هک دنهدب یا یتوس هچ دوب رارق تسین مولعم

، تخت هنشاپ یکی ..اما شفک و فیک گنر کی ،اب رتخد ود رابنیا . دنیآ یم یدعب یاهلدم

ِفیک کی ِهارمه دنلب،هب هنشاپ ِشفک یکی ابیز..ونآ ِکچوک ی هلوک کجلا،و ِلثم

مرچ.. ناشسنج و دنتسه یا هوهق ِگنر هب ودره ..هک یسلجم ِکچوک

! دهد شرافس اال متحا و دیآ یم ششوخ لدم ود نیا زا

یاهنامهم هب ور یتحلصم ِدنخبل اب اسراپ مناخ ، دنیبب ار یدعب ِلدم دهاوخیم هک نیمه

: دیوگیم شزیزع و یفارشا

.. نوتتمدخ مسریم .. دیشخبب هقیقد دنچ ونم -

ِنتفر هب هجوت نودب شرآ .و دوریم اهباال هلپ زا اسراپ مناخ ، یدعب ِلدم ِندمآ اب

ِگنر . دراد نت هب یکسورع ِراد فپ ِنهاریپ هک دنکیم هاگن یرتخد ،هب اسراپ مناخ

و تس وناز ات شنماد هک راد فپ ِنماد اهو نیتسآ ..اب قارب یلیخ و هریت ِیرتسکاخ

. تسا هتشاذگ شیامن هب تواخس اراب شراد دنب یاهشفک

تفگ دوشیم و ناوج همه .. رتخد ناش همه . دنتسیا یم اج نامه و دنیآ یم اه لدم

رکف ورد دنکیم هاگن تقد اب شرآ .و دنلوبق ِلباق هک ییاهسابل ِلدم ..اب مادنا شوخ

ِراولش شقوف .. درخب شفک و فیک نامه ، نهاریپ ِدیرخ یاج هب تسا رتهب هک تسا

هب یرس مهزاب دیاب . دشاب بوخ دیاب اال متحا یمهِرس ِراولش زولب نامه .. هنارتخد

. دنزب فورعم یاهلدم و اهدنرب یاهتیاس

اهنامهم مک .مک دخرچیم لدم هدزاود هد ِنیب شهاگن زونهو درذگیم عبر کی زا رتشیب
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و دوش کیدزن دنهاوخیم ناشرظن دروم ِلدم اهزا یضعب .. دننکیم تبحص هب عورش

مهاب و دنسرپیم هچراپ ِسنج و حرط درومرد اه یضعب . دننیبب رتهب ار سابل ِحرط

؟! تفر اجک همانرب ریدم .و.. دننکیم تبحص

. دشکیم اه هلپ ِتمس ارهب شهاگن ، یدعب ِلدم ِندمآ ِساسحا اب رگید ی هقیقد دنچ

ِنهاریپ دیآ.اب یم نییاپ اه هلپ ،زا وربور هب میقتسم ِهاگن هکاب دنیبیم ار یرتخد

ار شا یانشیپ ، شهاتوک یاه یرتچ هک یرصم یاهوم و دراد نت هب هک یدنلب

. هدناشوپ

ِتسوپ اب یباذج داضت هک یهایس ِنهاریپ . دنام یم کرتخد ِنهاریپ یور شهاگن

ِهارمه ،هب دنوشیم گنت تسد چم یور هک شداشگ ِدنلب یاه نیتسآ . دراد لدم ِدیفس

ِنماد ..و تسا هدش راک یزیر یاه لگ هقی یور و هداتفا شیاهوزاب یور هک یا هقی

راد.. نیچ و شولک

هدش راک ِتشرد و زیر یاهلگ صوصخ .هب دسریم رظن هب تمیقنارگ و نیگنس یلیخ

لدم نیا دنکن رکف .اما.. دراد همادا سابل یاهتنا ات رمک زا ،هک نهاریپ ِتمسق کی یور

. دروخب شدرد هب

و..دعب دوشیم هدیشک شتمس هب کرتخد ِهاگن یا هظحل هک تسا سابل ِلدم ِرکف یوت

هب رورغ دعب ،اما دنکیم ریحتم ار شرآ هظحل کی هاگن نیا . دریگیم مشچ عیرس یلیخ

االیب متحا ، دنکیم بذج مه ار اهلدم یتح هِه.. ! دوشیم قیرزت شا هتفیشدوخ ِدوجو

!! هدارا

ِتروص ِخر مین ات شرآ . دهدیم همادا ار شهار و دنکیم هاگن وربور هب میقتسم رتخد

هدناشوپ یرصم ِتخل ِهایس یاهوم ار، شتروص ِمجح رتشیب هک دنکیم هاگن کرتخد

هب یزیچره زا رتشیب شگنر زمرق یاهبل و مشچ ِطخ و دراد یدایز ِشیارآ .و تسا

. تسا راک هزات الدب ؟؟؟ درادیمنرب مدق لوه یمک کی دیآ. یم مشچ

و دتسیا یم اهنامهم هب ،ور شیابیز و صقن یب هداعلا قوف سابل و پیت نآ اب کرتخد

اهوم و تروص ارهب شقیقد هاگن هدش گنت ِنامشچ اب شرآ . دنزیم دوخ رود یخرچ

دنت ..ای تسا لوه تس.. یتلا ح کی رتخد .و دهدیم لدم نیرخآ ی هدش راک ِسابل و

! تسانشآ شیارب یمک و.. دسریم رظن هب راک هزات ادیدش .. دشکیم سفن
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یرگید تمس ارهب شیور و دشاپیم اهنامهم یور ارهب شیامن نادند ِدنخبل رتخد

؟! تسا هدید ییاج ار وا هک دنکیم رکف شرآ . دنادرگیم

.واب دتسیا یم رتخد نیرخآ ِرانک و دناسریم شیاهلدم ارهب دوخ دنخبل اب اسراپ مناخ

: دیوگیم ناجیه و راختفا

.. دییامرفیم هدهاشم هک لدم نیرخآ مه -نیا

شسابل رتشیب . دنکیمن لوغشم ار شرکف دایز انشآ ِکرتخد و دهدیمن تیمها دایز

هدش.. هئارا یاهراک لُک، .ورد تسا جبلا شیارب هک تسا

: دیوگیم و دنکیم شیاهنامهم یور هب یمیظعت نز . دوشیم دنلب رکشت و تسد یادص

، دیراد اهراک لدم ِدرومرد یلا وس ..ره هشاب هدش عقاو دنسپ ِدروم مراودیما -

.. منوتتمدخ ..رد دییامرفب

هدش هئارا ِلدم کی زا مادکره و تسا تبثم اهنامهم ِرثکا ِرظن .. دسرپیم یلا وس سکره

وزا هدمآ ششوخ اه شفک و فیک یاه تس نآ زا هک یشرآ ِلثم دیآ. یم ناششوخ

.. گنر یبآ ِیمه ِرس ِراولش و زولب نآ

یاهلدم ِنیب مشچ ، قیقد ِهاگن نامه .واب دنکیم هزم و درادیمرب ار شگنر خرس ِماج

..و دهد شرافس ار مادک هک دریگیم میمصت دراد . دنادرگیم شوپ شوخ و مادنا شوخ

زا شهاگن دنک. ادیپ شورف یارب ار شا یرتشم دیاب لوا ..اما ییاهگنر هچ و دادعت هچ

اسراپ ِمناخ وهب درذگیم ، دننکیم تبحص ییورشوخ اب اهنامهم هکاب ییاهلدم ِکت کت

، رتخد ِنت یوت ِنهاریپ ِدرومرد و دراد دوخ ِرانک هنامیمص ار لدم نیرخآ ..هک دسریم

. دهدیم اهنامهم زا اتدنچ هب یتاحیضوت

ی همه و.. دسرپب همانرب نیا ِریدم زا اهلا وس یرس کی دیاب مه شدوخ دنکیم رکف

ایهن.. دروخیم هلماعم ِدرد الهب صا نز نیا هک دنیبب و دجنسب بوخ ار بناوج

نآ .زا ددرگیمرب شتمس هب یرفن دنچ ِهاگن ، شندش دنلب و..اب دوشیم دنلب شیاج زا

شیورد ار ناتمشچ ، دنتسین لدم ناشیا اباب و..یا تسا هارمه نیسحت هکاب اههاگن

! دینک
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ار اهلدم رگید ارچ . درادیمرب مدق اسراپ ِمناخ ِتمس ،هب یتیمها ویب رورغ و مخا اب

ِبانج هک دهدیم ناشن اههاگن ؟؟ دننکیم هاگن وا هب مه اهلدم یتح و.. دننکیمن هاگن

یتنعل ِراد هیام ِصقن یب ِریگ سفن ِشُک رتخد ِیرچک ال ِنملتنج کی ، ناوج ِیهانپ

! شیاه هلضع ِراثن هللا، شام کی یرفن ! فوا ، دنتسه

نآ ِهاگن ! دشخردیم رگید یاهسابل ِنیب شسابل هک یرصم وم ِرتخد نامه زج همه .. هتبلا

یرس نز ِنامهم هب ور ،وا دوشیم کیدزن اسراپ مناخ هب شرآ یتقو و تسارذگ رتخد

: دیوگیم اسراپ مناخ .هک دراد ندش رود ِدصق و دهدیم ناکت

.. هدشن مومت نوش وساال زونه یقفش مناخ ؟؟ یریم اجک ناج.. ایربک -

ی هدنخ اب رتخد . دنکیم اجباج اسراپ مناخ و رتخد نیب یهاگن و دوشیم رتکیدزن شرآ

: دیوگیم نز هب لوه،ور

.. مروخب هویمبآ مکی مریم دش.. م هنشت ! یمام -هُا

اب دراد راگنا هک تس یروج و..کی تس ادا ورپ سول و کزان شیادص ردقچ

: دهدیم ارباال شیاهوربا بجعت اب مه اسراپ مناخ یتح . دنزیم فرح یگرخسم

.. سپ ایب دوز .. مزیزع هشاب -

: دیوگیم هوشع و زان ورپزا دیآ یم ییادا رتخد

! یمام مشَچ -

ادص هک..نیا دنکیم رکف یا هظحل شرآ ..و ددرگیمرب و دریگیم مشچ دوز یلیخ ! سول

؟! هدینشن ییاج کی ار

... یهانپ یاقآ -

و تسا مشچ رد یدایز نهاریپ نآ هکاب یرتخد زا مشچ ، اسراپ مناخ یادص ِندینش اب

: دیوگیم نز هب وور دریگیم ، درادیمرب مدق دنت وا هب تشپ

.. اسراپ موناخ دیشابن هتسخ -

: دهدیم باوج یمارتحا رپ ِدنخبل اب نز
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.. هشاب هدرک بلج ور نوترظن مراودیما .. مرکشتم -

: دهدیم ناکت نیسحت و دییات هب یرس

.. متشاد راظتنا هک روطنومه .. توافتم و صاخ و یا هفرح دص.. رد دص -هلب

: دهدیم تعسو ار شدنخبل ، شرآ ِفیراعت زا یضار نز

هک مرت لا حشوخ دش..و عقاو نوتدنسپ ِدروم هک ملا حشوخ .. دیراد فطل ، نونمم -

.. دیدروآ فیرشت و دیداد راختفا

: دیوگیم هاتوک

.. نونمم -

دنا، هدش هدنکارپ اهنامهم ِنیب مادکره حاال هک ییاهلدم ِتمس ارهب شهاگن دعب و

. دنکیم اجباج

؟؟ یهانپ یاقآ درک بلج ور نوترظن یزیچ -

و تس یرتخد یاهتسد ِنیب هک یکچوک ی هلوک ِفیک ِلدم ،هب اسراپ مناخ ِلا وس اب

: دیوگیم و دنکیم هاگن ، دهدیم حیضوت شلدم ِدرومرد یسک یارب دراد

نوتاراک زا یداریا منوتیمن .. لوبق ِلباق مک،اما یاهلدم .. ندوب بوخ نوتاراک ی همه -

اراک یرس هی ..اما دینیبیم مه نوتتاتمحز ی هرمث امتح و دیدیشک تمحز یلیخ .. مریگب

ِراک هب هیقب زا رتشیب ، رضاح ردحِلا نوتاراک یرس ،هی عقاو ..رد مدیدنسپ رتشیب ور

.. نایم نم

: دیوگیم ، درادن یداریا و تسا دییات ِدروم شیاهراک هکنیا زا لا حشوخ نز

..نم میدب حیضوت نوشدرومرد ات دییامرفب هدش، عقاو نوتدنسپ ِدروم هک مودک -ره

.. متمدخ رد

: دنزیم یکشُخ و گنرمک ِدنخبل

.. نونمم -
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: دیوگیم اسراپ مناخ هب ور ونز دنوشیم کیدزن ییاقآ و مناخ هظحل نامه

.. دیشابن هتسخ -

: دهدیم باوج ییورشوخ اب اسراپ مناخ

.. دیدروآ فیرشت و دیتفریذپ ور ام توعد هک نونمم .. مدقم موناخ نونمم -

: دیوگیم و دنزیم یدنخبل نز

.. متشاد لا وس اتدنچ نوترخآ ِراک ِدرومرد امش.. ِتوعد زا نونمم -

: دیوگیم ، تسا دوهشم شتروص یوت ال ماک هک یراختفا اب اسراپ مناخ

؟؟ تسایربک ِنت یوت هک نومه -

. دهدیم ناکت رس نز

هدش.. هدیشک تمحز شحرط یارب یلیخ هصخشم هک ییابیز ِنهاریپ نومه -هلب..

هاگن دوش. مامت ، شرانک ِناوج ِدرم نز،و نیا یاهفرح ات دوریم رت بقع یمدق شرآ

: دیوگیم اسراپ مناخ هظحل نامه ..و دنادرگیم

.. مسریم تمدخ هعاسلا ،نم دیشاب هتشاد فیرشت یهانپ یاقآ -

: دهدیم ناکت رس

.. دیسرب نوتِنومهم ..هب نونمم -

: دیوگیم اسراپ مناخ دوش، رود هکنیا زا لبق

تسین یدراوم زا یکی .. یکشم نهاریپ نومه .. رخآ ِلدم نوا .. یهانپ یاقآ یتسار -آ

؟؟ دیدرک دنسپ هک

: دیوگیم یگنرمک ِدنخبل واب دهدیم ناکت اوه رد یتسد

.. هراد یگنشق ِلدم -

: دیوگیم رتدوز اسراپ مناخ هک دیوگب ار شا هلمج ی هیقب دهاوخیم
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ور نهاریپ نوا ِدرومرد لماک ِتاحیضوت ات دیشاب هتشاد فیرشت ، دیراد تسود -رگا

.. مدب مه امش تمدخ

: دیوگیم و دنکیم لوبق ثکم اب

.. مشیم نونمم -

و یسلجم یاهسابل ِدرومرد دهد؛اما شرافس تسین رارق ار لدم نآ هک دنادیم دنچره

ار شراک هدنیآ رد دیاش .. تسین ،دب دروایب تسد هب تاع طاال یرس کی مه بش سابل

. دنکیم امتح ..هک دنکب ییاهرکف کی و دهد تعسو

: دیوگیم دنلب ، هدافا و ادا رپ ِسول ِرتخد نامه ِتمس وهب دنادرگیمرب ور دنخبل اب نز

.. مینک تبحص تنهاریپ ِدرومرد میاوخیم ناج، نامام ..ایب مزیزع ایب ؟؟ ناج ایربک -

تس. یتلا ح کی و هدنام شیاج ِرس روطنامه .هک تسا کرتخد یور شرآ ِهاگن

هب صوصخ ..هب دنزیم مشچ یوت یلیخ ، گنررپ ِیدود ِشیارآ اب شهایس یاهمشچ

تس! ییابیز ِرتخد و.. دنزیم قرب مه شگنر خرس یاهبل ..و شهایس یاه یرتچ ِرطاخ

؟! انشآ و.. ابیز

.. نتسه امش رظتنم انومهم .. مزیزع -ایب

یم دوخ هب راگنا کرتخد و دیوگیم یمکحم یادص و هبذج رپ ِدنخبل اب اسراپ مناخ

، هدافا رپ ِشیمق رقو نامه و نهپ و تپ ِییوهکی ِدنخبل اب هتبلا و دیدرت و ثکم دیآ.اب

و یعونصم رتخد نیا یاهادا ردقچ هک.. دنکیم رکف شرآ و درادیمرب ناشتمس هب مدق

! تسا هناخلت تشوگ

..سالم.. دیشخبب وووَا -

: دنکیم یفرعم شرآ ارهب وا دنخبل واب دراذگیم کرتخد ِتشپ تسد اسراپ مناخ

.. ایربک مرتخد -

شدوخ ..یه دوشیمن دنب اج کی رتخد و دنکیم هاگن کرتخد یانشآ ِتروص یوت شرآ

ِیرتش هوشع یه و دنکیم هاگن هدنخ اب هرابود و دریگیم ور یه و دهدیم ناکت ار
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تس! یغامد وت مه یمک هک یسول یلیخ یادص نآ ،اب دنیکم رد یعونصم

.. متقوشوخ -سالم..

ارهب شیادص شرآ هب وور دهدیم تعسو دایز یلیخ ار شا هدنخ دنلب ِنیه اب رتخد

: دراذیگم شیامن

.. نیدروآ فیرشت هک یسرم ! ینملتنج هچ یاو ؟؟ نیتسه بوخ .. نینچمه ممم.. -سال

دب هچ ، شیابیز ِتروص ِسکعرب ! کرتخد یاهیزاب هناوید زا تسا بجعتم یمک شرآ و

! تسین یا هفرح ال صا . دوشیم سول و دنکیم زان

ار شیور و دشکیم بقع ار شتسد دوز یلیخ رتخد ، دهدیم تسد کرتخد اب یتقو و

: ناوج ِدرم و نز نامه ِتمس ؛هب دنادرگیمرب رگید ِتمس هب

و... هنکیم درد مرس ..نم دینک هاگن عیرس مکی طقف .. متمدخ -رد

یولهپ یور یتسوپ ریز ِتکرح کی اسراپ مناخ دوش، مامت شا هلمج هکنیا زا لبق

همادا یتخس هب ثکم اب رتخد ! دنام یمن رود شرآ ِمشچ زا هک دهدیم ماجنا شرتخد

: دهدیم

.. دییامرفب .. متسین مه.. هتسخ ! هنکیمن درد مرس .. هنکیمن -

..هب هدید ییاج ار رتخد نیا بقال هک دنکیم رکف زونه ..و ددنخیم یگرخسم اب شرآ

! دنزیم انشآ یدایز ، شیادص صوصخ

؟؟ اسراپ مناخ دیدیم یلک ِحیضوت هی سابل ِلدم ِدروم -رد

: دنکیم قطن یدج و مکحم و دنزیم یا هنامرتحم ِدنخبل اسراپ مناخ نز، ِلا وس اب

هک یلدم . دنسپ همه ،و کیش ، توافتم رایسب ِلدم ..کی تسه نییوک لدم، نیا مسا -

یلیخ شحرط ، دینکیم هدهاشم هک روطنومه هنک.. تباقر اپورا ِزور یاهلدم اب هنوتیم

ِسنج .. هروخیم مه * رِجیِنیت دمالی هب یتح تس.. هنورتخد حلا، ِنیع ورد یزورما

ی هچراپ نیرت بوغرم هدش،زا راک سابل یور هک ییاهلگ کی..و هجرد ی همل زا هچراپ

و.. هدش هتخود ریرح زا سابل یاه نیتسآ .. نتسه ازناگرُا و ریج
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ناوجون لدم *

و نییاپ یلیخ شرس .. تسا ریز الهب ماک کرتخد ِهاگن و دهدیم حیضوت اسراپ مناخ

تسود ارچ دنادیمن .. شرآ .و تسا هدناشوپ ار شتروص زا یدایز ِتمسق شیاهوم

! دنیبب لماک ار شتروص ینعی دوش. هریخ رتخد ِتروص هب دراد

شرآ .و دهدیم حیضوت نهاریپ ِتشپ ِدرومرد و دنادرگیمرب ار شرتخد اسراپ مناخ

نوریب هک یدنلب ِسفن ارزا نیا تس. یضاران و بذعم کرتخد هک دنکیم سح

کرتخد ِدرومرد ، نهاریپ زا رتشیب . دمهفیم شا یخیلا هداتفا نییاپ ِهاگن و دتسرفیم

. تسا هدید ییاج اربقال رتخد نیا امتح هک دنکیم رکف و.. دوشیم واکجنک

: دیوگیم شردام هب ور عیرس یلیخ رتخد ، دنکیم ثکم اسراپ مناخ یتقو

؟؟؟ مرب یمام -

.. انشآ ینُت !و تسا سوم یکیم یادص هب هیبش شیادص فوا

: دیوگیم یا هبذج رپ ِدنخبل اب اسراپ مناخ

! مزیزع هظحل دنچ -

و دریگیم مشچ دوز یلیخ ، شرآ هب ییارذگ ِهاگن و..اب ددرگیمرب یتیاضران اب رتخد

اهیزاب هرخسم و دنکیم بجعتم ار شرآ شیاهادا . دزادنا یم نییاپ ار شرس مهزاب

؟! تسیچ رگید

.. مدب حیضوت ات دییامرفب ، هدنوم نوتنهذ یوت یلا وس -ره

: دیوگیم هک تسا ناوج ِنز طقف .. تشادن یلا وس مه لوا زا هک شرآ

؟؟ هراد مه یدنب گنر -

: دیوگیم رادتقا اب اسراپ مناخ

اه لگ ِگنر نیمه اب اقیقد لدم،و نیمه گنر،اب کت نومِراک ..نیا مدقم مناخ -هن

! گنر نیمه طقف هدش.. یحارط
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ابیز..هب و کیش یلیخ و تسا کت شیاهراک هک هتبلا . دنکیم دیکات مه راختفا هچاب

! ِسول ِرتخد نیا ِنت یوت ، نهاریپ ...نیا صوصخ

: دیوگیم نز ِرانک ِناوج ِدرم

هب مه ردقچ تس.. هداعلا قوف گنر نیمه اب طقف ، نهاریپ نیا اقافتا عیلا! رایسب -

.. دایم ناج ایربک

شیامن ارهب شا یعونصم ِسول یادص مهزاب و دنزیم یا هلوک و جک ِدنخبل ایربک

: دراذگیم

! منونمم امش.. دیراد فطل -

! تسا یسوُم یکیم هچ هُا

کرتخد هک دوشیم ثعاب هدنخ نیا و تسا هدارا یب شرآ ی هرخسم ی هدنخ کت

مارآ یلیخ شا، " یمام هب" وور دریگیم مشچ دوز یلیخ مهزاب دنک.اما شهاگن

: دیوگیم

مرب.. راذب -

مارآ یلیخ و دراشفیم ار شتسد .اما دنکیم هاگن شرتخد هب بجعت اب یهاگ زونه نز

: دسوبیم ار شتروص زیمآ رکشت و

.. بشما هساو یدرک باختنا ولدم نیا هک یسرم -

. دوشیم رود و ددرگیمرب ، دهدیم ناکت اهنآ هب ور هک یرس واب دنام یمن رگید کرتخد

دناوتیمن ؟؟؟ یک هب هیبش تس.. یکی هب هیبش ردقچ و.. دنکیم هاگن شنتفر هب شرآ و

دنک. یدنب عمج ار شنهذ

رکف یوت شرآ .اما دوشیم وحم شمشچ یولج زا لماک هک دوشیم رود ردقنا کرتخد

؟! هدید ار وا اجک .. تسا

: دیوگیم شرآ هب ور اسراپ مناخ و دنوشیم رود رکشت اب ناوج ِدرم و نز

.. مدب حیضوت نوتهب ،ات دییامرفب دیراد یلا وس ره مه هگید یاهلدم ِدروم -رد
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یاهمشچ نآ دنکیم یعس و دریگیم کرتخد خِیلا یاج زا مشچ یدنلب یسفن اب شرآ

: دنزیم دنخبل نز هب دنک.ور نوریب شرکف ارزا انشآ ِهایس

و فیک ، هدرک بلج ومرظن همه زا رتشیب هک یزیچ دوب..عفال دیفم یلیخ .. نونمم -

یم لا روا هب هیبش .. گنر یبآ ِیمه ِرس ِراولش و پات نوا ..و هنوتِمرچ یاهشفک

؟؟ هراد مه تُک .. هنوم

: دریگیم لیوحت بوخ ار شدیدج ِیرتشم ، یتیاور ..وهب شدیدج نامهم نز

شوخ یلیخ تُک کی ، لدُم نوا یارب ، دیدب تساوخرد امش ..رگا یبوخ ی هدیا -هچ

! هشب عیلا منکیم رکف تُک.. و لا ..روا مینکیم هفاضا مه تخود

: دیوگیم هنامرتحم مه شرآ

.. مدب نوتهب ور یعطق ربخ و منک زکرمت لدم دنچ نیا ور نم دیدب هزاجا سپ -

: ددنخیم تیاضر اب نز

و فیک هنک.. بلج ور امش ِرظن هک تسه یزیچ نوماه حرط زا هک ملا حشوخ یلیخ -

گنر ، نیاوخیم هک یسابل ِلدم نوا ..و هشیم دیلوت کشالیت ِگنر نومه طقف ، اشفک

تس شِتُک اب امتح ..هک دیفس ..و گنر مِرک ریس.. ِیکشم ، زمرق .. هراد یدودحم ِیدنب

.. تسه

: دنکیم هفاضا نز . دهدیم ناکت یرس شرآ

ِوش اب هتبلا ..هک میراد مه هگید یاهلدم یرس ،هی هنوترظن ِدم مرچ ِسنج ، رتشیب -رگا

ِشفک و فیک .. هنودرم ِتس لدم دنچ هلمج ..زا نشیم هتشاذگ شیامن هب یدعب

دودحم هتبلا و شرافس اب طقف هک صاخ ِتس ِدنبتسد لدم دنچ ..و هنانز و هنارتخد

.. دایب نوتِشوخ نوماراک زا منزیم سدح ..هک هشیم هئارا

: دیوگیم زیمآ رکشت شرآ

ضرع هک یراک دنچ نیا ِدروم ورد مریگیم سامت امش اب نم سپ .. هروطنیمه امتح -

.. منکیم تبحص ، مدرک
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و مَنج ابکالسواب ِرسپ دنکیم رکف و هدمآ ششوخ ناوج ِدرم نیا زا اسراپ مناخ

تس! یدیرخ شوخ

.. متمدخ رد -نم

رود زا دناوتیم طقف ار کرتخد عبر، کی نیا یوت .و دنام یمن رگید ِعبر کی زا رتشیب

یاهندمآ ادا نآ اب سول ی هرتخد نآ، زا دعب ..هک لوا ی هقیقد جنپ طقف مه .نآ دنیبب

یادص ،ونآ هتسشن شنت رد ییابیز هب هک یکسورع ِسابل نآ شا،واب یعونصم

نآ شنهذ ی هشوگ کی شرآ دیآ.و یمن نییاپ رگید و دوریم یباال هقبط ،هب یریبکیا

تس. انشآ یدایز هایس، و هدش شیارآ یاهمشچ نآ ِتنطیش . درادیم هگن ار اهمشچ

**********

زور هس . تسا تکرش ِرد هب هنارکفتم شهاگن و دوشیم ولج و بقع یلدنص یور

ار تکرش ِنانکراک ی همه هکلب ار، وا اهنت هن نیا و هدماین تکرش هب ماسرب هک تسا

؟! تسین هک تسا زور هس ارچ . تسا هدرک بجعتم

هچبرسپ یوررپ و راکبلط ی هفایق ..ای دونشب ییادص دوش..ای زاب رد نیا تسا رظتنم

! یروخ خم یارب دزادنا یم هار یثحب کی و دوشیم دراو هزاجا ِنودب وهکی هک ار

؟؟ تسا نارگن . دوشیم یبصع یا، هرامش وهن دراد یسردآ هن هچب نآ زا هکنیا زا

توس تکرش . دنرادن شزا یربخ چیه هک تسا زور نیموس زورما ! تسا کالهف رتشیب

، دزادنیب هار ثحب و یخوش هک تسه یسک ..هن دراد مک یزیچ کی راگنا .. تسا روک و

ناشراک ِرس مظنم و عیطم همه . دراذگب هیقب ِرس هب رس ،وهن دنزب رع یگنهآ وهن

نامه . تسا هتشگرب تکرش هب مظن و.. دنکیمن ترپ ار ناشساوح یسک و دنتسه

،ج تساوخیم هک اهردقنآ راگنا حاال.. و..حاال..اما تشاد ار شیوزرآ شرآ هک یزیچ

! تسین بلا

. دیایب تسین رارق راگنا مه زورما و تسا رهظ زا دعب ِراهچ هب کیدزن تعاس

دیاش هک دنکن رکف ..ثمال دنکن رکف هچب نآ هب دنکیم یعس و دشکیم یدنلب ِفوپ کالهف

..ای دشاب هدش نامیشپ تکرش نیا رد ندرک راک ..ایکالزا دشاب هداتفا شیارب یقافتا
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..ای.. دشاب هدش راتفرگ ییاج

یم شرس یوت یه هرخسم یاهرکف دبو یاهسدح نیا اه...اما دنک رکف دهاوخیمن

. دنوریم و دنیآ

بیغ ربخ یب مه ِرس ِتشپ زور جنپ .اما دورب دوز و دایب ..ای دیاین هک تشاد هقباس

! تسا بیجع ، شندش

و تس اج همه رتزا روک و توس اجنیا . دشکیمن شرتفد یوت نتسشن یارب شباصعا

. دوشیم ترپ یه شساوح

ِزیم ِرانک دبهم هک دنیبیم . دزادنا یم فارطا هب یلک یهاگن . دنزیم نوریب شرتفد زا

دراد ماسرب یاه ندوبن ! امرفب . دننزیم فرح مهاب یکریز ریز و هداتسیا شا یشنم

یتمحر ِرس وباالی دوش دنلب تشادن هزاجا دبهم هک دوب ماسرب رگا . دنکیم ادیپ دومن

! دننک لدب درو یکریز ریز یاهفرح و دیایب

: دیوگیم دنلب یادص اب وهکی و دوریم ولج

؟؟؟ هگید دینکیم راک دیراد -

لوه . ددرگیمرب شسیئر ِتمس هب یدنلب ِنیه اب یشنم و.. درپیم اج رد رتم کی دبهم

: دیوگیم

دوب.. یراک الِط تخا .. دیشخبب ! سیئر -اوِا

هدنخ نآ اب مه ..نآ کیدزن ردقنا مه ناش!نآ یراک الط تخا تسا صخشم یلیخ ال صا

.. دبهم ی هنایذوم ی

دبهم هب ور رخآ ورد دهدیم شراکاطخ ِدنمراک ود ِنیب ار شا هدش گنت یاهمشچ

: دیوگیم

؟؟ ینکیم الط تخا یکریز ریز یراد یتمحر موناخ ِرس -باال

: دیوگیم لوه یمک و ددنخیم دبهم

درک لُه یتمحر موناخ .. منهج هب ..نم ینوهوا ..هی ینِهِا ..هی نوج سیئر اباب مدیسرت -
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بخ!

، تسا هتفای یلجت شنانکراک ِنیب بوخ شظافلا و نحل ،اما تسین ماسرب .. بجع

! نوج

ایزاب فلج نیا یاج نم ِتکرش .. ادینک تولخ مهاب زاب منیبن .. دیسرب نوتِراک -هب

! هدیعب امش زا یشنم موناخ .. تسین

یتمحر یور هب یکمشچ دبهم . دزگیم وبل دنکیم هدز تلا جخ ار یشنم شا هبذج

: دیوگیم مارآ و دنزیم

.. هدنوم ایراک لصا .. هشاب تدای مافرح یاجنیا ..ات مینزیم فرح مهاب ادعب -

؟! دنوشیم هدیشک کیراب یاهاج هب دنراد هدرکن یادخ

؟؟ تساجک ناحبس -

اب شیاهتسد ِندرک کاپ ِلا حرد و دیآ یم نوریب ییوشتسد زا ناحبس هظحل نامه

: دتسرفیم نوریب مکحم ار شسفن ، شراولش

! شیِخآ -

؟! دیکرتیم تشاد هچب . دنام یم ناحبس یور هس ره ِهاگن

: دیوگیم یتحلصم ی هدنخ واب دنکیم یثکم ، مشچ تفج هسره هب یهاگن اب ناحبس

اه؟؟ هچب هدش..هن درس اوه بجع -

: دیوگیم و دنزیم هار نآ ارهب دوخ ناحبس . دنریگیم مشچ و دوشیم راو فسات اههاگن

.. تکرش هدش روک و توس ..هچ اهاط نوا ،هن ماسرب ،هن تسه شوهم -هن

تسین مولعم ..هک تسین دوب..هک رگا . دنارپیم یزیچ کی امتح دوب، ماسرب ..رگا یتنعل

؟؟؟ دنزیمن رس کی هک هتفر اجک تسا زور جنپ رخآ و.. تس یروگ مادک

؟؟؟ دایمن هگید ارچ شوهم یتسار -
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هنیآ و دشابن هک رتهب و تس هیالابق ِدنهس نآ ِمرگ شرس ؟؟ دراد یتیمها هچ شوهم

. دوشن قد ی

یگنرمک مخا واب دروآ یمن تقاط رخآ .هک دسرپن ،ای دسرپب هک دوریم راجنلک دوخ اب

: دسرپیم

؟؟ یرادن ربخ ماسرب زا -وت

: دیوگیم یتقو دوشیم هتفرگ مه ناحبس ی هفایق

.. هشاب هدموین شرس هنکبالمال ادخ .. تساجک هزور دنچ تسین مولعم هچب اباب.. -هن

هک: دسرپن دناوتیمن ،اما دنادیم ار شلا وس ِباوج دنچره

؟؟ یرادن شزا یزیچ یا هرامش -

: دیوگیم و دریگیم اوه رد یتسد ناحبس

.. هشوماخ هک منوا .. هگید مداد هک یا هرامش نومه -

مه و..نآ تشاد ناحبس نآمه هک دنراد وا زا لسناریا ِیرابتعا ی هرامش کی فُت!

. تسا شوماخ

: دیوگیم یتحاران هکاب تسا یشنم

.. هشاب هداتفین شساو یقافتا هنک ادخ .. هنزیم روش -ملد

شنهذ اهفرح نیا دوش..اما هچب نآ ِنارگن دهاوخیمن . دنکیم شرت یبصع اهفرح نیا

. دزیریم مه ارهب

.. دیسرب نوتراک هب بخ هلیخ -

شتسد هب هوهق ای یاچ کی تسین یکی حبص زا دوش.اما شرتفد لخاد ات ددرگیمرب

مادک بصم !ِدال یزیچ یا.. یا هقرج یا..کشالت یوسناقف ..کشالت یکشاول ..ای دهدب

ناج؟!! هچب رخآ یتسه یروگ

: دیوگیم شا یشنم هب وور ددرگیمرب
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ندرک مد یاچ هک مانیا ، تسین یچرادبآ ..عفال رایب نک مد ییاچ هی یتمحر موناخ -

. تسین دلب

منک.. مادختسا یچرادبآ هی منوتیم منیبب ادرف ن..

: دوشیم دنلب یتحاران زا هدیچرو یاهبل اب یشنم

.. مشچ -

: دیوگیم وهکی ناحبس هک دوش شرتفد ِدراو دهاوخیم و ددرگیمرب

؟؟؟ یتفرگ وشغارس شاقیفر -زا

: دیوگیم ثکم .واب دنکیم هاگن ناحبس وهب ددرگیمرب . دتسیا یم اج رد

؟؟ منک نوشادیپ اجک -زا

. دوشب یربخ هچب نیا زا رتدوز دهاوخیم و تسا نارگن مه ناحبس

؟؟ تسین ییاج .. اههار راهچ .. ازمرق غارچ تشپ اه.. ور هدایپ .. انوبایخ وت نیمه -

ار تفریم هناخ هکات یریسم زور دنچ نیا یوت . دنکیم گنت مشچ هنارکفتم

کی هک ادص نع و تسد هب راتیگ ی هچبرسپ کی . ماسرب ِندید یارب دیاش .. دیدیم

شیاه قیفر .. دوبن .اما تسا هتخادنا شرس یوت ار شیادص و هتسشن یا هشوگ

دوب. هدروخن مه شمشچ هب ،اما درکن تقد مه..

.. نوشمدیدن -

یوت ار هچب هدزناپ هدراهچ نآ زا یکی تسا نکمم . دسریم شنهذ هب یرکف وهکی و

؟! یروخ بابک و دنبرد هب نتفر یارب دندوب هتشاذگ رارق اهنآ هکاب دنیبب ینابایخ نامه

.. نوشمنیبب اج ..هی دیاش -

: دسرپیم عیرس ناحبس

؟؟ یریگب شزا یغارس هی ینوتب تسه ییاج ؟؟؟ اجک -
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دهاوخیمن حلا نامه دنک..ورد ادیپ اهار هچب نآ زا یکی و دورب االن نیمه دهاوخیم

شلد و.. تسا وررپ و خاتسگ ی هچبرسپ نآ ِریگرد شرکف هک دروایب دوخ یور هب

دنک. شیادیپ دهاوخیم

: دریگب دوخ هب یتیمها یب ِتس ژ دنکیم یعس نیمه یارب

زا یغارس ،هی مدید هگا مهار منک..ِرس ادیپ وشاقیفر وداتزا یکی منوتب دیاش -

.. مریگیم نوشزا مماسرب

رتدوز دراد تسود . درادن رارق و مارآ شرتفد یوت .اما دوشیم شرتفد ِدراو دعب و

هچب نامه زا یکی ِغارس دورب و.. دنزب نوریب تکرش وزا دوش مامت یراک ِتعاس

.. تسا ماسرب ِندش ادیپ ِقاتشم هک دهد ناشن دهاوخیمن اه..

طقف .و دننادیم بوخ ار نیا نانکراک ی همه و دوب شباذع ی هیام هک یماسرب نامه

دشو بیغ هک دش بوخ .. هتبلا و... دوب یضاران تکرش نیا رد وا ِندوب زا هک دوب شرآ

اب تشاد دوب! هدش مه یروج کی رخاوا نیا رخآ ! ددرگنرب رگید شاک و تفر

رژه شرآ خم یور .. شندروخ کشاول .. شا هنارتخد یاهمشچ .. شیاهادا .. شیاهراک

! درکیم رد هب میقتسم ِهار ارزا وا راو ناطیش و.. تخیریم مه ارهب شرکف و تفریم

کی زا رتشیب ،اما ندرک ربص و ندوب لا یخیب و یراددوخ یارب دنکیم تالش ردقچره

وهکی و ربخ یب ارچ و تس یروگ مادک دنیبب دهاوخیم طقف . دروآ یمن ماود تعاس

. تسا هدز شبیغ

دنک. رید دیابن مه دایز و دنزیم نوریب تکرش ،زا دوشیم هک جنپ هب کیدزن تعاس

نآ زا یکی زا دیاب دوش، کیرات اوه هکنیا زا لبق و.. دنشابن رگید اه هچب تسا نکمم

. دریگب ار ماسرب ِغارس اه هچب

: دیوگیم شا یشنم هک دیایب نوریب تکرش زا دهاوخیم

.. مشنارگن یلیخ .. دیراذن ربخ یب ور ،ام دیتفرگ ماسرب زا یربخ -هگا

: دیوگیم دبهم . دهدیم ناکت یرس

.. هشاب هداتفین شساو یقافتا ... ااشنا -
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: دیوگیم ناحبس . دوشیم یبصع ، دشاب هداتفا ماسرب یارب یقافتا دیاش هکنیا ِرکف اب

؟؟ میدرگب ور انوبایخ رود هی مایب منم یاوخیم -

، شندوب خم یور و یتحار و ییوررپ ِمامت اب هچب نآ ینعی .. ماسرب یارب ینارگن ردقنا

! شدوخ ی هبون هب دوب ینُک هراپ لد یوقاچ و دیبسچیم لد هب بیجع

منیبب مزادنیم انوبایخ هب هاگن هی ریسم وت طقف مرب.. ماوخیمن ییاج .. داوخیمن -هن

ایهن.. منیبیم وشاقیفر

: دیوگیم فسات اب ناحبس

یانوبایخ ات دنچ هی یتشاذیم تقو مکی ، یتفرگیم نادجو باذع مکی شاک -

.. یدزیم تشگ مشفارطا

! دوشیم هداد ناشن تیمها ویب لا یخیب شرهاظ هک تسا بوخ رکش.. ار ادخ بخ

اباب.. -ورب

. دنکیم یط ار ریسم نامه میقتسم و دوشیم شنیشام راوس . دنزیم نوریب تکرش زا

هدایپ نیشام .زا دنکیم کراپ یا هشوگ ار نیشام نابایخ نامه ِرس تسرد

کی طقف . دنیبب یشورف ..ایفلا شورف لگ ..هک ددرگیم فارطا هب شهاگن .. دوشیم

... انشآ ی هفایق

ِنز راتیگ رسپ .. دنارذگیم رظن ارزا ور هدایپ تقد .اب دنکیم یط ار نابایخ ِلوط هدایپ

ایآ؟! تسین فارطا نیا ییادص نع

ییانشآ ی هفایق هک دنیبیم ار یا هچبرتخد رود زا هک هتفرن هار یرتم تسیب زونه

یاهمدآ نیب و دراد تسد هب وفلا سمادآ ی هتسب هک سهلا هد ابیرقت رتخد کی . دراد

. دنکیم شهاگن یرتشیب تقد ،اب دوشیم کیدزن یتقو . ددرگیم دمآ و تفر ردحِلا

؟! دمآ دنبرد هب ناشهارمه هک تسین ییاه هچبرتخد نامه زا یکی

شسمادآ و یفلا هتسب کرتخد ، دیوگب یزیچ هکنیا زا لبق . دتسیا یم هچب یوربور

: دریگیم وا ِتمس ارهب
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.. رخب هیفلا ادخ ور وت -اقآ

: ددنخیم ناجیه و بجعت ،اب دتفا یم شرآ هب شهاگن هک نیمه و

؟!! ییامش شرآ ومع ! ووومع -هع

یکی رتخد نیا راگنا . دتسرفیم نوریب یگدوسآ ِرس زا یدنلب ِسفن فرح نیا ِندینش اب

دیآ: یم شبل یور یدنخبل دوب! اهنامه زا

؟؟ ومع یروطچ -

: دهدیم ناکت رس دنت دنت رتخد

یاوخیم مزاب دوب.. هزمشوخ یلیخ اه.. یسرم هبابک نوا هساو ؟؟ یبوخ امش .. یسرم -

؟؟ یدب بابک نومهب یربب ور ام

و..مه دوشیم یبصع و..مه دیآ یم ششوخ مه کرتخد ِندوب ایر ویب یگداس زا

: دهدیم ناکت رس مخا .اب دهدیم تسد وا هب بیجع ِسح نامه

.. نوتمربیم -هرآ

: دراذگیم شیامن ارهب شنایم رد یکی یاه نادند و دریگیم تعسو کرتخد ی هدنخ

؟؟ دایم مماسرب ؟؟ یربیم ونوم همه ! یسرم نوجخآ -

ماسرب نآ ِغارس ارچ ؟؟ دمآ اه ادگ هچب نیا ِغارس ارچ . دوشیم رتگرزب بیجع سح

یلیخ وا یایند زا اهمدآ ..نیا دمهفیمن ؟؟ دریگیم ار تشز ِپیت دب یادگ هچب ار..

راک؟! هچ دهاوخیم ار ماسرب ال ..صا دنرود

ماسرب نآ زا یربخ چیه هک تسا زور دنچ رخآ و دریگیمن مارآ شرکف حلا نیا اب

: دیوگیم ثکم .اب تسین هگنشق مشچ

.. مدیم بابک نوتهب مربیم ونوت همه -هرآ..

شرآ ! تسا مولعم شنامشچ ِقرب زا نیا و دهاوخیم بابک شلد . دنکیم قوذ کرتخد

: دسرپیم هدارا یب
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هت؟! هنشگ -

: دیوگیم تلا جخ یمک واب دنکیم یرکف رتخد

.. مدروخ راهان -

؟! دسرپیم هچبرتخد نیا زا هک تسیچ اهلا وس نیا هَا

؟؟ هیچ تمسا ونم.. نیبب بخ.. -

: دیوگیم عیرس رتخد

.. ایمیک -

مگ ار شدوخ یروگ مادک یروگ هب روگ ِماسرب ..نیا تسا مگردرس ال.. صا . درادن تیمها

؟؟؟ رخآ هدرک روگ و

؟؟ مرخب ازتیپ هی تارب .. موناخ ایمیک .. بوخ ِرتخد نیرفآ -

: دنام یم زاب شناهد ناجیه وزا دشکیم یدنلب ِنیه کرتخد

؟؟؟ ومع یگیم تسار -

و دشاب هتشاد تبحاص یراک هچب نیا دسرتیم ؟؟ درخب ازتیپ شیارب شدربب فوا

هک.. تسین یزیچ رگید ندیرخ ازتیپ کی بخ اما دوش رسدرد

؟؟؟ تساجک ماسرب لا.. وس هی طقف -هرآ..

: دنرپیم باال هچبرتخد یاهوربا

؟؟ ماسرب -

،کالهف! دهدیم ناکت رس

؟؟ شیدیدن هزور هس ود نیا -هرآ..وت

: دیوگیم و دنکیم عمج یبل کرتخد

؟؟ شیدیدن تدوخ هگم -
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.. مدوبن تقو دنچ نم -هن

: دنکیم هراشا یتمس وهب دنکیم زارد ار شتسد رتخد

ارو.. نوا دوب.. اجنوا بخ.. -هع

اهاج نیمه . دوشیمن شرواب .. نابایخ یاهتنا . دنکیم لا بند ار ایمیک ِتشگنا ِدر هناروابان

؟! تکرش دمآ یمن و دوب

؟؟ تساهاج نیمه یدج -

.. شیپ تعاس مین دوب اهاج نومه ومع.. -هرآ

: دنادرگیم فارطا نآ ارهب شهاگن

؟؟ اجک اقیقد -

ومع.. مدب تنوشن تمربب مدوخ -ایب

مه ینابصع !و بوخ ردقچ .. هداتفین شیارب یقافتا سپ دیآ. یم شبل یور یا هدنخ

ثمال؟! یلیلد هچ ؟!هب دوب هدز شبیغ یدوخیب و هداتفین یقافتا .. دوشیم

یفلا هچب نیا هب وا ِطبر . دنکیم سح ار اههاگن ینیگنس و.. دوریم کرتخد هارمه

هچب ..کی ماسرب نیا دیآ. یم شا یگرخسم ..مه تسا بذعم مه ! طبر یب ..هچ شورف

شلا چ هب شور کی اراب وا هظحل دشو..ره شیادیپ وهکی روطچ .. فراعتمان ی

. دراد قرف اهمدآ نیا اب ردقچ شیایند ؟! دشکیم

.. تساجنوا -

هب راتیگ و.. هتسشن شا وشات ِیلدنص یور هک دنیبیم ار یا هچبرسپ .. نابایخ یاهتنا رد

ِرس و..اب هدیشک شتروص زا یمین ارات شا هبل هک یا هنارسپ ِترپسا ..ابکالِه تسد

: دنزیم و..رع دنزیم راتیگ هداتفا نییاپ

وراوید هکوت .. هرادن یچیه شتشپ هک هراوید ..هی راااااوید هی هراوید هی هرااااوید -هی

.. نوریب نوشوت زا دیشروخ هگید دایمن .. نوربا هیس ندنوشوپ
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شوگ ردقچ ؟! دراذگیم شیامن هب هنادنمتواخس ار شی طال هرجنه نیا زونه ففففوپ

لمحت ار ادص نیا روطچ مدرم ! کانتشحو ردقچ زغم.. ِناهوس ردقچ .. شارخ

؟؟؟ دننکیم

! اهانوا مماسرب شاداد -

: دنکیم جک یبل ، ایمیک یادص اب

.. شمدید -

مه لا یخیب و..هچ دزادنیب وا یور ار شا هیاس هک یروج . دتسیا یم شیوربور

! دنزیم راتیگ شدوخ یارب و هتسشن

ِکرام ی هنادرم یاهشفک یور شهاگن . دنکیم عطق ار شندز راتیگ وهکی ماسرب

دنکیم شدر عیرس ! تکرب .. شیب دیآ..مکو یم ..باالرت تخود شوخ ِناتک ِراولش .. لصا

! فوقوم یزیه مشچ و

هب شا هناشراهچ و تشرد ِلکیه یور هک یا هداعلا قوف ِهاتوک تُک دیآ..روُا یم باالرت

وربا ِگنشق تروص ِلوغ هچب ِبانج و..باالرت.. هتسشن یا هداعلا قوف و باذج ِزرط

! دولا مخا و باذج .. ِیلمع غامد ِدنمک

و ددنخیم وهکی هدیسرت و لوه ماسرب . دنکیم شهاگن هدش گنت یاهمشچ اب شرآ

: دنارپیم یزیچ

؟؟؟ ینکیم یطلغ هچ اجنیا نوج سیئر -عِع!

نیا یارب شلد .. ردقچ . دنکیم شهاگن هدش گنت یاهمشچ باالاهاب نامه زا شرآ

! ماسرب ردقچ و.. تس ینابصع شتسد زا ردقچ و دوب هدش گنت سخُت یاهمشچ

؟؟ ینکیم یطلغ هچ اجنیا -وت

: دهدیم شناشن ار شراتیگ دعب و دنکیم یثکم ماسرب

؟؟ ینیبیمن .. منکیم یبساک و -راک
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: دوشیم گنررپ شرآ یاهوربا ِنیب مخا

! یبساک و -راک

. دهدیم ناکت ورس دنکیم شهاگن شه یکال هبل ِریز زا شرآ

و لکیه و پیت نیا ..اب یروخیمن هلحم نیا هب ؟؟ سیئر دش تادیپ اجک زا -اه..وت

؟؟ راکیچ ارونیا یدموا ، هفایق

عیرس یلیخ .. هداتسیا شرآ ِرانک هک دشکیم یا هچبرتخد ِتمس ارهب شهاگن دعب و

: دیوگیم کرتخد هب وور دنکیم یرکف

؟؟ اجنیا شیدروآ ..وت هتخوس ردپ -یَا

: دهدیم ناکت رس قوذ اب رتخد

هدب.. ازتیپ داوخیم نم هدب..هب بابک نومهب مزاب داوخیم تفگ ومع .. ماسرب -هرآ

: دنکیم دنلب ار شرس شرآ هب ور

؟؟ ومع هن هگم -

: دریگیمن ماسرب زا مشچ شرآ

؟؟؟ یدوب یروگ مودک هزور دنچ -

: دهدیم ناشن ار شنینزان یور نآ دوز یلیخ ماسرب

طبریب ِفرح یاوخب .. یتسین سیئم سیئر هگید اجنیا انک.. تبحص تسرد ووووه -

باال! یاه هچب هب مدیم تطبر ، ینزب

شه یکال هبل هب یا هبرض شتسد واب درادن ار وررپ هچب نیا ییوررپ ی هلصوح

: دنزیم

؟؟؟ زور دنچ نیا یدوب اجک هفخ.. -

: رگید تسا وررپ هدارا ویب دروآ یم ارباالرت شرس ماسرب
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هچ؟؟ وت ..هب اجره -

مخ ماسرب یور لماک و دنیشنیم شیوناز یور دز! فرح مدآ ِلثم ابوا دوشیمن .. ریخن

: درغیم مارآ شرآ . دوریم بقع هدارا ..یب یدنلب ِمد اب ماسرب هک یروج . دوشیم

تکرش هب رس هی ؟؟ یدادن تدوخ زا ربخ هی هک یدوب یروگ مودک زور دنچ -نیا

اجک ربخ یب ؟؟ یدش روگ مگو یدرک لو وتدوخ ِراک هک یدیخرچیم لو اجک ؟؟؟ یدزن

؟؟؟ یدوب هتفر

: دیوگیم هچب رتخد تس..و.. یلدم کی شندیشک بقع .. دنزیم کلپ ماسرب

؟! ینکیم شاوعد یراد ومع -

: دیوگیم ماسرب ِتروص یوت یدج

.. منکیم شاوعد مراد -هرآ

؟؟؟ ارچ -

یاهمشچ .. شزیمت .. ِتروص . دخرچیم ماسرب ِتروص یوت هدارا ..یب شرآ ِهاگن

ی هرسپ نیا ِندید .. شلد .. شا هدروخ نیچ ِکچوک ِینیب و هدنام زاب ِناهد .. شهایس

! تسا هرخسم و کانتشحو نتساوخ لد نیا ردقچ و.. دوب هدرک ار روعشیب

؟؟؟ ماسرب یدوب اجک -

: دیوگیم و دنکیم مخا ثکم و..اب دراشفیم مه یور ار شیاهبل ماسرب

.. منکب ومدوخ ِیبساک و راک ماوخیم .. هروخیمن نم درد هب وت ِتکرش وت -راک

یاهمشچ هک.. هچب نیا ؟؟؟ هچب نیا هدش شگرم هچ وهکی . دوشیم بجعتم شرآ

! دنادیمن ؟؟ یزیچ ..هچ یزیچ کی ِروآدای و.. تسانشآ .. شا یماداب

ارچ؟! -

: دهدیم یاباال هناش ماسرب

ِلوپ چیه، هدیمن ونم ِقوقح منکیم راک شتکرش وت ههام ..ود هباسح دب هسیئر -
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ممتسد ِفک نورق هی هزات چیه، تخادنا میبساک و راک زا ونم چیه، دروخ ممراتیگ

سیورس اباب نک نوملو .. نوریب تمزادنیم ، نوریب تمزادنیم هگیم مشمه .. هراذیمن

یب ِراک منوا درک.. روج ناحبس .. یدرکن روج مساو متدوخ هک یراک ورابهی ام یدرک

.. بجاوم هریج

؟!! دیوگیم یعقاو ؟!ای تسا هناهب اهنیا و.. دنزیم فرح دنت دنت ردقچ

؟؟؟ نیمه -

: دوشیم راکبلط ماسرب

رخ هک هش تحار تلا یخ نزب،ات خرچ هی وش مراوس ایب یاوخیم ؟؟؟ همک ؟! نیمه -

! یشکب راک شزا یدروآ ریگ

: دنزیم ماسرب ِرس وت مارآ یا هدنخ کت اب شرآ

یدرک مادختسا وتدوخ یدموا تدوخ ؟؟ هچب نک راک هخآ متفگ وت هب یِک ..نم نزن -رز

متفگ ..نم یدروآرد یزاب سیئر مه همه هساو .. یدرک تساوخ تلد مه یراک ،ره

؟؟ مدیمن قوقح تهب متفگ نم ؟؟ نک راک ایب ماسرب

! یدادن هک.. داوخیمن نتفگ .. هگید یدادن بخ -

؟؟؟ دیوگیم ِمرن..هَا..هچ تروص ی.. هزماب .. ِهایس مشچ .. ِزارد نابز

دوب هتخیر تکرش ِعاضوا تقو دنچ هک یدید تدوخ .. ینزیم یراد تفم ِفرح هگید -

هک مدب منک باتک باسح مه ور وت ِقوقح دش رارق .. هتفیم هار هراد هزات ؟؟ مه هب

یراد دوخیب ی هنوهب هگید ماوت منک.. باتک باسح دشن تقو دروخ هرگ مه وت ماراک

هی هک متفگ تهب رابدنچ نم ِدوخ هنرگو دوب.. هدش گنت ندز رع هساو ملد وگب .. یرایم

مدب دقن مینک باتک باسح ایب ..ای تساو مزیرب وتقوقح هک هدب یزیچ یباسح هرامش

؟؟ تکرش یدموا یمن هک دوب هدش تگرم ..هچ تهب

یباوج هچ دنادیمن . دنکیم هاگن شرآ هب هدش عمج ی هفایق اهاب هیناث ماسرب

ندید اب مک مک شرآ و.. دخرچیمن یتح شا یرتم ود ِنابز نآ هظحل نیا ..رد دهدب
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ردقچ .. هاگن لدم ..نیا تروص ..نیا اهمشچ نیا . دوریم ورف رکف یوت ماسرب یاهمشچ

تس! یکی ِهیبش

ح نیا یوت .. ماسرب هک دروایب دای ..هب دروایب دای اتهب دنکیم رکف و دنکیم کیراب مشچ

رگید ِتمس ارهب شهاگن و دنزیم کلپ ماسرب تس..و یک هب هیبش تلا،

: دیوگیم یزیچ و.. دشکیم

ونم هک هدرگیم نم ِلا بند هدموا اه..االن ماین هگید دوب شادخ زا هبوخ -حاال

.. هنودرگرب

: دسرپیم بجعت واب دنکیم هاگن شرآ هب ثکم یا هیناث اب دعب و

ملا؟!! بند یدموا -

.. ددرگیم ، تسا ماسرب هب هیبش هک یدرف ِلا بند دراد و تسا رکف یوت شرآ

.. ندش تنارگن تکرش اهوت هچب -

! شرظتنم ردقچ و دوب یبصع کالهفو روطچ زور جنپ ..هک دیوگیمن ار شدوخ

ادگ ی هچبرسپ کی طقف ماسرب و دنکیمن فارتعا یتح مه شدوخ ِشیپ .. دنچره

تس!

: دیوگیم و دنزیم یلگشوخ ِدنخجک ماسرب

؟؟ ندش منارگن مه هلگسا شوهم نوا و یشنم موناخ ! نوج -

: ددنخیم شرآ

؟؟؟ همهم تساو ارتخد ِینارگن طقف -

: دنوشیم تشرد ییاریگ ِزرط هب ماسرب یاهمشچ

؟!! نوج سیئر یدش منارگن ماوت ینعی -

یاه یشحو دنراد یگس بجع اهمشچ نیا . دنام یم ماسرب یاهمشچ ی هریخ شرآ

.. ِقارب ِهایس ِریگ هچاپ



tlg
:@

NOVELSLAND

شرکف ردقنا رسپ، نیا ِربارب رد ارچ و دنکیم مخا و دریگیم مشچ باالیی دنلب ِفوپ اب

؟! دوشیم یتاپ یتاق

: دشاپیم هدش تشرد یاهمشچ نامه یور ارهب شمخا

تِروگ هگا منیبب هک مدموا تلا ..بند هاگن وش هفایق ؟؟ مش نارگن وت هساو مراکیب -

هگید ِیچرادبآ هی نم ، یدرگرب یاوخیمن تِروگ مرگا .. تراک ِرس یدرگرب ، هدشن تیزیچ

منک.. مادختسا

: درغیم و دوشیم صرح رپ ماسرب ِتروص

.. منیب ورب وشاپ ! مسرب مراک هب راذب ورب وشاپ -

: دتسرفیم نوریب یسفن شرآ

.. هگید یایب یاوخیمن ینعی -

: دیوگیم ثکم ِنودب ماسرب

وت مایب مراکیب .. مدش بساک نموت دص ، متسشن اجنیا هتعاس هن!االنود هک همولعم -

هزات و تمکش نوا وت یزیرب ومقوقح مرخآ منک، یلا مح رخ بش ات حبص وت ِتکرش

..یب رادربه روخ..کال ماسرب روخ!مِلا مورح ؟؟؟ نوریب تمزادنیم هک ینک دیدهت یه

ِمکش نوا وت یتخیر مداد هک هوهق و یاچ همه نوا هشب تتفوک ! هدنُگ .. نادجو

نوا کشالاتو اهو وئاکاک نوا هشاب رتمورح گس ِتشوگ ..زا تِراد کپ سکیس

.. متروص وت یدرک فت مرخآ هک مکشاول

هدنخ . ددنخیم هدارا ،یب دونشیم هک ار یرخآ و دنکیم شهاگن تریح اب شرآ

: دنزب داد وهکی و دنک ادیپ تلا جخ ِلثم یتلا ح کی ماسرب هک دوشیم ثعاب .. شا

میبساک و راک هب راذب ورب وشاپ ؟؟؟ وهی یشیم زبس اج همه ارچ .. تهب تنعل ! دنخن -

.. مسرب

ات دیاب .. دیایب ششوخ هچب نیا ِیخاتسگ زا دیابن دنک. ادیپ شوخ حِلا دیابن شرآ

. دنکن شباسح مدآ ال صا رگید شیاه ییوررپ رطاخ وهب شدنزب دروخیم

!و..نیا شیاه ییوررپ یتح ، تسا هزماب هچب نیا . تسین شدوخ ِتسد .. دنادیمن اما..
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اه! تسا هدننک نارگن شرآ حِلا

: دریگیم ار شرآ یوزاب و دنکیم زارد تسد

رع اجنیا ینیشب داوخیمن ورب وشاپ .. منیبب وشاپ .. مگیمن یچیه یه هگید هسب -

.. تهب مدیم منکیم باسح ادرف نیمه متقوقح .. تراک ِرس ایب ادرف .. ینزب

ِپچ ِهاگن کی هک یا یضار دوخ وزا رورغم ِیهانپ ِشرآ مه ..نآ شندمآ هار نیا و

هک هراد تریح یاج مه ماسرب یارب یتح شندمآ هاتوک ..نیا دنکیمن لمحت ار یسک

: دیوگیم هدش کشخ

! نزن تسد نم -هب

: ددنخیم بجعت و مخا اب شرآ

یچ؟! -

: دیوگیم بل ِریز و دراشفیم مشچ ! دنارپ یچ دمهفیم هزات

! رشب وتفالتن -فالمن

... ماسرب -

: دیوگیم شرآ یاهشمچ یوت بجعت نامه واب دوش یدج شرآ دراذگیمن

؟!! تکرش مدرگرب یاوخیم نم -االنزا

هیاس هک یروج . دنکیم سکعرب ار رسپ وکالِه دنکیم زارد تسد . دنکیم یثکم شرآ

. دنبیم رتهب ار شتروص و..حاال دشاب تشپ هب شناب

.. نریمیم نراد ییاچ یب اهزا هچب منک.. ادیپ یچرادبآ هی نم ات درگرب -عفال

هدنخ واب درواین شیور هب دنکیم یعس ..اما تسا ریحتم نوج سیئر ِراتفر زا ماسرب

: دیوگیم

ِریز ومرس اجنوا ماین ؟؟ یدیشک مساو یزیچ یا هشقن هنکن .. یدش شوبرهم یدایز -

ونم یاوخیم هک تسه یزیچ هی امتح .. تسین عمط یب گرگ ؟!هن!سالِم ینک بآ
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نماد یرس نیا ؟ای ینک ماپ دنلب هنشاپ شفک یاوخیم زاب هنکن .. تتکرش وت ینوشکب

؟! یزیچ .. ینهاریپ .. یهاتوک

: ددنخیم .. هچب نیا ِنت یوت .. هاتوک نماد .. نهاریپ

یناحتما هی مهاتوک نماد .. دایم تدیفس یاهاپ هب یلیخ هک دنلب هنشاپ شفک -

! یدش لبق رتزا یسکس دیاش .. مینکب

: درغیم تلا جخ اب ماسرب

م.. هساو یدرک فیدر هشقن سپ -

مهزاب و.. دشکب ار کرسپ ِپل دهاوخیم شلد هظحل نیا رد طقف .. یچیه هک.. هشقن

دوب؟! ابیز دوب.. رتخد کی یارب .. تروص نیا رگا هک درذگیم شنهذ زا یرکف

.. شراد مرف .. یاهبل .. شدیفس اتبسن ِتروص .. شکچوک ِینیب .. شیاهمشچ

: دنابنجیم وبل دنام یم تام شرآ ی هریخ ِهاگن زا ماسرب

هشقن .. تِنودلا خاهیف وت منکیم ور هزمرق شفک ی هنشاپ نوا ! سیئر منکیم ت هراچیب -

منیب رونوا شکب وتاشچ .. ترتفد ِراوید هب تمنوبسچیم منکیم ت هشقن ، یشکب مساو

هع!

دنک فرص دیاب رناژی ردقچ و ددنخیم و دوشیم هتسخ هچب نیا اب لک لک زا شرآ

.. رابره

وگب هملک نکب،هی وتِراک تکرش ایب متفگ مولک ..هی هچب هخآ یریم خم ور ردقچ -

.. مشَچ

: دسرپیم دیدرت اب دعب و دنکیم توکس هفایق نامه اب یا هیناث دنچ ماسرب

م... هساو یرادن هشقن -

: دسرپیم یرگید ِلا وس ماسرب . دنکیم شهاگن هدش گنت یاهمشچ اب شرآ

؟؟ یدیم ومقوقح -
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هب یرکفتم ی هفایق و دشکیم شرس هب یتسد ماسرب . دنکیم شهاگن طقف مهزاب

: دریگیم شدوخ

؟؟؟ ههار هب ور یچ همه -

؟! تسیچ یارب رگید لا وس نیا

: دیوگیم و دنکیم یا هدنخ ، دونشیمن شرآ زا یباوج یتقو

مهب یلیخ و یدنوم گنَل نم ِنودب یلیخ و ینکیم رارصا یلیخ !حاالهک هشعاب -

هدش منارگن یلیخ و.. یریمیم یراد کشالیت و ییاچ یب زا یلیخ و یراد جایتحا

ایهن! مایب دوخیم ملد ادرف منیبب منکیم ومارکف .. یدوب

: دراشفیم شا یطسو و هراشا ِتشگنا ود ِنایم ار ماسرب ِغامد و دنکیم جک یبل شرآ

یزادنب وته کال دیاب راک ِرس ایب مگیم و تلا بند مدموا هک نیمه .. رادنرب رود هگید -

.. ینکب ور تیتفوک ِراک یدرگرب ماوخیم طقف .. مدنوم گنل هن مدش تنارگن اوه..هن

مه ار شغامد .. هزات ارچ؟! : دنسرپیم وا ارزا نیمه مه ماسرب یاهمشچ اقیقد ارچ؟!

هن؟! دوب یصاخ ِتکرح و.. دیشک ار شغامد ، ششوگ یاج ..هب دیشک

اه... هدش یزیچ هی تاهوربا ِنوج هب تدوخ ِنوج ،هب سیئر -

وش ات یلدنص یور ارزا وا هکیلا حرد .و دریگیم ار ماسرب یوزاب و دنکیم مخا شرآ

: دیوگیم و دنکیم ضوع ار فرح ، دنکیم دنلب شا

با هتقو یلیخ .. هروخب میدب ازتیپ هی هچب نیا هب میرب وشاپ .. ینز رع هسب هگید وشاپ -

.. هداتسیاو رظتنم نم ِرس ال

و تسا هداتسیا ادص رسو یب ناشرانک .هک دوشیم هدیشک ایمیک تمس هب ماسرب ِهاگن

. دنکیم ناشهاگن رظتنم

؟؟ ایمیک یاوخیم ازتیپ -

و تپ ی هدنخ واب دوشیم لا حشوخ ، دیسر نایاپ هب هرخ باال راظتنا هکنیا زا ایمیک

: دیوگیم ینهپ
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.. هرخب ازتیپ م هساو داوخیم تفگ ومع -

دوشیم راودیما دراد . دوشیم هدیشک شرآ ِتمس هب مشچ ی هشوگ زا ماسرب ِهاگن

! یمک

؟! ومع -هرآ

، دشکیم خر ارهب شتیباذج و تهبا و لکیه و رورغ ، هداتسیا فاص روطنامه شرآ

! هداعلا قوف ِپیت کی و مخا کی و تس ژ کی اب طقف

نیا دیاب و..حاال دیآ یمن ششوخ هلحم نیا وزا تسا هدرک ریگ یتسیابردور یوت

. درخب ازتیپ شیارب و دربب ار هچب

.. مدب میرب -هرآ..

: دریگیم یا هفایق بجعت اب ماسرب

! اطلغ -هچ

: دنکیم مخا شرآ

وگب! دنلب .. مدینشن -

: دیوگیم ، دهدیم یاج شرواک یوت ار شراتیگ هکیلا حرد ماسرب

.. هراد ندروخ بجع نوج سیئر یانداد ازتیپ هک میرب ! ازتیپ نووووج متفگ -

و تسا ندوب بذعم ِدب ِسح رپزا شهاگن . دزادنا یم فارطا هب هاگن .. شرآ ! بجع

: دسرپیم

؟؟ تساجک اهاجنیا یشورف ازتیپ -

یارب شا هدنخ هک هتبلا . ددنخیم یدوخیب و دزادنا یم ششود یور ار راتیگ ماسرب

: دریگیم ار ایمیک ِتسد و.. تسین لیلد یب شدوخ

یتقو هک هگید ِبش هی مه ..وت مدیم شهب شمربیم مدوخ ، داوخیمن ور هبشما -حاال

.. یدیم ازتیپ نوم همه وهب نوم یربیم ، ندوب مه هیقب
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هشاب دیوگب . دوشیمن دربب، ار هچب نیمه هنو دیوگب . دهدب یباوج هچ دنام یم شرآ

؟! ناروتسر دربب و دزادنیب هار دوخ اراب هچب همه نآ مه..زاب

: دیوگیم ناجیه اب ایمیک

؟! ماسرب یگیم تسار -

: دنکیم شرآ هب وور

!! نوجخآ اه! هچب اب مراب ،هی بشما راب ..هی مروخیم ازتیپ رابود ینعی -

: دسوبیم ار کرتخد ِتروص و ددنخیم ماسرب

ربب.. وشلا ح -ورب

مه ..وا دوشیمن ! تسا تحار هچبرتخد نیا اب ردقچ . دنام یم ماسرب یور شرآ ِهاگن

ار هچب نیا ِتروص وا هک روطنامه ار شتروص .. یکلا یروطنیمه رابکی

؟!! دمآ رد اجک زا رگید رکف نیا ؟!هُا دسوبب .. دیسوب

: دیوگیم شرآ هب ور ماسرب

زاب! ینوچیپن .. قوقح هیوست هساو تکرش مایب اال متحا ادرف .. میتفر -ام

: دریگیم باال یظفاحادخ ِتلا ح هب یتسد ماسرب . دهد ناکت رس دناوتیم طقف شرآ

.. پیتشوخ تِنروخیم ، نومَن دایز مه هلحم نیا -عفال..وت

. درادیمرب مدق شرآ هب تشپ ..و ددرگیمرب و دریگیم ار ایمیک ِتسد

مه الهب ماک شخم . دراد یمگردرس ِسح و دمهف یمن ار شدوخ وحِلا سح شرآ

. تسانشآ بیجع کرسپ ِتروص و.. هتخیر

***********

یور مارآ . هدنام هریخ یا هطقن هب هنارکفتم و تسا هداد هیکت شا یلدنص ِیتشپ هب
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. دنکیم روصت راب نیمرازهدص یارب ار ماسرب یاهمشچ مخا واب دروخیم ناکت یلدنص

! هدیگنه شخم ینعی .. دیشخبب ..آآآ هدیر شخم ، هدید ار ماسرب هک بشید زا

ونآ هدنخ لدم ..نآ تروص ..نآ اهمشچ هک..نآ تسا هدرک ادیپ یدیدش ینهذ یریگرد

و تسود .. لیماف و کف . دنوریم و دنیآ یم اهریوصت تس! یکی هب هیبش .. هاگن

..در تبون هب تبون .. یگداوناخ یاه تسود .. دیدج .. میدق یاه تسود .. قیفر .. انشآ

. دنوشیم

دنک نوریب شنهذ زا مه دناوتیمن .اما دنکیم شتیذا ادیدش یریگرد نیا و تسا کالهف

؟!! تسیک هب هیبش ماسرب و..

ِتعاس یاه هبرقع وهب دیآ یم نوریب رکف زا هتسخ ، دونشیم نوریب زا هک ییادص اب

؟! دیایب دهاوخیمن هچب نیا و تسا حبص ِهدزای هب کیدزن . دنکیم هاگن شا یچم

ِندید ِرظتنم . دروخیم شرتفد ِرد هب هقت دنچ دوش، دنلب زیم ِتشپ زا هکنیا زا لبق

. دشاب وررپ هچب نآ دهاوخیم شلد یدوخیب ال و..صا تسا ماسرب ِتروص

،ای دنناسرتیم مه ار شدوخ یتح شیاهرکف و.. دشاب تکرش نیمه یوت .. شدنیبب

تعامج سنرت هب یا هنافرحنم الت یامت مه.. ووا دشاب یزیچ یسنَرت ماسرب دنکن ادخ!

؟؟؟ دوشیم هدیشک اجک هب دراد شراک ادخ ؟!!یا دشاب هتشاد

ترپ ار شساوح دنکیم یعس و دنروآ یم شبل یور کانسرت و ریحتم یا هدنخ اهرکف

دنک:

؟؟ -هلب

اه نیمه فوا . دنتسه اسیلا و شوهم دراد، تسود هک یزیچ سکعرب . دوشیم زاب رد

.. شا ینهذ یاه هلغشم نیا یوت دندوب مک

: دیوگیم دنخبل اب شوهم و دنوشیم لخاد

.. یشابن هتسخ .. یشاداد -سالم

تلا جخ یاهنداد او هب تبسن هک یترفن سح ..رپزا ندمآ دب .رپزا دنکیم هاگن طقف

؟! رخآ شوهم نیا درادن رورغ مکی ارچ . دراد شرهاوخ ِروآ
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: دیوگیم مناخ یزانزان و دوشیم کیدزن اسیلا

؟؟ یبوخ .. یشابن هتسخ .. شرآ -سالم

: شباذج ی هزماب سیف و دنکیم هاگن شطسو ِقرف ِتخل یاهوم و اسیلا هب شرآ

؟؟ اسیلا دینکیم راکیچ اجنیا -سالم..

: دهدیم باوج شوهم ، اسیلا زا لبق

. میدب ماجنا و مینک کمک یراد یزیچ یراک هگا مینیبب .. مینزب رس هی تهب میدموا -

ِلد ات دنکیم یشک تنم و دنکیم ینیریشدوخ دراد شوهم هک تسا صخشم گنشق

یاهراک .زا تسین شدوخ ِتسد دیآ.. یم شدب شرآ .اما دروایب تسد ارهب شرآ

ی هتشادن ِزغم یوشتسش رد یدایز تراهم دنهس و دروخیم مه هب شلا ح شوهم

. دراد شوهم

.. مرادن یراک -

اه! راد نآژنو ،زا دنزیم یحیلم یدنخبل اسیلا

؟؟ مینکب یراک هی مه حاالام هشیمن -

! دننکب یراک کی شرآ تکرش رد دنراد تسود همه هچ

: دشکیم یبل شرآ

هب یتسد هی ورب ماوت شوهم نک، مد یاچ ورب ،وت دینک راک دیراد تسود یلیخ -هگا

.. شکب ییوشتسد یور رسو

: دیوگیم هدش، عمج یاهبل اب اسیلا . دننام یم تام ودره

؟؟؟ شرآ -اوِا

: دریگیم یا هفایق اما شوهم

؟؟ میدب ماجنا ام وماسرب یاراک .. هرخسم -
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هلوت ِنج ِمخت ی هرجنه ود ِماسرب ِبانج و.. دوشیم زاب وهکی شرآ ِقاتا ِرد هظحل نامه

! دوشیم دراو یماداب مشچ ... یوررپ بالی نوطیش ِکسوس

؟؟ یچ ماسرب ؟؟؟ ماسرب تفگ ..یک ماسرب تفگ یکی -

دیآ یم شبل یور ییارذگ ی هدنخ .. شرآ .و دننام یم ماسرب ی هریخ اسیلا و شوهم

دمآ! هرخ و..باال

؟؟ ماسرب یدوب اجک -

. دنکیم شوهم ِرانک ِیزانزان ِرتخد و شوهم هب یهاگن ماسرب

؟؟ هیک هرتخد نیا ؟؟ یدوب اجک ورو..وت رود نیمه -

شندرک هاگن هنانیبزیر ..هب شندش لخاد .هب دنکیم شهاگن طقف و دهدیم هیکت شرآ

..و شا یکیرچ ِراولش ونآ داشگ ِترشییوس و..نآ شلیخ زخو ِپیت ..هب کرتخد هب

تسرد ِپیت کی رابکی دشن و.. هتخادنا شا هناش یور هک یراتیگ رس!و کالههب مهزاب

. دنزب یباسح

: دیوگیم شا یتاذ ِزان واب دشکیم شلا زاش هدز نوریب یاهوم هب یتسد اسیلا

؟؟ هتسرد ، یتسه ماسرب .. مدینش یلیخ شوهم زا وتفیرعت .. متسه اسیلا -نم

: دیوگیم و دزادنا یم اسیلا هب یا هناتسود ِریغ ِهاگن ماسرب

؟؟ ینک راک اجنیا هرارق .. تسرد هرآ.. بخ -

: ددنخیم حیرفت رپ شرآ

ور.. ییوشتسد منوشیکی هنک، زیمت ور هنوخرادبآ و هنک مد یاچ نوشیکی هرارق -

: درغیم شوهم

؟؟ هدروخرب ِزرط هچ ..نیا اجنیا هدموا هراب نیلوا اسیلا ! تسین بوخ مشیخوش شرآ -

؟؟ هچب نیا هدش هلوک و جک ارچ شا هفایق و.. دریگیمن اسیلا ِتروص زا مشچ ماسرب
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؟؟ موناخ اسیلا نیا حاال تسه -یک

: دیوگیم ماسرب هب وور دریگیم شرآ یارب یا هفایق شوهم

.. هنومِتسود .. همتسود -

: دراذگیم شرآ ِزیم یور ار شراتیگ و دوشیم رت یکپچ ماسرب ِتروص

یک ِهیبش .. هینوتراک تیصخش هی هیبش .. دیراد مه یلگشوخ تسود -هچ

منک.. رکف راذب ؟؟؟ ییییتسه

تیصخش کی ِهیبش مه ماسرب و دنکیم ماسرب هب یهاگن شرآ ؟! ینُتراک تیصخش

: دیوگیم و دراذگیم شناهد یولج تسد رادزان یا هدنخ اب اسیلا ؟؟ تس ینُتراک

همه واب یتحار یدایز هک دوب هک هتفگ شوهم وت.. یا هزماب ردقچ .. تفیرعت زا یسرم -

.. یشیم تسود دوز

: دروخیم نیچ ماسرب ِبل ی هشوگ

؟؟ مشب تسود ماوت اب ینعی -

: دهدیم ناکت یرس اسیلا

.. ماسرب ینودب تدوخ ِتسود منم مشیم لا حشوخ -

: دیوگیم و دنکیم جک یبل ماسرب

اباب.. نک نوملو -

: دنکیم شرآ هب ور دعب و

.. نوج سیئر منکیم مد مدوخ ور ییاچ ننک،اما زیمت ننوتیم ور ییوشتسد -

: دیوگیم یسول ِتلا ابح شوهم ! دروخ حیلا دض هچ و دوشیم عمج اسیلا ی هفایق

؟؟؟ هراتفر ِزرط هچ نیا ؟؟ ماسرب -هع

: دنزیم شوهم هب یکمشچ و ددرگیمرب ماسرب
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.. مدرک یخوش .. رگیج نکن تحاران وتدوخ امش -

.. هتفرگ هک یا هفایق و.. هاگن لدم نیا و کمشچ نیا . تسا هدنام ماسرب ی هریخ شرآ

؟؟؟ ماسرب -

: دنکیم شهاگن و ددرگیمرب ماسرب

؟؟ سیئر نوج -

ییاج هب شنهذ وهکی . دنام یم ماسرب یاهمشچ یور شهاگن و دوشیم گنت شنامشچ

وم ِرایبرد ادا ِخلت تشوگ ..نآ اسراپ مناخ ِرتخد .. رتخد ..نآ ینامهم ..نآ دوشیم ترپ

؟!! تسین رتخد نآ هب هیبش .. شتروص .. حتلا نیا !رد سول ِیرصم

یوت هاگن یرتشیب ِتقد واب دنکیم تشرد مشچ هدارا ویب دوشیم ریحتم شرکف زا

. دنادرگیم ماسرب ِتروص

؟؟؟ بخ هیچ -

هیبش .. یمک کی ..هع! رتشیب زکرمت یاربدنکیم مخا و دریگیم یلدنص ارزا شا هیکت

هیبش ِرظن ِدروم ِصخش درک ادیپ فوا ؟؟ ناشهاگن ِلدم .. رسپ و..نیا رتخد !نآ تسا

ای تسا هدید ییاج درکیم رکف و دوب انشآ شیارب هک ار رتخد ای..نآ ؟؟؟؟ ار ماسرب هب

؟!! تسا ماسرب هب هیبش تس.. یکی هب هیبش

؟؟؟ دنخب -

.. اسیلا و شوهم ِلثم . دوشیم بجعتم ماسرب

منک؟! راکیچ -

! منیبب نکب داشگ ی هدنخ ..هی دنخب -

و شوهم ِبجعتم ِتروص هب یهاگن واب تسا تریح زا راشرس ماسرب ی هدنخ کت

: دنکیم هاگن شرآ هب هرابود ، اسیلا

؟؟ هشب یچ -هک
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.. هشابن تیراک ، دنخب -وت

؟؟ شرآ -او

: دیوگیم شوهم هب ور یگلصوح ویب تیدج واب دروخب مه هب شزکرمت دهاوخیمن

.. دیرب هگید ، دیرادن یراک -هگا

: دربیم ارباالرت شا یدج یادص شرآ هک دنزب یفرح دهاوخیم شوهم

! دیرب ماوخیم االن طقف .. مراد راک نم ورب،االن ایب شوهم -

: دهدیم همادا عیرس و دنکیم اسیلا هب وور

امتح ، دموا شیپ یراک ..هگا دیدب ماجنا هک مرادن یراک ..عفال اسیلا یدموا هک یسرم -

.. دینک کمک دیایب هک منزیم گنز نوتهب

ربب! ار تفیرشت رتدوز ینعی

: دیوگیم و دنزیم یدنخبل هدز تلا جخ اسیلا

.. ظفادخ .. هگید میرب عفالام سپ .. مشیم لا.. حشوخ -

: درغیم شرآ هب ور یدنت اب شوهم و دوریم رد ِتمس هب اسیلا

! یروعشیب یلیخ هک اعقاو -

ناشنتفر ِرظتنم و دهدیم ناکت نک" مک وّرش رتدوز " ِتلا ح هب یتسد طقف شرآ

کزان یمشچ ِتشپ و دریگیم یا هفایق ماسرب ، دوشیم هتسب رد هک نیمه .و دوشیم

: دنکیم

! هقیتع ششش -

! تفگ هنارتخد ردقچ . دنام یم بجعتم ماسرب ِفرح و نتفرگ هفایق زا شرآ

؟! یدوب اسیلا -اب

: دنکیم هاگن شرآ وهب دیآ یم شدوخ هب وهکی ماسرب
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؟! اسیلا -اه؟؟

ِرتخد نآ اب ماسرب ِتهابش هب رتشیب ، درذگیم رتشیب هچره . دنکیم شهاگن طقف شرآ

هچ رگید .. شهاگن ِتلا ح یتح .. ناشیادص ..ِنُت یتح . دربیم یپ لگشوخ ِبسچن

! یچیه عفال ؟؟؟ یتهابش

: ددنخیم ماسرب

؟؟ شاداد دوب..هن سول یلیخ .. دموین مشوخ شتخیر -زا

. تسا رتخد نآ هب هیبش یمک مه..یِا.. شا هدنخ هک دنکیم رکف شرآ و

. سین سول .. هیزان -زان

: دوشیم هدیشک باال یدب ِتلا ح هب ماسرب ِبل ی هشوگ

اه.. هدموا تشوخ -

: دهدیم ارباال شا هناش کی هنارورغم شرآ

هک.. دایب مشوخ نوش همه زا تسین رارق نم.. وِرب رود ننووارف ایزان زان نیا -زا

: دیوگیم یدب ِنحل واب دزادنا یم شرآ هب هدش جک ِبل نامه ..اب یصاخ هاگن ماسرب

! فلج هکیترم -

شیارب روطنیا هک رررردقنا ؟! دهدیم ور ردقنا هچب نیا هب ارچ .. دروخیم فسات شرآ

! دیایب ششوخ و دریگب شا هدنخ دوش، ینابصع هکنیا یاج هب هزات و.. دنک یزارد نابز

! ماسرب دنبب -

هیکت شرآ ِزیم هب یرو کی و دوریم ورف شا یماسرب ِدلج یوت دوز یلیخ ماسرب

: دهدیم

؟؟ یراکهدب مهب ردقچ منیبب نک باتک باسح ور هقوقح بخ.. -

! هظحل نیا رد تسا تیمها یب ردقچ قوقح و تسا رگید یاهزیچ ِرکف یوت اما شرآ
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؟! دراد یا هداوناخ روطچ ماسرب .. دنکیم رکف و دنکیم شهاگن توکس رد یا هیناث دنچ

؟! هشاب هیام هچب هک یراد ویسک .. یلیماف و -وت..کف

: دهدیم باوج ثکم اب یمک و.. دروخیم اج شرآ ِلا وس زا ماسرب

؟؟ روطچ -

: دیوگیم هلصوح یب شرآ

هدب! باوج یباسح تسرد -

؟! تسا دلب رگم نداد باوج یباسح تسرد ماسرب

نک باتک باسح ؟؟ یراد راکیچ نم ِلیماف و کف هب اباب ! تفرگ شفُنیریگ ِگر -زاب

؟؟ یدب مهب دیاب ردقچ منیب

رتشیب .. دنادب طقف دهاوخیم . دوشیمن لا یخیب رابنیا شرآ کال!اما تسا کلسم ردلق

یزیمت ِتروص .. درادن یتفلک یادص هک.. یماسرب . دسانشب ار هدیچیپ ی هچبرسپ نیا

هدرک شیارآ یاهمشچ دنلب،زا یاه مژه نآ هکاب ییاریگ ِیماداب و هایس یاهمشچ .. دراد

یتخیر نیا ارچ و.. هدمآ یروگ مادک زا دنادب !وکال..کال تسا رت ابیز رتخد دصات ی

تس؟!

؟؟ هیچ -اه

یاهمشچ واب هداد هیکت روطنامه ؟! دوب هدز لز کرسپ ِتروص هب تسا تقو یلیخ

هلگ یاهسابل نیا الاب صا شلکیه . دنادرگیم ماسرب یاپ رسات هب یهاگن هدش، گنت

سنَرت هچب نیا دنکن هک.. دوشیم رتگرزب شرس یوت ..یه یرکف .و تسین مولعم داشگ

ربخ هچ اهسابل نآ ِریز دمهفب دناوتیمن .. طقف دیآ.. یم هک شلکیه و تخیر ؟!هب دشاب

. تسا

؟؟ یراد راد هیام ِلیماف و ..کف یتفگن -

! تحار یلیخ و یرو کی ، دراذگیم شرآ ِزیم یور ار شنساب کی ماسرب

؟؟؟ روطچ مدیسرپ منم -
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: دهدیم یاباال هناش شرآ

.. منودب ماوخیم -

: دنکیم همزمز یزیچ بل ریز ماسرب

فرحنم ونم ِرکف هک هنکیم ضوع وفرح هراد اه.. هنوچیپب ونم ِقوقح داوخیم -زاب

هنک..

اه! دهدب باوج کی دریمیم

! ماسرب -

: دریگیم دوخ هب یا هلصوح ییب هفایق ماسرب

؟؟؟ دوب اجک نومرادلوپ ِلیماف و اه...کف هشوخ تلد شاداد نک نوملو -

: دسرپیم ثکم ِنودب شرآ

؟؟ یچ رادلوپ ِقیفر -

: دیوگیم شتشز ی هنارورغم ِدنخجک اب ماسرب

.. مراد یقیفر روج همه -نم

قیقد ماسرب ِتروص یوت . دشکیم ولج ار دوخ و دریگیم یلدنص ارزا شا هیکت شرآ

رهاوخ هک راگنا . تسا دایز یلیخ رتخد نآ رسپ،اب نیا ِتهابش هک ادخ و..هب دوشیم

! کیدزن یلیخ ِلیماف .ای.. دنشاب ردارب

؟؟ هشاب مرادلوپ و.. هشاب تهیبش هک تسین یکی تلیماف و کف وت ینعی -

: دنکیم یمخا ، ثکم یا هیناث اب ماسرب

؟؟ سیئر یلا وحا شوخ ان مکی زورما -

راگنا . دنکیم رکف .. دنزیم دوخ ِرود یخرچ .. دوشیم دنلب شیاج زا یدنلب ِفوپ اب شرآ

موز ، دشاب یا هرخسم و تیمها یب ِعوضوم دیاب ..هک عوضوم نیا یور دراد یدایز
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و دتسیا یم هرجنپ هب تشپ دوش. لا یخیب دناوتیمن ، دنکیم تالش ردقچره .اما دنکیم

هدارا ..یب شیاپ رسات ..هب هداد هیکت شزیم هب نانچمه هک دنکیم هگن یماسرب هب

: دسرپیم هک تسا

؟؟ یشیمن گرزب ارچ -وت

: دروخیم اج شرآ ِلا وس زا ماسرب

یچ؟! ینعی -

: دزادنا یم یاباال هناش و دنکیم شیاهبیج یوت تسد شرآ

؟؟؟ هزیمت ردقنا ارچ تتروص ؟؟ یرایمنرد مشپ و شیر ؟؟ یشیمن درم ارچ ینعی -

: دیوگیم بجعتم یا هدنخ کت اب ماسرب

هدیزوگ شخم .. هراچیب یِخآ .. سیئر هدش تیزیچ هی یدج یدج زورما راگنا -هن

.. راگنا

: دیوگیم ماسرب و دنکیم مخا شرآ

؟؟؟ یراد راکیچ نم ِمشپ و شیر هب ؟؟ یسرپیم هیچ اترپ و ترچ -نیا

شتفلک ِترشییوس .زا دهدیم رُس ماسرب ِتروص ارزا شهاگن .. شرآ اما

یور زا یمک کی .هکاللقا تسا هنادرم یگتسجرب کی لا رت..بند نییاپ و.. درذگیم

دوش. هدید شراولش

؟؟ یشوپیم داشگ یاسابل هشیمه ارچ -

: دیوگیم هدش زاب یاهتسد واب دزادنا یم شیاهسابل هب یهاگن ماسرب

.. هگید هدم االن ؟؟؟ هیچ شبیع .. هشَل پیریت -

دیفس یاپ !ود تسا ربخ هچ اهسابل نآ ِریز داد صیخشت دوشیمن هک تسا نیا شبیع

نآ ِندب ِلثم یندب ال.. صا ای ؟؟؟ مشپ ِنودب ؟؟ زیمت ؟! دیفس ِندب و.. تسا زیمت ورت

؟! اسراپ مناخ ِوش یوت کرتخد
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با یوسیف سیف ِرتخد نآ هب یطبر هچ ار ادگ ی هچبرسپ و..نیا ددنخیم یگرخسم اب

؟! یرهش ال

؟؟؟ یرادن هنورتخد الت یامت .. یشاب سنرت دیاش منکیم رکف یهاگ اه.. هروخن رب تهب -

: دسرپب یوخیب ِلا وس ات دشکیم لوط یا هیناث دنچ . دنام یم ریحتم ماسرب

؟؟؟ هیتفوک هچ هگید سنرت -

: دیوگیم و هتفرگ شا هدنخ شفرح زا مه شدوخ شرآ

! رسپ ای یرتخد داد صیخشت هشیمن وت..هک ِهیبش یتفوک -هی

: دیوگیم هبذج و مخا اب ماسرب

ماوخیمن وتقوقح وگب ! ینکیم یطاق ومخم یراد هگید اه.. هروخیمرب مهب هراد هگید -

؟؟؟ یباسح ِدرم یفابیم هیچ ارعش زیچ خالص..نیا مدب

ییاهربخ کی اعقاو ؟؟ای.. دنکیم مه ِرس دراد ترپ و ترچ .. دنادیمن مه شدوخ شرآ

؟؟ تسه

دیاش هدب.. نوشن وتدوخ یزیچ یرتکد هی ،هب یونشیم نم زا لا..اما یخیب بخ هلیخ -

هن؟؟ هگید هدش ستلا هدراهچ .. یشاب هتشاد یکیتنز ِداریا

: دیوگیم صرح واب دریگیم یدب ی هفایق ماسرب

مدعب و هینومک تاهوربا تِخ، وگال ِتلکیه ِسکعرب و یا هدنگ یدایز هک وت ِلثم -

ایهن؟؟ یراد رظن مرسپ هک نم ور تسین مولعم

: دنزیم ماسرب هب یندرگ سپ کی یدنلب ِزیخ واب ددنخیم صرح و مخا اب شرآ

؟؟ مشاب هتشاد مشچ کلومرام یوقیر هئوت ِیچ هب نم ! رادن رب رود ، هگید وش هفخ -

حتلا ؟؟؟ هریگب ونم ِمشچ ادگ ی هچبرسپ هی تقونوا ، نتخیر مرود فاد ردو همهنیا

ال؟؟ صا وت هبوخ

باوج ردقچ . دنکیم هاگن شرآ هب هریخ هریخ و دشکیم شرس ِتشپ هب یتسد ماسرب
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! نوج سیئر نیا دراد

؟؟ مینک اوعد مهاب یاوخیم -

: دنکیم جک ار رسپ کالِه هتخیر مه کالهفوهب شرآ

.. مینک باتک باسح وتقحوقح نیشب -

: دیوگیم هریخ ِهاگن نامه اب ماسرب

! بجع -هچ

. دنیشنیم شرآ ِیلدنص یور و دنزیم رود ار زیم یزیخ اب دعب و

ِلوپ مدعب .. میگدنناوخ زا مزورره ِدرکراک لوپ .. مراتیگ ؟؟زا مینک عورش اجک زا بخ -

... مدعب .. مدرک راک اجنیا هک یهام ود

: دیوگیم مخا اب شرآ شفرح نایم

؟؟ ینیشب نم ِیلدنص ور تفگ -یک

: دیوگیم و دنزیم دوخ ِرود یرود رادخرچ ِیلدنص یور ماسرب

؟؟ اجک هنکیم یقرف ..هچ هگید متسشن منم ، نیشب یتفگ -

. درادیم هگن ار ووا دریگیم ار یلدنص ی هتسد وود دتسیا یم شیوربور وهکی شرآ

تس! حیلا کی و تسین ریگب مارآ شرکف ال صا . دنکیم شهاگن هدش.. مخ روطنامه

شیاج همه و دشکب تسد ار.. شنت ار.. شتروص دنک. سمل ار هچب نیا دهاوخیم شلد

ار حتلا شوخ و.. زاب همین یاهبل ..نآ رابکی طقف .. رابکی دنک! شفشک و دنک سمل ار

هک دمهفب دهاوخیم طقف اه.. یدصق هب ؟!هن دهدیم وا هب یسح هچ دنیبب ، دسوبب

! دراد یسح هچ هچبرسپ نیا ِندیسوب

؟!! ینکیم هاگن یچ.. هب ؟؟؟ هیچ -

دنادرگیم ماسرب ِتروص یوت هاگن . تسا هزماب و.. روش رشو ورپ نوطیش ی هچبرسپ

هدنام شیاهمشچ ی هریخ حاال دوش،اما دنلب شا یلدنص یور زا دیوگب تساوخیم و..
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! تسا زان یدایز .. اهمشچ نیا تنطیش هک.. دنکیم رکف و

؟؟ ماسرب -

بقع ار دوخ هدارا ..یب شقیقد و هریخ ِهاگن و.. شرآ ِیکیدزن زا هدنام تام ماسرب

: دیوگیم و دشکیم

؟! سیئر ینکب یطلغ هچ یاوخیم -

: رتشیب ِتقد یارب دنکیم مخا شرآ

.. هقیقد هی نزن فرح -

؟؟ دنزن فرح دناوتیم ماسرب

؟؟ یشن یرطخ هدب.. تهاگن رانک! شِکب -

: دیوگیم یمارآ یادص ،اب دریگب هلصاف هکنیا ِنودب شرآ اما

.. سابل ِوش ..هی ینومهم هی مدوب هتفر شیپ ِزور دنچ -نم

شرآ و دنام یم شرآ ِتیباذج رپزا یاهمشچ ی هریخ ! دشکیمن سفن .. رگید ماسرب

: دیوگیم

.. شمسا .. ینومهم ِبحاص ِرتخد دوب.. ینومهم نوا وت رتخد -هی

یفرح دناوتیمن . دوشیم تشرد ماسرب یاهمشچ دوب؟! هچ کرتخد ِمسا . دنکیم رکف

: دیوگیم ، دروآ یمن دای ارهب سول ِکرتخد ِمسا یتقو شرآ و دنزب

؟؟ هدرک لوغشم ومرکف یچ ینودیم .. تسین مهم دایز شمسا -

: ددنخیم شرآ . دنکیم اجباج شرآ یاهمشچ ِنیب ار شهاگن توکس یوت ماسرب

دوب.. وت ِهیبش یلیخ هرتخد نوا -

: دنارپیم یزیچ و ددنخیم .. ثکم یا هیناث ..اب ماسرب

! هرخسم -
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: دیوگیم یا هنارکفتم و مارآ یادص اب شرآ

وت هیبش .. شادص یتح .. شتروص ِتلا ..ح شندرک هاگن .. شاشچ تس..اما هرخسم -هرآ

دوب!

بجعتم وهکی و..دعب دنکیم هاگن شرآ هب هدش تشرد یاهمشچ اهاب هیناث شرآ

: دوشیم

؟؟ سیئر یگیم یدج -

: دیوگیم مهفن و جیگ و دنادرگیم ماسرب ِتروص یوت هاگن شرآ

! یلیخ دوب.. تهیبش .. موه -

: دنکیم ظفح ار شبجعتم ِتلا ح نامه ماسرب

دوب؟! رتخد -

: دوشیم رتمارآ شرآ یادص

دوب.. رتخد -

: ددنخیم

؟؟ سیئر ور ام یتفرگ -

ِسح نیا هب دهاوخیم دوش.. رتکیدزن دیابن . دراشفیم ار یلدنص یاه هتسد شرآ

! تسا تخس ردقچ و.. دنک هبلغ .. شندیسوب ..ای شندرک سمل یارب .. نتساوخ

؟؟؟ دیرادن .. هشاب وت ِهیبش شرتخد هک رادلوپ ِلیماف -

! زیمآ قارعا یدایز یمک .. یعونصم یمک .. هرخسم یمک ، دنکیم یا هدنخ ماسرب

ِسیئر عفشا مهلا ! ایدرک یطاق ..دب نوج سیئر هشاب وت یافش دیاب م هعفد نیا یاعد -

.. یطاق

! نیمآ یهلا
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یاه هتسد و دنکیم هبلغ شا هتساوخ هب تخس یلیخ .. تخس و دنکیم یمخا شرآ

دوش. رود هچب نیا زا دیاب . دوشیم رود و دتسیا یم فاص . دنکیم اهر ار یلدنص

ال ..صا شا ییوررپ زا راشرس یاهفرح .. شیاه تنطیش .. شهاگن هک یا هچبرسپ

ناسنا رسپ، نیا هک دراد کش زونه شرآ و تسا هسوسو زا راشرس شدوجو

! ناطیش کی ..ای تسا رشب ِتسد ی هتخاس ِشنکارت ..کی تسا تابر .. تسا

یور ار شیاپ کی هک یماسرب .هب دنکیم شهاگن و دهدیم هیکت زیم ارهب شتشپ

: دیوگیم ، دنزیم جوم نآ رد یگرخسم زونه هک یهاگن واب دنکیم عمج یلدنص

؟؟ دوب لگشوخ -حاال

! ضرم یِا

؟؟ دوب مدازمه هنکن -

! دشاب هتشاد دازمه نج ِمخت تسین دیعب

شهاگن طقف هتخیر مه هب یاهرکف و بارخ زاحِلا هدش کیراب یاهمشچ اب شرآ

ردقنا ؟؟ تسا فاص ردقنا رسپ نیا ِتروص ِتسوپ ارچ هک.. دنکیم رکف دوخ .اب دنکیم

یدایز اهمشچ و..نیا هدرک هایس ار شیاهمشچ راگنا هک تسا ورپ دنلب شیاه مژه

! یتنعل تس اریگ

؟؟؟ نوم یتخبدب ِیپ میرب یدب یاوخیمن ور ام ِلوپ -

یور . دنادرگیم ماسرب یاپ رسات یور ار شهاگن زیم، هب هداد هیکت روطنامه شرآ

هاگن ار یاهاپ ِنیب .. هدارا ..یب شنتسشن عون .. شراولش .. شتفلک یلیخ ترشیئوس

هب یرکف کی دورب و..دعب تسا رسپ وا دوش نئمطم هک تس یزیچ کی ِلا و..بند دنکیم

! دنکب شرس رب کاخ ِفرحنم ِدوخ حِلا

!! تسا ربخ هچ سابل همه نآ ِریز هک دنادب دهاوخیم شلد اعقاو .. دهاوخیم شلد

؟؟ تسین تِمرگ -

دوشیم رت هزماب یلیخ ، دنکیم بجعتم ار شا هفایق یتقو و دوشیم بجعتم ماسرب

! کسوس هلوت رخآ
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اه.. هنوتسمز -هن..

: دنخبل ِنودب ، دشکیم رو کی هب یبل شرآ

هتک ِسابل همه نیا اب یروطچ ..وت هممرگ مه زولب هنودی نیا اب ..نم همرگ هک اجنیا -

؟؟ یشیمن هفخ تفلک

: دروآ یم یا یتسد اجوِمد هب ِهیجوت

ما.. ییامرس -نم

: دهدیم باال ییوربا شرآ

.. ناهآ -

؟!! سنرت کی دراد،ای دوجو رسپ کی ریز نآ دمهفب هک تسین یهار ینعی

ِهاگن ، دوشیم نازیوآ یلدنص یور شیاپ ودره و دزادنا یم ار شیاپ ماسرب یتقو و

تیؤر یا یگتسجرب ارچ .. تسا فاص ردقچ . دنام یم تمسق نآ یور هاگآدوخان شرآ

؟؟ دوشیمن

تِش!

؟؟ هتعاس ود یه یدز لز یچ ..هب وماع میرب نک باسح ور ام لوپ ! وووولا -

؟؟ موه .. تسین مولعم ، تسا هچب نوچ دیاش

! هچب منیبب وشاپ نم ِیلدنص ور ..زا مدیم -

: دوشیم دنلب یتیاضران اب ماسرب

؟؟ شمدروخ ؟! سیئر متسشن تیلدنص ور هقید ود یریمن ..ایب! تخبدب -

ار شباوج یندرگ سپ کی اب هشیمه لثم و تسین یا هزات ِزیچ رسپ نیا یسخت

: دهدیم

.. تسین یربخ لوپ زا ینک ینوبز لبلب اه! هشیم هدیچیپ تشوگ زاب رادنرب رود -
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ِرکف و.. دشاب یدج و هلصوح خاالقویب دب ِسیئر نامه دنکیم یعس و دیوگیم

! رگید دنک فرحنم وا ارزا شدوخ

: ددنخیم روز وهب دشکیم شندرگ تشپ هب یتسد ماسرب

میلبق ِراک لا بند مریم شقوف هدن.. یدیمن ملوپ ؟؟ ینکیم شرت ارچ اباب بخ -

ملا بند دموا هک ینوا .. مدرکیم یبساک مبوخ هک یدید ؟؟ مدنوم گنل هگم .. هگید

؟؟ دوب یک تکرش مدرگرب تساوخ

: دنکیم گنت مشچ شرآ

.. دنیبب -

: دهدیم باال وربا ماسرب

؟؟؟ دوب یک منودب ماوخیم -هن

ناج! هچب داب سیورس تناهد

! ندروخن یاچ زا درمیم تشاد نوچ ، مدرگرب تساوخ سیئر دوب.. نوج سیئر .. لویا -

: دنزیم رتمکحم ار مود ِیندرگ سپ

.. هشیمن ، یروخن کتک وت زورما -

: دیوگیم یراکبلط و مخا واب دراذگیم شندرگ ِتشپ تسد ماسرب

!! امریم اه.. میلبق ِراک ِرس مریم واب! مینیب زادنب وتتسد -

زاب ار شا هراشا و کچوک تشگنا و دنکیم عمج ار شا یطسو تشگنا ود دعب و

: دهدیم ناکت پر صقر حتلا هب شرس رانک و دنکیم

تارب زورما یاوخیم ..ای وتیِل و دازهب طخ وت منزیم ! هرجنف ود ماسرب ِتشگزاب -

؟؟؟ منوخب گنیک یسپیچ

ضوع یارب مه وا دیاش ، دنزیم شراتیگ هب یگنچ و دنکیم زارد تسد .. شرآ ِرانک زا

: دناوخیم شا یلیخت یادص نآ !اب ناشنیب ی هتخیر مه هب یاضف ِیلک ِندش
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... ووووووولا دالج ااااااوووووس ایال هراتوپوک ... سَلِم اتروک ووویوومآآآ ... وووویوومآ -

رگا هک دناوخیم طولوغ طلغ ار تاملک ردقنا و تسا شارخ شوگ شیادص یردق هب

! دننکیم یشکدوخ اجرد امتح ، دسرب گنهآ بحاص ِشوگ هب

: دشکیم شتسد ارزا راتیگ یبصع و دنکیمن لمحت شرآ

وتّرش ، یریگیم وتلوپ .. ینومب میتساوخن .. ههههگید وش هفخ ! تادص نوا اب یش هفخ -

! رونوا ورب ..ایب ینکیم مک

. درذگیم شرانک وزا دهدیم لُه یتمس ارهب ماسرب

. دنکیم بلج ار شرظن شرآ ِتشپ یزیچ وهکی هک دهدب ار شباوج دهاوخیم ماسرب

: دیوگیم وهکی . تسا نتفر ِلاباال حرد یکلومرام هچب هدرپ یور

! کلومرام -

ماسرب . دنکیم لا بند ار ماسرب ِهاگن در ثکم اب دعب و دنکیم شهاگن بجعت اب شرآ

: درپیم زیم یور هدنرپ ِنومیم ِلثم وهکی و دهدیمن تصرف

! رااانک شکب .. همگنچ ..وت شاداد شمریگیم -االن

ار کلومرام دنکیم زارد تسد ماسرب . دنکیم هاگن ماسرب یکباچ هب تریح اب شرآ

. دوشیم ادج هدرپ بوچ زا هدرپ زا یتمسق و.. دریگیم ار هدرپ شیاج هب هک دریگب

درغیم ماسرب و دوشیم روگ مگو ندز مه هب مشچ کی رد کلومام

وتفالتن! فالمن -یَا

؟! دسانشب روطچ ار هبوجعا نیا و دنامیم تام شرآ

ینکیم یطلغ هچ اجنوا نم! هساو ینکیم تسرد رسدرد یه هک وتفالِنوت -فالمن

؟؟؟ هخآ

نیح نامه .رد دنکیمن شیادیپ و تسا کلومرام لا بند شرآ هب هجوت نودب ماسرب

: دیوگیم
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! مزاسیم وت هدرپ ِراک مدوخ .. شرآ شاد هشابن تمغ -

دنک؟! شفشک اباب! تس یردپ یب بجع رسپ نیا و دنوشیم پیک مه یور شرآ یاهبل

دوش،اه؟! بیغ دیاش ، دیوگب هللا مسب

.. مباصعا ور یریم یراد هگید .. ماسرب ورب -ایب

، تسا زیم یور هکنیا اب دنک.اما تسرد ار هدرپ ات دنکیم زارد تسد لا، یخیب ماسرب

: دنکیم هاگن شرآ ِیطاق ی هفایق وهب ددرگیمرب . دسریمن هدرپ بوچ هب شتسد

.. اجنیا ایب رپب نوج سیئر -

: دتفیب ور زا ارمع هک دنادیم و دنکیم شهاگن مخا واب رمک هب تسد شرآ

! نومیم نک مک ورش ورب -ایب

: دنزیم یدنخشین ماسرب

! هزناپماش ،وت منومیم -نم

: دوریم بقع زیم یور ماسرب هک دربیم موجه شتمس هب صرح اب شرآ

! یلیروگ ِهیبش .. دیشخبب دیشخبب -

هک تساوخ و شغارس تفر هک درک هابتشا . تسا ندمآ هبباال ور شرآ ِرفک رگید

دوب؟! هدرک یدایز ششمارآ ؟؟ای تشاد ضرم .ایآ ددرگرب

..یاال!! وشمگ ورب -ایب

: دیوگیم عیرس ماسرب

راک یپ مرب منک تسرد ور هدرپ نیا نم اسیاو ایب شاداد ِنوج ! مدرک طلغ بخ بخ -

! شمزاسب دیاب نم هک مت هدرپ .. یتخادنا ونم ندروخ نون زا زورما .. میگدنز و

و دوریم شتمس دوش،هب خالص شرش زا رتدوز هکنیا یارب شرآ ! یّنج هلوت بجع

: دتسیا یم هدرپ رانک
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؟؟ ینکب یطلغ هچ یاوخیم بخ هلیخ -

! رخآ تسا تحار ردقچ ادخ وخآ دراذگیم شرآ ی هناش یور تسد ماسرب

باال.. مرب قالبنک وتاتسد -

ِرکف رد شیپ ی هقیقد دنچ دنک!ات شتسار و پچ دنزب دهاوخیم شلد ردقچ

. تسا شندرک ولپ لش ِرکف رد طقف وحاال دوب شندیسوب

... مدوخ نییاپ ..ایب هدرکن -المز

ار یراک دنکیم شروبجم و دزادنا یم وا یور ار شنزو ینیگنس ماسرب شفرح نایم

! نیوزق یاپ ِگنس دهد ماجنا هتفگ هک

فاص .. مزادنب اج ور هدرپ راذب ،اللقا تفر رد هک هکلومرام اباب! یَا هگبد بنجب -

! اسیاو

نوریب هب هرجنپ ارزا وررپ هچب و دکرتن تینابصع زا دنکیم یعس دراد طقف شرآ

: درغیم و دنکیم قالب تسد . دنکن ترپ

! رارد وتاشفک .. یراد نم ِشیپ هناناج کتک -هی

: دیوگیم شیاه یناتک ندروآرد ِلا حرد ماسرب

! یروگنَا درک.. لگ شیزاب لوسوس -زاب

؟؟؟ یتفگ یچ -

. دراذگیم شرآ ی هدش قالب یاهتسد یور واپ ددزدیم مشچ تنطیش اب ماسرب

! مرکون متفگ -

. دنکیم بلج ار شرظن یرگید زیچ دعب.. .اما دنکیم شهاگن صرح اهاب هیناث شرآ

شرآ هاگن و تسا هدرپ ِندرک تسرد ریگرد ماسرب هاک! ..ِرپ تسا مک یلیخ کرسپ نزو

هاگآدوخان و.. تسا شتروص یولج تسرد ماسرب ِکتشخ . دنامیم ماسرب ِراولش یور

یتقو ..و شهاگن یوربور تسرد .. تسا رتکیدزن رخآ .. رتشیب یلیخ رابنیا . دنکیم تقد
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شا هنیس یور دیآ.. یم باالرت شرس ! دنیبمن یا یگتسجرب ، دشویم قیقد لماک

!! یتنعل ! دمهفب و دنزب تسد و دنک زارد تسد تسناوتیم شاک ؟! تسه یگتسجرب

.. هسرب متسد رتولج ایب مکی -

ار شرظن ماسرب ِیگتسجرب نودب و فاص ِکتشخ مهزاب . دوشیم اجباج یمک رکف رد

: دسرپن دناوتیمن ،اما دیوگن یزیچ دهاوخیم . دنکیم بلج

؟؟؟ یتسین ارسپ لثم ارچ وت ماسرب -

مه هب یاهرکف اب شرآ و.. دنکیم هاگن شرآ هب ثکم .اب دنامیم هدرپ یور ماسرب تسد

: دنکیم هراشا وا ِکتشخ ،هب دوشیم فرحنم یتمس ره هب هک ینهذ و دیدرت و هتخیر

! یرادن یچیه -

؟! تسین لوه یمک و.. دنزیم گنچ هدرپ هب ماسرب

... مدش هک گرزب ما..اذب هچب نم ؟؟ نشاب مشچ وت دیاب وت لثم همه هگم اباب! -ورب

ماسرب ِراولش ارهب شا یناشیپ مامت ِیواکجنک ..واب تقاط ..یب شرآ شفرح نایم

: دشکیم

؟؟؟ تسه یزیچ ال صا منیبب -

شرآ .. دوشیم لو شتسد زا هدرپ .. دنزیم غیج ماسرب . دزیریم مه هب یچ همه وهکی

نیمز ِشخپ خم اب تسا کیدزن و دشکیم بقع ار دوخ ماسرب و.. دنکیمن سح یزیچ

!نآ تسا شلغب یوت یراد هدنخ ِزرط و..حاالهب شدریگیم اوه یوت عیرس شرآ دوش.

وا! یور هدش مخ شرآ و زیم یور هدش مخ ماسرب مه

یتح ماسرب . دننزیم سفن سفن ودره و دوشیم لفق مه رد ناش هدش درگ هاکن

نآ هب شرآ .و تسا هدش و..الل دروایبرد ییادص شا هدنام زاب یاهبل ِنیب زا دناوتیمن

!! یچیه اعقاو .. دوبن یچیه . دنکیم رکف ماسرب ِراولش یوت خِیلا یاج

و..وا تسا هدش مخ لماک ماسرب یور هک یلا حرد و.. دنام زاب ِناهد و تریح نامه اب

خرچ کرسپ ی هزماب و سخت ِتروص یور شهاگن دراد، شراصح اررد
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و کزان یاه کرُک هک شتروص یور .. دنامیم شراد مرف یاهبل یور شهاگن .. دروخیم

! تسین لیبس و شیر زا یرثا چیه و دراد یزیر

! شرآ ِسفن ِلثم تسرد . دوریم دنب دراد ماسرب سفن

-وت..

یوا هنیس یور ات هناش وزا دیآ یم باال شتسد نیح نامه دیآ..ورد یم رتنییاپ

: دوشیم تفس ستسد ریز ماسرب .نت دشکیم

رانک!! شکب -

! تسه ییاهزیچ ..کی دنکیم شسمل .. تسد فک اب شرآ

؟!! ماسرب یراد یچ ریز نیا -وت

شرآ ِتروص یوت تشم ،اب هناریگلفاغ یلیخ و وهکی و.. دتفا یم سفن سفن هب ماسرب

. دوشیم دنلب شخآ یادص و دشکیم بقع هدش ریگلفاغ شرآ . دبوکیم

دهاوخیم هک نیمه .اما دشکیم نوریب شرآ تسد ِریز ارزا دوخ عیرس و زیت ماسرب

. درادیم شهگن و شدریگیم تشپ زا شرآ دنک، رارف

ِدوجوم هب هناروابان و دنکیم هقلح شرود تسد تریح و..رپزا مکحم و تفس

یتح ینعی . دنکیم رکف ، تسا ندش هل ِلا حرد شدنمتردق یاهوزاب ِنیب هک یبیجع

تفس مه هدش کشخ ِماسرب و..ِنت تسا هدیسام وربور هب شهاگن دنک! رکف دناوتیمن

. تسا

یماسرب ! تسا هدش سبح هنیس یوت ودره ِسفن و دشکیم لوط اه هیناث هک یتوکس

! تریح رساتاپ هک یشرآ و تسا تشحو رساتاپ هک

؟!! یرتخد -وت..

شهگن رتمکحم شرآ .. دروخیم لوو تردق ِمامت دیآ!اب یم شدوخ ..هب وهکی ماسرب

دنک: ارخالص دوخ هک دنزیم ار شروز ِمامت .. درپیم نییاپ باالو ماسرب . درادیم

! مدرکن ت هراچیب ات نک ملو نک! ملو -
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دنک،اب رارف دراذگیمن و هتشاد هگن شناتسد ِراصح نایم ار وا هکیلا حرد شرآ و

: ددنخیم تریح

هرآ؟!! یرتخد وت ماسرب -

ردقچ هک یاو ؟؟ سنرت ..ای تسا رتخد و.. دریگیم راک ارهب شا ییاناوت ِمامت ماسرب

! دسوبب ار شیاهبل تشاد تسود شیپ ی هقیقد دنچ هکات یشرآ تسا گنه

اه! اجنیا نزیرب همه منزیم داد ادخب نک! ملو زیچ همه -یب

: ددنخیم رتشیب ، تسین کرد لباق ال صا مه شدوخ یارب هک یبیجع ابحِلا شرآ

؟؟ رسپ ای یرتخد وت میمهفب همه راذب .. اجنیا نزیرب نزب -داد

رگید ! تسا هدیسرت هک دهدیم ناشن شا هتفر دنب ِسفن و ماسرب ِدنلب ِنیه یادص

: درغیم طقف .. دنکیمن یتکرح

! منکیم ت هراچیب -

و..رپزا فیرظ ؟! تسا رتخد .. شناتسد راصح یوت ! دراد ششوغآ یوت ار ..وا شرآ و

نیا زا دهاوخیم شلد رتشیب تس! یمشچ ره رتزا هنارتخد هک ییاهمشچ و.. هسوسو

دنک! کرد و مضه ار هدش فشک هزات ی هچب اهار..نیا هظحل نیا و دیایبرد یجیگ

یوب .. درذگیم شرس رانک !زا دیدج ِدوجوم ی هنارسپ ..ات..کالِه دروآ یم نییاپ ار شرس

ییاج واو..زا ِدوخ .زا تسا هدرک مامشتسا ار..بقالمه رطع یوب نیا . دهدیم ییانشآ

؟! اجک .. رگید

: هناروابان ، دوشیم چپ شیادص

؟! یتسه یک -وت

تهب و روابان شرآ .و دزرلیم شا هناچ و درادن راوید ِچگ زا مک ماسرب ِتروص ِگنر

هدیشک شنت یور ، دوجوم نیا ِندیمهف یارب .. شتسد . دنکیم هاگن شتروص هب هدز

. دوشیم رت تفس و تفس ماسرب .ِنت دوشیم

رانک! .. شکب .. متفگ -
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تسد . دیایب رانک دناوتیمن شا یمهفن واب دراد یبیجع !حِلا دناوتیمن ال صا شرآ اما

! شدمهفب دهاوخیم و.. دنکیم ماسرب ِترشییوس ِریز

نک! ملو زیچ همه یب ِلا غشآ -

وا! ِمکش یور تسرد ، تسا ندمآ هبباال ور شرآ ِتسد

! تسه ییاربخ هی اریم ریز نوا .. منیبب اسیاو -

. دوشیم ریگلفاغ رگید ،ِراب دنیشنیم هتخانشان ِدوجوم ی هنیس یور شتسد هک نیمه

ساوح ..زا هیناث نامه ماسرب و دوشیم ترپ شساوح هیناث نامه ! تسا رتخد اعقاو

نانچنوا .و ددرگیمرب وهکی و دنیکمن لمحت رگید . دنکیم ار هدافتسا مکِلا شا یترپ

شرآ ِدنلب ِخآ یادص هک دراشفیم شیاهنادند نیب نانچنوا .. دریگیم زاگ ار شرآ ِدعاس

عمج ار دوخ دناوتب شرآ هکنیا زا لبق و.. دنزیم شیاهاپ ِنیب مه دگل کی ! دوشیم دنلب

: درغیم درد اب شرآ . دنکیم دنت رداپ ِتمس هب هدیسرت و زرف و زیت ماسرب دنک، روج و

! هلوت اسیاو -خآ

دنکیم زاب ار شرتفد دنک،ِرد هاگن شرس ِتشپ هب یا هیناث یتح هکنیا ِنودب ماسرب اما

تکرش رد ِندش هدیبوک یادص ، هدیسرن رتفد ِرد هب زونه شرآ . دراذگیم رارف واپهب

درک! رارف یتنعل و.. دسریم ششوگ هب

دوجو ِمامت ،اب دنکیم سح شیاهاپ ِنیب و دعاس یوت هک یدرد و بارخ یباصعا اب

: دیوگیم

! تفر ..رد ننزب شدنگ -

: دیوگیم حلا نامه ورد دیآ یم شتمس هب بجعت هکاب دنیبیم ار یشنم

؟؟؟ هدش یچ ؟! تفر دییود اجک ماسرب یهانپ یاقآ -

: دهدیم باوج یرسرس و دهدیم ناکت اوه رد یتسد

.. سرب تراک هب یچیه -

ِزیم و.. دنام یم هداتفا ی هدرپ یور شهاگن . ددنبیم وردار دوشیم شرتفد دراو و
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دعب !و شیاه یناتک و.. هداتفا نیمز یور هک ماسرب وکالِه زیم یور ِراتیگ و هدش جک

وا! یاهنادند ِدرگ و..ِدر شتسد ِدعاس

درک! رارف -هَا

رتخد ..ایهن.. تسا سنرت .. تسا هسنج ..ود ریحتم و هدروخ اج یا هدنخ ..کت ددنخیم

! تسا

دودیم نییاپ اهار دراد،هلپ هک یناوت ِمامت امن،اب رسپ و بیجع ِکرتخد ..ایهن.. ماسرب

سفن .. دودیم عیرس یاهمدق اراب نابایخ ِلوط ، هلصاف .وبال دنزیم نوریب تکرش وزا

ِهاگن . دنتسه شمشچ یولج اه هنحص .. تسا هدیسرت . دنزیم سفن

! شتسد یاو .. شتسد .. شا یروابان .. شناتسد راصح .. شیاهفرح .. شرآ

یتنعل .. دیمهف . دتسیا یمن مه هیناث کی یتح و تسا هدز تشحو و دراشفیم مشچ

! دیمهف . تخیر مه هب زیچ همه دش! بارخ زیچ همه و دشیمن رتدب نیا !زا دیمهف

..رد ییاج . دنرادن ندیود ِناج رگید شیاهاپ و دتفا یم سفن زا هک دودیم ردقنا

ِتشپ و ددرگیمرب . دوشیم مخ سفن سفن واب دتسیا یم ور هدایپ ِطسو .. نابایخ

هنحص نآ .اما تسین شزا یرثا هک هدش رود یردقنآ تکرش .زا دنکیم هاگن ار شرس

زیچ همه یب ِیضوع ِنوج سیئر .. سناش نیا هب تنعل . دنوشیم رورم .. دنتسه اه

دز! تسد وا و..هب دیمهف

یولج اه هنحص ینآ هظحلر ه ِندمآ هکاب یدب و بارخ ..ابحِلا تشحو ..اب ددنخیم

شنزرس و.. هدیرپ ِگنر و درس ..ِنت ینامیشپ .. فسات .اب دهدیم تسد وا ،هب شمشچ

. دوشیم عورش حاال نیمه زا هک شدوخ یاه

ِهاگن ینیگنس ، نینچمه .و دنکیم سح شیاهاپ ی هیحان رد یدرد و امرس .. وهکی

یناتک ! درادن مه شفک هک دمهفیم هزات و دوشیم هدیشک نییاپ شهاگن ار.. اهرذگهر

بارخ ابحِلا مهزاب ! سناش نیا هب تنعل و.. دنام اج یتفوک ِرتفد نآ یوت شیاه

دش؟! روطنیا روطچ و دتسرفیم نوریب ِتدش اراب شسفن

! یتنعل -
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تکرح رهش مشِلا ِتمس هب یتسبرد ِنیشام . دهدیم سردآ ..و دریگیم یتسبرد ِنیشام

: دیوگیم ، برغ ِکرهش هب کیدزن یاهنابایخ زا یکی یوت . دنکیم

! شاداد راد هگن اج نیمه -

یتح روطچ هتخیر مه یهب هچبرسپ . درادیم هگن یتسبرد ِیسکات ِناوج ی هدننار

؟! درادن هباپ مه شفک

نابایخ ِلخاد یمدق .و..هد دوشیم هدایپ نیشام وزا دنکیم باسح ار هیارک ِلوپ

ِداشگ ِراولش ِبیج ارزا چییوس . دتسیا یم 4 وار اتویوت ِنیشام یوربور و.. دوشیم

شراوس گنر، یکشم ِنیشام رد ِندش زاب واب دروآ یمرد شا یکیریچ

زا یدنلب ارابِهآ شسفن . دراذگیم نامرف یور رس ، ددنبیم ردار هک نیمه و.. دوشیم

. دتسرفیم نوریب ، هتخیر مه هب ِناور و یگتسخ

کلومرام ِلثم روطچ یا! هرخسم ی هظحل هچ . دنام یم حتلا نامه یوت اه هقیقد

ِعون دوب یتقو دنچ هک یمدآ ینآ هدش قالب یاهتسد یور و زیم یور دیرپ وهکی

؟! دوب هدش ضوع شهاگن

؟؟؟ درکیم یطلغ هچ اجنوا کلومرام نوا -هَا!

تسناوتن دشو دوخیب دوخ ،زا کلومرام هچب کی ِندید اب روطچ هک دیوگب تسا رتهب

یزاب هرخسم هچ رگید شندرک بصن هدرپ دنک؟! لر تنک ار شراک غولش ِریگوج ِدوخ

! نوج سیئر ی هدش لفق یاهتسد یور شندش راوس ال.. صا ای ؟؟؟ طسو نآ دوب یا

! سناش نیا هب ننزب هوگ -

هدیلا م شقوقح . دنکیم تکرح تعرس واب دنکیم نشور ار نیشام وکالهف دولا مخا

ی هلحم هب دناوتیمن رگید ..و.. تفر ول شندوب رتخد .. تفر انف هب شراتیگ دش..

تکرش نآ یکیدزن زا یتح رگید هک.. تسا نیا اهنیا ِمامت زا رتدب فُت! ، دورب شبوبحم

دوش. در دناوتیمن مه

ِطسو هلصوح ویب دربیم لخاد تعرس اراب نیشام . دنکیم زاب تومیر یوالاراب ِرد

، عقاوم ِرثکا ِلثم هک دنکیم ادخ ادخ و.. دوشیم هدایپ نیشام .زا دنکیم کراپ طایح

. دشابن هناخ رد یسک
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لخاد دراد، هدش کرچ ِگنر دیفس ِیچم ِباروج تفج کی هک ار ششفک نودب یاهاپ

یور مدق ایهن، تسه یسک ایآ هکنیا ندیجنس و فارطا هب هجوت ِنودب . دشکیم

یباسح تسرد تولخ کی شلد . دوریم اه هلپ ِتمس هب میقتسم و دراذگیم تکراپ

ینابصع و دنک رکف هنحص نآ وهب دتفیب شک زارد طقف یتعاس دنچ ات دهاوخیم

ِسیئر ونآ شدوخ ِناج هب شحف و دنک شنزرس ار دوخ و دروخب صرح و دوش

ِرس شلا ح یمک و..کی دشکب تسه هک یزیچره و هدرپ و کلومرام هچب ونآ روعشیب

. دیایب شیاج

: دونشیم ییادص هک هتفرن ارباال یا هلپ دنچ زونه اما

؟؟ یتشگرب ایربک -

هک دب ردقچ . دهدیم یا هطقن ارهب شهاگن یگف وکال ترسح واب دتسیا یم هار نایم

. تسا هناخ شردام

؟؟؟ یدوب اجک -

هک دنیبیم ار شردام . ددرگیمرب ادص ِتمس وهب دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن

. تسا باوج ِرظتنم رمک، هب تسد و هداتسیا وا هب ور اه هلپ ِنییاپ

؟؟ یریم تدوخ هساو نییاپ یزادنیم وترس ماوت ، نوریب مراذیم هنوخ زا وماپ نم -ات

: دیوگیم و دهدیم شا یماداب یاهمشچ هب یخرچ

.. منزب یخرچ هی مدوب هتفر ماقیفر -اب

: دهدیم رکذت هنارماع شردام

! تاتسود هن.. تاقیفر -

: درادن هلصوح و تسا نیمه شظفل ایربک

.. مدوخ ِیتخبدب ِیپ مرب ، یرادن راک زاب..هگا هدن -ریگ

: دیوگیم هبذج ورپ یدج ! اسراپ هناورپ .. هناورپ
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یاسابل تقو رس یتفر زاب ؟؟ یدرک تسرد تدوخ هساو هیا هفایق و تخیر هچ -نیا

؟؟؟ تدوخ رتزا هرخسم ِرایماک نوا

. ددرگیمرب و دهدیم ناکت اوه رد یتسد

؟؟ یسرپیم ارچ ، ینودیم تدوخ یتقو .. افرح نیا هدش یرارکت هگید -

ِلثم یمک کی ارچ ؟؟؟ دوشیمن ضوع ارچ . دهدیم ناکت فارطا هب یرس فسات اب نز

؟؟ دشاب یلدم نیا وا ِرتخد دیاب ارچ ؟! دنکیمن راتفر انشآ و تسود و لیماف یاهرتخد

.. ینک راتفر مدآ ِلثم راب هی مدنوم لد هب ترسح -

: دیوگیم یصاخ ی هدنخ واب دتسیا یم هلپ نیرخآ یور ایربک

هک یتفگیم و یدرکیم رد راختفا تدوخ زا هک دوب شیپ ی هتفه نیمه ؟؟؟ ههههع -

پیریت نیا وزا هشنامام ِسسنرپ و گنشق و زان ردقچ و مراد ور ایند ِرتخد نیرتهب

اه؟؟ هقدص نوبرق

ِلدم ِبش ِسابل نآ رد شرتخد ِششخرد و شیپ ی هتفه ِسابل ِوش ِیروآدای اب هناورپ

: دیوگیم ترسح واب دیآ یم شبل یور یدنخبل دوب، هدش هداعلا قوف هک نییوک

ِثعاب و یشاب موناخ یروطنومه هشیمه هشیم یچ .. یدوب هدش موناخ بخ -

؟؟ یشب نم یدنلبرس

! شفورعم ِلگشوخ یاه دنخجک نآ ،زا دشکیم شتروص ِفرط کی هب یبل ایربک

دنچ هی هساو اه..عفال هدموا تشوخ ، مداد حلا تهب یدایز ؟؟ نوج نَن هشن تِمک -

نیا زا هنرگو ، متشاد لیلد منوا .. نورذگب شوخ شاهاب ، شاب هتشاد ونیمه یهام

.. ینودیم بوخ متدوخ ، دایمن مشوخ ایزاب کلوگنج

: درغیم و دوشیم یدج نز

تاقوا نومنیب هرابود راذن نک! تسرد وتتشز ِظفل ..نیا ایربک نزب فرح تسرد -

.. هشب یخلت

: دنکیم توف نوریب یسفن ایربک
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یدیلوت هب ورب ؟؟ هخآ یراد راکیچ نم هب اباب داد! ریگ نم..زاب ِظفل هب داد ریگ -زاب

حلا یروطنیمه مدوخ اب منم .. شاب شوخ دمالت ،اب سرب تزیزع ِنوزم و یحارط

.. منکیم

: دنکیم ترپ شرتخد ِتمس ارهب شتسد فک صرح واب دنکیمن لمحت رگید نز

یاوخیم اه هنووید لثم یروطنیمه هشیمه .. یشیمن مدآ ننک! تروعشیب ِرس وت کاخ -

نون راگنا .. هدموا هدش اپ ییادگ زا راگنا ادخ.. ور وت وش هفایق و تخیر .. ینک یگدنز

ریز هگا هنرگو ! یدش یروطنیا هک مدرکن ..نم مدرکن تتیبرت ..نم هشورف یکمن یکشخ

اب ِموناخ ..هی یدوبن تلا جخ ی هیام ِروعشیب ،االنهی یدشیم تیبرت مدوخ ِتسد

.. یدوب نم ِراختفا ی هیام و تیصخش

: دنکیمن لمحت رگید و دیآ یم هوتس هب شردام یاهندروخ صرح زا ایربِک

؟؟ نوریب مرب نم ،ای یریم یشیم !اپ نوج یرپ مخم ور یریم یراد ...زاب اااااباب -یا

شکرس یدایز و تس رناژی زا راشرس هک یرتخد اب ندرک ثحب زا دوشیم یبصع نز

دمآ. رب شسپ زا دوشیمن ال ..صا تسا خاتسگ و

هیاسمه ردو یگیمن ؟؟ یرب یاوخیم اجک تتخیر نیا ؟؟اب یرب یشاپ زاب یروگ مودک -

؟؟ هشیم دب نم هساو ردقچ ننیبب تقو هی لیماف و کف و

! نوریب دورب دیاب ،ای شقاتا یوت دپچب دورب دیاب .ای دنام هناخ نیا رد دوشیمن ریخن

ی هقبط ِتمس وهب ددرگیمرب سپ .. زورما ِطاسب زا دعب ، درادن ار شلا الح صا هک نوریب

. دوریم شقاتا باالو

هنن! هش بارخ تتسوپ ات نزب رغ ردقنا -

! دنکیم یبصع ار هناورپ یزیچ ره زا رتشیب شنتفگ "هنن" نیا

وشاب رضاح ، یرادن یراک هگا ! تتلا جخ ی هیام الِیت ِنوبز نیا اب یشن هنن!الل -ِدرد

ایب.. نم

: دوریم شقاتا ِتمس هب میقتسم هکیلا حرد ، دنزیم یدنخزوپ
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ح خرچب تیدیلوت و نوزم وت ورب ییاهنت تدوخ ! مایمن ماوت اب مقشع ..اما مرادن -راک

یور .. شورفب نزب، ورب طقف ..االن هگید باال مدرب وتسابل ِشورف هک مه یلک نک! لا

! اسراپ موناخ نک یمخز ور همه و نک مک ور همه

: دروخیم صرح طقف هناورپ !و هچب فلا کی دنزیم شین

طقف ؟؟ متشاد یمغ هچ دوب،نم تدادعتسا ِلثم مه تیداصتقا ِرکف هرذ کی -هگا

نزب،نم گنشق ِحرط ات دنچ ..ایب هنکیمن راک تلقع نوا هرذ ..هی یفابب فیجارا یدلب

.. شابن روخن درد هب ردقنا .. یسررب هساو مدب

شا یکی هک یدحاو هس نآ زا یکی یوت دورب و دنک یشک ثاثا هک دنکیم رکف دوخ اب

عنام نیرتگرزب هناورپ و دوشیم شعنام ییاهزیچ کی هک فیح تس.اما وا یارب

و دورب دهاوخیمن . دسریمن وا هب شروز سکچیه ..هک شروز و شدوخ .هن تسا

! دناسرب هتکس زرم وهب دهدب صرح نیا زا رتشیب ار شردام

کمک نامام هب یاوخیمن ملد.. ِزیزع .. میگدنز ِقشع ناج.. نامام هدب.. شوگ فرح ایربِک -

ولج ام زا بلط تصرف ِرایهوک نوا ، مینزب اج رد هرذ کی هگا هک یمهفیمن ؟؟ ینک

؟؟ یشاب هدنیآ ِرکف هب یاوخیمن ؟؟ هتفیم

: دیوگیم طقف ! دراد تیمها ایربک یارب یرارکت یاهفرح نیا هک مه ردقچ

! شدق نزب همک.. عفال رایهوک یور ! هناورپ هنن ِعفن هب رفص -کی

نیا . دوشیم هدرشف مه یور هناورپ یاهمشچ و.. دبوکیم مه ارهب شقاتا رد دعب و

و تفریم شیپ یوا هتساوخ اب مه یمک شاک .. یزابجل امامت و تسا ناج بالی هچب

. تسا شعفن هب یزیچ هچ هک دیمهفیم

ار دوخ شا ولا مشپ و گرزب ِیپوت ِلبم یور ، ددنبیم ار شقاتا ِرد هک نیمه .. ایربک

ِهاگن دش. بارخ وهکی زیچ همه هک تسین یندرک رواب . ددنبیم مشچ و دنکیم باترپ

هدیشک شنت یور هک.. شتسد دوب. ناجیه و یروابان رپزا یوا..هک هدز تهب

: دیسرپ هک یتقو شریحتم یادص .. شیاهتسد راصح .. ششوغآ دش..

؟!" یرتخد "وت
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هب هک یتقو نآ.. ِرت لبق دوب.و هدش رگید ِروج هک یهاگن رتو.. لبق و.. لبق یاهفرح و

ار وا سابل ِوش یوت یتقو رت.. لبق یتح ..و تکرش هب شندنادرگرب یارب دمآ شلا بند

دید..

روطچ دوش..و در هلحم نآ زا یتح دناوتیمن رگید . دوشیم عمج شبلق .. ددنبیم مشچ

ردقنا دعب.. دشو ادیپ شردام ِینامهم یوت لوا یا هرخسم یلیخ ِزرط ..هب یهانپ ِشرآ

درک؟! کش وا هب

: دنزیم شا یناشیپ ارهب شتسد

دوب! هکلومرام نوا ریصقت -هَا

مدلا: یم شناتشگنا اراب شا یناشیپ

دوب.. ممدوخ ِریصقت -

: دزگیم بل

.. متشگیمنرب شاک -

: دهدیم ورف ار شیولگ بآ

.. مدشیمن هسوسو شاک -

ار شرآ یاهتسد ی هلیسو هب شنت ِسمل هک یتقو ، دروخیم هرگ شا هنیس یوت سفن

: دروآ یم دای هب

منک.. رارف رتدوز متسنوتیم شاک -

: دشکیم یترسح رپ هآ

.. مدوب هتفرن شتکرش الهب صا شاک -

رازه و شاک رازه و درذگیم شنهذ زا رکف رازه و دنام یم فقس یور شهاگن

.. ینامیشپ

و.. مدرکیمن ریخ یاعد شارب شاک -
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: دبوکیم شرانک ارهب شتشم

! شساو مدوب هتساوخن کمک ومع زا شاک -

: دیوگیم رتمارآ و

... شمنیبن هگید شاک -

********

یاهوم .. شتروص ! ماسرب . دوریم ورف رکف یوت ماسرب ی هنارسپ یاه یناتک هب هریخ

و فیرظ ِلکیه .. شیاهراک .. شدح زا شیب ..رناژِی شیاهمشچ یوت تنطیش .. شهاتوک

رسپ ..و.. شنتشاد مژه یلک ضوع ورد شنتشادن لیبس و شیر و داشگ یاهسابل

! شندوب

مارآ و شا هدش عمج یاهمشچ . مارآ اتبسن ، دبوکیم زیم یور و دوشیم تشم شتسد

هک یزور هس لوط اه،رد هظحل ینآ هراب رازه ِرورم ..و یلدنص یور شندروخ ناکت

یا هظحل نیرت ساسح رد تسرد .. تفر .رد درذگیم بیرغ بیجع ِدوجوم نآ ِرارف زا

کاله کی و راتیگ کی ،زج تسین شزا یرثا چیه رگید وحاال درک رارف ، دوبیم دیاب هک

! یناتک تفج کی و

. دوشیم رکف ِقرغ رگید وِراب دنزیم هبرض زیم یور متیر کی ار شناتشگنا

سکچیه و دوب رتخد ، تخیر رسو نآ دوب!اب رتخد . دنادیمن یک؟! ..ای..ای ماسرب

. دیمهفن سکچیه و دوب ناششیپ هام ود زا رتشیب . دیمهفن

روطچ ؟! دربن یپ رشب نیا یاه کلک هب رتدوز روطچ هک دریگیم شصرح شدوخ زا

ِهجوتم رتدوز و دید ار شیاهمشچ ِتلا ح روطچ ؟! درکن کش رتدوز و دید ار شتفارظ

هاگآدوخان راگنا هک.. ار شهاگیب و هاگ یاهادا و ..زان روطچ ؟! دشن شا یزاب هتخوسردپ

هچبرسپ کی هب درک؟!هک کش شدوخ ِسح وا،هب هب ندرک کش یاج وهب دید دوب،

! یسنج ششک مه ..نآ دراد ششک

ار شدوخ ردقچ . دراشفیم مشچ و دشکیم شا یناشیپ هب تسد شا یبصع ِفوپ اب
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و سح نیا و شدوخ زا دیشک تلا جخ ردقچ و درک شنزرس هرخسم ششک نیا یارب

!! تسا فرحنم هک درک رکف ردقچ

میاق یباذج یاهزیچ یلیخ اهریم ریز ونآ هدوب رتخد یدج یدج نج، ِمخت سپ وگن

. دیمهف رید ردقچ یتنعل دوب! هدرک

هک فیح دص .. فیح و ددنخیم صرح ،اب شسابل یور ِیگتسجرب نآ ِسمل یروآدای اب

! تفر رد عقوم دب

یور ردقچ و دروخ صرح دشو ینابصع شتسد زا هام دنچ هک دتفیم شدای یتقو

تال یارب دوب هار ردقچ . دزیریم مه هب شباصعا رتشیب درک، شا یناور و تفر شخم

تالیف نیرترکب مه دنک.نآ فشک ار تالیف یاههار تسناوتن هک دوب قمحا ردقچ و یف

اه!

ار ناحبس ، دشکیم هکباال ار شهاگن . دوشیم زاب ورد دروخیم رد هب یمارآ ی هقت

. دوشیم شرتفد ِلخاد هک دنیبیم

؟؟ ینک شادیپ یتسنوتن ؟؟ شرآ ربخ -هچ

ناحبس . دهدیم ناکت اوه رد یتسد هلصوح ویب دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن

تسا هدش تفج راتیگ ِرانک هک ییاه یناتک وهب دریگیم راوید ی هشوگ ِراتیگ زا مشچ

: دسرپیم یتقو تسا بجعتم مه زونه . دنکیم هاگن ،

؟؟ هخآ تفر رد وهی یچ هساو -

نآ تیوه ِنداد ول ِدصق ال .عفالصا دروخیم ناکت یلدنص یور و دهدیم هیکت شرآ

ار شدصق .. دنزب فرح ابوا لصفم دنک.. شیادیپ لوا دیاب ! درادن ار سانشان ِدوجوم

فیلکت ال صا دنیبب تقو ..نآ دسانشب ار وا لماک شدوخ .. دمهفب اهیزاب هرخسم نیا زا

. تسیچ

.. هدرگیمرب زاب شدوخ دش.. یچ مدیمهفن س.. هنووید -

ِزیم یور هک تس یترپسا هبکالِه شهاگن و دریگیم دوخ هب یروابان ی هفایق ناحبس

. تسا شرآ



tlg
:@

NOVELSLAND

زا دییود هدیشکن هیناث ،هب نوریب دموا ترتفد اهزا هدز نج ِلثم هک تفگیم یتمحر -

بیغ ماسرب ، مدرک دنلب ومرس دش..ات یچ مدیمهفن ال صا هگیم ! نوریب دز تکرش

؟؟؟ یروطنیا دوب هدیسرت یچ دش..زا

: دنزیم یدنخزوپ شرآ

هماسرب ؟؟ شیسانشیمن ، هدیم یرارف ور نج زا رتدب اتدص هّنج.. ِمخت شدوخ نوا -

.. هرذگیم یچ شرس وت تسین مولعم هک لگسا ِگنشم ..هی هگید

! لگشوخ ِگنشم نیا زا دراد صرح مه ردقچ

یوت همه رناژیهک واب نوطیش ی هچبرسپ ِییوهکی ِدوبن زا تسا تحاران ناحبس

. دنتشاد شتسود تکرش

؟؟ هچب نیا وهی دش شِچ -

یور .. شتسد ِریز و دوب هدرک تشرد مشچ ماسرب هک دنکیم ار یا هظحل نآ ِرکف شرآ

نآ ِرطاخ هب دوب هدیسرت و..هچ دوب هدش کشخ هچ و دوب هدنارپ یگنر هچ دوب. زیم

دیآ: یم شبل یور یا هدنخ کت ! دوبن شراولش یوت هک یزیچ

.. تسین مدآ متسنودیم ملوا درک..زا یطاق شامیس -

،کالهف تسیچ ماسرب ِندز میج روطنآ ِلیلد هک دیوگیمن یتح شرآ هکنیا زا ناحبس

. دوشیم

؟؟ یدرکن هک شتیذا -

: دیوگیم راو دیدهت و دنکیم کیراب مشچ شرآ

منک.. شراکیچ منودیم ! طقف هسرب شهب متسد -

؟؟ ..هرآ تفر رد هک دش یزیچ هی سپ -

: درادن هلصوح شرآ

.. مسرب مراک هب راذب ورب وشاپ -
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: دسرپیم و دنکیمن هجوت ناحبس

؟؟ دموین ارچ و هدوب اجک تقو دنچ نوا تفگن -

. دنیچیم مه ِرانک دراد ار لزاپ یاه هعطق زونه و.. دنادب دهاوخیم شلد زونه شرآ

شدوخ هرخ و..باال دنک زکرمت دیاب طقف . دمهفیم دشو.. یچ اقیقد هک دمهفب دیاب

! اهزور نیمه . دمهفیم

هک دوب نیا مش هنوهب ! ندز رع اب شییادگ ِیپ دوب هتفر دوب، هدز وشلد اجنیا وت -راک

.. مدادن وشقوقح

: دیوگیم نارگن و رکف یوت ناحبس

یربخ االهی متحا ، دموین هک یزور نومه دوب..زا هدش یزیچ هی یدج یدج امتح سپ -

..اه؟؟ هدوب

.. هبنش هن.. هک هعمج زور.. نامه .. دنکیم رکف . دنام یم ناحبس یور شرآ یاهمشچ

! اسراپ مناخ ِسابل ِوش نامه .. ینامهم ؟! دوب اجک شا هبنش جنپ و..

؟؟ دوب هدش یچ ینعی -

: دیوگیم نیمه یارب ، دشاب اهنت االن دهاوخیم . دنزب فرح ناحبس دهاوخیمن

دوب.. هدش شگرم هچ منیبب منک رکف منیشب راذب ورب وشاپ -

. تسانشآ ، شنز حلا دض و هدب روتسد هشیمه ِخلت تشوگ ِقیفر یاهادا اب ناحبس

: دوشیم دنلب و دنکیم جک یبل

.. هئوت ِریصقت هک هگیم مهب یسح -هی

: دیوگیم ماسرب ِدوبن زا هدش رکپ ناحبس دیآ. یم باال ناحبس یاهمشچ ات شهاگن

زا وشاپ هک یدرک یراک هی رخآ .. یداد شیرارف تدوخ هک منکیم رکف ارچ منودیمن -

! یرُبب تکرش نیا

ِدرم رخآ یراد راکچ هچب نآ یاه یگتسجرب ..وهللاهب رگید تسه مه وا ِریصقت
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؟؟؟ یباسح

! مرادن هلصوح ، ناحبس نوریب -ورب

: دیوگیم فسات اب ناحبس

وور مشچ هرذ ..هی یتسنودیم وشردق درک، تقح رد هک یریخ یاعد ِرطاخ هب -اللقا

! هچب نوا هساو یتشادن

: ددنخیم رت یدج رابنیا

؟؟ مدب یرارف ماسرب ِلثم مه ور ایوت نوریب یریم -

یاه هعطق یلک و دنام یم شرآ .و دوریم نوریب و دشکیم یبل هدنخ زا خیلا ناحبس

! دراد طبر اهزیچ یلیخ هب تسا نئمطم هک یماسرب ِفشک و.. لزاپ ی هتخیر مه هب

اسراپ مناخ ِرتخد اب یتبسن کی امتح هک تسا نیا ، دسریم شنهذ هب هک یزیچ نیلوا

و کف زا هکنیا ِلا متحا سپ دوب. دایز یلیخ خلت تشوگ ِرتخد نآ هب شتهابش و دراد

و درکیم ییادگ و دزیم رع راتیگ اب ارچ .. سپ . تسا دایز مه، دشاب اسراپ مناخ ِلیماف

ِلیماف و کف زا دوشیم ! دنادیمن ؟؟؟ دوب هدروآ رد هفایق و تخیر نآ ارهب شدوخ

! هرخسم و بیجع ؟؟؟ دشاب ناشریقف و تخبدب

شنهذ زا یرگید ِرکف هبکاله هریخ . درادیمرب ار ماسرب وکالِه دنکیم زارد تسد

شیادیپ اجک زا وهکی یلا مج ! شنکمم ِریغ ابیرقت یاعد ِنتفرگ ..و شندرک اعد . درذگیم

اسراپ مناخ ِمسا هب ییانشآ هک.. یا یلا مج ؟! دیرخ ار شیاه سنج ِمامت دشو

ماسرب یاعد هک..اب یا یلا مج تس. ادگ هچب نیمه هب هیبش اسراپ مناخ ِرتخد و.. دراد

و.. شتکرش ِطسو داتفا وهکی نامسآ زا

ِیزاب کی دنکیم سح . دشکیم یرگید ِتمس ارهب شهاگن تریح رپ یا هدنخ کت اب

لگسا و ندوب هرخسم ِدب ِسح .. هدیچیپ حلا ِنیع هداس،ورد ِیزاب کی . تسا هرخسم

؟؟؟ تسا راک ِرس اعقاو دنکن . دنکیم بارخ ار شباصعا بیجع ندش،

مناخ ِرتخد .. اسراپ مناخ یلا.. مج . ددنبیم مشچ و دنکیم ترپ زیم یور کالهار

! ماسرب .. اسراپ
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یلا مج اب یلبق ِتییانشآ کی ماسرب هک.. دوشیم رتگرزب شرس رد رکف نیا هظحل وره

و.. هدش یزیر همانرب یاعد ..کی یزاب ..کی کلک کی . تشاد

: دراشفیم شا یناشیپ یور تسد و دریگیم درد رس

منک! ادیپ طقف .. ماسرب هسرب تهب متسد یاااو -

رتخد هک.. یماسرب نیمه .. دنکن دیآ.. یم شرس یوت هقرج ِلثم یرکف .. وهکی و

اسراپ مناخ ِیزانزان و ادا رپ ِرتخد نامه .. هدرک اه هچبرسپ هب هیبش ار شدوخ و.. تسا

؟!! دشاب

اعقاو دنکن . دوشیم کشخ یناتک و راتیگ یور شا هدش تام ِهاگن . دنکیم زاب مشچ

؟!! دشاب شدوخ

؟؟؟ ارچ رخآ ؟! دوشیم .. دمهفیمن

. دنکیم رکف سابل ِوش نآ زا دعب تسرد .. ماسرب ِییوهکی ِندش بیغ دعب..هب یا هقیقد و

یکیدزن یلیخ یلیخ تبسن امتح ، دشابن مه وا رگا یتح ناش! هدنخ و هاگن ِتهابش و

تسرد ، اسراپ مناخ یانشآ و دقن هب تسد ِیرتشم یلا، هک..مج صوصخ .هب دراد اهنآ اب

دش. شیادیپ ماسرب یاعد زا دعب

رجفنم سدح همهنیا زا دراد شزغم و دشکیم شا هناچ ارهب شا هدش تشم ِتسد

یوب . دوشیم یروآدای مهزاب هتشذگ ِزور دنچ ِلثم یزیچ ..کی یزیچ کی .و دوشیم

زا دیمهفن درک.. سح ار انشآ یوب اجنآ ..دوب! ینامهم نآ یوت دوب.. بش ..نآ ماسرب ِرطع

هزات و.. دوب انشآ یوب نامه هرابود دید، رگید ِراب ار ماسرب یتقو دوب.و طقف اجک،

! سدح هتبلا و دمآ شدای بشید نیمه ینعی دوب. ماسرب ِرطع یوب هک دمآ شدای

نشور دراد زیچ همه . دوریم ور مدق رمک هب تسد و دوشیم دنلب شیاج زا کالهف

لا.. متحا و سدح ِدح رد طقف مهزاب ،اما دوشیم

مهزاب . دنزیم گنز دراد، ماسرب زا هک یا هرامش اهنت هب رگید وِراب درادیمرب ار یشوگ

. تسا شوماخ

و درخ و دنزب دیآ یم شتسد مد هچره دهاوخیم شلد هک تسا هتخیر مه هب ردقنا
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یارب شدوخ هک تس یراتیگ نامه ، دسریم شروز هک یزیچ اهنت دنک.وهب ریشکاخ

راتیگ هب یمکحم ی هبرض شیاپ ،اب ندوب یبصع و صرح ِمامت .اب دیرخ ماسرب

. دوشیمن بوخ شلا .ح دتفا یم نیمز یور شیاه هکت و دوشیم فصن راتیگ .. دنزیم

راک ِرس اجک هکات دمهفب دیاب دنک. شیادیپ ، تسه هک روطره دیاب دنک.. یراک کی دیاب

و.. هدش هرخسم ردقچ و هدوب

نآ ..ای اسراپ مناخ ی هناخ ..ای اسراپ مناخ یلا..ای ..مج شندرک ادیپ یارب تسا دایز هار

.. اهادگ هچب

ِروج و..کی دنک رکف رتشیب دیاب دنک. ربص دیاب هک.. دنکیم رکف دعب یا هقیقد اما

دنک! ادیپ ار وا یرگید

********

اه نابایخ .زا تسا ریگرد امامت ریخا ِزور دنچ ِلثم شرکف و هتسشن نامرف ِتشپ

هاگن اه ور هدایپ ..هب دشکیم یتمس ره ارهب شهاگن هک تسا هدارا ویب درذگیم

ار...وره شورف وفلا شورف لگ یاه هچب . دنکیم تقد اه هار راهچ .هب دنکیم

لا بند ! شَل پیریت یتیاور ،ایهب یلگزُا ِپیت و دراد رس هب هنارسپ هککالِه یا هچبرسپ

! تسین ییاج چیه و.. تسا تسد هب راتیگ ی هرجنه نع ماسرب کی

رکف ، تسا رسدرد ورپ یضوع ی هچب نآ ِلا بند هب شمشچ هدارا یب هک روطنامه و

یروج کی دیاب و تسین تسرد یروطنیا ال صا . تسین شندرک ادیپ ِهار نیا هک دنکیم

هب دنک محر ادخ و دشاب وا ِگنچ رد دیاب ! دشاب هتشادن یرارف هک..هار دنک ادیپ ار وا

! ماسرب رب یاااو درک.. لگسا ار گرزب ِیهانپ ِشرآ هک یا هچب نآ

و هتسشن یسنلا هشوگ ِیکت ِلبم یور ، شیاه قیفر اب هتفه ِرخآ ِیمه ِرود یوت

رد اهرکف ، درذگیم ردقچ ..ره هدرک ریگ یا هطقن یور شهاگن . دنکیم دود یراگیس

تیلیت ار شزغم تاروصت و دنوریم رژه شخم یور اه سدح و دوشیم رتگرزب شرس

! فوه دننکیم

بآ زا رتخد رخآ ورد تشاذگ راک ِرس ار وا هام دنچ هک یزیچ همه یب ِمان ماسرب نیا



tlg
:@

NOVELSLAND

ِزرم ارهب وا هک ییاهزور . دهدب ار شیاهندرک هرخسم نیا ِباوج دیاب ... دیاب دمآ، رد

یم شرس یوت وا هب تبسن یفرخزم یاهسح کی هک ییاهزور و دناسریم یگناوید

و تنعل ار دوخ هک ییاهتقو و.. دراد سح هچبرسپ کی هب روطچ هک درکیم رکف و دمآ

دمآ! شرس یوت شندیسوب ِرکف هک یا هظحل و..نآ درکیم شنزرس

! تهب تنعل -

میقتسم ِدروخرب هچب نآ هکاب دنک ادیپ یهار ..هچ دزیرب یا هشقن هچ هک دنکیم رکف و

؟!! دشاب ، دهاوخیم هک روطنامه تسرد ناشدروخرب و دشاب هتشاد

؟؟؟ شرآ -

ال وصا دیایبرد یسک زا ییادص درادن تسود و دریگیمن مولعمان ی هطقن ارزا شهاگن

روطچ دنیبب و دنک رکف و دنیشنب طقف دراد تسود . دشاب هتشاد شراک هب یراک یسک

! دسرب ار هچب نآ ِباسح

: دونشیم ار ماردپ یادص دعب یا هیناث و دوشیم شکیدزن یسک

؟؟ شاداد هتفگ یچ تهب یک ؟؟ هدش یلکش نیا ت هفایق ارچ -

شوماخ شتسد ِمد ِفرظ یوت ار شراگیس ِرتلیف و دهدیم ناکت یتسد هلصوح یب

. دنکیم

.. منکیم رکف مراد تراک یپ -ورب

؟؟ ینک بآ ِریز ویک ِرس هک یشکیم هشقن یراد .. هکانسرت ت هفایق -

ار! شیور و دنک..ریز شفشک دهاوخیم ! دراد شمز دنک..ال بآ ِریز ار شرس دهاوخیمن

هچ هک دنادب تقو !نآ تسا فرط یدوجوم هچ هکاب دمهفب و دنک شیادیپ دهاوخیم

دنک. هچ دوجوم نآ واب دربب شیپ یهار

؟؟ دشن هچب نوا زا یربخ ؟؟ شرآ دش یچ -

دهاوخیم شلد طقف رضاح ِلا حرد و دونشب درادن تسود مه ار ناحبس یادص

! دنکب یساسا ِرکف کی و دنیشنب
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؟؟ مریگب ربخ شزا اجک -زا

: دهدیم ناکت اوه رد نتسنادن ِتلا ح هب یتسد ناحبس

؟؟ یدیدن وشاقیفر -

: دیوگیم هاتوک

-هن..

کی نیمه ردقچ . دننکیم هاگن وا هب هک دنیبیم ناحبس ِرانک مه ار اسیلا و شوهم حاال

تس! یفاک شباصعا ِنتخیر مه هب یارب شوهم ددع

: دیوگیم ناحبس

هی زا اللقا شاک مدز.. گنز شهب راب دنچ .. هشوماخ ، مراد شزا هک مه یا هرامش نوا -

هدش یزیچ هنکن ؟؟ تفر اجک دش.. شچ هک میدیمهفیم طقف میدرکیم شادیپ اج

؟؟ هشاب

اسیلا . تسا باوج نیرتهب توکس و دنزیم ناحبس یاه ینارگن و اهرکف هب یدنخزوپ

: دیوگیم زان واب دوشیم کیدزن

؟؟ هدش یچ ؟؟ هیچرادبآ شرآ ِتکرش وت هک یا هچبرسپ نومه ماسرب -

: دیوگیم یدنلب ِسفن اب ناحبس

.. تساجک مینودیمن هدش.. -مگ

: دیوگیم ینارگن اب لا حنیا ،اب تسا نایرج رد شیب مکو شوهم

؟؟ دیرادن شزا یربخ چیه ینعی -

: دیوگیم تحاران شوهم . دهدیم ناکت فارطا هب یرس ناحبس

هک تس هتفه کی ینعی .. تکرش وت شمدید شیپ ی هتفه نیمه .. ماسرب یلفط -

؟؟ تسین
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: دننکیم دوجو زاربا نامناج اسیلا

، دشن مه ادیپ ..هگا شرآ نکن تحاران وتدوخ دوب..حاال هزماب و نوطیش یلیخ .. یِخآ -

.. شاج هب یرایم هگید یکی .. ترس یادف

: ددنخیم ناحبس

همه ال ..صا خهیلا یلیخ شاج تکرش ..وت میشنارگن .. اسیلا سین ازیچ نیا ِثحب -

تکرش زا ور هچب وا یروج هی دوب شادخ زا هک شرآ نیا زج همه .. تسین هک نتحاران

هدب.. یرارف

دیآ.و یم شدب ، شرود ِندش غولش وزا دشکیم ارباال شدولا مخا ِهاگن شرآ

: وررپ هچب نآ ِندوبن زا تس یبصع ردقچ شرآ ِدوخ هک دمهفب یسک تسین رارق بخ..

هک تفر ! مشب تحاران شندش بیغ زا هک دوب یمهم تیصخش هچ راگنا -حاال

هی تکرش وت مراد ..حاالهک یچرادبآ ، هدایز هک یزیچ دش.. هک دش روگ ..مگو تفر

؟؟ میتحاران یگیم ، مشکیم شدوبن زا تحار ِسفن

؟؟ باصعا ییب یکالهف هتخیر مه هب ِشرآ یتسین ینعی

! متحاران هک مدیدنخ شوهم ِروگ.. هب -نم

: درغیم شوهم

! شرآ -

: ددنخیم صرح اب ناحبس اما

.. یداد شیرارف تدوخ منئمطم -

: دنزیم یدنخک شرآ

یاوخیم .. مداد شیرارف نم ؟؟ یکوا وش.. شلا یخیب کال سپ ، یدش نئمطم -حاالهک

یراک ؟؟ یگیم یچ ..حاال متکرش وت دایب متشادن تسود ، همدوخ ِتکرش ؟؟ ینک راکیچ

؟؟ دایمرب تتسد زا
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: دیوگیم طقف فسات زا یدنلب ِفوپ اب ناحبس

.. تشاد هانگ -

: دیوگیم صرح واب تسا دنخزوپ هب هیبش شرآ ِدنلب ی هدنخ کت

زونه ؟؟؟ ضرم اپ اترس ِکلومرام نوا ؟؟ تشاد هانگ نوا ! تشاد هانگ درک طلغ -

!! شمنیبب طقف .. شمنیبب طقف مرظتنم

: دیوگیم رکف ِقرغ شرآ و دنام یم شا هریخ بجعتم و واکجنک ناحبس

! ماسرب تمنیبب طقف -

: دنکیم ینیریشدوخ و دیآ یم کیدزن شوهم

تس.. هچب .. هراد هانگ ینکن شاوعد ؟؟؟ یشاداد هدرک راکیچ ماسرب -

و دنکیم هاگن قمحا ِمهفن نابز ِرهاوخ نیا هب یخزرب ! دنزب رِز شوهم دوب هدنام نیمه

: درغیم یمارآ یادص اب

ومصرح ی همه هک هتفین وت هب مهاگن نم طقف ! شابن نم ِمشچ ولج ال صا یکی -وت

؟؟؟ یدیمهف .. منکن خیلا وت ِرس

: دنکیم عمج ار شیاهبل تحاران شوهم

دایب هک متفگن دنهس هب یتح وت ِرطاخ ؟هب نیبب ؟؟ مدرک راکیچ هگم ؟؟ منک راکیچ -نم

.. هگید شابن تحاران متسد ..زا نومعمج وت

: دوشیم رت یرفک دنهس ِمسا ِندینش اب

! ترس منک یطاق راذن .. مرادن ال صا ور یکی وت ِباصعا ! شوهم وشمگ -ورب

یاهد اژ نیا االنزا دیاب .و دسرتیم و دنکیم هاگن ششاداد ِندش هباژاهد شوهم

ورپ مارآ یادص اب اسیلا و دننکیم یرود هیقب هک روطنامه درک! یرود هلمح ی هدامآ

: دیوگیم شزان

.. میشن شمحازم هرتهب .. هراد تولخ هب زاین شرآ ..االن میرب اه هچب -
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؟؟؟ کسولم وت یدوب یک ِنیریشدوخ

درادن لمحت رگید ! یضوع ِکسوس هلوت نآ ِندید یارب تس یتقاط یب زا راشرس شرآ

هک ییوا زا رتشیب ، درذگیم ردقچره . هتفر شخم یور روجدب شا هرابود ِندید و

. دریگیم لد هب هنیک دوب، هدرک شلگسا

یلا مج اب دیاب لوا هک دسریم هجیتن نیا هب هرخ وباال دنکیم رکف بش یاه همین ات

شیاه سنج ِمامت دشو شیادیپ وهکی اجک زا یلا مج نیا ال صا هک دمهفب . دنزب فرح

! ماسرب هدازماما یاعد زا دعب تسرد مه ..نآ دیرخ اجکی ار

*********

، یناتسمز یباتفآ و فاص یاوه ارهب شهاگن و دتسیا یم شرتفد ی هرجنپ یوربور

لحم رد رگید سفن .. دریگیم یسفن . دهدیم دمآ و تفر ورپ غولش ِنابایخ رد

! شیاه تداع همه، زا رتشیب .. هدرک قرف یلک لیاوا نآ اب زیچ همه . دریگیمن

سح .. یلومعم ِتکرش نیا ..ای یمیدق ِنامتخاس ..نیا تسین کانسرت نابایخ نیا رگید

دنارذگیم تکرش نیا اررد زور یاهتعاس رتشیب . دنکیم تداع دراد زیچ همه هب دنکیم

هکلب ، تسین یندمآ دب اهنت ..هن تسین یندمآ دب رگید لحم نیا یا هرخسم ِزرط وهب

! دوشیم گنت لحم نیا و تکرش نیا یارب شلد یهاگ

نآ ِروصت ..ایاب هدارا یب . دروخیم شتروص هب درس یاوه و دنکیم زاب ار هرجنپ

ِنز راتیگ ی هچبرسپ نآ خِیلا یاج ،ات نییاپ .. دشکیم نییاپ ار شهاگن لوا، یاهزور

نز! رع

تکرش دیآ. یمن مه شنابز هب یتح هک یا هرخسم ِفارتعا تس..خیلا! خیلا شیاج

یور سکچیه . دروآ یمنرد یزاب گنشم و یراک غولش سکچیه و تسا روک و توس

. دزیریمن ضرم ، نارگید ِراک رد یشکرس و یلوضف اب سکچیه .. دوریمن خم

دناوتیم هک تس یسح نیرت هرخسم ، هچب نآ یارب یگنتلد و ددنبیم ار هرجنپ مخا اب

ییاهزور ِمامت یروآدای و تسا صرح و هنیک طقف ! درادن دوجو و.. دشاب هتشاد دوجو

یارب یاههار هچ هک تسنادیمن و دشیم درُخ شباصعا و دشیم تیذا و دوب راک ِرس هک
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فُت! داد، تسد ارزا ییاه تیعقوم و..هچ دراد دوجو تالیف

ار یلا یمج هرامش راب، نیموس یارب .. رگید .ِراب درادیمرب ار یشوگ و ددرگیمرب

! تیعضو نیا زا تسا کالهف ردقچ و دنام یم خساپ یب شسامت مه رابنیا .و دریگیم

ار..و هدرک تِس دبهم هک ییاهرارق . دنکیم کچ ار اهباسح .. دنکیم راک ِمرگ ار شرس

هچب نآ ِندروآ هوهق ردو نآ ِندش زاب ِرظتنم ال وصا دنارذگیم ار تقو یروج کی

! تسین

. دشکیم باالیی دنلب ِفوپ و دهدیم هیکت ، یرارکت یاهراک زا هتسخ و درذگیم یتعاس

زا رود رابنیا .و دریگیم ار یلا یمج هرامش هرابود و درادیمرب ار یشوگ هرابود

: دهدیم ار شباوج یلا ،مج شراظتنا

.. مکیلع -سالم

: دوشیم دنلب یلدنص یور وزا دوشیم هدز ناجیه ، سامت یرارقرب اب

؟؟ نیبوخ ؟؟؟ امش ِلا وحا یلا.. مج یاقآ -سالم

: هشیمه ِلثم ، دنزیم فرح مرگ ابوا یلا مج

؟؟ نووج ِریدم یاقآ یروطچ لُگ.. ِیهانپ یاقآ -سالماا

: دیوگیم یتقو دراد مه مخا و ددنخیم هدارا یب

؟؟؟ هبوخ وراب راک ؟؟ اربخ امش..هچ نوبرق -

ار: شا رناژی رپ یادص دعب و دونشیم ار شا هدنخ یادص

هتفرگ قنور ؟؟ حهلا هچ رد تتکرش تس.. هلغشم رتشیب .. تسین دب رکش ور ادخ -

...؟؟ ااشنا

دوش! مامت و دنک در دراد تسود ار یلومعم یاهفرح رتدوز

امش.. ِفطل ..هب هرتهب -یِا

.. هشب مه رتهب ... ااشنا رکش.. ور ادخ -
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: دیوگیم هاتوک

.. رکشت -

: دیوگیم و دتسیا یم وهکی ، نتفر ور مدق وردحِلا دنکیم یثکم و

.. نوتتمدخ متشاد یضرع ،هی تمحازم زا ضرغ یلا مج یاقآ -

: دیوگیم للعت ِنودب یلا مج

نک.. رما امش ؟؟ مناج -

دنک: زکرمت دنکیم یعس و دنکیم توف نوریب یسفن

نوتزا لا وس اتدنچ ،هی میدرک هک یا هلماعم ِدرومرد متساوخیم .. شتسار .. نونمم -

.. مسرپب

: دونشیم ار یلا مج یادص دعب و دوشیم توکس طخ ِتشپ یا هیناث دنچ

؟؟ هدش یچ .. متمدخ -رد

! ینعم ،یب ددنخیم

یفرعم امش هب ونم هک..یک مسرپب متساوخیم ، نیاوخب وشتسار ..آآآ هدشن هک یزیچ -

؟؟ درک

: دیوگیم یلومعم یلا مج

هک... اه هدنشورف زا یکی هک.. متفگ -

: دیوگیم باتیب یلا، مج ِفرح ِنایم

؟؟ ندوب اسراپ موناخ یاهانشآ ..زا منودب وشتسار ماوخیم یلا مج یاقآ -

: دسرپیم ثکم اب یلا مج

؟؟ مرسپ هدش یزیچ -

: دسرپیم وهکی یلا و..مج دنک روج و تفج ار شیاهفرح دناوتیمن
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؟! دموا تشوخ ؟؟ یدید وشاراک ؟؟ نیدیسر اجک هب اسراپ موناخ اب یتسار -

: ددنخیم یبصع و دراشفیم یبل

هرارق .. ندوب گنشق و صاخ یلیخ نوشاراک .. متفر و مدش توعد نوشسابل ِوش -هلب

، مدرکن ادیپ یباسح و تسرد ِیرتشم نوچ زونه هتبلا .. مرخب ور نوش دمال زا اتدنچ هی

.. مدرکن یعطق ی هلماعم اسراپ موناخ اب

: دیوگیم تیاضر اب یلا مج

فرح نوشاه حرط هکت! یلیخ اسراپ موناخ یاراک .. دایم تشوخ متسنودیم -

زا دیلقت .. هشیم مومت ، هدشن دیلوت زونه هک هشورف رپ ردقنا نوشاه حرط یضعب .. هرادن

دیرخ انوا ِدنرب زا طقف ، هرخب لصا داوخب هک ینوا ،اما هدایز یلیخ نوشاه حرط

.. هنکیم

: تسا کالهف ردقچ و ددنخیم یدوخیب

؟؟ یلا مج یاقآ ندوب اسراپ موناخ یاهانشآ -زا

: دیوگیم هدنخ اب یلا مج

منم و یتخورف امش هک دوب هلماعم مهم ؟؟ هنکیم یقرف ..هچ هدوب یکره -حاال

.. یضار مه ود ..ره مدیرخ

و..ِراک هدوب اسراپ مناخ یاهانشآ زا یکی ِراک هک دوشیم نئمطم دراد مک مک

ابوا! کیدزن یلیخ ِتبسن دیاش و.. تس اسراپ مناخ یانشآ هک یماسرب و... ماسرب

!! اسراپ مناخ ِرتخد اب کیدزن یلیخ تبسن امتح ! امتح هن، هک دیاش .. دیاش

؟؟ ناج شرآ هگم هدش یزیچ -

: دسرپیم ،ار دروخیم راد ار شزغم هک یلا وس و دشکیم شهاتوک یاهشیر هب یتسد

؟؟ دوب یچ اسراپ مناخ ِرتخد ِمسا -

: دسرپیم بجعتم یلا مج
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؟؟؟ یدید مشرتخد -

و اهوم ..هچ ییاه یکرخ هوشع ..هچ ییاهادا هچ . دروآ یم دای ارهب اسراپ مناخ ِرتخد

! ییاهمشچ و.. سابل و تفارظ هچ !و یظیلغ ِشیارآ

دوب.. دمال زا یکی -

: دوشیم بجعتم یلا یمج هدنخ

؟! یگیم یدج -

! دنکیم شیادیپ .. دهدیم نوریب هب هرجنپ ارزا شهاگن

دوب.. نییوک ِلدم شمسا هک کیش و دنلب ِنهاریپ ..ابهی یلصا ِلدم منک رکف -هلب..

: دوشیم رت ریحتم یلا مج

یروطنوا شدوخ ِرتخد ِنت وت صاخ ِلدم نیا سپ ! اسراپ مناخ نیرفآ ههههع -

هدش.. شورف رپ ردقنا هک هدیشخرد

ماسرب هب هک یزیچره . تسا رگید یاهزیچ ِندیمهف ِلا بند . دهاوخیمن ار اهفرح نیا

! دشاب طوبرم

؟؟ دوب یچ شمسا .. نیتفگن -

: دوشیم حیرفت رپ یلا مج یادص

؟؟ ناج یهانپ یراد راکیچ مدرم ِرتخد ِمسا -هب

: دیوگیم شدوخ یلا مج هک دوشیم هدرشف یباصعا یب زا دراد رگید شکف

تس.. ایربِک شمسا .. ایربِک -

.. ایربِک دوب.. نیمه دمآ! شدای

؟؟؟ شیلیماف -و

الین... صا ایربک -
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.. هدینش بقال راگنا و تسانشآ مه شلیماف یتح . دنوشیم گنت هنارکفتم شیاهمشچ

الین! صا ایربِک .. ناهآ -

؟؟ ناج شرآ هدموین شیپ هک یلکشم هدرکن یادخ -

،عفال! دهدب یلا مج ارهب شساوح دنکیم یعس

رتخد ِمسا هخآ .. مدش واکجنک طقف .. تسین یلکشم چیه .. تسین یلکشم هن.. -هن

دوب! هتفر مدای وشلگشوخ ِموناخ

: دهدیم همادا ثکم یا هیناث واب

ِهیبش یلیخ هک هرادن ور یسک یا.. هلا خرتخد .. یرهاوخ .. ایربک یلا.. مج یاقآ طقف -

؟؟؟ هشاب شدوخ

: ددنخیم دنلب رگید رابنیا یلا مج

؟؟؟ یسرپیم وساالور نیا ناج رسپ هدش یچ -

: دیوگیم نیمه یارب ! تسا هرخسم شیاهلا وس مه اعقاو

... هگید ِلا وس هی طقف ..آآآ تسین یصاخ ِزیچ .. یچیه -

: دیوگیم شا هدنخ هت نامه اب یلا مج

؟؟ هیچ هگید -

: دسرپیم و دنام یم یا هطقن یور شهاگن

؟؟؟ دوب ایربک نیمه ... یرخب سنج نم زا یایب امش دشات هطساو هک ینوا -

: دیوگیم وهکی .. یهاتوک ِثکم اب یلا مج

-هن!

دوب! شدوخ .. یتنعل دوب!! شدوخ خآ

: دوشیم کشخ شبل یور هدنخ و ددنخیم تریح رپزا



tlg
:@

NOVELSLAND

دوب.. شدوخ سپ -

دش.. هطساو اه هدنشورف زا یکی هک.. متفگ ناج! شرآ -هن

تسا نشور شیارب زور ِلثم . دراشفیم شیاهمشچ ارهب شتسد ِفک و ددنبیم مشچ

! تسا نایمرد الین.. صا ایربک ..ای ماسرب هدازماما کی یاپ هک

.. مدش محازم هدنمرش یلا.. مج یاقآ هشاب -

: دنکیم للعت باوج رد یا هیناث دنچ یلا مج

! ادوب ایربک متفگ نم یگن ادعب .. دوبن رتخد نوا ناج یهانپ طقف .. منکیم شهاوخ -

ماسرب ِدوخ .. ایربک .. رتخد نآ هکنیا ِلا متحا وحاال.. ددنخیم یفرخزم وحِلا سح اب

دش! رتشیب یلیخ ، دشاب

یلا.. مج یاقآ مدینش وتادص مدش لا حشوخ .. مدرک لوبق هشاب .. دوبن نوا -هن

: دوشیم رتمارآ یلا مج یادص

.. هشاب هدموین شیپ یلکشم و هشاب ریخ ...هک ااشنا .. نینچمه -

: دنزیم یدنخزوپ

.. تحار نوتلا ..یخ یجاح تسین یلکشم -هن

. دنام یم ماسرب کالِه یور شا هدش گنت یاهمشچ و.. دنکیم یظفاحادخ یلا مج اب

ِتلا .ح دوشیم رتگرزب شنهذ رد هظحلر ..ه دشاب ایربک نامه ماسرب هکنیا لا متحا

نیا ..واب دنکیم رتکیدزن لا متحا نیا ارهب وا هک ییاه نیرتمهم ! رطع یوب ..و شهاگن

ادخ! ،ای گنشق گنشق یاه هشقن . دروخیم لوو شرس یوت یا هشقن هظحل رکف..ره

یتح زونه . دنادیمن هچب نآ ِدصق و فده زا یچیه زونه .. تسا ربخ هچ دنادیمن زونه

نامه رگا طقف .. دشاب رگا .اما دشاب ایربک نامه ماسرب هک تسین نئمطم !و دسانشیمن

... تقو دوب!نآ هچ اهیزاب یضوع نیا زا شفده هک دمهفب و دشاب ..ورگا دشاب

! مشب نئمطم دیاب لوا -
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یور شهاگن . هتفرگ ارردرب شزغم ِمامت هک تسا گرزب رکف نیا ردقنا رگید یتعاس و

نآ اب ندش ور رد ور یارب ار هار نیرتهب دیاب و.. دنام یم اسراپ مناخ ی هرامش

دنک. باختنا ایهن، تسا ماسرب دنادیمن ..هک رتخد

ار بناوج ی همه .. دنکیم زکرمت .. دنکیم رکف اه هقیقد ، اسراپ مناخ ی هرامش هب هریخ

نج! ِمخت نآ هب ندیسر یارب .. دجنسیم

نز،هب نیمه ِقیرط زا دیاب ! اسراپ مناخ طقف مه ..نآ دراد دوجو هار کی طقف

. ماسرب هب و..دعب دسرب ایربک شرتخد

نآ ِناهد ِندرک سیورس یارب یرارقیب و تیدج واب دنکیم سمل ار سامت ِنوکیآ

رظتنم و دنام یم هریخ یا هطقن !هب رتخد ال صا ..ای سنرت ..ای هسنجود ِدوجوم

: دونشیم ار اسراپ مناخ یادص و دوشیم رارقرب سامت هیناث دنچ زا دعب .و دوشیم

.. یهانپ یاقآ -سالم

و مرگ دنکیم یعس .و دشکیم شبل یور دنخبل و دریگیم مولعمان ی هطقن زا مشچ

: دهدب ار نز نیا ِباوج هنامرتحم

.. اسراپ مناخ ریخب زور -سالم..

: دونشیم ار نز ِمرتحم و یدج یادص ، لباقم ورد

؟؟ امش ِلا وحا .. مرکشتم -

کدنزیم فرح و دوریم ور مدق ، زکرمت ِظفح یارب و هدارا یب شرآ

؟؟ متسین هک محازم ؟؟ نیبوخ امش .. نونمم -

مدرکیمن رکف .. مدوب نوتسامت ِرظتنم هتقو یلیخ ؟؟ یهانپ یاقآ هیچ افرح نیا -هن

.. هدرکن بلج ور امش رظن ام، یاراک امتح متفگ .. دیریگب سامت هگید

روج دوخ هب دوخ هناهب هک بوخ ردقچ و دراد زاین اهراک نآ ِدیرخ حاالهب ردقچ

! تسا

ِدروم مه یلیخ نوتاراک اقافتا هنرگو دوب.. دایز یراتفرگ تقو دنچ نیا ، هدنمرش -
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هساو .امااالن هگید ِزیچ دوب،هن دایز ی هلغشم ، مندز گنز رید لیلد .. ندوب دنسپ

.. میشاب هتشاد مهاب یتبحص ،هی هشاب شناکما رگا هک متفرگ سامت نوتاهاب نیمه

: دوشیم رت مرگ نز یادص

یاراک امش،زا ِلثم یدنسپ صاخ و دنسپ تخس یاقآ هک مشاب راودیما منوتیم سپ -

؟؟ هشاب هدموا ششوخ ام

: دخرچیم رتخد نآ شوح و لوح طقف شرکف و دنزیم یدنخبل شرآ

ِنهاریپ نوا صوصخ نا..هب هداعلا قوف امش یاه حرط .. اسراپ موناخ امتح ! امتح -

دوب! نوترتخد ِنت وت هک یگنشق

خلت! تشوگ ِمناخ ربلد ِیعونصم یاهادا ونآ انشآ ِهاگن ونآ ایربک ونآ نهاریپ نآ

: دونشیم ار نز ِراختفا ورپ یمیمص یادص

.. دینک فیرعت ام زا امش هک هراختفا ِثعاب .. نیدرک ملا حشوخ -

لوبق ِدروم رهاظ و پیت ِظاحل زا ردقنا ، مامت یچ همه ِناج یهانپ ِشرآ یاقآ هلب..

ارهب یسکره هک تسه نووووج ابکالسو ردقنا و تسه مشچ یوت ردقنا و تسا

، شوپ شوخ یدایز اپکالسو اترس و یدج ِناوج ِدرم نینچ ِرظن و دنک بذج دوخ

راهچ ی هفاضا ،هب دوشن شومارف هقدص و دنپسا دییوگب ولین !هب تسا مهم امتح

هللا! مسب لُق..

مدب ور متاشرافس و مسرب تمدخ یروضح ، هنکمم ..حاالرگا دیراد فطل امش -

.. نوتتمدخ

: دیوگیم شا هنامرتحم ِتیدج اب اسراپ مناخ

.. متسه نوتتمدخ ..رد منکیم شهاوخ -

، رتخد ینآ هرابود ِندید و.. گرزب یوالی نآ هب هرابود نتفر ِرکف واب دتسیا یم اج رد

رتخد اهنت!نآ ییاج کی طقف .. دروایب شریگ ییاج کی . ددنخیم هنیک و صرح رپزا

!! دروایب ریگ ار



tlg
:@

NOVELSLAND

؟؟ مش محازم هک دیراد تقو هد تعاس حبص ادرف .. نونمم -

: دیوگیم ثکم یا هیناث اب نز

.. متمدخ رد ،نم هدنب ِرتفد دیشاب هتشاد فیرشت هدزای تعاس -

؟! رگید یاج کی ینعی . دنکیم رکف اسراپ مناخ ِرتفد هب هنارکفتم و دنکیم کیراب مشچ

. دیتسرفب نم یارب ور سردآ افطل .. تسین یلکشم هشاب -

اسراپ مناخ ِمایپ یتقو .و دوشیم سردآ ِرظتنم و دنکیم یظفاحادخ اسراپ مناخ اب

تس،اما یوال زا یرگید یاج سردآ هک دنیبیم ، دناوخیم ار سردآ شرآ و.. دسریم

... لحم نامه هب کیدزن

ریز نیمه هک نز راتیگ ی هرجنه ود ماسرب نآ زا رود ردقچ ! لحم نیا زا رود ردقچ و

! درکیم یبساک ندز، رع واب تسشنیم

هیام هچب ی هوشعرپ ِکرتخد نآ هک دتفیب کش هب دوشیم ثعاب هک تساهرکف نیمه

یزخو هفایق و پیت نآ ،اب دشاب نز رع یادگ ی هچبرسپ کی دیاب ارچ ، یرهش یباال

؟! دراد ضرم رگم رخآ و دجنگیمن ال صا ! شلیخ

دناوتیم .اما.. دنیبب شردام ِرتفد یوت ار رتخد نآ ادرف هک دشاب راودیما دناوتیمن

دهاوخ رتکیدزن مه رتخد نآ هب امتح ، اسراپ مناخ هب ندش کیدزن دوش!اب رتکیدزن

. دیمهف دهاوخ ار زیچ همه اهزور نیمه دشو

**

یاهوم الهبالی مه یتسد و دشکیم شا " وگنام " ِکرام ِتفاب ِرویلپ ی هقی هب یتسد

کی و دورب اسراپ مناخ اب رارق ِرس ترپسا ِپیت هکاب داد حیجرت ار زورما .. شبترم

! شُک رتخد یاقآ ، دشکب خر ارهب شتیباذج ِرگید یور

و یگشیمه ِمخا .اب دتسیا یم یراجت ِنامتخاس کی ِمجنپ ی هقبط یوت روسناسآ

یتاذ ِرورغ نامه دیآ.واب یم نوریب روسناسآ دنک،زا هاگن یسکچیه هب هکنیا ِنودب
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.اب درادیمرب رظن ِدروم ِدحاو ِتمس هب مدق ، تسا دوهشم شتاکرح ِمامت رد هک شا

. شا ینویلیم دنچ یاه دنلر بمیت و یکشم ِنیج ِراولش

. دراذگیم گنز یور تسد یقیمع ِسفن واب دزادنا یم دحاو ی هرامش هب یهاگن

دنک! زاب شیارب ردار رتخد نامه ..االن.. شاک

روج .دب تسا هارمه بارخ ِباصعا اب یرارقیب نیا و تسا شندید ِرظتنم هظحلر ه

یگدنز رد هک تس یزیچ نیرت بیجع ، هدیچیپ ِیکیتن ژ ِشهج ونآ هتفر شخم یور

. دوشیم کالهف رتشیب دنک، شمضه و دمهفب دناوتیمن نوچ و هدید شا

..و شراولش ِبیج یوت شناتشگنا ِکون طقف ، شتسد کی و چییوس شتسد کی

زاب رد یتقو ..اما رتخد نآ اب ندش ور رد ور یارب رظتنم امامت ..و هتسب ِرد هب شهاگن

ماسرب مناخ،ای یزانزان نآ هب یتهابش چیه هک دنیبیم ار یلا سنایم اتبسن ِدرم ، دوشیم

! درادن هتخوسردپ

؟ دییامرفب -سالم..

! هنیک رپ ِباتیب ِیهانپ ِبانج نک، نوریب ترس عفالزا ار شندید ِرکف

.. مراد تاق مال ِرارق اسراپ موناخ -سالم..اب

: دروآ یم دورف میظعت هب یرس و دنزیم شیور هب یدنخبل درم

.. دییامرفب منکیم شهاوخ .. دییامرفب -

دراو و دریگیم ، دشاب یچرادبآ ای رادیارس دنزیم سدح هک لا سنایم ِدرم زا مشچ

. دوشیم

یم رد هب کیدزن اجنامه یا هظحل ، اسراپ مناخ ِگرزب اتبسن ِتکرش هب ندش دراو اب

کابالسو یاج و..هچ دخرچیم هدارا دهد،یب ناکت رس هکنیا ِنودب شهاگن . دتسیا

یا! یزورما و بترم

ششوخ شلوبق ِلباق یاضف زا تس،اما یتکرش هچ اقیقد تکرش نیا دنادیمن زونه

سابل ِوش نامه رد هدش هئارا یاهراک اهو حرط نامه هب تکرش نیا امتح دیآ.و یم

..کی دیاش هک ذهدیم ناشن اهراوید هب هدش بصن ِگرزب یاهسکع .و تسا طوبرم
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! دشاب سابل ِیحارط ِتکرش

.. بانج دییامرفب -

یب دنکیم یعس و دریگیم هتسب ِرد دنچ زا مشچ لا، سنایم ِدرم یادص ِندینش اب

! دشاب عمج ساوح و تیمها

دنلب شیاپ هب مارتحا اب یشوپ شوخ ِیشنم ، دوشیم رتکیدزن یتقو و درادیمرب مدق

: دوشیم

؟؟ منکب نوتهب منوتیم یکمک ..هچ ریخب نوتزور -سالم..

: دیوگیم یهاتوک ِثکم اب شرآ

.. مراد تاق مال ِرارق اسراپ مناخ -اب

: دیوگیم دنخبل واب دنکیم تاق مال یاهرارق هب یهاگن ناوج ِرتخد

؟؟ یهانپ یاقآ -هلب..

یشنم ؟؟ دشاب اهقاتا نیا زا یکی یوت .. رتخد نآ تسا نکمم . دهدیم ناکت یرس شرآ

: دیوگیم

منک.. گنهامه اسراپ مناخ اب نم ات دیشاب هتشاد فیرشت هظحل دنچ -

زا یکی ِرد هظحل نامه و ددرگیم رود ات رود شهاگن . دریگیم مشچ و دیوگیمن یزیچ

تسد هب هک ییاه هگرب واب دیآ یم نوریب یناوج نادنچ هن ِنز . دوشیم زاب اهقاتا

ِتکرش راک..کی ِلا حرد .. لوصا یور .. بترم زیچ همه . دوشیم یرگید ِقاتا ِدراو دراد،

! یعقاو

.. ندروآ فیرشت یهانپ یاقآ ، اسراپ مناخ -

.. تسا لوغشم شرکف .و دریگیم تمسق نآ زا مشچ و دونشیم ار یشنم یادص

.. مشچ -

: دیوگیم وا هب ،ور شیاج ِرس نفلت ِیشوگ ِنتشاذگ اب رتخد
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.. لخاد دیربب فیرشت دینوتیم -

: دیوگیم مارتحا واب دنکیم هراشا یتمس هب دعب و

.. تیریدم ِقاتا -

شرظن ،هب درذگیم ردقچره .و دوریم تیریدم ِقاتا ِتمس وهب دریگیم مشچ شرآ

شردام هک یتقو دشاب نامه دیاب ارچ دیآ. یم رظن هب رت هرخسم ، ماسرب ِندوب ایربک

هچب کی و دننکیم یگدنز رهش ی هقطنم نیرتهب ورد دراد یگرزب نیا هب ِتکرش کی

یاه ور هدایپ و نابایخ رد دیایب دیاب ، ینارذگشوخ و لوپ رد قرغ و هفرم ی هیام

قیفر دنک؟!!و یبساک و دهدب رج ولگ و دنزب هرعن و دنزب راتیگ و دنیشنب رهش نییاپ

؟! هراچیب تخبدب ی هچب اه وهد نوتب وگال فِسوا و یسِا و لضفلا وبا دشاب شیاه

اسراپ مناخ ِ" دییامرفب " یادص یتقو .و دنزیم رد هب هقت دنچ مهرب و مهرد ِراکفا اب

مناخ هک دنیبیم .و دوشیم لخاد . دنکیم زاب وردار دشکیم ار هریگتسد ، دونشیم ار

. تسا هدش دنلب وا یاپ وهب تسا شزیم ِتشپ اسراپ

: دنکیم یتسد شیپ نداد ،ردسالم درادن هک یبدا ِسکعرب

-سالم..

: تسا هبذجاب و یدج شتاکرح وکال دنزیم دنخبل نز

.. ریخب زور .. زیزع ِیهانپ یاقآ -سالم

: دنزیم یگنرمک ِدنخبل و ددنبیم ردار

؟ نیتسه بوخ .. نینچمه -

. دراد نیسحت شهاگن و دنادرگیم شوپ شوخ و ناوج ِدرم ِیاپ رسات هب یهاگن نز

! دوشیم هداعلا قوف ، دشوپب یچره هک تس ییاه پیت نآ زا رسپ نیا

.. دیدمآ شوخ .. دییامرفب .. رکشتم -

و یزورما و کیش ِرتفد . دوریم یفیدر ِیمرچ یاه لبم ِتمس وهب دهدیم ناکت یرس

: دیوگیم ، دنیشنیم یتقو و.. دنزیم مشچ هب اسراپ مناخ ِبترم
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.. نونمم -

هدیشک ، تسا بصن راوید هب هک یکچوک و گرزب یاهسکع ِباق ِتمس هب شهاگن و

. تسا ناشدوخ دنرب زا امتح هک ییاهراک اهو لدم سکع و یتسد یاه حرط . دوشیم

: دنزیم دنخبل وا هب وور دنیشنیم نز

؟؟ ناج یهانپ یاقآ هروطچ نوتلا ح ؟؟ بخ -

! دراد وکالس رورغ اتاذ ، بانج و دزادنا یم اپ یور اپ دوخ ِصاخ تس ابژ

؟؟ مدشن هک نوتِراک ِمحازم .. مرکشتم -

..حا دنچره ؟؟ دوشیم ! دنکیم روصت یراهب یاهراک یاهلدم زا یکی ار وا شرکف رد ونز

! دهاوخیمن تفگ الهک

امش رایتخا رد هدزای تعاس نم ینعی ، تسه هدزای تعاس رارق یتقو هن! هک همولعم -

؟؟ هتسرد .. تکرش هب طوبرم و هیراک ِرارق هی مه رارق نیا نوچ .. متسه

! هنامرتحم هچ هُا

.. هتبلا -هلب

تکرش ِراختفا و رابتعا ییاه یرتشم نینچ ِنتشاد و دهدیم تعسو ار شدنخبل نز

بخ! تسا

ملا.. حشوخ -

اسراپ ِرتفد ِرد هب هقت دنچ ،هک دنزب فرح شرظن دم یاهلدم ِدرومرد دهاوخیم شرآ

مناخ ِ" دییامرفب زا" دعب .ورد دهد باوج اسراپ مناخ ات دنکیم ثکم . دروخیم

. دوشیم لخاد هوهق ِینیس اب لا سنایم ِدرم و دوشیم زاب اسراپ

دزادنا یم شسخُت یولوچوک یچرادبآ ِدای ارهب ،وا اسراپ مناخ ِتکرش ِیچرادبآ ِندید

! هزماب و.. دوب خم یور و فرح ورپ لوضف ردقچ هک

دیاش هک دنکیم رکف دوخ اب شرآ و دراذگیم شیوربور ِزیم یور ار هوهق ِناجنف درم

نآ ّرش و درکیم مادختسا رگید ِیچرادبآ کی ، تسکش یدسا یاپ هک عقوم نامه دیاب
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راک رس ِرکف وحاال دنکن لوغشم ار شرکف اهدعب .هک درکیم مک هشیمه یارب ار هچب

نازیوآ و شندرک ادیپ یارب دشابن هشقن ِلا بند یه و دشاب هتشادن ندش لگسا و ندوب

! شندرک

باصعا یدایز مه شا یروطنامه یتقو دوش زاب شتکرش هب شیاپ تشاذگ ارچ ال صا

و تشاذگ شا هساک رد روطنیا هک ناحبس ردفالِن ؟!یِا دوب بیرغ بیجع و نک درُخ

! نوریب تخادنا یم تکرش ارزا ودره دیاب

.. یهانپ یاقآ دییامرفب -

نوریب اسراپ مناخ ِرتفد زا لا سنایم ِیچرادبآ یِک هک دیمهفن و دیآ یم نوریب رکف زا

: دیوگیم هاتوک و دنزیم یدنخبل اسراپ مناخ ِرظتنم ِهاگن ِباوج .رد تسب وردار تفر

.. نونمم -

: دیوگیم و دشکیم یسفن و

؟؟ منیبب ور رخآ ِوش یاه حرط هگید ِرابکی منوتیم -

: دهدیم ناکت یرس اسراپ مناخ

! هتبلا -

: دوشیم دنلب شیاج وزا درادیمرب شزیم یور زا یگولا وتاک

اه یرتشم و اراکمه ِرایتخا ورد هدموا رد گولا تاک تروص رخآ،هب ِوش یاراک ِمامت -

.. هریگیم رارق

: دریگیم شرآ ِتمس ارهب گولا تاک

.. مینک هدامآ نوتارب ات دییامرفب شرافس شدادعت ،اب دیدنسپیم ور مودکره -

مه رتخد نآ ِسکع هک تسا نیا شرکف رد طقف و دریگیم نز ِتسد ارزا گولا تاک

! تسه

.. هنکن درد نوتتسد -
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: دهدیم حیضوت و دنیشنیم شا یرانک ِلبم یور نز

دنسپ ِدروم یردق هب اراک یرس هی صوصخ ..هب میتشاد یدایز ِتاشرافس حلا -اتهب

مینکیم یعس لا حنیا اب یلو دش.. هتسب مه روشک زا جراخ و دایز ِدادرارق هک دوب

اه حرط ،کال دیدج سِلا یارب نوچ .. میدب لیوحت ور تاشرافس دیاب، هک یخیرات نومه

.. هشیم ندز حرط هب عورش دیدج یاراک و هشیم ضوع

ی هشوپ یوت ارزا گولا .تاک تسا شتسد یوت هک تس یگولا تاک هب شساوح اما.. شرآ

یم گولا تاک یور اقیقد و دلج یور هب شمشچ هک نیمه و دروآ یم رد شصوصخم

! رتخد نامه و.. دنیبیم ار رخاف ِنهاریپ نامه ، دتفا

ِنماد هب شتسد کی و هدیشک نییاپ ار شهاگن ، یرصم و یرتچ یاهوم هکاب یرتخد

و دنکیم هاگن دلج ِسکع نامه هب طقف اه هیناث .. شرآ رمک..و هب شتسد کی و نهاریپ

تس! ایربک شمسا هک یرتخد ِتروص هب رتشیب

ش هئارا زا هتفه ود االنهک یتح دوب.. اراک نیرت نشورف رپ زا یکی لدم -نیا

.. میراد شرافس دایز ِدادعت اب نانچمه ،اما هتشذگ

مناخ ِباوج . تسا ریز هب کرتخد ِهاگن و دهاوخیم ار رتخد نیا یاهمشچ ِندید شلد

: دهدیم یزیچ کی یروطنیمه ار اسراپ

.. هیگنشق ِراک.. یلیخ .. هگنشق -

کرتخد وِنت اهوم و تروص یور شرآ ِهاگن ، نهاریپ زا رتشیب .اما تسه هک گنشق

؟! دشاب ادگ ِپیت دب ِلگسا ماسرب نامه دوشیم .. ایربک نیا ! هدنام

اعقاو ..امااالن هشب ییامنور شزا وش نوا یوت دوبن رارق .. نگیم ونیمه همه -

دش.. عقاو ایلیخ ِدنسپ ِدروم هک ملا حشوخ

یلک کرتخد دنک.. زکرمت دناوتیمن . دنیشنیم شیاهوربا ِنیب یگتخیر مه هب زا یمخا

یاه و..بل هدناشوپ ار شا یناشیپ هک یاه یرتچ و یرصم یوم کی و دراد شیارآ

! قارب ِزمرق

؟؟ هتسرد .. نوترتخد ِنت -هلب..وت
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: ددنخیم راختفا اب اسراپ مناخ

دوب.. هدش هتخود ایربک یِنت هزادنا -

: دنکیم دیکات اسراپ مناخ و دنکیم یهاگن شرآ

هنک.. شنت تسساوخیمن هنک..کال شنت هناتسود ِوش نوا وت تساوخیمن !اما مرتخد -

: دسرپیم هنارکفتم شرآ

؟؟ ارچ -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد اسراپ مناخ

.. یصخش دالِلی یرس هی رطاخ -هب

. تسا ریگرد شرکف یلک شا یروطنیمه . دنکیمن یواکجنک رگید و دهدیم باال ییوربا

تسا لدم نآ زا یرگید ِسکع لا ..بند مهزاب ..و دنیبیم ار اهلدم . دنزیم قرو ار گولا تاک

تس، یماداب یاهمشچ نامه دنیبب ..هک میقتسم ِهاگن کی ! دشاب یرتهب ِهاگن کی دیاب و

ایهن!

دوب.. باال ششورف هداعلا قوف مه حرط -نیا

مناخ ِتشگنا .. دنزیم قرو . دهدیم ناکت یرس طقف و دنکیم یهاگن نماد و تک هب

: دنیشنیم رگید ِلدم یور اسراپ

.. هنوتدنسپ ِدروم دیتفگ هک هییاراک نومه زا یکی اه.. عهیلا منیا یهانپ یاقآ -

: دیوگیم وا هب ور دنخبل اب نیمه یارب دنک. زکرمت دراذگیمن نز

باختنا ور امودک هک مریگیم میمصت دعب ، منیبب ور همه لماک رود هی دیدب هزاجا -

منک..

: دنزیم یدنخبل هدش بذعم ، یهاتوک ِثکم اب نز

.. متمدخ ،رد دیتساوخ مه یحیضوت ..ره دییامرفب .. امتح -
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هحفص ..ورد درذگیم اهلدم .زا دنزیم قرو ار گولا وتاک دنکیم یهاتوک ِرکشت

مامت ی هحفص .ود دوشیم نایامن شمشچ یولج نهاریپ لدم نامه مهزاب یا..

و هایس یاهمشچ نآ ..اب اسراپ مناخ ِرتخد .. رابنیا !و سکع کی هب هدش هداد صاصتخا

یدنخبل .اب هدرک هاگن نیبرود هب میقتسم شا، یماداب و.. هدش شیارآ و تطنیش رپ

! باذج و.. تسا هنایذوم یمک هک یهاگن و گنرمک

مه ردقچره دنا! هیبش . دنکیم هسیاقم ماسرب یاهمشچ اراب اهمشچ نیا شنهذ یوت

شتیباذج و ییاریگ مه شیارآ ِنودب اهمشچ .نآ تسا هیبش ،اما دشاب هتشاد شیارآ

دوب. صخشم سکع یوت زا مه شرطع یوب شاک ؟! تسا نامه و.. تشاد ار

: ددرگیمرب اسراپ مناخ ِتمس هب لوغشم ِرکف و ثکم اب

.. تسانشآ نم هساو یلیخ نوترتخد -

: دنرپیم باال اسراپ مناخ یاهوربا

؟؟؟ یدج -

. دنکیم هاگن شیابیز قوف ِتس نآژ اب ایربک ِسکع هب رگید وراب دهدیم ناکت یرس

.. هیسک ِهیبش ..ای شمدید ییاج بقال راگنا -

: دیوگیم یتقو دراد یراختفا رپ ِدنخبل اسراپ مناخ

و شلا ِلدم هساو شاهرتسوپ ،اما هشاب هرادن تسود شدوخ هتبلا .. هلدم مرتخد -

.. نومدوخ ِدنرب ..اب تسه اههاگشورف و اهتیاس وت یرسور

؟! دهد یاج شلوغشم ِرکف یاجک ار یکی نیا هُا

.و تسا هدش هدز ناشیاه حرط ِمامت یور هک دهدیم ناشصوصخم ِدنرب ارهب شهاگن

: دناوخیم بل ِریز

! فاک -

ال شاک ؟؟ تسا هدینش ار یسراف ِدنرب نیا ِمسا بقال هک دنکیم رکف دوخ اب رگید وِراب

زا یسکع دیاش و.. درکیم چرس ار دنرب نیا ِمسا اه، تیاس یوت زور دنچ نیا یوت لقا
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! دیدیم ایربک

: دنکیم اسراپ مناخ هب ور

؟؟ دیتشاد مسا نیا ِباختنا زا یفده ؟؟ هیچ شینعم -

هدش، کح اهسکع ِمامت یور ابیز یلیخ مهو رد ِطخ هکاب یدنرب ِمسا هب اسراپ مناخ

: دنکیم یهاگن

ور مسا نیا مرسمه ِقفاوت ..اب شاردارب اتود و ایربک .. تساه هچب مسا ِلوا ِفرح -

.. میدرک تبث

!! مناخ ماسرب !ای مناخ رتخد دراد مه ردارب اتود سپ

یارب ییاهزیچ کی دیاب و دنکیم رورم لوا زا رگید ،ِراب دنیبیم ار اهسکع لماک یتقو

دنک! باختنا شرافس

هب هک کیش و تخود شوخ تُک و لا روا ..و دنکیم باختنا ار مرچ ِشفک و هلوک -

هک تسا هتسار ِراولش ِباختنا ِلا حرد دنک. تباقر کرُت یاهلدم اب دناوتیم متح

: دیوگیم

یناریا رتشیب نوشرادیرخ هتبلا .. مدید دایز کرُت یاهتیاس وت نم لدم کبس نیا -وت

؟؟ هشیم دیرخ هیکرت ،زا تسه ناریا وت یتقو ارچ .. نتسه

: ددنخیم فسات اب اسراپ مناخ

هیکرت یوت هک ییاهوتنام زا یلیخ .. هناریا ِدوخ ِدیلوت انومه رثکا ، نیاوخب وشتسار -

زا رتشیب هک هشیم نوترواب .. هشیم هدز هیکرت ِمسا هب هک یکرام یتح .. هریم شورف

؟؟ نا یناریا دصرد داتشه

: دنکیم هاگن نز هب تریح اب شرآ

یچ؟! ینعی .. ممهفیمن -

: دهدیم ناکت یتسد نز
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هدنشورف ..دعب هیکرت هتسرفیم دعب ، هنزیم هیکرت ِکرام و هنکیم دیلوت ناریا ینعی -

ِسنج نگب نوشاه یرتشم هب ..هک ننکیم ناریا ِدراو و نرخیم هیکرت زا یناریا یاه

! هکرُت

ریحتم یا هدنخ کت ..اب دمهفب ار نز یاهفرح شرآ ات دشکیم لوط یا هیناث دنچ

: دیوگیم

ارچ؟!! -

: دهدیم یاباال هناش نز

نوچ ! ندیم حیجرت یناریا ِکرام و سنج هب ور کرُت ِکرام و سنج ایلیخ نوچ -

یوت هک هنومَن هتفگان هتبلا .. نراد لوبق رتشیب ور کرت اه،دمالی یرتشم زا یلیخ

یاهدنرِب یرس هی رگم همک.. یلیخ ، شفک و فیک و سابل دمالی یارب غیلبت ناریا

.. فورعم

همادا اسراپ مناخ ! هرخسم ِلوصا نیا زا تسا بجعتم ردقچ و دوشیم رکف ِقرغ شرآ

: دهدیم

ِندشن تیامح ..هب کرُت دمالی هب هدرگیمرب هگید ِرس تس..هی هیضق ِرس هی نیا هتبلا -

و ننک دراو سنج ندیم حیجرت ..هک اراذگ هیامرس ِندرکن کسیر ..هب ناریا یاه یدیلوت

ورد نزیرب هیامرس یلک و ننک زاب یدیلوت هکنیا ننک،ات دوس یلک و نشورفب تحار

یلیخ ِتمیق هکاب نا ینیچ یاه سنج هگید ِرس هرن..وهی شورف نوشانسج رخآ

.. نتفرگ نوشتسد وت ور رازاب ِلک نییاپ یلیخ

: دیوگیم ثکم واب دنکیم توف نوریب ار شسفن

لد هب یگنچ نوماه حرط .. اسراپ مناخ هنومدوخ یاه حرط مه هیضق ِرس -هی

.. هنزیمن

: دنکیم دییات نز

هیضق ِلصا .. مگیم مزاب همک.. یلیخ یناریا یاه یدیلوت ِنیب بوخ ِحارط .. هتسرد -

.. نیلوئسم ِفرط زا اه،مه یرتشم و مدرم ِفرط زا مه ! ندادن اهب نومه هب هدرگیمرب
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: دهدیم همادا نز . درادن نتفگ یارب یفرح و دهدیم ناکت رس

و رضاح شور هیلوا ِداوم و هنکیم یغابد ور ماخ ِمرچ ناریا هک دینودیم مرچ! -ثمال

ِتمیق واب هنکیم لیدبت مرچ تاقتشم هب ور انوا هیکرت ؟؟و هیکرت هتسرفیم هدامآ

ِسابل و دنبتسد یتح و دنبرمک و شفک و فیک .. ناریا هب هشورفیم ربارب دنچ

تیمها دایز اهیرتشم ِتارظن اههب یدیلوت .. میرادن بوخ ِحارط نوچ ؟؟ ارچ مرچ..

ولگ وت ورب وله فورعم ِلوق وهب رسدرد ِنودب ِراک ..ایحاال ننکیمن کسیر ،ای ندیمن

فورعم یاکرام یرس هدش..هی رتهب عضو یمک االن هتبلا .. ندیم حیجرت ور

هدننکرداص هکنیا زا رتشیب مک! یلیخ همک.. مزاب هدش..اما رتشیب شفک یدیلوت .. میراد

ریز.. سابل و سابل صوصخ اه..هب هنیمز ی همه میا..وت هدننک دراو ، میشاب

گولا تاک یوت ِرتخد ِسکع ارهب شهاگن و دریگیم مشچ یا هرخسم ی هدنخ کت اب

. دهدیم

.. نتشاد یدیلوت صوصخ ..هب هشاب تخس دیاب ناریا وت ندرک راک طیارش نیا -اب

: ددنخیم اسراپ مناخ

حرط هچ اپورا مینیبب و میشاب رظتنم هکنیا یاج ..هب تسین تخس ، هشاب تیامح -

ِراک ی هزاجا هک تسه مه نیناوق یرس هی ..اما مینزب حرط نومدوخ ، هنزیم ییاه

و... ناوناب ِسابل صوصخ ..هب هدیمن ور زاجم

. دونشیم نوریب زا ییادص هک.. تسا نداد شوگ ِلا حرد و دنادیم بوخ ار نز ِروظنم

دوب! خم ور هشیمه هک یدنلب ِمولو نآ ،اب انشآ یلیخ یادص

امامت .و دنکیم هاگن رتفد ِرد هب هناروابان و دوشیم ترپ اسراپ مناخ زا لک هب شساوح

.. نوریب یاهادص ِصیخشت یارب دوشیم شوگ

؟؟ زانوِرس یزان تدوخ اب ینکیم راکیچ بال! یشیم رت لگشوخ یراد زور هب زور -

!! ماسرب ِدوخ.. ؟! تسا شدوخ .. دوشیم کشخ رد یور شهاگن

ار! وا ِدنلب یادص و دونشیم یشنم زا یفیعض و کزان یادص

؟؟؟ تساجک م هنن ! ینوج وتِرگیج -
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: دیوگیم هک دنکیم سح ار اسراپ مناخ ِبجعتم ِهاگن

؟؟ یهانپ یاقآ هدش یزیچ -

: تفگ دنزیم سدح هک دوشنیم مه ار یشنم ِکزان یادص

.. هراد نومهم -

! هداد تروق وگدنلب اتاذ ، تسا دنلب ماسرب یادص

؟؟ شنومهم تسه یک -عِع؟!!

. دوشیم دنلب شیاج زا وهکی ایهن! تسا شدوخ هک دمهفب دیاب . دروآ یمن بات رگید

؟!! یهانپ یاقآ -

: دیوگیم یزیچ و دنکیم دنت رداپ ِتمس هب

... هظحل هی دیشخبب -

نوریب ارهب شهاگن هلصاف .وبال دنکیم زاب وردار دشکیم ار هریگتسد دوز یلیخ

ِپیت ..کی هنارسپ ..ای هنارتخد نادنچ هن ِپیت ..اب ایربک ..ای ماسرب هظحل نامه و.. دهدیم

ِندید اب هظحل نامه .و ددرگیمرب وا ِتمس هب تسا شبل یور هک یا هدنخ ..اب ترپسا

! دوشیم کشخ اج رد شرآ

نآ یوت تریح و سرت و درادیمرب بقع یمدق هدارا یب . دشکیم رپ شبل یور زا هدنخ

اللو لک وهب درپیم ینآ هب شتروص ِگنر . دوشیم رادیدپ ششیارآ زا خیلا ِتروص

هدش! چگ ِناج ایربک دوشیم جلف

شدوخ و دوب شدوخ .. دنکیم گنت مشچ شرآ . دوشیم لفق مه اهرد هیناث ناشهاگن

! هتفای شهج ِسوریو ِماسرب نامه !و تسا رتخد نامه و تسا

: دیوگیم وا ِتشحو ِقرغ یاهمشچ رد هریخ و دنزیم کلپ

؟! ماسرب ؟؟ای ایربک -
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یمدق زونه . ددرگیمرب ، یسفن یب زا هدنام زاب ِناهد واب دنکیم ادیپ ار دوخ یتخس هب

: دونشیم ار اسراپ هناورپ کابالس، ِناج هنن یادص هک هتشادنرب

؟؟ یدموا ایربک -

مه شرآ . دوشیم شخپ سنلا یاضف یوت شا، یناشیپ هب شتسد ِندش هدیبوک یادص

کی یتح درک! شیادیپ هرخ وباال تسا شدوخ و هدید اجنیا ار وا هک دنکیمن رواب

: دهدیم رارق بطاخم ار اسراپ مناخ و دریگیمن شزا مشچ مه هظحل

؟؟ نتسه نوترتخد -

: دنزیم دنخبل و تسا بجعتم اسراپ مناخ

.. مکی االن.. طقف .. شنیدوب هدید ینومهم وت هک نومه .. ایربک مرتخد -هلب..

ار شرتخد دعب . ددنخیم و تسا دروآ تلا جخ شعضو رسو هک دیوگب دوشیمن شیور

: دهدیم رارق بطاخم

؟! ایربک -

هب شتشپ و تسا راوید هب شهاگن . دهدیم نوریب تدش اراب شسفن ایربک

هدازماما یادخ یا رخآ تس! اجنیا نوج سیئر و دیآ یمن باال شسفن اهنآ..

ال وصا دوش شیادیپ اجنیا دیاب لوغ هچب نیا هک تسا سناشدب ردقنا ارچ .. ماسرب

؟؟؟ دنکیم یطلغ هچ اجنیا

؟؟ نامام ایربک -

دنک؟! رارف دوشیمن ؟؟ ددرگرب . دراشفیم مشچ

؟؟ مدیدن ییاج بقال ور امش نم موناخ ایربک -

. دوریم امظُع ِکاف هب دنک رارف رگا درک. رارف االن دوشیمن !هن.. دزیریم وهکی شبلق

!! امظع ِداب ..هب دیشخبب عیه!

: دونشیم ار شردام ِبجعتم و مارآ یادص
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یچ منودیمن .. شیبدا یب زا یهانپ یاقآ دیشخبب ادخ ور وت ؟؟ زاب هشچ رتخد -نیا

هدش!

و دنک روج و عمج ار دوخ دیاب . دننزب شدنگ و دهدیم ورف تخس ار شیولگ بآ

ارات شبل و.. دتسرفیم نوریب مکحم ار شسفن ! هدشن تخبدب نیا زا رتشیب ات ددرگرب

! ددرگیمرب هس.. ود کی ..و دشکیم دح نیرخآ

نآ اب یکرتب و دوریم دنب شسفن ، دسریم هللا ُتنعل یاهمشچ هب شمشچ هک نیمه اما

نج! هدنُگ یوشیم رهاظ اج همه هک تیاه هلضع

! یداشگ هلگ ی هدنخ هچ و دنکیم ظفح ار شا هدنخ

؟؟ منامام ِنومهم نیبوخ ... !سالمااا یراس -هُا

هتیصخش ود دنک ادخ . هچب نیا تسا ملیف ِدوخ ال وصا دوشیم رتکیراب شرآ ِنامشچ

! دشاب راچد یکلهم یرامیب نینچ تسین دیعب و دشابن

: دهدیم ار شباوج بل ِریز و مارآ

.. مونااااخ ایربک .. شنامام ِرتخد -سالم

کالِه ِریز هک یهاتوک یاهوم .. شیاپ اترس .. شپیت .زا دریگیمن شتروص ارزا شهاگن و

.. شهاتوک ِیداب ِنشپاک ..ونآ تسین صخشم دایز شا هزماب یمشپ

واکجنک .و دنکیم شهاگن بجعت اب شردام و یکلا شا هدنخ و تسا لوه ایربک

؟؟ دنتسین کوکشم . دنکیم اجباج شرآ واو ِنیب ار شهاگن

بخ: دسرتیم ندش کیدزن وزا دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

ِیپ مرب هگید نم هزاجا ...اب دییامرفب ادخ ور ..وت دییامرفب .. مشیمن نوتمحازم -

هَا!! مراد هک یدنگ ِسناش نیا !اب مگرم ِروگ میتخبدب

: دنکیم شنزرس ار شرتخد تریح اب هناورپ

؟؟؟ هندز فرح ِزرط هچ نیا ایربک -
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! تسا شیاهیزاب گنشم یاشامت ِلا حرد طقف شرآ و ددنخیم ایربک

.. یناه یاب ..عفال نوج یمام هرآ !هُا یمام ینعی هنن.. هدنمرش -

: دیوگیم روظنم رپ شرآ ، ددرگرب دهاوخیم هک نیمه

؟؟؟ میدید ور هگیدمه اجک یگب یاوخیمن -

: ددنخیم تشحو واب دوشیم کیدزن دوز یلیخ !و درپیم ایربک ِتروص زا گنر

!! منیبب منک تاگن راذب امش؟!اه ؟؟ میدید ور هگیدمه اجک -

ماسرب زا شردام ، تسا مولعم هک روطنیا . دراشفیم تذل و هنیک اراب شکف شرآ

یماسرب یایربک نیا زا حیلا هچ و دهدب حیلا هچ هک یاااو و.. درادن ربخ شندوب

! دریگب

؟؟؟ دموین تدای ؟؟ دش یچ -

شرآ هب هرابود ار شهاگن دوز یلیخ و دنکیم شردام هب یا هدیسرت ِهاگن ایربک

: دیوگیم هک یتقو درابیم سامتلا شا هدش لوه ِهاگن .زا دهدیم

یتدوخ ؟؟ یتخانش زیت ..یَا تمدید شیپ هتفه ود ِوش نومه !وت عاباب هگید ارچ -

؟؟ هرآ سِکان هگید

؟ هتفرگ بال تسا تخس نوج سیئر ِربارب رد ندوب ایربک

؟؟؟ تسه تندز فرح هب تساوح ایربک -

شبل یور یزاااان ی هدنخ رگید وِراب دروآ یم دوخ ارهب وا شردام یدج ِندز رشت

دیآ: یم

هُاا ..هُا مشیم شوهیب مراد هداتفا مراشف مکی نم ! نوج نملتنج وی روف یراس خآ -خآ

؟؟؟ مدش یروجنیا ارچ یاو .. متفیب هک الهن

زا دورب اترد دیآ یم ملیف یلک و دنکیم پچ مشچ و دراذگیم شا یناشیپ یور تسد

: دیوگیم هرخسم یا هدنخ کت اب شرآ !و هنیک رپ ِنوج سیئر ِتسد
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حاال؟؟؟ یتفین -

مشچ و دناسریم راوید ارهب دوخ و دریگیم دوخ هب یرت حلا ییب هفایق ایربک

: ددنبیم

متنومهم نیا قاتا وت ورب ایب مترکون .. یمام دش جیگ مرس ! یمام یاو .. متفیب هک -االهن

! مدرکن شغ اجنیا نم ات ربب

،ای تسا دب شلا ح یعقاو دنادیمن و دنکیم هاگن شرتخد یاهادا هب بجعتم هناورپ

تس. یزاب کقلد ِلا حرد ، عقاوم ِدصرد وهُن دون ِلثم

؟؟ هبوخ حتلا ؟؟ ایربک هتچ -

: دوشیم دنلب شیاج زا یشنم

.. مرایم دنق بآ تارب ،االن اجنیا نیشب هرذ هی ایب..ایب ؟؟ نوج ایربک یدش یچ -

یسک هچ و دنکیم یزاب ملیف دراد طقف هچب نیا هک تسا نئمطم دص رد دص شرآ اما

؟؟ دسانشیم ار ماسرب وا زا رتهب

.. هتفیم سپ هراد ..حملا یزان ربب ونم ..ایب سِی -هُا

یور ار ،وا شرآ ِروظنم ورپ اسراپ مناخ ِبجعتم ِهاگن یولج و دنکیم شکمک یزان

: دیوگیم و دناشنیم دوخ ِیلدنص

.. مرایب دنق بآ تارب مرب نم ،ات شاب اج نیمه -

حِلا نامه رد .هک دریگیمن یلدنص یور هدش ولو ِرتخد زا مشچ شرآ و دوریم یشنم

تسا هریخ وا هب زونه ایآ دنیبب ات دزادنا یم وا هب مه یا هشوگ ِهاگن ندز، سفن سفن

! شا یذوم یاهمشچ نآ اب تسه هللا دمحلا ایهن..هک

: دنکیم نهلا نانک ازع و دریگیم مشچ دوز

نوج ! هبوخ حملا نم یمام ِنومهم ؟؟ دیدز لز نم هب یِه ارچ اباب! یا هگید دیرب -

.. دیراذب مدوخ حِلا هب ونم دیرب .. دیسرب نوتراک هب دیرب تلگشوخ ِلکیه نوا

..اب خاتسگ و بدا یب ِرتخد نیا دش شگرم کی و دشکیم یقیمع سفن اسراپ مناخ
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! دیسر دهاوخ ار شباسح هناخ یوت ادعب و دیوگیمن یزیچ عفال لا حنیا

متحا .. هشیم بدا یب مکی ، هشیم دب شلا ح یتقو نم ِرتخد ..نیا یهانپ یاقآ دیشخبب -

.. متمدخ رد دییامرفب .. دییامرفب امش .. هگیم نویذه هراد اال

: دیوگیم یجک ِدنخزوپ اب اما شرآ

... اسرب نومه .. یتدوخ -هرآ..

: دیوگیم دنلب و دزادنا یم شرس یور ار شیادص ایربک شفرح ِنایم

لجع و دمحم وِلآ دمحم یلع یلص هللام ! تاولص عم هحتاف دمحم وِلآ دمحم -رب

! میجر ِناطیشلا نم بهللاِ ذوعا ... میحرلا نمحرلا هللا مسب .. مهجرف

هاگن شرتخد یاه یزاب هناوید هب ریحتم هناورپ و دنکیم دمح ِندناوخ هب عورش

: دوشیم هدز تلا جخ و دنکیم

؟! ایربک -هع

دیحوت و دمح روطنامه ..و دیوگن یزیچ هک دنکیم هاگن شرآ هب هناسمتلم طقف ایربک

رس سفن کی و دریگیم شتسد ود اب ایربک .. دروآ یم دنق بآ شیارب یشنم ! دناوخیم

: دیوگیم لد ِهت وزا دنکیم نامسآ هب ور ار شتسد ود دعب .و دشکیم

یلع یلص ..هللام دینک متخ رت اّرق ور مود ِتراولص ، میرن ..هبفالن نیمِحارلا محرا -ای

!! دمحم ِلآآآآ و دمحم

. دنکیم توف نوریب ار شسفن و دنکیم هاگن شیاهراوطا ادا هب حیرفت و صرح اب شرآ

! دروایب ریگ اهنت ار هچب نیا طقف اج کی شاک .. دندوب اهنت شاک

هرخ باال شرآ !و دوشیم پچ شنامشچ هک هدرک شهاگن یمشچ هشوگ ردقنا ایربک

هریخ یروظنم رپ ِنحل .اب دریگب یسفن ندش، هفخ ِلا حرد ی هرتخد ات دهدیم تیاضر

: دیوگیم راد گس ی هدش پچ یاهمشچ نامه رد

الین! صا ِمناخ ایربک تمنیبیم ادعب -

: دیوگیم میقتسم ِهاگن .واب دوشیم تشرد و دیآ یمرد یپچ ِتلا زاح ایربک یاهمشچ
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وگن! -

: دنکیم دیکات و دهدیم ارباال شیوربا یات کی شرآ

! ایدوز نیمه -هب

. دنکیم اجباج شرتخد و شرآ ِنیب ار شکوکشم ِهاگن و دوشیم هنیس هب تسد هناورپ

: دسرپیم یتقو تس یواکجنک زا راشرس

؟؟ مرادن ربخ شزا نم هک تسه یزیچ -

: دیوگیم و ددرگیمرب اسراپ مناخ ِتمس هب یفده رپ ِیلا یخیب اب شرآ

هک هیا هچبرسپ هی ِهیبش یلیخ نوترتخد طقف .. تسین یمهم ِزیچ ، اسراپ مناخ -هن

... ِیچرادبآ

: دیوگیم هدیسرت و دنلب دنک.و مامت ار شا هلمج شرآ ات دهدیمن تلهم ایربک

مایب مدوخ وگب ؟؟؟ یک ؟؟ ینیبب ونم ادعب یاوخیم ! هپیتشوخ اقآ متسه مترکون -

! متسه ناتیور یِلگ هرابود ِرادید ِقاتشم هک منم .. مایم امتح ! نوتتمدخ

! رخآ تسا رب وربآ ردقچ هچب نیا و دنکیم هاگن شرتخد هب بجعت اب هناورپ

؟؟ ینکیم میاق یراد نم زا هک تسه یزیچ ناج! ایربک -

: دیوگیم هدارا ویب درپیم ینآ هب ایربک ِگنر

! نوج سیئر ِنوج -هن

: دنکیم الح صا دوز ایربک . دوشیم راد ادص شرآ ی هدنخ کت

یمام عِی! !هُا هنوج یمام مروظنم .. امیدش سیورس اباب ..یَا نوج هنن ِنوج ینعی -

ششوخ نم زا ههاقآ نیا منک رکف نم طقف هک.. تسین یزیچ مرب تنوبرق !! نوج

و یماک ِناج هب مدرب وشِنید و ..لد مینیبیم ور هگیدمه هگیم نیمه هساو .. هدموا

.. هراد شارک مور هک هرابیم شاشچ ..زا یهوک

: دنکیم شهاوخ و دنکیم شرآ هب ور دعب و
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نک فارتعا هن؟!! هدموا تشوخ نم زا ؟؟؟ پیت و لکیه ودقو هلضع یاقآ -هرآ

خالصنک.. وتدوخ

: دیوگیم صرح و فسات اب شرآ

بوخ حتلا هصخشم گنشق ! موناخ ایربک ِموناخ یدرک تشادرب هابتشا -کال

ماسرب هب تتهابش ردقنا منیبب هک تسین مه یمهم ِزیچ هنرگو مدز.. فراعت .. تسین

هیچ.. شلیلد نم، ِرادیارس

نیا اب دشکب ار رتخد نیا دهاوخیم شرآ و دنکیم ندیزرل هب عورش رگید ایربک ی هناچ

؟؟؟ ندرک ماسرب ماسرب

نهد زا هسلج ات دییامرفب .. دییامرفب ! یهلا ی هوق لوح هب دش عوجر و عفر سپ بخ -

نک شبلا ق وتِسآ یاسنج نوا زا اتدنچ هی ربب وتنومهم نیا رادرب .. نوج یمام .. هداتفین

؟؟ هخآ اجنیا دیداسیاو یچاالن هساو .. هگید هرب هش مومت

: دوشیم رت فیعض شیادص و

.. نوج سیئر هنک توحم ادخ -

یوت ِسرت ؟؟ دراذگیم رگم قترس ِزارد نابز نیا اه..اما دنک مامت دهاوخیم یه شرآ

ادخ! یا ار شیاهمشچ

: دیوگیم یا یتنعل ِنحل واب دنکیم هاگن اهمشچ نامه یوت

؟؟ دیسانشیم ماسرب مسا هب ور یسک امش اسراپ موناخ -

: دیوگیم بجعتم اسراپ مناخ هدز! خی ِحور ایربک .. گرم ایربک ! شغ ایربک

.. میرادن لیماف و انشآ و تسود یوت ور یسک نیچمه -هن!

! اعقاو تسا طالالمز بآ رگید رابنیا و دوریم جیگ ایربک ِرس

! ایداد ..ریگ میرادن ناج ..اقآ میرادن -

: دهدیم باال ییوربا و دهدیم نز ود ود یاهمشچ نآ ارهب شهاگن شرآ
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.. هشاب .. ناهآ -

نهلا بل ِریز ار! شروظنم دمهفیم طقف ایربک هک دیدهت زا راشرس یاه " هشاب " نآ زا

: دنکیم

.. میتفر هبفالن رسپ -

! تاولص ... امظُع فالِن

: دیوگیم مه نیح نامه رد ،اما دوریم اسراپ مناخ ِرتفد ِتمس وهب ددرگیمرب شرآ

! جبلا ..هچ هدوب لدم نوترتخد سپ -

: دنزیم شرآ یور هب یدنخبل و دریگیم شرتخد زا مشچ ثکم اب هناورپ

.." فاک " ِدنَرب -هلب..اب

حاتا مه دنلب هنشاپ ِشفک .. شمشاب هدید تیاس یوت دیاش ، منیکم رکف ..حاالهک بجع -

؟؟؟ هدرک غیلبت ال

دنکیم هاگن شا یمام .. دیشخبب .. شا هنن ِرتفد ی هتسب ِرد هب ایربک ..و دوشیم هتسب رد

حا نیمه زا رورغم ِیا هنیک خاالِق گس ِثیبخ ِنوج سیئر یاه هشقن هک دنکیم رکف و

دش! عورش ال

دیآ. یم نوریب شرتفد زا دعب ِعبر کی و دهدیم اسراپ مناخ ارهب شتاشرافس شرآ

اجک هه! ؟؟ هدرک رارف . دنیبیمن ار نج ِمخت و ددرگیم تکرش یوت دوز یلیخ شهاگن

ار شیاه یتوس هک خآ ؟؟؟ دراد وا ِتسد هک ییوتآ همه نیا اب دنک رارف رگید دهاوخیم

اهو ندروخ صرح همه نآ تالِیف یارب دوشیم روج دراد یتصرف هرخ ..باال نابرق

روآ! مرش ی هنافرحنم یاه ششک اهو..نآ تینابصع

یا هرامش اهنت ، دوشیم نیشام ِراوس هک نیمه و دیآ یم نوریب اسراپ مناخ تکرش زا

و راد هدنخ ردقچ و هدرک ویِس ماسرب ِمسا اب شا یشوگ یوت . دریگیم ار دراد وا زا هک

تس! اسراپ مناخ ِرتخد نامه ماسرب هک مضه ِلباق ریغ و بیجع

ِلثم رگید وحاال دراد هگن شوماخ دناوتیمن . تسا شوماخ شا یشوگ مهزاب
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هل شریز گنشق تسا رارق رخآ . دسرتیم وا زا امتح ، دسرتیم ییاپمد زا هک یکسوس

ار! یماداب مشچ ِسخُت ِکسوس هلوت نیا دنک هدرول و

: دتسرفیم شیارب یمایپ

تدب هساو هک تلا بند مایب مدوخ ماوخیمن .. تکرش یایم تدوخ یاپ اب تدوخ -

؟؟؟ ایربک یکوا .. هشیم

*********

یزاب ار هلحرم نیرت تخس راب، نیموس یارب و دریگیم شتسد یوت ار یزاب ی هتسد

نآ ِتمس هب .هن دنکن رکف یچیه هب هک دنک یزاب ِقرغ ردقنا ار دوخ دهاوخیم . دنکیم

دنک..وهن رکف تیباذج و رورغ رساتاپ ِرکیپ لوغ نآ یاهدیدهت هب ،وهن دورب یشوگ

! شا هناورپ هنن ِتکرش یوت رخآ ِرادید نآ هب مه هظحل کی یتح

نآ وزا دراد شتسد وتآ هک مه یلک و تسا ریگیپ روجدب فرط ؟؟ دوشیم رگم اما

هچ و تسا تصرف ِلا بند هزات ! مسق شیابُرلد یاه کپ سکیس هب دیرابیم دیدهت هاگن

!! لباقان ِیخوش هناد اتود رطاخ هب دراد وا زا مه یا هنیک

وت حِلا هب یقرف ..هچ رسپ ای مرتخد حاال بخ ! هدنُگ ِدرم هشیمن شیلا ح مه یخوش -

؟؟؟ ینکیمن لو هخآ هراد

شباصعا رگید رابنیا . دزابب و دوش ترپ یزاب زا شساوح هک تس یفاک اهرکف نیمه و

: دنکیم رپ یتمس ارهب یزاب ی هتسد و دشکیمن

! ترخآ و لوا هب مدیر -یَا

! بدا و تکازن یب ِنابایخ ِفک ِماسرب ..کی تسا ماسرب هظحل نیا رد

یاه هنیس ِریز ییاج ،ات دشکیم ارباال شداشگ ِیدرُک ِراولش و دوشیم دنلب شیاج زا

بخ و تسا شا یگدنز ی هلئسم نیرتمهم شا یتحار ! شا هنارتخد ِیروط داتفه

و دروخب صرح و دهدب رکذت هناورپ یمام هک مه ردقچره .. تسا تحار یروطنیا

دنک. ششنزرس
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هک دنک ترپ ار شساوح روطچ دنادیمن و تس یبصع ادیدش . دنزیم دوخ ِرود یخرچ

شدمک یوشک ِفک هداتفا ِشوماخ ِیشوگ نآ ِتمس و..هب دوش شومارف یچ همه

دید، نوج سیئر ِفرط زا هتفر تسد زا ِسامت دنچ و درک نشور هک رابکی نامه . دورن

و تسا شوماخ یشوگ نآ هک تسا زور شش .االن تسا سب شتشپ تفه یارب

. درذگیم شردام تکرش یوت وا ِندید زا هک تسه مه زور شش اقیقد

هدش. عورش شا یکلا یاه ریگ و هداتفا جل ِرس ابوا زاب هناورپ هنن نیا مه یفرط زا

ِدصق هب .هن دوریم شدمک ِتمس هب ثکم واب دناراخیم ار شهاتوک یاهوم

! هدنام شا یبساک تقو دنچ نآ ِلوپ زا ردقچ دنیبب هکنیا ِرطاخ هب طقف .. یشوگ

هب ینموت هاجنپ ِلوارت هس طقف و دنکیم وور ریز ار شیاهسابل . دنکیم زاب ار وشک ِرد

تیذا دراد هه هنن نیا و دشکیم شتروص هب تسد باالیی دنلب ِفوپ .اب دروخیم مشچ

. دنکیم

! دنزیم کمشچ ادیدش مود یوشک ،اما دورب بقع دهاوخیم .. ددنبیم ار وشک ِرد

دهاوخیمن اباب دنک.یا نشور و دنیبب ار یشوگ نآ دهاوخیمن دنک.. شزاب دهاوخیمن

و تسا شتسد یوت یشوگ رگید یا هقیقد ..اما دسرب وا هب نِج هدنُگ نآ زا یربخ

! شندرک نشور ی همکد یور شتشگنا

مه اه سامت .. یچیه رگید یاهمایپ . دهدیم هیکت راوید وهب دشکیم باالیی دنلب ِفوپ

! تسا نوج سیئر نامه ...زا دنیبیم هک یمایپ ..اهنت یچیه

تدب هساو هک تلا بند مایب مدوخ ماوخیمن .. تکرش یایم تدوخ یاپ اب تدوخ -

؟؟؟ ایربک یکوا .. هشیم

: دناوخیم راو ،نهلا سرت واب هدز متام و دنیشنیم شرس یور شتسد ِفک

زا هشیمن .. تفر انف ..هب تفر ؟؟؟ تفر رد وت زا دوشیم هگم .. تفر مدش هراچیب .. تفر -

... تفر رد یشحو ِمدآ نوا تسد

دلا: نیم لد ِهت وزا دتسرفیم نوریب ار شسفن

! تفر مدش هراچیب -



tlg
:@

NOVELSLAND

رعاش و ارس هنارت و هدنناوخ شوج دوخ ، دریگیم بیجع یاه سح یتقو گنشق

! یگنشم رد دادعتسا یادخ دوشیم

رگید .حاال دوشیم رورم شیارب اه هظحل نآ ِکت کت و دخرچیم قاتا یوت دوخ ِرود

دنک! تمیقع ادخ یلا مج ومع .. اسراپ مناخ ِرتخد و تس ایربک نامه هک هدیمهف

، تفر رد شتسد زا هک یا هعفد نیرخآ نامه . دورب تکرش نآ هب هرابود دناوتب ارمع

هب دهاوخیمن ال وصا دزیریم مه هب شرکف زا زونه ! دروآ سناش و درک محر وا هب ادخ

! شیاه یلوگوگ ِندش هدرشف ..و شتسد ..و ششوغآ !و یتنعل دنک رکف هاگن نآ

دوش. یباتفآ اه فرط نآ دناوتیم ال صا دراد،وهن یراتیگ دراد،هن یلوپ هن هک حاالیی

تسا نکمم هظحل و..ره هتشذگ دیدهت نیا زا زور شش و هدش دیدهت هک حاالیی

رگا هک یاو دنک! یلمع ار شیاهدیدهت و دوش شیادیپ ییاج کی زا یطاق ِنوج سیئر

هناورپ هنن ِشوگ ،هب درکیم هک ییاهراک نآ زا یکی دص رد کی ِلا متحا هب طقف

اهنآ هک ییایربک دوشیم یعقاو یانعم هب تقو !نآ رایهوک ِشوگ ..ایهب دسرب

اه! یرو نآ اه..ایاب یرونیا .ایاب دوشیم باختنا هب روبجم رگید . دنهاوخیم

وزا هداتفا ریگ یدب تیعضو یوت ؟؟ دنک هچ دیاب .. دنکیم رکف تعاس کی زا رتشیب

صوصخ .هب دوشیم روم روم شنت ِمامت ، دراذگب اپ تکرش نآ هب هرابود دهاوخب هکنیا

مه اجک شا یناشیپ یاو دشو سمل هک اه تمسق نامه .. رتشیب شیاهتمسق یضعب

یزیچ ِلا بند شهاگن اب یتقو دنک، لمحت زاب روطچ ار شهاگن یاو ! زویفپ ، تفر هناشن

؟؟؟ دوب شسابل یاهریم ریز نآ

بش ره ردقنا و تسا گرزب شنهذ رد ردقنا ، تشاذگ تکرش نآ هکاپهب یراب نیرخآ

! گرم تسا گرم اجنآ هب نتفر دنکیم رکف هک دوشیم رورم

شا یدرُک ِراولش ِبیج یوت و دنکیم شوماخ ار یشوگ هتخیر مه هب یباصعا اب

اهزور نیا . تسا رهظ زا دعب ِود هب کیدزن تعاس و دنزیم نوریب شقاتا .زا دراذگیم

! دوشیمن دنب ییاج مه هقیقد کی ال صا هک یرتخد دنام، یم هناخ رد هشیمه زا رتشیب

ار ناش هناخ یتح ار..و شا هناورپ هنن ِتکرش ار.. شقوتاپ هسیئر شرآ حاالهک

امسر رگید هک مه رخآ ِمایپ نیا !اب دراذگب نوریب هناخ اپزا یتح دسرتیم ، دسانشیم

هنامز ِلوغم ِناخ زیگنچ ِجورخ ِرظتنم دیاب هظحل وره دوریم هار غیت ی هبل دراد
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. دشاب

ششک و درادن ثحب ی هلصوح ال صا هکنیا ِدوجو .اب دتسیا یم شردام ِقاتا رد ِتشپ

ال لوپ . دوشیمن هک مه یروطنیا ،اما درادن ار دیدج یاهفرح و یرارکت یاهفرح ِندینش

نتفر خم یوت اهو یهن و رما ِباصعا و.. دنک وراک دورب نوریب دناوتیمن .. تسا مز

. درادن مه ار نوج یمام یاه

کی ی هزادنا یتح دش، لسنک شا یبساک و راک وحاالهک دشکیم باالیی دنلب ِفوپ

. دننکیم شتیذا دنراد و درادن لوپ مه یلومعم ِرشق زا رتخد

اب لوا ی هظحل نامه .و دنکیم زاب ،ردار دشاب هزاجا ِرظتنم هکنیا نودب ..و دنزیم رد

. دوشیم وربور شا یدج و هبذج یاب یهنن هرغ مشچ و مخا

؟؟؟ وت یایب مداد هزاجا هگم -

دیآ: یم رتولج و دناراخیم ار شا یناشیپ یا هلصوح ییب هدنخ اب ایربک

.. هگید وت مدموا هک مراد راک ..الدب مرادن حلا نکن مخا -

یسررب ار شیاه حارط ِدیدج یاه حرط دراد و هتسشن شراک ِزیم ِتشپ شردام

هشیمه ِرتخد هب ور میقتسم و دراذگیم شزیم یور ار یا هگرب هفایق نامه .اب دنکیم

: دیوگیم شتلا جخ ی هیام و هتخلش

! شاب هتشادن راک نم الاب ،صا یریم هار نم یولج هفایق و تخیر نیا اب یتقو -ات

.. مشیم یبصع ، منکیم متهاگن یتح

: دنکیم عمج ار شیاپ کی و دنیشنیم یتحار ِلبم یور هلصوح یب ایربک

راکیچ سرپب ، نیبن ؟؟ یراد راکیچ ینم هفایق و تخیر و پیت هنن..هب نک نوملو -

هک... یراد

: دهدیم رکذت یدج هناورپ هک هدماین نوریب شناهد زا لماک هلمج زونه

راب!! کی و رازه نیا ! نزب فرح تسرد -

خر ارهب شا یگلصوح ،یب دشکیم هک یفوپ و دنادرگیم هقدح رد هک یمشچ اب ایربک
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: دیوگیم و دشکیم

هک مراک یپ مریم ، مگیم ومراک .. راینرد یزاب فُنیریگ ردقنا .. هنکیم عورش هراد زاب یاو -

.. مشابن تِمشچ ولج

یضاران دعب یا هیناث و دهدیم ناکت فارطا هب یرس فسات و صرح اب هناورپ

: دسرپیم

؟؟ یراد راکیچ -

: دیوگیم هاتوک و دریگیم دوخ هب یا هدز متام ی هفایق ایربک

هدب.. لوپ -

: دیوگیم صرح رپ یا هدنخ اب هناورپ

.. نوریب ورب وش دنلب ، یرادن یراک هگید ..هگا تسین یربخ لوپ -زا

: دوشیم ناالنرت ایربک ی هفایق

هنن.. نکن تیذا .. مرادن لوپ یچیه -

: دنکیم شهاگن یخزرب هناورپ

هنن... یگب نم هب هگید رابکی -هگا

: دیوگیم ایربک شفرح نایم

.. مرادن یچیه .. ممز ال لوپ .. یمام هدب لوپ ! یمام -

ورپ کشخ یهاگن .واب دهدیم هیکت شا یلدنص وهب دوشیم هنیس هب تسد هناورپ

: دیوگیم ، تهبا

؟؟؟ یاوخیم لوپ -

: دنزیم یدنخبل هناورپ . دهدیم ناکت رس ایربک

هک هگید یاه تیزم یلک ..اب دایب تتسد لوپ یلک و نم هب یشورفب وتِمهس ینوتیم -
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.. ینورذگب شوخ طقف و یخرچب و یروخب رمع ِرخآ ات شاهاب

: دیوگیم رتمرن هناورپ هک انعم ورپ نیگنس ردقنا . دنکیم شهاگن طقف ایربک

ِرطاخ هب طقف ، منکیم مراد یراکره مت.. هدنیآ ِرکف هب ..نم مرتخد هتدوخ ِعفن -هب

و... راک وت ..ایب میشب کیرش مه اب ..ایب هرادن یلا کشا ، یتخورفن متمهس ال ..صا هئوت

: دیوگیم هلصوح ویب یبصع ایربک شفرح ِنایم

؟؟ یدیمن لوپ -

: دنکیم مخا ایربک . دنکیم شهاگن توکس رد یا هیناث دنچ هناورپ

مرب.. مشاپ یدیمن هدب، یدیم لوپ وش.. یکی نم ِلا یخیب -

: دیوگیم فسات و صرح اب هناورپ

قمحا هنوتیم دح هچ ات مدآ ت..هی هنوگچب یایزابجل نیا زا یشیم نومیشپ رخآ -

تتسد زا مه تمهس نومه ادرف ؟؟ هنکن هدافتسا شیگدنز ِبوخ یاتصرف وزا هشاب

لد تارب یک نیبب تقو نوا .. ینومیشپ و ترسح رمع وهی ینومیم تدوخ و دایمرد

! هرذگیم یچ ال صا وت ِرس وت منودیمن نم ؟؟ هنوزوسیم

: دیوگیم نیح نامه ورد دوشیم دنلب شیاج .زا دشکیمن ار اهفرح نیا شباصعا رگید

؟؟؟ ایهن یدیم -

: دیوگیم مکحم هناورپ

یتیامح چیه ،زا تسین یربخ لوپ زا اهنت ،هن یدب همادا وتراتفر نیا هک یتقو -هن!ات

، شورفب وتاهحرط نزب، حرط ، یمز ال لوپ یلیخ مرگا .. تسین یربخ نم ِفرط زا مه

نک رکف رتشیب متهس ِشورف یور .. دایمنرب تارب متسد زا نیا زا رتشیب .. ریگب وشلوپ

.. مزیزع

: دیوگیم یزابجل و صرح اب هداتسیا روطنامه

تسد زا هک مشورفیم هبیرغ تشپ تفه ِمدآ هی ،هب مشورفب وممهس هشاب رارق -هگا
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! مشب خالص اهامش

: دوشیم دنلب هناورپ یادص

!! ایربک -

.. مریگیم رایهوک زا مریم .. منهج ..هدن میتساوخن ملوپ -

! ینکیم طلغ -وت

: دنزیم شیادص هناورپ هک هدشن جراخ رد زا زونه . دوریم رد ِتمس وهب دنکیمن هجوت

.. نوریب یراذب هنوخ زا وتاپ یرادن قح -

: دنزیم یراد ادص ِدنخزوپ

اقآ! سابع مشچ -

: دبوکیم زیم ارهب شتسد فک و دوشیم دنلب هناورپ

! تاج ِرس اسیاو -

: دیوگیم هناورپ ، درادیمرب هک مدق ! ارمع

یهانپ نیا اب ممهفب .. ایربک منودب طقف ! ینکیم یطلغ هچ یراد وت منودب طقف -نم

ترپ و ترچ هب یدرک عورش و دیرپ تور و گنر شیدید هکات یتشاد یلکشم هچ

و یرگ یچ وُه هب یدز هک ینک میاق یتساوخیم ور یچ ممهفب مرظتنم طقف .. نتفگ

هگن.. یزیچ یهانپ هک حیلا ویب شغ

. دتسیا یم رد هب کیدزن و دوشیم تسس شیاهمدق یهانپ ِمسا ِندینش اب

هناورپ هنن ِراو دیدهت ِهاگن واب ددرگیمرب . دزیریم نییاپ یرُه .. دیشخبب ..هن یترز شبلق

ار شیاهمشچ و هدرک عمج ار شیاهبل ، شدوخ ِصاخ ِتس نآژ .هکاب دوشیم وربور

. دشکب خر هب رتشیب ار شتیدج ات تسا هدرک کیراب
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: دنزیم یمهفن ارهب دوخ ثکم واب دسرتب ال صا دهاوخیمن

هیاسمه ؟؟ هراکمه ؟؟ تسانشآ ؟؟ هلیماف هیک؟! هگید یهانپ ؟؟ یهانپ مودک ؟؟ یهانپ -

س؟؟

: دیوگیم حتلا نامه اب هناورپ

هیک! یسانشیمن -هک

: دنکیم کورچ یا هناچ و دهدیم چیپ یبل ایربک

؟؟ مسانشب دیاب -

ی هیناث دنچ و دریگیم شدوخ هب یا هنارکفتم ِتس ،ژ هناورپ ِهاگن ِینیگنس ِریز دعب و

: دیوگیم وهکی دعب

هک تفگ و دوب هدموا ششوخ مزا هک نومه ! هلوغ هچب ورای نومه .. ییییهانپ ناااهآ -

نومه ؟؟ هنن ..هرآ شمدید تتکرش وت هک نومه .. مینیبب ور هگیدمه زاب هراد تسود

؟؟ هپیتشوخ

: دیوگیم انعم !رپ هچب نیا تسا ندناچیپ یادخ

یّرِس رَسو ..هچ یتخانشیم ونوا مه ووت تخانشیم ور وت راگنا هک یهانپ نومه -

؟؟؟ ایربک یراد شاهاب

: دنکیم هاگن رو ونآ رونیا هب مامت ِیمهفن واب دوشیم تشرد ایربک یاهمشچ

یک ما..وت یک نم هچ! ینعی رِس.. ..رسو تخانشیم ونم منوا .. شمتخانشیم -نم

! تساجک اجنیا .. تساجک یهانپ .. یتسه

: دنکیم شهاگن رکف ِقرغ

دوز یدیباوخ رید زاب هنکن ؟؟ هبوخ ..حتلا یرپ یگیم یچ ممهفیمن تاسیگ نوج -

نویذه ؟؟ یرادیب ووولا ؟؟ ینزیم فرح یرادیب و باوخ نیب یراد ،االن یدش رادیب

ضیرم ؟؟ ینکیم راکیچ هنوخ وت زور ِتقو نیا ال صا ؟؟ یشاب هتشادن بت ؟؟ یگیم

؟؟ یدش
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: درغیم صرح اب هناورپ

! ایربک نک سب -

: دناراخیم ار شرس ِفک ایربک

نیا ِهار رد یشیم دوبان رخآ .. تدوخ هب هدب تحارتسا هتچ!هی بخ منودیم -هچ

! یسیورس نهد یاه حرط و تیریدم و ماهس و هنوخراک و تکرش

.. ینک هایس ینوتیمن ونم .. نکن ضوع وفرح -

: ددرگیمرب و دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

ریگ زور اه!هی نکب وتیگدنز .. هگیم یچ هی هشیم اپ باوخ زا زور هنن!ره نک نوملو -

هدن.. مه ریگ ، یدادن هک لوپ .. هدرک مگ یزیچ هی راگنا نم، هب هدن

! دیتخانشیم ور هگیدمه اجک زا هک وگب و اسیاو مدآ ِلثم -

: دزادنا یم یاباال هناش و ددرگیمرب یرد هناتسآ رد ایربک

نک دش!حلا مقشاع و تفرگ ونم شمشچ اجنومه زا منک رکف .. تسابل ِوش نومه -وت

شک هفایق و لکیه و تخیر زا فرط .. هنزیم یخم ربَا هچ هوشع اتود اب ترتخد هنن..

نم هب دعب هدش! تیؤر نشپآ لوف ِزنب هکاب تساه هیام هچب نوا ..زا هرابیم الس

فرط .. درگب هناموناخ و شاب موناخ هک نزب روز یه ..حاالوت مینیبب ور هگیدمه هگیم

و هراذب رارق ماهاب هنوهب نیا هکاب ؟؟ یچ ما..هک یکی ِهیبش هک هدرک روج هنوهب هی

ما! یکی ِهیبش هنک فشک داوخیم هک منکیم رواب رع.. رع هک منم .. هنزب ومخم

ترپ و ترچ رد رتخد نیا ردقچ و دریگیم هجیگرس شرتخد ِیجارو همهنیا زا هناورپ

دوش روبجم فرط و دنکیم هتسخ ار فرط هک یروج ! رخآ دراد رناژی ندرک مه ِرس

: دیوگب

یافرح همهنیا زا تفرگ درد مزغم .. دنبب ورد نوا و نوریب ورب طقف !االن هشاب هشاب -

! ایربک نوریب ..ورب ندینش هرخسم

: دیوگیم ، شردام ندرک هتسخ زا یضار ایربک
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.. ایدادن لوپ هشاب تدای ..اما متفر ..نم شواب -

! نوریب -

هب مه دگل ..کی دنکیمن شا یضار . ددنبیم مکحم ار شردام ِقاتا وِرد دیآ یم نوریب

: دیوگیم بل ِریز مه یزیچ کی و دنزیم رد

!! رتدب یردامان !زا یردامان ! سیسخ -

: دنکیم دنلب ار شیادص نیح نامه .ورد دوریم اهباال هلپ زا

م هتسخ ینوتیم نیبب نک یراک هی رخآ .. اهامش ِتسد ریز مداتفا هک نم ِفیح ! فیئِح -

؟؟؟ ینک

. دنکیم ضوع یداشگ ِگنر یسوط ِیشزرو ِتس اراب شیاهسابل . دوشیم شقاتا ِدراو

. دشکیم شرس یور ار شراد زخ وکالِه دشوپیم مه یداب ِنشپاک کی نآ یور زا

: دیوگیم دنلب ، دنزیم نوریب هناخ زا هکیلا حرد و درادیمرب ار یشوگ و چییوس

انیا.. رایماک شیپ مریم اال متحا .. هنوخ ماین بش دیاش -

: دوشیم وکا هناخ رد هناورپ هنن ِدنلب و یدج یادص

یا! هنوخ هد تعاس .. ینوم یمن یا هدش بارخ چیه بش ! ایربک ینکیم دوخیب -

؟؟؟ یدیمهف

. تسا هناخ سِنلا ِگرزب ِیبوچ ِرد ِندش هدیبوک شباوج اما

ِندید زا سرت لوا ی هظحل نامه .و دنزیم نوریب هناخ وزا دوشیم شنیشام ِراوس

،اما شدنیبیمن فارطا و رود . دنکیم رگ وجتسج و تشرد ار شیاهمشچ نوج، سیئر

هنیک و دیدهت زا راشرس ِمدآ نآ اب هرابود ِندش ور رد .ور دنکیم دایز ار نیشام ِتعرس

حاالهک تسین مولعم ! تسا کانسرت .. شا یضوع ی هریت یاهمشچ نآ ،اب هشقن و

دوش بارخ وهکی یِک و هدیچ شدوخ یارب اه همانرب هچ ، تسا رتخد وا هدیمهف

ادیپ و دوب زیم زیچ ِلا بند اه ریم ریز نآ هک یمدآ دنک. یلمع ار شیاه هشقن و شرس

زیه! هکیترم درک مه
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رد هک یسکول جرُب ِدراو . دهدیم نابهگن ِتسد ارهب چییوس و دوشیم هدایپ نیشام زا

ِراوس . دوریم روسناسآ ِتمس وهب دوشیم دراد، رارق کهلق یاه نابایخ نیرتهب زا یکی

. دراشفیم یهدار هرامش ی همکد و دوشیم روسناسآ

ِیشحو ِگب هدنگ ِراودیدهت ِمایپ رگید وِراب دروآ یم نوریب ار یشوگ . دشکیم یسفن

زیچ و دوش سمل و دوش هدرشف هرابود هک ؟؟ تکرش دورب . دناوخیم ار هلضع امامت

ِتسد هک مه رابکی دش، سمل شپچ ِتمس ِیلوگوگ رابکی دوش؟! فشک شیاه زیم

. تسشن شتسار ِتمس ِیلوگوگ یور ، سابل ِریز زا میقتسم شا، یمارح

: درغیم صرح واب دبوکیم شا یناشپ هب تسد

! هشب شمورح -

ِتکرب ِلثم هک دوب وا ِراولش یوت یزیچ ِلا بند زیچ همه یب ! فوا وگب ار شا یناشیپ

! دشاب شدوخ

!! هشب تکرب هککالیب شمدزیم رتمکحم دیاب -

!... ااشنا دعب ِیرس

و دراذگیم رد ِگنز یور تسد . دوریم مود ِدحاو ِتمس وهب دیآ یم نوریب روسناسآ زا

و دهدیم گنر یا هوهق ِرد ارهب شهاگن . دهدیم رُس شنشپاک ِبیج یوت ار یشوگ

حلا یماک ِنودب ندید لا بتوف ال صا . دهدیم حیجرت ییاج ره ارهب اجنیا بشما

. دنیبب مه ار رایهوک دیاب .. هتبلا .و دراد یمهم و ساسح ِیزاب شمیت بشما و دهدیمن

! درادیمنرب رگید و دراذگیم گنز یور تسد ، دوشیمن زاب ورد درذگیم هیناث دنچ یتقو

هک دوشیم یروطنیا !و دنزیم گنهآ هناخ ِرد ِگنز ،اب سورع ِنیشام ِقوب ِتلا ح وهب

. دوشیم زاب رد هیناث دنچ ِضرع رد

ژ ِرسپ .واب دنیبب ، هدرک زاب ردار هک یسک ی هفایق ات درادیمنرب گنز یور زا تسد

: درغیم یبصع هک دوشیم یوربور یدولا مخا و دولا باوخ و هدیلو

؟؟ نم ِرس یدش بارخ هیچ ..زاب دیزوگ مخم ! باحاص یب نوا ور زا رادرب وتتسد -

هدش زاب ِمشچ کی .وهب درادیمرب ار شتسد و دنزیم مه ار گنز نیرخآ . ددنخیم ایربک
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: دیوگیم و دنکیم هاگن رایماک ی

؟؟ یباوخیم ردقنا یکرتن ؟؟ هباوخ ِتقو ..االن هرهظ زا دعب ِراهچ تعاس هکیترم -

و داشگ ِکراولش نآ .واب دناراخیم ار شمکش و دنکیم شا یباکر ِریز تسد رایماک

! ایربک ِلد ِباذج . دسریم رظن هب رت هزماب رُپ وت اتبسن ِلکیه و هدنام زاب یاهاپ

: دیوگیم و دوریم رانک رد یولج وزا دشکیم یا هزایمخ هلصوح یب هک صوصخ هب

یچ ؟؟ یدش تحار دوب..ایب هدرب مباوخ هک دوب هقیقد ود هزات ؟؟ مباوخب یتشاذگ -

؟؟ هدش ادیپ ارونیا زاب یاوخیم

: دبوکیم رایماک ِمکش ارهب شتسد ِتشپ و دوشیم لخاد هدنخ و مخا اب

؟؟؟ هک یراد همخت .. هشیم عورش لا بتوف هگید تعاس اباب..ود وتدوخ نک عمج -

**********

هک یا هدش کیراب ِنامشچ . دروخیم ناکت اج رد مارآ و هدنام ماسرب کالِه یور شهاگن

هتشذگ وررپ هچب نآ ِندید زا هتفه !ود هتفه ود دوشیم ادرف دنا. هنیک و صرح رپزا

. تسا شوماخ زونه هک مه شا یشوگ .. یچیه شمایپ ِباوج و

و هدشن شزا یربخ چیه زونه . دنزیم یلدنص هیاپ هب متیر کی و مارآ ار شا یشوگ

یدج ار شدیدهت ؟؟ای دنکیم زان ؟؟ دروآ یمرد یزاب وا یارب ؟؟؟ دنکیم جل ابوا دراد

؟! هتفرگن

یلیخ .. یتخس وهب دنارذگ راظتنا و هشقن یلک اراب شزور ..ره زورره ار هتفه ود نیا

رتهب ربص ..اما تسا شگنچ رد هک دنادیم درک.. ربص . دنام تیمها ویب مارآ تخس

! دیایب شدوخ یاپ اب شدوخ هدش، یرارف ِقترس هچب نآ هک تسا رتهب و.. تسا

هب ندادن تیمها ..نیا شنتشاذگ راک ِرس نیا اه..اما دهدب تیمها ال صا دهاوخیمن

هک هدش مامت نارگ شیارب ردقنا ، هچب فِلا کی ِفرط زا ندش هرخسم ..و شیاهدیدهت

یدایز ماسرب ِنتشگرب یارب ندرک ربص هتفه .ود دنارذگب یلا یخیب هب دناوتیمن
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ِریز یا هعونمم یاهزیچ .. تسا رتخد هک ییایربک ! ایربک هن.. ماسرب دیشخبب ؟؟ تسین

قارب و دیفس .. شتسوپ ..و دیشخردیم شردام ِسابل ِوش ِینامهم .رد دراد شسابل

! تسا

یادخ ِسخُت هچب ی هدیاف یب یاه ندش میاق زا یدنخزوپ واب دوشیم هدرشف شکف

اسراپ مناخ ِمسا هب شهاگن . دنکیم هاگن شا یشوگ وهب دریگیم زاکاله مشچ ور،

و ییوررپ مکِلا ورد دراد یباذج یاه هعونمم هک ار رتخد نآ یروج کی دیاب و تس

اجنیا ،هب درکیم میاق داشگ و تفُلک یاهسابل نآ ِریز شرادن و یراد همه یسرتن

! دناشکب

نیا طقف . درادن تیمها مه کرتخد ِدوخ اه.. درادن تیمها سابل ِریز یاهزیچ النآ صا

ِباوج دیاب ! دراد باوج ، شندرک هرخسم و شنتشاذگ راک ِرس و شندرک راوس کلک

یرتخد ارچ .. دمهفیمن اعقاو ! دروایب لیلد دیاب نیا، زا رتشیب ..و دهدب ار شیاهندز کلک

ِجوا ورد نابایخ ِرانک دنیشنب و دشوپب ییادگ ِسابل دیاب ، تسا لماک ِهافر رد هک

؟؟؟ دنک یبساک ندز رع اب یتخبدب

ار اسراپ مناخ ِمسا شتشگنا . دریگب مارآ شرکف مه هظحل کی دراذگیمن اه نیمه

رارقرب سامت . دهدیم شوگ ، دروخیم هک ییاه قوب هب دعب یا هیناث و.. دنکیم سمل

: دونشیم ار اسراپ مناخ یادص .. دوشیم

.. زیزع ِیهانپ یاقآ -سالم

! رواب زا رود ردقچ تس؟! ادگ هچب نآ ِردام و.. دراد یا یدج و مرگ ِنابز نز

.. ریخب نوتزور .. اسراپ مناخ -سالم

: دیوگیم هنامیمص نز

؟؟ نیتسه بوخ ؟؟ هروطچ نوتلا وحا .. ریخب مه امش ِزور -

و تسا هنارسپ هبکالِه شهاگن . درادیمرب ار ماسرب وکالِه دوشیم دنلب شیاج زا

: دهدیم باوج

؟؟ هروطچ نوتِلُگ ِرتخد ؟؟؟ نیبوخ امش .. نونمم -
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؟؟ رظتنم ِرورغم ِبانج یسرپیم صرح اب ارچ

.. هراد سالم مه ناج ایربک .. مرکشتم -

: دراشفیم شتسد یوت ار ماسرب کاله

.. دینوسرب شهب ونم یوژهی سالِم مه امش ! نشاب -سالتم

: دهدیم باوج ثکم یا هیناث اب نز

ناج.. یهانپ یاقآ منوسریم ور نوتیگرزب -

: دسرپیم یواکجنک ِنحل اب اسراپ مناخ ،اما دنزب ار شفرح دهاوخیم شرآ

؟؟ نیدوب هدید ییاج ونم یایربک امش یهانپ یاقآ -

هچب نآ هب شتسد رگید یروطنیا هن! .اما دیوگب شردام هب مد ارزا همه دراد تسود

. تسه هک روطره ، دناشِکب دوخ ِتمس ارهب کرتخد دیاب .. دسریمن

؟؟ هگم روطچ .. مشیمن نوتروظنم ِهجوتم -آآآ

: نداد باوج رد دنکیم للعت اسراپ مناخ

ِوش زا لبق ینعی .. نیتشاد یلبق ِییانشآ هی مهاب هک مدرک ساسحا شتسار -

.. شدعب مدیاش .. منودیمن .. سابل

نیا هک دیوگب دیابن مه یروج دنکیم رکف .. دنچره ! دراد راک هچب نآ ..اب دیوگیمن هن،

،هب ندوب کوکشم نیا ال..و صا دنامب کوکشم تسا رتهب دوش. لا یخیب ، واکجنک ِردام

.. دسرب مه شقترس ِشومچ ِرتخد نآ ِشوگ

مدای ، مدرک رکف یچره ..اما مدید ییاج بقال ور نوترتخد هک مدرک رکف منم -

ییانشآ هی مهاب دیاش متفگ .. هدایز یلیخ ماقیفر زا یکی هب شتهابش شتسار .. دموین

.. نشاب هتشاد

: دسرپیم واکجنک هناورپ

.. نوتتسود مودک امش؟! ِتسود ِهیبش -
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: دنزیم شا هدرشف یاهنادند ِنیب زا یدنخبل شرآ

سهلا..االن هدزنوپ هدراهچ ِرسپ ..هی هرسپ نم ِیچرادبآ هتبلا .. میچرادبآ هن.. هک متسود -

اب ِرتخد نوا و اجک ..نیا هشاب هتشاد یطبر امش ِرتخد هب هنوتیمن ،هن.. منکیم رکف هک

اجک! امش مکاالِت

: ددنخیم بجعت اب نز

انشآ و لیماف !!هن،اموت ازیچ هچ ؟!او تسامش تکرش ِیچرادبآ ِهیبش نم یایربک -

وسلا..هک نس نیا وت هچبرسپ یتح .. میرادن امدآ لدم نیا ..کالزا میرادن یچرادبآ

! میرادن ..هن هشاب ایربک ِهیبش منوا

: تسا شبل یور زونه هنیک یرپ هدنخ و دنکیم یمخا

.. تسین یمهم ِزیچ .. دینک شومارف .. منکیم ورکف نیمه منم -

: دیوگیم ثکم واب هنارکفتم اسراپ مناخ

یمهم ِزیچ امش لوق ،هب دنچره دوب.. راد هدنخ و بیجع م هساو .. مگب یچ -واال

.. تسین

: دیوگیم باوج رد شرآ

هدامآ نم ِتاشرافس هک مسرپب متساوخیم ندز، گنز زا ضرغ اسراپ موناخ .. میرذگب -

؟؟ تس

تسا راودیما شرآ .اما دنکیم شومارف ار تیمها یب ِعوضوم نآ شیب مکو هناورپ

؟؟؟ دسریم شرتخد ِشوگ هک..هب

.. میدوب هشاذگ رارق هک روطنومه .. هشیم لیمکت .. ااشنا هگید ی هتفه هلب..ات ابیرقت -

هک هتفرگ شصرح . درادن ار رتخد نآ ِندش روگ مگو ِبات رگید .. تسا رید هتفه کی

شمایپ یارب یباوج و دشاب هدش هدناوخ .. رتدب ..ای دشاب هدشن هدناوخ دیاش شمایپ

تسا وررپ و شکرس ردقنا زونه و هدشن هداد مه یتیمها .. یچیه هک باوج .. هدماین

! هتشگنرب تکرش هب هک
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ِرخآ ورات یرس مدز،هی فرح میرتشم ..اب مراد هلجع مکی نم اسراپ مناخ شتسار -

هدامآ ور یرس هی واللقا دینک فطل ، هشیم ..رگا منوسرب نوشتسد هب دیاب هتفه نیا

.. مربب و نوتتمدخ مایب ادرف ات نم هک دینک

: دیوگیم ندرک رکف یمک اب اسراپ مناخ

، دیدج سِلا هب هدنوم ِهام ود ..نیا تسین هک امش ِتاشرافس طقف یهانپ یاقآ هخآ -

.. هشکیم لوط هتفه ِرخآ ات اللقا ،اما منکیم ومیعس ِمامت ..نم هغولش نومرس اعقاو

! شدنیبب رتدوز هچره دهاوخیم . تسا دایز .. رگید ِزور راهچ ینعی هتفه ِرخآ

متسد وهب هشب لیمکت مه تاشرافس ..وداتزا اسراپ موناخ هگید دینکب یراک -هی

.. هزور ود یکی نیمه طقف ما.. یضار ،نم هسرب

: دیوگیم و دهدیم نوریب یسفن نز

نوترطاخ هک منک هچ ،اما میراد شیپ رد دیدج ِوش و هغولش نومِرس اعقاو دنچره -

نوتارب و منک هدامآ ور یرس هی هزور دنچ نیا ،ات منکیم ومعس .. هگید هزیزع نومارب

منک.. لا سرا

مناخ یاهفرح ِمامت زا هملک کی طقف یمجالتار..اما همه .. دونشیم ار همه شرآ

! دیدج ِوش . دوشیم تبث شنهذ یوت اسراپ

ربخ نوتهب امتح منک، هدامآ هک دش رگا ... ااشنا .. منکب منوتیم راکیچ منیبب دیراذب -

.. مدیم

! فوا ، دنیآ یم شرس یوت اهرکف و تسا ماسرب کالِه یور شا هدش گنت ِهاگن

ور تاشرافس و مسریم تمدخ یروضح مدوخ .. زیزع یاسراپ موناخ دینکیم فطل -

.. هشاب هزور ود یکی نیمه مشیم نونمم طقف .. منکیم تفایرد

: دیوگیم هنامرتحم نز

منک.. هدامآ منکیم یعس .. یهانپ یاقآ دیشابن نارگن -

کیراب ییاهمشچ اب یا هیناث دنچ ، یدنلب ِسفن .واب دنکیم یظفاحادخ و دنکیم رکشت
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هاگن ماسرب ی هدش هلا چم ،هبکالِه دنروخیم لوو شرس یوت هک ییاهرکف زا هدش

: دنکیم پیات ماسرب یارب یمایپ دعب .و دنکیم

اجنوا مه ،وت ماجنوا یتقو هک هتعفن ..هب تنامام تکرش مریم هتفه -نیا

! مگن تِنوج یمام هب ویچ همه هک مدیمن نیمضت هنرگو .. یشاب

شک رایماک ِدمک وزا دراد نت هب هک یدنلب اتبسن ِیدوه ..اب شتخت یور هتسشن ایربک

هب مادکره هک یا هدیلو ژ یاهوم و هدرک عمج ونازراهچ هک یا هنهرب یاهاپ ،اب هتفر

و هدنام لفق یشوگ ی هحفص یور هک یا هدش درگ ِهاگن .. شهاگن دنا..و هتفر یتمس

: دناوخیم ار تاملک

اجنوا مه ،وت ماجنوا یتقو هک هتعفن ..هب تنامام تکرش مریم هتفه -نیا

! مگن تِنوج یمام هب ویچ همه هک مدیمن نیمضت هنرگو .. یشاب

رکف و باوخ و بش لک هب مایپ نیا بش، ِهدزاود ِتعاس ..وزا تسا حبص ِهس تعاس

! تسا هدرک یا هوهق ار شنهذ و

: درغیم بل ِریز و دبوکیم شا یناشیپ ارهب شتسد ِفک

، هنکن فاص ونَهَم نهد ..ات تسین هک تسین نک اه..لو هدموا ششوخ هیک! هگید -نیا

هک.. هرادیمنرب ملچک ِرس زا تسد هدن، نویکافلا ِکاف هب ونم

دز! نوریب شا یماسرب ِگر

: دیوگیم یا رپنهلا وابِهآ دنزیم هناچ ِریز تسد

هدیمهف ..ای مداتفا رد شاهاب هکنیا زا هدموا ششوخ ! ماهاب هدرک حلا یلیخ راگنا -

لک شلد نیا ، مشاب شمشچ ولج ماوخیمن نم حاالهک ؟؟ هدش ضوع شزاف ، مرتخد

.. هرایبرد مغامد زا داوخیم ، مدرک شتیذا یچره راگنا .. داوخیم لک

ِهوک نآ اب ندش ور رد ور یتح دنچره و دسرتیم دنچره و دشکیم تمس کی هب یبل

تَراک ینعی تکرش هب نتفرن ...اما دراد تشحو ، شروعشیب ِهاگن نآ ..اب رورغ و هلضع

! ایربک تسا مامت

،ره مرتخد نوچ هنکن رکف و مدروآ مک هک هرذگب شرکف زا یتح مراذیمن سلا دص -



tlg
:@

NOVELSLAND

ِسپ زا هنوتیم منیبب ! منکیم هنک،تالیف یراکره .. هنکب هنوتیم تساوخ شلد یطلغ

ایهن! دایبرب نم

؟؟ وررپ ِسخُت ِیخُد ینئمطم

*****

،و شبلق ِمکحم شبوک اب هارمه و هتسشن شنیشام یوت هک تسا عبر کی زا رتشیب

ناکت اج ورد دنزیم شیاپ یور تسد تس، یکی شبلق ِنابرض هکاب یگنهآ ِمتیر

رد ور وزا دناوخیم هدنناوخ اب هارمه بل ..ِریز دنکیم شا هفخ دراد سرتسا . دروخیم

ییوگن ییوگب یمک کی ، یقِلق ودب خاالیق ودب مخا رساتاپ ِسیئر نآ اب ندش ور

دوشیم کیرحت رتشیب ،وا دیایب وا یارب هبذج مه ردقچره اه.. شدوخ زا .هن دسرتیم

و تسد و یناشیپ نآ هکاب تس یزار ، تسا کانسرت هک یزیچ !اما یزاب وررپ یارب

وا هک دندیمهف تکرش یاه هچب ی همه ینعی هک.. دنکیم رکف دش..وحاال ال مرب لغب

؟! تسا رتخد

و دیدهت مهزاب . دنکیم هاگن دوب، هدیسر ششوماخ ِیشوگ هب بشید هک یمایپ هب

وا! ِنتخادنا ریگ یارب دیدش ِیریگیپ

اجنومه ماوخیم .. مراد رارق شتکرش وت تنامام رهظ،اب زا دعب هس ِتعاس ادرف -

ود ماسرب مسرپیم شزا وحوتلا مریگیم تنامام زا وتغارس ، تمدیدن ..رگا تمنیبب

! هرجنه

هب کیدزن وحاال دروخیم ناکت اج رد رتشیب سرتسا و صرح زا هدش عمج ِتروص اب

نیا ات دورب رتدوز دیاب هک دنکیم رکف .حاال درذگیم رهظ زا دعب ِهس زا هقیقد تسیب

! هدادن شتسد راک رشب

شترشییوس .کالِه دوشیم هدایپ نیشام ،زا دصقریم گنهآ ِمتیر اب مه زونه هک یبلق اب

صرح ،اب دتسرفیم نوریب شا هدش داب یاهپل زا هک یسفن واب دشکیم شرس یور ار

یدایز ِترپسا ِگنر یرجآ یاه نیتوپ نآ .واب دنکیم شترتشییوس یاهبیج یوت تسد

ِراولش نآ نابرق .هب دوریم ناج هنن ِتکرش ِتمس وهب دبوکیم نیمز یور رُقُی،اپ
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، تمیق نارگ ِپیت و..کی تسا هدش هدیشک ،باال شنیتوپ ِدنلب اتبسن ِقاس هکات یشلسا

ال!! صا رتخد نیا تسا زیرب هناورپ ِنت ِتشوگ ! هرخسم حلا ِنیع ورد

رضاح ِلا حرد هک فیح و دراشفیم روسناسآ ی همکد یور شصرح ِمامت اراب شتشگنا

طقف هلضع ِهوک نآ ِراو دیدهت یاهمایپ ِکت کت هب هنرگو .. دیایب هاتوک تسا روبجم

. تفریگیم شتسد و دیدنخیم

دنچ . دوشیم رظتنم و دراذگیم گنز یور تسد ، دهدیم نوریب ِتدش هکاب یسفن اب

یا هدنخ لا، سنایم ِدرم ِندید .اب دنکیم زاب شیارب ردار رادیارس هک دشکیمن هیناث

: دوشیم لخاد و دشکیم شبل یور

؟؟ یجاح یروطچ -

: دوشیم هدیشاپ شیور هب درمریپ نابرهم ِدنخبل مد نامه

.. مرتخد -سالم

شباوج یداع دنکیم یعس .و دنادرگیم تکرش ِگرزب سِنلا ِلخاد ارهب شهاگن ایربک

: دهدب ار

؟؟ تساجک نم ِیمام چن.. م..خآ ..هنن تقاچ الی یبیس -سالمهب

: ددنبیم شرس ِتشپ وردار دریگیم تعسو درم ی هدنخ

.. نشاب نوشرتفد وت منک رکف -

مه! هلمح ی هدامآ ِلیف هدنُگ نآ امتح ..و تسا شرتفد یوت هلب

ک ناج ایربک .و دسریم شردام ِتکرش یور ربو شوخ ِیشنم وهب درذگیم درمریپ زا

! دراد اه یشنم هب یصاخ ِتدارا ال

؟؟ هلگشوخ یزان -

: دوشیم دنلب شیاپ هب یشنم

؟؟ یبوخ .. ایربک -سالم



tlg
:@

NOVELSLAND

مارآ ، شزیم هب هداد هیکت و دوریم یشنم ِرانک . دریمیم سرتسا زا دراد .. تسین بوخ

: دسرپیم

؟؟ هراد نومهم منامام -

: دیوگیم یصاخ ِنحل واب ددنخیم یشنم

!! ینومهم هچ منوا -هلب!

: دوشیم یدج و دنکیم هاگن یشنم هب میقتسم

! شایزاب دیزی و مخَت و مخا نوا اب تفرگ مَر وت ِمشچ حاال!الدب بخ -

: دروآ یم نییاپ ار شیادص و دریگیم تعسو یشنم ی هدنخ

راک تنامام هکاب دمالهیی زا یکی مدرک رکف ، دموا هک لوا .. هپیتشوخ یلیخ -

.. منزب وشخم متسنوت دیاش ؟؟ یدب مهب شزا رامآ هی ینوتیم .. هنکیم

زا هک یتیدج .واب دتسیا یم فاص دعب و دنام یم هدز تهب هظحل کی رد ایربک

: دیوگیم ، تسا دیعب شنوطیش رشو ِقوف ِتیصخش

! منیبب سرب تراک ؟؟اب ایزاب فلج نیا زا نم ی هنن تکرش ..وت نشور ممشچ -

،ای دنکیم یخوش ایآ دنیبب هک دنکیم هاگن ایربک هب قیقد ..و دنام یم ریحتم یشنم

: دیوگیم بل ِریز و دریگیم مشچ ایربک هک ؟؟ تس یدج اعقاو

! نرادیمرب رود دوز .. دیدنخ یکشیه یور هب هشیمن -

.وحاال دوریم هناورپ یمام ِرتفد ِتمس هب ایربک .و دوشیم کشخ شیاج ِرس یشنم

. دزیریم ورف یّرُش شبلق وهکی هک تس

شتسد یوت ار شترشییوس کالِه ِفرط ود ِدنب . دنزیم ورد دهدیم ورف ار شیولگ بآ

زج ار شتروص و..کالهِلک دشکیم کالهار ِدنب ود هدارا رد،یب ِندش زاب .واب دریگیم

: دیوگیم و هتسب مشچ کاله ِریز یروطنامه .و دناشوپیم ار شغامد ِکون و اهبل

وت.. مایب ماوخیم منم -
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هرذ کی ،زج تسین صخشم شزا یچیه .هک دنکیم هاگن شرتخد هب بجعت اب هناورپ

هدش.. هداد چیپ یاهبل و غامد

؟؟ هشعضو هچ نیا ایربک -

: دیوگیم و هدیدن ار سکچیه و.. دشکیم لخاد ار دوخ یمدق ایربک

؟؟ تساجنیا مه تس ابکال ِپیتشوخ ِمرتحم ِنومهم ! مدموا .. مایم ؟؟ مایب -

شیاهادا و اهسابل و پیت ..اما تسین مولعم شا هفایق و تخیر ..هک شندید اب شرآ

هیکت ِلا حرد و دراذگیم زیم یور ، تسا شتسد یوت هک ار یا هتسب ، تسانشآ بیجع

. دنکیم شهاگن طقف لبم، هب نداد

: درغیم مارآ ، شرتخد ِتکرح زا هدز تلا جخ هناورپ

؟؟ وک سالتم ؟؟ هیلدم هچ نک..نیا تسرد وتدوخ -

دیدهت هک ییاهمشچ نآ دهاوخیمن .. شدنیبب دهاوخیمن بخ و دروخیم نیچ شا ینیب

. دنیبب ار یتیبرت یب ِرکف رازه هتبلا و دنراد بجعت و

! یمام ِرتفد یوت ِصاخشا یا -سالم

: دیوگیم و دنکیم هاگن یوا هدش عمج یاهبل هب یا هدنخ کت اب شرآ

.. نوشِرتخد -سالم

،زج تسین صخشم شتروص زا یچیه وحاال دشکیم رتشیب ار اهدنب هدارا یب ایربک

هدش! عمج ِمرُف شوخ ِبل کی

؟؟؟ ایآ منیشب مایب -

: دیوگیم فسات اب یدنلب ِسفن اب هناورپ

؟؟ اجنیا یدموا االن یراد راکیچ -

: دیوگیم شرآ ، دهدب یباوج ایربک هکنیا زا لبق اما
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.. تسامش ِنامام ِتکرش .. تسین نتفرگ هزاجا هب یزاین -

هککالهار دریگیم میمصت هرخ وباال دهدیم شیاهمشچ هب یخرچ کاله ِریز نامه ایربک

هتبلا و دتفا یم شرس هککالهزا دشکیم رانک ردقنا .اما دشکب رانک شتروص یور زا

هنایذوم ِتلا وابح هداد هیکت و هتسشن لبم یور هک شرآ ِندید .اب درادن یتیمها هک

و تپ ی هدنخ وهکی دعب.. .و دنکب یتکرح ال صا دناوتیمن یا هظحل ، دنکیم شهاگن یا

: دیوگیم و دنزیم ینهپ

؟؟ میدید یمام ِتکرش وت ور امش دشو نومبیصن تداعس زاب امش؟!!ام ؟؟؟ -عع

: دوشیم گنت شرآ یاهمشچ

ِلگشوخ یور ، مراد رارق اسراپ موناخ اب نم رابره هک یراختفا ..هچ موناخ ایربک -هُا

! منیبیم مه ور امش

: دنکیم ترپ وا ِتمس ارهب شتسد و دیآ یم ملیف رتشیب ، سرتسا اب ایربک

و مخا و لکیه و هفایق و پیت یادخ هتدوخ زا یلگشوخ وگن.. وگن وگن ششششیچ -

و... وزاب و مشچ وود وربا و غامد وکالسو تیباذج و هبذج و مخَت

تلا جخ ِدنخبل اب هناورپ !و دوشیم و..الل دوشیم هدیبوک شیولهپ یوت هناورپ ِجنرآ

: دیوگیم ییامن نادند و هدز

؟؟ نتفگ فیجارا هب درک عورش تنوبز دشو دب حتلا وت !زاب ممممزیزع نیشب -ایب

: دریگیمن ایربک ِدرد زا هدش عمج ی هفایق زا مشچ و ددنخیم شرآ

! تشاد هشیمن یعقوت .. هگید تس هچب .. اسراپ موناخ هشاب تحار دیراذب -

: دیوگیم هفایق نامه اب ایربک

! هنوج سیئر یچره ِحور -وت

تسا هناورپ .اما دریگیم شدوخ الهب ماک مه شرآ هتبلا و دریگیم شدوخ هب هناورپ

: درغیم هک
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!! ایربک -

ار دوخ شرآ یرانک ِلبم یور و دشکیم ولج ار دوخ هدش خاروس یولهپ نامه اب ایربک

یماداب ِهایس یاهمشچ زا سرتسا و تسا شرآ هب شا هدش پچ ِهاگن .و دنکیم اهر

: تسا شبل یور هدنخ دنچره ، درابیم شا

! یهانپ یاقآ نوتمنیبیم زاب هک ملا حشوخ ردقچ -

هنارسپ و گرزب یاهنیتوپ یور شهاگن و دنادرگیم کرتخد یاپ رسات هب یهاگن شرآ

: دنام یم رتشیب

حوتلا اسراپ موناخ زا متساوخیم اقافتا .. تمنیبب هرابود مدرکیمن رکف ! رتشیب -ام

؟؟ یرتهب دوب..االن دب یلیخ حتلا هک شیپ ی هعفد .. مسرپب

نیا اب تسین دلب یراد وربآ یمک هک یرتخد . دنکیم شهاگن و دنیشنیم مه هناورپ

! هفایق و تخیر

: دراذگیم شیامن ارهب شدیفس یدایز و فیدر یاهنادند ِمامت ایربک

ور امش یور ِلگ تقوره ارچ منودیمن ال ..صا متفیم سپ ندوب زاعیلا مراد یلا! -ااع

.. هشیم ضوع حملا ردقنا ، منیبیم

ار شردام یاه هبذج رتخد نیا رگا هتبلا ، دوریم شرتخد هب یا هرغ مشچ هناورپ

. دهد تیمها و دنک تفایرد

: دیوگیم انعم ورپ هنارورغم ، باوج رد شرآ و

؟؟ یشن تیذا هک.. یروطنیا مشیم تحاران ! جبلا -هچ

: دوشیم انعم رپ شا هدنخ مه ایربک

زا وملا ح امتح ، مدموا یمن .. تسین یا هراچ هک منک هچ ..اما مشیم مراد هک ور هتیذا -

.. یدیسرپیم منوج یمام

ربخ ووا تسه یزیچ کی هک دنکیم سح ،اما دروآ یمن رد رس ناشیاهفرح زا هناورپ

یاو! دراد مه یا هتخلش ِرتخد هچ ؟؟ دمهفب روطچ و.. دنکیم شواکجنک نیمه . درادن
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ناج.. ایربک -

: دنکیم هراشا یصاخ ی هدنخ اب شردام و دهدیم شردام ارهب شهاگن ایربک

.. تسین بترم تاهوم .. ترس ور زادنب وته کال مزیزع -

کالِه هلصوح یب ایربک . دهدیم تیمها رهاظ هب ردقچ و ردام نیا تسا ساوسو ردقچ

هک یشرآ . دنکیم سح ار شرآ ِهاگن ِینیگنس و.. دزادنا یم شرس یور ار شترشییوس

. تسا هدنام ، ایربک دش وهکی هک یماسرب ِرواب رد زونه

: دنکیم هاگن وا هب جک یا هدنخ و..اب دریگیم یسح کی شرآ ِهاگن ِینیگنس زا ایربک

.. مدرک شهاتوک خَت دوب،زا هتشاذگ شیپیش ماهوم -

: دوشیم دنلب شا هبذج رپ یادص و دنام یم هدز تهب هناورپ

!! ایربک -

: دیوگیم تلا جخ زا هدش عمج یاهبل اب ایربک .و ددنخن دناوتیمن شرآ

؟؟؟ ینزیم داد ارچ هتسشن هبیرغ ؟؟ هنن -هع

: دیوگیم صرح واب تسا ندمآ هبباال ور هناورپ ِرفک رگید

؟؟ تندز فرح نیا اب منک راکیچ وت ِتسد زا نم ؟؟؟ ینزیم هیفرح هچ -نیا

: دنکیم شرآ هب ور دعب و

؟؟؟ دوب اجک شیپیش .. هنکیم یخوش .. هیخوش ِلها یلیخ ایربک ناج یهانپ یاقآ -

.. تسین دلب ندز فرح هراچیب

: درغیم بل ِریز و

! رتخد یش -الل

: دیوگیم هدش عمج ی هدنخ نامه اب شرآ

.. هنکیم یخوش .. منودیم .. مهجوتم -هلب
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: دنکیم هاگن ایربک وهب

! اسراپ موناخ دیراد یا هزماب ِرتخد -هچ

کالِه ِدنب ود نآ رگید وِراب دروآ یمن بات یبارخ وحلا تلا جخ زا رگید ایربک

: دیوگیم یلدم نامه .و دوشیم میاق کاله ِریز شتروص و.. دشکیم ار شترشییوس

.. دیرادرب نم ِرس زا تسد -

شرآ هک هتبلا .و دنمهفیم ار ایربک ِفرح ِروظنم یروج کی مادکره .. هناورپ و شرآ

و دوش ضوع تسا رارق هطبار ِدنور هزات و هدرک شیادیپ هزات . تسین رادرب تسد

رگید ! لدم یایربک هب هدش لیدبت نز، رع یادگ ماسرب زا هتفای شهج ِشنکارت نیا هزات

؟؟؟ دش شلا یخیب دوشیم رگم

: ددنخیم تلا جخ اب هناورپ

.. تسین بوخ شلا منک..ح راکیچ رتخد نیا تسد زا منودیمن یاو -

: دنکیم ایربک هب وور

؟؟ ینک تحارتسا هنوخ یرب یاوخیم مزیزع -

: دیوگیم کاله ِریز نامه زا ایربک

؟؟؟ ایآ افطل -مرب

شاهاب لصفم و اهنت و تولخ یاج کی دربب ار وا هک دراد هشقن هزات ؟! اجک ؟؟ دورب

! دنزب فرح

: دنکیم اسراپ مناخ هب ور رکف نیا واب

؟؟ دیراد شیپ رد دیدج سابل ِوش نیتفگ .. اسراپ مناخ یتسار -

هنیس متیر کی و دریگیم ارباال شتسد ود حتلا نامه رد فرح نیا ِندینش اب ایربک

: دنزیم

! عولط حبص یا نکم .. عولط حبص یا نُکم -
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شرآ هب .وور دوشن یرفک نیا زا رتشیب !هک دنیبن ار شرتخد ال صا دنکیم یعس هناورپ

: دیوگیم یبصع ِدنخبل نامه اب

هک؟؟ دیرایم فیرشت مامش .. هگید ی هتفه ود ابیرقت -هلب..

: دیوگیم شوخ ابحِلا شرآ

.. هراختفا ِثعاب .. هتبلا -

: دناوخیم و دنزیم شا هنیس هب رتشیب ِزوس اب ایربک و

هنیس رتمکحم ! دنزیم شتوآ و تسا قشع ی ..الهنو دنزیم شَکلد ِگنهآ لد ِگنچ -

!! نزب

: درغیم و دنکیمن لمحت رگید هناورپ

!! نوریب ورب وشاپ ایربک -

: ددنخیم هنیک و تذل اب شرآ

هک! رادن یراک یسک ..اب هگید هتسشن دیراذب ؟؟؟ اسراپ موناخ ور هچب دیراد شراکیچ -

: دنزیم ینیگمرش ِدنخبل هناورپ

.. هنکیم تیذا هراد هخآ -

: دیوگیم شرآ هب کالهور ریز نامه زا ایربک

مرب! دیراذب .. مرادن یراک یسک هکاب -نم

: دیوگیم یدج هناورپ

ورب!! وش دنلب .. مزیزع ورب وش دنلب -

: دیوگیم و دهاوخیمن ار شنتفر شرآ اما

.. رایب نک فطل مه هوهق هی تمحز ،یب نتفر ِلبق -
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اعد نیمحارلا محرا ِدنوادخ ِهاگرد ..وهب دریگیم ارباال شتسد وود دریگیم متام ایربک

: دنکیم

بلطم ِقح هک مراودیما هدب! متاجن ایادخ .. منکیم شمومت و مگیم لوا ومرخآ ِفرح -

! تاولص دنلب اعیمج ، هشاب هدش ادا

وگدنلب ِکرتخد دوشیم وکا قاتا یوت شیادص و دتسرفیم یدنلب ِتاولص شدوخ و

! هداد تروق

: ددنخیم تلا جخ و تینابصع اب هناورپ

؟؟ نوریب تمزادنب مش دنلب ای یشیم تکاس ایربک -

ِهاگن هب هکنیا ِنودب و دشکیم رانک شتروص یور ،کالهارزا دوشیم مامت هک شتاولص

شیاج دنک،زا هاگن شرآ ی هنایذوم و حیرفت رپ ِهاگن و نوج یهنن هدش یرفک و هریخ

: دوشیم دنلب

.. میروخب مه ِرود مرایب هوهق هی -مرب

ال صا ! تسا تسایساب هچب نیا حلا، ِنیع ورد دیآ یم ششوخ شندمآ هاتوک زا شرآ

نایم هب دهاوخیمن ناونع چیه هب مه یمان ماسرب ِفرح یتح و دنک رطخ دهاوخیمن

! دیایب

: دیوگیم صرح اب هناورپ

درک! یخوش یهانپ یاقآ .. هرایم یچرادبآ منزیم گنز ؟؟ ایربک یرایب ارچ -وت

: دنزیم یدنخبل صرح رپ ِتلا جخ نامه واب دنکیم شرآ هب وور

.. نیدرک یخوش هک دشن هجوتم ایربک ناج.. یهانپ یاقآ دیشخبب -

: دیوگیم یصاخ ِنحل واب دوشیم هدیشک باال ایربک ی هدش پچ ی هفایق ات شرآ ِهاگن

ِگرزب ِتکرش ِسیئر ِرتخد امش .. یتسین یچرادبآ هک امش .. موناخ ایربک مدرک یخوش -

؟؟ اراک نیا هب هچ ور امش .. لدم .. موناخ مکاالت.. اب ِرتخد .. یتسه " فاک " ِدنرب
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: دیوگیم دیماان ایربک

! مرایب مرب دیاب یمتح هگید -چن..

: دوشیم یبصع هناورپ

؟؟ هخآ یرادیمرب تاراک نیا زا تسد یک ! یتشاذن نم هساو وربآ ایربک -

یلا حرد .و دریگیم شرآ ِیذوم یاهمشچ زا مشچ و دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

: دیوگیم ، دنزیم شردام یور هب یا هتفر او ِدنخبل هک

لد رتشیب و هشیم هفاضا تایصوصخ نیا هب ممندروآ هوهق هنن..هی ریگن تخس -

! مسق تاسیگ هب متفرگ وشمشچ ؟؟ هنکیم فیرعت مزا ردقچ ینیبیمن .. مربیم

هارمه یگرخسم اب شرآ ی هدنخ کت و دنام یم شا هریخ هدنام زاب ِناهد اب هناورپ

: دیوگیم شرآ و دوریم نوریب ایربک . تسا

! هنکیم یبلا ج یاه یخوش بجع .. هیکمن اب ِرتخد -

؟؟؟ یگتفیشدوخ و رورغ ِبانج هتفرگن ار تمشچ هک ییوگب یهاوخیم

: دیوگیم تخس یتقو تسا هدزمرش هناورپ

یطاق شامیس یهاگ ارچ منودیمن .. اتسین یروطنیا ال ادخ..صا ور وت دیشخبب -

.. هنیتم و بدوم و موناخ یلیخ هنرگو .. هنکیم

هچ ؟؟؟ هرجنه ود ماسرب و تناتم و بدا ؟!مکاالتو دیوگیم ار اهنیا ایربک ِدرومرد

! اهفرح

! هراد شهگن نوتارب ادخ ، هرابیم شزا هراد بدا و تناتم ال صا !! هصخشم ال ماک -هلب!

یتحلصم لا حره هب ؟؟ دنکیم هرخسم دراد تس،ای یدج اهفرح ..نیا دمهفیمن هناورپ

: ددنخیم

؟؟ هتسرد ؟؟ نیدرک کچ ور همه بخ.. ..آآآ نونمم -

: دیوگیم و دزادنا یم ، تسا هدش هدیچ زیم یور هک یتاشرافس هب یهاگن شرآ



tlg
:@

NOVELSLAND

.. هنکن درد نوتتسد .. هشاب لماک منکیم رکف -

نآ حتلا،اب نیا الرد صا ! تسا ماسرب هک راگنا و.. دوشیم دراو هوهق ِینیس اب ایربک

ماسرب ِدوخ ِدوخ ، سابل و پیت و هتخادنا شرس یور هک ونآکالیه هوهق ِینیس

هلوک و جک شا هدنخ و تس یضاران و هلا چم ، ماسرب ِسکعرب شا هفایق .اما تسا

: دیوگیم یتقو تسا

! یدیم تروق منوجنف شهارمه نک.. حلا روخب ور هوهق .. مارنه زا یکی منیا -

.. هریگب وتمشچ مه یکی نیا مراودیما

؟؟؟ ماسرب هدازماما اعد، ای دوب نیرفن

: دیوگیم شرآ .و تسا هدش هتسخ رکذت وزا دهدیم ناکت رس فسات اب طقف هناورپ

هچ هگید !! بدوم مکاالتو واب دنمرنه ِموناخ رتخد .. دیشخبب دنم!خآ رنه ِرسپ -لگ

؟؟ ولوچوک موناخ یدلب ییراک

شرآ یوربور ِزیم یور ار ینیس و دروآ یمرد یا هفخ ِشرغ یادص لد هت زا ایربک

: دیوگیم .و دراذگیم

یمن تهب یزیچ ام ..زا رادرب ام ِیشیپیش ِرس زا تسد .. وماع مرادن جاودزا ِدصق -

! هسام

: ددنخیم روظنم رپ شرآ و دزیریم مرش ِقرع هناورپ

هک یدیسر فیلکت ِنس هب ؟؟ ومع سهتلا دنچ ! اسراپ موناخ دیراد بالیی ِلمخد بجع -

؟؟ ینزیم فرح جاودزا زا

: دهدیم همادا اسراپ مناخ هب وور

؟؟ هشاب رتخد ال صا هک مراد کش هدز، نوترتخد هک یپیت نیا اب نم هک دینکیم رواب -

.. مدب قیبطت ، مدید سابل ِوش یوت هک یرتخد نوا اب منوتیمن ال صا

: دشکیم شرتخد ِتمس ارهب شهاگن و دوشیم مرش و فسات زا راشرس هناورپ

.. هنکب هدز تلا جخ ونم دیاب هشیمه نوج ایربک .. مگب یچ -واال
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سرتسا زا راشرس هتبلا و تیمها ویب درادیمرب زیم یور زا یسابل ی هتسب ایربک

: دیوگیم

یهانپ واب نک ..لو نوختسا و تسوپ یدش ، یدیشک تلا جخ ردقنا ! یمام لا یخیب -

.. هنومدوخ زا ناج

: دیوگیم هب ور دعب و

، یسانشب ونم یروطنیمه ال ..صا ریگب رظن رد ور هفایق و پیت نیمه افطل مامش -

.. منتخیر کمن و یخوش ِزاف وکالوت هملا س هدراهچ نک رکف .. مرتتحار

: دزیریم شیادص یوت شهاوخ یمک و

ییابیز ِنوج ال.. صا مرسپ نک رکف نک.. کاپ تنهذ زا ور سابل ِوش یوت ِرتخد -

؟؟ پیتشوخ هشاب .. تاه

: دنزیم یدنخبل هنیک رپزا اما شرآ

دیدج ِوش یوت مراد تسود ! یدیشخردیم سابل ِوش وت امش .. موناخ ایربک دییامرفن -

.. تمنیبب مه

ار شتسد ِفک و دزادنا یم زیم یور ار سابل ؟؟ دنک یناوخ هضور ای دنزب هنیس حاال

: دنزیم شرس هب

! یکرتب یلا مج ومع ییییییعه -

دنک: ضوع ار ثحب دنکیم یعس و دوشیم درد رس دراد هناورپ

تسود هتبلا ..و هشاب هتشاد روضح دیاب .. هیلصا ِلدم ایربک .. یهانپ یاقآ امتح ! امتح -

.. هنزب ور شدوخ ِرظن ِدم ِحرط مراد

مه .نآ دصقریم یتحاران ِزرط وهب دهدیم ناکت اوه رد تسد بارخ ِباصعا اب ایربک

یا! هرخسم ِصقر هچ

دش! یروطنیا وهی دش یچ منودیمن الهااا.. یواو الهاا.. یواو -هُا
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: دیوگیم شرآ یاه ییارس هنارت ِنایم شرآ

.. نوتدنمرنه ِرتخد نتسه مه حارط سپ ؟؟ یدج -هُا

: دیوگیم شردام هب ،ور یبصع و متیر ِنودب ِصقر نامه اب

.. متفرگ وشمشچ یفاک ی هزادنا !هب یمام نکن یمرگ رازاب -

! شدنزب ، دروخیم وات دزادنیب شریگ اج کی طقف شرآ

: دشاب هجوت یب ایربک کالهب دنکیم یعس هناورپ

کت نیمه .. هنوماه حرط نیرت شورف رپ زا هشیمه ، هنزیم مرتخد هک ییاه حرط -هلب!

.. هشدوخ شحارط ، نیدرک باختنا هک تُک

ایربک !هب دنتسه مه حارط کی ادگ ماسرب یدج یدج سپ و دنرپیم باال شرآ یاهوربا

: دیوگیم .هک دوشیم وربور ایربک ی هدش جک ِناهد و یضاران ِصقر و دنکیم هاگن

وگب، امش ..یه هنکیمن فیرعت شرتخد زا یسکره ِشیپ مدآ اباب ! فیرعت ِطخ وت دز -زاب

! دایب ششوخ رتشیب ناج یهانپ یه

: ددنخیم شا هدش هدرشف یاهنادند ِنیب زا هناورپ

مه شیبدا ویب یزابجل ..نیا نوریب دیشک حرط شزا دیاب روز هب هک فیح ! فیح -

.. هدیم نوشن وشدوخ طقف یهاگ

اال! متحا عقاوم ِدصرد مین وهنو دون رد ینعی یهاگ

! مزیزع هدب یهانپ یاقآ هب حیضوت هی یاوخیم تحرط ِدرومرد -

؟! دهدب حیضوت و راشف همهنیا زا دریمیم دراد ایربک

صخرم نوتروضح ،زا دییامرفیم هزاجا هگا هگید ؟؟؟ بخ .. نیدرک مسیورس -

! یدعب ِندش سیورس هساو مشاب هتشاد اج هگید مش..

.وهب ددرگیمرب و دشکیم ار شرتشییوس ِدنب ایربک .و دنکیم شهاگن طقف رگید شرآ

: دیوگیم هک تسا هناورپ . دوریم رتفد ِرد ِتمس



tlg
:@

NOVELSLAND

دوب، دلب یروطره .. تشاذن نم هساو وربآ زورما رتخد ..نیا ماوخیم ترذعم اعقاو -نم

؟؟ مدب یحیضوت هی مدوخ نم نیاوخیم درک.. امش ی هدز تلا جخ ونم

: دیوگیم و دنکیم هاگن ایربک ِنتفر هب شرآ

. دینک لا سرا مارب ور تاشرافس نیا افطل طقف .. تسین یزاین -هن

: دیوگیم و دوشیم دنلب شیاج زا دعب و

مرب.. دیاب هگید منم نوتزاجا ..اب نوتصقن ویب زیمت رت یاراک هساو نونمم یلیخ -

دنلب وهکی دنکن هک درذگیم شنهذ زا یا هظحل و.. دوشیم دنلب شیاج زا مه هناورپ

..ای دنیبب بخ اما ؟؟ دنیبب ار ایربک مهزاب هک تسا نیا رطاخ ،هب شنتفر و ندش

شاک درک. شا هدنکفارس هک تس ایربک ِیبدا یب مهم . تسین مهم حاال ..نیا دنیبن

ار! شرتخد دنیبن رگید وِراب دورن شغارس

.. منکیم لا سرا نوتارب امتح .. ندش عقاو لوبق ِدروم هک ملا حشوخ .. منکیم شهاوخ -

ِراوس هلجع .واب دنزیم نوریب تکرش وزا دنکیم یظفاحادخ اسراپ مناخ زا شرآ

شا یشوگ هک درادن دیما . دریگیم ار ایربک ی هرامش نیح نامه ورد دوشیم روسناسآ

یم ششوخ یکی نیا وزا دشکیم یبل بجتم ، دروخیم قوب یتقو ،اما دشاب نشور

ار شیادص هرخ ،اماباال دشکیم لوط دنچره دوش..و رارقرب سامت دوشیم رظتنم دیآ!

: دونشیم یشوگ یوت

؟؟ یاوخیم یچ هگید -

: دیوگیم یصرح ورپ شوخ ابحِلا

.. مایم مراد نییاپ نومه نک ربص -

.اب دنکیم عطق ار سامت ، دشاب یرارف ِنج ِمخت نآ زا یرظن ِراهظا ِرظتنم هکنیا ِنودب

زا دوز یلیخ . دسریم هبالیب هرخ وباال درامشیم ار تاقبط یاه هرامش یربص یب

. دهدیم فارطا ربلد،هب یاهمخا نآ اراب شهاگن و دیآ یم نوریب یراجت ِنامتخاس

باالیی لدم ِنیشام هب هک دنیبیم ،اما دشاب شرظتنم کسوس هلوت هک درادن راظتنا

هک نیمه .و دنکیم شهاگن هدش، یکپچ ی هفایق واب بیج یوت تسد و هداد هیکت
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: دیوگیم ، دتفا یم وا هب شرآ مشچ

! یملا بند رد هب رد هک یراد مراکیچ مَنیب ..ایب یدرگب ملا بند داوخیمن -

شرظتنم هچ .. زارد نابز یوررپ هچب ماسرب نامه .. تسا شدوخ رگید یکی نیا ! ناهآ

! هتخوسردپ دوب مه

و تس ژ نیا اب یتح . دنادرگیم شیاپ رسات هب یهاگن و دنکیم کیراب مشچ

مه ماسرب بخ ینعی ! تسین کدب مهزاب .. شیارآ ِنودب ِتروص و ترپسا ِترشییوس

ثعاب تفارظ و یلگشوخ نیمه ال وصا دوب لگشوخ رگید یاهرسپ هب تبسن دوب، هک

یاهسح ی هفاضا ..هب هتبلا ! سنرت ای دشاب هسنج ود دنکن ..هک دتفیب کش هب هک دش

!! شدوخ ِروآ تلا جخ و هنافرحنم

نم ؟؟ یاوخیم وتاباب ِثرا .. یردلق ؟! یراد بلط ؟؟ ینکیم هاگن یچ هب ؟؟؟ هیچ -اه

؟؟؟ ینکیمن لو یدز لز یچ هب ؟؟؟ هدنومَن وت هساو مدروخ

ِییوررپ زا دنچره و.. دتسرفیم نوریب یا هرخسم ی هدنخ کت اراب شسفن شرآ

هک دشابن روطنیا دیآ. یم ششوخ .. یمک اه هم هت نآ ،اما دوشیم ینابصع شیانشآ

! تسین ماسرب

مرب.. ماوخیم وگب، وتفرح ! دنخن -

: دنکیم شنیشام هب یا هراشا هنیک و تذل اب شرآ

وش.. راوس -ایب

: دروخیمن ناکت شنیشام ِرانک زا ماسرب

شیورد وتاشچ و نودب رسپ نومه ونم مگیم یتقو .. متحار اج نیمه .. شاداد -هن

! مایمن .. هترس وت لا غشآ تآ یارکف ینعی ، مدیشخردیم ینومهم وت یگیم وت نک..اما

رگید . دوشیمن قباس ِلثم یچیه رگید دنادیم مه شدوخ هک تسا بوخ ! بجع

یلک لدم،اب ِیخُد کی ! تسا رتخد ..حاال تسین شیریس یادگ ِفیثک یرک هچبرسپ

! هدننک هسوسو و باذج یاهزیچ
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یاه تیباذج زا طقف بانج . تسا باذج شرآ یارب اهنیا هک دینک رکف رگا دینویدم و

ِلا ثما یاتدص هک هنرگو .. دربب ار شلا وح دنک هدافتسا تالیف یارب دهاوخیم کرتخد

! مسق ایربک ِترشییوس ِنازیوآ ِدنب نآ هب دنرادن ار وا ِهاگن هشوگ کی شزرا مه ایربک

یارکف !! امرایمرد هساک زا وتاشچ مایم نکن هاگن نم هب یروطنوا ! نکن هاگن متفگ -

! یداد متروق ور، اشچ نوا دنبب .. منوشاپیم وتخم هک راین ترس وت مه دیلپ

! یسخُت یادخ نیا ِندناسرت و نداد تلا جخ دراد یتذل هچ ممموه

: دنکیم هراشا دیدهت اب

؟؟ تمرایب هگید ِروج یش،ایهی راوس یایم -

: درغیم و تسین ندروآ مک ِلها اتاذ هک مه ایربک

..ح یرادن یفرح هگا کاچ هب نزب ! امروخیم تزا ما، یک یدیمهف نوچ نکن رکف نیبب -

.. مرادن لوصا یادا هلصوح و لا

شتمس هب یمدق و دنکیم یا هبذج رپ ِمخا . دشکیمن شا هلصوح رگید مه شرآ

: درادیمرب

منوشکب مریگب تاشوگ زا هک ینکیم یراک دز..هی فرح مدآ لثم هشیمن -کالابوت

؟؟؟ هرآ تمرایب

: دوشیم رت ردلق ایربک

... اااایب ! ینکب ینوتیم راکیچ منیبب ولج..ایب !ایب اطلغ -هچ

و دروآ یم نوریب یزیچ کی ، شترشییوس ِبیج یوت زا ایربک هک دنیبیم شرآ و

.. دریگیم شیولج

؟؟؟ هشیم نم ِفیرح یک منیبب ماوخیم ولج..ایب ایب یدرم ایب! ودب -

بجعت !اب تسا رِکوش کی شتسد هک دنیبیم ، دنکیم هک تقد و دوشیم رتکیدزن

فاص کرتخد و دشکیم باال ایربک یوررپ و.. بذعم و ینابصع یاهمشچ ارات شهاگن

: دتسیا یم وا هب ور
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! ایشب صقان ترمع ِرخآ هکات تندب وت منکیم ورف ونیا نیچمه ، هروخب مهب تتسد -

: دیوگیم دعب یا هیناث و دنکیم شهاگن یدنلب ِفوپ اب

منیبب منزب فرح ماسرب ی هرابرد اسراپ موناخ اب مولک ود هی مرب نم بخ هلیخ -

،ایهن! شدسانشیم

کال ایربک یادص هک هتشادنرب مدق ود زونه ..و ددرگیمرب و دنیبیم ار ایربک ِندش کشخ

: دوشیم ضوع

.. یتسه یا هبنج یب ِمدآ بجع ؟؟؟ هشیمن تِرس مه یخوش شاداد -

: دیوگیم ایربک .و درادیمرب مدق مهزاب و دنکیمن هجوت

.. زادنن هار رش ورب !ایب هیرونیا تنیشام ؟؟ وماع یریم اجک اباب -یا

: درغیم صرح .هکاب درادیمرب تکرش ِتمس هب یمدق مهزاب شرآ هک دنیبیم ایربک

وتفالتِن! رِکوش -

.و دهدیم ورف مخا واب دیآ یم شبل ِتشپ ات هدنخ . دتسیا یم شیاج ِرس شرآ

: دنکیم هاگن کرتخد ِیکمن یدایز و یضاران ی هفایق وهب ددرگیمرب

وش.. راوس -ایب

اج شبیج یوت هک یرکوش و نازیوآ ِپیت واب دهدیم شیاهمشچ هب یخرچ ایربک

زا یتقو .اما دوریم شرآ ِنیشام ِتمس وهب دوشیم میلست هرخ ،باال دنکیم شوخ

: دیوگن دناوتیمن ، دوشیم در شرانک

! مفیرح ور وت زا هدنگ یاتدص هنرگو .. مرادن رسدرد ی هلصوح .. امدیسرت نکن رکف -

! شرکنم رب هلب

ناهنپ شنیتسآ ِریز لک هب هک ییاهتسد و زاب یاهاپ واب دوشیم شرآ نیشام ِراوس

.اما دوشیم شرآ ِندمآ ِرظتنم دراد، هک یا یتیاضران زا راشرس ِمتسیس هدش..وکال

رتخد هرخ دنک.باال ناهنپ ییوررپ هکاب مه ردقچره دش، شسرت ِرکنم دوشیمن بخ..
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دنا! هدش سمل لد ِزیزع یاه یگتسجرب و تسا

شتمس ،هب ثکم هیناث دنچ زا و..دعب ددنبیم .ردار دوشیم نیشام ِراوس شرآ

! تسا نیگنس شرآ ِهاگن ..و تسوربور هب شفده یب ِهاگن و دراد مخا ایربک . ددرگیمرب

یوت هنارسپ یرهاظ ،اب شیپ ِتقو دنچ هکات دنکیم هاگن یرتخد ِخر مین هب توکس رد

نامه .. ماسرب دنک. رواب ات دنکیم هاگن اه هیناث !و تسا نامه دوب. یچرادبآ شتکرش

! تسا رتخد

شرآ ِهاگن و ددرگیمرب مخا .واب دروآ یم مک هرخ وباال درادن ار هاگن نیا ِلمحت ایربک

: دنکیم

مهب! نزن -لز

ِریز هک یهاتوک یاهوم .. شتروص یازجا ِکت کت . دنادرگیم شتروص یوت هاگن شرآ اما

.. هدروخ رپورف یاه ومژه یماداب ِسخُت یاهمشچ . تسا ناهنپ رتشییوس کالِه

حتلا نیا ورد تسا شیارآ ِنودب شتروص .کال دنرادن هکُرژ یتلا ح شوخ یاهبل و..

شندیسوب ی هسوسو راب نیرخآ هک.. یماسرب نامه . تسا ماسرب رتشیب هشیمه زا

! دروخیم لوو شرس یوت

سابل ِوش وت هک هرتخد نومه .. مرتخد نم هرآ نم! هب یروطنیا نزن لز متفگ -

حاال؟؟؟ ینکیم لو ؟؟ یدش یضار ؟؟ هبوخ .. یدید

هک دنک رواب دنک.. شسمل ! دشکب شتروص هب تسد دراد تسود و.. هدشن یضار هن..

: دیوگیم یرخسمت یرپ هدنخ واب دراذگیمن ربکت و رورغ .. دنچره . تسا رتخد

وت! یتسه یشومچ ِدلو -هچ

: دروآ یم ور هلمح تلا،هب جخ ِروز وزا دوشیم مه رد رتشیب ایربک یاهمخا

؟؟ تاشچ وت منکب ورِکوش نیا یاوخیم ؟؟ یتفگ یچ -

تکرح کی یوت .و.. دنکیم هاگن ، دوریم شترشییوس ِبیج ِتمس هب هک شتسد هب شرآ

! دشکیم نوریب ار رِکوش ، شبیج یوت زا عیرس یلیخ و دشکیم دوخ ِتمس ارهب ،وا

! تفاثک یآ.. نک لو ! ووووه -خآ..
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: درغیم و درادیم هگن ار ایربک

ور! یزاب بابسا نیا منیبب نم -هدب

هجوت ایربک ِتینابصع و غیج وهب دهدیم لُه بقع ار ،وا دشکیم نوریب یتقو

. دنکیمن

؟؟ یییییدرک یطلغ هچ ؟؟؟ یدرک یطلغ هچ زیچ همه -یب

یوقاچ کی و سکوب هجنپ کی ، رکوش ِهارمه هب هک دنیبیم ار شتسد یوت شرآ و

! تسا شتسد یوت مه یبیج

با ایربک ی هلمح یاه تلآ ، دیوگب تسا رتهب ..ای یعافد یاه تلآ ارزا شهاگن بجعت اب

یچیه حاال ایربک . دوشیم هریخ شا هدش پچ و ِینابصع یاهمشچ ورد دشکیم ال

: دنزیم سفن سفن طقف و درادن عافد یارب

! مورح -

؟! دوب شحف نیا االن

ارهب شا هبذج رپ ِهاگن و دزادنا یم نیشام یولج ار لیاسو یبصع ِدنخزوپ اب شرآ

: دهدیم وا

بابسا ودات ؟؟اب تدوخ اب یدرک رکف یچ ؟؟ ینعی مایمنرب نم هچب فلا هی وت سپ -زا

؟؟؟ کسوس هلوت یتفیبرد نم الاب صا یراد دوجو ؟؟ ینوسرتب یاوخیم ونم یزاب

واب دنکیم کیراب مشچ و..دعب دیوگیمن یچیه هیناث کی طقف یا.. هظحل ایربک

: دیوگیم تینابصع

یریفوت منیا هتبلا ! مرتخد یدیمهف هک نکب تدوخ ِنوج هب اعد طقف ورب ! فیح -

ور یکی وت حِلا نم یروج هی هنرگو ! یراد وتآ مزا هک فیح .. فیئِح طقف .. هنکیمن

! ینک رارف هلحم نوا وزا ینک عمج و یبساک و وراک تکرِم تکرِش هککال متفرگیم

؟!! رتخد وت یدوب یک ِلحم الِت نووووج

یاهمشچ نآ رِکوش نیمه دنک..ای..ایاب هرخسم .. دریگب هبذج .. ددنخب .. دنام یم شرآ
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؟؟؟ دنک روک ، دنراد قرب دوخ هب دوخ هک ار یماداب

: دیوگیم یگرخسم واب دنزیم کرتخد ِرس ارهب شتسد ِفک ، اهراک نیا ِمامت یاج

نک زوگ رعو ایب دعب نک، عمج تِنوج یمام ِشیپ ور یدروآ هکباال یدنگ نومه -عفال

نم.. هساو

: دروآ یم مک دراد و دنزیم سپ ار شرآ ِتسد و هدش یرفُک ایربک

! منیب شِکب وتتسد !! ووووه مارآ -

و دریگیم شتشم یوت ار شا هقی مامت ِتیدج .اب درادن یخوش رگید رابنیا شرآ

: دشکیم دوخ ِتمس ارهب فیرظ ِکرتخد

؟؟؟ یرایب باال یاوخیم ونم یور نوا ای یریگیم نهد هب نوبز -

حلا نامه و..رد ددنخیم هدارا دعب..یب .اما دسرتیم شرآ ی هبذج زا یا هیناث ایربک

دنک: عمج ار شا هدنخ دنکیم یعس

ور! هقی نک -لو

؟! طسو نیا تسیچ یارب رگید هدنخ ..نیا دنام یم شرآ

: درغیم و دهدیم ناکت رتمکحم ار شا هقی

؟؟ نوج هچب مدب تنوشن وم هگید یور نوا ای تاج ِرس ینیشیم -

همه هک تسا عقوم ییب هدنخ نیا و دریگب ار شا هدنخ یولج دناوتیمن ایربک رابنیا

یعس و عقوم ییب هدنخ نیا زا دریگیم شصرح مه شدوخ . دنکیم بارخ ار زیچ

: دوشب دنک،رگا لر تنک ار دوخ دنکیم

نک.. لو بخ -

: درغیم مارآ و دنکیم اهر ار شا هقی ثکم مه..اب رد یاهمخا و بجعت اب شرآ

! لگسا -
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شهاتوک یاهوم الی یتسد . دنکیم تسرد ار شسابل و دشکیم یفوپ ایربک

: دنکیم شهاگن بجعت و صرح اب شرآ ! ددنخیم زاب وهکی و.. دشکیم

؟؟؟ گنشم یدنخیم یچ -هب

: دشاب یدج دنکیم یعس ایربک

!! تنهد وت مبوکب تسد تشپ اب راذن انزب! فرح تسرد -

! تراز

: دیوگیم هدش عمج ی هدنخ و ثکم دعب..اب اما

ونمباال ِگس یور نوا وگب هعفد نیا ! راین ونمباال یور نوا وگب هگید راب -هی

! یبضغریم ی هفایق و مخَت و مخا نومه !اب یلکش نومه .. راین

کال! تسا هناوید

!! شدنزب دیاب ! شدنزب و دنکیم هاگن شرانک ی هبوجعا هب طقف شرآ

.. هراخیم ینت یدج یدج راگنا -هن

: هدنخ ِریز دنزیم هدارا یب رگید ِراب ایربک

ونمباال ِگس یور نوا هک هگب مهب یکی متشاد تسود هشیمه دوب.. لا حاب منیا -

مشب گس راذن هگب نوا ..دعب مدرک طلغ دیشخبب مگب و منک سیخ مسرت زا منم .. راین

وماشچ سرت زا منم ! امدب تنوشن وم ور نوا راذن هگب ثمال اه..ای تنوج هب متفیب

مشوخ ، منکیم مشرکف یتح ! هریگیم م هدنخ ارچ منودیمن ..اما متفیب هیرگ وهب مدنبب

؟؟؟ مدیسرتن ارچ .. دایم

؟! تسیک رگید نیا ادخ یا

: دنزیم ییامن نادند ِدنخبل

.. یلیق یلیق یلیق یلیق دمآ.. نامشوخ یسب دوب.. لا -حاب
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و تپ ی هدنخ و دنوشیم هدرشف هک یفیدر یاهنادند ِنیب شا هدروخ اج ِهاگن

شا هبذج . دوشیم اجباج دنا، یسخُت و تنطیش زا راشرس هک ییاهمشچ و.. نهپ

؟! دهدیمن باوج هچب بجو مین ِرباربرد

هدنخ مک مک ایربک .و تسا دیدهت شهاگن یوت و دنوشیم کیراب مک مک شیاهمشچ

: دیوگیم و دنکیم عمج یتخس ارهب شا

! اوعد ی هیقب میرب بخ -

ار وا یروج کی دیاب ! دوجوم نیا تسا بیرغ بیجع . دریگیمن شیاهمشچ زا مشچ

تسا ریذپ فاطعنا یدایز یتنعل نیا راگنا دنک..اما شهل و دریگب شتشم یوت .

نم وگب رتدوز هیچاالن؟؟ تباسح فرح ؟؟ نم هب ینزیم لز یه ارچ ؟؟؟ هیچ -زاب

مرب ماوخیم ..

ال؟ صا تسا مهم ؟؟ دسرپب دیاب ارچ ..اما یواکجنک لا.. ..وس دراد دایز هک فرح !

هکاالن یزیچ !اما..اما دنادب شدوخ ار ندوب مهم نیا درادن یلیلد ..اما تسه هک مهم

یوت اه..ثمال.. لغم لغب نیمه . دراد هگن دوخ ِکیدزن ار وا هک تسا نیا دراد، تیمها

قباس ِلثم .. شرتفد یوت .. شتکرش !

یضوع ار..نآ شیاه ییوررپ ِمامت هک تسا نیا شنیرتگرزب و تسا دایز مه لیلد

دنک اهارتالیف نتشاذگ راک اهورس کلک و اهیزاب !

شرآ دنک،اما ییوررپ مهزاب هک دنکیم زاب ناهد ، هریخ ِهاگن نیا زا تقاط یب ایربک

دیوگیم :

منکیم رکف مراد وش هفخ -..

دنوشیم تشرد ، یماداب ی هریت یاهمشچ :

؟؟ یدوب یک -اب

شیاهمشچ هککالهات دشکیم ار ایربک ِترشییوس ِدنب کی و دنکیم زارد تسد شرآ

دنیبن ار اهمشچ نآ رگید و دیایب نییاپ :
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هفخ متفگ -!

دنچ و دنام یم کاله ِریز شیاهمشچ حتلا، نامه .رد دوشیم هتفرگ ایربک ِدید یولج

درغیم دعب ی هیناث :

وگب، یاوخیم یچره ! یتخادنا میگدنز و راک زا ونم تس هتفه راهچ ..هس تهب تنعل -

متسنوتن یبساک و راک هی هتقو دنچ .. رادرب نم ِرس زا تسد .. هگید نک مص خال

مولج وهی نج ِلثم هکنیا ِسرت یوت..زا هدش بارخ ِرتفد نوا وت دنوم مراتیگ .. منکب

یخوش وش..هی یکی نم ِلا یخیب نوج سیئر ِناج .. مایبرد منوتیمن نوریب ، یشن رهاظ

.. مدوخ ِیتخبدب و یگدنز و راک ِیپ مرب راذب .. هگید دش ور متسد مدعب ، مدرک یا

ِدنخبل . دمهفیم مه ار شیادص یوت ِسرت شرآ و دیوگیم یبصع یتلا ارابح اهنیا

: دیوگیم و دنزیم یجک ِگنرمک

! یتحار نیا -هب

: دنزب فرح شمرن اب دنکیم یعس ایربک

دوجو یمان هرجنه ود ماسرب لوا الزا صا نک رکف هک! رادن یراک اباب -هرآ

طقف .. مراذن لحم نوا وت وماپ هگید هک مروخیم مسق تلکیه ِنوج هب منم .. هتشادن

! تدوخ هساو رادرب ال صا ممه هدب..کال یتساوخ هگا حاال مماشفک هدب.. ومراتیگ شلبق

رگید هچب نیا هک دیآ یمن ششوخ و.. تس یگرخسم زا راشرس شرآ ی هدنخ کت

و هتسشن شرانک هک یسخُت هچب نیمه اقیقد حاال!! مه !نآ دشاب دهاوخیمن

. تسا ناهنپ کاله ِریز شیاهمشچ

همک.. -

: دنکیم جک یبل ایربک

! رادرب مماشفک بخ -

: دوشیم هارمه تذل و صرح اب شگنرمک ی هدنخ

همک.. مزاب -
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: دیوگیم یدنلب ِفوپ واب دنکیم یثکم ایربک

ممتقو دنچ نوا ِقوقح .. یدب مهب یزیچ وت متساوخن وت، مهمِلا هراتیگ بخ هلیخ -

وت.. مِلا شمه ..کال هسامیمن نم هب یزیچ وت اقآ..زا میتساوخن دش.. هدیلا هکم

! تدوخ ی هفاضا هب دیوگب هک دراد تسود شرآ ردقچ و

: دیوگیم رگید ِروج

.. هنکیمن کنخ وملد مودکچیه .. هروخیمن نم ِدرد هب -انیا

دیاب لوغ هچب نیا و..زا درابیم هنیک و دیدهت نوج سیئر یادص .زا دراشفیم بل ایربک

! دیسرت

یاهمشچ نیا . دنام یم هریخ شرآ ِیذوم یاهمشچ ورد دشکیم بقع ار شه کال مارآ

.. دنراد هشقن ، هدروخرب ناشرورغ هب یدایز راگنا هک رورغم

هش؟؟ کنخ تلد یاوخیم هک هگم مدرک راکیچ -

: دیوگیم صرح ورپ مارآ شرآ

! یتشاذگ مراک -ِرس

: ددنخیم تخس و دوشیم عمج دوخ یوت ایربک

موناخ و دبهم و ناحبس ؟؟ متشاذگ راک ِرس ور وت طقف هگم بخ .. ایریگیم تخس -

و... یشنم

: دیوگیم شفرح ِنایم شرآ

متسین یروطنیا نم ..اما ننومب راک ِرس نراد تسود انوا .. مرادن یراک ایکی نوا هب -نم

نم هساو هراد هک هدرک رکف یتح ..ای هتخادنا متسد یکی هک ممهفب هیفاک ! هرتخد

ت یروج تقو نوا ، هرایمرد نم هساو ور اگنرز هچب یادا ال صا ..ای هرایمرد یزاب گنرز

! هشاب شِلا ح نیرتمک ینومیشپ هک منکیم الیف

: دنزیم بل عیرس ..اما دیوگب یزیچ دناوتیمن سرت زا یا هیناث ایربک
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! منومیشپ نم شاداد ِنوج -

: دیوگیم یدنخزوپ اب شرآ ! دورب رد دهاوخیم مه دوز هچ

مدوخ نوچ .. هروخیمن نم ِدرد هب وت ِینومیشپ هگید ..االن هرادن هدیاف االن هگید -

؟ ینکیم هدنگ هدنگ یاطلغ یراد یگب یدموین هک تدوخ ، مدرک ور وتتسد

: دیوگیم بل ِریز و دنزیم یناشیپ ارهب شتسد ِفک ایربک ! شندرک ور تسد نآ اب

یلدم نیا ..کال دوبن وت ِنتشاذگ راک ِرس مدصق نم اباب ومال! هب مداتفا -ریگ

هتسشن ؟؟ متشاد راکیچ وت هب نم ال ..صا هگید یدید ونم لوا زا یپیت نیمه .. مدوب

.. یتشاذگ نم ِمُد ور اپ ..وت مدرکیم وم یبساک متشاد هشوگ هی مدوب

وجالن و درکیم ییوررپ تکرش یوت هرجنه ود ماسرب هک ییاهزور ِرورم اب شرآ

، دیدنخیم همه شیر وهب درکیم یهاشداپ هفایق و پیت نآ اب شدوخ یارب و دادیم

: ددنخیم هنیک و صرح واب دزیریم مه هب شباصعا مهزاب

! یدرک هک دوب یا هدنگ ِطلغ نومه اقیقد نم ِتکرش وت تندموا -

: دروآ یم هیجوت عیرس ایربک

.. مشب یچرادبآ مایب هک تشاد رارصا ناحبس هچ؟؟ نم -هب

؟؟ دوریم شَتَک یوت هیجوت و لیلد رگید شرآ رگم

ییوررپ همه نوا ؟؟ هششخب ِلباق یدرکیم نم تکرش وت هک ییاطلغ نوا یدرک رکف -

.. تایزارد نوبز نم! هساو اندرک

هگم هزات .. یدادن ومقوقح .. یدنوچیپ ومشوگ هک.. یدرکن مکتالیف ماوت انک! لو -اباب

..کشال مدرک فیدر وتاه هلول .. تمکیش وت متخیر هوهق همه نوا ... مدرک راک تساو مک

.. کشاول ت.. هساو مدروآ ت

دوش بیغرت رتشیب شرآ دوشیم ثعاب اه نیمه ! تسا رتدب اه یکی نیا ِرورم هک یاو

دشو دهاوخ ضوع طباور یلک امتح .. رابنیا و دناشکب دوخ ِتکرش ارهب وا مهزاب هک

تس! وا ِناتسد یوت یچ همه
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.. یدموا بوخ ور اه هلول -

یتوس مهزاب یاااو و.. دتفا یم زور نآ ..ِدای عیرس یلیخ ایربک هک تس یروج شنحل

داد!

. درواین دوخ یور هب دنکیم یعس دنچره و دوشیم تلا جخ ِقرغ شسخُت ی هفایق

: تلا جخ رپ یا هدنخ .. ددنخیم

مرب! راذب .. باذج ِربلد -ِزان

دراد، یا یتسوپ ریز ِتذل و هنیک کی ، شگنرمک ی هدنخ و دنکیم گنت مشچ شرآ

! نوج

: دریگیم شرآ ِتروص یولج ار شتسد ِفک ایربک

؟؟؟ یرادرب نم ِرس زا تسد هک یاوخیم یچ ! نکن ماگن مه یلدم نیا ، دنخن یروطنیا -

نآ ار!اب وا ِندوب رتخد دنکیم روصت و.. دریگیم ار کرتخد ِفیرظ ِتسد ِچم شرآ

و... اهندرک زان ونآ شیارآ ونآ دنلب ِنهاریپ

نم! ور زا رونوا شکب وتاگن اباب ؟؟ یتفرگ ارچ ور هتسد -

؟؟ یخاتسگ رسارس یایربک یوشیم بذعم

: دیوگیم ذوفن ورپ مارآ و درادیم هگن ار شتسد شرآ

ملد هک یدب ماجنا م هساو ماوخیم ایچ مگب دعب ،ات شاب دیدج ِسابل ِوش -عفالوت

نوا ! یدروآرد نم هساو نم، ِتکرش یوت ییایزاب یضوع هچ هک هرب مدای هشو کنخ

ماسرب ِمسا هب یدوجوم ِدوجو ِنایرج رد وتنوج یمام هکنیا ِرکف منکیم یعس تقو

! داین مرس ،وت مراذب

: دیوگیم هدش مه یرد هفایق اراب هلمج نیلوا ایربک

.. ینک تیذا یاوخیم -

: دهدیم ناکت رس یدرسنوخ رد مه شرآ
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منک.. تیذا ماوخیم -

: دنکیم توف نوریب ار شسفن هدش داب یاهپل اب ایربک

اج نیمه ..ایب منزیم دصات ، مروخب هنودی منک.. هاگن طقف منیشب هک متسین یمدآ منم -

.. میدرکن دراو تراسخ هگیدمه هب نیا زا رتشیب ات مینک شمومت وفیثک ِیزاب نیا

: دیوگیم مارآ و دراشفیم مکحم ار شتسد شرآ

، هدشن عورش تسین فیح ! یمام یایربک هسریم یزاب ِبوخ یاهاج هب هراد هزات -

ینوا .. ییوت هرجنه ود ماسرب .. ییوت ، هنیبب تراسخ هرارق هک ینوا .. مدعب ؟؟ هشب مومت

دوب، نم ِیچرادبآ هک ینوا .. ییوت ، درکیم ییادگ ندز رع اب تسشنیم نوبایخ وت هک

.. یروخیم ،وت منزیم نم هک هشاب تساوح سپ ! ییوت دش ور شتسد هک ینوا .. ییوت

: دیوگیم یدج رابنیا ایربک

! مروخیمن وت زا -نم

: دربیم تذل لکلک نیا زا دراد و دهدیم باال ییوربا هنارورغم شرآ

.. مینیبب -

: دنکیم ییامنور ار شفورعم ِجک ِدنخبل مه ایربک

! لوغ هچب یتساوخ تدوخ سپ ؟؟ ههههع -

: دنزیم یدنخزوپ و دراد بیجع ژِن نیا ارزا راظتنا نیمه

.. چنف هجوج -

: دشکیم نوریب شرآ ِتسد یوت ارزا شتسد برض اب ایربک

یمخز ور هچنف هجوج نیا یاوخیم یروطچ منیبب لیف.. هدنُگ چنف،وت هجوج -نم

و یشیم نم ِلا یخیب دش، کنخ تلد مه یتقو ! امیرادن یدرمان هشاب تدای طقف .. ینک

.. شدوخ ِراک ِیپ هریم یکره

: ددنخیم رورغ اب مه شرآ
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! تدوخ ِراک یپ یرب تمزادنیم دص رد دص -

: دیوگیم تنطیش و تیدج زا یصاخ ِنحل اب ایربک

! یهانپ ِبانج تمنیبیم سابل ِوش -وت

هدایپ شنیشام وزا دریگیم مشچ ایربک .و دنام یم شهاگن ِتام یا هظحل شرآ

ِنحل ار..و شا هدنخ ار..نآ شیاهمشچ و دنکیم هاگن شا خیلا یاج هب شرآ . دوشیم

: تسا هرخسم یمک حیلا..و کی یمک شا هدنخ و..کت دنکیم رورم ار شا هسوسو رپ

.. تمنیبب .. موه -

**********

ار فیثک یاهفرظ . دنکیم میظنت یرفار هجرد و دراذگیم رف یوت ار ایناز ال ِفرظ

ساوح هک دونشیم ار رایماک یادص .. دشکیم هناخزپشآ یور رسو هب یتسد .. دیوشیم

: دیوگیم ترپ

.. نیشب ور..ایب اجنوا نک لو یبِک -

ار شراک رناژی ،رپ دوشیم شخپ شا یشوگ زا هک یگنهآ اب هارمه و دنکیمن هجوت

: دهدیم همادا

.. هنوخ نیا هب نیدز دنگ ، نیتسنوت هک ییاج ات گنشق -

. تسا شلا بتوف ِیزاب ِدیدج ِرود هب شساوح و دهدیمن مه ار شباوج یتح رایماک

، اجنیا هب ندمآ رابره اب ابیرقت هک دوب یفرح وکال درادن باوج ِراظتنا مه ایربک

. دنزیم

. دنزیم وا هب مارآ ِیندرگ سپ کی یسک هک تسا هناخزپشآ ِفک هب ندیشک یِت ردحِلا

ار شپل یگنرمک ِمخا اب رایهوک ، دنکیم دنلب ار شرس هک نیمه و دتسیا یم فاص

: دشکیم

؟؟ یزاب تِزُک هب یدرک عورش یدموا وت -زاب
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: دیوگیم و دشکیم یبل ایربک

..هی رظن ..هی اهاجنیا مدموا هتفه ود زا دعب !ثمال نوریب یدموا قاتا زا بجع -هچ

.. تراشا ..هی مشچ هشوگ

. درادیمرب ار هویمبآ ِیرطب و دوریم لا چخی ِتمس هب رایهوک

.. نوتِشیپ مدموا منک، سیر و تسار ور انوا .. مراد هداتفا بقع یاراک مکی .. مایم -

: دیوگیم دنلب رایماک

.. دایمن نوریب قاتا نوا زا مبش هفصن ات هرب واب! هدنبیم -خیلا

: دیوگیم هدنخ واب دنادیم بوخ

ی هنوخ وت ..هرب هروخیمن ام ِدرد هب شاداد ..نیا رایماک نوریب شزادنب ت هنوخ -زا

؟؟ هراد راکیچ شاهاب ..یک قاتا وت هپِچب هتعاس راهچ و تسیب شدوخ

یا هلصوح ییب هبذج اراب ودره ِباوج و دنکیم رپ هویم بآ اراب شناویل رایماک

: دهدیم

.. ماباب ِرتخد نک مادص دش، رضاح ماش اباب! نوتاج ِرس دینیشب -

: دیوگیم و دشکیم یدنلب ِفوپ ایربک

؟؟ ینیشب ام ِشیپ مه هقیقد ود یریمیم -

کت ی هنادرد ، هدوب تس.ات یروطنیمه کال شنابز و دیآ یمنرب قترس هچب نیا ِسپ زا

و زوسلد و مرگ یدایز ی هکیچوک یبآ . تسه وحاالمه هدوب هداوناخ یاضعا ِکت

. دراد هگن یضار ار همه دنکیم یعس هک نابرهم

: دهدیم ناکت ایربک ِهاتوک یاهوم ِنیب تسد ، تنوشخ یمک اب

؟؟ یتفرگن دای بدا هرذ هی وت هک هنکیم راکیچ بش ات حبص هناورپ سپ -

: دنزیم یحیلم ِدنخبل ، صرح اب ایربک
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شوخ یافرح هب میسریم شرخآ هک شاب هتشادن راک هناورپ یاراک و نم ِبدا -هب

.. هرضاح اذغ هگید ی هقیقد تسیب .. یندموین

نوریب هناخزپشآ ،زا هدنخ زا خیلا ِگنرمک ی هدنخ اب طقف و دنادیم بوخ مه رایماک

: دیوگیم و دیآ یم

.. هشن ترپ مساوح نک، شِمک وگنهآ نوا -

یباوج هک نیمه وکال دهدیم نوریب رگید ِشوگ وزا دریگیم شوگ کی زا ایربک

! دننک رکش ار ادخ دیاب ، دنکیم عوجر و عفر یلا یخیب و هدنخ واب دهدیمن

روطنامه . دوریم رایماک ِتمس وهب دیآ یم نوریب هناخزپشآ ،زا دوشیم مامت هک شراک

یور ارزا سپیچ ی هتسب ، دهدیم رایماک ِیزاب و یو ییت هحفص ارهب شهاگن هک

. دهدیم مل یتحار ی هرفن هس ِلبم یور ، رایماک ِرانک و درادیمرب زیم

ی هتسد اب روطچ هک دنکیم هاگن رایماک ِعیرس و یا هفرح ِیزاب .هب دروخیم سپیچ

! هتفر تسد زا ِکولفم ی هراچیب تسا ریگرد یزاب

.. متسه منم یدعب ِتسد -

طقف . دزابب ار یزاب و دوش رپ شساوح دهاوخیمن و دنکیمن شهاگن ال صا رایماک

: دیوگیم

-وُخ...

رس سفن کی ..و درادیمرب ار شا هویمبآ ِناویل و دنکیم هدافتسا رایماک ِتلفغ زا

اهنآ ِشیپ بش ِرخآ ارات هبنش جنپ هک دوب هتشاذگ رارق رایهوک و رایماک .اب دشکیم

.. رایماک ِیرتم دصوهد ِدحاو یوت .. هتفه هس ود زا دعب یمه ِرود کی . دشاب

نیا ..و رایهوک یارب یکی .. هدنام هدروخن تسد و تس وا یارب یکی هک یدحاو هس

. تساج نیمه ناشقوتاپ هک رایماک یارب یکی

هداتفا بقع یاهراک و دوریم اهقاتا زا یکی یوت اهتعاس ات ارثکا هک رایهوک .. دنچره

. دهدیم ماجنا ار شا
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.و دنتسین سکچیه ِتمس اهتباقر نیا رد هک یفرط یب !ود رایماک واو دننام یم

اضعب هک ییاه شِکمشک اهو تباقر هب تبسن دنا هلصوح ویب تیمها یب رتشیب

. دنوشیم نک درُخ باصعا یدایز

و هبذج واب یدج ی سهلا وود یس ِشاداد ..و فرط کی زا هناورپ یمام

دوخ ِنآ "ارزا فاک " ِدنرب و یدیلوت ات دنکیم تالش رتشیب زور هب زور ..هک تخسرس

. دنرادن لوبق ار یکی ونآ دنهدیم دوخ ارهب قح مادکره ..و رگید ِفرط دنک،زا

یچ! اشامت طقف مه ایربک و رایماک طسو نیا

: دربیم ارباال شیادص وهکی ، بیقر هب لُگ ِندز اب رایماک

.. یباسح لُگ هی نگیم نیا !هب یماک مرگ تمد !! هههههل -ُگـــــ

: دنزیم ایربک ی هناش هب مه تسد ِفک هب هبرض کی و ددرگیمرب و

؟؟؟ یدرک حلا منیبب ماوخیم هن ؟؟ یدرک -حلا

: درادیمرب ار هتسد یکی ونآ دراذگیم زیم یور ار سپیچ ی هتسب ایربک

قوذ یروطنیا لُگ ودات ..اب مدوب هدز لا غترپ اتاالنهداتهب مدوب ..نم هیزاب هچب -هه!

؟؟ تخبدب یدرک

: دیوگیم و دنکیم هاگن شقترس ِرهاوخ هب یدنلب ِدنخزوپ اب رایماک

راب! ود -هرآ

.. منکیم تخراوس تسد -نیا

: دیوگیم ممصم و درادیمرب ار هتسد هدش، کیرحت مه رایماک

! تارب مراد -

ار شا هویمبآ ِناویل و دنکیم زارد تسد رایماک هک دنتسه یزاب یارب هدامآ ِلا حرد

. دنکیم هاگن ایربک هب هریخ و یکپچ ! دوشیم وربور خیلا ِناویل اب بخ ..و درادیمرب

: دریگیمن یو ییت هحفص زا مشچ ایربک
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! میرب نزب -

: دیوگیم حتلا نامه یوت رایماک

.. مدیمهفن نم هک یشکب رس وناویل ِلک یدرک تقو -یِک

: ددنخیم ایربک

.. یدزیم لُگ ودلا نور هب هک عقوم نومه -

و رهاوخ دیآ. یم دوجو هب ردارب و رهاوخ ِنیب گنتاگنت ینتباقر رگید یا هقیقد

و رایهوک و.. تسا هناورپ ِرتخد ایربک هن!هک ردام وزا دنتسه یکی ردپ زا هک یردارب

.. ناشردپ ِلوا ِنز ِرتخد ، رایماک

دیآ. یم دورف ایربک ِفیحن ِندب یور شتسد ِفک مهزاب و دنزیم رایماک ار لُگ نیلوا

: دبوکیم رایماک ِیتشوگ یوزاب ارهب شتشم ، صرح رپ یا هدنخ اب مه ایربک

.. هنکیم یشکدوخ هراد هدز لُگ حاالهی بخ -

ود اب تحار یدایز یایربک دنا.. هدش گرزب روطنیا .کال دنیآ یمرب مه ِسپ زا

رفنتم هلصاف نیا زا ایربک .و تفرگ هلصاف اهنآ زا مک ..مک رایهوک هتبلا ..هک شردارب

.. شردام زا نتفرگ هلصاف ِلثم . تسا

ِلک شدنلب ِغیج یادص .و دتسیا یم لبم یور و دوشیم دنلب ، دنزیم هک ار یواست ِلُگ

. دنکیم اررپ هناخ

!!! للللل ُگـــــ لُگ لُگ -لُگ

: دهدیم ناکت ار شرس و دشکیم تسد ود اراب رایماک یاهوم دایز ِیریگوج وزا

؟؟؟ یدرک حلا ؟؟ یدش خاروس دش!! -لگ

: دنزیم سپ یتخس وهب دریگیم چم ارزا ایربک ِتسد ود هدنخ اب رایماک

.. یروخیم ونم یراد یدز لُگ ..هی تخبدب ِریگوج -

دنلب رایهوک یادص هک تسا هدنام ، تسا هدز رایماک ِمیت هب هک یلگ ِوج یوت زونه
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: دوشیم

؟؟ نوتِرس ور دیتشاذگ ور هنوخ هنوتربخ -هچ

ور نهپ و تپ ی هدنخ نامه واب ددرگیمرب دوش، تحاران یمک یتح هکنیا نودب ایربک

: دیوگیم رایهوک هب

ت! هنن ِرسپ هب مدز یلُگ هچ نیبب ایب یهوک -

: دیوگیم راو رکذت و دوشیم مه یوت رایهوک یاهمخا

؟؟؟ یدز وفرح نیا -زاب

: دوشیم هناسولپاچ ایربک ی هدنخ

! تنامام ِرسپ .. ینعی -

: دنکیم لبم یور نتسشن هب راداو ار ووا دشکیم ار ایربک ِتسد هدنخ اب رایماک

م هنن ِرسپ ، منزن وت هب لُگ هدات ..نم یزاب ی هیقب نیشب .. یدلب میدیمهف بخ نیشب -

.. متسین

: درغیم رایماک هب ور رابنیا رایهوک

؟؟ مایب رشت دیاب ماوت هب وووُه -

اوعد .. دننکیم یزاب مهاب . دندنخیم زیر زیر و وهکی و دننکیم هاگن مه هب رایماک و ایربک

اب رخآ !ورد دننکیم مه یندز و یکرخ ِیخوش یهاگ ورهزا دننکیم لک ..لک دننکیم

. دنوریم ار یزاب ی همادا ، ناجیه و هدنخ

رایماک ِفرط مه یهاگ و دریگیم ار ایربک ِفرط یهاگ و هتسشن یلبم یور رایهوک و

ماجنا بش ِرخآ ار هیقب دمآ،ات نوریب قاتا وزا تشاذگ رانک ار راک ایربک ِرطاخ ار..هب

اجنیا هب اهنآ رطاخ هب ایربک هک یتقو ، دهاوخیمن مه ار ایربک ِندرک تحاران شلد . دهد

. هدمآ

؟؟ دشن رضاح ماش -
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سرت زا یدنلب ِنیه .اب دتفا یم رف یوت هدنام یایناز ال ِدای هزات ایربک فرح نیا اب

. دنکیم هاگن رایهوک هب لوا و ددرگیمرب

مرس!! رب کاخ -

: دنکیم دنت اپ هناخزپشآ ِتمس وهب درپیم نییاپ لبم زا دعب و

.. یزاب ایب هگیم روز ولا!هب تشوگ یماک هنک تمیقع ادخ !! تخوس مایناز !ال تخوس -

. تسا هتخوس ابیرقت شیور هتو هک دنیبیم و دروآ یمرد رف یوت ارزا ایناز ال ِفرظ

؟؟ یدش تحار .. میدنوم ماش یب -ایب!

: دیوگیم دنلب رایماک

.. متسه منم یتفگ نم ِرس یدش بارخ وت ؟؟؟ ههههچ نم -هب

: دیوگیم و دنکیم لدب درو ود نآ ِنیب یهاگن یگنرمک ی هدنخ اب رایهوک

.. میروخیم ونومه .. دینک لو حاال بخ -

لک ولک هدنخ اب دنچره .. ایربک ِتخپتسد ی هتخوس یایناز ال دوشیم ناشبشما ِماش و

ار ششاداد ود هک نیمه ایربک یارب .و دنکیم هزم مه یلک و دوشیم هدروخ یخوش و

ینتساوخن یاهفرح و ثحب وزا رود ..هب یرگید ِفرح چیه زا رود بش..هب کی نیمه

. تسا بوخ ِسح یلک دراد، شرانک .. ینتشادن تسود یاه هتساوخ و

********

نیتسآ ِزولب کی . دنکیم بترم ار شزولب ی هنادرم ی هقی و دتسیا یم هنیآ یوربور

ِتروص هب شندرگ ِرود مه قارب اتبسن ِیکشم شِلا کی ..و گنر دیفس ِیمادنا ِهاتوک

. دزادنا یم یبترم و هداس

،وا یتناس هد هنشاپ یاهشفک .و تسا شیاپ ِچم گنر،اتباالی هایس ِهاتوک ِبذج ِراولش

. دهدیم ناشن رت هدیشک ار
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یاهوم ِدح زا شیب ِیهاتوک و تسا هدرک تیاده بقع الهب ماک ار شهاتوک یاهوم

ِطخ کی ، ششیارآ اهنت هدش.و شیاهوم باالی تمسق ِندرک فپ ثعاب ، شرس ِرانک

ِقرب کی ،و دهدیم ناشن رت رورغم رتو هدیشک ار شهایس ِیماداب یاهمشچ هک مشچ

. تسا بل

ناطیش کی هک راگنا هن راگنا و.. میقتسم ِهاگن و دنخبل ِنودب و هتفرگ باال یرس اب

! چنف هجوج نیا دراد دوخ ِنورد

خاروس ِمیرگ ِدای و..هب تسا شیاهشوگ یور ینیگن کت ِیخیم یاه هراوشوگ

شراولش یوت ار یراک ِلصا هک یتقو دوب هدیاف یب شا همه . دتفا یم شیاهشوگ

! تشادن

: دوشیم دنلب نوج هنن یادص و دوشیم زاب قاتا ِرد

... هدامآ ایربک -

: دوشیم کشخ رد یولج ، حاضتفا ِسابل و پیت نآ اب ایربک ِندید اب اما

؟!! ییییدیشوپ هیچ -انیا

. دنکیم هاگن شردام ی هدش درگ یاهمشچ وهب دریگیم هنیآ زا مشچ ثکم اب ایربک

رخآ ورد دنادرگیم شقمحا ِرتخد یاپ رسات ارهب شریحتم ِهاگن هک یا هناورپ

: دنام یم ایربک ی هداس ِتروص یور شهاگن

ینک تنت دوب رارق هک ینهاریپ سپ ؟؟ هیلکش نیا ارچ تاهوم ؟؟ یرادن شیارآ ارچ -

؟؟؟ شوک

ِجک ی هدنخ اب ایربک .و دوشیم یخزرب شهاگن و دریگیم جوا دراد مک مک شیادص

: دیوگیم شرایبرد صرح

.. مایب منم ات سرب یدمال هیقب هب ورب ودب دش.. بارخ تشیارآ روخن صرح -هنن

: دیاسیم مه یور نادند صرح زا هناورپ

؟؟؟ یایب یاوخیم عضو رس نیا -اب
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: دریگیم یا هفایق و دزادنا یم دوخ هب هنیآ یوت یا هنارورغم ِهاگن ایربک

نگب ات منک شیارآ ملق دص و مشوپب ور ینیچ نیچ ِنهاریپ نوا دیاب امتح ؟؟ هشِچ -

؟؟ هیتبعُل هچ هناورپ ِرتخد

: ددنخیم راو یضوع و دشکیم شلا ش هب یتسد و

هگا ! دشن دُم ادرف زا نم ِپیت لدم نیا هگا ..حاال میربیم لد مشیروجنیمه ام -اباب

؟؟ دشن تاراک نیرت شورف هنم،رپ ِنت هک ییاسابل نیمه

دیآ؟! یمنرب هچب نیا سپ زا روطچ و تسا راجفنا هب ور تینابصع زا هناورپ

مکی ، شوپب ونهاریپ نوا رادرب .. یدرک ریپ ونم رفن هی ..وت یداد مّقد ! ایربک یشب دیهش -

.. ندیسرن انومهم ات نک تسرد وتلکش رسو

: دیوگیم تیمها یب یزیچ و دوریم شا یشوگ ِتمس هب یدرسنوخ اب اما ایربک

شیفپ فپ ردقنا هک متفگ .. دموین مشوخ شدایز ِفپ هنک..زا شِنت هگید یکی -هدب

.. دینکن

دراد نوج یمام هک راگنا هن راگنا . دنکیم کچ ار شا یشوگ یسکلیر ِجوا رد دعب و

! دوشیم یناور

ی هزادنا .. هشاب وت ِنت وت دیاب .. هنهاریپ نوا وش، نیا ِلدم ِلصا ! نکن جل ردقنا ایربک -

تفج ِنوج ور هبشما ! لدم نیا ششخرد هب متسب دیما یلک هدش..نم هتخود وت

ایب.. هاتوک تاشاداد

وهن هداد یمایپ هن زور نآ زا لوغ هچب ؟؟؟ تسین یربخ یشوگ یوت ارچ اباب یِا

تسا رارق ..و دنیبیم ینامهم یوت .. رگید ِراب ار وا بشما هکنیا ِرکف .اب تسا هدز یگنز

. دروخیم ناکت شا هنیس ی هسفق یوت ییاج کی ، دشاب هتشاد مهاب یدروخرب هچ

!! ماوت اب ایربک -

ی هشوگ ی هزادنا .. ولوچوک و..کی دروآ یم باال شردام ِکانبضغ ِهاگن ارات شهاگن

! تسا گنت شسفن .. شتسد ِقارب ی هکیچوک نخان
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تس: یرگید یاج شساوح و ددنخیم و دشکیم یقیمع ِسفن

ینکیم بارخ وتدوخ ..ِراک هراد داریا یلک .. یهوک و یماک ِنوج دایمن مشوخ شلدم -زا

انک.. لو ؟؟ هنکیم باختنا یسلجم ِنهاریپ یک دیع، ِسابل ِوش الوت ..صا نهاریپ نیا اب

: دیوگیم رکف اب دعب و

؟؟؟ دیسرن ادنبتسد -

تس: یدیماان هب ور تینابصع اب هناورپ

رتخد منم ، نراد رتخد ممدرم ؟؟ نم هب یداد هخآ دوب یچ قد ی هنیآ نیا ایادخ -

ورب وهی ! هرتخد ال صا هراد کش هک هگب هدرگرب مه یهانپ هک دوب هدنوم نیمه .. مراد

ور زا هگنَا یچره ینک،مه تحار ونم مه هک رسپ یشب کال راّکب یتفوک هی نک لمع

! یرادرب تدوخ

. دریگب ار شا هدنخ یولج دناوتیمن و تسا هزم اب هناورپ هنن یاه ندروخ صرح

! منکیم رکف شهب .. دنچره .. هنکیم دوخیب یهانپ -

قاتا رد ِتمس وهب درادیمرب ار هدش نازیوآ ِگنر درز ِنهاریپ هدش یرفک هناورپ

: دوریم

لچه .. هترپسا تس.. هنورسپ تس.. هنورتخد تسین مولعم .. ترس وت هروخب تحرط -

رَب! وربآ ِپیتدب ِتفه

.و دبوکیم مه هب مکحم وردار دوریم نوریب ایربک ِقاتا ،زا دنکیم هک ییاهرغ رغ اب

: دیوگیم مارآ و ددنبیم ار شمشچ کی ایربک

االن؟؟ دوب یطاق -

! ریگن یدج دمآ،وت یم ناج..ادا یخُد هن

: دیوگیم بل ِریز و دوشیم هلوک و جک شتروص مه نهاریپ نآ ِرکف اب

هگید مرب.. هار شولج ، هرادن یچیه شتشپ هک زاب هقی ِنهاریپ نوا اب هدنوم نیمه -
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جک! تسد ِنوج سیئر نیا هک هشیم شلا ح هب شوخ یدایز تقو نوا

ِپیت کی و نهاریپ کی اررد ایربک هک تسا رظتنم طقف زور نآ زا شرآ بخ.. و

اب طقف ، دنکیم روصت هنارتخد ار وا یتقو . تسا هار یوت و.. دنیبب یزان یزان هنارتخد

شدای هب یزیچ دایز دنک. روصت دناوتیم دوب، هدید سابل ِوش یوت هک یپیت نامه

دنزب دید یدایز یمک و دنک تقد دراد دصق رابنیا دوب.اما تیمها یب بش ونآ هدنامن

! فرحنم ،

،زا دشکیم شهایس تسد کی ِتاوارک هب هک یتسد واب دنکیم شوماخ ار نیشام

ِزولب و گنر یرتسکاخ ِکیش هداعلا قوف ِراولش و تک . دوشیم هدایپ نیشام

! تیباذج رساتاپ ِشرآ ددع و..کی یدود

و تسولج هب ور طقف هک یهاگن ..و راوتسا یاهمدق و رورغ ورپ دولا مخا ِهاگن نآ اب

. دروآ یم باسح هب ،وهن دنیبیم ارهن یسکچیه ال صا

هئارا تسا رارق دیدج سِلا یاه حرط هک ییاج ، دوشیم اسراپ مناخ ِگرزب یوالی ِدراو

! نیمه طقف .. تسا نیمه ِرظتنم .. دشاب رتخد دیاب هک یرتخد . تسه مه ایربک و.. دوش

: تفگ هسوسو ورپ زیمآ کیرحت شدوخ ایربک هک

"! یهانپ بانج تمنیبیم دیدج سابل ِوش "وت

!! دیدج ِسابل ِوش یوت شدنیبیم و دراد دای الهب ماک ار شنحل زونه

.و دنکیم یهارمه یوال ِنامتخاس ِمد ارات وا نابهگن و دوشیم لخاد نابرد ِییامنهار اب

تمشچ و دنکیم بذج دوخ هب مه ار اهدرم ِهاگن یتح ، هبذج و لکیه دقو نآ اب شرآ

! ناوج ِنابهگن دیایبرد

.. نابرق دییامرفب -

دراو رورغ و رادتقا نآ اب یتقو .و درذگیم زاب ِرد وزا دهدیم ناکت نابهگن یارب یرس

مشچ هشوگ کی رگم بانج !و دوشیم هدیشک شتمس اههب یلیخ ِهاگن .. امتح ، دوشیم

؟؟ دزادنا یم یسک هب

و یرصم وم ِرتخد کی ِلا و..بند درذگیم اههاگن وزا دنادرگیم یهاگن طقف مخا اب
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..رد شدنیبیمن ..کال دنیبیمن .اما دشخردب هیقب ِنیب هک.. تسا گنشق سابل و هایس مشچ

دیآ. یم شتمس هب هک دنیبیم ار اسراپ مناخ ، ضوع

،هب شگنر یا هوهق یاهوم و دراد نت هب یگنر یلیف ِکیش ِنماد و تک ،هک ناوج ِنز

دراد بل هب یا یمیمص و مرگ ِدنخبل . تسا هتخیر شرود هنادازآ یزیمت و بترم ِزرط

: شیادص ِلثم .. شتاکرح ِمامت ِلثم . تسا هبذج واب مکحم شنتفر وهار

فیرشت مزاب هک دیدرک نوملا حشوخ .. دیدموا شوخ یلیخ ! زیزع ِیهانپ یاقآ -

.. دیدروآ

: دراشفیم ار ینز هدش زارد ِتسد و دنزیم یدنخبل گنرمک

.. نوتتوعد زا نونمم .. اسراپ موناخ ریخب نوتبش -سالم..

: دهدیم تعسو ار شدنخبل نز

شهاوخ .. دییامرفب .. دیدروآ فیرشت دیداد راختفا و دیدرک لوبق هک امش زا نونمم -

.. دییامرفب منکیم

نیا ِروضح یارب اسراپ مناخ . دنتسه اهنامهم هک دوریم یتمس هب نز ییامنهار اب

هدش مه پیتشوخ هچ زورما و دنکیم راختفا ، شکیش و ناوج و پیتشوخ ِنامهم

! ناوج یدایز ِناج یهانپ

شلا بقتسا هب دهاوخیمن و تسا نج ِمخت نآ ِلا ،بند اهنامهم ِنیب ارذگ ِهاگن اب شرآ یلو

تسا ندمت و بادآ زا رود ِخاتسگ ِتیبرت یب ماسرب نامه .. رگید تسا روعشیب ؟؟ دیایب

! دنادیمن ؟؟ تس اسراپ مناخ ِرتخد روطچ و

ی هفایق و تس وژ پیت نیمه ال صا . دزادنا یم اپ یور واپ دنیشنیم یکت ِلبم یور

یشورف هچ شیاهسابل دوب، لدم رگا ! نتفرگ سکع یارب دهدیم ناج ، رورغم ی هنادرم

رتمک ناشیا ! تسین لخاد ِدیلوت ال وصا تسا کرام ِلصا وا یاهسابل .. دنچره . تشاد

زا هک تسا شلوپ نویلیم دنچ ، دشوپیم هک یسابل نیرتمک و دننکیمن دیرخ اپورا زا

تس. ایند ِحرطم یاهکرام

: دیوگیم انعم رپ یا هدنخ واب درذگب پیتشوخ یدایز ِناوج نیا زا دناوتیمن هناورپ
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دنرب هک دیشاب دمالیی زا یکی و دینک یراکمه ماهاب مقاتشم ردقچ هک دینودب -هگا

! هنکیم یفرعم ور فاک

: دیوگیم یا هدنخ کت اب دعب .و دنام یم بجعتم نز ِفرح زا یا هظحل شرآ

.. مرادن یلیامت نم ،اما دیراد فطل امش .. اسراپ موناخ هدنمرش -

دنک: بلج ار شرظن دنکیم یعس نز

هدافتسا ارچ ..ابکالس.. یزورما و کیش ِسیف و ِپیت .. بوخ ِلیاتسا شاماال ارچ؟! -

؟؟ ناج یهانپ ینکیمن

کال: تس یتاذ شرورغ و دهدیم ناکت اوه رد یتسد شرآ

هب ور متکرش هک متسه تدم هی طقف .. مریم ناریا زا هگید ِهام دنچ نم ،اما نونمم -

.. منوسرب ، ماوخیم هک ییاج

: دنوریم باال هناورپ یاهوربا

.. یراد نتفر ِدصق سپ نااااهآ -

: دهدیم ناکت رس یگنرمک ِدنخبل اب شرآ

.. مریم هگید ِهام دنچ ،هی هشب فیدر ماراک -هلب..

: دهدیم ار شباوج دنخبل اب هناورپ

.. ینک هدافتسا ، یراد هک یتبثم تاکن همهنیا زا اجنوا اللقا مراودیما .. دیشاب قفوم -

!ای فورعم یلیخ .. فورعم ِکرام کی ..اب رگید ِروشک کی رد لدم ناونع هب ندرک راک

هن یاه دنرب نیا واب دشاب عناق مک هب هک تسین یمدآ شرآ . دشابن ..ایکال دشاب نیمه

اهو نیرتفورعم زا دیاب دوش، فورعم تسا رارق رگا دنک. راک دهاوخب حرطم نادنچ

! دوریمن شلا البند ،صا دوشیمن مه ..رگا دشاب اه نیرت بوبحم

منک.. رکف شهب .. دیاش -

: دنکیم دییات دنخبل اب هناورپ
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.. زیزع ِیهانپ منکیم تیقفوم یوزرآ تارب ! هبوخ -

: دسرپیم شرآ هک.. دریگب هلصاف دهاوخیم نز

؟؟ هشیم عورش یِک همانرب -

وا هک تس بال نوطیش ِسخُت ِکرتخد نآ ِندید ِرارقیب هک دینک رکف رگا دینویدم

! دنیبب ، تفگیم ینُک نآ ولد زیگنا هسوسو هک روطنامه ار..

.. دینک ییاریذپ نوتدوخ ..زا هگید ی هقیقد هد ابیرقت -آآآ

: دیوگیم هاتوک

.. یسرم -

مایپ دهاوخیمن . دنکیم هاگن شا یشوگ ی هحفص هب شرآ و.. دوشیم رود هناورپ

هک نیا و..زا تسا ماسرب ِمسا یور شهاگن .اما دهدب تیمها یتح ..ای دنزب گنز .. دهد

دیآ. یمن ششوخ ، دشکیم ار هچب نآ ِندید ِراظتنا

: دیدهت اب دنچره ، دهدیم یمایپ و دوشیم کالهف هرخ اماباال

؟؟ چنف هجوج هگید یتسه -

و دنکیم هاگن یشوگ هب یا هیناث دنچ ، دسریم شا یشوگ هب هک یمایپ ِندینش اب ایربک

ار یشوگ وهکی ،اما دشاب تیمها یب دهاوخیم و دهاوخیمن دنچره .. رخآ رد

: هداد هک ار شمایپ .و دنیبیم هحفص یور ار لوغ هچب ِمسا و.. درادیمرب

؟؟ چنف هجوج هگید یتسه -

ِلا یخیب هه! ؟؟ دنکیم دیدهت ! یماسرب ِفورعم یاهدنخزوپ نآ .زا دنزیم یدنخزوپ

: دهدیم باوج ، دروخیم لوو شا هنیس ی هسفق یوت هک یزیچ

! مایب ات شاب .. متسه -

هزرابم و لک لک ارهب لیف هدنُگ ِنوج سیئر ِرورغم ِیطاق ِفیرح زیگنا هسوسو هچ

! هچب فِلا کی دنکیم توعد
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هب هریخ روطنامه . دروخیم قاتا ِرد هب هقت دنچ هک تس یشوگ هب شهاگن زونه

: دیوگیم یشوگ ی هحفص

وت... -ایب

: دوشیم لخاد اهراکتمدخ زا یکی و دوشیم زاب رد

.. تسامش یارب هتسب نیا موناخ ایربک -

یسدح دوز یلیخ . دنکیم هاگن نز ِتسد یوت هدش چیپ وداک ی هبعج وهب ددرگیمرب

: دوشیم نهپ شبل یور هدنخ و دنزیم

.. دایب شدب هنم! مِلا ..هرآ دموا -هع

لبم یور ایربک . دوریم نوریب یهاتوک ِمیظعت واب دهدیم شتسد ارهب هتسب نز

. دراذگیم شیاهوناز یور ار هبعج و دنیشنیم

هبعج ِندید .واب درادیمرب ار هبعج وِرد دشکیم ار طسوتم ابیرقت ی هبعج ِنویپاپ

شا هدنخ هدش، کح ناشیور فاک ِدنرب هک ابیز و کیش هداعلا قوف ِکچوک یاه

هب ابیز یلیخ ِزاستسد ِیمرچ ِدنبتسد و دنکیم زاب اهار هبعج زا یکی . دریگیم تعسو

! لدم هس طقف .و تسا دنبتسد کی مادکره یوت ،هک هبعج یس . دروخیم شمشچ

.و دنکیم وزاب درادیمرب ار تشاددای . دروخیم مشچ هب یتشاددای اه هبعج یور

: دناوخیم

منص.. هاش ِفرط ..زا مزیزع یایربک امرفب -

: دیوگیم یلا حشوخ اب تشاددای هب هریخ

! یلپت نوج -

: دنکیم پیات یمایپ دعب و

وتدوخ هنودی .. هنکن درد تتسد .. رگیج دیسر متسد هب هتسب .. داتسا ِلد ِیلپت -سالم

! وتمکش مه هنودی ، وداتسا هنودی نک، سوب
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ِرود و دروآ یمرد شا هبعج یوت ارزا اهدنبتسد زا یکی . دراذگیم شرانک ار یشوگ

! تساوخیم هک روطنآ دشو لیمکت شپیت .حاال ددنبیم شتسد چم

شرهاظ زا یتقو . دشکیم شیاهوم هب یتسد و دنکیم بترم ار شلا هنیآ،ش یوربور

همه ابیرقت هک دنیبیم یباال هقبط سِنلا یوت . دوریم نوریب قاتا ،زا دوشیم نئمطم

اب کرتخد و دشخردیم اهرتخد زا یکی ِنت یوت رادفپ ِدرز ِنهاریپ . دنتسه هدامآ

. دخرچیم دوخ ِرود دنخبل و راختفا

: دیوگیم تنطیش ورپ دوشیم کیدزن . دوشیم هدیشک شبل

هک! تمروخب .. ینوج یدش کسورع ِهیبش ابص! دایم تهب یلیخ -

: دیوگیم رگید یکی

هدش.. ربلد و وید ِنتراک وت ربلد ِهیبش -

! دنراد فیرشت زیر مشچ و تشرد بل یمک ناج ربلد طقف و دریگیم تعسو شا هدنخ

.. وشرگیج .. هروخیم شهب -هرآ

هب یدب ِهاگن ، اهلدم زا یکی ِدنبرمک ِنتسب ِلا حرد هک دنیبیم ار هناورپ هنن هظحل نامه

: دیوگیم و دنکیمن هدنسب نیا .هب دنکیم کزان یمشچ ِتشپ صرح اب دعب و دنکیم وا

! مروخب صرح نم و یشاب نم ِمشچ ولج رتمک هک ورب لوا -وت

دوش؟!! ورردور یتنعل ِرظتنم ِنوج سیئر نآ ..اب لوا نامه ینعی ؟! دورب لوا

! هگید مریم ؟؟؟ ینوسرتیم هچب ال! صا مریم مدوخ لوا .. شئاب ؟؟ مریمن ارچ ! مریم -

راو دیکات بل ِریز . دنادرگیم اه هلپ ِتمس ارهب شهاگن و دشکیم یقیمع سفن دعب و

: دنکیم همزمز

هک تسین متسرد ، هدموا حاالهک ؟؟ هنن ینوسرتیم یچ زا ونم ! مریم نم لوا -هرآ..

داوخیم یچ هب منیبب .. دنوم مرظتنم ردقنا درک فعض هچب .. مراذب شرظتنم ردقنا
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نم! ِندرک تیذا اب هسرب

شیادص .و دنکیم فاص ییولگ ..و دنکیم تفج ار شیاهاپ . دتسیا یم فاص هدارا یب

: دوشیم دنلب

هنن! مرب رُمشب -

: تسا صرح ورپ مارآ هناورپ یادص

هنن!! یگیم نم هب هک یا هظحل نوا یش هنن!الل ِتفوک -

و ناوج یاهرتخد زا هرفن هدزای ِپیکا کی . دوشیم دنلب اهرتخد ی هدنخ ِزیر یادص

ارچ ! هنارتخد طقف . دنتسه فاک دنَرب اب هراهب ِدیدج یاه حرط ِفّرعم هک لکیه شوخ

؟!

شگنچ زا رایهوک ، شدوخ ِلوق وهب تسین هناورپ ی هدهع رب هنادرم یاهلدم نوچ

مه فرط نآ .زا درادن ار هنادرم یاهلدم ندز حرط هزاجا ییاهروج کی !و هدروآرد

شگنچ زا ییوررپ و تسایس اراب هنانز یاهلدم هناورپ هک تسا دقتعم رایهوک

هدش! بحاص و هدروآرد

و رایماک . یواسم ِمهس راهچ و.. تسا مهس راهچ هناخراک ِیدیلوت هک تس یلا حرد نیا

کی . تسا زاب هناورپ و رایهوک ِتباقر یارب نادیم و دنا هدیشک رانک ار دوخ ایربک

مادکره هک مرن ِگنج کی . دوشیم لیدبت گنج هب دراد رتشیب زورره هک گنتاگنت ِتباقر

رای ایربک و رایماک و دننکیم یشک رای ! دننک رد هب نادیم ارزا یکی نآ دننکیم یعس

!! دنتسین وشب

یگب همه هب راختفا هکاب ؟؟ میرب مهاب رخآ تدوخ ِلد ِرو منومب ؟؟ مَرن کال یاوخیم -

هنم! ِرتخد شصاخ ِپیت نیا ،اب هلگشوخ رتخد نیا

ِرابتعا ؟! سابل و پیت دش مه نیا ایادخ و دروخیم نیچ ترفن زا هناورپ ِینیب

هدید ال صا اللقا دنک ادخ ... رخآ دتفا یم رطخ هب رتخد نیا یاهراک نیا اب ناشدنَرب

. دوشن

.. یریم همه زا رتدوز مگیم دعب ، هشب هدامآ مه زاناس نک ربص هقیقد ..ود هدرکن -المز
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شرظتنم دیآ یمن ششوخ تس. یروج کی شندید ِرکف .. شدنیبیم دعب ..و هقیقد ود

تسد تسد و دشاب هتشاد دیدرت مه نییاپ هب نتفر یارب هک دیآ یمن ششوخ .. دشاب

!! دراد شرب لوه و دشاب هتشاد نتفر یارب هلجع ، رگید ِفرط دنک!وزا لوه و دنک

کی ارچ و... تیمها ویب سفن هب دامتعا واب لا یخیب و یداع .. دشاب یداع دراد تسود

؟؟ یخُم وور تحار یدایز ِماسرب نامه دوشب دوشیمن تس؟!! حیلا

دیآ: یم دوخ هب هناورپ یادص هکاب درذگیم روطچ و درذگیم رکف یوت ردقچ دنادیمن

! هگید -ورب

دوب!! شرکف یوت تِش!

: یروج کی یمک ، دنزیم یدنخجک

؟؟ ینزیم ارچ هگید متفر -

ِرتخد یور هک مه ردقچ .. درابیم هبذج و دیدهت شهاگن وزا دنکیم کیراب مشچ هناورپ

! رخآ دهدیم باوج ششکرس

شدوخ و دریگیم ارباال شتسد .و دتسیا یم اه هلپ هب ور تسرد و ددرگیمرب

: درامشیم

! شتآ ناو.. ..وت.. یریت -

! هلمح عِی هُا

شناتشگنا ِکون طقف ، تسد کی ولج..و هب ور رورغ اب شهاگن .. دریگیم ارباال شرس

یم نییاپ اهار هلپ هناد هناد .. متیر کی و مارآ یاهمدق وقر،اب قش .. تسا شبیج یوت

فُت ! دروخیم ناکت شبلق یوت یزیچ کی ، دوشیم رتکیدزن نییاپ سِنلا هب هچ دیآ.وره

دش؟!! شیادیپ اجک زا رگید ندروخ ناکت نیا

یا هنیک خاالِق گس ِنوج سیئر مه! ار وا ِهاگن نیب.. نیا .ورد دنکیم سح ار اههاگن

وررپ و سخُت ی هچبرتخد کی ِفرط زا هک یهام دنچ نآ یارب تس ِلاتالیف بند هک

. دروخ تسد ور وا وزا دوب راک ِرس
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یاهشفک .اب دوریم هار مارآ ، دنخبل ِنودب و هاگن نامه .واب دراذگیم سنلا یوت مدق

! هنادرم ِلدم ِهاتوک نیتسآ ِزولب و هاتوک یلیخ یاهوم و بذج ِراولش و دنلب هنشاپ

؟!! یروطنیا بصم .ال دوشیم تریح رپزا یا هظحل ، ایربک ِندید اب شرآ ِهاگن

هنارتخد یلیخ ِپیت کی اراب وا دوب رظتنم و تشادن ار لکش رسو و پیت نیا ِراظتنا

رگید و..نیا راد فپ ِنهاریپ و ظیلغ ِشیارآ و یرتچ و یرصم یاهوم نامه !اب دنیبب

اباب! تس یّنج ِمخت هچ

شهاگن قیمع و دنکیم کیراب مشچ .. هتخادنا اپ یور واپ لبم هب هداد هیکت روطنامه

رپ هشیمه ِیماداب یاهمشچ و.. شا یدج ِهاگن .. شا هداس ِخر هس مین .هب دنکیم

مارآ هدش، هدرشف ِکف و صرح .اب ددرگیم کرتخد یاپ رسات هب شهاگن .. شتنطیش

! رتخد دیایب تدیلپ ِحور هب تنعل .. ددنخیم

! تسا توافتم شیاهراک نیمه اب هچب نیا ارچ...کال دنادیمن ،اما دیایب ششوخ دیابن

ایهن؟! تسا هرجنهود ماسرب نامه دهد ناشن دیاب

تس ..ژ ددرگیمرب عمج هب وور دتسیا یم اه هنیآ یولج تسرد سنلا، یاهتنا رد ایربک

هیناث کی طقف . دنیبیم ار وا یا هظحل و.. دوشیم اجباج اهنامهم ِنیب شهاگن .. دریگیم

یمکحم ِگنرمک ِدنخبل هرخ ..وباال دخرچیم .. ددرگیمرب . دریگیم مشچ دعب.. و هاتوک ی

! دنکب یهاگن شرآ هب هکنیا ِنودب ، دنزیم اهنامهم هب

اتبسن ِپیت زا یتح دیآ! یم ششوخ .. هداتفا هار ِیزاب نیا و لک لک نیا ..زا شرآ و

هک یرهاظ ..وکال شا هدز باال یاهوم .. شنتشادن شیارآ یتح ! کسوس هلوت ِترپسا

! تسا شدوخ یدایز راگنا

یتحار هب دوشیم مه ترپسا ِپیت نیا اب یتح هک صوصخ ..هب تسین کدب ممموه

! تسا رتخد وا داد..هک صیخشت

اتبسن یاهبل ار.. شزیر یاه هراوشوگ دید.. ار شدعاس و وزاب ِدیفس ِتسوپ دوشیم

مه شلکیه دوب!! هدرک میاق هک ار ییاه یگتسجرب .. رتمهم همه ار..وزا شقارب

. تسا لوبق ِلباق یِا..

رگا دنکیم رکف هک.. تسا رت جبلا یزیچره زا نیا ! شدوخ دیاش و.. دیدج یایربک کی
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یدایز رتخد و..نیا دوب رهاظت دیاش ، دیدیم یزتناف و نهاریپ و هنارتخد ِپیت اراب وا

و دشکیم خر هب یزابجل و سفن هب دامتعا اراب شدوخ دراد . تسا شکرس و سرتن

نیمه .وا درادن هنارتخد ِپیت و شیارآ ملق دص هب یزاین هک دهدیم ناشن

و..کابالس! توافتم و صاخ ردقنیمه .. تسا

یتحار ردقنا .. ایربک ..و صاخ ِسابل کی و پیت کی اب مادکره و دنیآ یم رگید یاهلدم

کیراب یاه مشچ و هدش تخس ِکف اب شرآ هک دشکیم خر هب یزاب یضوع اراب شا

رپ ِندرک هاگن ..هب اهرتخد رگید اب شندز فرح .هب دنکیم شهاگن طقف روظنم هدش،رپ

و شندرُب شیاهوم الی تسد .. شنتفرگ تس ..هبژ شرس ِتشپ یاه هنیآ یوت شیادا

! شسکلیر دح زا شیب ِندیدنخ

ردپ . تسین ندروآ مک ِمدآ و دسرتب ال صا دهاوخیمن .. دهد تیمها دهاوخیمن ایربک و

رگا ارمع ! دشاب هتشاد شرس یوت ار وا ِندرک تیذا ی هشقن طقف یسک رگا دروآ یمرد

!! دروخب

یخزرب روطچ هناورپ هک دنیبیم ، دتفا یم هناورپ هب شهاگن هظحل کی یتقو و

دش هناورپ ِرگیج هب نوخ و.. دنکیم روج و عمج ار دوخ هدارا یب ! دنکیم شهاگن

! ایربک ، بشما

راجفنا هب یور هناورپ زا یا هنانیریشدوخ یامن نادند ی هدنخ اراب شهاگن

هک نیمه .و دوشیم هدیشک نوج سیئر ِتمس هب شهاگن هاگآدوخان و.. دریگیم

یاهدیلپ نآ زا هشقن و دیدهت هک یشرآ ! دوشیم لفق مه یوت ناشهاگن ، دنکیم شهاگن

یجک ناهد اب هدارا یب یادا هب شا یعونصم ی هدنخ هک ییایربک و.. درابیم شباذج

! دوشیم لیدبت

! دناشکب شتکرش ارهب رتخد نیا طقف و دریگیم یصاخ ِلدم کی شرآ ِجک ِدنخبل

دنچ ِهاگن ، شندش دنلب .اب درادیمرب مدق وا ِتمس هب میقتسم و.. دوشیم دنلب شیاج زا

هلوت هب طقف شهاگن .و هشیمه ِلثم ، دهدیمن یتیمها .. دوشیم هدیشک شتمس هب یرفن

! شا یا هتخوسردپ یاهادا نآ اب تسا سخُت ِکسوس
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هرابود ..و دزادنا یم فارطا هب یهاگن هدارا دیآ،یب یم شتمس هب هک شندید اب ایربک

تس.. وا هب شهاگن امیقتسم دیآ!و یم وا ِتمس هب دراد میقتسم وا.. هب

بقع هب یمدق . دهد ناشن یلمعلا سکع هچ ال صا ..ای دورب اجک دنک.. هچ دنامیم

ندیسرت ینعی و رارف ینعی ! هدروآ مک ینعی ، دورب رگا هک دنکیم رکف دعب ..اما درادیمرب

! تیباذج و هلضع ِهوک نیا زا

شنزو ِینیگنس و دنکیم شبذج ِراولش ِبیج یوت ار شتسد .ود دتسیا یم شیاج ِرس

. دنکیم هاگن شندمآ یا،هب هفرح هداعلا قوف ِتس .وابژ دزادنا یم شیاپ کی یور ار

ار حرط نیا ِشورف ، نداتسیا حتلا نیا و پیت نیا هک دریگب سکع تس ژ نیا زا یکی

،ژنو! دنکیم ربارب دص

دلب بوخ هک دزادنا یم یدوجوم یاپ اترس هب هاگن دیآ، یم هک حلا نامه رد شرآ

یتخس ناج ، بیجع ِشنکارت نیا ال وصا دهد ناشن یشنکاو هچ ییاج ره رد تسا

! درادن یمود هک تس

و نیگنس شهاگن . دتسیا یم ، ایربک ِیمدق ود رد تسرد و دوشیم هدیشک شبل

و تس ..ژ تخس ایربک هک یروج . دنام یم کرتخد ی هریخ اه هیناث و تسا رادانعم

: دناپچیم شبل ی هشوگ مه یا هدنخ و هنکیم ظفح ار شندوب یداع

یم هّلک اب نیدرکیم ربخ رتدوز .. نیدروآ فیرشت نیداد راختفا ! نوج یهانپ ِلا وحا -

و وربا و لکش ورس و هفایق و پیت و لکیه دقو ِنوبرق ونومدوخ تلا، بقتسا میدموا

! میدرکیم تافلخم ِیقاب و غامد

ِنورد و دشاب ماسرب کی دناوتیمن ، رتخد نیا ِلثم سکچیه هک قحلا ! جیوه ِمخت یَا

!! طقف تسا ماسرب کال رتخد نیا

شنت یاج چیه ، شیوزاب زا یتمسق و دعاس زج . ددرگیم ایربک یاپاترس هب شهاگن

ِراد لدم شِلا کی یراک مکحم یارب !! یتنعل ِیضوع ِشوهاب ! یتنعل تسین صخشم

کی طقف و.. دشابن صخشم یزیچ چیه رگید هک تسا هتخادنا شندرگ ِرود مه کورچ

! ایربک ِمسا هب دشاب رتخد

.. بانج منک روتکاف تارب هدب شرافس ؟؟ دش عقاو دنسپ ِدروم -
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: دیوگیم مارآ و تسا هارمه یگرخسم و حیرفت اب شرآ ی هدنخ کت

؟؟ یدیرخیم اینات زا وتاسابل هک هنایرج رد تِنوج یمام -

: دوشیم عمج ایربک یاهبل یا هظحل

؟؟ هگم دوب هدنوم تدای .. امیتشادن ینز بآریز نوج، سیئر لا یخیب -هُا!!

یب ایربک . دوریم ایربک ِندرگ ِرود شِلا ِتمس هب شتسد و دوشیم رتکیدزن یمدق شرآ

ِتکرش یوت ِرخآ ِقافتا نآ ِتمس هب شرکف هظحل نامه و.. دوشیم عمج دوخ یوت هدارا

. دوشیم هدیشک شرآ

! ایدزن یدز، تسد -

: دیوگیم و دریگیم ار شلا یش هشوگ شرآ اما

؟؟ یسرتیم -

: دنکیم دنلب هدنخ اراب شیادص .و دنکیم ثکم یا هیناث و.. دراشفیم یبل ایربک

،شلا نیدب شرافس ور زولب ..رگا نتسین ادج ! هسابل یور نیا ؟؟ دییامرفیم شولا -نیا

.. هشیم نوتمیدقت شور مه

: دیوگیم مارآ ، هدنخ نامه واب

! تساج دب شکب وتتسد -

صرح یمک شیادص تس! یبوخ یاج مه یلیخ و ددنخیم یصاخ ِتلا ابح شرآ

: دراد

! منیبب مه ور زولب ِسنج هدب هزاجا سپ -

!! زولب واو

: دنکیم همزمز بل ِریز ایربک

! تاذدب هنکیم ثیبخ یروجچ وشاشچ -
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. دنیشنیم ایربک ِزولب ِهاتوک ِنیتسآ یور شتسد . دروآ یمن شیور وهب دونشیم شرآ

ار! شتفِس و.. فیرظ یوزاب . دنکیم سمل ار.. شیوزاب ِتسوپ شناتشگنا

؟؟ هیچ شسنج هدب حیضوت -

: دیوگیم و دشکیم باال شرآ یاهمشچ ارات شا هبذج ورپ یدج ِهاگن ایربک

؟؟؟ منک شِملق ای رانک یشکیم ! هخن ناتک -

! چنف هجوج دیآ یم یا هبذج هچ ووووهُا

نآ ..زا ایربک ِندوب هتسب واپ تسد همهنیا دیآ..زا یم ششوخ ینامهم نیا زا شرآ

! وررپ ِهاگن نیا و..زا دراد شتسد وا زا هک یپوت یوتآ

ایربک ..ِنت هظحل کی . دنیشنیم زولب ی هنادرم ی هقی یور و دنکیم یور شیپ شتسد

هچ دنک لوه یتقو !و دنادیمن ارچ؟! و دنکیم لوه . دوشیم غاد وهکی و دنزیم خی

ِتسد ، تسد ِتشپ هکاب یروط .هب دوشیم نایامن شا یماسرب یور نآ ؟؟ دوشیم

: درغیم و دنزیم سپ ار شرآ

واب! مینیب شِکب وتتسد -

: دوشیم دنلب هناورپ ِرگ خیبوت یادص هک هتشذگن شفرح زا هیناث کی زونه

ّناج!! ایربک -

: دیوگیم یرهاظ ِیجعت واب دنکیم شهاگن تذل رپ شرآ . دزیریم مه هب ایربک

؟! موناخ ایربک ینکیم یروطنیا ارچ -

و ددنخیم ثکم اب ایربک ، دتسیا یم ناشرانک یتقو دیآ.و یم ناشتمس هب هناورپ

: دنکیم ترپ شردام ِتمس ارهب شتسد

.. میدرکیم یخوش ناج یهانپ اب میتشاد ! یمام یراس -هُا

: دوشیم رت ثیبخ و دنکیم مخا شرآ

؟؟ هراتفر ِزرط هچ نیا ؟! مراد یخوش امش اب -نم
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هناورپ . دوشیم هدرشف مه یور شیاهبل و دنام یم نوج سیئر ِیتاذدب ِتام ایربک

: دیوگیم

.. ریگن لد هب ادخ ور ..وت هدرک یطاق کال حبص زا نم ِرتخد ناج..نیا یهانپ دیشخبب -

عمج ِناهد و سخُت یاهمشچ هب هرابود و دزادنا یم اسراپ مناخ هب ییارذگ ِهاگن شرآ

: دیوگیم .و دنکیم هاگن ایربک ی هدش

اسراپ موناخ تامحز ، یبدا یب یروطنیا ..اب ولوچوک تسین تسرد ال صا تدروخرب -

ناج! هچب یشاب بدوم مکی هرتهب .. یدیم رده مه ور

: درغیم و دوشیم جک ایربک ِبل

!! بانج مشچ .. یدب رکذت امش دوب هدنوم نیمه ! مشَچ -

یرپ هدنخ واب دنزیم شیولهپ هب یا هملقس هناورپ هک دیوگیم صرح اب ردقنا

: درغیم یتلا جخ

نیا زا رتشیب ات مه هب زودب وتلگشوخ یابل نوا منکیم شهاوخ !! مزیزع ناج ایربک -

! یدرکن هدز تلا جخ ونم

ایربک ِلگشوخ یاهبل ِندش هتسب مه ..نآ تسا قفاوم زیچ کی اب طقف شرآ

نیا زا رتابیز اتدص !هن.. قارب ..و یمک تسا لپت ممموه و.. دنکیم هاگن ؟! لگشوخ تس..

. تسین زیگنا هسوسو المه و..صا دنکیمن شبذج مه اهبل

: دشکیم رانک ار دوخ ایربک

ِناج لوغ نیا ولج تسین ..المز ممهفیم مه ینزب رتشاوی دش! خاروس مولهپ هنن -یآ

! یدب انف هب وترتخد ی هیلک یرادرب مرتحم

: دریگیم درد شزغم هناورپ

؟؟؟ یدز فرح هک زاب مرتخد -

: دیوگیم ، دنکیم شهاگن رورغم ِیذوم ی هدنخ ونآ حیرفت هکاب یشرآ هب هریخ ایربک
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هن؟؟ هدیم حلا ؟؟؟ ینیبیم ومال! هب میدرک -ریگ

هنایذوم یشمارآ ،اب ایربک ِیبصع ی هفایق رد هریخ و دنکیم کیراب مشچ شرآ

: دیوگیم

.. ماسرب -

رانک ار ندروخ صرح و تینابصع و هفایق کال ایربک ات تس یفاک هملک کی نیمه

: دروایب شبل یور یحیلم ِدنخبل وهکی و دراذگب

ردقچره هقی!! نیا و امش نیا !ایب نزب تسد بال!ایب ایدش نوطیش !! ییییهااانپ یاقآ -

؟؟ هنزب فرح هک هیک .. نزب تسد ، یراد تسود

ِراتفر نیا اب هچب نیا طقف دهاوخیم هناورپ و دشکیم شرآ یولج تسد اراب شا هقی

دوش! وحم کال شا هرخسم

ِخر ِوحم ارچ ! هگید نزب تسد ؟!ِد هشیم عقاو بانجیلا ع ِدنسپ ِدروم شسنج نیبب -

؟؟ حتلا نیا رد مربیم لد مراد ؟؟ وت یدش نم یابرلد

لد هک دادیم ناشن تقو ..نآ دوبن یسک شاک و.. دنکیم هاگن ایربک ِندمآ ولج هب شرآ

هچ! ینعی اهادا نیا اب ندرُب

: دیوگیم و دشکیم رانک ار دوخ هنارورغم

هنک.. بلج ونم ِرظن هک تسین یلدم .. دموین مشوخ شلدم -زا

! رورغ اپارس ِدیلپ یوگغورد

ِپیت یارب دروخیم فسات و ددنخیم یتحاران و صرح اب فرح نیا ِندینش اب هناورپ

! شرتخد ی هرخسم

! سابل و پیت نیا اب یدرک بارخ ونم ..ِوش موناخ ایربک امرفب -

ِباوج کی ات تسین شیاج اجنیا هک فیح و دنام یم وا یاهمشچ ی هریخ طقف ایربک

: دیوگیم طقف . دهدب یباسح و تسرد

! یبوخ -وت
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وا ِتسد هک ییوتآ همه نآ واب شردام ِشیپ یتح رتخد نیا هک تسا ریحتم شرآ

! تسا زارد نابز و وررپ مهزاب دراد،

: دیوگیم نیح نامه .ورد دوریم یرگید ِلدم ِتمس وهب دریگیم مشچ

! یرغ ال یدایز .. هرادن یبوخ ی هولج وت ِنت وت ،اما هشاب گنشق شلدم مدیاش -

.. شگنت دزیم مه کلومرام و وقیر کی امتح ، دوبن اسراپ مناخ رگا

ربب.. ضیف یدمال هیقب زا ورب امش .. شئاب -هه!!

؟! ایربک دراد صرح یمک تیادص ِهت ارچ

شتمس هب هرابود و دنکیم یرکف دعب .و دتسیا یم وا هب تشپ یا هیناث دنچ شرآ

: ددرگیمرب

؟؟ تساجک سیورس دیشخبب -

یم شدوخ هب رتدوز اسراپ مناخ . دنروخیم اج وا ِطبریب ِلا وس زا ایربک و اسراپ مناخ

دیآ:

سنلا.. یاهتنا -

: دیوگیم ایربک هب ور شرآ دوش، مامت شا هلمج هکنیا زا لبق

؟؟ ینک مییامنهار هشیم -

رساتاپ ِنوج سیئر ِرس رد یا هشقن هک دوشیم راد ربخ شتسش هظحل نامه ایربک

: دیوگیم عیرس . درذگیم یدیلپ

و... ورهار وت یچیپیم سنلا، یاهتنا .. مگیمن رتشیب راب هدب،هی شوگ بوخ نیبب -

: دنکیم همزمز مارآ شرآ

.. هرجنه ود ماسرب -

هب کلومرام هک یزور نآ هب تنعل ! دنام یم ایربک ی هدنام زاب ِناهد یوت هلمج ی هیقب
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! یضوع نیا ِیناشیپ و تسد هب تنعل و هدرپ نآ هب تنعل و دمآ شقاتا

: دیوگیم هنامرتحم و.. ددنخیم وهکی

! زیزع ِیهانپ یاقآ منکیم نوتییامنهار مدوخ دیرایب فیرشت -

دش! نیا

زا رتولج و دریگیم وا ،زا درادن یناوخمه شدنخبل الاب صا هک ار شصرحرپ ِهاگن ایربک

: دتفا یم هار هب وا

! ییوشتسد تمربب -ایب

! یاااو شنابز نیا زا یاو

: دنکیم مخ شتمس هب رس یتقو تسا مارآ شرآ یادص

! هچب منکیم مک ور یکی وت یور -نم

! یتنعل ییابیز ِدنخجک هچ و دنزیم یدنخجک ایربک

؟؟ هتفرگ وتولج نک..یک ..مک شاب -

؟؟؟ وت یماسرب یور منک ..مک موناخ تیربک ؟؟ منک -مک

کی الوا صا هک دنکیم رکف شرآ .و دروخیم هداد،اج وا هب هک یبقل زا یا هظحل ایربک

رپ ِتیربک ..کی موه ! هراپ شیتآ ، تنطیش همهنیا و.. لکیه دقو نیا اب تسا تیربک

! رطخ

: دیوگیم یخاتسگ واب دنکیم شهاگن

! ینک ماگن پچ یدرکیمن دوجو یتح هکاالن مرتخد یدوب هدیمهفن -هگا

: تسا زیمآ رخسمت شرآ ِدنخزوپ

.. یگیم تسار وت شاب -

: دیوگیم مارآ ، یصاخ ِنحل اب دعب و
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منک تاگن پچ منوتیم ..حاال مدرک شفشک یصصخت .. مدیمهف مبوخ .. مدیمهف -حاالهک

.. هنکب هنوتیمن یطلغ چیه مسکچیه ،

: دیوگیم یا یدج ِنحل اب دعب و دوریم دنب ایربک ِسفن هظحل کی

! ینک ماگن پچ ینوتیمن -االمن

یتقو عملا.. ِدوجوم نیرت وررپ یور ِندشن مک زا دیآ یم ششوخ ! یباذج شلا چ هچ

زا رتشیب یلیخ دناوتیم هک دشکیم خر وهب دنزیم دید بوخ و دوشیم هریخ شهاگن

: دیوگیم صرح اب ایربک ، دورب شیپ ، دنکب ار شرکف هک نآ

مدزن ات رانک شکب وتاشچ ؟؟ یرادن سومان تدوخ هگم هع! یروطنیا نکن ماگن -

منک.. نوشِروک

: تسا حیرفت رپزا شدنخجک

؟؟ هریگب ومولج داوخیم -یک

: دیوگیم سفن هب دامتعا اب ایربک

نم اب هشاب تساوح سپ .. ینومب هدش پچ هککال منکیم ت هلفن نیچمه ! مدوخ -

.. یتفیبرد ینوتیمن یکی

دنوشیم جراخ !زاسنلا هتبلا ..عفال دیوگیمن یزیچ . دنکیم توکس یا هیناث دنچ شرآ

: دوشیم یلدم کی شرآ یادص .و دنوشیم تولخ یورهار ِلخاد و

؟؟ ینوتیم -

: دوگیم عیرس ایربک

! منکیم تراکیچ نیبب نک ناحتما -

کرتخد یوزاب یور تسد وهکی ... ههههتساوخ ادخ زا هک مه شرآ !و تساوخ شدوخ

دوخ ِتمس ارهب ،وا هنیک دح زا شیب یمک ..اب تذل یمک ..اب تنوشخ یمک واب دراذگیم

.و دنام یم ریحتم شرآ ِعیرس و ینیب شیپ لباق ریغ ِشنکاو زا ایربک . دنادرگیمرب

ار وا هک ینیحرد و دراذگیم ایربک ِتروص ِفرط ود ار شتسد ود عیرس یلیخ شرآ
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: دیوگیم صرح ورپ مارآ ، دوریم ولج دوخ و دشکیم بقع

ینوتیم راکیچ منک، ناحتما ماوخب هگا هش؟؟االن مک تور منک ناحتما یروطچ -

؟! ینکب

، درادیمرب بقع مدق هدارا یب هک روطنامه و دنوشیم تشرد ایربک ِیماداب یاهمشچ

: دیوگیم

! مَنیب زادنب وتتسد ووووُه -

ایربک ِتروص یور ار شتسد وود ددنخیم شا هدش هدرشف یاهنادند ِنیب زا شرآ

، تشاد ششک شهب یا هرخسم ِزرط هب هک بیجع ِدوجوم نیا ! تسا رتخد .. دراشفیم

! ینوطیش ورشو سخُت ِرتخد و..هچ تسا رتخد

اه؟؟ ؟؟ هشیم یچ مزادنن -

.اما دنزب سپ ار شرآ ی هنادرم و گرزب ِناتسد شنینهآ ِناتسد اب دنکیم یعس ایربک

: درغیم و دناوتیمن

! اجنیا نزیریم همه ، منزب داد -هی

و دنکیم دروخرب شرس ِتشپ ِراوید هب ایربک ِتشپ و..حاال درادیمرب ار رخآ ِمدق شرآ

! شیور هتخادنا هیاس ، هلضع امامت ِباذج ِناج لوغ

؟؟؟ هروطچ .. نشب انشآ هرجنه نع ماسرب اب همه ات اجنیا نزیرب نزب داد -هی

ریگ! سفن و.. بیجع تس.. یروج کی . دنکیم هاگن ناشتیعقوم هب هدز تهب ایربک

مه یِه . تسا هدنُم هدنُگ مه ردقچ و هتفرگ شراصح اررد وا یضوع ِنوج سیئر

! شا هریت ِردام رهاوخ ییب هدش گنت ِهاگن نآ اب دراشفیم وا ِتروص یور ار شناتسد

تس؟!! یلا و..حاب کانسرت ِلدم کی ارچ یتنعل .. شصرح و تذل رپ ِگنرمک ِدنخبل و

.. هشیم شادیپ یکی -االن

: دیوگیم راو چپ وچپ دروآ یم رتکیدزن ار شتروص شرآ

؟؟ ینوتیم .. نزب ..داد نایم ینزیم داد وت مدشن -
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: درغیم و دروآ یم ارباال شیاپ تینابصع ..اب یفرخزم وابحِلا دنکیم مخا ایربک

!! یدرک سیورس ونهَم نهد ، یتفرگ وتآ -هی

اب شرآ دنک، تباصا شرآ ِیتایح ِقوف ِطاقن و نَم نَت هب شیاپ هکنیا زا لبق اما

هفخ هفطن اررد شا یا یلسورب ِتکرح و دنزیم ایربک یاپ ِنار هب یا هبرض شیوناز

: درغیم و دوشیم عمج شتروص درد .زا دنکیم

بخ! شاوی مکی درمان -

ود ار شتسد ود هناتخسرس زونه . درادیم هگن فاص ار ووا ددنخیم مخا اب شرآ

: دیوگیم مارآ و تسا هتشاذگ نوطیش ِچنف هجوج ِصرح زا هدش عمج ِتروص ِفرط

؟؟؟ ینکب ینوتیم یراک .. منوتیم منیا زا رتشیب -

یاهبل ..ات شرآ ِهاگن ..و دتسیا یم یا هظحل یارب شبلق . دوشیم تشرد ایربک یاهمشچ

تس؟! یندیسوب . دننزیم قرب هک.. ییاهبل دیآ. یم نییاپ ایربک ی هدش عمج

: دشکب بقع ار دوخ دنکیم یعس و دزرلیم دوخ هب شرآ ِهاگن زا ایربک

؟؟؟ ینک مسوب یاوخیم ، تحور وت گس -

یم مه شدوخ ؟! شدسوبب تساوخیم .و.. دروخیم اج ایربک ِحیرص ِفرح زا شرآ

. دنام

: دیوگیم شیاهمشچ یوت ایربک و دیآ یم باال شهاگن

هبوخ ! یتسه یبلط تصرف هچ هگید وت اباب ؟؟؟ اجنیا یدنوشک ونم نیمه رطاخ -هب

؟؟ هدافتساوس دح نیا ات هگید .. امیرادن یدرمان متفگ شلوا

هن؟! شدسوبب تساوخیمن .. دنکیم مخا . دنزیم کلپ شرآ

نک، هدافتساوس هگید یاروج نک.. لر تنک وتدوخ ، تربلد یوربا شِچ نوا ِنوج -

هک! یشیم هتسباو مهب یروطنیا

: یدیم شوگ شت ال بعزخ هب یجیگ و هرخسم ی هدنخ اب شرآ
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؟؟ هنک سوب ور هقیتع هئوت تساوخیم یک ؟؟ ینزیم رز یچ -

: دیوگیم بجعتم ایربک

! متروص وت یدروآ وتتروص ، یتفرگ ممتروص ؟؟ راوید ِجنک یدرک متفِخ ارچ سپ -

؟؟؟ هیچ ی هناشن ..انیا هریم زره یه هک متاگن

تلد ؟! تیباذج و تنوشخ نیا زا ایربک دریگیمن تا هدنخ ممموه ؟؟ ندیسوب ی هناشن

؟؟ یخُد تفرن یلیق یلیق یلیق

؟؟؟ ..اه یدنبب یا هرک ی هویش هب ومنهد وت دعب ، یشحو نک ملو مگب دیاب نم -االن

؟! یضوع یدنبب ومنهد یاوخیم

ال؟!! االنصا دیوگیم هچ نج ِمخت نیا . دوشیم تشرد شرآ یاهمشچ

نامه ِلثم و.. تسا لا حاب یاه هنحص نآ زا هنحص ..نیا دنچره و دراشفیم یبل ایربک

، ندیسرت یاج وهب دوب هدروآ شتاروصت یوت اهراب " نکن گس ونم " ِباذج ی هکیت

دریگب ار یکی نیا حِلا دیاب دوب،امااالن.. هتفرگ شا هدنخ و دوب هدمآ ششوخ طقف

! دروخب شزا هکنیا زا لبق

وتندش بذج ، تنوشخ ی هویش اب یاوخیم ای رانک یشِکیم ؟؟؟ زاب یدز لز یچ -اههب

؟؟؟ یدب منوشن

: ددنخیم هرخسم و ریحتم شرآ

؟! مدش وت ِبذج -نم

! یدب تروق هتسرد ونم تاشچ اب هدنوم ؟!مک ینکیم هیچ اراک نیا سپ ؟؟؟ یدشن -

شتسد و دهدیم لُه بقع هب تنوشخ اراب .وا دزیریم مه هب شرآ ِباصعا یا هظحل

: دشکیم بقع ار

ماوت رتباذج رتو لگشوخ اتدص ! هربخ هچ ینکیم رکف ، منکیم تاگن ات اباب نزن -رز

! رسپ ای یرتخد تسین مولعم هک ییوت هب هسرب ..هچ نرادن ونم ِهاگن هی ِشزرا

دلا: میم ار شتروص و دراذگیم شتروص یور تسد و دتسیا یم فاص ایربک
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متروص ور دنوم تتسد یاج ؟؟؟ هرآ ؟؟ دش زمرق متروص .. هراد مه ینیگنس ِتسد -هچ

؟!

االن هزات و.. ددنخیم ایربک و تسا هدز تهب شرآ ؟! تفگ هچ شرآ هک دینش ال صا

: دینش

هب یتسد هی هک یزادنب مریگ اج هی یشکیم هشقن و ینم ِلا بند یِه هنیمه هساو -عِع!

! بلط تصرف ؟؟؟ ینزب متروص رسو

دناوتیم طقف و دنام یم گنشق مشچ ِکسوس ِفقس هب دامتعا ورو مجح نیا زا شرآ

: دیوگب یریحتم و هرخسم ِدنخزوپ اب

دعب ، زادنب ت هفایق و تخیر هب هاگن هی لوا نک! زاب تدوخ هساو مه هباشون -هی

مشندز مّهوت ِدح الرد ..صا یتسین افرح نیا ..ِدق نزب فرح تنهد رتزا هدنگ

وت! یتسین نم ِدح رد هروج چیه .. یتسین

: دیوگیم عیرس ایربک

وش! ملا یخیب سپ -

و دریگیم تسد کی اراب شا هقی . دربیم موجه شتمس هب وهکی و.. دنکیم یثکم شرآ

نوچ ؟؟؟ ارچ تس! ینابصع .و.. دبوکیم شرس ِتشپ ِراوید ارهب وا رگید ِراب

مه ..و دنکن شباسح مدآ ال صا دهاوخیم مه . دوشب هبوجعا نیا ِلا یخیب دهاوخیمن

ِنیب زا طقف . دمهفیمن نیا زا رتشیب و..عفال درذگب شیاهراک زا تحار دناوتیمن

: درغیم شا هدش هدرشف یاهنادند

،یب متفگ نم یچره دیاب طقف !امااالن..االن مشیم متلا یخیب دش، مک تور یتقو -

! مشَچ یگب ارچ و نوچ

: دنکیم مخا وا زا رتدب ایربک

! ریگب مزاگ هی یاوخیم ؟؟ هشن تِمک -

؟! دریگیمن ناهد هب نابز ارچ رتخد نیا یاااو
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.. تسه نتفرگ زاگ زا رتباذج یازیچ -عفال

: دیوگیم عیرس و هدیسرت ایربک

اه! یاین یا هرک تکرح ، تیلدم هی ِهاگن نوا ِنوج .. هنکیم ماگن یروجنوا هراد -زاب

! زادرپلا یخ ِکرتخد هک دراد فیرشت مه فرحنم اباب یا

: دیوگیم یزیمآ رخسمت ِدنخزوپ اب شرآ

! ایراد تسود یا هرک ِشور یلیخ -

: دیوگیم هناقداص ، دسرتیم هک نیح نامه رد ایربک

هن! لیف هدنُگ هئوت اب ..اما تکرح نیا ال صا همایزتناف زا یکی -

! تقادص همه نیا اب زیرن مه ارهب شرآ نیا ِرکف ردقنا ناج هچب فوا

یب !! هدنام هبوجعا نیا ِتقلخ یوت و دوشیم اجباج ایربک یاهمشچ ِنیب شرآ ِهاگن

: دیوگیم هک تسا هدارا

؟؟ ایزتناف نیا زا سپ یراد تسود یک -اب

: دیوگیم ینُک بآ لِد ِلدم کی و دهدیم باال ییوربا ایربک

! دنامب -

هدننک هسوسو دیآ. یم نییاپ ایربک یاهبل ات یگنرمک ِجک ی هدنخ ..اب شرآ ِهاگن

یادص ! شلُپت ِمرُف شوخ ِقارب یاهبل .. شیاه تنطیش .. شدوخ .. شیاهفرح .. تسا

: دیوگیم یتقو تسا راد شخ شمارآ

... تسه تیگدنز وت یسک هک وگن -

: دیوگیم هملک کی ایربک

؟؟؟ هچ وت -هب
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هب هچب نیا ِندیسوب ی هسوسو هکنیا زا لبق و.. دشکیم یسفن نیگنس و تخس شرآ

: دیوگیم راو چپ دنک،چپ هبلغ شرورغ

! نزن نوباص وتلد .. موناخ تیربک مسوبیمن ور وت -نم

، دسریم شنهذ هب هک یچره و دنکیم شهاگن تریح زا هدش تشرد یاهمشچ اب ایربک

: دروآ یم نابز هب

وت تقونوا ، هنزن رس تزا دب دب یاراک تقو هی هک منکیم هتکس مراد سرت زا -نم

؟!! منزن نوباص وملد یگیم

ِرتخد کی .و تسین ماسرب .. دنکیم رکف یا هظحل . دوشیمن ادج ایربک یاهبل زا شرآ ِهاگن

یسک شا یگدنز یوت هچب نیا تسا نکمم و.. تسا باذج و شوپ شوخ کابالسو

؟! دشاب هتشاد ار

! ینکیم مهاگن دب یراد -

. دراشفیم شا هجنپ ِنایم رتشیب .. هدارا یب ار شا هقی . دنکیم کیراب مشچ شرآ

ماسرب یتقو یتح هک ییانشآ ِرطع نامه .. یگشیمه یانشآ یوب . دهدیم وب کرتخد

. دیسریم ماشم هب وا زا مه دوب

.. تکرش یدرگیمرب ادرف -زا

: دیوگیم ثکم ِنودب ایربک

! مایمن -

: ددنخیم ، هتخیر مه هب یاهرکف اب شرآ

! یایم -

: دریگیم شرآ ِتروص یولج و دروآ یم ارباال شتسد ِفک ایربک

! یشکیم م هساو یتیبرت یب یاه هشقن یراد هک هرابیم تاشچ -زا

ِتسد مخا اب شرآ ! تسا ..جبلا شا هزماب یاه لمعلا سکع .. شندز فرح روطنیا



tlg
:@

NOVELSLAND

تس: یلدم کی شا هدنخ و دریگیم ار ایربک

ور وت ..نم تایزاب فرحنم نیا اب ینک مکیرحت نکن یعس -

و تسا شرآ تسد ِریسا زونه شتسد کی سنلا..اما!اما ِتمس هب رارف هلصاف وبال

ریحتم ایربک یا هفرح و عیرس لمعلا سکع وزا درادیم هگن ار وا مکحم و تفس شرآ

: دشکیم دوخ ِتمس هب هدنخ !اب تسا

؟؟؟ یریم رد اجک -

: دنکیم ونهلا ددرگیمرب شتمس هب صرح اب ایربک

یرکف نیرتمک ، هنیبب عضو نیا وت ور ام دایب یکی دش!االن هدنک متسد وماع نک -لو

.. میدرکیم میتشاد یطلغ هی مهاب هک هنیا هنکیم هک

و تفس مه ردقنا و دنکیمن اهر ار شتسد ارچ دنادیمن اه،اما دیوگیم تسار دنادیم

ار دپخ هک تس ایربک و دوشیم لفق مه رد ناشهاگن یا هیناث دنچ . دراشفیم تخس

! شهاگن نآ اب تیباذج ِهوک ِتسد زا ندش اهر یارب دهدیم ناکت

؟؟ هشب شادیپ یکی ات نم هب ینزب لز یاوخیم یروطنیمه ای یونشیم وووه -

: دیوگیم رورغ واب دنکیم یگف زاکال یمخا شرآ

! شیا هرک یایزتناف نوا اب دایم شدب مه یلیخ راگنا -حاال

: دیوگیم هدش تشرد یاهمشچ اب ایربک

م هنن ات نک ..لو شور دایب مه یکی نیا مراد یتخبدب !مک دایم مدب هک همولعم -

... مرادن رسدرد ی هلصوح شاداد نک لو ! هدرکن یدوخیب یارکف و هدموین

نیمه ..و دمهفیمن ! شیاهفرح ال ..صا شندوب یبصع .. شیاهفرح رد تقادص ردقنا

: دیوگب رت یدج دوشیم ثعاب هک تسا دوجوم نیا ِندیمهفن

! تکرش یایم ادرف -

: درغیم یبصع ایربک
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؟؟ هخآ راکیچ اجنوا مایب -

: دنزیم یکمشچ هنیک اب شرآ

وت هک ییازور نوا ِلک ،ات مدنخب و مریگب حوتلا یِه نم هک یایم ! یزاب ی هیقب هساو -

! هشب ناربج ، یدیدنخیم نم شیر هب تاندموا ملیف اب

: دیوگیم بجعتم ایربک

؟؟ دشن ناربج .. مدیدنخ تِشیر هب یچره یدرک متفوک اباب! یتسه یک هگید -وت

نج! ِمخت دوب هدیدنخ وا ِنتشاذگ راک ِرس اب یلک سپ

تسد ِفک کی تسد زا دروخیم صرح ردقچ و دراشفیم رتمکحم ار شتسد شرآ

! هچب

هساو ؟؟؟ یدنخیم نم ِشیر هب ؟؟ یزادنیم تسد ونم ! هشلوا هزات ؟؟؟ ناربج مودک -

! مراینرد تغامد زا هگا متسین شرآ ؟؟ یرایمرد یزاب گنرز نم

: دیوگیم هدش جک ِناهد واب دوشیم هدیشک یتمس هب ایربک ِبل

یروج هی ؟؟ هشیمن تِرس مه یخوش ! هنکیم یلکش هچ وش هفایق ماوت حاال بخ -

لُش مکی اباب هیچ یزاب گنرز . مدیشک باال وشاباب ِثرا راگنا مرایمرد تغامد زا هگیم

حاال! هدروخرب مشرورغ هب ..هچ هگید نک

و دشکیم کیدزن ار دوخ . دراد یفاطعنا بجع و تسین ندروآ مک ِلها هچب نیا ریخن

: دیوگیم یصاخ ِنحل کی و دیدهت رپزا ایربک ِشوگ یوت

! مدیم تنوشن ممندرک لُش .. تکرش ایب طقف -وت

ار ششوگ هدش عمج ِتروص و هدنخ واب دشکیم بقع ار شرس عیرس یلیخ ایربک

مدلا: یم

دش! مروم روم نکن ریو ریو مشوگ ِمد یییییووو -

هظحل کی دراذگیم ادخ! یا دراد یا هفایق هچ ایربک و دنکیم شهاگن بجعتم شرآ
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هدیلا م شصاخ ِنحل و دیدهت ؟! دنامب یدج ، هبذج و رورغ و تیدج اپ اترس ِمدآ نیا

!! یتنعل دش

؟؟؟ ایهن متفگ یچ یدینش -

ِتسد یور مه ار شرگید ِتسد شا یروم روم زا هدش عمج ی هفایق نامه اب ایربک

: دیوگیم هدنخ واب دراذگیم ، هتفرگ تخس و تفس ار شتسد هک شرآ

شضوع ، مروخیم نم هنودی مایم منک! راکیچ ، هگید مایب مروبجم ... مدینش اباب -هرآ

؟؟ هبوخ .. یروخیم وداتوت

شفیرظ یولوچوک ِتسد ..و... دنیبیم ار شا هدنخ . دونشیم ار شیاهفرح شرآ

! تسا بیجع و.. توافتم و شغ و لغ ویب تحار ردقچ تس. وا ِتسد یور هک..

یاهمشچ نآ اب مه یکمشچ ، شبل یور هدنام ی هدنخ نامه هکاب یتقو صوصخ هب

: دیوگیم و دنزیم شرآ یور هب شباذج یدایز ِیماداب

! نوج سیئر مرایبرد ماوخیم وتردپ -

! صاخ یدایز .. ِنوطیش .. ِسخُت .. ِیضوع

؟؟ایرپ یتلا جخ ی.. هدنخ اب ایربک هک تسا نرق ی هبوجعا ِقرغ شهاگن زونه

: دیوگیم و دنزیم شا هنیس هب یتشم یا.. هزماب ِلدم کی ؟؟ تنطیش

..هع! انکن هاگن ونم مه یروطنیا -

هب ور هک یمدق .واب دنکیم دازآ ار شتسد دوز یلیخ ایربک . دوشیم لُش شرآ ِتسد

: دیوگیم ، دوریم بقع وا

! یرایبرد یزاب یضوع یاوخب هگا مرایمرد وتاشچ -

یرگید ِمدق ایربک . دهدیم نوریب تدش اراب شسفن و دوشیم رمک هب تسد شرآ

: دیوگیم رتمارآ و دوریم بقع

یچ! همه .. هنوم یم نومدوخ نیب -
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صا هک یتیدج واب دتسیا یم وقر قش و فاص ایربک و تسا هدارا یب شا هدنخ کت

: دیوگیم دیآ، یمن شا هفایق و تخیر الهب

!! هزاجا ناج!اب یهانپ یاقآ منکیم شهاوخ -

ِپیت نآ هکاب شنتفر هار ِلدم .هب دنکیم هاگن شندش رود هب شرآ .. ددرگیمرب و

ِراولش نآ .و...اب درادیمرب مدق مکحم و هنارتخد هچ دنلب، هنشاپ ِشفک ..ونآ شصاخ

شوخ ِمرُف یور ِتفس ندب ِچنف هجوج دراد یا هدننک هریخ یامن تشپ ،زا بذج

! راکشزرو ِلکیه

: دیوگیم بل ِریز و دنکیم کیراب مشچ

! ولوچوک تیربک مشیمن وت ِبذج -نم

**********

ار شترپسا ِریز سابل و.. دروآ یمرد نت زا شا یباکر ِپات . دتسیا یم هنیآ یوربور

مه.

اهو تیباذج اب رتخد ..کی رتخد ال ..ماک هنارتخد . دنکیم هاگن شمادنا ..هب سابل ِنودب

..هب فیرظ حلا نیع الین،ورد ضع و تفس مرف.. یور . شدوخ صاخ یاه تفارظ

! صقر و یمزر شزرو ساهلا رطاخ

شدوخ . دشاب مهم شیارب ردقنآ شا هنارتخد یاه ییابیز هک تسین یرتخد .. دنچره

و ندوب تحار ایند یوت . دنکیمن ضوع یزیچ چیه اراب ندوب شدوخ نیمه .. تسا

. تسا نیرتمهم شیارب ، نتفرگن تخس لک ورد ندیشوپ سابل تحار و نتشگ تحار

! دشاب نکمم ِحطس نیرتتحار رد هک ددرگب یروطنامه و دشاب یروطنامه دراد تسود

ششوخ ندوب بذعم .زا دنکب یرتشیب یتحار ساسحا مه هیقب حلا،اب ِنیع ورد

! ندروخ هصغ و صرح ..زا نتفرگ تخس دیآ..زا یمن

شنایفارطا یارب طیارش دراد تسود دنک..و تخس شدوخ یارب ار طیارش دهاوخیمن

. دنکیم مه ار شش ..تال دشاب تحار مه
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یارب ار هار نیرت یتسد ومد نیرتتحار .وا دننکیمن رکف وا لثم هیقب دنچره

یلا حشوخ و یتحار یارب لیلد شدوخ یارب و دنکیم باختنا شمارآ و یلا حشوخ

اتهب دننکیم ادیپ هار کی ناشدوخ یارب وتالش تافاکم رازه اب هیقب ..و دنکیم ادیپ

. دنسرب یبسِن ِشمارآ نآ

هداد لوق . تسا رارق کی نیا و تسین ندنارذگ تخس و نتفرگ تخس ِمدآ ایربک

هاتوک هرخ باال هیقب ات دورب شیپ ار دوخ هار تخسرس و مواقم روطنیمه هک تسا

. دنیایب

؟! دنیآ یم هاتوک

هدیشک ، دروخیم مشچ هب شقاتا راوید یور هک یگرزب ِسکع ِباق ِتمس هب شهاگن

ناش! یرفن جنپ ی هداوناخ . دوشیم

شوغآ یوت ..و شبل یور گرزب یا هدنخ اب سهلا تشه ی هچبرتخد کی شدوخ

نیرتگنشق تس. یعقاو شا هدنخ هک ییاباب ِندرگ رود هدش هقلح شتسد .. شردپ

ایند! ی هدنخ

.. یماک و یهوک ، فرط .ونآ ددنخیم مه ووا هداتسیا هناورپ ،هنن شردپ ِرانک

جنپ همه..ره .و دراد بل هب ینیتم ِدنخبل سهلا..هک هدزون ِرایهوک و سهلا هدزاود ِرایماک

. دندنخیم سکع یوت رفن

! تسا شیپ سلا هدزای یارب هک یسکع . دنامیم شردپ ی هدنخ یور طقف .. شهاگن

نآ گنتلد . تسا گنتلد و دروآ یم موجه شیولگ هب ضغب .. دنوشیم عمج شیاهبل

! درادن هک تسا سلا دنچ ... هدنخ نآ گنتلد و.. یبوخ رناژیو همه ونآ شوغآ

: دیوگیم ممصم .و ددنخیم و دنزیم سپ ار ضغب رگید یا هقیقد

.. مداد لوق .. مرایمن -مک

: دیوگیم بل ریز .و دنکیم هاگن دوخ هب هنیآ یوت و ددرگیمرب

.. مدنخب یطیارش ره وت هک مداد لوق تهب -
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! یدج یدایز ِناج هتفیشدوخ ِقلح رد شندز کیریب و دنکیم یلپ ار یپاپ ِداش ِگنهآ

و نتخادنا لک یارب خیلا رایماک یاج .. شا یقرب هلپ ِرخآ تکرح نآ صوصخ هب

... یزاب هرخسم

هک دتفا یم یزور دای وهب دچیپیم شا هنیس رود تقد ..اب درادیمرب ار نهپ ِیشک دناب

ِزور دنچ !و.. تسا رتخد دیمهف مه یشک دناب نیا اب یتح یضوع ِزیه ِنوج سیئر

دوب. ایربک طقف هک اجنآ دید. شردام سابل ِوش یوت ار وا هک یلبق

نآ یروآدای ؟؟ یتنعل دنزیم دنت ارچ شبلق . دنکیم توف نوریب تدش اراب شسفن

هک دماین مه یتکرح ؟؟ دنیآ یم شنهذ یوت یه هک دراد یبلا ج ِزیچ هچ اه هظحل

! رورغ یاقآ

ِیا هرک تکرح و ندش تفخ هب دهاوخیمن و دهدیم ناکت فارطا هب تدش اراب شرس

بخ! دراد تسود یلیق یلیق ِنشخ یاهگنشق تکرح نآ زا فوا دنک. رکف راد نوووو ژ

هه!! ؟! نوج سیئر -اب

: درغیم هدنخ و صرح واب دریگیم ارباال شطسو ِتشگنا

.. شزره یاتسد نوا اب زیه ِیشحو هکیترم هنیبب باوخ وت هررررآ -

! دنکیمن روصت شنهذ یوت و درادن تسود هک المه صا

مه یزیچ یترشییوس .. ینشپاک دوشیمن و دنکیم شنت یداشگ ِدنلب نیتسآ ترشیت

؟؟؟ دشوپب شیور

هک.. هشیم مرگ هراد اوه -فت!

شنت مه داشگ یشزرو ِنکمرگ کی ، کرام ِگنر یرتسکاخ ِترشت نآ یور لا حنیا اب

. تسا تس شراولش هکاب دنکیم

یاه یناتک . تسا هدناشوپ ار شیاهشوگ خاروس و دراذگیم شرس یور هنارسپ کاله

ِماسرب کی سهلا، هدزون یایربک یاج و..هب دشوپیم مه ار شیاپ زیاس رتزا گرزب

! سِی دوشیم سهلا هدراهچ
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ایهن.. هدش ربخ اب شتیوه زا یسک و تسا ربخ هچ تکرش یوت دنادیمن

هتفگ اه هچب ی هیقب هب یزیچ ... شهاگن نآ اب نشخ ِباذج ِیضوع ِسیئر دنادیمن

ناخ بلط تصرف ،ات دسرپب تس یفاک . دسرپب شزا درادن مه تسود ایهن..و تسا

تیذا هک ایربک .. دنچره . ندرک تیذا و تالیف یارب دروایب تسد هب یدیدج یوتآ

کی! هرامش ِتخس ناج دوشیمن

.کالِس دنزیم نوریب ، تسین نآ یوت سکچیه هک یا هناخ وزا درادیمرب ار چییوس

اال! متحا دراد ثحب هناورپ هنن اب بش و دوشیم هدیلا م شزورمِا

اب شدوخ هک یا هفایق نآ اب دنیبیم ار یهوک مسا . دسریم شا یشوگ هب یمایپ

ومژه تشرد یاهمشچ و ولا مشپ یاهشوگ وکاالاب کی ! هدرک تسرد شیارب همانرب

تیدا نیا واب دنا گنر یباخرس ، شیر هت نآ هکاب ییاهبل .و زیمآ قارغا ِدنلب یاه

! دوشیمن هدید یدج ِشاداد ِتروص یوت مخا زا یرثا

: دناوخیم ار مایپ

.. هشیم هراد تنامام یاراک نیرت شورف رپ ،زا تحرط مدینش -

. دنکیم هاگن مایپ وهب دتسیا یم شنیشام یوربور تسرد اه هیناث مایپ ندناوخ اب

هچ و دهدب یباوج هچ دنادیمن . دمهفب رایهوک ِمایپ یوت ارزا یروخلد و هنعط دناوتیم

: دهدیم مایپ طقف .. دشابن روخلد شتسد زا رگید رایهوک هک دروایب یحیضوت

نم.. ِیهوک تِشیپ مایم -

ونآ نابایخ نآ یارب ردقچ شلد .و.. دناریم تکرش تمس وهب دوشیم نیشام راوس

دوب! هدش گنت لحم

زاب دوخ هب دوخ ششین ، دوشیم کیدزن دراد انشآ و قیفر یلک هک هلحم هب یتقو

تس. یرگید روج شلا ح اجنیا ! دراد قرف یلک رهش مشِلا نآ اب اجنیا . دوشیم

شرس یور .کالهار دنکیم کراپ یعرف یاهنابایخ زا یکی رد یا هشوگ ار نیشام

چییوس . دوشیم هدایپ نیشام ،زا دوشیم نئمطم شرهاظ زا یتقو و دنکیم میظنت

! شباروج یوت دوشیم زاساج رابنیا ؟؟ دوریم اجک
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یم تکرش ِنامتخاس یوربور تسرد یسکات یتقو و.. دوریم ار یهار همادا یسکات اب

کیدزن زا دعب ! دروخیم لوو شا هنیس ی هسفق یاه طسم طسو نآ یزیچ کی ، دتسیا

رورغ اپ اترس ِسیئر هک..کی ییاج .هب ددرگیمرب تکرش نیا هب دراد هرابود هام.. ود هب

« راین ونمباال یور نوا » دیوگیم یتقو ...هک شا یتنعل ِدنَگ خاالِق نآ دراد،اب فایق و

! فوا دوشیم باذج و نوووج دایز

! گنج ی هدامآ هس.. ود کی ..و دشکیم قیمع سفن . دوشیم تکرش نامتخاس ِلخاد

هک ردقنا مه.. رس تشپ راب.. ..هس رابود .. رابکی . دراذگیم تکرش رد گنز یور تسد

دراذگب ار شیاه سفن ندش ودنت سرتسا و درواین باسح الهب صا ار شبلق شبوک

! هداد تسد وا اههب هچب ندیدن اهتدم رطاخ هب هک یناجیه باسح هب

یابیز مجِلا هب شمشچ .و دوشیم زاب تکرش رد هک تسا گنز یور زونه شتسد

! قشع ، دوشیم نشور شناج یشنم مناخ

مناخ ی هدروخ اج تروص و بجعتم یاهمشچ ورد دوشیم شتروص ِنهپ هدنخ

: دیوگیم یشنم

! ینوج تارب دوب هدش گنت ..ملد ملگشوخ یشنم مروخب وترگیج -

: دیوگیم و دشکیم یدنلب ِنیه هدنام زاب ناهد اب یتمحر

؟؟؟ ییوت ماسرب -

مه ِرس ِتشپ یادص لوا ! دونشیم شرتفد یوت شرآ هک.. تسا دنلب ردقنا شیادص

! شا یشنم یادص ..وحاال دشاب ایربک دنزیم سدح هک تکرش رد ِگنز

یزوریپ ِبوخ سح و.. لبم هب هداد هیکت . دنام یم شرتفد ی هتسب رد یور شهاگن

وا دوشیم رگم و دمآ هرخ هه!!باال ! دناشک اجنیا ارهب ولوچوک تیربک نآ هرخ هک..باال

؟؟؟ دوشن و دهاوخب یزیچ

هک تسین مهم مه اهردقنآ کرتخد و.. دورب نوریب وهب دوش دنلب شیاج زا دهاوخیمن

یاهطلغ رطاخ وهب دیآ یم شدوخ !! تسین مهم هک تسا مولعم ! دورب شلا بقتسا هب

! دوشیم وا یاه هتساوخ ربارب رد ندمآ هاتوک و تعاطا هب روبجم دوب، هدرک هک یدایز



tlg
:@

NOVELSLAND

تسا تخس و.. دوشیم هدرشف شکف .. دونشیم مه ار دبهم و ناحبس یادص یتقو اما

! اهرسپ ونآ کرتخد دروخرب ندیدن

یدروخرب و..ره دهدن تیمها ال ..صا دشابن مهم ال ..صا دشاب لا یخیب دنکیم یعس

؟!! هننس ار ..وا دندراد

: دونشیم ار دبهم یادص

؟؟ یدوب اجک ؟؟ یروطچ رسپ ؟؟؟ ماسرب -هع

گنر ناج هب دنکیم شا هفخ دراد یواکجنک و دناوتیمن اهنتفر راجنلک مامت اب اما

یادص ِندینش اب صوصخ !هب شتسد ندش تشم رطاخ هب شدعاس ی هدز نوریب

: دیوگیم رناژی هکاب نج ِمخت

هک یتسه !! ناحبس ههههع ؟؟ یدرکن تیذا هک ور یشنم موناخ ورب.. رود نیمه -

هساو طقف ! منیبن ومشاداد تشادن تقاط ملد هگید .. اتفرگیم ملد یدوبن شاداد ! لویا

.. مدموا تدوخ ندید رطاخ

: دیوگیم بل ریز ؟! تسین یلدم کی شرآ راد ادص ِدنخزوپ

!! اطلغ -

: دنکیم شرت یبصع ناحبس یادص

وت یتشاذگ ور ام یتفر اجک تفرعم یب ؟! تمنیبب دز؟؟ تبیغ وهی اجک کجورو -

؟؟؟ ینارگن

ی هسوسو هرخ وباال دوشیم هدیبوک زیم هب هدش هدرشف کف اب شا هدش تشم تسد

! دنکیم هبلغ شنتساوخن ،هب هزماب و لگشوخ اتبسن دوجوم نآ اب اهرسپ دروخرب ندید

دنکیم رارکت دوخ واب دراذگیم هریگتسد یور تسد رد.. ِتشپ . دوشیم دنلب شیاج زا

هکاب دنیبب دهاوخیم طقف ! رتخد نآ ِیچیه .. درادن یتیمها ال وصا تسا هرخسم هک

!! هدمآ یپیت هچ

، دشکیم نوریب ارهب شهاگن هک نیمه .و دنکیم زاب وردار دراد یگف زاکال یمخا
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. دشکیم مکحم ار شپل و دراذگیم شرس یور سکعرب ار ایربک کالِه ناحبس هک دنیبیم

ِپل هک تس یناحبس ِتسد یور تسرد شهاگن . دنام یم حتلا نامه یوت یا هیناث

: دیوگیم هک ایربک ِگرزب ی هدنخ دعب.. .و دراشفیم ار ایربک

دوب.. هدش گنت نوت همه هساو -ملد

یور ار شتسد حلا نامه ورد دنکیم هقلح وا ِندرگ ِرود تسد هک دنیبیم ار ناحبس

. دهدیم ناکت ایربک رس

یلیخ تاج .. تشادن ییافص ال صا اجنیا یدوبن ! هچب دوب هدش گنت وت هساو مام -ِلد

دوب.. خیلا

اجنیا !اما.. ماسرب تس..هن ایربک . دنادیمن ارچ؟! تس.. یروج کی و دنزیم یدنخزوپ

دننکیم رکف ینعی . دننکیم ار رکف نیمه مه یتمحر و دبهم و ناحبس . تسا ماسرب

هدمآرد وسلا نس یمک هچبرسپ کی ِدلج رد بوخ مه قحلا ..و رگید تسا رسپ

. دوجوم نیا تسا

: دیوگیم شا یماسرب الِیت یادا اب ایربک هک دنیبیم

ومال! هب یقشع یلیخ .. شاداد تتفرعم نوبرق -

هار شنهذ یوت دیاب هک تس یا هلمج اهنت نیا ! تسین مهم . دنکیم مخا هدارا یب

هزماب ..هن شیاهادا .هن تسین مهم امنرسپ ی هچبرتخد نیا ِزیچ چیه ال صا . دریگب

تیمها یردق هب شرورغ ! هیقب و ناحبس اب شندوب تحار روطنیا ..وهن شیاهیزاب

دوش. تیمها الیب ماک هچب نیا دیاب هک دراد

هناتسآ رد تسرد ! شدنیبیم و.. دشکیم وا ِرتفد ِرد ِتمس ارهب شهاگن هظحل کی ایربک

واب هدرک شراولش ِبیج یوت هک ییاهتسد ..هب بوچراهچ هب هداد هیکت و رتفر یرد

. دشکیم خر ارهب شندوب شرآ هک.. یمخا و هدش کیراب یاهمشچ

: دهدیم ناکت شیارب یتسد گرزب یا هدنخ اب و...دعب دنکیم ثکم یا هیناث دنچ

! نوج دش نشور لِکایه ِلا مج هب نوممشچ ؟؟ نوج سیئر ِلا وحا -هَب!!



tlg
:@

NOVELSLAND

ماسرب ی هرابود ِندمآ و..زا دوشیم هدیشک شرآ ِتمس هب شهاگن مه ناحبس

: تسا لا حشوخ

دش! شادیپ هرخ -باال

: دیوگیم تیمها ویب دشکیم هرخسم هب یبل شرآ

.. منیبیم -هرآ..

نیا تس. حیلا کی ، هدزن یفرح یسک هب شتیوه ِدرومرد شرآ هکنیا ..زا ایربک و

رشب نیا هک دنکیم رکف دنچره .. تسین مه دب ممموه ؟؟ ایدب تسا بوخ نتفگن یزیچ

هک ییاهزاب یضوع ..کی هنادیلپ یاه هشقن کی ! درذگیم شرس یوت ییاهرکف کی

! کلک داد دهاوخ زورب بسانم تصرف رد امتح

یلک ینعی .. یتحار ینعی ندوب ماسرب . تسا بوخ ، تسا ماسرب اجنیا هکنیا اما

و ناحبس اب دناوتیم . دسرتب هکنیا نودب ، ندرک تیذا و نتشاذگ رس هبرس و تنطیش

ماسرب ... رگید تسا قترس ی هچبرسپ کی بخ و دشاب تحار لبق ِلثم هیقب و دبهم

! تینما ینعی ندوب

: دیوگیم شرآ هب ور هک تسا ناحبس

؟؟ دش تحار تلا ..یخ ماسرب منیا -

: دزادنا یم یاباال هناش ، هدنخ نامه اب شرآ

.. مدرکیمن رکف شهب ال -صا

: سخُت ِماسرب کی دوشیم و دنکیم جک یبل ایربک

! یقوذ یب هک سب -

: دنکیم دییات هدنخ هب ناحبس

.. تسه مه بسچن -

: دهدیم همادا ار شفرح و دنکیم دییات هدنخ اب ایربک
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هنکیم یراک هی مشاهوربا .. تسه مه فایق ی هدنُگ خاالِق دنگ هزات .. تسه متقایل -یب

! هگیمن یسک هب هک

: درغیم و دوشیم مه رد رتشیب شرآ یاهمخا

تموقلح زا وتنوبز ینک، یزارد نوبز یاوخب یرس نیا ! انکن عورش زاب هدموین -

.. نوریب مشکیم

یشرآ ی هبذج یِلک هزادنا ..هب ولوچوک ..کی یمک بخ و.. دنرپیم باال ایربک یاهوربا

نادند ی هدنخ .واب دنکیم روج و عمج ار دوخ و دسرتیم ، تسا رتخد وا دنادیم هک

: دیوگیم ییامن

وهب مدرک یراک هی وماهوربا النم صا ؟؟ نوج سیئر ینکیم شرت ارچ اباب بخ -

! شکن خُر ..هب تمیسانشیم مه هتفگن یزیچ .. هگید نزن حلا دض هدموین ! مگیمن یسک

ار شتسد ناحبس ارچ تس. یبصع ارچ دنادیمن و دنکیم توف نوریب ار شسفن شرآ

؟! هکیترم درادیمنرب هچب نیا ی هناش یور زا

نم... ِرتفد ایب بخ هلیخ -

: دیوگیم هدارا ویب دوشیم تشحو رپزا هظحل کی یوت ایربک

یاو! م -هنن

مه..هک شرآ .. یتح . دنتفا یم هدنخ هب یتمحر و ناحبس و دبهم هک دیوگیم یروج

: دیوگیم یصاخ ِنحل واب تسا روظنم رپ شرآ ی هدنخ هتبلا

و شوهم عفال هک ور یچرادبآ .. یایم نم ِراک هچ هب تکرش نیا الوت صا منیبب -ایب

منک دنب وتتسد منوتیم اجک منیبب ایب مه ..وت نشکیم وشتمحز نایم یهاگ رهزا اسیلِا

.. ینومَن راکیب نم ِتکرش یوت هک

: دیوگیم مخا واب دنکیم یثکم ایربک

.. مدموین راک هساو -نم

: دهدیم باال ییوربا شرآ
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؟؟ یدموا یچ هساو سپ -

: دهدیم باوج صرح زا هدش عمج یاهمشچ اب ایربک

! منزب نم ،ودات ینزب وت یکی -هک

: دیوگیم یلدم کی دیآ!هکاب یم ششوخ مه شرآ ..و دیوگیم هناقداص

! یروخیم طقف ،وت منزیم -نم

: دنکیم اررد شیاه لگشوخ دنخجک نامه زا یکی ایربک

،هداتتالیف هنودی یاج هک المه صا ! ندرک هاگن و نداسیاو ِلها هک منم -

..هه!! منکیمن

: دیوگیم و دنزیم ایربک ِرمک هب یتسد یزیر ی هدنخ اب ناحبس

نک.. عورش دعب سِرب -

: دیوگیم ششوگ ِمد دعب و

یچرادبآ تدوخ .. تحار تلا ،یخ نایمن رتشیب زور ود یکی یا هتفه اسیلا و شوهم -

.. ییاجنیا

هک دنکیم رکف و.. دنکیم هاگن ایربک شوگ ..ِمد ناحبس ِندز فرح یشوگ ِرد هب شرآ و

رسپ هک دنکیم رکف زونه و دنیبیمن ار یگنارتخد همهنیا و تفارظ ناحبس روطچ

یاه تنطیش زا هتساوخان مه ..وا دنکن ؟؟ دنک اروب وا دنکن !و.. هیقب لثم ؟؟ تسا

: دیوگیم ودنت هدارا و...یب دوش شبذج و دشاب هدمآ ششوخ ماسرب

؟؟؟ ماسرب متسین ابوت هگم -

: دیوگیم سرت اب ایربک و دتسیا یم فاص ناحبس

مرب! دایم،نم باال هراد شلگشوخ یور نوا هُا -هُا

: دیوگیم و دنزیم ایربک ِرمک هب یتسد هدنخ اب ناحبس
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.. کجورو هشابن تِمغ .. متتشپ نم -ورب

دحو زا شیب ِیزاب یمیمص . دهدیم ناحبس هب یا هیناث دنچ ار شا یدج ِهاگن شرآ و

! تسا خم یور ردقچ شا هرخسم

راکدوخ مه شنابز هک هتبلا و درادیمرب شرآ ِتمس هب مدق یدنب مین ِدنخبل اب ایربک

: دبنُجیم

مه ِرود مکی دایب، مهباال شور نوا ! تسین یزیچ .. تسین یزیچ ششششش -

وت مریم اپ تفج منم و دایم تکرح وهی هزادنیم مه هکیت ..هی هگید میدنخیم

مراد نم نومب مارآ یروطنیمه ..ُاُاُاُا بوخ ِرسپ .. مراد شهگن مارآ دیاب طقف .. شنهد

.. مایم

ِیتنعل ِمخا نآ واب دریگیم ناحبس زا مشچ شرآ ، دسریم شرآ ِیمدق کی هب یتقو و

ونآ بذج ی هنادرم ِنهریپ ونآ تس نآژ .اب دنکیم هاگن ایربک هب ششُک رتخد ِقوف

هدنخ !هکاب تسا مک ایربک ی هدنخ کی طقف زیچ.. همه ییب هریخ ِهاگن ونآ ِلکایه

: دیوگیم ییامن نادند ی

یدوب ملا بند رد هب رد مدینش ! دزیم رپ رپ مارب تشاد تلد هک نک فارتعا نوج سیئر -

نم هن؟؟ هگم هک ینکیمن هفاضا ِطلغ تقو هی ترتفد وت مایب ؟؟االننم هرآ

تساو ییاچ هی مرب ،نم ترتفد وت ورب الوت صا ؟؟ بخ مینکن یزاب یخوش .. مماسرب

! هریگب مورآ ت هتفر خوچ هب ِباصعا و یروخب هک مرایب

هب رتشیب . دنکیمن هجوت ، دنکیم مه ِرس ایربک هک ییاه ترپ و ترچ هب دایز .. شرآ

یالرغ هچبرسپ کی ِلثم تسرد حاال هک یرتخد .هب دنکیم رکف دراد شندوب اجنیا

. تسا هداتسیا شیوربور ، وررپ و مادنا

.. اجنیمه اسیاو -

: دیوگیم مارآ ، شبل یور هدیسام ی هدنخ نامه اب ایربک

.. هترس وت ییارکف هی منکن طلغ ! ینکیم هاگن -دب

نیا ..کال..ِلک دهاوخیم همه.. زا لوا ! تسا شرس یوت ییاهرکف کی هک تسا مولعم
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هچ . تسا سابل ِوش یوت ِصاخ ِکرتخد نامه هک دوش نئمطم ات دنک سمل ار هچب

مه! یا هناهب

! هرجنه ود ماسرب یدموا هرخ باال سپ -

: دنادرگیم هقدح یوت مشچ یتقو دراد سرتسا یمک و دنزیم شه هبکال یتسد ایربک

.. هرایبرد مزا یچ هی هنک لیلحت هیزجت ونم داوخیم تعاس -حاالود

یاهسابل . دنادرگیم ایربک یاپ رسات هب یهاگن تس، ژ نامه ..اب توکس رد شرآ و

رد هک ییاهمشچ ..و.. شا هنارسپ رُپوکالِه یاهوربا و شیارآ زا خیلا ِتروص .. شداشُگ

. دنادیمن ؟؟ تس یبصع ارچ !و.. دنراد یصاخ ییاریگ رهحتلا

ولج.. -ایب

: دیوگیم بجعتم ایربک

؟؟ نیا زا رتشیب -

یولج و دشکیم دوخ ِتمس ارهب .ووا دریگیم ار ایربک ِجنرآ و دنکیم زارد تسد شرآ

هدز..اب تهب ایربک . دریگیم لغب تسد کی اراب وا ِفیرظ ..ِنت هیقب و ناحبس ِمشچ

. دونشیم ار شرطع یوب و.. دنیبیم ار شرآ ِسابل طقف .. یکیرات رد هدش داشگ یاهمشچ

: دیوگیم مامت ِیگتخوسردپ ..اب فده ،اب دنونشب هیقب و ناحبس هک یروج دنلب شرآ

دوب! هدش گنت تارب نوملد وررپ هچب -

ار وا رتشیب ، تسد کی نامه اب شرآ .. دروخیم ناکت دیآ. یم دوخ هب یتخس هب ایربک

ارخیلا شصرح دهاوخیم یروطنیا ال .وصا دراد صرح و.. دراشفیم دوخ هب

دش! رتهب شلا ح یمک فوه و.. دنک

تادیپ وزاب یشیم بیغ وهی تدوخ هساو بوخ ؟؟ کلومرام یدوب یروگ مودک -

... ااااه هشیم

نوریب شرآ ی هدنشک .. ِشوغآ یوت ارزا دوخ هرخ هکباال دروخیم لوو ردقنا ایربک

: دیوگیم دنلب و یبصع و دشکیم
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و نت وت ینکیم ونم یه دایم، مدب لغب زا مگیم نم یه ! یدرک مسیورس هگید بخ -

هَا! ،هَا تیا هلضع ِندب

شتسد و ددنخیم صرح شا،اب هدش هدرشف یاهنادند ِنیب وزا دنکیم شیاهر شرآ

: دهدیم ناکت ماسرب ِرس یور تنوشخ واب مکحم ار

! مراد تِراک مرتفد ..ایب هخآ یا هزمیب وت ردقچ نِج! هلوت -یِا

و دریگیم ار شتسد دنک. روج و عمج ار شدوخ ایربک هک دهدیمن تصرف یتح و

. ددنبیم ناشرس ِتشپ ،ردار دشکیم شرتفد ِلخاد ار وا هک نیمه

شهاگن . دتسیا یم شیوربور تسرد و دنکیم اهر ار ایربک تسد رد، ِندش هتسب اب

شگنرمک ی هدنخ و..نآ هدز رمک هب هک یتسد و هدش گنت یاهمشچ نآ اب هاگن . دنکیم

ایآ؟! تسین تذل رس االزا متحا

؟؟ هرجنه ود ماسرب ربخ -هچ

، تسا تخس شلر تنک هک یدنت یاهسفن و..اب دبوکیم مکحم هک یبلق ..اب مخا اب ایربک

: درغیم

؟؟؟ ینک ملغب تفگ -یک

فرح تحار ردقنا ارچ رتخد نیا و تسا هارمه تذل و یگرخسم اب شرآ ی هدنخ کت

؟! تسین دلب ندیشک تلا جخ و دنزیم

؟؟ دموین تشوخ -

: دهدیم شیولوچوک ِینیب هب ینیچ ایربک

.. دایمن مشوخ لغب زا هک متفگ -

: دراشفیم مکحم شتشگنا ود ِنیب ار ایربک ِیقودنف ِینیب و دنکیم زارد تسد

! مدرک تلغب ، دایمن تشوخ نوچ -

!! یتاذ دب ِرخآ ینعی نیا
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: دشکیم بقع ار دوخ و دنزیم سپ صرح اراب شرآ ِتسد . دریگیم شدرد ایربک

؟؟ دایمن مشوخ نم هک ینکب یاوخیم ییاراک سپ ! ههههع منیبب شکب وتتسد -

: دهدیم ناکت رس یدرسنوخ اب شرآ

زیت! ِرتخد لویا -

اب و...دعب دشکیم یدنلب سفن صرح و هنیک ،اب شرآ ِدیلپ یاهمشچ هب هریخ ایربک

: دیوگیم یگرزب ِدنخبل

!! دایمن تشوخ وت هک منکب ییاراک دایمن مدب منم مت! هیاپ هشاب -

؟؟ تسیچ لا بند . دنادرگیم شرآ قاتا یوت ار شهاگن دعب و

.اب تسا هدش هداد هیکت راوید ،هب شرواک یوت هک دنیبیم ار شراتیگ راوید ِجنک رد

: دیوگیم و دوشیم شتروص ِنهپ هدنخ شراتیگ ِندید

! هروج هک مه تالیف ِطاسب نووووج -

زا هدنخ ، دنیبیم ار راتیگ یتقو .و دنکیم لا بند ار ایربک هاگن وِدر ددرگیمرب شرآ

! تنعل و فُت یاااو و دوشیم وحم شتروص

: دیوگیم هبذج ورپزا دخرچیم ایربک ِتمس مخاهب اب شهاگن

... هروخب راتیگ نوا هب تتسد -

ار شرآ مه شجنرآ اب هزات و دوشیم در شرانک ،زا شنتفرگ هبذج هب هجوت نودب ایربک

: دهدیم لُه یتمس هب

! نوج سیئر رونوا وشمگ -

: درغیم یرتشیب مخا اب شرآ

! ایربک -

و دنکیمن هجوت شبلق شزیر هب ایربک دوب.و.. راب نیلوا ! ایربک تفگ یلدم هچ ییییوو
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: دربیمن ال صا هک مه باسح

! نوج سیئر هفخ -

؟؟؟ ینعی تسا چیه هچب نیا ربارب رد شا هبذج مامت

هزماب یدایز صرح زا هک یتروص .واب دراذگیم زیم یور و درادیمرب ار راتیگ ایربک

: دنکیم هاگن شرآ هدش،هب

.. دایبرد هزرل هب تاه هلضع لک هک منوخب تارب یگنهآ -هی

! محر ایادخ

و... یرایبرد شرواک زا وراتیگ نوا  ماوخیم طقف هش.. زاب تنهد نوا هیفاک طقف -

ار راتیگ و دنیشنیم مه نوج سیئر ِزیم یور ایربک هزات دیآ! یمرد شرواک زا راتیگ

شرآ هب هنیک و تذل ،اب دنزیم راتیگ یاهرات هب هک یگنچ و..اب دراذگیم شیاپ یور

: دنکیم هاگن

؟؟ هرآ دایمن ششوخ یکی نوا هک مینکب ییاراک هرارق ... ههههک هگب تارب منوج -

نیا ینعی دیآ! یمن شدب و.. دنکیم شهاگن دیدهت زا هدش کیراب یاهمشچ اب شرآ

وا..کاله زیم یور شنتسشن نیا ! تسا لا ..حاب سخُت هچب نیا ندرواین ومک ییوررپ

و ندیسرتن یارب شش ..وتال شتنطیش رشو رپزا یاهمشچ .. شا هتشاذگ سکعرب

. ندرواین و...مک یزاب نیا نداد همادا

: دیوگیم شوخ زاحلا یصرح و.. دیدهت رپزا

! منکیم تراکیچ نم نیبب نوخب -وت

اررد شیادص و دنزیم راتیگ یاهرات هب یرگید گنچ و دنکیم کیرحت ار ایربک نیمه

: دروآ یم

.. ینک هاگن هک یروبجم طقف ماوت ، منوخیم -نم

! یگرخسم اب مه ،نآ ددنخب دناوتیم طقف شا ییوررپ و سفن هب دامتعا هب شرآ
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هک رتفد یاضف لک شا یتوص ارف یادص و دنکیم زاب ناهد و ددنبیم مشچ ایربک و

: دریگیم ار تکرش یاضف دوش..لک ضرع هچ

... ههههتفه رد زور هی میگنجن راذب زور ..هی ههههتفرن نییاپ مووولگ زا شوخ بآ -هی

درک. لمحت دوشیمن ال وصا تسا شارخ شوگ دح زا شیب شیادص یتنعل یاو!

ار ادص نیا رخآ ! دنلب دح زا شیب و تس یدمع ال ماک شیاهندز هرعن هک صوصخ هب

؟! تسا هداد اج یناوختسا لکیه نآ اجک اقیقد

دعب نم ونم غارس هگید یلو مریم .. ییییریگن ردقنا وفرح هی ِیپ ینوتیمن -

... ییییریگن

ولج یدرُخ باصعا زا یمخا واب دوشیم مامت شلمحت ال! صا درب تذل دوشیمن فوه

شناتسد ارزا راتیگ ، دنزیم رع دراد زاب ناهد و هتسب مشچ ایربک هکیلا حرد .و دوریم

: درغیم و دشکیم نوریب

وش!! هفخ طقف وش.. هفخ -

هک دنکیم هاگن یراتیگ هب ندناوخ حِلا نامه ورد دنکیم زاب ار شیاهمشچ وهکی ایربک

: دوشیم هدیشک نوریب شتسد زا

نییاپ مولگ زا شوخ بآ هی یاآآ .. ییییشحو هدب ومراتیگ درک... ناوتیم هچ یآآآ -

... هههههتفرن

مه یراکبلط !اب تسا هدشن هدیشک قرب زا زونه هک دنکیم شهاگن هدز تهب شرآ

: دریگب وا زا دنکیم یعس ار شراتیگ و دناوخیم

هگید ومغارس یلو مریم .. یییییریگن ردقنا وفرح هی ِیپ ینوتیمن -

.. مریم ییییآآآ ... یییییریگن

دیآ! یم شناهد یوت شزغم حاال نیمه دنکیم سح شرآ

: دراذگیم هدنام قرب یوت ی هچب ِناهد یولج ار شتسد و دنکیم لو ار راتیگ

!! دنبب ! تفر مرس دنبب !! وتنهد نیا دنبب نکن طلغ -
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گنهآ زونه اه!هک دیآ یم مه شیادص دنک. دازآ ار دوخ ات دهدیم ناکت ار شرس ایربک

ِتشپ ار شرگید تسد شرآ ! دنکیم شک رجز و دناوخیم هدش هتسب ناهد نامه اراب

: دراشفیم ایربک ناهد یور رتشیب ار شتسد و دراذگیم شرس

؟؟ بخ ... ینوخیمن هگید !! اینوخیمن ! دنبب -

: دنکیم دیدهت رتمکحم و دهدیم ناکت تسد ود اراب شرس

!! مدنبیم وتنهد یا هرک شور هب هنرگو ! هسب ؟؟؟ هچب بخ -

هاگن شرآ هب هدش تشرد یاهمشچ !اب دوشیم عطق لک هب ایربک یادص .. فرح نیا اب

تشپ شتسد کی تس! یلدم ..کی شهاگن وحتلا هدش شا هریخ مخا هک..اب دنکیم

.. شناهد یور هدش هدرشف تسد کی وا..و ِرس

یور هک شتسد ..و ایربک ی هدش تشرد یاهمشچ نیب شهاگن .. تسا کیدزن شرآ

ار هچب نیا رگا ارمع .و.. تسا دمآ و تفر ،رد دوشیم هدرشف هتفرگ بال کرتخد ناهد

: دیوگیم یا یتنعل ی همزمز یادص و گنرمک ِدنخبل اب طقف ! دسوبب مه رابکی یتح

.. هدیشکن کیراب یاهاج هب نومراک ات نومب مورآ دش! نیا ناهآ -

دوش رود مدآ نیا دراد تسود رتشیب ؟؟ دسرتیم . دنکیم هاگن طقف یا هیناث دنچ ایربک

. دنکن شهاگن یلدم نیا و درادرب ار شا یتنعل ی هتسکش تسد نیا و

؟؟ یکوا .. هشیم روک تقطن هشیمه وات یشیم نومیشپ تالهیف، یچره زا تقو نوا -

ینارپ دگل کی ، ییادوق تکرح کی دیاب .. دوشیمن رگید هک! دوریم دنب دراد شسفن یاو

دوش! خالص وحلا سح نیا تسد اتزا دنک رد یزیچ یا

شرآ ! دنزیم گنچ ار شرآ یاهوم و دروآ یم ارباال شتسد ود وهکی رکف.. نیمه اب

ایربک . دنزب سپ شرس یور ارزا وا یاهتسد ات درادیمرب ار شتسد ود هدش ریگلفاغ

: دیوگیم دنلب یادص واب دشکیم رتمکحم ار شرآ یاهوم ، دوشیم خالص هک نیمه

وتاشچ نکن هاگن ونم یلدم نوا !! ینوشکب کیراب یاهاج هب ینکیم طلغ -وت

! اااامرایمرد
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تسد ارزا شکاندرد یاهوم و دریگیم شیاهتسد چم زا ینابصع و هدز تهب شرآ

دراشفیم مکحم ار شتسد ود یطاق و ینابصع . دهدیم تاجن مناخ یشحو یاهلا گنچ

! دوشیم ریگلفاغ هبوجعا یا یاه لمعلا سکع زا وهکی روطچ و

؟؟ یشیم راه ارچ ؟؟ هنووید ههههتچ -

: درغیم وا رتزا ینابصع شا، هدش هدرشف یاهنادند نیب زا ایربک

نک نک..لو لو وماتسد .. میرادن یدرمان متفگ ! ینک هدافتساوس مزا مراذیم نکن رکف -

! مدیم وتندز فرح هدنگ باوج یروطچ نیبب

و دریگیم شا هدنخ مه شا ییوررپ زا شرآ ! دنکیم یدیدهت هچ ولوچوک تیربک هُا

: دروخیم صرح مه

ثمال؟؟ دایمرب تتسد زا یچ ؟؟ هخآ ینکب یطلغ هچ یاوخیم -

ایربک رس تشپ ار شرگید تسد و دریگیم تسد کی اراب ایربک ِتسد ود دعب و

رد تسرد . دروآ یم کیدزن ار شتروص و.. دشکیم خر ارهب شتردق ، رورغ .اب دراذگیم

: دشکب بقع ار شرس دناوتیمن هک ییایربک تروص یتناس دنچ

؟؟ ینکب ینوتیم یطلغ هچ منک، یراک  ماوخب هگا -االن

هلصاف وا اتزا دروآ یم راشف شرس هب دراد هک یتردق مامت ،اب سفن سفن اب ایربک

راشف وا رس هب شتسد اب رتشیب شرآ .. دروخیم لوو . دهدیم ناکت ار شتسد . دریگب

: دیوگیم چپراو ،چپ تذل و رورغ رس زا یا هدنخ واب دروآ یم

اتدص و یدوویلا وه یوسنارف .. هلهس هک یا هرک تکرح .. منکیم  ماوخب یراک ره -نم

.. ینکب ینوتیمن یطلغ چیه ماوت ! مدلب مه هگید شور

بقع ار شرس دناوتیم هن بصم وال دنوشیم تشرد تریح طرف زا ایربک یاهمشچ

: دتفا یم راک هب یسفن یب اب شنابز یلو دنک. دازآ ار شناتسد ،وهن دشکب

بل رسپ هی زا یاوخیم روز هب هک ننیبب ، اجنیا نزیرب اه هچب منزیم داد تفاثک -

! ایریگب
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هدز تهب رطخ، رپ ِتیربک نیا ندز فرح اورپ یب ..زا حتلا نامه یوت شرآ

دیآ: یم نییاپ وا یاهبل ات شهاگن و.. دنخیم

؟؟؟ مریگب بل وت زا -نم

: درغیم و دشکیم شتروص رونآ و رونیا یه ار شیاهبل ایربک

!! سومان یب نک هاگن ماشچ نکن،وت هاگن ونییاپ نوا یوه ! نکن هاگن -

؟؟ شدناسرتب ؟؟ای.. دریگب شزاگ ؟؟ ددنبب ار شیاهبل ؟؟ شدنزب . دنامیم شرآ

وت رتخد ،هی هرجنه ود ماسرب یاج هک ننیبب ماوخیم .. اجنیا نزیرب اه هچب نزب -داد

! مریگب بل ماوخیم رتخد هی وزا همقاتا

: دیوگیم و دنکیم لوه تس! یسفن یب زا ایربک ِنیه

! هگید نکن یدرمان .. هنومب نومدوخ نیب دش رارق .. نوج سیئر ینکیمن وراک نیا -وت

ار مرف شوخ یاهبل نآ ندیسوب شلد هک.. مه ردقچره ! دنکیمن هک تسا مولعم

دنچ زا رتمک زیگنا هسوسو یاهبل نآ سمل ات شا هلصاف هک مه ردقچره .. دهاوخب

ِکرتخد نیا ِندیسوب زا نتشذگ دشاب تخس هک مه ردقچره .. دشاب تناس

: دیوگیم ایربک یاهبل هب هریخ .. هنارورغم یدنخجک واب درذگیم ...اما ینتساوخ

! یروخیم ندز یسپ درد هب طقف ..وت ولوچوک یتسین منم سوب هی دح -وترد

شناتسد و دنزیم ایربک هب مکحم اتبسن یندرگ سپ کی ، فرح نیا زا دعب هلصاف وبال

و دتسرفیم نوریب یگدوسآ رس زا یسفن ، دوشیم خالص هک نیمه ایربک . دنکیم اهر ار

،اب هتفرگ هلصاف وا زا یمک هک یشرآ ِدنخجک هب هریخ .و دراذگیم شندرگ ِتشپ تسد

: دیوگیم ثکم

وت دب یارکف و ینودن تدوخ دح رد تقوچیه ونم هک هنک ادخ ! هونشب تنهد زا ادخ -

هی دیاش .. دیاش هک رتخد هی ،هن ینیبب ماسرب نومه ونم ال صا هنک ادخ .. داین ترس

! هشاب هتشاد مه هنورتخد یاتیباذج

ینعی ! تسا نیگنس شیارب و دوشیم لیدبت یوحم ِدنخزوپ هب مک مک شرآ ِدنخجک
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و دیاین مشچ هب مه هرذ کی یتح تسا رضاح رتخد نیا هک تسا دب ابوا ندوب ردقنا

؟! دشاب رود اتکال دشابن شدح رد

.. هشاب متادخ !زا اهادا هچ -هه

: درپیم نییاپ زیم یور زا یزیخ اب ایربک

! تسین -هک

؟؟؟ تسین شیادخ زا ارچ .. شندوب تحار و کر همه نیا هب تنعل ؟!!ها تسین ارچ

هاگن ییایربک .وهب دوشیم اهر یمرچ یاهلبم یور و دشکیم بقع ار دوخ یبصع

تیمها یب دهاوخیم . دنکیم میظنت شرس یور ار شا هنارسپ کاله دراد هک دنکیم

: دیوگن دناوتیمن ،اما دشاب

! وشتخیر رسو ؟؟ یخاش یلیخ یگب یاوخیم -

وا یاهمشچ ورد درادیمرب نیمز یور ارزا راتیگ یتیمها ییب هدنخ کت اب ایربک

: دیوگیم

!ات نیبب ونم تخیر رسو نیمه ..اب متسین سیئر بانج دح رد هک مگب ماوخیم -

؟؟ هشاب .. متسین ماوت سوب هی دح رد نم هک نک رکف یروطنیمه شرخآ

! هرخسم ِکرتخد . دیوگب هچ دنامیم شرآ

: رخسمت رد هب دنزیم شرورغ ظفح یارب

مک تور طقف دیاب هک یپیت دب قترس هچب هی نم هساو وت مشرخآ ..ات تسه منیمه -

هش!

: دیوگیم یعقاو یا هدنخ واب دتسیا یم وا هب ور تسد هب راتیگ روطنامه ایربک

.. شاداد مرتتحار یروطنیا منم مرگ! تمد -

دهاوخن یتح هچب نیا هک تس یگرخسم تیاهن رگید نیا ! یضوع ی هچبرتخد

قترس و پیتدب ی هچب و..کی دیایب ششوخ وا هب ندش کیدزن زا یمک ..کی یمک
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لَگزُا تسا رضاح ینعی ! دهد حیجرت ، ندوب صاخ یلک اب باذج رتخد کی ارهب ندوب

هب باذج وا ِهاگن رد یمک دوش،اما هدید ادگ و کرچ ی هچبرسپ کی لثم و

ره وزا دشاب دنلب ِنهاریپ کی اب ابیز رتخد کی دناوتیم یتقو مه.. ؟!!نآ دیاین رظن

ِدوخ ، مامت یگداس واب دشاب صاخ پیت کی اب رتخد کی ...ای دشخردب رتشیب یرتخد

! دشکب خر ارهب شندوب سآ و لدم

هداوناخ کی ِرتخد هک یتقو تس ادگ ی هچبرسپ کی ارچ تس؟!! یلدم نیا ارچ ال صا

؟! لدم مه شدوخ و تسا دنمتورث ی

ود دعب و دزادنا یم ششود یور ار رواک یوت هدش هتشاذگ ِراتیگ هک شدنیبیم

. دنکیم شداشگ یکیرچ راولش بیج یوت ار شتسد

؟؟ یرادن ...راک هگید مرب نم -وخ

تسا هچبرسپ کی ! دنیبیمن یرتخد ووهللاهک دخرچیم کرتخد یاپ رسات هب شهاگن

نآ هک دنکیم رکف یا هظحل .و... درابیم شیور رسو زا هک یسخُت یلک و شَل پیریت اب

؟! هدرک وحم یروطچ ار هنارتخد یاه یگتسجرب

یاهسابل نآ ریز امتح ،اما تسین صخشم . دنام یم ابربک ی هنیس تمسق یور شهاگن

تس. یرگیزاب ِترخآ هچب نیا و دراد دوجو ، داشگ

؟؟؟ ینکیم هاگن ور اجک ! ماوت -وهاب

یاهمشچ نآ کالهاب ریز زا هک کرتخد مه رد یاهمخا وهب دوشیم هدیشک باال شهاگن

واب دیآ یم ششوخ شندرک مخا .زا دنکیم هاگن تس، وا یور هب شیاریگ یدایز

: دیوگیم یا هنایذوم ِدنخجک

؟؟ یدرک نوشمیاق یروجچ -

یا هیناث دنچ و.. دمهفیم ار شا هنایذوم ِهاگن نآ اب زیه ِکدرم ِروظنم دوز یلیخ ایربک

تلا جخ واب دشکیم ولج رتشیب ار شترشییوس ی هبل ود هدارا یب دعب .اما دوشیم الل

: درغیم

! هزیه مدآ یچره یور وت -فت
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: دهدیم باوج یتقو دنکیم هاگن تمسق نامه هب تسرد شرآ

! هکلک مدآ یچره یور وت -فت

: دیوگیم صرح واب دراشفیم تشم یوت ار شترشییوس ی هبل ود ایربک

! هجک تسد مدآ یچره یور وت -فت

: دیوگیم یگنرمک ی هدنخ اب شرآ

؟؟ ینک شیراک ینوتیم منییاپ نوا ، یدرک میاق ور ..انیا هچب دایب تور وت -فت

: دنامیم زاب ایربک ناهد

ت! هتشادن یایح هب ننزب هوگ -

: دشکیم رت نییاپ ار شهاگن شرآ

داوخیم یروطچ منیبب .. دایمرد یش، گرزب یتفگ .. تاندموا ملیف هب ننزب هوگ -

هرارق یک ..ات یچیه نوا ال صا ؟؟ دایب مشچ هب مکی هک یراکب یاوخیم یچ ؟؟ دایبرد

؟! یراینرد مشپ و شیر

: دوشیم تیبرت یب تلا جخ روز زا ایربک

.. هکیترم تهاگن نوا هب ءاکُفلا َگنیکافلا َنویکافلا  کافلا ! تاشچ نوا -فالنوت

: دیوگیم حیرفت رپ یا هدنخ کت اب شرآ

..ا نزب وشفرح ایب عقومنوا ، دموا رد تقوره .. راذن هیام یدوخیب ت، هتشادن -زافالن

هک... مگب مزاجُم طقف نم الن

: درغیم تقاط یب ایربک شفرح نایم

مرب..راک ماوخیم ، نمرظتنم !رَبوچب تفوک اباب یا ؟؟ یدیم ویچ حاالِزُپ بخ -

؟؟ یرادن

: یتاذ ودب رورغ ،اب دهدیم هیکت یلدنص یتشپ وهب دهدیم باال ییوربا شرآ
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؟؟ یتم سال هب اجک -

:ِپالتد! دنکیم تفایرد زیچ کی طقف هاگن و تس ژ نیا زا ایربک

: دیوگیم بل ریز

باال! هنزیم هراد شیزاب زویفپ -

؟! دینش تسرد .. دنکیم هاگن طقف یا هیناث شرآ

؟؟؟ یتفگ یچ -

! هنانیریشدوخ ، ددنخیم وهکی ثکم واب دراشفیم یبل ایربک

هنومب ایزاب یضوع ی هیقب راذب .. مراد راک تگنشق یوربا شچ نوج نوج، سیئر -

دعب! هساو

: دوشیم محریب ، ولوچوک تیربک ِیزارد نابز ِلباقمرد و دنکیم کیراب مشچ شرآ

! یریمن یروگ چیه مدن،وت هزاجا تهب نم هک یتقو -ات

زاب! تفگ راد نووووج یاه هکیت نآ زا باذج ِیتنعل فوا

.اما دنکیم عمج دننک، رد یراد یلیق یلیق ی هدنخ ات دنوریم هک ار شیاهبل ایربک

: دیوگن دناوتیمن

؟؟؟ دایم باال تگس یور نوا مرب، هگا ! هگید هنکیم قشاع ونم شاه هکیت نیا اب رخآ -

؟! تسا ناسنا اعقاو . تسا هدنام ناریح دوجوم نیا شنیرفآ رد شرآ

! رایب مساو هوهق هی ورب نزن، یدایز فرح -

: دوریم رد تمس وهب دهدیم ناکت اوه رد یتسد تحار یلیخ ایربک

؟؟ ما یچرادبآ نم هگم ! نرایب هوهق تارب نایب وگب شوهم و اسیلا هب ورب -

: دیوگیم هبذج ورپ یدج و دنکیم هاگن شنتفر هب شرآ
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ووت! منودیم ،نم نوریب یراذب قاتا زا وتاپ -

: ددرگیمرب شتمس وهب دتسیا یم رد هب کیدزن ایربک

؟؟؟ ینوسرتیم هچب اباب -ورب

! دسرتیمن یروطنیا هن..

! انکن ییوررپ ایربک -

: درغیم مارآ حیلا!و کی یمک ، دنکیم مخا ایربک

وهی! نونشیم هچباه ، منیبب نکن ادص ونم یروطنوا -

: دسرتیم یکی نیا زا ینعی ناهآ

.. یدیم ماجنا ارچ و نوچ ،یب متفگ هک یراک سپ -

! نزن فرح یلدم نیا باذج ِیتنعل

: دیوگیم یا هدش عمج ی هدنخ اب

یاب... ..عفال نمرظتنم لضفلا ووبا یسِا وشمگ -

: درغیم شصرح مامت اب شرآ و.. دراذگیم هریگتسد یور تسد

! ایرایم باال یراد ونم یور نوا -

تسد هدز قوذ .و دنکیم هاگن شرآ وهب ددرگیمرب ناراب هراتس یاهمشچ اب ایربک و

: دهدیم هیکت رد وهب دنزیم شا هنیس ارهب شا هدش تشم

!! شغ نم یاو -

کی . تسا هزماب و.. دنکیم هاگن ایربک ندرک شغ هب بجعتم شرآ

هچ رگید رتخد ..نیا هدیدن ار شا هنومن حلا هکاتهب یروج !و.. شدوخ .. یروج

تس؟!! یتفوک

و صاخ یدایز و ندوب شدوخ همهنیا ..اب رطخ رپ یولوچوک تیربک نیا زا دوشیم و..
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حاالیی نیمه حاال.. نیمه و دشاب تیمها یب دوشیم ؟! دیاین ششوخ .. ندوب بیجع

مکحم یندرگ سپ اتدنچ و دنک رسوهت ار هچب نیا و دوش دنلب داوخیم شلد وهکی هک

؟؟؟ دشابن مهم شیارب ال وصا دنیشنب توافت ..یب دراشفب شدوخ دعب..هب و دنزب

کرتخد ندن چال یارب ییوهکی ِنتساوخ لد نیا زا یبصع یمک و.. هتخیر مه هب یمک

تسا تخس و.. دشکیم باالیی دنلب فوپ هدش.. پچ یاهمشچ ونآ یکمن ی هدنخ نآ اب

. ندوب توافت یب

نامه شیپ دنک مگ ار شروگ رتدوز هچره ال ..صا دورب دراذگب هک تسا رتهب نیمه یارب

! دشابن وا مشچ یولح .. رتفد نیا یوت .. اجنیا ..االن.. اهادگ هچب

: درغیم یگف ابکال

اه! ییاجنیا هد تعاس رس ادرف طقف نک.. مک وّرش -

: دتسیا یم فاص ایربک

نوج سیئر ِنوج !هب یزادنیم هک یربلد یاه هکیت اهو هبذج اهو هلضع نوبرق -خآ

ماوعد بشما هرارق م ..هنن منزب رس هی مه یهوک هب مرب دیاب ، مراد کالس ادرف .. هشیمن

؟؟ هشاب .. مایم ادرفسپ هنومب .. منزب دیاب نوا تکرش هب مه رس هی سپ هنک..

دیوگیم ار زیچ همه .. یزابجل زا رود وهب دروآ یم لیلد و دهدیم حیضوت گنشق ردقچ

هچ دیاب صاخ و بیجع دوجوم ..نیا هچب نیا تسد !زا دنکیمن مه یفخم یتح و

دنک؟!

: دیوگب یگتخیر مه وهب مخا اب دناوتیم طقف

ایب.. ادرفسپ بخ هلیخ -

شرآ تمس ارهب شناتشگنا و دراذگیم شرس رانک تسد زیمآ رکشت یا هدنخ اب ایربک

: دنکیم ترپ

یاب! !االن نوج نم.. ،ودات ینزیم وت یکی .. تمنیبیم ادرفسپ ! مارم اب میصلخم یلیخ -

اهنت ینهذ یریگرد یلک اراب شرآ .و دوریم نوریب شرآ ِرتفد وزا ددرگیمرب و دیوگیم
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دنک! فشک ار.. هتفای شهج شنکارت نیا دراد تسود هک یشرآ . دراذگیم

گنیکراپ یوت ار نیشام . دربیم لخاد ، دنزیم نابرد هب هک یهاتوک ِقوب اراب نیشام

ِگنر هایس داشگ ترشییوس .. دشکیم شرس یور ار شترشییوس وکاله دنکیم کراپ

! رایماک زا هدیسر ثرا

هب مه یهاگن و دزادنا یم یدیلوت نامتخاس هب ییارذگ هاگن . دوشیم هدایپ نیشام زا

. دشخردیم نآباال تهبا واب گرزب « فاک » دنرب .. شَرد رس

. دوریم یرادا کچوک نامتخاس تمس وهب دریگیم مشچ

..و تسا صاخ .اما تسین حرطم و گرزب مه دایز ،هک سابل یدیلوت ی هناخراک کی

ِصتخم دراد،وهن یصخشم یوگلا .هن تسین ینیناوق و لوصا و هیور چیه عبات

. دوشیم باختنا دیلوت یارب ، دشاب نیرتهب هک یزیچ تس.ره یصاخ ِسنج

، تکرش ِیلصا ِریدم ود ِنیب تباقر و.. تسا دایز اهو حارط ِنیب تباقر نیمه یارب

! رتشیب

رگ هراظن رود زا یکی ونآ تسا ناریدم زا یکی ِناتسد عفالرد رتفد نیا هتبلا هک

! ندش لک ِریدم و یکی نآ ندز رانک ... فده کی اب ودره ..و تسا

.و دنتسه یکی نآ رتزا هضرعاب و رتهب هک دننک تباث ات ردتالشدنا مادکره هک

. دنراد ندش سیئر تقایل یکی نآ زا رتشیب

سال قاچ همه اب دنکیم عورش دورو ی هظحل نامه .زا دوشیم یرادا نامتخاس ِدراو

! شا ییایربک ی هویش هب مه .نآ ندرک یتم

: دیوگیم دنلب و دهدیم ناکت تسد یکی یارب

؟؟ ربخ هچ ! مرکون -

: تسا گرزب شا هدنخ و دشکیم ار دنمراک ِرتخد نآ پل

! مَنیب دایب وپُل -هدب

: دناسرتیم ار مادنا زیر ِکرتخد وثمال دنزیم ینکشب هناریگلفاغ یکی نآ یارب
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هّلِت!! شیک -

. ددنخیم کرتخد هارمه شدوخ و

؟؟؟ یبوخ نوج ایربک -اوا

: دهدیم باوج مامت یتحار اب

! هِبیِب وترگیج -

هکنیا زا لبق .اما دسریم تسایر ِرتفد ی هتسب ِرد وهب درذگیم همه زا یروطنیمه و

: دونشیم ییادص ، دنزب ار رایهوک ِرتفد ِرد

الین؟! صا موناخ -

ِفوپ !اب دوشیم رچنپ ،کال انشآ یادص ِندینش واب دنام یم هتسب رد یور شهاگن

صخش وهب ددرگیمرب ادص نآ !اب رگید بیجع ِیتیبرتیب یادص کی ؟؟ یبسا ؟ یرتش

نآ !هکاب دوشیم وربور ناشیا یابُرلد و دنول یور لگ .واب دنکیم هاگن روکذم ِلد ِزیزع

، شدوخ ِصوصخم صخشتم ِتخیر رسو رتو هدیشک وتا ِپیت و هدیشک وتا ِدنخبل

: دهدیم ناکت رس

؟؟ نبوخ فیرش لا وحا .. ریخب نوتزور ! زیزع الِین صا موناخ -سالم

. دنکیم زااان ِیعافد ِنامیرن یاقآ ِراثن ییابیز ِدنخجک و دشکیم یبل

هک یتقو الزا صا ینعی اه.. هشیم تادیپ اج هی االنزا متفگ .. نوج یعافد -عِع!اقآ

ِیتنعل دوب هدرک وتاوه ملد هک مردقچ .. یشیم رهاظ االن متفگ ، اجنیا متشاذگ وماپ

ناج؟

: دهدیم شا ینیب هب ینیچ ایربک و دنزیم یا هنامرتحم و مرگ ِدنخبل ناوج ِدرم

درک.. اهرد هدنخ نوا زا نیا -زاب

هب هرابود ِهاگن .واب دزادنا یم نییاپ هب یهاگن و دریگیم تعسو یعافد ی هدنخ

دیآ: یم رتکیدزن یمدق ، یسخُت رساتاپ ِکرتخد
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الین صا یاقآ زا ونوتغارس زورید نیمه اقافتا .. موناخ ایربک یراد فطل امش -

.. متفرگیم

: دوشیم یعونصم و حیلم ایربک ِدنخبل

! کولفم و متارّکشتم -

ال صا . تسا رتخد نیا ِندوب صاخ یدایز و ندوب خوش نیا قشاع یعافد ِنامیرن و

و زان ِکرتخد تسه مه هناخراک سیئر ِرهاوخ بخ.. و دوشیم هزات شحور ، شدنیبیم

! شیاهندز پیت نیا بالاب

؟؟ ییوتُا ِتایعافد یدز لز یچ هب ؟؟ یایم اجک -اه؟؟

کرتخد نیا ِیتحار و نابز ربارب رد هشیمه مه یمک و دریگیم تعسو نامیرن ی هدنخ

: دروآ یم ومک دوشیم بذعم

ونم ساوح هشیمه دش.. نوتابیز ِهاگن ِترپ مساوح الین.. صا موناخ ماوخیم ترذعم -

ابیز! ِموناخ دینکیم ترپ

عِی! هُا

: دیوگیم یزیچ بل ریز ایربک

یهوک ِشوگ اتهب نک شعمج ..حاالایب مینکیم قشاع منومهاگن ..ابهی امیراد یتخبدب -

! هدیسرن هناورپ وهنن

..هک شیر زا خیلا ِتروص و هریت ِرُپ یاهوم سهلا.. تشه و تسیب ِناوج ِرسپ .. نامیرن

هب ور بترم و تسدکی هشیمه شیاهوم هدش..و تیؤر راولش و تک اب عقاوم مامت رد

دراد یلدم کی ِهاگن کدرم و.. دنکیم راتفر هزیروتساپ و هنامرتحم یدایز و تسا بقع

اجک!و ات اجک زا دراد یجاسن کی هک تس ییاباب کی ِرسپ .. رتمهم همه وزا

ایربک طسو و..نیا دراد یگرزب و تباث یاهدادرارق یجاسن نیا اب ناج یهوک بخ..

؟؟؟ بخ دنک هچ

هرابرد تقو منلصا ! یتفین نم هاگن ی هلت وت ..هی هگید یاج هب هدب وتساوح ، تنوبرق -

؟؟ نوج یعافد هشاب ، یگن یزیچ یهوک هب نم یابیز هاگن ی
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: دیوگیم و دنزیم یدنخبل رتخد نیا ینابز لبلب ربارب رد طقف نامیرن

و هشب رتشیب اهرادید نیا هک مشیم رتلا حشوخ ..و نوتمدید مدش لا حشوخ یلیخ -

هنک.. عیلا ونم ِزور امش اب یتبحص مه ِراختفا

! هنابدوم هچ واو

: دیوگیم یبصع و مارآ یا هدنخ اب ایربک و

.. رابود -هرآ

: دیوگیم ،اما هدینش نامیرن

؟؟ الین صا موناخ مناج -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

؟؟ یراد راک مشاداد یلا!اب قترپ وعیلا، اییز ! مدش رّونم منم منم.. متفگ یچیه -

: دهدیم ناکت فارطا هب یرس دنخبل اب نامیرن

دیما ..هب مدید ور امش زورما هک بوخ ردقچ .. مریم مراد و مداد ماجنا ومراک -هن

.. هرابود رادید

مگو شرس باالی شیاهمشچ یاهکمدرم و دنکیم پچ مشچ یگف زاکال رگید ایربک

! دنوشیم روگ

.. نینچمه -

: دهدیم ناکت شیارب یتسد هدنخ واب دیآ یم ششوخ وا یاهادا زا نامیرن و

.. ظفادخ -عفال

ناکت لد ِزیزع یعافد ِنامیرن یارب شدنلب یدایز ِنیتسآ نآ اب یتسد هفایق نامه اب

ایربک ، دوشیم وحم ورهار چیپ رد نامیرن یتقو .و دورب هک دوشیم رظتنم و دهدیم

. ددرگیمرب رایهوک ِرتفد ِرد ِتمس وهب دتسرفیم نوریب یدنلب ِسفن
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دوب مک هنودی نیمه ! دایم  ششوخ نم ِلثم یلگسا زا هک هدنسرُخ هچ نیا ایادخ -

.. میلا حشوخ لیمکت هساو

هچ رگید ناج.. ناج..وتُا راد یجاسن ناج.. یعافد ناج.. نامیرن اه! تسین مه دب

؟؟ هدافا رپ ِلگسا یهاوخیم

دلا: نیم بل ریز و دنوشیم  هچنغ هناگچب شیاهبل

ِراک ..چن،هب هدیم لیوحت دنخبل طقف مگیم یچره نم نیا ! تسود یشحو و نشخ -

.. دایمن نم

! شیاه ینابرهم و دنخبل نآ اب زیزع یعافد ِنامیرن ِقلح یوت تیاه درادناتسا

دعب و دنکیم یمهِا رد ِتشپ . دنارپ ار شزاف ناج یعافد وکال تسا مه رد شا هفایق

اب دراد هک دنیبیم ار رایهوک و دراذگیم لخاد مدق . دنکیم زاب ردار یهاتوک ی هقت اب

. دروخیم اج وا ِندید زا هتبلا ..و دنزیم فرح نفلت

رایهوک . دوریم وا ِتمس هب میقتسم هدش پچ ی هفایق نامه واب دنکیمن هجوت

دنکیم دنلب یلدنص یور ارزا .ووا دشکیم و دریگیم ار شتسد ایربک و دنکیم شهاگن

شترشییوس وکاله دنکیم زاب ار شیاهاپ ! دنیشنیم تسایر یلدنص یور شدوخ و

! تسا پچ مه شا هفایق .و دسریم شیاهمشچ ات ابیرقت

تشپ بطاخم اراب شفرح و دنکیم شپیت ودب وررپ ِرهاوخ یور هب یمخا رایهوک

: دهدیم همادا طخ

.. ندیشک وشتمحز ناج نامیرن ..هلب یعافد یاقآ نونمم یلیخ ..هلب.. مشچ -هلب

دوشیم حتلا نیا ورد دنکیم رت پچ ار شا هفایق رگید ،راب نامیرن ِمسا ندینش اب

! روشرایخ ِلوپ ی هیقب هب هیبش

! مامت دنخبل ی هزیروتساپ ِسرپ وتُا وگب وگن.. نامیرن -

: دهدیم ار گرزب یعافد یاقآ ِباوج .و دریگیم مشچ و دوریم یا هرغ مشچ رایهوک

ادخ ، ریخب مه امش زور .. امتح مشچ .. هتسرد ..هلب یعافد یاقآ نونمم یلیخ -
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.. نوترادهگن

هک ییایربک . ددرگیمرب ایربک ِتمس هب میقتسم و دراذگیم شیاج ِرس ار نفلت یشوگ

، دروخیم نادرگ یلدنص یور هک یمکحم اتبسن ِناکت واب هداد مل تسایر یلدنص یور

: دنکیم رغ رغ

و زیگنا حور دنخبل نآ یادف نم.. مشب تِزبس هب لیامتم ِیبآ ِراولش و تک  نوبرق هخآ -

ور ام ردقنا تشونرس هشیمن .. تندز فرح یبدا و ملق ِظفل ونآ ناراب هراتس هاگن نآ

هک! متفا یم تنامشچ ی هلت ماد وت رخآ ؟؟؟ هدن رارق مه هار یولج

: دوشیم رمک هب تسد مخا اب رایهوک

؟؟ دش مومت -

: هدنام شهت یمک کی هن

؟؟ای هیپ یپ ِیجومیا ِهیبش م هفایق ؟؟ مکقلد ..نم هدنخیم نیا ، مگیم یچره -نم

هنکن اقآ ؟؟ منکیم شوارت کمن مدوخ زا هّلوگ هّلوگ وتُا، ِتایعافد بانج مگیم یتقو

؟؟ هدنخیم متخیر رسو ،هب هتفرگ تسد ونم نیا

: دنکیم هاگن یدج ِرایهوک نامه هب ایربک ..و دنکیم کیراب مشچ رایهوک

هن؟؟ هتشاذگ راک ِرس ونم سرپ وتا نیا ؟؟؟ یهوک -اه

هچب نیا ِنتشادرب رود و انامه ندیدنخ هک دنادیم بوخ و ددنخب دهاوخیمن رایهوک

: دیوگیم تیدج اب نیمه یارب ! انامه

یپ ِیجومیا هیبش ور وت ینکیم رکف ، هنکیم راتفر هناشنم واقآ تیصخش اب مه یکی -

! هنیبیم یپ

: دنیچیم رو بل ایربک

ملیف .. نوریب هزیریم شداشگ ِراولش یاه هچاپ زا هراد تیصخش ؟؟؟ همهنیا هگید -

؟؟ دایمن

: دیوگیم یدج و دتسرفیم نوریب ار شسفن رایهوک
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! هّسب -

؟؟ هنکیم فیک و هدنخیم یه ینزیم فرح ماوت -

: ددنخیم گنرمک رابنیا رایهوک

.. هیروطنیا طقف وت ربارب رد منک رکف -هن

: دوشیم وحم کاله ِریز شنامشچ و دربیم ارباالرت شرس هتفرگ متام ایربک

؟؟ ادخ یا هخآ نم هب یداد هسناش منیا .. هنیبیم یپ یپ ِیجومیا ِهیبش ونم طقف سپ -

؟؟ نم هساو دوبن رت توارط رتواب فیطل نیا زا

: دهدیم ناکت شرس یور ار کرتخد وکالِه دنکیم زارد تسد رایهوک

.. داوخب تلد مه یلیخ -

: دنکیم نهلا حتلا نامه رد ایربک

! داوخیمن ماشاداد تفج ِنوج .. داوخیمن -

یعافد نامیرن و اجنیا هب ثحب وحاالهک دهدیم هیکت شزیم هب یرو کی رایهوک

دش! روج یبوخ تصرف و دنزب ار شفرح هک رتهب هچ سپ ، دیشک

همه ..زا هضرع ..اب رادلوپ راک.. ِلها .. تیصخش ..اب روعشاب ؟؟ هرسپ هشِچ .. هگید یلگسا -

ششوخ تزا تِلکش رسو و تخیر نیمه ..اب دایم ششوخ وت زا هکنیا رتمهم

؟؟ نیا زا رتهب یاوخیم یچ هگید .. هدموا

هاگن رایهوک هب روخلد و کانبضغ ، شمشچ کی واب دشکیم بقع ار شه کال ایربک

: دیوگیم یدج یا هدنخ اب رایهوک هک دوشیم وطالین شهاگن ردقنا . دنکیم

زا یداریا ..هچ هشیم پچ ت هفایق ، منزیم وقح ِفرح ..ات نکن هاگن ونم مه یروطنیا -

؟؟ یریگب ینوتیم رسپ نیا

دوش: دنلب ات دوشیم زیخ مین و دریگیم مشچ ایربک

م، هنن نومه شیپ مرب مشاپ .. میتساوخن .. هشعاب ! یبِک نوریب وشمگ وشاپ ینعی -
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! هسرپ وتا ِتانجو ندینش و اجنیا نتسشن زا رتهب هنک..اللقا ماوعد

یور هرابود ار ووا دراذگیم شا هناش یور تسد رایهوک دوش، دنلب هکنیا زا لبق اما

: دهدیم لُه یلدنص

دز.. فرح شاهاب هشیمن هملک ..ود نزن تفم فرح تاج، ِرس نیشب -

: دیوگیم نیمه یارب کال! تسین ندرک زان لها هک مه ایربک

؟؟ ینزیمن وشفرح هگید -

: دیوگیم یضاران رایهوک

-عفالهن..

.. نرایب هوهق مارب نزب گنز سپ -

نیتسآ و دیآ یمرد یمه رد نآ زا شتروص .هک دنکیم هاگن شرهاوخ هب قیمع رایهوک

: دیوگیم و دوشیم یداع دعب .و دشکیم ارباال شداشگ ِترشییوس یاه

.. یتسه یفرط نوا شمه یگن دعب هک منزب رس تهب مدموا -

: دنزیم یمارآ ِدنخزوپ رایهوک

؟؟ یتسین ینعی -

تسد ارهب شدوخ زا روخلد ِرایهوک لد دنکیم یعس شا یتاذ رناژی نامه اب ایربک

: دروایب

یکی نوا تقو هی هک مداسیاو طسو ِطسو .. یرونوا ما،هن یرونیا هن ؟؟ متسه اجک -

اوعد هناورپ هنن اب یرس هی بشید ام! هساو درک سوچ وشدوخ هچ ایربک هگن

... متشاد

: دسرپیم مخا اب رایهوک شفرح نایم

؟؟ ارچ -زاب
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: دروآ یم یلیلد رصتخم و دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

درک.. یطاق منوا ِرسکالس، متفرن -

: دنکیم مخا رتشیب رایهوک

؟؟ ینوچیپیم وتاس کال یه ارچ ؟؟ یتفرن یچ هساو تس! ِرسکال یتفرن دوخیب -

: دیوگیم ثکم واب دنکیم جک یبل ایربک

.. دموین ، دموینرد وتمه لد ،زا دموا رد نوا ِلد نک..زا شلو ونوا ال -صا

: دیوگیم یخلت ی هدنخ کت اب رایهوک

شیتحاران ال صا ؟؟ داینرد ای دایبرد شلد زا هک هراد یتیمها هچ رایهوک .. هگید -هرآ

؟؟ همهم هگم

: دیوگیم روخلد و هدرک مخا رایهوک . دنکیم شهاگن طقف تحاران ایربک

ور هناورپ ِلد دایمن ملد و مدوب روبجم یگیم مرخآ ، ینکیم داوخیم تلد یراکره -

.. هگید ی هرخسم ِلیلد اتدص و منکشب

: دنوشیم عمج یتحاران زا ایربک یاهبل

؟؟ هگم مدرک راکیچ .. ایگیم یراد دب یهوک -

: درادیمرب ار نفلت یشوگ و دریگیم زیم ارزا شا هیکت رایهوک

.. نزب هار نوا هب وتدوخ -زاب

: دیوگیم یشوگ یوت و

.. رایب هوهق اتود -

: دنکیم هاگن ایربک ی هدش عمج تروص وهب ددرگیمرب تسد هب یشوگ روطنامه

؟؟ حبص زا یدروخ یزیچ -

: دهدیم ار ششاداد ِباوج حلا همه رد
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و... منزب رس هی طقف مدموا .. مراد رارق ماقیفر -اب

: دیوگیم یشوگ یوت و دریگیم مشچ رایهوک شفرح نایم

.. رایب مه اذغ سرپ -هی

: ددرگیمرب شتمس وهب دراذگیم شیاج رس ار یشوگ

؟؟ یدروخن راهان زونه ، هرذگیم هراد هس زا تعاس -

: دیوگیم ،اما روخلد دنچره ایربک و

.. مدوبن هنوخ -

: دیوگیم هنعط رپ رایهوک

! شتکرش ریگرد هک متنامام -

: دنکیم عافد مه شردام زا

.. هغولش شرس هدیع -ِمد

: ددنخیم رایهوک

تباث لدم و حارط هی یدش .. یراد وشاوه یلیخ هن؟؟ شساو هزوسیم تلد یلیخ -

.. هگید شارب

نآ فرط ،زا رابکی زور دنچره هک یرارکت یاه ثحب . درادن تسود اهار ثحب نیا

. دونشب دیاب بیقر یکی

دوخ باال.. تفر ششورف دزو هک مدیشوپ هداس سابل هی ؟؟ ماوت حارط مودک -اباب

وشحرط .. هدرک ادیپ هبلط ردقنا یروطچ سابل لدم نیا هک هدنوم فک وت مه هناورپ

.. هگید یدید تدوخ

: دیوگیم رتروخلد رایهوک

؟؟ دایم شیپ یزیچ نیچمه هک هراب نیلوا هگم -
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ایربک .و دنروآ یم شیارب اذغ و هوهق . دننزیم ار رتفد .رد دیوگب هچ دنادیمن رگید

: دیوگیم و دنیشنیم زیم یور ، درادیمرب ار بابک هجوج سرپ هکیلا حرد

طالما! هجنپ یبِک هک منکیم رواب مراد ممدوخ هگید -

ِشنکارت هچ فوا ووو.. رطخ رپ تیربک طالو هجنپ یبِک طالو هرجنه ماسرب

! یصخشمان

دنک،اما تیذا ار شا هدرک زیزع یراغت هت رهاوخ نیا زا رتشیب دهاوخیمن رایهوک

: دیوگن دناوتیمن

.. ینزیم حرط تنامام هساو ولد نوج زا نوچ -

: دیگیم رپ ناهد اب ایربک

نوا یسک ندموا شوخ هساو ال صا رخآ ِیرس نیا صوصخ هن!هب یهوک ِناج -هب

هگید لیلد ..هی مدرکن منت ، تفگ هناورپ هک یسابل یتح .. مدوب هدرکن تِس ور اسابل

.. دموا نوششوخ همه دزو هناورپ ِسناش و مدز وپیت نوا هک متشاد

: دسرپیم واکجنک رایهوک

؟؟ تقو نوا دوب یچ تلیلد -

: دیوگیم هدش عمج ی هدنخ واب دتفا یم شا یضوع ِهاگن ونآ نوج سیئر دای هب

دوب! یصخش -

: دتسرفیم نوریب یسفن هلصوح یب رایهوک

؟؟ یریمیم .. نزب نم هساو مه حرط اتدنچ هی تیصخش دالِلی نومه اب بخ هلیخ -

ریگ طسو و..نیا دنکیم سح مه ار رایهوک ِرظتنم هاگن . دنکیم رکف ندروخ لا حرد

هک روطنامه . تسا هناهب اهنیا و ندز حرط هک دنادیم بوخ مه شدوخ ! تسا هدرک

ِشآ مه ردقنآ شیاه حرط و تسا هناهب ندز حرط و ندش لدم مه هناورپ هنن یارب

مک یارب لوا . دنشکب دوخ ِتمس ارهب وا دنهاوخیم ودره طقف . دنتسین یزوس ناهد

! ایربک ِمهس ندروآ تسد هب دعب ،و یکی نآ یور ِندرک
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ایند زا غراف و لا یخیب و دیشک رانک ال ماک ار شدوخ لوا زا هک درک رایماک ار بوخ ِراک

ار رایماک ِمهس ! دنکیمن هناخراک ریگرد ار دوخ ال وصا دراد دوخ مان هب مهس کی طقف ،

وس و یزاب نامام و ییوگ روز اب هتبلا .. هناورپ ار ایربک ِمهس و دنکیم تیریدم رایهوک

! ایربک ِفوئر ِلد زا هدافتسا

: دیوگیم راچان وهب دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن

.. هشیم رد مزا یحارط یک منیبب راذب هشاب -

: دسرپیم کش واب تسین نئمطم شفرح زا دایز رایهوک

م؟؟ هساو ینزیم حرط یدج -

: دیوگیم یرابجا رپ ِدنخبل واب دهدیم یاباال هناش ایربک

.. منزیم ،هرآ دایمرد تلد زا یروطنیا -هگا

کی و دوشیم کیدزن . تسا شرهاوخ ییوهکی یاه ندش نابرهم نیا قشاع رایهوک

: دزادنا یم زیم یور ار شنزو یرو

؟؟ تزا هشیم رد دیع لبق -

: دهدیم ناکت رس و دناپچیم شناهد یوت تسد اراب هجوج ی هکت ایربک

.. هشیم یچ منیبب منک زکرمت -

: دهدیم ناکت رس یلا حشوخ اب رایهوک

.. مریم تنوبرق هگید هک ینزب هنودرم حرط ..هگا ینکیم راکیچ منیبب .. یبِک نیرفآ -

: دیوگیم رپ ناهد اب ایربک

... ترپسا هنورتخد -

!نآ دراد مه ار ایربک هک دوشیم مرگ شلد .اللقا تسا بوخ رایهوک یارب مه نیمه

!! تقوچیه دنکیمن لو ار شردارب ایربک هک دنکیم تیاث هناورپ هب تقو
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: دیوگیم و دوش شناشوخ شوخ دایز دراذگیمن ایربک اما

! همهفن م هنن هک یطرش -هب

دهاوخیم ایربک . دوشیم کیراب شنامشچ مک ومک دنکیم شهاگن توکس رد رایهوک

؟؟ دنمهفیمن ارچ ! مهاب ار ناش همه ال ..صا دشاب هتشاد ار فرط ودره

هشاب هنم.. ِراک هک همهفن  هناورپ ..اما دیلوت هساو هدب ماوت ، منزیم حرط ت هساو -نم

؟؟ یشاداد

: دیوگیم هنعط واب دوشیم یدج رایهوک

؟؟ هشیم یچ همهفب -ثمال

: دنکیم عمج یبل ایربک

.. هشب تحاران ماوخیمن -

: دنزیم یدنخزوپ رایهوک

هکنیا ؟؟زا هشیم تحاران ینزب حرط نوم دنرب هساو .. نوم هنوخراک هساو هکنیا -زا

تحاران ینکب تشاداد هساو یراک وهی ینزب حرط یاوخیم راک تفرشیپ هساو

.. ننکیم راک هک هگید یاه حارط لثم .. مدیم وشلوپ ال صا ؟؟ هشیم

: دیوگیم یا هتسخ ی هدنخ اب ،اما دوشیم تیذا اه ثحب نیا زا ایربک

رکف ، منکیم راک مراد وت هساو همهفب .. یهوک هگید هربخ هچ ینودیم تدوخ -اباب

وت هک یروطنومه .. مریگب ونوا حِلا هک وت ِتمس مدموا و مدرک جل شاهاب االن هنکیم

! ینکیم ییارکف نیچمه

: دیوگیم رتمارآ دعب و

.. رایب تسد هب وفرط تفج لد ایب یه ومال!حاال هب میدش ریسا -

: دیوگیم ،اما غورد هب دنچره رایهوک

.. منکیمن یرکف نیچمه -نم
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هدنخ ..اب دنکیم رد تفم فرح ینعی زیچ.. ! دیوگیم رعشزیچ هک دنادیم بوخ مه ایربک

: دیوگیم مارآ ،

! رابود .. هشاب -هرآ

: دنکیم مخا رایهوک

.. نزب فرح مدآ ِلثم -

رایماک .. تسا لگشوخ یاهفرح زا ینغ ِعبنم رایهوک ِدوخ و دنکیمن هجوت هشیمه ِلثم

نآ تسد ور اتعیبط و هدش گرزب رسپ ود نیا اب ایربک !و تسا داتسا ال صا هک مه ناج

! دنزیم ود

وشلا ح ماوت ، منزیم حرط ت هساو مدوخ نم ؟؟ همهفب هناورپ راکیچ یاوخیم ال -صا

ال صا ! هراد هکس متسد و هکاپ ملد هک سب هشیم شورف رپ شمه هک منم یاحرط ربب..

طال! هجنپ یبِک مدش یدج یدج .. هزیریم ماتسد نیا زا تکرب

: دیوگیم یدرس ی هدنخ اب رایهوک

ِتمس یریم و ینکیم لو ور ام مرخآ و لوا نم.. هساو ینک یمرگ رازاب حاال داوخیمن -

.. تنامام

، دیوگیمن یزیچ و دوشیم بارخ شا هفایق یتقو . دنوشیم پچ رگید شیاهمشچ

هچب نیا اب یمک تسا رتهب دیاش و دنکیم یور هدایز دراد رگید هک دنکیم رکف رایهوک

: دیوگیم و دشکیم ار شپل نیمه یارب دوش. خاالق شوخ

دش.. درس روخب وتاذغ -

: دیوگیم حتلا نامه یوت ایربک

ی هلحرم هب مراد ؟؟ ینکیمن تمس تمس هگید شیااالهک .. مدش سیورس گنشق -هرآ

! امسریم یگراپ

و دنزیم شتیبرت ویب تحار هشیمه رهاوخ هب یمارآ ِیندرگ سپ هدنخ اب رایهوک

: دیوگیم
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.. روخب وتاذغ وش هفخ -

: دبوگیم حلا نامه ورد دناپچیم شناهد یوت رپار قشاق یا هدوسآ سفن اب ایربک

هشیم فاص منهد .. اینوسرب هناورپ شوگ هب ینکن یقل نهد .. هنومب نومدوخ نیب سپ -

! یماک یاتشوگ ِنوج

اب رایهوک .و دوشیم ترپ نوریب شناهد زا مه جنرب هناد دنچ ندز، فرح ِلا حرد

: ددنخیم فسات

.. هدموا ششوخ یرتکاب هئوت ِیچ زا نامیرن نیا مدنوم -نم

. دناسریم جوا ارهب شا یزاب یرتکاب و دنکیم زاب ار شرُپ ِناهد رایهوک هب ور ایربک

: درغیم هدنخ اب رایهوک هک یروج

لا! غشآ تآ وتنهد نوا دنبب -

رایماک واو زا مه ار راک نیمه بخ و دهدیم ورف ار شناهد یاوتحم هدنخ اب ایربک

! هتفرگ دای

: دیوگیم و درپیم نییاپ زیم یور زا

هک هنیبیم هراد نومیم راگنا هکیترم .. دایب ششوخ نم زا هدرک طلغ سِرپ وتا نوا -

.. هدیم نم ِلیوحت دنخبل مگیم یچره

و سآ ِتیعقوم هچ نامیرن نیا هک دمهفیمن شرهاوخ و ددنخیم صرح اب رایهوک

تس. یا یندشن رارکت

یچ نیا زا رتهب ، هگید دایم ششوخ نوا ، یایم ادا یچره .. هشاب تادخ !زا نومیم -

؟؟ یاوخیم

ناکت اوه رد یتسد و درادن ار مامت دنخبل ِتایعافد ی هرابرد ثحب ی هلصوح رگید

: دهدیم

نوا ، مایب ادا نم مبش ات حبص .. مومت و مشب شقشاع دیاب هگید یچیه -

ِکیتنامر فیطل ؟؟ هیچ یشحو نشخ !! یتنعل نیمه ینعی یتخبشوخ .. هدنخب
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ال؟؟؟ صا هدلب هدم! یوسنارف

: دیوگیم رایهوک هب وور دریگیم شا هدنخ شیاه ترپ و ترچ زا مه شدوخ

یاب.. -عفال

: دیوگیم رایهوک هک دوریم رد ِتمس هب

.. ادایمن تریگ تیعقوم نیا زا رتهب نک.. رکف شهب یدج یلو -

: دیوگیم هلصوح یب ایربک

نومه خم ورب ..وت مدنوم م هنن تسد ور راگنا  هگیم نیچمه .. ماوت اباب نک ملو -

رس زا تسد .. هرادن هشاداد زا وربوور تانجو مکاالتو مک هک نزب ور هرهاوخ

.. رادرب منم لچک

: دنکیم زاب ردار ایربک و دیوگب یزیچ دناوتیمن رگید رایهوک فرح نیا اب

.. ظفادخ .. منزیم رس یماک هب مایم -

. ددنبیم یدج اتبسن و رمک هب تسد ِرایهوک یور ردارهب

هتسخ فرح همه نآ زا شزغم دنکیم سح .. دهاوخیم ار طیحم نیا زا ندش رود شلد

ثحب ..وحاال هناورپ یمام زا ندینش فرح و ثحب تعاس کی زا رتشیب بشید . تسا

! تسا سلا راهچ زا رتشیب .. دراد همادا هشیمه طاسب نیا ابیرقت ..هک رایهوک ِیروخلد و

و دوشیم باصعا گنج هب لیدبت دراد هک یروط . دوشیم رتدب ، درذگیم هک زور وره

. دنهدیم ناشدوخ ارهب قح هک مه مادکره

شمهس هک دنک یضار ار ایربک ات دوشیم دراو دسریم شرظن هب هک یهار ره زا هناورپ

اوعد .. شا یبیج وت لوپ ندرک عطق .. هیبنت .. قیوشت .. دیدهت دنک. وا مان ارهب

... رگید هار رازه و نداد هدعو .. شندرک

و دنکیمن رارصا مه دایز دنچره . دهدیم داهنشیپ باال یاه تمیق رایهوک ، لباقم ورد

! یکی نآ ندرکن روخلد رطاخ هب مه طقف .. دشورفیمن ار شمهس ایربک هک دنادیم
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هلماعم لثم . دنکیم ناحتما تسایر یلدنص نتشاد هگن یارب مه رگید یاههار بخ اما

ایربک زا شرسپ تس.و یجاسن ی هناخراک کی بحاص ،هک گرزب ِیعافد کالناب یاه

! دراد مه یناوج ِرتخد و.. دیآ یم ششوخ

نیا رتزا هدنهد رازآ یچیه هک دنکیم رکف و دنکیم شا خیلا یاهبیج یوت تسد ایربک

یبیج وت لوپ و هدرک جل هناورپ هنن مهزاب دوش. عطق شا یبیج وت لوپ هک تسین

و دوش هتسخ دهاوخیمن . دنکیم لمحت دراد ایربک زونه نوچ ؟؟ ارچ .. هدرک عطق ار شا

. دروایب مک

رایهوک زا دشن شیور دیآ. یم  نوریب یدیلوت ی هناخراک وزا دوشیم شنیشام راوس

تسا رارق فرح یلک ، نتساوخ لوپ کی ی هلا بند هک تسنادیم بوخ و دریگب لوپ

هب یدیدج ِثحب و فرح و دوش رایهوک زا نتساوخ لوپ ِلا یخیب داد حیجرت . دشاب

. درخن ناج

کی دیاب ممموه و.. دنکیم هداتفا شنیشام بقع یلدنص یور هک یراتیگ هب یهاگن

! ینز ،رع اتقوم . دنکب خیلا بیج نیا حلا هب یرکف

**********

ِکاس ددع ..کی شرس مهباالی ار ریگ باتفآ ِرتچ . دنکیم زاب ار شا وش ات ِیلدنص

ِریز تسرد ؟؟ اجک .. دنیشنیم یلدنص یور تسد هب راتیگ .. یلدنص یولج راتیگ

؟؟ اجنیا ارچ ایآ؟ تس یطحق اج ناج ایربک ! شرآ ِتکرش ِنامتخاس

! داوخیمن یچرادبآ نوچ -

طقف . درادن ال صا هک مه ار وا ِندرک نشخ و نتخیر ضرم ِدصق ! تسا هدننک عناق هُا

طقف رگید ووا دنتسه شا یچرادبآ شوهم و اسیلِا هک منهج !هب لوپ ، دهاوخیم لوپ

نامه ؟؟ تفرگ ار شتسد ِفک یلوپ دوب، یچرادبآ یتقو رگم . دروخیم تالیف ِدرد هب

! دهد ناشن مه وا هب دیاب هزات و تس یزیچ ره زا رتهب شدوخ ِیبساک

: زاوآ ِریز دنزیم ، دنکیم فاص هک ییولگ و..اب دنکیم میظنت شیاپ یور ار راتیگ
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نم ِناوت و بات ِزوت.. موشیمن ریس .. ییوت نم ِناهج و ناج .. ینک نم ِناج هب ناج -رگ

!!! ییییییوت

هقبط تفه و فرط نآ نابایخ تفه و فرط نیا نابایخ تفه ! نوج ار ادص ِدرُب واو

! مامت دناب و باس دهدیم ششوپ ار نامسآ ی هقبط تفه و نیمز ِریز

! متفه ِنامسآ ..باالی دریگیم جوا شیادص و ددنبیم ار شیاهمشچ

ریسا دوش ..ات تسین ملد رتزا هناوید .. تیوک ِتمس هب مور نک..ات ام حِلا هب یرظن -

!!! ییییییی ِــــــ ..ِه تیور

تسد .و دزادنا یم راتیگ ِکاس یوت یسانکسا و ددنخیم هدش عمج ی هفایق اب یدرم

: دنزیم وا یا هناش یور

! هشن هراپ ت هرجنه ، نوخب رتمورآ مک ..هی رسپ یراد ییادص بجع -

! تاولص دوشن هراپ شدوخ .. یچیه هرجنه

هرعن هدارا یب هک دریگیم رناژییا نانچنآ ِیناموت هد ِسانکسا ِندید اب ایربک اما

: دنزیم

هیخوش ! ینوشن نوا هب نوشن ینم ِرای ..وت ینومَن یرب یراذب هگم هیخوش ییییییِه -

!!! یییی اهبش..ِهـــ وت ینزن هسرپ ینک یقشاع .. ایرد هب ینزب ولد

ِهاگن ایربک .و دوشیم رود و دهدیم ناکت فارطا هب فسات اب یرس هدنخ نامه اب درم

هتشاد تکرب شتسد دنک ادخ ! شلخد نیلوا ناااج و دنکیم سانکسا هب یا هرابود

دوش! بساک یناموت تسیود هتعاس وود دشاب

... ینومَن یرب یراذب هگم هیخوش -حاالاااا!

ِراب ِشورف یارب شرارق ِندرک کچ ِلا حرد و هتسشن زیم ِتشپ شرتفد یوت شرآ

هک ینامسآ یادص کی راگنا ..هک ییاورام یانشآ ِیادص وهکی .هک تسا شدیدج

شتسد یولج ی هگرب یور شهاگن . دسریم ششوگ تس،هب ینامسآ ی هرعن هن..کی

. دنکیم زیت ار شیاهشوگ ریحتم حلا نامه ورد دوشیم کشخ
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! ییییه یه اهبش..یه وت ینزن هسرپ ینک یقشاع .. ایرد هب ینزب ولد هگم هیخوش -

نع یادص ادص . دوشیم هدیشک هرجنپ ِتمس هب شهاگن و دنکیم دنلب ار شرس وهکی

ِرد یلطعم یب . دوریم هرجنپ ِتمس وهب دوشیم دنلب شیاج زا تهب !اب تسا هرجنه

: دوشیم راوآ شرس رب یا هنایشحو ِجوم اب ادص و دنکیم زاب ار هرجنپ

دش... زوووااانط ِربلد بآ نم یایند همه دش.. زووواااس وت ِلد اب نم ِدوجو منک -هچ

ِریز تسرد یگنر ِناب هیاس ِرتچ کی هک دنیبیم و دشکیم نییاپ ار شهاگن تریح اب

کی زا یا هفرح ِراتیگ یادص !و تسا هدش زبس ، تکرش ِنامتخاس هب هدیبسچ .. شرتفد

.. رگید ِفرط زا کانتشحو ی هدبرع یادص ، فرط

! هرجنهود ماسرب ِتشگزاب

: دوشیم دنلب تریح و تینابصع زا شیادص

!! ماسرب -

هک یسانکسا ره ِندید هکاب یتوکلم ی هسلخ کی ! تسا رگید یملا ع ِقرغ ماسرب اما

یپچ ِهاگن کی ، دوشیم در سکره هک یروج . دریگیم جوا رتشیب ، دتفا یم شکاس یوت

ی هدنام بقع ی هراچیب نیا یارب یسانکسا .ای دزادنا یم ادص یدب هچبرسپ هب

. دنوشیم در بجعتم و هرخسم یا هدنخ ،ایاب دنراذگیم شطاسب یوت یهانگ

: دنزیم شیادص رگید ِراب شرآ

!! ماوت اب ماسرب -

شا هدنام او ِلد یارب طقف ! دیایب نوریب شا یتوکلم ی هسلخ وزا دونشب رگا ارمع

: دناوخیم

..وتز ییام ِدوجو همه ..وت یدوبن افج و روج ..رپ یدوبن افو یب هک نک!وت شوگ ونیا -

!! یدوبن ادج امِز وت !!خآ یدوبن ادج وتِزام یییِاِاِا .. یدوبن ادج ام

هک ردقنا هتفرگ درد شیاهشوگ . ددنبیم مکحم ار هرجنپ و دنکیمن لمحت رگید شرآ

: درغیم بل ریز ، ششوگ هب ندیشک تسد ِلا حرد ! تفر ورف شزغم یوت ادص
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.. هنزیم داد ردقنا هکرتیمن ش هرجنه ارچ منودیمن ! هچب تادص نوا اب یش هفخ -

یارب شلد نز، رع هچب نیا هک دنکیم رکف و دوریم نوریب ِتمس هب نیح نامه رد

رگید ِراب ات دنکشب ار شراتیگ مهزاب و دناچیپب مکحم ار ششوگ دیاب هدش! گنت هیبنت

یچ! ینعی شرآ ِفرح یور ندز فرح هک دوش تباث وا هب

! هراد یبقاوع هچ نم اب نداتفا رد هنودیم شدوخ -

! نشخ ِیتنعل ! یسکس هچ نوج

دنیبیم و دوشیم هدیشک هناخرادبآ ِتمس هب شیارذگ ِهاگن دیآ. یم نوریب شرتفد زا

، دریگب مشچ هکنیا زا لبق . دندنخیم زیر زیر و دننزیم فرح دنراد اسیلِا و شوهم هک

: دیوگیم و دنیبیم ار وا اسیلِا

؟؟ یاوخیم یچ شرآ مناج -

تکرش .زا دوریم تکرش رد ِتمس ،هب دهدب یباوج هکنیا ِنودب و دریگیم مشچ شرآ

یادخ ِزابجل ِچنف هجوج نآ اتهب دنکیم یط دوز یلیخ اهار وهلپ دوریم نوریب

! دسرب وور تماقتسا

هک دنیبیم .و دشکیم تمس نآ ارهب شهاگن دیآ، یم نوریب نامتخاس ِرد زا هک نیمه

شا یگنر ِناب هیاس نامه یا..ِریز وشات یلدنص یور ، هنارسپ ِدیدج ِپیت رد کرتخد

ِهت ،زا تسا زاب راغ ی هزادنا هک یناهد و هتسب یاهمشچ ..اب تسد هب راتیگ و هتسشن

! دنکیم ناغف و لدنهلا

ادج ..وتِزام ییام ِدوجو همه ...وت یدوبن افج و روج ..رپ یدوبن افو یب هک -وت

!! یدوبن ادج وتِزام هرآ !! یدوبن ادج وتِزام ییییِاِاِا .. یدوبن

: دنارپیم ، دنوشیم در توافت یب هک یروعشیب ِنیرباع هب مه یزیچ هتسب مشچ نامه و

!! هدنناوخ هب دیدب ورناژی نوتابیج وت دینک تسد -

رج دراد هرجنه بخ و دنکیم هفاضا مه سیسخ یاهروعشیب کی شلد یوت و

ِتخبدب نوج، سیئر ِلثم همه . دهاوخیم دزمتسد و دنکیم لد هت زا یاه هرعن .. دهدیم

!!... ااشنا دندورب ایند زا خیلا تسد دنا! هدش ِسیسخ ِروعشیب
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؟؟؟ متسین ابوت نم هگم -

راتیگ یا هظحل و دنکیم زاب مشچ وهکی نوج، سیئر یانشآ یادص ِندینش اب ایربک

شیوربور مامت ِتیدج و تشرد ِلکیه نآ هکاب شدنیبیم دور. یم شدای ندز

تس ینابصع مه شیادص . دنکیم شهاگن هدش کیراب یاهمشچ و مخا واب هداتسیا

: دیوگیم یتقو

؟؟ ینکیم یطلغ هچ یراد -

: دیوگیم دنلب و دزادنا یم وا یاپ رسات هب یهاگن ایربک

نیا اسیاو یدب، شوگ یاوخیم مه ورب..رگا راذب، ولوپ ! تسا بسک ِعنام اجیب ِفقوت -

ربب! وشِلا نک،ح شوگ لغب

: دیوگیم و دنزیم شراتیگ یاهرات هب یگنچ دنلب ِسفن واب

!! یرن ایند زا تشگنا یب ! هدنناوخ ی هرجنه هساو نوسرب نک،رناژی تِبیج وت تسد -

ماسرب نیا یارب شلد دیآ! یم ششوخ .. یمک و..کی دنکیم شهاگن صرح اب شرآ

دوب! هدش گنت مه ادص دب ِلگسُا

: دناوخیم وا هب هریخ ایربک و

ولد هگم هیخوش .. ینوشن نوا هب نوشن ینم ِرای ..وت ینومَن یرب یراذب هگم هیخوش -

!!! یییییی اهبش..ِهـــ وت ینزن هسرپ ینک یقشاع .. ایرد هب ینزب

یگنتلد شزرا المه صا ! دیایب ششوخ دوشیمن ال ..هن..صا شیادص هب تنعل یاو

!! هروج چیه .. تشادن

: درغیم ایربک ِندناوخ ِنایم و دشکیم ریت شزغم

! هسب -

: دناوخیم رتدنلب هناجوجل ایربک

لد یِا یااااو یا لد یِا ِلد یا ناج ید..یا یا ِلد یا یاو یا.. ِلد یا ِلد یا ناج -یا
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یا.... ِلد یِا لِد یا لِد یا ِلد یِا لد یِا لد یا یاو لد!!یا یِا

راتیگ وهکی و دسریم رفص هب شلمحت رگید ، ایربک ِنُک تیلیت خُم یاهندرک یِا لِد ِنایم

: دشکیم نوریب شتسد ارزا

وش!! هفخ ، تفر انف هب مامشپ وش!! هفخ یاو -

: دناوخیم مه خیلا یاهتسد اب ایربک اما

! ینوشن نوا هب نوشن ینم ِرای !وت وراتیگ دایب ..هدب ینومَن یرب یراذب هگم هیخوش -

نوم یبساک هب راذب هدب اباب ؟؟ هتنداد لوپ یاج .. اتمنزیم مشیم !!اپ مگیم نم هدب

!! میسرب

ِنار یور شناتسد اب ایربک و دنکیم شهاگن طقف وا ِیتخس رس ردقنا زا ریحتم شرآ

: دنزیم رع شهارمه و دروآ یمرد یمتیر کی گنهآ و دنزیم برض شیاهاپ

.. تحار ِباوخ هی هدنومَن مساو هگید .. تراغ یدرک ور ملد تامشچ وهب یدموا -

... تداع مدرک یه مدنوخن هک هزور ..هس متادا ی هنووید ، متادف هک ینودیم

ناکت شیاج رد مارآ و دهدیم شندرگ هب یرق و دناصقریم ار شیاهوربا شهارمه

زا خیلا یاهمشچ نآ ..اب ایربک ..و دنام یم کرتخد یور شرآ ِهاگن . دروخیم

..و شندناوخ الیت ِمتیر .. شا هزماب یاهادا ..و شهوگ یادص .. شگنشق ِدنخبل .. شیارآ

! هتساوخان .. دنکیم دوخ ِبوکخیم ار شرآ ، صقر ِتلا ابح شنتخادنا باال هناش نآ

.. منیشیم راظتنا هب مزیزع تار ِرس مایم .. منیچیم لُگ هچغاب زا تارب مدرگیم زور -ره

هار شدوجو یوت هنایشحو و وهکی .. بیجع .. یسح و.. دنکیم شهاگن طقف رگید شرآ

ناکت شیاجرد صقر ِتلا ح وهب دروآ یمرد گنهآ یادص شناهد اب ایربک . دریگیم

: دیوگیم ندناوخ ِتلا ح وهب دنکیم زارد شرآ ِتمس ارهب شتسد ود دعب .و دروخیم

لز نم هب یروطنوا .. متاگن ی هنووید .. متادف هک ینودیم .. نوج سیئر هدب ومراتیگ -

! تلا جخ میداد .. نزن

شرآ ِتسد یوت ِراتیگ ِتمس ارهب شتسد و ددنخیم ایربک . دریگیم یمد .. تخس شرآ
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: دناوخیم و دنکیم زارد

یِه ور ملد .. تدااااع مدرک ،نم تبوخ یاه هصق ..اب تیاهن یب ِزرم ،ات منوخب مدموا -

.. تامشچ اب ونم یدروخ .. نوزرلن

دتسیاب هک دوب هدنام نیمه . دریگیم ار ایربک ِتسد و ددنخیم یا هرخسم ابحِلا شرآ

! دوجوم نیا تسا لا حاب ..هچ یتنعل دوش! هچب نیا ِندز رع ِقرغ و

! منیبب وشاپ -

: درغیم ایربک

هع! منیبب نک ملو -

حیلا کی و دنکیم شدنلب یلدنص یور .زا دشکیم ار شتسد و دنکیمن هجوت شرآ

: دیوگیم هبذج ،اب هدرک یروج کی ار شلا ح هک یسح زا رارف یارب تس.

ایبباال.. نک عمج وشاپ ! نوبایخ ِطسو مزیرب وتطاسب مدزن ات وشاپ -

تس ییاه نشخ یشحو نآ زا هک شا ینُک بآ لد ِتیدج ..هب دنکیم هاگن شمخا هب

! شیارب دنک شغ دراد تسود مدآ هک

وهب یشکیم ونم ِتسد دعب ، نوبایخ ِطسو یزیریم ونم ِطاسب باال، ماین ینعی -االن

؟؟ تتکرش وت یربیم روز

: دیوگیم رتشیب ِتیدج و مخا اب شرآ

هچ مدادن تِنوشن ات نک عمج ! هرتخد نکن جل سپ .. منکیم وراک نیا هک نکن کش -

.. دایمرب متسد زا ییاراک

: دیوگیم هدارا ویب دوشیم قرغ شیاهمشچ رد ایربک

.. هشب ینفخ ِتکرح هچ ! نووووج -

یعس ایربک و.. دنکیم هاگن یماداب ی هدش لم لم یاهمشچ و هدنخ ،هب ریحتم شرآ

دوش: یدج و دیایب شدوخ هب دنکیم
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! هریگیم م هدنخ دایم، مشوخ نم بخ نم.. هساو این هبذج یروطنیا متفگ راب دص -

.. مایمن النم صا

. دنیشنیم یلدنص یور هرابود ، دوشیم هدرشف شرآ ِتسد یوت تسد هک روطنامه و

! رازآ شرآ ِکرتخد ؟؟ای.. رازآ مدرم ِیخُد دهاوخیم اه نشخ نآ زا تلد

یروطچ ! دنکیم جیگ ار وا رتخد و..نیا تسا هارمه یگدز تهب اب شرآ ی هدنخ کت

یم مه ششوخ هزات و دسرتیمن شا یشرآ یاه هبذج زا روطچ ؟؟؟ تس یلدم نیا

نآ هکاب حاالیی نیمه ؟؟؟ درک راتفر دیاب روطچ تماقتسا یادخ نیا دیآ؟!اب

هکیت نآ زا یکی ِرظتنم و هدز لز وا هب نادنخ ِکسوس کی ِلثم شتشرد یاهمشچ

تس! یوا هبذج اب یاه نفخ

و دهدیم ناکت ار شتسد دوش! هارمه وا یاهیزاب هچب نیا ..اب رابکی هک دوشیم هسوسو

: دیوگیم مخا اب

.. راینرد یزاب وشاپ -

: دهدیم باال ییوربا هناراو سخُت ایربک

وگب.. هگید ِروج -چُن..هی

: دراشفیم رتمکحم ار ایربک ِتسد هتساوخان و دنکیم کیراب مشچ شرآ

؟؟؟ هتفرگ تیزاب -

: دیوگیم تنطیش اب ایربک

نم اب مدب تنوشن یاوخیم وگب !ای راین ونمباال ِگس یور نوا وگب هنودی هلا.. حاب هخآ -

!! ییولگ وت ادص و هبذج و مخا ؟؟اب هراد یبقاوع هچ نداتفا رد

باوج رشب نیا یور اه هبذج لدم ..نیا ریخن و دنکیم توف نوریب ار شسفن شرآ

ِیناور یحور ِرامیب ی هداتفا بقع ی هرتخد راگنا دنکیم مه ..حلا سکعرب . دهدیمن

! یهانگ

؟؟؟ ایهن یشیم -اپ
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: دیوگیم مخا اب نیمه یارب . دوشیمن مرگ یبآ مدآ نیا زا هک دنیبیم ایربک

؟؟؟ ایهن تراک ِیپ یریم -

: درغیم ایربک ..هک دنکیم شهاگن هدش گنت یاهمشچ اب یا هیناث دنچ شرآ

... نکن رکف .. اتمنزیم منم ، ینزب -

نیمز یور ار راتیگ . دهد همادا ار شا یخاتسگ زا راشرس ِدیدهت دراذگیمن رگید شرآ

ِتسد دعب .و دنکیم دنلب و دشکیم ار وا ِتسد هناریگفلا غ یلیخ .. وهکی و دراذگیم

اب ایربک ! دزادنا یم ششود یور ار و..وا دزادنا یم کرتخد یاهاپ ِریز ار شرگید

! دوشیم رتخد و دنزیم غیج تریح و سرت

!! نیمز مراذب ؟؟ ینکیم راکیچ یراد ادخ!! یاو -

مه ار شراتیگ و دنکیم زارد تسد ، هتخادنا ششود یور ار وا هک روطنامه شرآ

: دیوگیم نیح نامه .ورد درادیمرب

درک! مار ور وت روز اب دیاب امتح هن؟؟ هشیمن تیلا ح شوخ ِنوبز -

واب دتفا یم شرس یور شا هراهب ِیدوه ..کالِه هداتفا یوا هناش یور مکش اب ایربک

. دخرچیم نیمز یور و شرآ ِتشپ هب شهاگن .. دتفا یم شپت زا یا هظحل هک یبلق

راگنا هک.. سخُت و فیرظ ِرتخد کی . درادیمرب مدق و هتفرگ تفس ار شیاهوناز شرآ

. دوشن نیمز ِشخپ خم اتاب هدز گنچ تشپ ،زا تسد ود اراب شزولب

! مدب کسوس هلوت هئوت ِنوشن نم یگس یور -کَی

: دنزیم گنچ ار شزولب رتمکحم هدارا یب ایربک . دنکیم تکرح

! نوریب هشاپیم مزغم نیمز مروخیم خم !!فالنوتفالتِن،االناب نیمز راذب ونم -

: دنکیم تکرح نامتخاس ِرد ِتمس وهب دنکیمن هجوت شرآ

هک هتعفن هب سپ .. نوریب هشاپب تزغم ، نیمز یروخب خم اب منکیم تلو ، یروخب لوو -

.. یروخن نوکت ال صا
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ناش همه زا نیا فوا واو.. ِشود یور و تسا ناج هلضع ِشوغآ یوت ؟؟ دناوتیم رگم

هک! تسا رت نشخ و رتباذج

: درغیم تقاط یب

! نیمز راذب ونم شرآ -

رپ ِدنخجک و دوشیم حیلا کی ، یلدم نیا مه وا..نآ ِنابز زا شمسا ِندینش زا شرآ

. دنیشنیم شبل یور یتذل

رت! شاوی ، هشیم هراپ هراد مسابل ! ولوچوک تیربک وش هفخ -

ناکت و دریگیم رتمکحم ار شزولب . درادن رارق و مارآ مه هظحل کی ایربک

ِریغ ِنفخ ِتکرح ِناج هب تس یدایز یلیخ رگید یلدم مه..نیا ار شیاهاپ .. دهدیم

.. یضوع دهدیم مه یرطع یوب هچ ! فوا شا، ینیب شیپ ِلباق

ِلثم مدوخ ، نییاپ مرایب وش.. لا یخیب نوج سیئر ِنوج ! ماوت ..اب لگشوخ وربا -یِه

.. مایم مدآ ی هچب

شه .کال دنکیم دنلب رس ایربک . دوشیم نامتخاس ِدراو و درادیم شهگن رتمکحم شرآ

ویب دنلب دنا. نامتخاس ِلخاد هک دوشیم هجوتم ،اما دنیبب ار شیوربور دراذگیمن

: دنزیم داد سفن

! منکیم شغ نکاالن ملو .. وتندش نشخ متساوخن بخ هلیخ -

: دوریم اهباال هلپ وزا ددنخیم مخا اب شرآ

رد ویچ همه دیاب ، ینیبب ونم یور نوا هک یتساوخیم و یدرکیم زان یروطنوا یتقو -

؟؟ دایمن تشوخ ، هگید تس هبذج منیا .. یتفرگیم رظن

نیمه ِرطاخ وهب تسا هبذج و تنوشخ ِترخآ رگید نیا بصم ؟؟ال دیآ یمن ششوخ

: دروخیم ناکت رتشیب نیمه یارب ! درادن ار شلمحت

هراد ماه هدند .. تفرگ مسفن ، نیمز مراذب یضوع ! هبذج متفگ مدرک طلغ -نم

هس ؟؟ات نشور ِزور وت یدزُد هکیترم ..خآ مبلق ..یآ ممکیش یآ ..یآ هنکشیم
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... یتشاذن ..هگا چیه هک نیمز یتشاذگ ونم ..هگا مرمشم

: درغیم مارآ و دنزیم تکرش ِرد هب یا هبرض شتسد یوت ِراتیگ اب شرآ

دنلب رتخد هی هک مگیم ، دایبرد تنهد زا فرح .. تکرش هب میدیسر نزن، رِز هگید -

! مدرک

ار شناج یشنم یادص .. دوشیم زاب .رد دنامیم جاو و جاه وا ِندز فرح ِزرط زا ایربک

: دونشیم

؟؟؟ هماسرب نیا نوج سیئر -اوِا!!

: دنزیم داد وهکی و هدرک کرد ار شرآ ِفرح هزات ماسرب

!! سومان یب ؟؟؟ یدز رز یچ ؟؟؟ یدوب یک اب تفاثک -

غیج ..هک نیمز دروخب خم اب ایربک هدنام و..مک دنکیم لُش ار شتسد هظحل کی شرآ

یم هار هب شرتفد ِتمس وهب درادیم شهگن شرآ ! دبسچیم ار شرآ تفس و دنزیم

: دتفا

! یشب هدرول هِلو هک نیمز منکیم تترپ نیچمه هش، او تنهد هگید راب -هی

؟! ماسرب یاهارجام مهزاب و.. دنکیم ناشهاگن طقف هدز تهب یتمحر

؟؟ ماسرب یدرک راکیچ -زاب

کی .اب دنیبب ار شزیزع ِیشنم دناوتیمن یتفوک کالِه نیا واب دنکیم دنلب رس ماسرب

: دنزیم داد و دشکیم بقع کالهار تسد

هدب!! تاجن لا غشآ ِلوغ هدنُگ نیا ِتسد زا ونم یکی -

کی شتسد ِفک واب دنکیم ترپ راوید ی هشوگ ِتمس هب تیمها یب ار راتیگ شرآ

: دنزیم ایربک ِنساب هب مکحم ِکچ

هفخ!! -

یکیرات یوت شتشرد یاهمشچ .و دوشیم لو شتسد وکالهزا دنامیم ریحتم ماسرب
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: دنکیم دنلب ار شیادص وهکی سفن و..یب دنام یم یا هطقن یور

زیچ!! همه یب نک هاتوک وتتسد -

بجع . دراشفیم مکحم ار ووا دنزیم یدنخبل شا، هدش هدرشف یاهنادند ِنیب زا شرآ

ال!! صا ندز کچ یارب دهدیم ناج ! راکشزرو هچب نیا دراد مه یتفس ِهاگ نمیشن

! امنزیم رتمکحم هعفد نیا ، یدنبن وتنهد -

! دوشیم الل

و دنیآ یم نوریب هناخرادبآ زا اسیلِا و شوهم ، دسرب شرتفد هب شرآ هکنیا زا لبق

شرتفد ِتمس وهب هتخادنا ششود یور ار ماسرب هک دننکیم هاگن یشرآ هب بجعتم

: دیوگیم ریحتم هک تس اسیلِا . دوریم

هک.. تسین ماسرب نومه نیا نم! یادخ یاو -

دیآ: یم اهنآ ِتمس هب یمدق و دوش لماک اسیلِا ِلا وس دراذگیمن شوهم

؟؟؟ ینکیم راکیچ یراد شرآ -

ارزا شا هدارا وهکی ، اسیلِا یادص صوصخلا یلع اهنآ.. یادص ِندینش ..اب ایربک اما

ود کی و دنکیم شرآ ِزولب ِگنچ ار شتسد !ود دنکیم یطاق لُک وهب دهدیم تسد

دنکیم ورف شرآ ِرمک یوت نانچ ار شیاهنادند . دریگیم شرآ ِرمک زا مکحم ِزاگ هس..کی

! دوشیم دنلب شخآ یادص و دوشیم مخ تشپ هب شرآ هک

یآ!! -خآ

دنزیم غیچ نانچ سرت .اب دوشیم لو ایربک و.. دوشیم زاب ایربک یاهاپ ِرود زا شتسد

، دنزیم شرآ ِزولب هب هک یگنچ دیآ.واب یمرد هزرل هب یمیدق ِنامتخاس یاه نوتس هک

و دوشیم هدیشک شیاه گنچ اب هارمه مه شرآ ِزولب . دتفا یم نیمز یور تشپ زا

یلیخ ، شزولب ِندش هدیشک ِرطاخ هب شرآ و دوشیم نیمز ِشخپ ایربک . دوشیم هراپ

ِهاگن و هداتفا نیمز یور زاب قاط کرتخد هک دنیبیم . ددرگیمرب وا تمس هب عیرس

! تکرح ویب هدش کشخ تس. وا یور هدش، تشرد یاهمشچ نآ اب شا هدز تشحو
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: دنیشنیم وا ِرس یوربور وناز، یور و دنکیم شومارف ار دوخ ِرمک ِدرد شرآ

؟؟؟ هبوخ حتلا ؟؟ دش یچ -

کشخ یایربک ِرس ِریز ار شتسد شرآ . دنیآ یم شرس مهباالی هیقب و اسیلِا و شوهم

: دنکیم مخا یوا، هدیرپ ِگنر ِندید زا سرت واب دربیم هدش

؟؟؟ دش تچ ؟؟ ینیبیم ونم ؟؟ ماسرب بِک... -

ارهب شطسو ِتشگنا هکیلا حرد و دنکیم زاب ناهد یگدرک شغ ِتلا ح نامه رد ایربک

: دیوگیم یمارآ یادص ،اب دریگیم شرآ ِتمس

! تایزاب نشخ وت کاف -

هدنخ هکاب یشوهم . دسریم شوگ هب زیر یاه هدنخ یادص مک .ومک دوشیم توکس

: دیوگیم هدش عمج ی

؟؟ دشن تیزیچ ؟؟ هبوخ ..حتلا بدا یب ِماسرب -هع

. دزادنا یم شوهم ِیرانک ِرتخد ونآ شوهم هب ییارذگ ِهاگن طقف ایربک

شرس بالیی دیسرت .. یتنعل و دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن ، مخا نامه اب شرآ

ناکت وا هب ور ار شطسو ِتشگنا ایربک یتقو و.. دنکیم شهاگن اه هیناث ! دشاب هدمآ

هک روطنامه ! تسا ریذپان کالانف هچب نیا هک دوشیم تحار ال ماک شلا ،یخ دهدیم

: درغیم یبارخ زاحلا یمخا واب دنکیم شدنلب تس، وا ِرس ِریز شتسد

منک.. تفصن طسو زا مدزن ات نک عمج وتدوخ وشاپ .. وشاپ ، یتسین یندرُم -وت

،اما هتفرگ درد نیمز هب ندش هدیبوک ِرطاخ هب شرمک دنچره و دوشیم دنلب ایربک

هب مه شنابز ، دنیشنیم هکیلا حرد .و دوشیم جراخ شیولگ ِهت زا ولوچوک ِخآ کی طقف

: دتفا یم راک

ملو میشُکن ..ات هگید منکب وم یبساک مرب راذب نک ملو .. ادخب میراد یتخبدب -

؟؟ ینکیمن

بقع ار شیوزاب تدش اب ایربک هک دنک شدنلب دهاوخیم و دریگیم ار شیوزاب شرآ
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. دشکیم

! امزادنیم وتِشل منزیم وشمگ -

: دیوگیم تنوشخ ورپ دبسچیم رتمکحم ار شیوزاب شرآ

! ایرایم ونمباال یور نوا یدج یدج هگید هعفد نیا ! هچب نکن عورش -زاب

: دریگیم شیارب یا هفایق صرح اب ایربک

! مدرکن حلا هگید اباب -ورب

تسد زا دیآ یم باال دراد شگنشق یور نآ اعقاو هک! تفگن شندرک حلا یارب شرآ

. دوشیم عمج شتروص ، شرمک ِدرد زا ایربک و دنکیم شدنلب . هچب نیا

هرذ هی نم هک هتفرگ درد مزاگ یاج وگب شیااال..اللقا نشب بآ تاه هلضع نیا -خآ

هش.. کنخ ملد

درد شرمک یدج یدج راگنا کی، ِتخس ناج ی هرتخد .. دوشیم یدب حِلا کی شرآ

: دیوگیم مخا واب دراذگیم شرمک یور تسد ! هتفرگ

؟؟؟ هنکیم درد ؟؟ هیچ -

: دنزیم سپ ار وا ِتسد جنرآ اب ایربک

! هکیترم نزن نم ِندب و نت هب وتتسد ردقنا -

: درغیم ثکم .واب دنکیم هاگن هیقب هب ندوب بذعم واب دشکیم بقع ار دوخ شرآ

! لگسا اباب بخ -

: دیوگیم ایربک هب ور نارگن و دوشیم کیدزن اسیلِا

؟؟؟ هبوخ حتلا نوج ماسرب -

نیریشدوخ مه ردقچ مناخ هرایتپ و.. دنکیم جک ابیز و زان یاسیلا یارب یتروص ایربک

: دیوگیم هناتسود ِریغ و دنکیم کزان شیارب یمشچ ِتشپ هدارا یب ! تسا
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؟؟ یراد فیرشت تکرش یچرادبآ امش.. ِتمحرم -هب

: ددنخیم و دشکیم تلا جخ یمک اسیلا

، دایمرب نومتسد زا یراک هگا هک مینزیم رس اجنیا میایم شوهم اب یهاگ طقف -هن

.. میدب ماجنا شرآ هساو

: دنکیم ضارتعا نانک رغ ورغ دنکیم هاگن شرآ هب حتلا نامه رد ایربک

ِیپ مرب ینکیم ملو ..هن منکب ومدوخ ِیبساک مرب یراذیم ..هن یدیم ومقوقح -هن

؟؟ وت هخآ یاوخیم نم ِنوج زا یچ ال ..صا مدوخ ِیتخبدب

: دیوگیم مارآ و دنکیم شهاگن انعم هدش،رپ عمج یاهمشچ اب شرآ

! ماوخیم یچ مگب نم، ِرتفد وت میرب -

*********

و کیش ِگنر دیفس یاه تفه هقی نآ زا یکی . دراد نت هب یترپسا ِهاتوک نیتسآ ترشیت

شباذج یاه هلضع .. دیشخبب .. شا یسکس یاه هلضع یور ییابیز هب هک تمیقنارگ

اههاگن ی همه هک تسا هتشاذگ یربلد و دید ضرعم رد نانچ ار وزاب !رپو هتسشن

یترپسا و..کالِه دنکیمن یهاگن چیه سکچیه وهب دراد مخا هک هتبلا . دنامب شا هریخ

تیباذج ِرو کی هب همه دیوگب و دنیبب اهار هاگن رتمک هک هتشاذگ شرس یور مه

! دنتسین مه شیاه

و لکیه ِتمظع نآ مه..اب رد یاهمخا و یدج ِتروص نامه .اب دوشیم هدایپ نیشام زا

هدرم هتشک یروطنیمه ، هداعلا قوف ِترپسا ِپیت ونآ الین ضع و ربتس ی هنیس نآ

! دهدیم هک تسا

وا ِترپسا ِپیت ِندید واب دوشیم دنلب شیاپ هب شا یشنم . دوشیم شتکرش ِدراو

. دنکیم بجعت

.. ریخب نوتزور .. یهانپ یاقآ -سالم
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اهمشچ ی همه عقاورد . ددرگیم هچبرتخد نآ ِلا بند مشچ و..اب دهدیم ناکت یرس شرآ

! بیرغ بیجع بالی نوطیش ِرتخد کی ِلا بند ،هب گرزب ِشرآ یاقآ و.. شرآ ِلا بند هب

؟؟ هدموین ماسرب -سالم..

کوکشم ! دریگیم ار ماسرب نآ ِغارس هدماین زونه وهُا.. دنکیم شهاگن یا هیناث یتمحر

اه!! دننزیم

... هنوخرادبآ ارچ..وت -

ِمد نامه دیآ.وزا یم نوریب هناخرادبآ زا ایربک هک هدزن لماک ار شفرح زونه

: تسا دنلب شیادص هناخرادبآ

؟؟ هوهق ای یروخیم ییاچ یشنم موناخ -

: دنزیم کوکشم ِماسرب هب یا هراشا و ددنخیم یتمحر

.. شاهانیا -

مدق . دوشیم هدیشک دراد، رارق نآ رد هناخرادبآ هک ییورهار ِتمس هب شرآ ِهاگن

دعب یا هیناث .و دشکیم تمس نآ ارهب شهاگن یتمحر ی هراشا اب ایربک و.. درادیمرب

. دوشیم رادیدپ ، تیباذج وکالسو پیت و لکیه یاقآ

اب ایربک .و تسا شا هریخ مه شرآ هکیلا حرد .. دنام یم وا یور یا هیناث دنچ شهاگن

رمک هب تسد و دنکیم هاگن وا یاپ رسات هب شتروص یور هدش نهپ ی هدنخ و نیسحت

: دهدیم ناکت یرس و دنکیم هلوک و جک یبل

میتفا یم سپ مد زا همه ، تکرش وت یایم یروطنیا یگیمن !! رسپ ورب وّپیت -هعَب!

؟؟؟ نوج سیئر تساو

ود نآ ِنیب یهاگن ، واکجنک و قیقد یا هدنخ اب یتمحر ! دزیریم مه ینابز هچ

: رهاظ هب هتبلا دیآ، یم یا هبذج ، مخا نامه اب شرآ .و دنادرگیم

.. نزن فرح ردقنا رایب، نم هساو هوهق -هی

: دیوگیم تنطیش ورپ مارآ ایربک ،هک درذگب شرانک زا دهاوخیم و دوشیم کیدزن
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؟؟ نوطیش رَدَد تمربب مدوخ هکاب یدز پیت -

، ترپسا یکالِه هبل ِریز و..زا دزادنا یم وا هب هریت یاهمشچ نآ اب یپچ ِهاگن شرآ

ناخ! یشحو بخ تسا رت اریگ شهاگن ردقچ

؟؟ هسَلم یلیخ تِروخ کتک هک هتفگ تهب یسک -حاتاال

: دیوگیم مارآ نهپ ی هدنخ نامه اب ایربک

هک.. ننزیمن ..اما نگیم یماک و یهوک -هرآ

: دنزیم وا هب یندرگ سپ کی و دشکیم یبل هدش کیراب یاهمشچ اب شرآ

وت! هب ندز یندرگ سپ هدیم حلا بیجع هک منزیم نم شضوع -

لیدبت یا هزماب مخا هب شا هدنخ دوز یلیخ و دراذگیم شندرگ یور تسد ایربک

: درغیم ، دزادنا یم شیولگ یوت هک ییادص .هکاب دوشیم

... منزیم نیچمه هعفد نیا ! انیبیم دب ینکن هاتوک وتتسد -

اب یمک . دراذگیم وا ِرس یور و درادیمرب شرس یور ارزا شه کال شرآ شفرح نایم

! تذل و.. صرح و تنوشخ

.. هشاب مزیم یور م هوهق هگید ی هقیقد کی هفخ!ات -

مشچ هدنخ و مخا هکاب دنکیم هاگن ییوا یکالههب هبل ِریز .زا دوشیم الل ایربک

اباب! دوب ینفخ ِتکرح بجع . دوریم شرتفد ِتمس وهب دریگیم

یاه هکیت نآ زا یکی ، هبذجرپ ی هفایق نامه واب ددرگیمرب شرتفد ِرد یولج شرآ

: دنکیم کرتخد ِراثن ار شباذج

منک! تِهت رسو مدموین -یاّلاات

: دیوگیم هدارا ویب دروخیم ناکت ایربک ِلد یوت یزیچ کی

! نوووج اباب نوج -
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و دریگیم مشچ دنک. ظفح ار شا هبذج نامه دنکیم یعس هدش عمج ی هدنخ اب شرآ

! هدارا یب یندمآ شوخ ..اب دنکیم رکف کرتخد ِلکش رسو .و..هب دوشیم شرتفد دراو

یوت ار ناجنف . دزیریم شیارب هوهق و دراذگیم شرس یور سکعرب ار شرآ کالِه ایربک

ار یشوگ . دریگیم "ار یزیت یسِا ی" هرامش وا، ِقاتا هب نتفر زا لبق و دراذگیم ینیس

: دونشیم ار یسِا یادص . درادیمرب ار ینیس و دراذگیم ششوگ ِمد

.. ماسرب شاداد -سالم

: دهدیم ار شباوج و دنکیم زاب ار شرآ ِرتفد ِرد ایربک

زورما یبساک و راک ؟؟ نا اجک اه هچب ؟؟ ییاجک ؟؟ ربخ هچ ؟؟ یسا یروطچ -سالم..

؟؟ نتِرب و رود مه نیسح و فِسوا و لضفلا وبا ؟؟ هروطچ

! شدوخ یارب تس یلسلسم هللا شام

! شا یماسرب ِندز فرح و دنکیم هاگن شندش لخاد هب شرآ و

. دونشیم ار یسِا یادص ، دوریم وا ِزیم ِتمس هب هکیلا حرد ایربک

.. نرَو و رود نیمه ..هرآ متصلخم -

: دیوگیم و دراذگیم زیم یور ار هوهق ، شرآ ی هریخ ِهاگن یولج ایربک

ی همه .. دیشاب هنودیم نوا ِمد راهچ تعاس .. مگیم یچ نیبب نک شوگ بوخ سپ -

..گ هنومَن اج یسک دیشاب گنهامه ..زاب متفگ نوشهب زورید مدوخ نک.. عمج ور اه هچب

.. نشاب یمتح ششاداد و نوتب ال

واج کوکشم . دنکیم شهاگن کوکشم و.. دنکیم گنت مشچ و دهدیم هیکت شرآ

؟!! رتخد نیا دنزیم فرح یچ ی هرابرد و.. هدروخ

: دیوگیم یشوگ یوت یسِا

.. میرایم ور همه .. شاداد تحار تلا یخ هشاب -

: دهدیم ار یسا ِباوج ، شرآ ِهاگن هب هریخ ایربک
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.. نوتمنیبیم عفال.. سپ -

یوت شرآ .و دهدیم رُس شداشگ ِراولش ِبیج یوت ار یشوگ و دنکیم یظفاحادخ

: دیوگب شدوخ ایربک ات دنکیم شهاگن ردقنا توکس

ونومادیرخ ، میریم راهچ تعاس اه؟؟ ؟؟ هگید هبوخ میرب راهچ تعاس نوج سیئر -

؟؟؟ بخ میروخب ازتیپ .. میروخیم نوریب مماش ،هی مینکیم

: دسرپیم هنارکفتم و جیگ شرآ

؟؟ یرب یاوخیم اجک -

: دیوگیم یصاخ ِنحل واب ددنخیم ایربک

.. دیرخ میرب میاوخیم -

: دسرپیم هلصاف بال شرآ

؟؟ یک -اب

: دیوگیم عیرس مه ایربک

-ابوت..

: دروخیم هرگ رتشیب شرآ یاهمخا

؟؟؟ یچ اه هچب -نیا

: درادیمرب ار ینیس و دزادنا یم یاباال هناش ایربک

! ندوب یبوخ یاه هچب وت، ِلثم ..هگا نایب دیاش مه انوا -

دیآ. یم نوریب قاتا زا شرآ ی هدش نشخ ِهاگن یولج و

هچب نآ ..هب رتخد نیا ِندرک دیرخ .هب دنکیم رکف ابوا نتفر نوریب هب اهتعاس ات شرآ

اقیقد رتخد نیا ارچ؟! ال صا ؟!! دیرخ ماش؟!ای یارب و.. دنتسه مه اهنآ اال متحا اه..هک

؟؟ دیمهف دوشیمن هک دنکیم یلغ هچ دراد
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کرش یاهراک یدنب عمج ِلا حرد سلا، ِرخآ یاهزور نیا و درادن شراک یور یزکرمت

! دراذگب رطخرپ ِتیربک نیا ..رگا تسا

هرظتنم ِریغ و دیعب ِراک ره ِرظتنم ،ایهن.. دورب نوریب ابوا دهاوخیم دنادیمن رگید حاال

نآ هکاب دراد یدیرخ هچ دوش؟! ریگلفاغ تسا رارق مه رابنیا و.. تسه رتخد نآ زا یا

؟؟؟ دراذگیم رارق هچب همه

،ردار شرتفد ِرد هب یهاتوک ی هقت اب ایربک هک هدنام راهچ ِتعاس هب یتعاس مین زونه

: دیوگیم هلصاف .وبال دوشیم دراو و دنکیم زاب

وشاپ .. هراهچ ِکیدزن تعاس دش.. رید شاداد وشاپ .. میرب نک عمج وشاپ نوج سیئر -

.. مرادرب ومنیشام لوا نم میرب وشاپ هرت.. رونوا نوبایخ هس ود منیشام ،نم میرب

ییاهمشچ ..اب سکعرب روطنامه . دراد رس ارهب کالِهوا زونه هک.. دنکیم شهاگن شرآ

تسد رُپو یاهوربا .. شدیفس اتبسن ِتروص . دنزیم مشچ یوت یدایز حتلا نیا رد هک

یلپت ،اما دنتسین تشرد .. شیاهبل ..و دراد مه هنوگ دنا. حتلا شوخ هک یا هدروخن

! دراد یس وکابال یزورما ِتروص لک.. رد ممموه ؟!! دنتسه مه مرن دنا!

دنک: فرحنم کرتخد ِتروص ارزا شرکف دنکیم یعس

؟؟ وت یراد یدیرخ -هچ

: دریگیم اوه رد یتسد ایربک

یایم هگا ؟؟ یایم منک.. شمومت منوتب بشما هنک ادخ .. هدیرخ یلک فووووا -

عِع! هگید وشاپ ..ِد میرب وشاپ .. هشیم رید هراد .. وشاپ

، پیت نیا رد هچب .اما..نیا دورب اههاگشورف اهو نابایخ رد ابوا دراد تسود بخ..

ی هنارسپ کالِه کی ..و رتداشگ ِزولب کی و داشگ ِراولش کی اب رسپ کی . تسا رسپ کی

درگ! هرود یاهادگ هچب هب هیبش و.. پیتدب و تس یلیچ و کرچ مه یمک .. سکعرب

.. یایم هار مشیپ مشکن تلا جخ ، یدزیم یباسح تسرد پیت هی -اللقا

ال صا . دوشیم جک شبل و.. دنکیم پیتشوخ یدایز یوا یاپاترس هب یهاگن ایربک

هک! تسین دلب ندیشک تلا جخ
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! مقشع مدیشوپیم تساو وماه ینابلخ یتفگیم بخ ؟؟؟ دموین تشوخ هههع -

: دیوگیم یا هنعط یرپ هدنخ کت اب دعب و دنامیم یا هظحل وا ییوررپ زا شرآ

.. یایب مشچ هب منکن رکف ،زاب یشوپب مه یراتسرپ و یناولم و ینابلخ -

: دیوگیم دنخبل اب مه ایربک

.. ماین وت ِمشچ هب تقوچیه شیااالهک رکش! ور ادخ -

؟؟ بانج دش مک تیور

یمک ..کی یمک دهاوخیمن شلد هروج چیه ینعی و.. دهدب یباوج هچ دنامیم یا هظحل

یاهوم و دنلب ِنهاریپ نآ اه..اب دراد ار شا ییاناوت ؟؟؟ دهد ناشن ار شیاه ییابیز

مه شمادنا .. هزات . تسا هدرک تباث ار دوخ بوخ هک یزاب سول و شیارآ و یرصم

! دراد یقارب و فاص ِتسوپ و.. مرف یور

اعقاو راگنا ! دنادیمن دنک، ور یتح مه ار شکچوک ی هشوگ کی دهاوخیمن ارچ حاال

! یرتکاب و کرچ ی هلولگ دشاب شیادخ زا ؟؟؟ ارچ و.. دیایب وا ِمشچ هب درادن تسود

ینک، فاص ومنهد یاوخیم ؟؟ یدب تروق ونم یایب یاوخیم ؟؟ هرآ ؟؟ یباوج لا -بند

همه هساو مراد تسود ..نمکال شاداد شابن شلا بند ؟؟ دایمن تنهذ هب یزیچ اما

وت! صوصخ ..هب مشاب ماسرب

: دنزیم هبرض رابدنچ ایربک ِرس هب شناتشگنا تشپ واب دنکیم یمخا شرآ

! هکوپ ِکوپ رکش ور ادخ .. هگید یتحار یرادن لقع -

کال: تسا هدش هداز راکبلط و دراذگیم شراد ِرسکاله یور تسد ایربک

؟؟ مایب وت ِمشچ هب ماوخیمن نوچ -

! دیاش ؟؟ موه

: دنزیم رشت ، باوج یاج هب رورغ ِبانج بخ اما

.. یرب تدوخ تمتخادنن و مدشن نومیشپ ات میرب -رپب
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: دیوگیم مارآ ، مخا زا شا هدش عمج ی هفایق الِف خرب مه.. ایربک

! میرب بخ -

. تسا هدننک ریگفاغ اعقاو .. شا ییوهکی یاهندمآ هاتوک ! شرآ ِراظتنا زا رود ردقچ و

المه صا هک شا ینابصع ِتروص نیا صوصخ .هب دنیشنیم لد.. ..هب تسا لا حاب

تس! یندمآ شوخ رتشیب . تسین ینابصع

مه یمک یتح و دنکیم شومارف ار تینابصع رگید ایربک . دننزیم نوریب تکرش زا

و دیآ یم نییاپ رپب رپب اهار هلپ رناژییا یرپ هدنخ .واب دنکیمن ظفح ار شرهاظ

یاه یقرب هلپ نآ زا یکی ، شرآ ریحتم ِهاگن یولج و درپیم شرآ هب ور هلپ نیرخآ رد

کی و هتفرگ ار شراولش ی هچاپ کی هکیلا حرد . دنکیم ور ار شا یا هفرح و نَفخ

. تسا شرس یور شتسد

: دزادنا یم کرتخد هب یروابان ِهاگن شرآ

! اطلغ -هچ

: دیوگیم و دیآ یم شرانک هدنخ اب ایربک

.. دیرخ میرب دایب ماهاب داوخیم زورما و داد راختفا هک نومشاداد راختفا هب منیا -

ال صا تاساسحا زاربا یوت رتخد نیا وا، ِسکعرب . دنکیم شهاگن یمشچ هشوگ شرآ

دنک!وحا اج همه لد یوت ار دوخ هدش، هک مه روز هب تسا دلب بوخ و.. دراذگیمن مک

؟!! هدرک زاب اج مه وا ِلد یوت ال..

! نیمه یا.. هزماب طقف -

؟؟؟ ایآ فرح نیا تسین تدوخ هب دیکات یارب رتشیب

: دیوگیم هدنخ واب دروخیم اج شفرح زا ایربک

تنهد هرخ هکباال ما هزماب یردقنا ینعی ما؟! هزماب یدج ؟؟ ما هزماب ! ااااباب میرکاچ -

روطچ هرتخد نیا دیسرپ تزا یکی ینعی ؟؟ ینک لر تنک وتدوخ یتسنوتن دشو او

؟؟؟ تس هزماب یگیم شهب ، هیمدآ
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: دراذگیم شتشپ تسد یا یکالهف هدنخ اب شرآ

.. نزن فرح ردقنا -ایب

: دیوگیم هنارکفتم ولج هب ور ایربک

ما هزماب ..الدب هدشن ام یاهادا و وچلا شچ قشاع هاریب مه نیچمه سِرپ وتا سپ -

! میتشادن ربخ و میدوب هزماب ش هساو .. یِخآ .. هگید

ناج و.. درخیم ورناژی هیحور دوخ یارب ردقچ ، تیمها ویب کچوک ِفرح کی اب

مه تسود و.. دروآ یمن رد رس وا یاهفرح زا دایز .. شرآ !و نیمه ینعی ندوب تخس

دوش. واکجنک هک مه ردقچره . دسرپب درادن

و دناراخیم ار شغامد ی هشوگ هنارکفتم ایربک . دنوشیم شرآ ِنیشام ِراوس مهاب

: دیوگیم راو همزمز

! مکمن یادخ ینعی ، مشاب هزماب یکرخ رورغ ِسبُی سیئر نیا ِرظن رد -هگا

ِتمس ارهب شا هدز قوذ ِهاگن و دوشیم شتروص ِنهپ یداشگ هلگ ی هدنخ رکف نیا اب

: دهدیم شا هدش گنت یاهمشچ و شرآ

! هلوت -

ارچ؟!

: دنکیم دیدهت مارآ و دوشیم رت عمج شرآ یاهمشچ

هک... شمدنبیم یروج هی مدوخ ،ای یدنبیم وتنهد االن نیمه -ای

: دنکیم قوذ رتشیب و دنکیم پچ مشچ ایربک شفرح نایم

! تِراد یلیق یاه تنوشخ هساو مدرکن شغ ات نوج سیئر وش هفخ -

و دشکیم یفوپ فسات .واب دریگیم مه شا هدنخ اه.. دیآ یم ششوخ . دنام یم شرآ

: دیوگیم

؟؟ یگیم یچ یمهفیم تدوخ چیه -
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یمرد شیولگ ِهت زا یرخ رِخ یادص و دلا میم تسد ِفک اراب شتروص دنت دنت ایربک

تس؟! ییاهادا لدم هچ رگید و..نیا دراشفیم مه ار شیاهمشچ نیح نامهرد . دروآ

..االن! هشیم لِو نکاالن ربص -

و ددرگیمرب شتمس هب دعب یا هیناث ایربک و.. تسا شرانک ِصاخ ِدوجوم ی هریخ شرآ

دنک: راتفر یداع دنکیم یعس

! میرب نزب بخ.. -

دش! لِو شیاه یلیق

ثکم واب دزادنا یم وا هب یا هناهیفس ردنا لقاع ِهاگن هتفر باال یاهوربا اب شرآ

. دوشیمن دنب اج کی و دراد یدایز رناژِی اتاذ ایربک . دروآ یمرد تکرح ارهب نیشام

ارزا شه .کال ددنبیم هرابود و دنکیم زاب ار شا یناتک ِدنب و دنکیم عمج ار شیاپ کی

هناش . دنزیم ارباال شیاه نیتسآ .. دشکیم شتروص یولج ار شا وهبل درادیمرب شرس

: دیوگیم رخآ ..ورد دهدیم ناکت ار شیاه

! شاداد لخاد چیپب ور یدعب ِنوبایخ -

نیا دوش! ادیپ حرط نیا زا ایند یاج چیه دنکن رکف و.. تسا توافتم یدایز شلدم

ِلومرف ،ای دوشیمن دیلوت رگید االای متحا و تس یا هفرح و صاخ ِیحارط کی رتخد

نیا و هدش ضرقنم شلسن مه دیاش ! تسه ایند رد یکی نیمه و هدش مگ شدیلوت

!! هدنام یقاب شلسن زا طقف تخس ناج ددع کی

داب ورد دشکیم نوریب تسد اراب شرآ وکالِه دهدیم نییاپ ار هشیش ایربک

! تسا مارآ یلیخ رکش ار ادخ هک دنکیم همزمز مه یگنهآ بل ِریز . دناصقریم

؟؟ یاوخیمن هن خیم خیس .. مگنلپ ِقشاع نم گنلپ گنلپ گنلپ گنلپ -

دیوگیم باالیی دنلب ِنووووج ، هداتسیا نابایخ ِرانک هک یا یترق ِرتخد هب هک شدنیبیم

: دریگیم مشچ ییادص یرپ هدنخ واب



tlg
:@

NOVELSLAND

دوب! یگنلپ بجع -

! درادن هگنل هک تس یضوع ِماسرب کی حتلا نیا رد

! دهدیم نامرف ، دوشیم در ناشرانک زا هک ینیشام هب هک درذگیمن یا هیناث دنچ و

! تسد فالن هکیترم ورب! ..ایب یدَر ایب ؟؟؟ یدروآ رس هگم هگید ورب -ایب

؟! هچب نیا دراد لوو کال

رتخد نیا دراد تسود .االن.. دنکیم شهاگن طقف یبلا ج حِلا سح و توکس رد شرآ

اه!!ثمال دشاب مه تیمها یب دهاوخیم هتبلا دنک!و هاگن طقف ووا دروایبرد ادا طقف

: دنزیم رشت ، مخا اب

! هچب تاج ِرس نیشب -

: دیوگیم وا، هب ییارذگ ِهاگن اب ایربک و تسین هارمه تیدج اب مه شندز رشت اما

! مدشن راوس هک یوت هلَک ..ور هگید مماج ِرس ومع -

ماسرب نآ .زا تسا ماسرب مهاالن ردقچ ..و دروخب یسَپ زورما هتفرگ میمصت ! ریخن

دنک! شهت ورسو دناچیپب ار ششوگ دراد تسود مدآ هک اه نج ِمخت

ِنار هب دنزیم شتسد ِفک اب وهکی ایربک هک تس ایربک لیلحت هیزجت ِلا حرد هنارکفتم

وا! یاپ

.. لخاد ورب ور نوبایخ نیمه ! چیپب چیپب -

. تسا هارمه حیلا کی اب شا هدنخ کت و دروخیم اج ایربک ِیتحار ردقنا زا

.. شاوی اباب بخ -

. دوشیم نازیوآ نیشام ِنییاپ ی هشیش زا ایربک و دوریم لخاد ار نابایخ

.. رتولج مکی -

: دنزیم شیادص ثکم ،اب ایربک ِراتفر هب ندرک رکف اب شرآ
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! هرتخد یوُه -

! کیتنامر هچ

یم شیاپاترس هب یهاگن مشچ ی هشوگ زا شرآ . دنکیم شهاگن و ددرگیمرب ایربک

: دسرپیم و دزادنا

؟؟ یتحار ردقنا ادرم ی همه -اب

؟! رخآ دراد ندیسرپ

؟؟ متحار ینعی یلدم -هچ

..اما دنزب فرح شدرومرد درادن تسود دنچره و دهدیم ناکت اوه رد یتسد شرآ

: دیوگیم و دناوتیمن

کال! یتحار یلیخ .. تاندرک یخوش .. تاراک نیمه -

: دیوگیم یتسیابردور یب ایربک

؟؟؟ تهب مدز تسد ثمال هکنیا -

: دیوگیم ..و باوج نیا زا دریگیم شا هدنخ

.. شیکی -ثمال

: دزادنا یم یاباال هناش ایربک

،هرآ! مماسرب یتقو -

! رگید تسا هدید اه هچب اب تکرش اررد شراتفر . دوبن تخس دایز مه شسدح بخ

؟؟ یچ یتسه ایربک یتقو -

: دنکیم شهاگن میقتسم ایربک

.. هراد مفرط هب یگتسب -
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..و دهدیم هزاجا شرورغ هن .اما دمهفب رتهب و دنک رت زاب دراد تسود ار نیا

حلا نیا !اب دشابن تحار ابوا رگید رتخد نیا هک دوشب یروج کی دراد تسود هن..

: دسرپیم

؟؟ هراد فرط ِیچ هب یگتسب -

.. شمنیبب یروطچ هکنیا -

ایربک . دهدیم ورف و.. دیآ یم شنابز ِکون ات لا ..وس دراشفیم بل . دنکیم ثکم شرآ

: دیوگیم

راد.. هگن اج نیمه -

دهاوخیمن و.. دروخیم لوو شنهذ یوت لا وس زونه .اما دراذگیم زمرت یور اپ شرآ

هَا! یتنعل دسرپب

: دنکیم زاب ار نیشام ِرد ایربک

ایب.. ملا ..بند میتفر -ام

: دسرپیم طقف .اما دورب رگید ِنیشام کی وااب درادن تسود

؟؟ الهمز نیشام اتود -

: دیوگیم ندش هدایپ ِلا حرد ایربک

.. ندایز اه هچب -هرآ

تسین رارق و.. دنوش هارمه اهنآ واب دنیایب دنهاوخیم مه اه هچب نآ اعقاو سپ

دب! و..هچ دنشاب اتود ناشدوخ

: دنکیم شرآ هب ،ور دوشیم هدایپ یتقو

مهب ! یدن یتوس تقو هی نوج سیئر هشاب تساوح .. امرتخد نم ننودیمن اه هچب -

؟؟ بخ .. متفرگ ضرق ماقیفر زا یکی زا مه ور هنیشام .. ماسرب وگب

: دنزیم یدنخجک شرآ
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؟؟ دوب هداد وداک تهب تاقیفر زا یکی هک هراتیگ نوا لثم -

: دیوگیم ترفن واب دوشیم عمج ایربک ِتروص ، راتیگ ِمسا ِندمآ اب

.. تِرج طسو زا مراد تسود ، هتفیم مدای یتقو هک زادنن مدای ونوا -

! دنکیمن الح.. وصا دنکیم یثکم

! مدب -

: دنکیم کیراب مشچ شرآ

رع یتقو .. منکیم ادیپ تهب تبسن ، متفیم ازور نوا ِدای یتقو نم هک یسح اقیقد -

... تِرج مراد تسود ، هتفیم مدای تاندز

: دیوگیم عیرس ایربک شفرح ِنایم

! منزیمن تسد تهب هگید -

؟؟ تشاد یطبر هچ اه؟!

: دیوگیم مارآ و

... تیبرت -یب

: دنکیم شیادص بجعتم یا هدنخ اب شرآ هک ددنبب ردار دهاوخیم و دنکیم دنلب رس

! تیربک یوُه -

ناخ! رورغم دنک ادص ار شمسا تسین دلب هک مه مدآ ِلثم

: دیوگیم مخا اب ایربک

! ماسرب وگب -

: دسرپیم ثکم یا هیناث ..اب ضوع رد شرآ

؟؟ ینیبیم یروطچ ونم -



tlg
:@

NOVELSLAND

اعقاو شرآ .و دوشیم لفق مه رد ناشهاگن و.. دوشیم توکس ناشنیب یا هیناث

دوب، هدرک اررپ شنهذ ِمامت هک ار لا وس نیا تسناوتن نیمه یارب ! دنادب دهاوخیم

دنک. شومارف

: دیوگیم شفورعم ِتخیریب ِدنخجک هکاب تس ایربک

... ینیبب ماسرب نومه ونم هک یطرش ..هب نوج سیئر مرادن یلکشم -ابوت

ی هنارسپ ِپیت هکاب یرتخد ی هریخ دنام یم شرآ .و ددنبیم وردار دیوگیم

ار وا دناوتیمن هک.. دنکیم رکف .و دوریم شی باال لدم ِنیشام ِتمس هب شحاضتفا

یولج ِرَپِس یور ار شیاپ کی ایربک هک حاالیی نیمه حاال.. نیمه !و دنیبب ماسرب

ار شچییوس ، شباروج یوت ..وزا دهدیم ارباال شراولش ی هچاپ و دراذگیم شنیشام

! دنیبب هنارتخد ِپیت کی ..اب رابکی ار وا دراد تسود ، دروآ یمرد

شلا وبند دنزب رود هک دنکیم هراشا وا ،هب دنکیم زاب ار نیشام ِرد هکیلا حرد ایربک

! قیفر کی ِلثم اعقاو . دیایب

رگید .حاال دنکیم تکرح ایربک ِنیشام ِلا بند رکف،هب ِقرغ شرآ و دنکیم تکرح ایربک

و دمآ هک دش بوخ . درادن دیدرت رگید و تسین نامیشپ هدش، هارمه ابوا هکنیا زا

نآ و..اب ازتیپ و ماش ِتقو بش..ات ..ات دنارذگ دهاوخ کرتخد اب زورما هک دش بوخ

اه؟! هچب

کی زا رتخد ..کی تسا رتخد دنادیم .حاالهک دسانشب رتشیب ار وا زورما دهاوخیم

. تسا رتخد نیا یاهراک ی همه ِتشپ یفده امتح دنادیم ..حاالهک رادلوپ ی هداوناخ

هچب نآ ،اب رطخرپ ِتیربک درک..و دهاوخ شزیارپوس روطچ زورما دنیبب دهاوخیم

یوت شاک .. طقف داد. دنهاوخ شناشن ییاهزیچ هچ و درب دنهاوخ اجک ارهب اه..وا

! تسشنیم شدوخ ِرانک نیشام

وعالتم دهدیم ناکت وا یارب ار شتسد نیشام ی هشیش زا ایربک . دنسریم نادیم هب

هاگن هچب نیا یاهادا هب یا هرخسم ی هدنخ کت اب شرآ . دتسیاب هک دهدیم

! تسا تلا جخ زا وخیلا تحار شیاهراک ی همه ردقچ و.. دنکیم
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هگن نابایخ ِرانک ار دوخ ِرت یلومعم اتبسن ِنیشام ، ایربک باالی لدم ِنیشام ِرس ِتشپ

..اما تسا رت تمیقنارگ وا ِنیشام هب تبسن ایربک نیشام هک دیایب شدب دیاب . درادیم

. دراد قرف رتخد نیا !کال دراد قرف رتخد نیا ِراتفر

هک ار ییاه هچب هزات .و دشکیم نابایخ ِرانک ارهب شهاگن شرآ و دوشیم هدایپ ایربک

! دنشاب تسا رارق اعقاو سپ فوا . دنیبیم ار دنا هداتسیا اهنآ ِرظتنم نابایخ ِرانک

. دونشیم ار وگ دنلب ماسرب یاّرَق ِیادص رود نامه ..وزا دوشیم هدایپ نیشام زا

! شرآ ومع ِنیشام ِراوس نوتفصن ، دیشیم هنیشام نیا راوس نوتِفصن -

: دیوگیم هدز ناجیه و دنکیم دنت اپ ایربک ِنیشام ِتمس اههب هچبرسپ زا یکی

!! هنفخ هچ ؟؟؟ یدروآ اجک زا ونیا شاداد -َاَاَاَا

: دهدیم کرسپ هب یهاتوک ِباوج

.. هماقیفر زا یکی هساو -

: ددرگیمرب اه هچب ی هیقب ِتمس هب دوز یلیخ دعب و

.. نشب ومع ِنیشام ِراوس نرپب ارسپ ، نایم نم اب ارتخد -

.و دنکیم ورف شا یکشم ِنیج ِلخاد ار شتسش ِناتشگنا و دتسیا یم یا هشوگ شرآ

و قوذ هک ییاه هچب . دنکیم هاگن ایربک اهو هچب هب یصاخ و.. هرخسم وحِلا سح اب

..نآ یکی ..نآ هچبرتخد نامه !و.. درابیم ناش ِیلیچ و کرچ ِتخیر رسو زا هدنخ

. دروآ یم شدای ارهب ناشرثکا .. کرسپ

ِنیشام ی هشیش هب هک یرسپ نامه هک هتشذگن ایربک ِفرح زا یا هیناث دنچ زونه

: دیوگیم ، هدیبسچ ایربک

؟؟؟ مایب امش اب منم ماسرب -

: دنکیم دنلب ار شیادص دنک، شهاگن هکنیا ِنودب ایربک

.. میرب دیش راوس عیرس دّمم.. شمه ههار هقیقد -هد
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: دنزیم هناچ کرسپ

ال هیچ نیبب ایب یسِا هلا! حاب یلیخ .. مشب هنیشام نیا راوس مراد تسود نم هخآ -

نیا! هنیشام یادخ .. بصم

.و دنادرگیم شرآ ِتمس ارهب شیاه کمدرم دعب.. و دناخرچیم هقدح رد مشچ ایربک

: دیوگیم

.. رایب وت ور ارتخد سپ -

: دریگیم ار ایربک ِتسد یا هزیم هزیر ی هچبرتخد کی هلصاف امابال

تس! هدنُگ یلیخ .. مسرتیم ومع ..زا مایم ابوت نم یشاداد -

اباحم ویب دنلب فرح نیا اهاب هچب ی هیقب و.. دنام یم هچبرتخد یور شرآ ِهاگن

: دنزیم رشت ییولگ یوت هدنخ اب ایربک . دندنخیم

عع؟!! اه هچب -

: دوشیم هلصوح ویب دنکیم یمخا شرآ اما

ِرس نوشاهاب هتعاس ود یداسیاو .. میرب میش راوس نک میسقت ور اه هچب عیرس -

؟؟؟ ینزیم هنوچ یراوس نیشام

نامه ..اب ددرگیم وا یاپات رس هب شهاگن و دهدیم وا ارهب شا یا هشوگ ِهاگن ایربک

: دیوگیم مخا اب شرآ هک یروج هدش! عمج ی هدنخ

؟؟؟ ینکیم هاگن یچ -هب

مشچ یدب ِهاگن اب ایربک ! دنکیم شهاگن سرت واب دبسچیم ایربک هب رتشیب هچبرتخد

. دنزیم وناز هچبرتخد یولج و دریگیم

ِلوغ نیا ِیچ داد!زا بابک تهب هک هشرآ ومع نومه نیا ؟؟؟ یلُگ لُگ یسرتیم یچ -زا

؟؟ دوب کانسرت کِرش ! هکِرش نک رکف ؟؟ شنیبب ؟؟ یسرتیم نوبرهم

فصن طسو ارزا ایربک دراد تسود شرآ و.. دنکیم شرآ هب یهاگن دیدرت اب کرتخد
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: دیوگیم دیدرت نامه اب کرتخد دنک!

دوب.. نوبرهم -هن..

: دهدیم ناکت رس ایربک

هدب.. ازتیپ نومهب هرارق .. نوبرهم ِلوغ ومع ! هنوبرهم کِرش ِلثم ، مشرآ ومع -

: دوشیم تشرد کرتخد یاهمشچ

؟؟ کِرش ومع -

هچب نیا ِمامت ردقچ هک دنکیم رکف شرآ و دوشیم دنلب اه هچب ی هدنخ یادص رگید ِراب

: دیوگیم هدنخ هکاب ایربک مه همه زا لوا دنا! المز یسَپ اه

نوا تساو ماوخیم .. میرب وش راوس هلوغ ومع ِنیشام وت ورب !حاالرپب کِرش ومع -هرآ

.. امرخب ور هیفُپ فُپ نهاریپ

: دوشیم تشرد ناجیه زا نوتب گال یاهمشچ

؟؟؟ ماسرب یگیم تسار -

: دیوگیم ناجیه وااب ِلثم !و هچبرتخد ِقوذ زا دنکیم قشع ایربک

دوز هک وش شرآ ومع ِنیشام ِراوس ورب ودب .. میرخیم مه یخت خَت شفک هزات -هرآ!!

.. میرب

یمک زونه دنچره دیآ.و یم شرآ ِتمس وهب دوشیم یضار هرخ باال هچبرتخد

: دروایب مک هک دوشیم ثعاب شفک و نهاریپ ِقوذ ،اما دسرتیم

.. میرب .. نوبرهم ِلوغ ومع -

: دنکیم هراشا اهرتخد هب یدنلب ِفوپ اب

دیش.. راوس دییودب -

: دیوگیم اهرسپ هب یضار ایربک
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.. دیایب نم اب امش دیرپب -

وهب دنکیم دنلب نیمز یور ارزا نوتب گال هکیلا حرد شرآ !و دننکیم حلا رتشیب اهرسپ

بحاص ؟! دنرادن وراک سک اه هچب نیا هک دنکیم رکف دوخ ،اب دوریم شنیشام ِتمس

و دننکیم دامتعا همه ،هب شفک تفج کی و نهاریپ کی هک..اب دب ردقچ ؟؟ دنرادن

یراک هچب و.. دشاب شلا س شش دیاش . تسا وسلا نس مک یلیخ هچبرتخد بخ..نیا

! تسا

.و شرس ِتشپ مه شرآ و دتفا یم هار ایربک ، دنوشیم ریگ اج اه هچب ی همه یتقو

..گال تسا بذعم تس. حیلا کی اه، هچبرتخد ِبیرغ بیجع ِهاگن ِینیگنس ..ِریز شرآ

دراد و هدنام هریخ وا هب ندز کلپ ِنودب ، هتسشن شرانک ِیلدنص یور هک ینوتب

ایآ؟! دنکیم شفشک

کرتخد یارب یبل تخس یلیخ مخا و..اب دزادنا یم کرتخد هب ییارذگ ِهاگن شرآ

: دیوگیم و دنکیم زاب اجک اراتان ششین نوتب راک،گال نیا .اب دشکیم

! دیدنخ -

راهچ هب مه یهاگن .و دنکیم شهاگن بجعت واب دروخیم اج هچبرتخد ِفرح زا

کی ای یفرح کی ِرظتنم مه اهنآ راگنا و دنا هتسشن بقع ِیلدنص یور هک یرتخد

دنک زاب خی تسا دلب ردقچ هک مه شرآ دوش! زاب ناشِخی یمک ات دنتسه وا زا یراتفر

! رخآ

: دیوگیم ثکم اب

؟؟ مراذب گنهآ اه هچب -

: دشکیم ولج ار دوخ اهرتخد زا یکی

.. راذب ومع -هرآ

یشورف ِلافلا حرد نابایخ اررد وا لبق ی هعفد هک تسا نامه . دسانشیم ار کرتخد

داد. شناشن ار ایربک ِطاسب ِسردآ رتخد و..نیا دید

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد
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.. مراذیم گنهآ بخ.. هلیخ -

: دیوگیم نوتب گال

! راذب اینداد رِق نوا زا ومع -

یوت درب. ناروتسر اهارهب هچب نیا ایربک هکاب دتفا یم یلبق ی هعفد ِدای هب

ینتساوخ یدایز شیاهادا و دمآ هوشع شیارب دوب..و ماسرب هک یتقو ایربک .. نیشام

دوب. بیجع و

اهار هچب نیا تسین دلب دنک. راتفر ایربک ِلثم تسین و..دلب دنکیم یِلپ یگنهآ

یا..ِریز هرخسم یلیخ ِزرط دنک.وهب مرگ ار ناشرس و دنزب یفرح یتح .ای دنادنخب

هَا... دننکیم شهاگن ردقچ ! تسا بذعم هچب دنچ نیا ِهاگن

ینداد رق نادنچ هن ِگنهآ و دنیوگیمن یزیچ رگید مه اه هچب هک دنزیمن فرح ردقنا

.هک دیدیمن ار اهزور نیا مه باوخ یوت . دوشیم رکف ِقرغ شرآ .و دنهدیم شوگ ار

ماش!ورد و شدرگ و دیرخ ناشدربب دهاوخب و دنک شنیشام ِراوس ار یراک هچب دنچ

ناشیاه هداوناخ و.. ندیشوپ سابل ِزرط .. ناشندرک اه..راک هچب نیا ِیگدنز نیح نامه

اه! هچب نیا اب ایربک ِتقافر مه.. یفرط .زا دزیریم مه ارهب شرکف

: دوشیم نوتب گال ِیلدنص ِیتشپ ِنازیوآ و دشکیم ولج ار دوخ اهرتخد زا یکی

؟؟؟ یدید ور هسکع نوا ومع -

: دنکیم کرتخد هب ییارذگ ِهاگن

؟؟ هسکع مودک -

: دیوگیم هدز قوذ کرتخد

.. ندروخ بابک ِعقوم .. میتخادنا هناروتسر نوا وت یرس نوا هک نومه -

. دروآ یم دای هب ثکم واب دنرپیم باال شیاهوربا

؟؟ تفرگ شیشوگ اب ارسپ زا یکی هک نومه -



tlg
:@

NOVELSLAND

: دهدیم ناکت رس دنت دنت کرتخد

.. تفرگ سکع نیسای -هرآ..

: دوشیم واکجنک

؟؟ شیراد .. مدیدن -هن

: دیوگیم کرتخد

.. هراد مماسرب .. میتشاد شهگن نوممه .. هیراگدای ِسکع .. هههرآآآ -

هگن یراگدای و دنراد ناش همه دوب.اما یلومعم ِیشوگ کی اب یلومعم ِسکع کی

ار سکع نآ دراد تسود مامت ِیگرخسم حاالاب نیمه !و دراد مه ایربک و.. دنا هتشاد

. دنیبب

تعرس هک دهدیم نامرف وا ،هب دهدیم نوریب هشیش زا هک یتسد هکاب دنیبیم ار ایربک

الت! ِکرتخد دنک. مک ار

هک دنیبیم . دتسیا یم شرس ِتشپ مه شرآ و درادیم هگن نابایخ ِرانک ار نیشام ایربک

اب هارمه . یراجت زکرم ژو اساپ نیدنچ ،اب غولش اتبسن و دنتسه یراجت نابایخ یوت

: دریگیم ار شتسد نوتب و..گال دوشیم هدایپ نیشام زا اهرتخد

! میرب ومع -

تسد وا هب هچبرتخد هب تبسن یزوسلد ِسح کی . دنام یم کرتخد یور شهاگن

ردقنا دنک دزشوگ وا هب هک یکی ؟!ای درادن رتگرزب هچب نیا . دنکیم مخا و.. دهدیم

یسکره اب تحار ردقنا ..ای دروخن لوگ تحار ردقنا .. دنکن دامتعا اهدرم هب تحار

. دیوگن " ومع " یسکره هب تحار ردقنا !و دوشن هارمه

: درغیم یدج و دنک دروخرب مرن دناوتیمن شرآ .اما دناسرتیم ار نوتب گال شیاهمخا

؟؟؟ هشاب وگن.. سکچیه ومع!هب وگن نم -هب

دوخ واب دریگیم رتمکحم ار شتسد شرآ و.. دشکیم بقع ار دوخ سرت زا نوتب گال

: دنکیم هارمه
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؟؟ رتخد یدیمهف .. شرآ وگب ..مهب سرتن -ایب

ِتسد یوت ارزا شتسد ییوهکی یلیخ ، دنیبیم ار ایربک .ات تسا هدیسرت کرتخد اما

و دتسیا یم ایربک یولج ضغب .واب دنکیم دنت اپ ایربک ِتمس وهب دشکیم نوریب شرآ

: دیوگیم

درک! ماوعد ومع ماسرب -

زا یکی ، دیوگب یزیچ هکنیا زا لبق .و دخرچیم شرآ ِتمس هب عیرس یلیخ ایربک ِهاگن

: دنکیم هاگن شرآ اههب هچبرسپ

؟؟ یدرک اوعد ونم ِیجبآ یچ هساو ومع -

: دنزیم رشت کرسپ ،هب شرآ هب هریخ ایربک

هیچ! منیبب مدوخ ، نیسای دنبب -

.و دهد تروق ار شرآ دهاوخیم شیاهمخا اب ،اما دنزیمن یفرح رگید نیسای

تس. یروج کی شلا وح سح و تس یبصع ردقچ .. شرآ

: دیوگیم و دنکیم شزاون ار نوتب ِرسگال ایربک

.. هدرکیم یخوش امتح .. هنکیمن اوعد ومع -

ار شساوح دنکیم یعس ایربک . دریگب ار شا هیرگ یولج دهاوخیم یتخس هب نوتب گال

اهار! هچب ی همه ِساوح دنک.. ترپ

! هربخ هچ مینیبب هه هزاغم نوا وت لوا میرب دیایب اه هچب -

شرآ هب ور ایربک .و دننکیم هاگن ، دنکیم هراشا ایربک هک یگرزب ِهاگشورف اههب هچب

: دیوگیم

.. نوج سیئر -ایب

. درادیمرب یمدق یگف ..رپزاکال نتساوخن ورپزا دنکیم شیاهوم الی یتسد شرآ

و دوشیم مدق مه شرآ ،اب دنکیم تیاده هاگشورف ِتمس اهارهب هچب هکیلا حرد ایربک
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: دیوگیم

؟؟؟ یدنوسرت ور هچب ارچ -

ال وصا درادن حیضوت ی هلصوح دنچره و دنکیم شهاگن مشچ ی هشوگ زا شرآ

: دیوگیم هاتوک ،اما دروایب لیلد درادن تسود

دوب.. -المز

: دزادنا یم ولگ یوت ادص و دنکیم شرآ هب یا هنرادلق ِهاگن ایربک

؟؟؟ یش هراکیچ !!وت عوهوا -

: دیوگیم یدج یاه مخا نامه اب شرآ

ومع.. هگیم مهب یه دایمن مشوخ ش.. هراک چیه -

: دیوگیم هدارا یب شنابز .اما دروخیم اج شرآ ِفرح زا ایربک

! کِرش ومع .. داوخب تلد ما یلیخ -

. دناسرتیمن ار.. سخُت ِکرتخد شا هرغ مشچ و دنکیم هاگن ایربک هب یدج یلیخ شرآ

: درغیم مارآ و دنکیمن مک شا هبذج زا شرآ اما

ِباصعا هشاب تساوح ! ایربک مرادن ور وت یاه ییوررپ و اینورپ هزم ی هلصوح ال -صا

.. یدن کلقلق ونم

: درغیم ثکم ِنودب ایربک

؟؟؟ یدیمهف ، ایربک وگن نم هب هگید ! ماسرب -

دراذگیمن ارچ رتخد و..نیا دوبن ایربک و ماسرب ِثحب .االن دنکیم کیراب مشچ شرآ

؟! دناسرب ییاج کی ارهب شا هدننک هناوید یاه هبذج نآ رابکی شرآ

؟؟؟ ایهن متفگ یچ یدیمهف -

یگرخسم واب دنزیم یمکحم اتبسن ِیندرگ سپ شرآ ! دنکیم مه دیکات وررپ وررپ هزات
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: دیوگیم

اه! نکن یکپچ وت هفایق نم هساو -

ی هفایق نیا یارب شلد .. هظحل کی شرآ و.. دنکیم شهاگن یرو کی و ینابصع ایربک

هدش کیراب یاهمشچ .. شا هدش عمج یاهبل .. شا هدروخ نیچ ِینیب ! دوریم یخزرب

: دخرچیم ییوررپ هکاب ینابز ..و.. شا

طقف .. هسریمن تهب مروز نکن رکف ! مدرکن شهاتوک مدوخ ات نک هاتوک وتتسد -

!! هشب هدیرد اه هدرپ و هرب نیب زا نومِنیب مارتحا ماوخیمن

مخا .واب دنکیم شهاگن یا هیناث دنچ رمک هب تسد و دوشیم هدرشف .. شرآ کف

: دنزیم رشت و ددنخیم

؟؟؟ بخ .. دنبب وتنهد و راذب مه ور وتیتفوک یابل نوا وت طقف ! دنبب -

: دیوگیم وکالهف دریگیم ار شتسد شرآ هک.. دهد باوج دنکیم زاب ناهد ایربک

! نترظتنم تاه هچب ..ایب دنبب متفگ -

اهنآ وهب تسا هداتسیا هاگشورف ِرد ِمد نوتب .گال تسا نیمه راگنا بخ ؟؟ شیاه هچب

. دنکیم نتفر هار هب راداو ار ووا دشکیم ار ایربک ِتسد مکحم و تفس شرآ هدز. لز

. دوشیم هدیشک شلا بند وهب دوشیم هدنک وهکی ایربک هک یروج کی

دش! هدنک متسد نک -لو

؟!! شبلق ..ای شتسد

: ددنخیم صرح واب دنکیم وا هب ییارذگ ِهاگن شرآ

؟؟؟ ینکب اه هچب نیا اب یاوخیم یطلغ هچ منیبب !ایب ماسرب -ایب

! هتسب ور ارزا ریشمش شرآ و..نیا دیوگب یزیچ دناوتیمن رگید ایربک

ار ماسرب ، شرآ هب یا هدیسرت ِهاگن اب نوتب ،گال دنوشیم هاگشورف هب کیدزن هک نیمه

: دهدیم رارق باطخ
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؟؟؟ ماسرب درکیم تاوعد هلوغ ومع -

: دیوگیم شرآ ، ایربک زا لبق

! منکیم شاوعد هنک، غولش یکره .. مدرک شاوعد ، درکیم غولش -هرآ..

! تبحم یسرم

: دنزیم شرآ هب مکحم شجنرآ اب ایربک

؟؟ ینوسرتیم ور هچب ارچ ؟؟ یگیم یچ -هع

: درغیم شرآ هب ور مارآ ایربک و.. دبسچیم ایربک هب سرت اب نوتب گال

؟؟ ینزب فرح یروطچ اه هچب اب یتسین -دلب

: دنکیم نوتب هبگال ور یگرزب ی هدنخ اب ایربک ! تسین دلب بخ اعقاو

هراد لد هنرگو .. هیکَرخ شاه یخوش ! هنکیم یخوش شمه هلوغ ومع نیا اباب -هن

.. نوبرهم و هدنُگ ردقنومه .. کِرش ِلد ی هزادنا

: دیوگیم بل ِریز و

! شاهوربا ِناج -هب

هک یدح ..هب دهدیم ناکت مکحم و دراذگیم ایربک ِرس یور ار شتسد صرح زا شرآ

هدش هدرشف یاهنادند ِنیب دوش!وزا هدنک شیاج کالزا فیرظ ِرتخد ِندرگ هدنام مک

: دیوگیم هدنخ اب شا

! هیخوش شمه ماسرب ِناج -هب

ایآ؟! تسا وسملا دنام یم یوربور ی هریخ ایربک

: دیوگیم و دنزیم شرمک هب مه راد ردام ردپ ِکَچ کی شرآ

! نوتب گال هساو دیرخ میرب -

ِتفس ِمکش ار..هب شتشم تینابصع .اب دنکیمن لمحت رگید و دریگیم شدرد ایربک
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: دیوگیم ینهپ و تپ ی هدنخ واب دنزیم شرآ

نم! ِناج لوغ میرب !! تگنشق یاه یخوش نیا اب نم مرب تنوبرق -

تسد ِبصم ال درادن گنس کی زا مک ایربک ِتسد بخ و دریگیم شدرد مه شرآ

تسد شرآ .و دشکیم دوخ هارمه مه ار نوتب وگال دریگیم هلصاف ایربک !اما نیگنس

. دنکیم شهاگن طقف دیدهت ورپ دراذگیم شمکش یور

: دیوگیم ناجیه ورپ دنکیم عمج دوخ ِرود اهار هچب ی همه ایربک رگید یا هقیقد

هک یگنر !ره دیراد تسود هک یچره . دینک باختنا سابل تسد هی مودکره اه هچب -

! دییودب .. دیراد تسود نوتدوخ هک یلدم ..ره دایم نوتشوخ

یرتخد .هب دنکیم شیاشامت و هداتسیا اهنآ زا هلصاف اب شرآ . دراد قوذ رتشیب شدوخ

هچب نیا ..اب درادن قلعت نآ هب هک ییایند زا غراف .. تخیریب ال ماک ی هنارسپ ِپیت هکاب

! دنکیم دیع ِدیرخ ناشیارب و هدش هارمه اه

یندرکن رواب .و تسین یندرک رواب مه شدوخ یارب . تسا هدش هارمه اه هچب نیا اب

! شندوب ماسرب ..وکال.. شزورما ..ِراک شیاهراک .. شتیصخش تس.. ایربک ِراتفر رت..

گنر زمرق ِنهاریپ کی . دوریم هناگچب یاهسابل ِتمس هب نوتب هکابگال شدنیبیم

رظن نوتب زاگال ینابرهم و گرزب ی هدنخ .اب دریگیم نوتب ِنتگال یولج و درادیمرب

و قوذ اراب ناشکت کت ِباوج .. دننکیم شیادص مه رگید یاه هچب . دنکیم یهاوخ

شدوخ یارب دراد، تسود هک ار یزیچ ره سکره دهدیم هزاجا و دهدیم هلصوح

نآ هک دیوگب رابکی یتح دنک،ای هجوت اهسابل ِتمیق الهب صا هکنیا ِنودب دنک. باختنا

. دسرپب ار شتمیق ال صا ،ای دنرخن ،ای دنرادنرب ار

، گرزب ِهاگشورف یوت . دنکیم هاگن ایربک ِندرک هباپ هلولو وهب دتسیا یم یا هشوگ

بجعت اب مه اه هدنشورف . دنسانشیمن رسزااپ قوش وزا دنروخیم لوو هچب نیدنچ

ال صا دنک. دیرخ ناشیارب ات هدروآ ار اهنآ یکی هک ییاهادگ هچب .هب دننکیم ناشهاگن

یوا ِتمس هب اههاگن ی همه . دشاب رفن کی نآ ایربک هک دهدیمن ار شلا متحا سکچیه

اه هچب نیمه زا یکی هک تسا سهلا هدراهچ ِماسرب کی مه ایربک راگنا و.. تسا شرآ

تس!
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دنمتورث ی هداوناخ کی زا هک یرتخد روطچ ؟؟؟ تسین مهم ال صا ایربک یارب نیا و

و دیآ یم تخیر رسو نیا ..اب دشاب رتخد نیرتابیز و نیرتباذج دناوتیم و.. تسا

هروج چیه ارچ ؟؟ درخیم لد روطچ ؟؟؟ دناوتیم روطچ ؟! دوشیم اه هچب نیا هارمه

رخاف ِنهاریپ نآ اب ینامهم یوت ِرتخد دنک؟!نآ مضه ار رتخد نیا دناوتیمن

رظن هب لا حشوخ و یضار حتلا نیا رد ردقچ اجک!و هرجنهود ماسرب و..نیا اجک

! دنرادن تیمها شیارب اهرکف ِزرط و اههاگن ال صا ردقچ و.. دسریم

وهکی ایربک و.. تسا هدرک ارکالهف وا ایربک ِتیصخش و تس یبصع و تسا رکف ِقرغ

: دنزیم شیادص

! مَنیب اجنیا ایب ومع -

و..نیا دوشیم حیلا ..کی شیاج هب دوش.اما ینابصع ایربک ِندز فرح روطنیا زا دیاب

. دراد ار وا ِندرک هناوید ِدصق شتوافتم و صاخ ِتیصخش نیا اب رتخد

شبذج همه هک تس یروج شلیاتسا وکال پیت و رهاظ و.. درادیمرب شتمس هب مدق

! یلیچ و کرچ ماسرب نیا ِسکعرب تسرد دوش. عقاو مارتحا ِدروم اج همه و دنوش

رت جبلا نآ ..وزا وررپ هچب نیمه ،زج تسه همه ِمارتحا ِدروم مه شرآ اقآ هک هتبلا

! تسا هتخیر مه هب لک ارهب شرآ ِنهذ و رکف وررپ هچب نیمه .. هکنیا

: دنکیم یمیظعت شرآ هب ور هدنشورف

.. بانج متمدخ -رد

: دیوگیم شرآ هب ،ور هدنشورف هب هجوت ِنودب ایربک اما

؟؟؟ یاوخیمن یزیچ تدوخ هساو -

: ددنخیم یگرخسم ،اب هتفر باال یاهوربا اب شرآ و دوشیم بجعتم هدنشورف

م؟؟ هساو یرخب -وت

: دهدیم ناکت رس سفن هب دامتعا اب ایربک

.. تارب مرخب یدیع ناونع -هب
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: دنزیم یدنخزوپ رورغ اب شرآ

هکنیا هگم منک،حاال دیرخ ناریا زا دایم شیپ ..کالمک مرخیمن یزیچ اهاجنیا زا -نم

! هشب یچ

: دیوگیم و دنکیم جک یا هچول و بل " شیا " ِتلا ح هب ایربک

.. مرخب یزیچ هی ماوت هساو ، مرخیم یدیع اه هچب هساو مراد متفگ لا حره -هب

! تسا هدنُگ شرآ ِلکیه ی هزادنا هک شلد نابرق

هاگشورف کی . دنادرگیم هاگشورف یوت هاگن ، شتروص یوت رخسمت نامه اب شرآ

نامه .زا دروخیم مشچ هب هنادرم یاهسابل ، هاگشورف ِتمسق کی هک تسا هداوناخ

مه یتسد ِمد ِسابل یتح ِناونع ارهب مادک چیه ، هنادرم اهسابل ِنیب هاگن اب مه رود

: دیوگیم ، دنیبیم تمس نآ ارهب وا ِهاگن یتقو ایربک !اما ددنسپیمن

! رادرب یتساوخ تدوخ یچره بخ.. نیبب کیدزن زا -ایب

دنکیم هاگن ایربک ِراک هب بجعتم شرآ . دشکیم تمس نآ وهب دریگیم ار شرآ ِتسد و

! رتخد نیا دراد یمرن و کچوک یاهتسد و..

شیاهمشچ یوت و ددرگیمرب وهکی ..هک درذگیم ایربک ِنهذ زا یرکف هچ دنادیمن

: دیوگیم

! ماسرب طقف ؟؟ بخ .. مماسرب -نم

..دب! ِیتنعل

ی هدنشورف هب هجوت ِنودب ایربک . تسا هارمه یا هرخسم و دنلب ِفوپ اب شا هدنخ کت

: دنکیم هراشا اهسابل وهب دنکیم شرآ هب دیآ،ور یم ناشتمس هب هک یناوج

! رخب ، یاوخیم یچره -

دوب! یهاتوک ِریسم ...هچ دنکیم رکف شتسد ِندش اهر هب شرآ و

؟! دراد ندیشوپ اهلا غشآ نیا رخآ . دخرچیم اهسابل ِنیب شهاگن
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.. دموین مشوخ -

: دیوگیم شفورعم ِدنخجک واب دوشیم رمک هب تسد ایربک

؟؟ منک باختنا مدوخ ،ای یرادیمرب یزیچ ِلاکالس..هی یخیب ور هعفد نیا -حاال

یوت ار نیا . تسا بوخ .. رتخد نیا ی هقیلس . دهدیم وا ارهب شا یا هشوگ ِهاگن شرآ

کی مناخ هک.. تسین شندوب ماسرب .هب دیمهف شصاخ یاهسابل نآ اب رخآ ِسابل ِوش

! تسا حارط

اجک زا مگب مدوخ میرب ، یرخب م هساو یزیچ هی امتح یراد رارصا یلیخ -هگا

.. هروخیمن نم ِدرد هب ..انیا رخب

: دیوگیم مارآ و دناخرچیم هقدح رد مشچ ایربک

داد.. ور نیا الهب صا هشیمن -واب

: دیوگیم رتمارآ و

یدیع سابل تهی هساو ماوخیم هاجنپ و تسیود شقوف ، نموت تسیود ی هزادنا -

؟؟؟ ایهن یاوخیم .. مرخب

مه نیمه دهد، همادا نتشاذگ هبکالس نانچمه و دیوگب رگااالنهن هک دنیبیم شرآ

. شدوخ ی هقیلس ،اب درخب یدیع شیارب رتخد نیا دراد تسود بخ ! درپیم شتسد زا

: دیوگیم یگرخسم و یتیمها یب اب سپ

نک.. باختنا یاوخیم یچره تدوخ -

: دیوگیم یرهاظت چیه ِنودب .. یگرزب ی هدنخ اب مه ایربک

! یلیق .. هشاب -

یزیچ کی دنکیم یعس ، ترپسا و یمسر یاهسابل ِنیب و ددرگیمرب للعت ِنودب و

ار شرکف شرآ هک نآ زا رتدوز یلیخ ! بسانم تمیق هتبلا دنک.و باختنا ار نیرتهب

ِهاتوک نیتسآ ِترپسا ِترشیت کی . ددرگیمرب گنر درز ِیخن ِترشیت کی اب ایربک ، دنکب

: دریگیم شرآ ِتمس ارهب ترشیت . هنادرم ی هقی ،ای بوخ ِسنج
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! دایم تهب رتشیب منودیم دوب.. رتلگشوخ نوشمه زا -نیا

یم هنادرم یاهسابل هب ییارذگ ِهاگن ! تسین ..دب دنکیم رکف ، ترشیت هب یهاگن اب شرآ

: دیوگیم ایربک لا حنیا .اب تسا رت لمحت ِلباق ناش همه زا یکی نیمه راگنا و دزادنا

! هشب مولعم نت وت دیاب سابل ِلدم بخ -اما

: ددرگیمرب هدنشورف ِتمس هب دعب و

هک؟؟ هراد ورُپ شاداد -

، هدروآ دیرخ یارب رگید یاه هچب اب هارمه ار وا درم نیا هک ییادگ هچب هب هدنشورف

: دیوگیم

؟؟ یاوخیم یچ ناج.. رسپ -هرآ

: دیوگیم شرآ هب وور دهدیمن یباوج رگید ایربک

! هیروطچ تنت وت منیبب ششوپب -رپب

ِتمس وهب دریگیم ار ترشیت .. شبیجع وحِلا سح زا یریحتم ی هدنخ اب شرآ

شنهذ هب یرکف هک هتشادنرب مدق دنچ زونه .اما دوریم هاگشورف یاهتنا ورپ یاهقاتا

: ددرگیمرب ایربک ِتمس وهب دتسیا یم . دسریم

! مرخب وت هساو یزیچ هی منم -ایب

: دیوگیم قوذ زا زاب ِناهد اب وهکی .و دنام یم هدش کشخ یا هظحل ایربک

؟؟؟ ومع یگیم تسار -

یور تسد دیآ. یم ششوخ هراپ شیتآ ِتیربک نیا ِشغ و لغ یب ِندرک قوذ زا شرآ

: دیوگیم و دراذگیم شا هناش

-ایب!

کی شیارب دراد تسود دنک. تیاده هنارتخد یاهسابل ِتمس ارهب ..وا دهاوخیم و

: دتسیا یم هار ِطسو ایربک !اما دنیبب شنت یوت و.. درخب هنارتخد سابل
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.. هرونوا هنودرم سابل ؟! اجک -

: دیوگیم شیاهمشچ یوت شرآ

.. هنورتخد ِسابل ..هی مرخب تدوخ هساو ماوخیم -

هب یفرح چیه ِنودب اه هیناث و.. دنام یم شرآ یاهمشچ یور ایربک ِهاگن .. فرح نیا اب

: درغیم تلا جخ ِرس زا یمخا هکاب تس ایربک .اما دننکیم هاگن رگیدمه

! ماسرب .. طقف ! نیبب ماسرب ونم متفگ -

. دوشیم اجباج ، هدید حلا هکاتهب ییاهمشچ نیرتابیز و.. نیرت هنارتخد ِنیب شرآ ِهاگن

: دیوگیم رتمارآ مخا نامه اب ایربک . تسا نیمز یور ِمدآ نیرت مهفن .. هظحل نیا ورد

.. شلا یخیب .. ماوخیمن یزیچ -

زاح راشرس هک یدنخزوپ و..اب دنکیم مه رد رتشیب ار شیاهمخا یگف ..ابکال شرآ اما

: دیوگیم تسا بارخ ِلا

هنورسپ سابل هی !ایب تسین مهم ال ..صا یتسه یک هنکیمن یقرف نم هساو -

! ماسرب .. رخب

ار شتسد . دشکیم هنادرم یاهسابل ِتمس وهب دریگیم ار ماسرب ِتسد ثکم ِنودب و

. دوشب چنف هجوج ِلکیه هزادنا هک تسا ترشیت کی ِلا ،بند اهسابل ِنیب ..زا دنکیم اهر

: دیوگیم هدنشورف هک

؟؟ منک نوتکمک منوتیم -

: دنکیم اجباج گرلا یوت ار اهسابل دنت ودنت تس یبصع ال ماک شرآ

! هرسپ نوا هزادنا ماوخیم ترشیت -هی

ناشدروخرب وهکی ارچ تس.. یروج کی شلا .ح دنکیم شهاگن طقف و هداتسیا ایربک و

دش؟! رگید ِروج کی

: دیوگیم شرآ هب ور هدنشورف
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.. تسه مه شرتکیچوک ِزیاس ، هنوتتسد هک نومه -زا

و..کی دنکیم ایربک ِیباختنا ِترشیت هب هاگن کی . دتسیا یم فاص فرح نیا اب شرآ

! گنر نیمه . دنکیم روصت ایربک ِنت یوت ار ترشیت !و..نیا ایربک هب هاگن

: دیوگیم ایربک هب هریخ

.. ماوخیم وشیگنر نیمه -

: دنکیم یمیظعت هدنشورف

.. نوتتمدخ مرایم -االن

دنکیم رکف یلک ِهاگن واب دریگیم ار ترشیت شرآ . دهدیم ورف ار شیولگ بآ ایربک

وا هب گنر نیا اال متحا ،اما دشاب داشگ کرتخد ِفیرظ ِلکیه یارب اال متحا دنچره هک..

: دوریم ایربک ِتمس !هب دیایب

! هشیم مولعم نت وت سابل ِلدم .. منیبب تنت وت شوپب -

: ددنخیم یگف و..کال تریح اب ایربک

؟؟؟ هرآ هتفرگ تیزاب -

: دیوگیم هنادنمزوریپ و هنارورغم شرآ

! هدموین منهد وت ایربک ِمسا تاه، هچب ِشیپ ات ششوپب -

، تسا هناربلد هچ دنادیمن شدوخ هک یدیدهت رپ یاهمشچ و..اب دنکیم گنت مشچ ایربک

: دیوگیم

! هتخوسردپ مریگب نیچمه نم ور وت -حِلا

مه شرآ ... دوریم وُرپ قاتا ِتمس وهب دشکیم شرآ ِتسد ارزا ترشیت هاگن نامه واب

. شلا بند هب
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رگید ِتمسق و.. تسا نایاقآ یارب طقف یتمسق . دتسیا یم ورپ یاهقاتا یوربور

هکنیا زا لبق و دنکیم اجباج تمسق ود نیب ار شهاگن بجعتم ! اهمناخ ِصوصخم

: شرآ یادص ، شدنب تشپ .و دوشیم هدیشک شیوزاب ، دنکب یرکف دناوتب

-ایب!

و دهدیمن وا هب یلمعلا سکع ی هزاجا یتح شرآ ..اما ددرگیمرب وا ِتمس هب شهاگن

: درغیم هدز تهب ایربک . دشکیم هنادرم ِورپ ِقاتا ِتمس ارهب کرتخد

؟؟؟ ینکیم یطلغ هچ یراد -

اهراوید یور هک یدق یاه هنیآ اب گرزب اتبسن سِنلا کی . دشکیم قاتا ِلخاد ار وا شرآ

: دیوگیم نیح نامه .رد تسا بصن

؟؟؟ اموناخ ِورپ قاتا وت یرب یاوخیمن هک تخیر رسو و پیت نیا -اب

: دیوگیم یزیچ یتخس وهب دنکیم شهاگن هدنام زاب ِناهد اب ایربک

و... اجنیا مایب دیاب ینعی .. اجنوا مرب منوتیمن نوچ -

هک دنتسه وُرپ قاتا یوت درم .ود ددرگیم شهاگن دنک، مامت ار شا هلمج هکنیا زا لبق

ار شراولش ِندروآرد ِدصق یکی ونآ دنکیم تست شنت یوت هنادرم ِزولب کی دراد یکی

: دهدیم شحف بل ِریز و دریگیم مشچ عیرس یلیخ یدنلب ِنیه !اب دراد

! نوج سیئر تتاذ نوا -فالنوت

: دیوگیم مارآ یبیجع حِلا کی .و..اب دنکیم شهاگن ندوب یبصع رس زا یمخا اب شرآ

.. نرب انیا راذب بخ هلیخ -

: دنکیم تشم تسد ایربک

؟؟؟ هشب یچ شدعب -هک

: دیوگیم ، دشکیم هک یبل اب شرآ

! هیروطچ تنت وت مینیبب ینک تنت ور ترشیت -هک
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: دیوگیم لد ِهت وزا دنکیم گنت مشچ ایربک

! یفیثک رَک یلیخ -

: دیوگیم هدارا ویب دوشیم بجعتم کرتخد ِنداد شحف ِزرط زا شرآ

؟؟ ما یچ -

: دیوگیم ثکم یا هیناث ِنودب مه ایربک

! رتنع -

: تسا هارمه یگدروخ اج اب شرآ ی هدنخ کت

وش! هفخ -

تس: یدج ایربک اما

! ینزب دید ونم یاوخیم .. هربخ هچ تتفاثک ِنهذ نوا وت منودیم ..نم فرحنم وشمگ -

و دریگیم شا هدنخ طقف دنک. فارتعا ارمع هک شرآ دنچره ! شوهاب ِرتخد نیرفآ

: دیوگیم

! هخآ یرادن مه یزیاس ؟؟ منزب دید هک یراد یچ -

رگید ِتمس هب تلا جخ زا شهاگن و.. دوشیم هدرشف شیاهبل . دوشیم کشخ ایربک

هنیآ هب ور تروش واب هدروآرد ار شراولش ورای کی هک یتمس تسرد . دخرچیم

دهد، ناشن یلمعلا سکع دناوتب هکنیا زا لبق و.. دوشیم رتدب شلا .ح تسا هداتسیا

مخا .واب دنادرگیمرب دوخ ِتمس ارهب شتروص و دراذگیم شتروص یور تسد شرآ

: درغیم

نک! هاگن نم -هب

..و ایربک ِتروص یور شتسد .. تسا مه رد شرآ یاهمخا . دوشیم حیلا کی ایربک ِبلق

تس: یبصع شچپ چپ یادص

.. نوریب نرب انیا ات نک هاگن نم هب طقف -
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: دوشیم رت ینابصع ، یگدنامرد اب ایربک

ونیمه .. هنکن درد متتسد ، دموا مشوخ هترشیت نیا زا نم نک! مومت ور یزاب هرخسم -

.. رخب یدیع مساو

دید یمک هک تسا هدش هسوسو بخ.. و درذگب دناوتیمن تیعقوم نیا ..زا شرآ اما

! دنزب

ت.. هساو مرخیم دوب، بوخ ..هگا منیبب ینکیم تنت -

: دشکیم نییاپ ار شهاگن و دنزیم سپ ار شتسد ایربک

! میداتفا ینِج ِدلو هچ -ِریگ

: دیوگیم ایربک ِدوخ ِلثم و دوشیم رتکیدزن یهاتوک ِمدق اب شرآ

.. تِتخانش هشیمن ال صا هک هیچ زا تِسنج تسین مولعم .. شومَچ ِدلو ییوت هک نوا -

یاهمشچ نیب ار شهاگن .. شرآ .و دشکیم ارباال شهاگن بجعتم فرح نیا اب ایربک

یم نابز ،هب هدرک ریگرد ادیدش ار شنهذ هک یلا و..وس دنکیم اجباج کرتخد ِیماداب

: دروآ

؟؟؟ یشاب ماسرب یراد تسود ارچ -

ِرظتنم نانچمه شرآ .و دوریم نوریب اهدرم زا یکی . دنکیم هاگن طقف اه هیناث ایربک

دزادنا یم یاباال هناش .. ثکم اب ایربک . دریگیمن ایربک زا مشچ و تسا شلا وس ِباوج

: دهدیم یا هرخسم ِباوج و

.. یروطنیمه -

: دیوگیم یا هلصوح ییب هدنخ کت اب شرآ

هدب! باوج تسرد -

ایآ؟! تسا دلب نداد باوج تسرد ایربک

میرب عیرس .. مینیبب نک تنت ور هترشیت وراد..عفالوت ریگ نیا وت ماوت شاداد نک -لو
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.. ندرکن یراکبارخ اه هچب ات نوریب

لبق! ی هعفد ِلثم .. دناچیپیم گنشق

فرط کی هب یبل ایربک . دنادرگیم شتروص یوت هاگن و دنکیم کیراب مشچ شرآ

: دیوگیم و دشکیم

.. ننکیم راکیچ اه هچب منیبب نوریب مرب ..نم یدیع هساو یسرم -

یاهمخا اب شرآ دوش، در شرآ ِرانک زا دهاوخیم هک نیمه .اما درادیمرب مدق و دیوگیم

: دشکیم دوخ یوربور هرابود ار ووا دریگیم ار شیوزاب ظیلغ

! مدیدن تنت وت ور هترشیت زونه ؟؟ نوریب یریم یتخادنا وترس اجک -

: دوشیم ینابصع دراد مک مک ایربک

اه... هچب .. تسین لکلک و یزاب ِتقو وش..االن لا یخیب ور هزورما تردام نوج -

: دیوگیم شرآ شفرح ِنایم

اینک! تنت منک تروبجم اجنیا مرایب منک باختنا هنورتخد ِپات هی مرب نکن یراک -هی

زا رتدب دوش.و رتدب عاضوا دیاش دنک، جل رگا هک دنیبیم ایربک ! یتاذ دب ِجوا ینعی نیا

رفن ود ناشدوخ طقف ورپ ِقاتا یوت و دوریم نوریب مه درم یکی نآ هک تسا نیا نآ

! چنف هجوج رب لیف هدنُگ ِیزوریپ ینعی هظحل نیا .و دننام یم

! فوا هک مه شنحل و تسیچ همه یایوگ شدیلپ و رورغم ِهاگن

شرآ هک منکن مک ور هچب فِلا هی وت یور نم ! ولوچوک تیربک هیزاب ِتقو -االن

. متسین

. شیوربور ی هدنُگ ِلکیه هب مه یهاگن و.. دنکیم شرآ ِرس ِتشپ ِرد هب یهاگن ایربک

متح ،هب دورب هناشن ار ساسح یاج و دیایب یماسرب ِنف کی ؟؟ دنک رارف دناوتیم

یور نآ تسا دلب بوخ شتقو هب مدآ نیا و دسرتیم شندوب ایربک .اما..زا دناوتیم

شیامن هب هک یفیدر یاهنادند واب دزادنا یم هدنخ ِرد هب سپ . دهد ناشن ار شیابیز

: دیوگیم هناسولپاچ ، دراذگیم
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ور.. تانتفرگ هبذج .. نوبرق ور تلکیه !دقو نوج ومع وتِرگیج -

: دیوگیم هبذج ،اب ایربک ی هنانیریشدوخ یاه هقدص نابرق ِنایم شرآ

-هن!

: دوریم باال ایربک یاهوربا

؟؟؟ مشب توربَا مشچ یادف هگا یتح -

: دنکیم کیراب مشچ تذل اب شرآ

! مارب یریمب هگا یتح -

؟؟؟ هشیمن مشب مه هکیت هکیت -

! تنابز نیا اب رتخد یریگب درد یِا

و دراشفیم مکحم شناتشگنا اراب ایربک ِغامد تذل و صرح یرپ هدنخ اب شرآ

: دیوگیم

! هشیمن -

: دنزیم سپ ار شتسد یبصع ایربک

!! ینزب دید ونم یاوخیم ! نکن -

ِریز هک فیرظ و شارت شوخ ِنت نآ یتنعل دراد ندید ممموه ؟؟؟ ار شیاه یج یج

هدش! ناهنپ تخیریب و داشگ ِترشیت نیا

؟؟؟ تدوخ اب یدرک رکف یچ .. نایمن نم مشچ هب وت لا ثما یاتدص ! هخآ یا هفحت -

. دروآ یمرد نت ارزا دوخ ِترشیت وهکی یا.. همانرب چیه ِنودب یا.. هرخسم ِدنخزوپ واب

مشوپب یچره نم دنچره .. هیروطچ منت وت منیبب .. مدیرخن اال غشآ نیا حاتاالزا هک -نم

! تسین یکلا هک ندوب شرآ .. دایم مهب ،

هبباال هدنام زاب ِناهد اب ایربک . دنکیم فیرعت دوخ وزا دریگیم لیوحت یه ار دوخ وا
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هدش راک یدایز یاه هلضع .. شا هریت ی هزنرب ِتسوپ . دنکیم هاگن یوا هنهرب ی هنتا

! شندوب تحار ..و.. شا

وهب دزادنا یم شمرف یور و باذج یدایز ی هبباالهنت یهاگن مخا اب هنیآ هب ور شرآ

.و دنکیم یسابل بوچ ِنازیوآ ار دوخ ِترشیت دعب .و دریگیم یروگیف یگشیمه ِتداع

زیمآ نیسحت یا هدنخ ..اب ریثات تحت ال و..ماک دنزیمن مه کلپ یتح ایربک تدم ِمامت رد

: دنکیم فارتعا

نیا ِجرخ ردقچ .. ندب نیا اب یدرک راکیچ فوا ! یدز مه هب یلکیه بجع شاداد -

؟؟؟ پیتشوخ یدرک اه هلضع

رشب ..نیا بجعتم مه یمک هتبلا .. ددنخیم مخا واب دنکیم شهاگن هنیآ یوت زا شرآ

؟! دروآ یمرد یزاب ماسرب ردقنا ارچ ؟؟ تسین دلب ندیشک تلا جخ

؟؟؟ هدموا تِشوخ -

: دهدیم ناکت رس ایربک

؟؟؟ ینکیمن تکرش مادنا شرورپ ی هقباسم ! رسپ هنفخ یلیخ -

لا وس ِتقو ..االن تشادن ار لمعلا سکع نیا راظتنا . دنکیم هاگن طقف رگید شرآ

؟! رخآ تسا مادنا شرورپ ِتاقباسم ِدرومرد ندیسرپ

.. رونوا شِکب وتاشچ ؟؟ یروخن -

: دیوگیم یراد ادص ی هدنخ کت اب ایربک

مکی مه ام ِیماک نیا مدب سیونب همانرب هی ینوتیم ..هگا هگید مینک هاگن هک یدروآرد -

مشوخ یا.. هراک نیا همولعم ! هشیم ولا تشوگ رتشیب هراد زور هب زور .. دایب مرف ور

.. دموا

شرآ هک تسین لا مرن هرذ کی کرتخد ادخ! یِا نیبب ار سناش و دشکیم یدنلب ِفوپ

. تسا رتخد ال صا هچب نیا دشاب شوخ شلد

: دیوگیم و دنزیم نت ار ایربک ِیباختنا ِگنر درز ِترشیت
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.. دایمن مرف ور هک هرادن تِشاداد ..الدب داوخیم دادعتسا -

: دیوگیم تحار یلیخ ایربک

دنچره .. هلکیه شوخ نوم یهوک هنرگو .. هباوخیم هروخیم بش ات حبص .. هلبنت اباب -هن

شلو .. هرتهب شینیبن هتبلا .. شاهاب ینکیم حلا شینیبب ،اما تسین لوغ یوت هزادنا

نک..

. دنکیم بترم ار ترشیت ی هقی و دنکیمن هجوت ایربک ی هرخسم یاهفرح هب رگید شرآ

دیوگیم هدز قوذ ایربک هک هتبلا . تسین کدب و دریگیم یتس ژ هنیآ یوت و

! شاداد یدش یزیچ بجع هُا -هُا

! شاداد ِتفوک

وت ِنت هساو راگنا گنشق .. یدرکیمن ادیپ وسابل لدم نیا مه اپورا ِدوخ وت چیه هَب.. -هَب

؟؟؟ ور هقیلس ینکیم ومال..حلا هب درک او وتور و گنر ال هدش..صا هتخود

مهزاب ات دنکیم زاب ناهد ایربک . دنکیم شهاگن میقتسم و ددرگیمرب شتمس هب شرآ

: دیوگیم یدج شرآ هک دنک فیرعت

نک! تنت -

: دیوگیم هدارا ویب دوشیم عمج ینآ هب ایربک ی هدنخ

؟؟؟ -اه

: دنکیم هراشا شرآ

.. نوریب میرب میاوخیم .. شاب عیرس -

: دریگیم متام ایربک

.. هگید وش لا یخیب .. متفر ت هفایق و تخیر و لکیه ی هقدص نوبرق همه -نیا

! ارمع
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-یاال!

: دیوگیم مارآ و.. دنکیم شهاگن رتمولظم ایربک

.. ینزب دید یاوخب هک مرادن یلکیه ..نم هگید نکن تیذا -

ِلا رچن و.. هدید مه شصاخ ِپیت نآ ..اب تسا هدید نهاریپ !اب دراد مه یلکیه هچ دراد

. دنیبب رتهب دراد تسود !االن هنارتخد .. ِلیاتسا شوخ ِفیرظ ِکیرابرمک

.. منکیمن تاگن -

: دیوگیم رابجا هب ایربک

.. دنبب وتاشچ سپ -

مشچ یا هرخسم ی هدنخ واب دزادنا یم شیاپ کی یور ار شنزو رمک هب تسد شرآ

: دراذگیم مه یور

.. شابدوز .. هفحت -ایب

: دیوگیم شرآ ی هتسب یاهمشچ هب هاگن اب ایربک و

.. تتروص وت مایم اپ تفج ینک، زاب -هگا

ِترشیت هدیشکن هیناث هب ایربک . دنزیم یدنخزوپ طقف هتسب مشچ روطنامه شرآ

.اما دنکیم ترپ یتمس هب لوه واب دروآ یمرد نت ارزا تسا رایماک یارب هک یداشگ

زاب ار شیاهمشچ تقاط یب شرآ ، دنزب نت ار گنر درز ِترشیت دهاوخیم هک نیمه

هدش هدیچیپ کرتخد ی هنیس ِرود یزیچ کی هک دنیبیم .. لوا ی هیناث نامه !و دنکیم

و دریگیم شنت یولج ار ون ِترشیت ایربک هک.. دهد صیخشت هتسناوتن زونه . تسا

: درغیم صرح و تلا جخ زا راشرس

!! فیثک ِنئاخ -

شلمعلا سکع ار..ای شا یگدز لوه دنک..ای مضه ار سابل نودب یوا دنادیمن

: درغیم ایربک و.. دریگب مشچ دناوتیمن ار..اما..
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!! مدرواین نوشرد هساک اتزا وتاشچ نوا دنیبب یضوع -

هک مه ایربک ؟؟ دریگب مشچ هک تسا شدوخ ِتسد رگم ..و ددرگیم هدارا یب شرآ ِهاگن

! شدنیبب شرآ هرذ کی اللقا دراذگیمن و هتفرگ شنت یولج ار سابل نآ تخس و تفس

! ماوت -اب

ِسفن ..اب رابجا و..هب دوشیم اجباج شنت و.. ایربک ی هریخ یاهمشچ ِنیب شرآ ِهاگن

: دشکیم یرگید ِتمس ارهب شهاگن ، دتسرفیم نوریب هک یدنلب

بخ.. هلیخ -

: دریگیم مشچ هرابود و.. دخرچیم هرابود یا هیناث شا یا هشوگ ِهاگن اما

.. شوپب -

: دشکیمن رانک شنت یولج ارزا سابل و دنکیمن کسیر ایربک

.. مشوپب ات نوریب -ورب

: دریگیم هبذج شرآ اما

! دایم یکی االن هگید شابدوز -ِد

: دیوگیم رتمارآ و..دعب دنکیم هاگن طقف یا هیناث دنچ رابنیا ایربک

.. نکن هاگن -

و..اب دزادنیب وا ِنت هب یهاگن شرآ هک دوشیم ثعاب .. شنتساوخ هنامولظم نیا

: دسرپب یواکجنک

؟؟؟ ور اه هراچیب نوا یدرک نوشراکیچ -

: درغیم بل ِریز !و دوشیم خرس تلا جخ ..زا ییوررپ رسارس یایربک

ونومِروگ منک منت ور یتفوک سابل نیا نم نکن،ات ماگن مگیم ؟! نیبب وزیچ همه -یب

وت ونم دایم یکی ..االن تندیرخ یدیع نیا اب یدرک سیورس ونم ِنهد ! نوریب مینک مگ
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.. مریم کاف هب هنیبیم عضو نیا

قاتا ِلخاد یکی هکنیا دنک، بلج ار شرآ ِهجوت شندز فرح یبدا یب هکنیا زا رتشیب

،اما دهاوخیمن دنچره و دوشیم میلست نیمه یارب . دنکیم عمج ار شساوح دوش، وُرپ

: دیوگیم و دنادرگیمرب رگید ِتمس لماک ار شیور

بخ..یاال! شوپب -

دنک، شهاگن هکنیا نودب ، مخا اب شرآ .هک دنام یم حتلا نآ رد یا هیناث دنچ ایربک

: درغیم

! مدرکن تِنت مدوخ ات شابدوز -ِد

! یباذج ِنشخ ی هنایشحو هچ هُا

. دنکیم شنت ار ترشیت عیرس یلیخ ، دنزب نوریب شناهد زا هدنام مک هک یبلق اب ایربک

یتح یضوع .. ددرگیمرب شتمس هب شرآ هک هدیشکن نییاپ ار ترشیت لماک زونه و

هدش تشرد یاهمشچ اب ایربک دنک! شنت لماک ار ترشیت کرتخد دهدیمن تصرف

کی . دنکیم لا بند ار تمسق نآ شرآ و.. دشکیم نییاپ ار ترشیت ی هبل عیرس یلیخ

نآ هب هریخ .. یدنخجک .اب دوشن مولعم شیاه یج یج هک.. هتسب شا هنیس ِرود یزیچ

: دیوگیم تمسق

؟؟ یدرک نوشمیاق یروطچ ! کلک -

: دیوگیم مارآ و.. دنوشیم عمج ندوب بذعم زا ایربک یاهبل

.. وشمگ -

شنت یوت .. گنر درز ِهاتوک نیتسآ ِترشیت . دنادرگیم ایربک ِلکیه یور یهاگن شرآ

وحا هتخیر مه هب مه شهاتوک یاهوم هک صوصخ دیآ!هب یم شهب .اما.. تسا داشگ

شتشرد یاهمشچ و.. هداتفا شا یناشیپ یور وم ِرات دنچ .. درادن رس هب کالیه رگید ال

. دسریم رظن هب رت اریگ ورپ، ِقاتا ِدایز ِرون نیا و حتلا نیا ،رد هتخود شرآ هب هک ار

ِسح اب ایربک ، دوشیم وطالین و صاخ ایربک ِلکیه و تروص یور .. شرآ ِهاگن یتقو

! شرآ کالِه نامه . ددرگیم شه ِلاکال بند و..هب ددنخیم هزماب .. یصاخ
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؟؟ داتفا اجک کالهه نیا اباب -یَا

ک دوش مخ دهاوخیم . دنیبیم نیمز یور .و ددرگیم نیمز یور شمشچ و دریگیم هاگن

: دیوگیم شرآ هک رادرب الهار

؟؟ یزادنب تدوخ هب هاگن هی هنیآ وت یاوخیمن -

: درادیمرب وکالهار دوشیم مخ دعب و دنکیم ثکم یا هیناث ایربک

.. منکیم هاگن ارچاالن -

ی هقی شدوخ و.. دوشیم کیدزن شرآ ، دراذگب شرس یور کالهار هکنیا زا لبق اما

بقع یمک ار ترشیت یاه هناشرس . دنکیم تسرد ایربک ِنت یوت ار ترشیت

هناش یور تسد . دوشیم وطالین یمک ، ایربک ی هنیس ِتمسق یور شهاگن و.. دهدیم

رخآ .رد دنکیم بذعم ار ایربک دراد شهاگن اب هظحلر وه دراذگیم کرتخد ِفیرظ یاه

: دنزیم کرتخد ی هناش هب یتسد

.. زادنب هاگن هی تدوخ -

: دنکیم هراشا هنیآ وهب دریگیم ایربک ِتسد وکالهارزا

؟؟ نیبب -

ِگنرمه هک یترشیت . درادیمرب هنیآ ِتمس هب یمدق و دریگیم شرآ زا مشچ ایربک

صخشم راگنا شیاه یلوگوگ ..اما تسا داشگ یمک . دراد نت ،هب تسا شرآ ِترشیت

! تسا

ار شهاگن و دنکیم شیاهبیج یوت تسد زاب، یاهاپ واب دتسیا یم شرس ِتشپ شرآ

: دیوگیم مارآ .و دنکیم اجباج شفرّشیب ِدوخ و هنیآ یوت ِکرتخد ِنیب

.. همولعم راگنا -

: دشکیم تلا جخ زا یدنلب ِفوپ ایربک

زیه! هکیترم نک شیورد وتاشچ نوا -
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.و دتسیا یم یمک هلصاف اب شرس تشپ تسرد و دوشیم رتکیدزن یدنخجک اب شرآ

صوصخ وهب شنت هب یهاگن هنیآ یوت ،زا دریگیم ار کرتخد یوزاب ود هکیلا حرد

: دنکیم شا هنیس ِتمسق

میاق ییازیچ هی ترشیت نیا ِریز هک همهفیم هنک، تقد یکی س..هگا هتسجرب مکی -

هک.. هدش

: درغیم و دهدیم دوخ هب یناکت تلا جخ ِدب ِسح اب ایربک شفرح ِنایم

.. مشوپب ومدوخ ِسابل مرب نک ملو زیچ! همه -یب

ِترشیت . دوریم شسابل ِتمس هب ایربک و دنکیم شهاگن یتذل یرپ هدنخ اب شرآ

شرآ هک دشوپب گنر درز ترشیت نیا یور اتزا درادیمرب ار دوخ داشگ ِدنلب نیتسآ

: دیوگیم

.. تسین مولعم مدرک یخوش -

زارد تسد . دشوپیم گنر درز ترشیت یور مه ار دوخ سابل و دنکیمن هجوت ایربک

. دراذگیم شرس یور و دشکیم شرآ ِتسد وکالهارزا دنکیم

.. هدشن نوشادیپ اه هچب زا یکی ات میرب -

وُرپ قاتا ِرد یولج اهرسپ زا یکی هظحل نامه هک دنزب یفرح دنکیم زاب ناهد شرآ

: دوشیم رهاظ

؟؟ نیایمن ارچ سپ شاداد -

رتدوز هقیقد ود دوب یفاک ! رگیدمه هب یهاگن و.. دننکیم یسِا هب یهاگن شرآ و ایربک

! تفریم مظعا ِکاف هب مناخ تیربک تقو ،نآ دشیم شیادیپ یسِا

: دهدیم ار یسِا ِباوج و دریگیم شرآ ارزا شهاگن یتخس هب

؟؟ نیدرک باختنا نیتساوخ یچره .. میرب میرب -

: ددنخیم قوذ اب یسِا
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.. نتشادرب ایچ اه هچب نیبب ایب تدوخ -

: دیوگیم شرآ هب ،ور دوریم نوریب ِتمس هب هکیلا حرد و دهدیم ناکت رس

.. نوج سیئر میرب ودب -

و دیآ یم نوریب وُرپ قاتا زا اهنآ اب هارمه یا هرخسم و بجعتم ی هدنخ کت اب شرآ

،اما شدوخ ِسابل ِریز دنچره هک ماسرب لثم ! دروآ یمنرد شنت ارزا گنر درز ِترشیت

. تفرگ مه یدیع و.. هدمآ دیع دیرخ یارب اه هچب نیا .اب تسا شنت

یوت ددرگرب هرابود و دنک شومارف ار وُرپ قاتا یوت یاه هظحل ِمامت دنکیم یعس ایربک

لا... یخیب و تحار ِماسرب نامه ِدلج

و دییات اب ایربک .و دنهدیم شناشن دنا، هدرک باختنا هک ار یزیچ اه هچب زا مادکره

: دیوگیم و دنکیم فیرعت اه هچب ِیباختنا یاهسابل زا مادکره زا هدنخ

.. مینک باسح اجنیا دیراذب ور همه -

. دنراذگیم ندرک باسح یارب نیرتیو یور ار دنا هدرک باختنا هک یزیچ ره اه هچب

یبوخ ِزور . تسا جبلا شسح و دنکیم هاگن اه هچب ِیراک غولش و قوذ هب شرآ

ِندید تس.و یندید .. دیرخ یارب اه هچب نیا ِقوذ و هدنخ ِندید .. تسا لا تس..حاب

تس! ینتساوخ اه.. هچب نیا یارب ایربک یاهراک

: دیوگیم اه هچب هب وور ددرگیمرب دنک، باسح هکنیا زا لبق ایربک

؟؟؟ اه هچب نیاوخیمن یچیه هگید -

ِشاداد دننکیم کرد بوخ . دننکیم رکشت طقف همه و دیوگیمن یزیچ سکچیه

: دیوگیم هک تسا نوتب گال طقف ار.. ناشنابرهم

! ماوخیم ایخَت خَت شفک نوا زا نم ماسرب -

: دیوگیم ینابرهم اب ایربک

باسح ور انیا دیراذب .. مرخب شفک ماوخیم همه هساو ! یلُگ تلُگ هساو مرخیم -

.. یشورف شفک میریم دعب ، مینک
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نیا یارب هک.. هدرک ضرق لوپ . دنکیم هاگن کرتخد هب طقف تدم نیا ِمامت رد شرآ و

؟! دروآ یم مک تقو کی دیوگیمن و دنک دیرخ اه هچب

: دیوگیم هدنشورف هب ور ایربک

یرتشم یهدات هزادنا یلیکو ادخ هرن.. تدای یوژه ِفیفخت نک.. باسح ور انیا ومع -

اه! هدب بوخ فیفخت ..هی میدرک دیرخ تزا

: دهدیم ناکت یرس ییورشوخ و هدنخ اب درم ی هدنشورف

.. مشَچ هشاب هتشاد اج هک ییاج -ات

هچب زا یکی و.. دروآ یمرد ار شتراک ایربک . دنزیم روتکاف و دوشیم باسح ِلوغشم و

: دیوگیم اه

نک.. باسح منم ،ور دموا مک هگا شاداد -

: دهدیم ناکت کرسپ یور یتسد هدنخ اب ایربک

نتساوخ اه هچب یچره هتفگ ، هدرک رپ ور هباسح مقیفر ..نیا نوج هچب مراد -

.. رخب نوشساو

! نابرهم .. یوگغورد تس.. یگرزب یوگغورد کرتخد هک دمهفیم بوخ شرآ

: دنکیم ایربک هب ور درم

راهچ هشیم ، مزادنیم شزا نموت تسیود ..اما دصتشه و راهچ هشیم مهاب نوش همه -

.. دصشیش و

: دیوگیم یا یالیت هدنخ کت اب ایربک

.. نموت راهچ هدب اللقا ؟؟؟ فیفخت نموت تسیود شمه -

: دیوگیم درم

.. هشیمن ال صا رتمک هگید .. شرخآ مین و راهچ ناج.. رسپ هرادن -هار
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: دنزیم شیادص شرآ هک دنزب هناچ مهزاب دهاوخیم و دشکیم یفوپ ایربک

! میرب هدب ماسرب -

و نتفرگ فیفخت و..زا هداتسیا مخا هکاب یشرآ . دخرچیم شرآ ِتمس هب ایربک ِهاگن

هدنشورف زا فیفخت مه رابکی شرمع رد حلا الاتهب صا ! تسا رفنتم ندز هناچ

ِرس .حاال تسا هداد اه هدنشورف هب ماعنا ناونع هب مه هفاضا عقاوم رثکا و هتفرگن

نآ اب تسا روبجم رگم رخآ و.. دنزیم هناچ دراد رتخد نیا لباقان ِنموت دص دنچ

دنک؟! دیرخ هچب همهنیا یارب خیلا ِباسح

مه... ترشیت ..نیا مدیم نم وگب ، یتشاد مک یچره -

: دیوگیم ایربک شفرح ِنایم

وت! نزن فرح هقید ،هی شاداد مراد -

: ددرگیمرب هدنشورف ِتمس ،هب شرآ ِبجعتم ِهاگن یولج و

! مرادیمرب نویتناشِا ، همقیفر ِنت وت هک هترشیت نوا طقف مین.. و راهچ نومه هشاب -

. دنکیم شهاگن هدنشورف و.. دوشیم اتراهچ شرآ یاهمشچ

! هترشیت هی نومه ِلوپ نموت هاجنپ دصو هک.. هشیمن هخآ -

: دیوگیم یا هناسولپاچ ی هدنخ اب ایربک

هش.. داش نوملد .. هدیع ..ِمد ینیبب وشِریخ مین و راهچ -

: دوشیم میلست یتیاضران اب هدنشورف

مین.. و راهچ هشاب -

: دیوگیم و دریگیم هدنشورف ِتمس ارهب تراک ایربک

ومع.. تمارم ِصلخم -

ار شنت ِترشیت . تسا هدروخرب شرورغ هب ردقچ و.. تسا شا هریخ نانچمه شرآ و
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؟!! تفرگ نویتناشا

: دیوگیم هدنشورف هب وور دوریم ولج

نک.. باسح منوا تس.. هچب نیا ِنت مه ترشیت نیمه ی هگنل -

ار ایربک ِداشگ ِسابل ی هقی شرآ ..و ایربک هب دعب و دنکیم هاگن بجعت اب هدنشورف

: دیوگیم و دهدیم نییاپ

.. تسه منیا .. اهانیا -

: دوشیم بذعم یمک و.. ددنخیم ثکم اب ایربک

.. تسادج نیا دوب! هتفر مدای ونیا هرآ -هع

: دنکیم شرآ هب ور دعب و

؟؟؟ یدیرخن یدیع هگم .. هگید نک باسح -

! تسین دلب هک مه ندرک فراعت کرتخد شاماال . دنکیم کیراب مشچ شرآ

؟؟ دش نویتناشا نم -مِلا

: دیوگیم مارآ و تسا هنادنمزوریپ هک یا هدنخ .. ددنخیم وهکی ایربک

؟؟؟ متفرگ فیفخت یروطچ یدرک -حلا

هدنشورف هب وور دهدیم ناکت فارطا هب یرس وا ِیمهفن و یتحار رطاخ هب شرآ

: دنکیم

؟؟ هدنچ شتمیق -

: دیوگیم هدنشورف

.. بانج هنموت هاجنپ دصو -

: دیوگیم عیرس ایربک

هک.. نک باسح دص منیا -



tlg
:@

NOVELSLAND

: دیوگیم شفرح ِنایم شرآ

! نزن فرح -وت

: دریگیم هدنشورف ِتمس وهب دروآ یمرد ار شا یکناب تراک ، شفیک یوت زا دعب و

نموت هاجنپ دصو .. متفرگن فیفخت مرمع رد یچیه ِدیرخ هساو حاتاال ..نم امرفب -

.. مریگب فیفخت ش هساو ماوخب هک تسین یلوپ

: دیوگن دناوتیمن و دنامیم شا هریخ ایربک

.. دایم مشوخ نتفرگ فیفخت زا ،نم یگب مه یچره !اما یخاش هچ وت ااااباب -

ار دوخ ِترشیت و دهدن تیمها ایربک هب دنکیم یعس شرآ .و تسا بجعتم هدنشورف

: دراذگیم زیم یور مه

.. مساو هسیک یوت راذب منیا -

ِیواح ی هسیک شرآ !و ناشتسد رد هسیک کی مادکره . دنیآ یم نوریب هاگشورف زا

یلومعم یدایز شنت یوت ِگنر درز ِترشیت دنچره و دراد تسد ارهب شا یلبق ِترشیت

کی و هدشن هداد شتباب مه یلوپ ، رتدب نآ ..وزا تسین ناشیا واالی ِناش ورد تس

مناخ تیربک نیا یارب دنچره .. رگید تس یدیع . دماین شدب بخ.. ،اما تسا نویتناشا

! درکن جرخ یدیع یارب یلوپ ،مه دیرخ وداک مه یگنرز واب داتفا تفم مه

: دیوگیم بل ِریز و تسا هبوجعا نیا ِتسد زا شا هدنخ کت

نج! هلوت -

: دنزیم شیادص ایربک هک دورب شنیشام ِتمس هب دهاوخیم

! منیب نک ربص -

مقشع مزیزع کی اتحاال رتخد نیا ! ایربک الِیت ِندز فرح روطنیا هب دنکیمن تداع

مه افطل ال صا هن؟! هدماین شنابز اتحاالهب مه افطل .. یچیه اهنیا ؟! هتفگ مسفن

هن؟؟ تسین دلب مه ندرک تساوخرد و ندز فرح یلومعم .. شکشیپ
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: دیوگیم و ددرگیمرب مخا اب

! هچب نم هساو نکن مَنیب مَنیب -

: دیوگیم تحار و دنزیم یدنخجک تیمها یب ایربک

؟؟ هبوخ ! منیبِب حاال.. بخ -

همادا و دنزب یفرح شرآ دراذگیمن ! دریگب دهاوخیمن ..ای تفرگن ار بلطم لصا

: دهدیم

اه هچب هساو ماوخیم .. هگرزب ِیشورف شفک هی رتولج .. میریم هدایپ ور نوبایخ -نیا

ایب! وّدب .. مرخب شفک

: دیوگیم اه هچب هب وور ددرگیمرب و دیوگیم

! مَنیب نییودب -

ال صا ..هک دنکیم هاگن کرتخد هب رورغ زا یصرح واب دهدیم نوریب یدنلب ِسفن شرآ

شدوخ یارب شا یلیچ و کرچ یاه هچب اب هارمه و دنکیمن هاگن ار شرس ِتشپ رگید

. دتفا یم هار

ِراوس و دوشب شلا یخیب حاال نیمه دیاب دنک. هفخ و شریز دراذگب ار هچب نیا دیاب

؟!! دوریمن ارچ . دورب و دوشب شنیشام

ِلوپ کرتخد دیاش . دنکیم واپ تسد یهیجوت و دوریم شلا بند !هب دناوتیمن و دنادیمن

. دشاب هتشادن شفک ردقنا ِدیرخ یارب شتراک یوت یفاک

فرح ییوررپ ابوااب دهدیم هزاجا دوخ هب رتخد نیا هک دنکیمن رکف نیا هب رگید

یم نییاپ ار شس وکال ناش ، اهادگ هچب و کرتخد نآ اب ندش هارمه ال صا .ای دنزب

تسا توافتم شرمع یاهدیرخ ِمامت اب دیرخ نیا هک دنک رکف نیا هب دیابن ال صا . دروآ

! درکیمن اهنآ هب مه هاگن مین یتح زورید هکات دراذگیم ییاههاگشورف اپهب دراد و..

و هنادنمتواخس .و دنوشیم یگرزب ِیشورف شفک ِلخاد شیاه هچب اب هارمه ایربک

: دیوگیم نابرهم



tlg
:@

NOVELSLAND

.. دیراد تسود نوتدوخ هک یگنر و لدم ..ره دینک باختنا شفک تفج هی مودکره -

مادکره مه اهرتخد . دنوریم اه یناتک ِتمس هب اهرسپ .. هتساوخ ادخ زا هک مه اه هچب

ِشفک . دوریم هناگچب یاهشفک ِتمس وهب دریگیم ار نوتب گال ِتسد ایربک ..و یتمس هب

هب هک یشفک . دسرپیم مه ار هچبرتخد ِرظن و دنکیم باختنا شیارب یگنشق ِیکسورع

دنک.و تِس نآ اب دوشب و دشاب کیدزن هدیرخ شیارب هک ییابیز ِراد نیچ ِنهاریپ نآ

یور نوتب !گال دنکیم هاگن مه شا هقیلس ..هب شندرک دیرخ زا ریغ ..هب هداتسیا شرآ

نیمه یارب . دهاوخیم وا یارب اهار نیرتهب هشیمه ماسرب و دنزیمن فرح ماسرب فرح

یاه شفک و دنیشنیم وناز یور شدوخ ایربک . دنکیم لوبق قوذ اراب یکسورع ِشفک

. دنکیم هچب یاپ ار یکسورع

یدایز عضاوت و ندوب بوخ ردقنا . دوشیم رادیدپ شرآ یاهوربا نیب مخا مک مک

روطچ . تسین اهمدآ رشق نیا ِرتخد .. ایربک و دوشیم نوگرگد بیجع شلا ح ؟؟؟ تسین

؟! دشاب تحار ردقنا تعامج نیا اب دناوتیم

ار نوتب گال ِتسد ایربک . دوشیم رت تخس شیارب کرتخد ِندیمهف ، درذگیم ردقچره

. تسا تحار هچبرتخد یاپ یوت شفک هک دوش نئمطم ات دربیم هار دوخ واب دریگیم

. دنکیم هبرجت دراد اهار سح نیرت بیجع زورما شرآ و

رتخد ار.. شیاهراک .. دنیبب ار شندرک دیرخ . دسانشب رتهب ار ووا دیایب زورما دوب رارق

. دنمتورث ی هداوناخ کی زا رتخد ..کی تسا رتخد . دنکیم شهاگن دراد ار..حاال شندوب

نیا ِیلا حشوخ و نتشذگ شوخ یارب ار شش تال ِمامت ،هک هچبرسپ کی رهاظ رد اما

رت جیگ یا هرخسم ِزرط ..هب رتخد نیا ِندید اب شرآ .و تسا هتفرگ راک اههب هچب

. دوشیم

نآ واب هدرک باختنا ار شرظن ِدروم ِشفک سکره هک دوشیم نئمطم ایربک یتقو

باسح ار اهشفک ِلوپ ات دنکیم عمج ار همه ، تسا شا هزادنا و تسا تحار اهشفک

! سفن هب دامتعا دنک.اب

: دسرپیم هدنشورف زا

؟؟؟ هشیم ردقچ انیا ِتمیق شاداد بخ -
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تسا راد هدنخ .. تسا بجعتم . دنادرگیم هچبرسپ و اهشفک نیب ار شهاگن ناوج ِدرم

. دسرپیم شتمیق ِدرومرد تحار هچ !و درخب شفک ردقنا دهاوخیم ادگ هچب نیا هک

؟؟ یاوخیم وش همه -

: دهدیم ناکت رس ایربک

نک! باسح ور همه -

: دیوگیم و دهدیم باال وربا ینئمطمان و هرخسم ِتلا ابح ناوج ِدرم

.. هشاب -

: دیوگیم عیرس ایربک

اه.. هرن تدای فیفخت طقف -

: دیوگیم یهاتوک ی هدنخ اب درم

.. نوج رسپ هعوطقم اتمیق -

. دنزیمن هناچ رگید و دنکیم جک شتروص ِفرط کی هب یبل یوا، هدنخ ِندید اب ایربک

.. هشیم ردقچ مَنیب نزب ! شعاب -

اهشفک ِتمیق ندرک باسح ِلوغشم و دنکیم لر تنک یتخس ارهب شا هدنخ ناوج ِدرم

هرخسم شفک همهنیا ِندرک دیرخ ، هدنشورف نیا ِرظن هب دمهفیم بوخ ایربک .و دوشیم

هناچ یارب یلا حاب ِمدآ ورای نیا و دنکیمن فیفخت یارب یرارصا نیمه ِرطاخ .هب تسا

! تسین نتفرگ فیفخت و ندز

رتخد نیا هک دنیبب دهاوخیم طقف و تسا رگ هراظن توکس رد تدم ِمامت رد شرآ و

ششوخ تس.. ینابصع ایربک ِتسد دنک.زا تیریدم ار اهدیرخ نیا روطچ تسا رارق

دیآ.اما یمن ششوخ مه ایربک یاهراک ..وزا ددنخیم روطنآ هدنشورف هک دیآ یمن

ار اهشفک ِتمیق هدنشورف هک دوشیم رظتنم و دنکیم هاگن تیدج و مخا اب طقف

: دسرپیم وا هب وور ددرگیمرب ، یزیچره زا لبق ایربک .هک دیوگب
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؟؟ یاوخیمن یزیچ وت شاداد -

ِهاگن اب شرآ دیآ.و یم باال ایربک ِتروص ،ات روتکاف ِنتشون ِلا حرد هدنشورف ِهاگن

مارآ ، دنزیم جوم یگرخسم و یروابان شهاگن رد زونه هک ناوج ِدرم هب ییارذگ

: دیوگیم

حاال! نک ربص -

: دیوگیم ، دهدیم نوریب هک یمارآ ِسفن اب هدنشورف

! هاجنپ و دصیس -هسو

: دوشیم تشرد هدنشورف هب ور ایربک یاهمشچ

.. منیبب نک باسح هگید راب ؟!!هی هربخ -هچ

وا یولج .و دناوخیم ایربک یارب دنلب ار شفک تفج ره ِتمیق یهاتوک ی هدنخ اب درم

: دنکیم دیکات و دنزیم عمج هرابود

یِکوا .. متخادنا تارب وشنموت راهچ ..هک راهچ و هاجنپ و دصیس هسو هشیم عمج -رس

؟؟؟ ناج رسپ

شبل یور ینهپ و تپ ی هدنخ وهکی دعب.. و دنکیم هاگن توکس رد یا هیناث دنچ ایربک

: دروآ یم

منیا ِفصن شتمیق رازاب ِفک انیمه .. ینکیم باسح نورگ یراد یلیخ شاداد -

.. هگید مرخب ور همه هک نک باسح یروج ..هی تسین

: دوشیم یدج شمارآ اب هدنشورف

؟؟ منک باسح ردقچ -ثمال

: دیوگیم یا هناسولپاچ ِدنخبل اب ایربک

.. ینیبب وشریخ مین، ودو مهاب همه -

: دیوگیم یصرح ورپ زیمآ رخسمت ی هدنخ اب درم
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اربخ... نیا زا اجنیا .. رخب رازاب ِفک نومه زا -ورب

: دیوگیم و دنکیمن لمحت رگید شرآ شیاهفرح ِنایم

نک! باسح راهچ و هاجنپ و دصیس هسو نومه بانج -

هن هک اه هچب ِهاگن ِلثم .. دخرچیم شرآ ِتمس هب هظحل کی رد هدنشورف و ایربک ِهاگن

دوش.اما هدز تلا جخ ماسرب دهاوخیم ناشلد ،هن دنرذگب اهشفک زا دیآ یم ناشلد

فولب هک یتقو مه دنک!نآ هفخ ار ایربک دهاوخیم شلد .. تسا همه زا رتدب شرآ

: دنزیم

.. دایم مشوخ فیفخت هک..زا متفگ .. مراد مدوخ شاداد -

ار اهشفک ِلوپ ِموس ناج..کی رتخد رخآ هک دیوگیمن رگید و دوشیم هدرشف شکف

یلیخ ار تدوخ ،ای یدرک ضرف رخ ار تخبدب ی هدنشورف ؟؟ یریگیم فیفخت

؟؟؟ گنرز

: دیوگیم یدج و مارآ و دوریم ولج

منک.. باسح نم ور انیا داوخیم ملد ..اما منودیم -

: دنکیم اه هچب هب وور ددرگیمرب و

اه.. هچب هساو نم ِیدیع -

نیا اب شرآ و.. دوشیم قوذ و شمارآ اهرپزا هچب ِهاگن . دنام یم شرآ یور ایربک ِهاگن

و دوشیم وحم دوز یلیخ شدنخبل دیآ.اما یم شبل یور یدنخبل هدارا یب اههاگن

و هتخیر شیاهمشچ یوت ار شسح ِمامت ایربک .اما دنکیم هاگن ایربک هب مخا واب یدج

: دخرچیم شنابز

؟؟؟ هدوز تای هساو مریمب -

زیم،هب یور ار شتراک و دریگیم مشچ عیرس یلیخ ! دروخیم ناکت شرآ ِنورد .. یزیچ

: دهدیم لُه هدنشورف ِتمس

! رادرب ماعنا مشیقاب .. شکب دصراهچ -هسو
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: دنزیم یمرتحم دنخبل هدز، تلا جخ و هدروخ اج یمک هدنشورف

.. نونمم .. دینکیم فطل -

دش! نیا

شغ هرذ کی .اللقا درکیم تاساسحا زاربا یرگید ِروج کی ایربک .. تشاد اج رگا

!اما دیشکیم ار شیاهوم ..ای تفرگیم شگرزب یوزاب زا زاگ کی ..ای شیارب تفریم

: دیوگیم دوخ اب راو چپ وچپ دوشیم جراخ شیولگ ِهت زا یشرغ یادص طقف

! نوج سیئر تمروخب -خآ..خآ..

واب هدش شا هریخ نانچمه هک ییایربک . دهدیم ایربک ارهب شا یا هشوگ ِهاگن شرآ

: دیوگیم شا هدش هدرشف یاهنادند ِنیب زا یدایز تذل

نم!! ی هزمشوخ -

: دریگیم مشچ یگنشق وحِلا سرت و..اب دوریم باال شرآ یاهوربا

-هُا!

ار شگرزب ی هدنخ زونه ایربک .و دنیآ یم نوریب یشورف شفک زا ندرک باسح زا دعب

! یکرخ رورغ شرآ ِیزاب نملتنج نیا اب زورما درک حیلا هچ و دراد

: دتسیا یم ایربک هب ور شرآ

؟؟ میرب حاال بخ -

: دیوگیم شبل یور هدنام ی هدز قوذ ی هدنخ نامه اب ایربک

! میروخب ماش میرب هگید -هن

! شوخرس هدز * یلوکوک یطخ دنچ راگنا شا هدنخ نآ ..اب رشب نیا دراد مه ییور

؟؟ نم ِنومهم -

: دهدیم ناکت رس دنت دنت ایربک
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.. میدب ازتیپ اه هچب هب میرب ! تیندروخ ی هنایشحو ِییوهی ِتاکرح ِنوبرق هگید -هرآ

: دنکیم اه هچب هب ور دعب و

... ششششراختفا هب مهاب همه .. دیرخ یدیع نوتارب ور اشفک نیا ومع اه هچب -

: دنکیم گنهامه دوخ اهاراب هچب و.. دنکیم شرآ هب وور دنکیم هراشا و

الم!! وسلا منوج سئیر کالم.. کی طقف قشع -

هرابود .و دنکیم هاگن فارطا هب بذعم شرآ و دنناوخیم شرآ یارب هدنخ اهاب هچب

یارب تس یداتسا ییارس رعش رد هک ییایربک ! ایربک هرابود اهو.. هچب و ایربک هب

: دهدیم همادا ..هک شدوخ

یاال!! میاوخیم ازتیپ یاال.. میاوخیم ازتیپ -

: درغیم یریحتم و هدز تلا جخ ی هدنخ اب

ماش! میرب دییودب .. تفر داب هب متیثیح هسب -

..اب هتساوخان ار شتاساسحا ِمامت و دشکیم یا هنارتخد ی هفخ ِغیج هاگآدوخان ایربک

و..نیا دنکیم هاگن کرتخد یاه یگناوید هب شرآ .و دهدیم ناشن یمتیر ِنودب ِصقر

ردقنا ارچ ؟؟ دوشیم لا حشوخ تحار ردقنا ارچ تس؟! یدوجوم هچ رگید

و لا حشوخ یکچوک ِزیچ ره اب تسا دلب روطچ ؟! دهدیم ناشن ار شسح .. گنشق

ِلثم . تسا دایز یلیخ .. ندوب ایربک ردقنا ؟؟؟ دشاب هتشاد رناژی ردقنا و.. دشاب یضار

؟! دراد دوجو ایند الرد صا رتخد نیا

هب مه اه هچب .و درادیمرب مدق هتخیر مه هب وحِلا سح و ترپ ِساوح اب

: دیوگیم مارآ یلیخ و دیآ یم شرانک ایربک .. شلا بند

اه هچب طقف .. هشابن تمغ ، منکیم باسح تاهاب ادعب ور اشفک نوا ِلوپ نم شاداد -

؟؟ بخ ، هنومب نومدوخ ِنیب .. نمهفن

: دنکیم وا هب یهاگن !کالهف رتدب هظحلر ..ه دوشیم رتدب

؟؟ هنومب نومدوخ ِنیب یچ -
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: دیوگیم رتمارآ و دشکیم شرآ ِتمس ارهب دوخ ایربک

ننک رکف ماوخیم .. نمهفب ماوخیمن ! منودرگرب تهب ور اشفک ِلوپ هرارق نم هکنیا -

.. ننکیم حلا تاهاب یلیخ یروطنیا .. یدیرخ یدیع نوشساو وت اعقاو

: دیوگیم مارآ و دنکیم مه اررد شیاهمخا شرآ

.. ننکن حلا ماوخیم -

: دوشیم تحاران ایربک

؟؟ یگیم نوشهب ینعی -

و تشرد یاهمشچ . دنکیم هاگن ایربک یاهمشچ یوت میقتسم و ددرگیمرب ثکم اب شرآ

. دنزیم قرب نابایخ ِقرب غارچ ِرون ِریز هک ییابیز

؟؟ ننکب یرکف نیچمه هگا یشیم لا حشوخ -وت

: دهدیم ناکت رس للعت یب ایربک

نوشتسود ماوت ینعی .. یدیرخ یدیع نوشساو وت هک هنومب نوشدای مراد تسود -هرآ

.. یراد

یروآدای و داد وا هب یبوخ سح ناش هدز قوذ ِهاگن اهونآ هچب ِیلا حشوخ .. دنچره

و هدنخ ی..نآ هزادنا . تسین مهم ایربک ِیلا حشوخ ی هزادنا ..اما دراد تسود ار شا

: دیوگیم یدنلب ِفوپ !اب شگنشق ِقوذ

.. مدیرخ نوشارب مدوخ .. ینودرگرب وشلوپ داوخیمن -

: دیوگب ات دشکیم لوط یا هیناث دنچ و.. دنکیم زاب ناهد ایربک

یلیخ اه هچب .. دشن مدب دنچره .. ینک تبیج وت تسد وت دوبن رارق هک.. میرادن فراعت -

مه... ور وت لوپ ننک.. رکف یروطنیمه مراذیم منم .. ندرک حلا

: درادن ار ثحب نیا ششک و دهد همادا دراذگیمن شرآ

.. مرخب نوشارب متساوخ مدوخ متفگ -
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و.. دایم متسد هگید ِتقو دنچ هی طقف .. مدب مراد مدوخ نوج سیئر ِنوج -هب

: ددرگیمرب ایربک ِتمس هب لماک و دتسیا یم نابایخ ِطسو کالهف شرآ

نوشارب متشاد تسود مدوخ .. مریگیمن ور اشفک نوا ِلوپ وت زا نم نک! شمومت -

؟؟ هشاب ، مرادن ندینش یجارو ی هلصوح .. نکن ثحب هگید .. مرخب یدیع

: دیوگیم وهکی ، ندرک هاگن لز لز هیناث دنچ ..واب دراشفیم مه یور بل ایربک

! شغ .. یلیق .. ِنشخ ِیشحو -

فاص هک ییولگ دیآ.واب یم شک قوذ زا ایربک یاهبل و دنکیم شهاگن یمهفن اب شرآ

: دتفا یم ،هار دنکیم

! ازتیپ میرب -

بشما . درادیمرب مدق ثکم واب دنکیم هاگن کرتخد هب هدز تهب ی هدنخ کت اب شرآ

! شومچ ی هلوت فلا کی نیا درکن هک اهراک هچ

مخا اب شرآ هک دنیشنب یرگید زیم ِرس دهاوخیم ایربک . دننکیم رپ لماک ار زیم هس

: دیوگیم

؟؟ یریم اجک -

: دنکیم اهرسپ ِزیم هب یا هراشا ایربک

.. هگید منیشب -مرب

ِیتیمها یب کی اب دیآ،اما یمن ششوخ مه شنتفگ زا دنچره .. دهاوخیمن دنچره شرآ

: دنکیم هراشا شرانک ِیلدنص هب یصرح رپ

اج! نیمه نیشب -

: دنکیم هراشا ، هداتسیا ِرساپ هک ییاهرسپ زا یکی هب اما ایربک

میش.. اج همه هک اجنوا مرب ..نم هلضفلوبا یاج اجنیا -
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؟؟ دنیشنب شرانک هک راک هچ دهاوخیم ار هچب نیا رخآ و دنکیم کرسپ هب ور شرآ

: دیوگیم

.. مراد راک تاهاب اجنیا نیشب وت ماسرب اه.. هچب نوا ِشیپ نیشب ورب ودب -

.و دنیشنیم شرآ ِرانک راچان ،هب دوریم زیم نآ ِتمس هب لضفلوبا دنیبیم یتقو ایربک

: دسرپیم ثکم یا هیناث ِنودب

؟؟ یراد راکیچ ؟؟ هدش یچ ؟؟ شاداد منوج -

! دوشیمن هفخ هظحل کی ایربک و.. دنکیم شهاگن توکس رد شرآ

؟؟ هتکرش ی هرابرد ت؟؟ هساو مرایب یزیچ ؟؟ یراد المز یزیچ -

: دیوگیم مارآ ، یدنلب ِسفن اب شرآ

.. هقیقد هی وش هفخ -

ار ایربک و..کالِه دنکیم زارد تسد شرآ ..هک دنزب فرح هرابود دنکیم زاب ناهد ایربک

ِتروص یوت شهاگن . دنیبب رتهب ار شتروص دراد تسود . دنکیم سکعرب شرس یور

: دیوگیم مارآ ..و ددرگیم کرتخد

.. ایدش بحاص ونم کالِه بوخ -

دوش! حیلا کی ایربک هک تس یروج .. فیرظ ِمخا نآ ..اب شهاگن و

؟؟ دوب یچ تِراک بخ.. -

رخ! ِکرتخد تسا ریگیپ مه ردقچ

؟! دیوگب ار تسیچ دنادیمن مه شدوخ هک یراک و دنک ادیپ اجک زا فرح شرآ حاال

: دسرب شنهذ هب یزیچ ات دشکیم لوط یا هیناث دنچ

؟؟ یدروخ یزیچ اجنیا -حاتاال

: دیوگیم و دنادرگیم ناروتسر یوت هاگن ایربک
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س.. هزمشوخ شاهازتیپ .. شاهاذغ تسین راب..دب هی -هرآ

! تسا نیشنلد .. کرتخد رناژِی رپ ِتروص . دنکیم شهاگن طقف شرآ و

: دنکیم شهاگن وهکی و تسا رگید ِتمس شتروص ایربک

هن؟؟ یتشادن مراک -

ِندز یتسد کی یارب یباوج چیه یا هیناث دنچ . دنام یم ایربک یاهمشچ تام شرآ

شیاهمشچ یوت میقتسم و دنادرگیمرب شتمس هب تروص ایربک و.. دنکیمن ادیپ ایربک

: دنکیم هاگن

؟؟ تِشیپ منیشب یتشاد تسود -

هرخسم ی هدنخ کت واب هدشن یداع شرآ یارب زونه شندوب تحار و ییوررپ روطنیا

: دیوگیم یریحتم و

؟؟ یدرک یرکف نیچمه ارچ -

: دهدیم باال مرن ار شا هناش زان..کی اب یمک .. شیانعم رپ ِهاگن نآ اب ایربک

.. هرذگیم ییازیچ هی ترس نوا وت دیاش مدرک رکف .. یروطنیمه -

نیا اراب شرورغ رتخد نیا . دوشیم یبصع هتساوخان و دنکیم کیراب مشچ شرآ

ار!! شسح نآ، زا رتشیب !و دریگیم یزاب ..هب اهندرک زان روطنیا و اهفرح

؟؟ هرذگیم مرس وت یچ -ثمال

: دنزیم سدح و دنکیم عمج بل وا هب هریخ ایربک

هنم.. ی هرابرد ، هیچره مممما -

یاهمشچ .. شا هدش عمج یاهبل .. کرتخد ِتروص .زا دوشیم تشم زیم یور شرآ ِتسد

: دیوگیم دنخزوپ هب هیبش یا هدنخ کت اب .اما دریگیم یصاخ یاهسح شسخُت

؟؟ تقونوا وت ِیچ ی هرابرد -
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: دهدیم ناکت ار شرس هدنخ واب دهدیم نیچ ار شغامد صرح یمک اب ایربک

هک مه تهاگن نا.. یبدا یب متارکف .. نوج سیئر یتیبرتیب !وت تسین یبوخ یازیچ -

! ینکیم هاگن رتخد هی هب یراد هک راگنا .. هشیم هناروعشیب ردقچ یهاگ مممگن

و دنام یم هریخ شدنلب یاه مژه نآ اب هدش عمج یاهمشچ و هزماب یاهادا هب شرآ

. دهدیم شوگ تریح اراب شیاهفرح

: دیوگیم رتمارآ ایربک

ماسرب نیا هگا ینکیم رکف یراد راگنا هک ینکیم هاگن یروج االن!هی نیمه -ثمال

هرآ؟! ؟؟ مدرکیم شسوب و.. مدزیم وشخم مدوخ دوب، رتخد

: دیوگیم هدارا یب یریحتم ی هدنخ کت واب دنرپیم باال شرآ یاهوربا

وت! ییوررپ یلیخ -

! دشکیم تلا جخ نزوس ِرس کی ی هزادنا هرذ.. کی هرخ وباال ددنخیم مه ایربک

.. مدرک یخوش -

: دیوگیم هدنخ واب مارآ و دریگیم مشچ یبوخ وحِلا سح اب شرآ

! مّهوت ِفرحنم -

: دیوگیم زیت ایربک

؟؟؟ تسین یروطنیا ینعی -

: دیوگیم یبارخ ِباصعا و رورغ اب شرآ

! سین یروطنیا هک همولعم -

؟؟؟ مماسرب نم ینعی -

! شنابز نیا هب تنعل

! ماسرب نومب یبوخ ی هچب -
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: دیوگیم شهاوخ اب رابنیا ایربک

؟؟ بخ .. هشابن یروطنیا ! ماسرب ِنوج -

: دیوگیم دولا مخا و جیگ شرآ

؟؟ هشابن یروطچ -

: دیوگیم صاخ یشهاوخ و..اب انعم ورپ دنزیم شا هناچ ِریز تسد ایربک

مه روآ تلا جخ یارکف نوا ..زا افطل هشابن روعشیب متهاگن ! شابن فرحنم و تیبرتیب -

؟؟ بخ مماسرب ..نم داین ترس وت

تریح .واب دنکیم هاگن شیاهفرح ..و ایربک ِندز فرح ِلدم هب یا هیناث دنچ شرآ

تس؟! یضوع ردقنا هتساوخان کرتخد . دریگیم مشچ و.. دنزیم یدنخجک

: دیوگیم رتدوز ایربک ، دهدب یباوج ات ددرگیمرب هک نیمه

! ماسرب طقف -

: درغیم دعب .و دنزیم ایربک ِرس یوت مارآ و دنکیم زارد تسد یگف ابکال شرآ

!! ماسرب نومب یبوخ ی هچب متفگ -

: دیوگیم ثکم ..اب نیمه یارب . دنادیم بوخ ایربک .. تسا دیدهت

! هنوم یم یبوخ ِرسپ ماسرب .. قیفر هشاب .. نوج سیئر هشاب .. شاداد هشاب -

یباوج دناوتب هکنیا زا لبق ! دزیریم مه هب مه شندوب ماسرب اب یتح ار شرآ هک یاو

..خالص دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن شرآ .و دنروآ یم ار اهازتیپ دنک، ادیپ

دش!

! دروخیم ازتیپ دراد راک یاه هچب ِنیب رهش.. ِزکرم رد یلومعم ِناروتسر کی یوت

کی هجرد مهزاب هداد،اما شرافس ار ناروتسر یازتیپ نیرتهب و نیرت نارگ دنچره

؟! دروخب ار لا غشآ نیا دیاب و.. تسین

هن..هب هک ندروخ هب عورش یلطعم ِنودب هک دنیبیم .. ددرگیم اه هچب ِنیب شهاگن
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ناشرمع رد حلا اتهب راگنا هک دنروخیم اهتشا اب ردقنا ! دننکیم هلمح یعقاو یانعم

هرذ کی ..هن تسا رتدب ناشعضو هک اهرسپ دنا. هدروخن اذغ دوش، ضرع هچ هک ازتیپ

نکمم نآره هک دنعلب یم ار ازتیپ یاه شرب نیچمه .. ندوب بذعم هرذ کی ..هن تکازن

! نوریب دنزب ناشیاهشوگ اهزا ازتیپ تسا

ی هبوجعا ماسرب نیمه ! هتسشن شرانک هک تس یا هچبرسپ نیمه .. رتبلا ج همه وزا

! یلیچ و کرچ

ارباال شسابل یاه نیتسآ و.. دنکیم هتشغآ دنت یلیخ ِزمرق ِسس اراب ازتیپ ِحطس ِلک

و دنکیم اه هچب هب ،ور ندروخ هب دنک عورش هکنیا زا لبق دعب.. دوش.و هدامآ ات دنزیم

: دیوگیم دنلب

شرافس نوتارب ومع هگید یکی دیگب دیدشن ریس ! دیروخب ، نیاوخیم ردقچره اه هچب -

! ادیروخب ، دیراد اج هک ییاج ات تحار .. هدیم

یروطنیمه .. تسین نتفگ هب یزاین رخآ بخ و دنکیم شهاگن یبجعتم ی هدنخ اب شرآ

! دنهدیم تروق شفرظ اهاراب ازتیپ دنراد شا

: دیوگیم هاتوک و دنکیم شرآ هب ییارذگ ِهاگن و

نک! عورش ومع -

ِناهد نآ یوت روز اراب یگرزب نآ هب ِشرُب و.. درادیمرب ار ازتیپ زا یشرب هلصاف وبال

یتخس وهب دنکیم داب ایربک یاهپل .. دنکیم شهاگن هدز تهب شرآ ! دهدیم اج شکچوک

رپ ِقوف ِناهد اب نیح نامه ورد دوشیم سس هب هتشغآ شیاهبل ..اما ددنبیم ار شناهد

دراد هک تسا مولعم شیاهمشچ ِقرب زا !اما حضاوان ال ..ماک دنکیم روغلب یزیچ هدش،

. دنکیم فیرعت ازتیپ ِمعط زا

تسا شا یتحار نیمه .و دریگب یگزماب و.. یتحار مجح نیا زا مشچ دناوتیمن شرآ

بذعم ،وهن دنکیم یفراعت هن سکچیه و هدرک دوخ زا رتدب اهار هچب ی هیقب هک

. تسا

دیوگیم تخس . دنکیم هراشا شیازتیپ وهب دنکیم هاگن شرآ هب رپ ِناهد نامه اب ایربک
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دش! درس هگید روخب -واب

: دیوگیم .. شرُپ ِناهد و یسس یاهبل هب هریخ شرآ

.. شاب تحار ..وت مروخیم -

هب مه ار وا دیاب ! تسین تحار دایز نوج سیئر هک دمهفیم ..اما تسا تحار هک ایربک

کالسار! یادخ ِلوسوس ِیکلفط دروایب هار

.و دریگیم شرآ ِناهد ِتمس وهب درادیمرب دوخ ِسس رُپ یازتیپ زا یشرُب نیمه یارب

: دنکیم هراشا

! رگیج نک -زاب

اج .رپزا ایربک هب یهاگن و دنکیم شناهد ِتمس هب هدش زارد یازتیپ هب یهاگن شرآ

شرآ ِناهد یوت ار ازتیپ عیرس یلیخ ایربک هک.. دنزب یفرح دنکیم زاب ناهد یگدروخ

ِرود شتسد و دروخیم یناکت اجرد . دنکیم گنه ایربک ِییوهکی ِراک زا شرآ ! دنکیم ورف

ی هدنخ واب دنکیم ورف شناهد یوت رتشیب ار ازتیپ ایربک . دوشیم هدیچیپ ایربک ِتسد

: دیوگیم یتخس

! نوج سیئر شروخب -

اه هچب زا یکی هظحل نامه . دنزیم وزاگ دریگیم ایربک ِتسد ارزا ازتیپ ِیقاب شرآ

: دوشیم دنلب

! مریگب سکع ماوخیم دینک هاگن -ربوچب

نآ هب همه ِهاگن . تفرگ سکع ناشندروخ بابک زا لبق ی هعفد هک تسا رسپ نامه

رپو ِناهد اب شرآ . شا یلومعم ِیشوگ نامه ،اب دریگیم سکع کرسپ . دخرچیم تمس

تس! یسُس شیاهبل هک ییایربک .و تسا شتسد رد هک یا هفصن یازتیپ

: دیوگیم و دروآ یمرد شبیج یوت ارزا یشوگ . درذگیم شرآ ِنهذ زا یرکف وهکی

! رسپ -یآ

: ددرگیمرب شرآ ِتمس هب کرسپ
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؟؟ ومع نوج -

: دریگیم کرسپ ِتمس ارهب یشوگ و دروآ یم ار یشوگ ِنیبرود شرآ

.. هرتهب شتیفیک .. ریگب سکع نیا اب -ایب

دنکیم یعس رابنیا .و دریگیم شرآ ِتسد ارزا یشوگ و دیآ یم شتمس هب قوذ اب رسپ

! نفخ ِیفلس کی . دریگب سکع رت یا هفرح

: دیوگیم شرآ ِتمیقنارگ ِیشوگ ِنیبرود هب هریخ و دتسیا یم

هس.. ود ..کی دینک هاگن هچب -

ار ازتیپ شرُب راب کی . دنام یم ایربک یاهادا ی هریخ شرآ و.. دریگیم سکع کرسپ

ار شدق هناراو والت دنکیم مخ شرآ ِتمس هب رس رابکی . دریگیم شزاب ِناهد یولج

باال پر ِصقر ِتلا ح ارهب شتسد رابکی . دوشیم رمک هب تسد و دنکیم دنلب

! دنکیم هقلح شا هناش ِرود تسد و دروآ یمن بات شرآ .. سکع نیرخآ و..رد دریگیم

. دنکیم هاگن نیبرود وهب دشکیم دوخ ِتمس ارهب کرتخد ِتروص

گنرمک ، شصاخ ِتس وژ مخا اب شرآ .و دریگیم سکع کرسپ . دوشیم ریحتم ایربک

ِجنرآ ایربک ! دوشیم خاروس شیولهپ وهکی هک.. تسا نیبرود هب شهاگن زونه . ددنخیم

شیاهنادند ِنیب زا یا هدنخ واب دبوکیم وا یولهپ یوت تردق اراب شا یناوختسا

: دیوگیم

! روخب وتازتیپ .. نوج سیئر یزاب سکع دش مومت -

رابنیا ، ندناچیپ شوگ و ندز یندرگ سپ یاج .وهب دوشیم عمج درد زا شرآ ِتروص

ِناهد یور ، تسا سس رپزا هک ار شیور ِتمسق و.. درادیمرب ار ایربک یازتیپ زا یشرُب

! دبوکیم ایربک

! یشحو ِچنف هجوج تفرگ مدرد -

ایربک . دوشیم دنلب اه هچب ی هدنخ یادص . دنزیم سپ ار شتسد هدش ریگلفاغ ایربک

ی هدش یسس ِناهد یور شرآ ِهاگن . دوشیم دنلب اج وزا دزادنا یم زیم یور ار ازتیپ

تس! یندید ایربک ِتروص . ددنخیم یصرح ورپ شوخ وابحِلا دنام یم ایربک
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! یدش * گاپ هلوت هی هیبش -

یفارشا گس نژدا عون *کی

رتدنلب اه هچب ی هدنخ . دشکیم شرآ ِتمس ارهب شا هزماب و هدروخاج ِهاگن ایربک

: دوریم شغ دراد نوتب وگال دوشیم

.. یدش هزماب هچ ماسرب -

ینیب شیپ ِلباق ریغ ی هلمح یره هدامآ ار دوخ و تس وا ِلمعلا سکع ِرظتنم شرآ

ار شتسد شرآ و.. دوریم هناشن شرآ ِون ِترشیت ِتمس هب ایربک هاگن ! هدرک یا

: دناوخیم

! هشیم خیلا تور سس ،ِلک هروخب نم هب تتسد -

شرغ ولگ ِهت وزا دروآ یم ارباال شیاهتسد طقف صرح یرپ هدنخ نامه اب ایربک اما

: دنکیم

... ااااما .. منکیمن شبارخ ، مدیرخ یدیع مدوخ هک ونوا ؟؟؟ هن هرذگیم شوخ .. هررررآ -

تذل و صرح اراب شیاهوم و دنکیم گنچ شرآ یاهوم یور ار شتسد ود وهکی

: دشکیم

وت دیاب ..االن یتشم ِنوج سیئر هی نگیم نیا !هب یدموارد یسبُی زا هک ممممتقشاع -

!! دددرررروخ ور

ِتروص یتقو .اما دنکیم شهاگن تینابصع و مخا واب دنزیم سپ ار شیاهتسد شرآ

، دنیبیم شگرزب ی هدنخ ونآ قارب یاهمشچ نآ هدش..اب یسس یاهبل نآ ار..اب ماسرب

! ینتساوخ و.. توافتم .. ردقچ . دنکب یراک چیه دناوتیمن

ار شرب نامه و دنیشنیم ! راگنا هن راگنا و دشکیم شا یسس ِبل یور نابز ایربک

: دیوگیم دنلب و درادیمرب

! میکرتب ات میروخب -

دنچره مه.. شرآ ..و یخوش و هدنخ .اب دنوشیم لوغشم هرابود دوز یلیخ اه هچب
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توافتم .. شرمع ِدیرخ نیرت توافتم . دوشیم ندروخ ِلوغشم هدز..اما تریح و روابان

و وسلا نس مک یاه هچب ِرانک ! شرمع ِماش نیرت توافتم یتح .. شرمع یازتیپ نیرت

تال ِمامت و هتسشن شرانک هنارسپ ِسابل یوت هک یرتخد ِرانک دنا. راک یاه هچب هک ریقف

اه! هچب هب رتشیب ِنتشذگ شوخ یارب دنکیم هفقو یب ار شش

! دربیم لد دراد بیجع .. اهندوب تحار و اهادا نیمه و..اب اهسابل نیمه یوت هک یرتخد

ایند ی همه ..اب تسا توافتم .. تسا صاخ . تخانش ار وا دوشیمن هک یِرتخد .. ایربک

تس! ایربک .. دراد قرف

ی هرجنهود ماسرب ..کی دنیبب ماسرب دیاب طقف ار وا الین..هک صا ایربک .. رتخد نیا واب

ات ماسرب نیا ..اب دنیبب هچبرسپ کی طقف ار وا دیاب ینعی . تسا رسپ هک نوطیش رشو

؟! دورب شیپ دهاوخیم اجک

************

. دوشیم لیوحت سلا رگید یتعاس و تسا هتشذگ بش همین ِهدزاود زا تعاس

هکت رازه یاه هنیآ یوربور . دنکیم ضوع یزیمت ونو کراولش و پات اراب شیاهسابل

دیفس ِگنر . دزادنا یم شنت یاهسابل هب یهاگن ، هدیبسچ شقاتا راوید کی یور هک یا

! شدوخ ِیحارط و ناشدوخ ِدنرب و.. ترپسا ِحرط و

،خالهص شیاهوم ِندرک رتابیز یارب شش تال ِمامت و هدش دنلب اتبسن یمک شیاهوم

شتروص یوت هناشکرس هک ییوم ِرات دنچ یور ندز رس قاجنس کی رد دوشیم

هکاب شتشرد ِیماداب یاهمشچ . تسا باذج ، شندوب هداس ِمامت اب کرتخد . دزیریم

یاه هراوشوگ .. شلدم شوخ رُپو یاهوربا .. شگنر خرس هدش..وُرژ رت هایس دادم

یطالِیی هراتس ِلثم . دراد هراتس ِشقن اب زیر پالِک کی هک شفیرظ ِریجنز و یخیم

. دروخیم ناکت شمکش ِفان ِتمسق یور ، فان ِگنیسریپ ِناونع هب هک یکچوک

تفه ی هرفس ِتمس هب عیرس یلیخ و دوشیم ریزارس اه هلپ .زا دراد شبل یور هدنخ

ار هرفس ِرود ات رود ِزیر یاه عمش . دنکیم دنت ،اپ هدیچ دوخ ی هقیلس هکاب ینیس

ِمامت .. دراذگیم مه یگنهآ .. دنکیم نشور مه اهار هسیر .. تسین عناق .. دنکیم نشور



tlg
:@

NOVELSLAND

... طقف ، تسا هدامآ زیچ همه . دنکیم ناراب رون ار هناخ

ِزیم یور هک ینیس تفه ی هرفس ِردص رد هک ناش هرفن جنپ سکع ِباق یور شهاگن

و دوشیم عمج هدارا یب سکع ِندید اب شیاهبل . دنام یم ، هدیچ یسنلا هشوگ درگ

اه! هظحل نیمه رد تسرد . هتشذگ سِلا دنچ ِلثم . دنکیم ضغب هتساوخان

ار شش تال ِمامت ییاهنت شدوخ و.. هدنام شدوخ طقف .. سکع یوت ِزیزع جنپ نیا زا

ِتشپ رابدنچ هک دوشیم ثعاب شا هدش رپ یاهمشچ . دنکیم شلا ح ِندوب بوخ یارب

ارچ .. دنوش روگ مگو دیاب اهکشا . دشابن کشا زا یرثا رگید هک ردقنا .. دنزب کلپ مهرس

؟؟ دنک هیرگ دیاب

: دنکیم دنلب ار شیادص

لیوحت سلا هگید ی هقیقد دنچ ایب ودب .. نااااج هنن ! یرپ هنن هنن! -هنن..یآ

! ووووودب .. هشیم

. دراذگیمن .. دریگب دهاوخیم شلد . دونشیمن ییادص چیه ..اما دیوگیم مه ِرس ِتشپ

و شرانک سلا لیوحت ی هظحل مه ووا تسا ردام کی نیمه طقف .. دوشیمن میلست

؟؟ دروخیم یدرد هچ هب رگید ، دشابن نیس تفه ی هرفس ِرانک

: دنزیم شیادص زیر کی نیح نامه .ورد دنکیم دنت اپ هناورپ هنن ِقاتا ِتمس هب

دیاب .. هشیم لیوحت االنسلا هگید ایب ودب ؟؟؟ هناورپ یمام .. یرپ .. ردام ..هنن.. یمام -

! یدب یدیع مهب

: دیوگیم رتدنلب و دشکیم ار هریگتسد رخآ ورد

!!! ااااااایب -

: دبوکیم نیمز یور اپ ایربک . دوشیم هدیشک باال وهکی هناورپ ِهاگن

؟؟؟ ور یتفوک ِراک ینکیمن لو مبشما ؟؟؟ منک تادص ردقچ هَا! هگید وشاپ -

. دنتسین نابرهم و مارآ شیاهمشچ .. دنکیم کیراب مشچ . دنکیم مخا هناورپ اما

: دیوگیم بجعت اب ایربک هک تس یروج شهاگن دنا؟! ینابصع
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سلا.. لیوحت هب هدنوم هقیقد هس ود ایب وشاپ ؟؟؟ بخ هیچ -

..و دنکیم شهاگن یا هیناث دنچ بجعت اب ایربک . دوریم ندش یخزرب هب ور هناورپ ِهاگن

: ددنخیم وهکی

؟؟؟ یا ینابصع -االن

شا هتسار ِراولش و دراد نت هب یا هنامناخ ِهاتوک ِزیموش . دوشیم دنلب شیاج زا هناورپ

شهاگن نآ !اما کیش و شوپ شوخ هشیمه ی هناورپ یمام . تسا تخود شوخ

دوخ ادا یمک واب دوریم بقع یمدق ، شندش کیدزن اب ایربک هک یروج .. تسا کانسرت

: دنکیم عمج ار

؟؟؟ نوج نن هک یرادن ونم ِندروخ ِدصق ایایحا ادخ! -ای

شرتخد ِتروص یوت . دوشیم کیدزن و دهدیم شا ینیب هب ینیچ صرح اب هناورپ

: دیوگیم تینابصع و دیدهت اب دعب و دنکیم هاگن طقف

! هئوت ِراک منودب طقف .. ایربک تمشُکیم -

: دیوگیم سرت و بجعت اب ایربک

؟؟؟ هنم ِراک یچ -

: دیوگیم مکحت و دیدهت اب هناورپ

یطلغ منودب طقف .. منودب !اما منکیم یریگیپ مراد منک..عفال رکف شهب ماوخیمن -االن

!! یدرک تنایخ نم هب منودب طقف نم.. هب یدز وران منودب طقف .. ایربک یدرک

شردام ردقنا ارچ دمهفیمن و دسریمن ییاج چیه هب شرکف . دراشفیم بل ایربک

..وحاال... دنیبب هک هدمآ شیپ مک یلیخ ار شنتفگ لدم نیا تس. ینابصع

؟! هدش یچ وگب بخ -

: دیوگیم شدوخ ِصاخ ِنیلپیسید واب دنکیم عمج هناچ هناورپ

نشور ابوت مفیلکت تقونوا ! ممهفب ماوخیم طقف .. منودیمن زووونه .. منودیمن زونه -
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.. هشیم

یور تسد ایربک دیآ. یم نوریب ، دشاب ایربک ِفرط زا یفرح ِرظتنم هکنیا ِنودب دعب و

ِطاسب دهاوخیم هناورپ هنن . دنکیم هاگن شردام ِنتفر نوریب وهب دراذگیم شا هنیس

اال؟! متحا دنک یا هوهق ار دیع

بارخ بشما دهاوخیمن . دشکیم قیمع سفن . دنام یم حتلا نامه یوت یا هیناث دنچ

دوخ هب یلک .. هدیشک تمحز شیارب یلک . تسا بش کی نیمه دوش. شتفوک دوش..

! دشاب رتهب رگید یاهبش زا بشما دیاش هک هداد دیما

؟؟ یبِک میرب ؟؟ موه .. هشاب هتشاد قرف دیاب بشما ییادخ -

: دهدیم هدنخ اراب شدوخ ِباوج شدوخ و

! میرب نزب -

. دوریم ناش هناخ ِگرزب سِنلا ِتمس هب عیرس یلیخ دیآ. یم نوریب شردام ِقاتا زا

هب زونه شا ینابصع اتبسن و یدج ِهاگن و هتسشن یلبم یور هناورپ هنن هک دنیبیم

. تسا تلبت

: دتسیا یم شردام یوربور رمک هب تسد و دشکیم یدنلب ِفوپ

رانک! راذب بشما ونوا -

. تسا هتخیر مه ارهب شرکف ادیدش یزیچ و دریگیمن تلبت زا مشچ هناورپ

! ایربک رانک -ورب

: دنزیم یدنخجک ایربک

... یتشاذن .. یتشاذگ هک رانک شیتشاذگ شوخ ِنوبز اب تدوخ .. مرمشیم هس -ات

: درغیم و دشکیم ارباال شکشخ ِهاگن هناورپ شفرح ِنایم

راب!! رازه نیا ! نزب فرح تسرد -

ارزا تلبت و دنکیم زارد تسد دنک. لمحت دناوتیمن رگید و دوشیم هلصوح یب ایربک
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یور ار شتشگنا دنک، هاگن شا هحفص هب هکنیا نودب .و دشکیم نوریب شردام ِتسد

: دنکیم شوماخ ار تلبت ی هحفص و دراذگیم شرانک ی همکد

هک.. تسین یزاب یشوگ ِتقو !االن هگید هسب -هَا

شیاوعد دهاوخیم . ایربک هب هاگن کی و دنکیم تلبت هب هاگن کی هدش ریگلفاغ هناورپ

: دیوگیم یراو شهاوخ ی هدنخ اب ایربک هک دنک

اه! یماک و یهوک ِشیپ مریم مشیم ،اپ ینکب ور اراک نیا ..هگا تهب مدیمن -

..ات دشکیم یقیمع سفن و دراذگیم مه یور مشچ هناورپ . دهدیم باوج شدیدهت

: دیوگیم راچان هب دعب .و دروایب تسد ارهب ششمارآ

بخ.. هلیخ -

: دیوگیم و دریگیم ار شردام ِتسد . دریگیم تعسو ایربک ی هدنخ

دیع.. ی هرفس ِرانک میرب وشاپ -

شومارف ، هدرک لوغشم ار شرکف هک ییاهزیچ اتقوم دنکیم یعس ار بشما هناورپ

تفه ی هرفس ِرانک مهاب . دیایب هار شیابیز و لقع ویب شکرس ِرتخد ِلد واب دنک

و دنکیم رکف ناشندوب رفن ود هب ایربک .و دننیشنیم ، هدیچ زیم یور ایربک هک ینیس

: دیوگیم هناورپ ، دیوگب یزیچ هکنیا زا لبق . دریگیم شضغب مهزاب

! مدید یباسح تسرد ِسابل و پیت ابهی راب هی ور وت نم بجع -هچ

: دهدیم یاباال هناش ایربک

.. هناورپ هنن ِرطاخ -هب

: دیوگیم یدج هناورپ

.. هناورپ هنن ِتفوک -

: ددنخیم ضغب نامه اب ایربک

! هناورپ یمام -
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: دیوگیم .و دهدیم ناکت فارطا هب یرس فسات واب دنزیم یا یدج یدنخبل هناورپ

یمهفب هک هدب وت هب یلقع هی ادخ هک هشاب نیا دیاب طقف سملا لیوحت ِعقوم یاعد -

.. ینیچب دیاب ت هدنیآ هساو یا همانرب هچ

: دیوگیم دنلب و دریگیم ارباال شیاهتسد ایربک

وهی نکشن وشلد هگید لا سما .. داوخیم وش هچب ِریخ .. هگید هردام نک! ظاحل یهلا -

! هشب شوخ شلد مه هراچیب نز نیا هک هدب ام هب یباسح تسرد لقع

ِزارد نابز ِرتخد نیا اب دنکیم یعس و دهدیم شنامشچ ی هقدح هب یخرچ هناورپ

. دنکن ثحب ، تسا شدوخ رتزا بدا یب ِروهِدنل اتود نآ شیوگلا هک تیبرت یب اتبسن

لد ِهت وزا دشکیم باالیی دنلب ،ِهآ تسا نامسآ هب ور شیاهتسد زونه هکیلا حرد ایربک

: دیوگیم

.. خهیلا ایلیخ یاج -

: دیوگیم شردام هب ور دعب و

؟؟ میشاب مه ِرود یدیع ِبش نایب مه یماک و یهوک منزب گنز هی هشیم -

داهنشیپ نیا ارزا شندمآ دب هک یهاگن و تسا هناورپ ی هدش کیراب یاهمشچ شباوج

. دهدیم ناشن

: دنکیم شهاوخ ایربک

لیوحت ِعقوم هک نایب میگب بشما نیمه .. یندید دیع نایم ادرف هک انوا ! یبِک ِنوج -

.. نشاب ام ِشیپ سلا

: دیوگیم هملک کی شهاگن نامه اب هناورپ

-هن!

: دیوگیم یطاق ِناور اب ایربک هک هناعطاق ردقنا

! یردامان -
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هکنیا زا لبق .اما درپیم باال ایربک ِنتفگ صرح ورپ یدج روطنیا زا هناورپ یاهوربا

شتمس هب یگرزب ی هدنخ اب ایربک .و دوشیم لیوحت دنک،سلا شیاوعد دنک تصرف

. دسوبیم مه رس ِتشپ راب دنچ ار شتروص و دربیم موجه

!! مممقشع کرابم تدیع -

شدوخ ِتسد دوش.اما رپ شنامشچ و دریگب شضغب هظحل نیا رد تسا هرخسم

ار شردپ ِشوغآ شلد . دهاوخیم رتشیب .. تسا مک شردام ِشوغآ .. تسین

دنک. روج و عمج ار دوخ دنکیم یعس یضغب یرپ هدنخ کت و..اب دهاوخیم

: دیوگیم ، شردام هب تاساسحا ِزاربا زا دعب

منزب گنز مه لوگنم و لوگنش اتود نیا هب نم ورن ییاج .. مریگیم ومیدیع مایم -

.. مگب کیربت ودیع

طقف و دنزب حلا دض دیآ یمن شلد رگید شرتخد ی هدش رپ یاهمشچ ِندید اب هناورپ

: دیوگیم

.. کرابم ماوت دیع -

: دشکیم ار شپل ایربک

! نوج -

گنز مه رایماک و رایهوک اتهب درادیمرب ار یشوگ ، هناورپ ِیضاران ی هدنخ یولج و

شیاه قیفر و تسود ی همه هب مه مایپ کی هک درذگیم شرکف ..و...زا دنزب

! نوج سیئر هلمج ..نِم دهدب

کت کت وهب دنیشنیم لبم یور ، دوشیم مامت رایهوک اب شا هملا کم هکنیا زا دعب

رظن ارزا اهمسا ی هناد هناد . دنکیم هاگن هدش، ویس شا یشوگ یوت هک ییاهمسا

دراد تسود اهنآ! زا رتدوز .. دیوگب کیربت ناشکت کت ارهب دیع دراد تسود . دنارذگیم

دنک. غولش ار شرود هدش، مه مایپ اب یتح .. تسین اهنت ار دیع هک دهد ناشن دوخ هب

یاه هچب .هب دهدیم مایپ ، دنسانشیم ماسرب ار وا هک شیاه قیفر کت کت هب

لد! ِزیزع ِنوج یشنم ..هب ناحبس ..هب تکرش
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. تسه مه راد هدنخ یاهملیف و کُج یواح هک مایپ نیدنچ رایماک و رایهوک هب

: دهدیم مایپ . دریگیم تعسو شا هدنخ اهنآ، ِدیع ِروصت واب دنکیم هاگن داتسا ِمسا هب

! مامت داتسا کرابم تدیع -

تسود رتشیب ار یکی نیا . دنکیم هاگن یدعب ِمسا وهب دوشیمن سکچیه باوج ِرظتنم

هدش! مه رت درگ حاال امتح هک رگیج ِیلُپم لپت هدش. گنت شیارب شلد ردقچ و دراد

هرهب شا یتاذ یاه یریگیپ اهو یواکجنک وزا شدنیبب رابکی اه یدوز نیمه هب شاک

! دربب

تمکیش و تدوخ زا لگشوخ سکع هی نوملد .. یلُپت ِموناخ هاش هشاب کرابم تدیع -

؟؟ مهب یدیم یدیع .. هشاب شوت مه داتسا .. داوخیم

یدایز و ساسح ِداتسا رگا هک دهدیم همادا دوخ ،اب دنکیم لا سرا ار مایپ یتقو و

! دهدب ار هزاجا نیا ، شیوناب منص یور یتریغ

! تسا نوج سیئر .. شا یدعب ِمایپ ِبطاخم ..و درذگیم اهمسا زا

... کرابم تدیع -

ی هچب ، ماسرب دهد ناشن هکنیا ونو سِلا ِکیربت یارب طقف ..خالهص.. دهدیم هاتوک

تس. یتفرعماب

قیفر اب هارمه یحیرفت ِروت . تسا هدرک رفس یبُد ،هب زورون الِت یطعت یارب شرآ

ی هشرع یور . تسا ناشنیب ناحبس طقف هک شدوخ ِحطسمه یاه قیفر هتبلا .. شیاه

سلا ِلیوحت .اب تسا سلا لیوحت ِعقوم تسرد و تسا هداتسیا یحیرفت ِگرزب ِیتشک

رد هک ییابیز و هوکشاب هداعلا قوف ِیزاب شتآ .هب دوشیم عورش یزاب شتآ و نشج ،

عورش نشج .. دناوخیم یفورعم ی هدنناوخ . دنکیم هاگن ، دوشیم اپرب نامسآ ِیهایس

. دوشیم

یارب . تشاد زاین یحیرفت ِرفس نیا .هب دشکیم ار شنت و دنیشنیم یلدنص یور شرآ و

ارزا شماج دوب. هتسشن شنت هب تکرش ِندرک هرادا ِرطاخ هب هک یدایز ِیگتسخ ِعفر

هارمه گنهآ هکاب اهرسپ و رتخد ِمتیر کی ِصقر وهب دنکیم رپ یمی مال ِیندیشون
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واب دنیشنیم شرانک ناحبس .. ناشگنشق ِصقر و تِس یاهسابل . دنکیم هاگن ، دنوشیم

: دبوکیم شیاپ ِنار هب تسد ِفک

ِتیاهن ..االن میایب یتخیر همانرب یدرک بوخ .. هشاب کرابم تون سِلا شاداد -

ندموا یم نوزیوآ مه یرس هی هک مشلا یوالی نوا دوب،ای شیک ای نومحیرفت

تس.. هگید ِزیچ الهی صا اجنیا .. نوماهاب

دهاوخیم شلد . دربیم تذل مارآ ِبش یاوه ِیکنخ وزا دشکیم یقیمع ِسفن شرآ

و دنک حیرفت ناکما ِدح ..ات ددرگب .. دشاپب .. دیزیرب . دنامب اج نیمه لماک ار زور هدزیس

زا دعب . دهدیم هیکت یلدنص ِیتشپ ارهب شرس و دراذگیم مه یور مشچ . دربب تذل

. دشاب هتشاد همادا اهزور شمارآ نیا شاک و دیسر شمارآ هب بش کی هرخ باال اهزور

یشورف و دیرخ و رارق .. دشاب هتشادن دوجو یتکرش .. ددرگنرب رگید دهاوخیم شلد

، فقوم ِتکرش نآ ِتفرشیپ یارب ندرک رکف وتالشو صرح . دشاب هتشادن دوجو

! تسا رگید ِزیچ کی اجنیا ، ناحبس ِلوق .هب دشاب هتشادن دوجو

هجوت . دسریم شا یشوگ هب یمایپ هک تسا ندرب تذل و ندرک سکلیر ِلا حرد

وور دشکیم رس اراتهت شا یندیشون شیاج لبق..هب یاهمایپ و اهگنز ِلثم .. دنکیمن

: دنکیم ناحبس هب

شسپ زا دیمهف هگید منک.. شعمج رتدوز ور تکرش ِطاسب ، منزب دیاب ور ههاباب -خم

؟؟ مدب شلوط مه هگید ِهام شیش ماوخب هیراک ..هچ هگید مایمرب

: دنکیم دیکات هدنخ اب ناحبس

.. شرآ هدنوم هام تفه هام! تفه -

نآ دیاب هک یهام تفه هب دهاوخیمن . ددنخیم هلصوح ویب مارآ ، یدنلب ِفوپ اب شرآ

یاه هلماعم و راک همه دنک.نآ رکف دنک، هرادا هلحم نآ اررد ینتسکف ِیتفوک ِتکرش

: دیوگیم نیمه یارب و.. ررض و دوس و هدیسرن و هدیسر ماجنا هب

.. منکیم شروج و عمج یروج هی رتدوز مدوخ ،ای هشیم مومت و هرذگیم ..ای هرذگیم -

: دنکیم رُپ هرابود ار شرآ ِگالِس ناحبس
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؟؟ دش یچ سپ .. ینزب تدوخ ِدنرب اب یدیلوت هی دیاش یتفگیم -

: دیوگیم یدنخجک ؟؟اب دنچ ولیک تکرش و یدیلوت هظحل نیا رد

نیمه ؟؟ یدیلوت ِراک وت متفیب ماوخب گنف و گند و رسدرد همه نوا اب هگم مراکیب -

مسرتیم .. هشیم ناخ خرف ِیدایز ندز، یدیلوت هگید .. هدیشک ونم ِسُر تکرش هنودی

! هشب شناشوخ شوخ یدایز

یابیز ِشیامن هب شرآ .و دهدیم ناکت نتسنادن ِتلا ح هب یتسد توکس رد ناحبس

نیمه ..هِه! یدیلوت . دروخیم ناکت اج رد مارآ گنهآ اب هارمه و دنکیم هاگن شیوربور

. دشارتب دیدج ِرسدرد دوخ یارب هک هدنام

تذل شحیرفت زا دنراذگیمن و دوشیم رت هلصوح ،یب یشوگ ِگنز یادص ِندش دنلب اب

توکس ِتلا ح یور دنک،ای شوماخ اتای دروآ یمرد شبیج یوت ارزا یشوگ . دربب

ِنودب . دنزیم گنز وا هب دراد هک دروخیم مشچ هب هحفص یور شوهم ِمسا . دراذگب

دهاوخب تسین مهم شیارب یسک ال وصا دنکیم سامت ،ِدر دهدب ار شباوج هکنیا

یکی مه! ناخ خرف هدز..و گنز مه شردام . دنارذگیم رظن ارزا اهمسا ! دهد باوج

در ِلا حرد ..اما دنکیم اردر همه دنا. هداد مایپ و دنا هدز گنز مه شناتسود زا اتود

! دنام یم ماسرب یور شمسا ، اهسامت و اهمایپ ِندرک

دناوتیمن و.. دریگیم هلصاف یشوگ ی هحفص زا شنتسش ِتشگنا ، ماسرب ِمسا ِندید اب

شمشچ یولج هنارسپ ِرهاظ نآ اب کرتخد ِریوصت هظحل کی یوت دنک! اردر مایپ نیا

خیلا شنهذ وهکی .. یغولش .. صقر .. گنهآ .. نشج .. وهایه نیا یوت . دوشیم روصت

رپ یاهمشچ نآ هکاب یتقو دیآ. یم شرس یوت ایربک یادص هتساوخان و.. دوشیم

: دیوگیم راو رناژی،الیت رپزا ِتروص و تنطیش

! نوج سیئر -

ِمایپ .و دنکیم سمل ار مایپ یور شتشگنا . دوشیم هارمه حیلا کی اب شگنرمک ِدنخبل

: هداد ایر ویب هداس یلیخ هک دنیبیم ار شهاتوک

.. کرابم تدیع -

هک یروج ! دنکیم یروآدای وا ،هب مامت ِتردق اراب دوخ ، مایپ نیمه ..خالهص..واب هاتوک
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هن هک یمایپ . دناوخیم ار شمایپ و دنام یم هریخ یشوگ ی هحفص اههب هیناث

هکاب تس یماسرب .وهن دراد باعل و گنر یمک یتح ،وهن هفیطل ،هن تسا هناقشاع

تس! ایربک ِفرط ..زا هداس ِمایپ نیا . دشاب هارمه تنطیش

و گنر و باذج یاهرتخد رپزا شرب و رود دیآ. یم نوریب مایپ .زا دشکیم یسفن

شتآ هنارسپ ی هتخلش ِرهاظ رد هک کرتخد نآ ِندید یارب شلد وهکی ..اما تسا گنراو

! دشکیم ،رپ دنازوسیم

دهاوخیمن . دنکیم سمل ار یرلا گ ِنوکیآ یور ..اما دهاوخیمن هک دنچره شتشگنا

دوخ ِریگرد و.. هتفرگ ارردرب وا ِنهذ ِمامت ، مایپ کی اب رتخد نآ ..اما دنیبب ار شسکع

ناشرفن ودره هک یسکع . دنام یم وا سکع یور شهاگن .. رگید ی هیناث دنچ . دنکیم

هب ایربک ی هزماب و هدش درگ یاهمشچ و.. ایربک ی هناش ِرود شرآ ِتسد . دنتسه

هک یفیرظ ِمادنا و.. داشگ ِسابل و سکعرب تس.ابکالِه یسُس یمک هک یبل ..اب نیبرود

شندرگ ِرود تسد هک ییوا ِربارب ،رد فیرظ ِنت نیا ..واب هدرک ناهنپ شیاهسابل ِریز

تس! ینتساوخ ..لد ِچنف هجوج کی ، هدیشک دوخ ِتمس ارهب ووا هتخادنا

..هب شندوب سخُت .هب دنکیم هاگن شیاه تس اه..هبژ یدعب ..و دنیبیم ار یدعب ِسکع

و رود هک ییاه هچب .هب دوشیم یعادت شیارب اه هظحل نآ مک ..مک شا یکمن ِتروص

زکرم رد هک یا هداس ِناروتسر .هب دنکیم رکف بش نآ .هب دنکیم هاگن دنتسه ناشرب

یاهراک دش..هب هدروخ اهتشا اب روطچ هک لا غشآ یاهازتیپ .. تشاد رارق رهش

! ایربک ِدوخ .. ایربک یاه یخوش .. ایربک یاه هدنخ .. ایربک

هب یتقو طقف . دنکیم رکف شبیجع ِسنج و شراتفر و رتخد نآ هب ردقچ دنادیمن

باال یقیمع یلیخ ِسفن اراب شهاگن . دوریم مامتا هب ور نشج هک دیآ یم دوخ

.هب دننزیم هسرپ شرب و رود هک ییاهمدآ یاهلدم .هب دنکیم هاگن فارطا .هب دشکیم

! یبُد ِیزورون ِروت نیرت تمیقنارگ اه.. یکاروخ اهو یندیشون ِعاونا .. اهرسپ و رتخد

ِحیرفت . تسا هداعلا قوف اجنیا . درذگیم شوخ دراد یلیخ تس.. یبوخ ِبش بشما

دوب! رگید ِزیچ بش..کی نآ تس.اما یشخب تذل

ِبش رد تسا دلب روطچ .. دنکیم رکف . دنام یم ایربک ِمایپ یور رگید ِراب شهاگن

ابیز ؟؟ دیوگب کیربت ار دیع و دهدب یمایپ و دشاب مه وا ِدای هب یغولش دیع..رد
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و ندیدنخ ، طیارش ِمامت ..رد شندوب تسود .. شتیصخش و روعش و شِنم ؟؟ تسین

.. شیاهیزاب ایر ویب اعدا ..یب شندوب هنیک ..یب شندوب داش

بوخ . تسین مه نیرخآ یتح .. هداد مایپ وا هب ایربک هک تسین یسک نیلوا دراد متح

شنهذ زا هظحل کی ! دنکیم اج همه ِلد یوت ار دوخ روز هب روطچ هک شدسانشیم

شا هدنخ وزرآ نیا زا مه شدوخ دعب ..اما دشاب هداد مایپ وا هب طقف شاک هک درذگیم

؟؟ رخآ دنکیم یقرف هچ و دریگیم

، تسا هتفگ کیربت ار دیع و هداد مایپ انشآ و تسود اهدص یارب کرتخد دنچره

: دننکیم پیات شناتشگنا . دهدیم ار رفن کی ِمایپ ِباوج راب..اهنت نیلوا یارب شرآ اما..

.. ماسرب کرابم ماوت دیع -

ِباوج سپ . تسا هدادن ماسرب ار مایپ و..نیا دنکیم کاپ ار ماسرب ِمسا ثکم اب اما

: دهدیم ار ایربک

! ایربک کرابم ماوت ِدیع -

ادیدش ِیگنتلد هک..اب بوخ ِسح کی . دراد یرتهب ِسح وحاال دنکیم لا سرا ار مایپ

شلد هک دنک فارتعا مه دوخ ِشیپ یتح دهاوخیمن . تسا هارمه یا هدش بوکرس

. دوشیم رارقیب حاال.. نیمه تسرد .. رتخد نآ ِندید یارب

تسدشیپ یوت ار زغمراهچ ی هساک . دسریم دراد کیربت یاهمایپ ِباوج مک مک

و تس یشوگ ی هحفص هب شهاگن حلا نامهرد . دریگیم شردام ِتمس وهب دراذگیم

. دراد شتروص یور یگرزب ی هدنخ

دنادیمن . دنکیم هاگن شرتخد هب هنانیبزیر و دریگیم شتسد ارزا تسدشیپ هناورپ

! دراذگب ریثات شنهذ یور دناوتیمن و دیآ یمنرب رتخد نیا ِسپ زا ارچ

، دسریم نوج سیئر ِفرط زا هک یمایپ هک..اب هداتسیا شردام یوربور زونه ایربک

دوخ ِدرم نآ ِفرط زا مایپ هک دنک رواب !! هداد ار شباوج ! دوشیم کشخ اج نامه

ملا بند فیپ فیپ دیوگیم مه شدوخ ی هیاس هب هک تسا هاوخدوخ یدایز ِنیب گرزب

؟! یدیم وب این
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: دسرپب یواکجنک اب هناورپ هک تسا ریحتم ردقنا شهاگن

؟؟ هیک -

هک یا هدنخ .واب دوشیم در شرانک زا ترپ ساوح و دنکیم شردام هب ییارذگ ِهاگن

: دهدیم یباوج دیآ، یم شبل یور وهکی

! ندرک رظن یمشچ هشوگ هی نداد راختفا بانج -

شکرس ِرتخد نیا یاهراک زا دراد تسود ردقچ و دنکیم کیراب مشچ هناورپ

راگنا . تسا تخس شندیمهف ،اما دنکیم ییاهطلغ کی دراد هک دنادیم . دروایبردرس

. دراذگب تقو ششکرس و خاتسگ ِرتخد ِنتفرگ تسد رد یارب رتشیب دیاب

: دناوخیم رگید ِراب ار شمایپ .و دنکیم عمج ار شیاهاپ و دنیشنیم یلبم یور ایربک

! ایربک کرابم ماوت ِدیع -

هدروآ مایپ یوت وا هک یمسا ..زا دریگیم یسح کی . دنوشیم رت عمج و عمج شیاهبل

دوش. روآدای ار شندوب رتخد ..هک دشاب دیابن هک یمسا هدش.

نت هب وا ِمشچ یولج هک.. گنر درز ِترشیت ..نآ شنداد یدیع .. ناشندرک دیرخ زور.. نآ

: دنزیم چپ یبیجع ِسح اب بل ِریز دوب. یلدم کی هک یشرآ ِهاگن درک.

.. یضوع -

طقف و دوشیم کوکشم شیاهراک هب رتشیب . دنام یمن رود هناورپ ِمشچ زا نیا و

! دنکیم ییاهراک هچ دراد یکریز ریز هک دنیبب تسا رظتنم

شپت هب شبلق ..مه شمسا ِندروآ واو ِمایپ .اب تسا رگید یاهزیچ ِقرغ کال ایربک اما

شهاگن ار.. شدروخرب ار.. وا یاهراتفر ِمامت هک تسین تسرد ! دسرتیم و..مه دتفا یم

یا هرخسم و شکرس ِزرط هب هک ییاهسح و..هب دریگب یدج ار مایپ نیا یتح ار..و

و سیئر کی زا رتشیب درم نآ هک تسین تسرد نیا . دهدب ،اهب دنکیم ییامندوخ دراد

و دتفیب شپت هب شبلق روطنیا شمایپ کی دنک.واب ادیپ هار شنهذ یوت تسود کی

. دروایبرد یزاب یزتناف
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دوشیمن رگید و.. دنک رتمک ار تکرش نآ هب دمآ و تفر دیاب دیاش .. دوشیم مرگ دراد اوه

دوب! ماسرب دایز

*******

: دیوگیم دنلب و دنزیم یغیج قوذ ،زا نوفیآ ی هحفص یور رایهوک ِریوصت ِندید اب

!! یراد نومهم ووودب نامام -

: دنکیم دنلب ار شیادص سنلا ِتمس نآ زا هناورپ

حاال؟؟ هیک .. هنکیم قوذ دایم یکره ! ماوت بخ هلیخ -

: دنکیم دنت رداپ ِتمس وهب دنکیم زاب ردار

.. یماک و یهوک -

ِردارب ود یارب ندرک قوذ ردقنا دنادیمن . دهدیم شنامشچ ی هقدح هب یخرچ هناورپ

کی تسناوتیم شاک ؟! تسا المز اعقاو ، دنرادن وا یارب مه یریِخ چیه هک ینتان

ار گنخ ی هچب نیا روطچ دنادیمن دنک. ادج رفن ود نیا ارزا شرتخد دوخ،و یروج

هن راگنا ، دناوخیم ششوگ یوت ردقچره . دراد هگن شدوخ یارب طقف و دنّکب ود نآ زا

دشیم رگا طقف . دوریمن ششوگ یوت یچیه و تسا رتدب غالم شم ِرخ .زا راگنا

ادج رسپ ود نیا ارزا ایربک و شدوخ ِهار هشیمه یارب تقو ..نآ درخب ار شمهس

! دشیم وخالص درکیم

هب مه یتسد . دشکیم شتخود شوخ ی هنامناخ ِزولب هب یتسد و دتسیا یم فاص

هب ،ور دشاب هتشاد دنخبل دنکیم یعس هکیلا حرد ..و شگنر یبارش و زاب یاهوم

: دیوگیم لا سنایم ِراکتمدخ

.. میراد نومهم امیس -

: دیوگیم هناعیطم نز

.. موناخ مشَچ -
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سِنلا ِتمس هب راوتسا یاهمدق و رورغ ،اب دوشیم نئمطم دوخ ِبترم ِرهاظ زا یتقو

زا امتح وزاب دوریم رژه شخم یور ایربک ی هدز قوذ یادص . درادیمرب مدق نامهم

! تسا هدش نازیوآ ِرایهوک نآ ِلوک

کی . دنتسه ناشنامهم ششاداد ودات یرابدنچ کی !سیلا تسا روطنیمه هک هتبلا

دنا. هدمآ ناش هناخ هب یندید دیع یارب ..وحاال یزیچ یتبسانم کی ..ای دشاب یمسارم

وحاال... دندرکیم یگدنز نآ رد مهاب همه یزور کی هک یا هناخ

رپ یدایز ی هکیچوک یجبآ شقشع ِمامت اب رایهوک و دوشیم نازیوآ رایهوک ِندرگ زا

و راک هک فیح و دوشیم رهاوخ نیا ِگنت دوز یلیخ شلد . دریگیم لغب رناژیار

. تشادیم هگن ناشدوخ ِشیپ ار هتفه ِزور تفه هنرگو . تسا دایز هلغشم

انیا هک متفگیم نوفیآ ِتمس مدییودیم ، دزیم گنز یکره ..یِه دیایب مرظتنم حبص -زا

نا! مدوخ ِتم و تپ یاشاداد هگید

: دیوگیم و دشکیم مکحم ار شپل هدنخ اب رایهوک

؟؟ تور هب مدیدنخ -زاب

رود دنا.. هبرگ و گس ِلثم رایماک ..اب دسوبیم مکحم ار شتروص . دنکیم لغب ار رایماک

ایربک ِرمک هب مکحم ار شتسد رایماک و دوریم رگیدمه یارب ناشناج ناج!اما زا

: دبوکیم

؟؟ اجنوا یدموین هزور دنچ ینودیم تفاثک -

و دنکیم !تالیف تسین یدیدج ِزیچ رایماک یاه یکرخ یخوش و دریگیم درد شرمک

: دبوکیم رایماک ِمکش ارهب شتشم

منکیم کبس ومدوخ یه ..نم اجنیا ایب وشاپ یگب ینزیمن گنز راب هی !وت وشمگ -

.. مایم

! تسین یدیدج ِزیچ مه ایربک ِنیگنس ِتسد و دریگیم درد مه رایماک ِمکش

: دراشفیم دوخ ارهب وا مخا واب دنکیم هقلح شا هناش ِرود تسد رایماک
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مدرک رارصا یلک بشید نیمه ایب.. متفگ مداد مایپ شیپ زور ود نیمه وور مشچ -یب

؟؟ ینیبیمن ور ..انیا میشاب مه ِرود ام ِشیپ ایب وشاپ هک

: دیوگیم ناش ودره هب ور مارآ نُک، بآ لد یا هدنخ اب دعب و دنکیم یثکم ایربک

! میمه ِشیپ بش ات مایم ادرف هشاب بخ -

مارآ زا رایهوک .. دنچره . درادیم هگن یضار و دنکیم لا حشوخ ار ودره هدعو نیا اب

قح هک شیاهرادرب ندید ِرطاخ هب ایربک هک درادن تسود و دیآ یمن ششوخ شنتفگ

هب تقو کی هک دراذگب رارق هنایفخم و مارآ روطنیا ود، نآ ِقح ومه تس وا ِملسم

! دنکن شعنم و دروخنرب مناخ هناورپ

: دیوگیم و دنکیم شزاون ار شرهاوخ ِهاتوک یاهوم یور طقف لا حنیا اب

.. میرظتنم هشاب -

شیادص ایربک ، دنراذگیم هناخ ِگرزب سِنلا یوت هکاپ نیمه . دنوشیم هناخ دراو مهاب

: دنکیم دنلب ار

یه حبص زا یمام .. مینوترظتنم هتقو یلیخ هک نیایب وت نیایب .. دیدموا شوخ -

هدش.. هرذ هی نوشارب ملد ، ندنوم اجک یماک و یهوک سپ تفگیم

: دیوگیم مارآ و دنزیم ایربک هب یمارآ ِیندرگ سپ و ددنخیم رایماک

! دنبن خیلا ردقنا -

هاگن رایماک هب هدش جک ِناهد واب ددرگیمرب هک دمهفیم ار شلیلد بوخ شدوخ ایربک

: دیوگیم و دنکیم

! یماک ِگرم -هب

: دهدیم یدج و مارآ رایهوک و دریگیم دراگ ایربک هک دنزب رگید ِراب دهاوخیم رایماک

.. هشیم شادیپ هناورپ االن هگید هسب ! زادنب وتتسد یماک -

: دهدیم یگنشق ِباوج مه رایماک
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اباب! خایب -

، دهدب یباوج دوش تصرف هکنیا زا لبق .اما دنکیم شهاگن هبذج و مخا اب رایهوک

: دسریم ناششوگ هب هناورپ یادص

اه.. هچب -سالم

هب دراد یکشخ و یدج ی هدنخ هکاب یا هناورپ . دخرچیم هناورپ ِتمس هب هسره ِهاگن

: درادیمرب مدق ناشتمس

دیرایب فیرشت و دیدب راختفا ات هشاب یزیچ یتبسانم یدیع امتح دیاب .. بجع -هچ

؟؟ نوتدوخ ی هنوخ

دییات دنخبل اب !اما ایربک صوصخ .هب تسا فراعت شا همه هک دنمهفیم بوخ هسره

: دنکیم

-واال!

تس: یدج و کشخ شدنخبل ، هناورپ ِلثم و دوشیم کیدزن رایهوک

.. کرابم تدیع ناج.. هناورپ -سالم

. دنکیم یسوبور ابوا یسح چیه زا وخیلا دراشفیم ار شتسد هناورپ

.. مزیزع کرابم ماوت دیع -

: دیوگیم هک دونشیم ار رایماک یادص دعب و

هنن! هشاب کرابم تدیع ؟؟ اباب نز یروطچ .. نوج هناورپ -سالم

ِتسد و دوشیم هارمه صرح اب شا هدنخ . دروآ یم ارباال شرفُک هشیمه رسپ نیا

: دراشفیم مکحم ار رایماک

؟؟؟ نوج هچب یتفرگن دای بدا زونه -وت

: دنکیم یسوبور وابوا دزادنا یم هدنخ ِرد هب رایماک
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هنکیم رواب ..یک یشیم رت نووج زورره شاماال .. لگشوخ منیب هدب یدیع ِچام هی -ایب

؟؟ هشلا س وود یس هک هرخ هرن یهوک نیا تگرزب ِرسپ هک

: درغیم هدنخ اب رایهوک

ولا! تشوگ یتدوخ رخ -هرن

زا ایربک دنک!اما ظفح ار رهاظ نانچمه و دشاب مارآ هک دنکیم ار شیعس ِمامت هناورپ

: دیوگیم فرط نآ

شاماال! دیگب یگمه .. هراد ردارب رهاوخ هسات راگنا ، هچب هسات یاج مهب -هنن

: دوشیم دنلب رایماک یادص

اف... شاماال..هب هگن یکره -

هک تس ایربک !و هدنخ ِریز دننزیم وهکی هچب هسره دعب.. و دوشیم توکس یا هیناث

دنک: الح صا دنکیم یعس

شیااال!! هرب داب -هب

مه ارهب ناشتسد ِفک ییاتود و دریگیم رایماک ِتمس ارهب شتسد ِفک الح صا نیا اب

راظتنا . دروخیم شوج و صرح طقف طسو نیا هناورپ ! رایهوک اب دعب .و دنبوکیم

بآ زا نیا زا رتهب ِزیچ ، تکازن یب ِفرصم یب یوگلا ود نیا دوجو اب شرتخد هک دراد

؟؟؟ دیایبرد

: دیوگیم یتیدج یرپ هدنخ اب

.. دیسنیاو اه..ِرساپ هچب دییامرفب -

: درادیمرب تمس نآ هب یمدق شدوخ و دنکیم هراشا ییاریذپ سِنلا وهب

.. دیدموا شوخ .. دییامرفب -

یتقو . دنوریم ییاریذپ ِتمس هب یکریز ریز یاهفرح و زیر یاه هدنخ اب هسره

. دنکب شیاهردارب ارزا یزاون نامهم نیرتهب دنکیم یعس ایربک ، دننیشنیم
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.واب دزادنا یم اپ یور واپ دنیشنیم لیتسا ِلبم کت یور دوخ ِصاخ رادتقا اب هناورپ

یاه تسدشیپ عیرس شوج و بنج رپ ایربک . دنکیم هاگن رایماک و رایهوک هب دنخبل

نامه اب هناورپ هک دنک اررُپ لیجآ یاه هساک دهاوخیم . دنیچیم هقیلس اراب لا تسیرک

: دیوگیم راو رکذت ، دنخبل

! نیشب .. تسه امیس مزیزع ناج.. ایربک -

: دیوگیم یزیچ و دنکیمن هجوت ایربک

یوژه یانومهم زا مدوخ مراد تسود .. منیچیم ور انیا نم ، هرایب ور ییاچ امیس -ات

منک.. ییاریذپ نوم

: دهد تعسو ار شدنخبل دنکیم یعس هناورپ

.. هنوشدوخ ی هنوخ نم؟ ِرتخد دوب اجک نومهم -

: دیوگیم دنم هلگ ، زغمراهچ زا لا تسیرک ِکچوک یاه هساک ِندرک رُپ ِلا حرد ایربک

یزیچ یتبسانم یدیع هی هکنیا ..هن ندزیم رس دنت دنت دوب نوشدوخ ی هنوخ -هگا

! اجنیا نایب نشاپ و نرایب مه ونوشِنوک ات هشب

: دیوگیم مارآ و دنزیم یتیدج یرپ هدنخ هک دنکیم راختفا هناورپ ردقچ ! بدا هب هب

ناج! ایربک ینکیم ضوع لا ناک یراد -

تس: اباحم یب رایماک ی هدنخ شیاج هب اما

هک... مرایم مه ور هنوک نیچمه هنک..نم توعد هنزب گنز اباب -نز

و دنکیم شتکاس یا یندرگ سپ اب رایهوک دنک، مامت ار شا هلمج دناوتب هکنیا زا لبق

: دیوگیم

هی سیلا نیمه رخآ ، شولج دینکیم نوک نوک ردقنا ! هناورپ ولج نکن ضوع لا -ناک

.. هدیمن نومهار ما هگید و نوریب نومدزادنیم ش، هنوخ میدموا مراب

دنلب و دنکیم هاگن رایماک ی هدش کشخ و هدش مخ ِتلا ح وهب ددرگیمرب ایربک
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: دیوگیم هدنخ نایم .و ددنخیم

! دیشاب تحار واب.. هراد تداع م -هنن

عمج دنخبل اب رایهوک . دهدیم ناکت ورس دنکیم عمج بل فسات هکاب تسا هناورپ

: دیوگیم هدش

.. مینیبب وتدوخ میدموا نیشب ایب یبِک -

تسدشیپ کی یوت ار مادکره دیآ. یم ناشتمس هب لیجآ ی هدش رپ یاه هساک اب ایربک

: دیوگیم ینابرهم و گرزب ِدنخبل اب رایهوک هب وور دراذگیم

وت یزیچ یامهی هنوخ وت منیبب نم دیروخب .. دایمن وت هب افراعت نیا زا نکن طلغ -

.. دیراذیم نوتنهد

: دهدیم ار ایربک ِباوج و درادیمرب ار لیجآ ی هساک ثکم ِنودب رایماک

.. هگید هنومدوخ ی هنوخ .. میتسین فراعت لها هک -ام

: دنیبب دناوتب ار ودره هک دنیشنیم یروج و دنیشنیم رایهوک ِرانک ِلبم یور ایربک

ولا! تشوگ هونشب تنهد زا ادخ -

: دریگیم شتمس وهب درادیمرب ار رایهوک ِلیجآ ی هساک شدوخ

.. روخب .. یهوک نکن هاگن -

. دزادنا یم شندرگ ِرود تسد و دریگیم ایربک ِتسد ارزا زغمراهچ ی هساک رایهوک

اهنآ زا دهاوخیم هناورپ ارچ .. هداوناخ ِوضع نیرتنابرهم .. تسا شناج .. تسا شرهاوخ

؟؟ دنک شرود

.. یهوک ِرگیج مروخیم وگن.. مه ِرس تشپ ردقنا .. مروخیم -

. دنکیم هاگن ناشراتفر هب هنانیبزیر هناورپ و دنکیم ار ناش ییاریذپ قشع اب ایربک

یلیخ ، رایهوک ِندیمهفن نیا . دمهفیمن و دمهفب ار نیا رایهوک دیاب .. تسا هداوناخ ِگرزب

یاهراتفر .. شدح زا شیب ِندرک یشکرس .. شنتشاذگن مارتحا . تسا نیگنس شیارب



tlg
:@

NOVELSLAND

و هدیشک دوخ ِتمس هب هک مه ار رایماک .. یدیلوت و راک هب طوبرم شا هناخاتسگ

. دراذگب مارتحا وا ِرظن هب هکنیا ِنودب دنک.. تیریدم شدوخ طقف ار یدیلوت دهاوخیم

شخم دهاوخیم و دشکیم دوخ ِتمس هب دراد ار شقمحا ِرتخد ار.. ایربک هک حاالمه

رارق وا ِلباقم اررد شرتخد اهنت ات دهدب وشتسش ، فده رپ یاهندرک تبحم نیا اراب

رد یدایز مه اجنیمه وات دنکیمن لوبق ناونع چیه ارهب یکی نیا ! دراذگیمن .اما دهد

! هدمآ هاتوک رسپ نیا یاه یخاتسگ ِربارب

.. نامام ایربک -

ِتلا ار!زاح هناورپ هنن دسانشیم بوخ . دنکیم شردام ِهاگن ایربک

رظن هب یضار شردام هک دمهفیم .. شدنخبل یتح .. شندز ادص .. شنتسشن .. شهاگن

رایهوک و دیایب شیپ یدروخرب تقو کی دهاوخمن .. دشاب روطنیا دهاوخیمن . دسریمن

همه دهاوخیم ! هناورپ یمام ِدوخ یتح ..ای دنوش تحاران ناش هناخ یوت رایماک و

وا! ِشیپ .. دنشاب مه ِرانک نادنخ روطنیمه ناش

؟؟ یمام نوج -

: دیوگیم ینابرهم نادنچ هن ِدنخبل اب هناورپ

سابل ِوش تشهبیدرا .. ماوخیم تزا هراهب ِحرط نوا ِکبس وت هگید ِحرط -هی

؟؟ ناج نامام یتسه شرکف ..وت هشاب نیرت شورفرپ مه تحرط نیا ماوخیم .. میراد

؟! تسا سابل ِوش و حرط ِدرومرد ندز فرح ِتقو هچ .االن دنکیم یثکم ایربک

: دیوگیم رایماک ، دیوگب یزیچ هکنیا زا لبق و.. دنکیم رایهوک هب ییارذگ ِهاگن

شورف رپ نوشمه هک ینکیم توف و ینوخیم یدرِو هچ تاحرط نوا وت هلوت -

؟؟ نشیم

: دیوگیم و دریگیم رایماک یارب یا هفایق

.. نکن ضوع لا اه!ناک تندزیم م -هنن

: دیوگیم یلا یخیب !اب رخآ تسا مهم شیارب ردقچ هک مه رایماک
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؟؟ اباب نز هن هگم واب.. هراد تداع -

رسپ نیا ردقنا رخآ . دهدیمن ار رایماک ِباوج و دناخرچیم هقدح رد مشچ هناورپ

ایربک هب !ور دنزن فرح الابوا صا تسا رتهب هک تسا روعشیب و نهد ودب تیبرتیب

: دیوگیم

.. ینک راک دیدج ِحرط یور زااالن ماوخیم -

: دیوگیم یراد انعم ِدنخزوپ اب رایهوک

شورف ، هنزیم حرط ..هی ینک یراذگ هیامرس شور یراد قح ! هتسیب شاهحرط -

.. هدیم ماجنا وشراک قشع هکاب سب .. هشیم ربارب نیدنچ

مه هب شرکف دنچره هناورپ . دوشیم اجباج هناورپ وهنن رایهوک ِنیب ایربک ِهاگن

: دیوگیم هنعط و رورغ اب ،اما دزیریم

.. هگید همدوخ ِرتخد -

: دنزیم ایربک ِتشپ ارهب شتسد ِفک رایهوک

دیاب الهمز! یدیلوت هساو شییوداج یاهحرط نوا اب یبِک نیا ال ..صا همدوخ ِیجبآ -

ناج! هناورپ مینک یراذگ هیامرس شور رتشیب

ی هدنخ اب شهاگن کی . دوشیم بارخ دراد اضف هک دنادیم . دوشیم نادرگرس ایربک

هناورپ ِهاگن . هناورپ هب هدیسام ی هدنخ اب شهاگن کی و تسا رایهوک هب یعونصم

! دوشیم رگید ِروج دراد

و هنودب وشدوخ ِردق مشدوخ هنم..هگا یاه حارط نیرتهب زا یکی ایربک دص!! رد دص -

نم! ِرظن هنک..ِریز هدافتسا تکرش و یدیلوت ِعفن هب شرنه زا رتشیب مکی

ثکم هکاب تسا رایهوک . دراذگیم شرس یور ار شتسد وود دشکیم یدنلب ِهآ ایربک

: دهدیم ار هناورپ ِباوج

هدب.. نوشن ور شییامنرنه رتشیب ات منزیم فرح شاهاب -

.. هنزیمن فرح شنامام ِفرح ور ایربک مدز.. فرح شاهاب مدوخ تسین یزاین -
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! تسا ندز هنیس ی هدامآ . دشکیم باال فقس ِتمس ارهب شهاگن ایربک

: ددنخیم رایهوک

شمسانشیم بوخ نم ِیجبآ ..هگا هشاب نُک شوگ فرح ردقنا دایمن شهب ؟؟ یدج -

؟؟ هناورپ نامام ِیتنعل ینُک شوگ فرح ردقنا وت یبِک هع.. ورب رد راک ِریز زا ردقچ

: دیوگیم یزیچ یدوخیب هدش عمج ِتروص واب دراشفیم مشچ ایربک

.. ماوخیمن -

دنک: ضوع ار فرح دنکیم یعس رایهوک هب وور دنکیم زاب مشچ دعب و

؟؟ منک تسرد نوتارب دیروخیم یچ ماش -

دنک: یهارمه ابوا دنکیم یعس مه رایماک

نک.. تسرد مه تِنفخ یاهایناز ال نوا زا یکی .. مروخیم یزبس همرق -نم

: دهدیم تعسو ار شا هدنخ ایربک

.. مدوخ یولا تشوگ یماک هشااااب -

: دنزیم یرگید ِفرح اما رایهوک

زورما نک.. تسرد ماش نوم هساو ، اجنوا یدموا هک ادرف .. مینوم یمن ماش ام یبِک -

.. میرب دوز دیاب

: دیوگیم رتدوز هناورپ ،اما دنزب یفرح دنکیم زاب ناهد

؟؟؟ یرب ییاج یاوخیم ادرف هگم ایربک -

: دیوگیم یدج یلیخ هناورپ . ددرگیمرب هناورپ ِتمس هب هدنام زاب ِناهد نامه اب ایربک

؟؟ ییاد ی هنوخ میرب دیاب ادرف هک هتفرن تدای -

: دیوگیم ایربک
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نم.. ادرف -

: دیوگیم هناورپ هب وور دیآ یم شفرح ِطسو رایهوک

ام ِشیپ بش ات حبص هک هداد لوق نومهب ! نوج هناورپ ام ِشیپ دایب داوخیم ادرف -

... هتبلا .. مینورذگب شوخ مهاب ییات هس هک میتخیر همانرب یلک ادرف هساو .. هشاب

: دهدیم همادا و دنزیم ییانعمرپ ِدنخبل ثکم اب

مشدوخ منک رکف .. مگیم شدایز یایازم ..زا منزیم فرح شاهاب مه یحارط ِدرومرد -

نویلیم دنچ ور مودکره هنوتیم .. نراد یشزرا هچ شاه حرط هک هنودیمن

! هشب تیامح ..هگا هشورفب

: دنکیم ایربک هب وور

.. منزیم فرح شدرومرد تاهاب لصفم نوم، هنوخ یدموا هک ادرف ایربک -

یلیخ .. دیوگن یزیچ دنکیم یعس یلیخ . دوشیم تشم لبم ی هتسد یور هناورپ ِتسد

: دیوگیم و دناوتیمن رخآ دنک..اما لر تنک ار دوخ دنکیم یعس

مدوخ .. هنکیمن تیامح شزا شردام ِلثم سکچیه هک هنودیم بوخ شدوخ ایربک -

! هنزب شلوگ دیعو و هدعو واب هنک شرد هب هار زا یسک مراذیمن .. مشتشپ هوک ِلثم

هنودیم بوخ شدوخ ، هنزیم حرط نم هساو مه ..رگا همرتخد هساو نم ِیگدنز ی همه

.. مراد وشاوه ردقچ هک

یادص و.. دبوکیم شا یناشیپ ارهب شتسد ِفک هدمآ شیپ ِثحب زا هتسخ ایربک

رایماک هب شهاگن و دشکیم یدنلب سفن دوش. توکس هک تسا دنلب ردقنا شا یناشیپ

تس: ود نآ شبطاخم یتقو تسا

! مامت .. منکیمن یحارط النم -صا

: دننزیم رشت مهاب هتساوخان هناورپ و رایهوک

! دوخیب -

: دیوگیم یا هدنخ کت اب رایماک
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! کعاف -

شتسد ِتسش و ددنخیم صرح اب ایربک و.. دنام یم رایماک یور هناورپ و رایهوک ِهاگن

: دریگیم رایماک ِتمس ارهب

-الکی!

دوشیم لوغشم شرکف ادیدش هناورپ دنچره ! دوشیم مامت ثحب اتقوم فرح نیا واب

وهب دروخیم ار شا یاچ توکس رد مه رایهوک . تسه ییاهربخ کی دنکیم سح و

شیاج ِرس ار رورغم و دبتسم ِنز نیا هک تسه یزیچ کی ..ای یفرح ..ای یراک لا بند

و دنک دوخ ِنآ ارزا یدیلوت ِلک تیریدم هدش، هک روطره دهاوخیم اباب نز . دناشنب

هک دهدیم شناشن ؟؟ تس یکلا رگم ؟؟ دنک رود اهنآ ارزا ایربک دهاوخیم ! هدناوخ روک

. دوشیمن بارخ اه یناسآ نیا هب یردارب رهاوخ ی هطبار

، دوشیم یدیلوت دراد هک یدیدج ِحرط هک دهد ناشن نز نیا هب دراد تسود ردقچ

..اما دیوگن یزیچ هک هداد لوق ایربک ..هب فیح ! شزیزع ِردارب یارب تس ایربک ی هیده

. دیوگب مه دهاوخیمن و هتفگن یزیچ هک بخ..وا

ایربک .و دنوریم رایهوک و رایماک ، ایربک یاهرارصا ِدوجو اب رگید عبر کی زا رتمک

. دندنامن مه ماش یارب یتح هک دوشیم تحاران

و دیدهت ورپزا دتسیا یم شیوربور هنیس هب تسد هناورپ ، ددنبیم ردار یتقو

: دیوگیم مارآ ، تینابصع

! موناخ ایربک منکیم نشور ابوت ومفیلکت نم یدوزب -

: دیوگیم وکالهف دریگیم متام رد ِمد نامه ایربک

؟؟ بخ هچ نم ؟؟االنهب هنن یتفرگ کیت زاب اباب -یَا

: دهدیم ناکت یرس یدج ِتروص نامه اب هناورپ

.. طقف نک ربص .. مگیم تهب -

: دیوگیم بل ِریز و دنکیم توف نوریب ار شسفن ایربک



tlg
:@

NOVELSLAND

نم! هب نداد ریگ -زاب

*********

یمن شنامشچ هب باوخ . تسا هریخ قاتا ِکیرات ِفقس وهب هتشاذگ شرس ِریز تسد

قرغ دایز .. دنکیم رکف دایز هک تس یزور دنچ ! تعاس مین زا رتشیب دیاش دیآ..

! یبد یاهبش صوصخ .هب دشکیم یباوخیب دایز .. دوشیم

تیاهن ! دبلطیم نتفر شلد .. وهکی ..و دهاوخیم ندنام اجنیا شلد .. دنادیمن ار شفیلکت

..اما... دربیم ار تذل و حیرفت

زا دمهفیمن هک یروج . دریگیم هار شنهذ یوت توافتم ِرتخد نآ وهکی روطچ دنادیمن

شدوخ هب وهکی تس!و وا یاهادا ِرورم ِلوغشم یِک وزا دنکیم رکف وا هب دراد یِک

هنادنمزوریپ و هدیشک کرس شنهذ یوت مهزاب هزاجا یب کرتخد هک دنیبیم و دیآ یم

ِروشک کی یوت یتح .. هدرک دوخ ِریگرد ار وا روطنیا .هک دنکیم یجک نهد وا هب دراد

... ینارذگشوخ و حیرفت همهنیا و فاد ردو همهنیا ِنیب یتح .. رگید

ار یلیطعت ِزور هدزیس دوب هداد هدعو دوخ هب هکنیا ..واب ددرگرب تسا رارق ادرف

اه تذل . درادن تذل اجنیا ِزیچ چیه راگنا رگید و هتشذگ زور حاالهُن دنام،اما دهاوخ

رکف نتشگرب هب هظحلر هکه دنکیم راداو ار وا یزیچ دنا..کی هدش یرارکت دش.. مامت

. دهدیم لُه بقع ارهب نآ تردق ِمامت و..اب دنک

اهار یتاغوس هک دخرچیم یتمس لته،هب ِتییوس ِکیرات همین یاضف یوت شهاگن

زمرق ِییوداک ی هسیک کی یوت هک اهوداک زا یکی اهنآ.. ِنیب . تسا هتشاذگ مه یور

دنکیم هاگن مهزاب رگید یا هقیقد ..اما دریگیم مشچ . دنزیم کمشچ هدش، هتشاذگ گنر

.هولاژناهار دوریم اه یتاغوس تمس .هب دوشیم دنلب تخت یور زا یگف و..ابکال

تسد و دوشیم اهر یتحار ِلبم یور . درادیمرب ار ییوداک ی هسیک و.. دنکیم نشور

وباال دنکیم شزاب . دروآ یمرد هسیک یوت ارزا قارب ِهایس ِپات . دنکیم هسیک یوت

.. شنامشچ یولج تسرد .. دریگیم

مه یور زا یردبرض ِتلا ح هب تشپ زا اهدنب و دراد یقارب ِیکلوپ ِسنج هک یدنب ِپات
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. دنوشیم لصو سابل هب اجنآ دنب وود تسا زاب رمک نییاپ ات پات تشپ دنا. هدش در

.. تمیقنارگ و فورعم ِدنرب کی

! مناخ تیربک ِنت.. یوت . دنکیم روصت رتخد نآ ِنت یوت ار نیا هک تسا هدارا یب

ِمادنا . تشاد دهاوخ ییابیز ِضقانت هچ یهایس نیا اب شدیفس ِتسوپ .. دنکیم رکف

شا ییابیز دیاش دنلب یاهوم هکاب دنک روصت دناوتیم .. شمرُف یور و فیرظ

مه شا یروطنیمه شیاهبل ُرژ.. ِنودب ال صا ..ای گنر خرس ِبل دوش.ابُرِژ نادنچدص

هفرح روطنامه . دورب هار وا یولج پات، نیا واب دشاب هتشاد هنانز ِمرگ ِرطع . تسابیز

! دراد هارمه هب هشیمه هک یتنطیش و.. رادتقا ..اب دنلب هنشاپ یاهشفک یا..اب

دهاوخ توافتم ردقچ شوغآ نآ ِمعط .. دریگب ششوغآ یوت ار وا ..رگا دنکیم روصت

ِتولخ یوت دنک. روصت رتخد ار ،وا دهاوخیم هک ردقچره دناوتیم شنهذ یوت دوب!

رتخد .. رطخ رپ ِتیربک .. تیربک .. دنزب ادص ایربک ار وا دناوتیم دوخ

! رتخد .. هرتخد .. مناخ

تسود مهزاب ، تسه مه کرِچ و تیبرتیب و سخُت ی هچبرسپ یتقو یتح هک یرتخد

مکحم و دنک شلغب یروطنامه دهاوخیم یهاگ شلد مهزاب تس. ینتشاد

؟! دراد یمعط اهبل..هچ نآ ندیسوب ! شدسوبب .. مکحم و.. دراشفب

ادرف دنکیم رکف و دنام یم یا هطقن یور شهاگن . دراشفیم شتسد ِنایم ار پات

شلغب یمک .. هاتوک ی هظحل کی . دنیبب دهاوخیم شلد ؟؟؟ دنیبب ار وا دناوتیم

هبرس دنک.. لکلک ..ابوا دراشفب ار شا ینیب .. دزیرب مه ارهب شهاتوک یاهوم دنک..

دنک. مهتالیف کرتخد و دراذگب شرس

یا هشوگ ار پات یبصع ، دوشیم رتگرزب شرس یوت ایربک یاهبل ِندیسوب ِرکف یتقو

: درغیم بل ِریز و دنکیم ترپ

! منهج هب هرب -هَا

رتخد نآ هب دهاوخیمن دنک. رکف دهاوخیمن و دراشفیم شا یناشیپ یور ار شتسد ود

ادیدش یتقو یتح !اما ماسرب کی . دنیبب هچبرسپ کی طقف ار وا تسا رارق و دنک رکف

ار هایس ِیماداب یاهمشچ شنهذ یوت هاگآدوخان ، دنکیم عنم وا هب ندرک رکف ارزا دوخ
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صاخ ردقچ اهمشچ نآ هک .خآ دنکیم روصت دنا، تنطیش ورناژیو هدنخ رپزا هک

دنا!

نشور یراگیس . دوریم ور مدق دوخ ِتییوس یوت و تسا بش همین .. دوشیم دنلب

یتذل چیه رگید هک رفس نیا ِندش مامت ..هب ادرف ..هب دنکیم رکف نتشگرب ..هب دنکیم

نآ یاوه شلد دیابن .. تسه و دشاب رارقیب دیابن . تسا گنت یدوخیب هک.. یلد .هب درادن

هک دنک رکف دیابن دعب.. .هک دنکیم هک.. ار غولش ِنابایخ ونآ هلحم ..نآ دنکب ار تکرش

! دنکیم ..هک وررپ هچب نآ ِندید رگید ِرابکی یارب تسا هناهب اهنیا ی همه

یشوگ ِتمس هب شهاگن و دنکیم شا وکالهف دزیریم مه ارهب وا رتشیب نیمه

داد مایپ کی طقف دیع ِزور نیلوا .زا تسا بش مه اجنآ .. تسا بش همین . دخرچیم

کرتخد نآ زا یربخ چیه زور نآ زا رگید داد. ار شباوج مه دیع،ووا کیربت یارب

؟؟؟ دریگب ربخ دیاب ارچ و.. درادن

یپات یور شهاگن . دنیشنیم تخت یور ، هتفرگ شیپرد هناتخسرس هک یتعنامم ِمامت اب

ار پات نیا یتقو ارچ ؟؟؟ دیرخ شیارب ار نیا ارچ . دنامیم هدش، ترپ یا هشوگ هک

؟؟؟ درک روصت ارچ ال صا درک؟! روصت ایربک ِنت یوت طقف دید، نکنام ِنت یوت

اسیلا الهب صا ! اسیلا ..ای شوهم هب دهدیم . دهدب وا الهب صا دیابن یتنعل .. دیرخیم دیابن

هچ شتسوپ و تشاد یلکیه هچ اسیلا هک درادن دای الهب ..صا دنچره دیآ. یم رتشیب

یاهسابل نآ اب رتخد و..نآ درادن نهذ ِروضح یسکچیه ِدرومرد االن ینعی دوب. یگنر

: دیوگیم مامت ِییوررپ واب هتفرگربرد ار شنهذ ِمامت .. شداشگ ی هرخسم

هگید ِسک هب هگا وتفالتن ..فالمن نوج سیئر هنم مِلا طقف پات نوا هنم! -مِلا

! شیدب

پات زا مشچ ! هدرک یطاق کاپ و تسا هارمه یکانتشحو ِیگف ابکال شا هدنخ کت

،هب دهاوخب دوخ هکنیا ِنودب شتسد .و دشکیم زارد تخت یور هرابود و دریگیم

و فیثک ِتروص . دنیبیم رگید ِراب ار اهسکع ، دهاوخب هکنیا ِنودب . دوریم یشوگ ِتمس

. دیشچیم هظحل نآ ار شمعط شاک هک.. یا هدش یسس یاهبل و.. هدرک داب یاهپل

ار شمسا .. دناوخیم ار شمایپ . دنام یم هریخ " ماسرب " ِمسا ،هب دهاوخب هکنیا ِنودب
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عطق عیرس یلیخ ! هتفرگ سامت هک دنیبیم و دیآ یم شدوخ هب وهکی ..و دنکیم سمل

. دنیشنیم تخت یور و.. دنکیم

! ماسرب تاشچ نوا هب تنعل -هَا

یلو... دشاب هداتفین وا یارب یسامت هک دنکیم ادخ ادخ

هدیشک یشوگ ِتمس هب شهاگن ، دروخیم شا یشوگ هک یهاتوک یلیخ ِگنز اب ایربک

دنچ یاهبوشآ نیا دهاوخیم و تسا هناورپ هنن یارب یحرط ِندیشک ِلا حرد . دوشیم

زا رایهوک مه فرط نآ .زا دباوخب ناج هنن یاهندرک دیدهت اهو نتفرگ هفایق و هزور

شردام هب مه ار حرط نیا هک تسین نئمطم ال و..صا هتفرگ دیدج ِحرط کی ِلوق وا

یبصع دوش، هدیشک شک ِلثم شا همه ود نیا ِنیب دیاب هک دنکیم رکف یتقو . دهدب

. دنکیم ترپ یا هشوگ و دنکیم هلا چم ار ذغاک راب نیمهد یارب و دوشیم

ولو ار دوخ ، تسا شقاتا ی هشوگ هک یگرزب ِگب نیب یور و درادیمرب ار یشوگ

ی هحفص هک نیمه و.. تسیک ِفرط زا هاتوک یلیخ ِسامت نیا دنیبب دهاوخیم . دنکیم

! دنام یم " نوج سیئر " ِمسا یور شهاگن ، دنکیم نشور ار یشوگ

. دنام یم تعاس یور شهاگن و.. ددنخیم حیلا کی واب دوشیم تشرد شنامشچ

: دیوگیم بل و..ِریز تسا بش همین هس تعاس

! نوج سیئر اطلغ -هچ

؟! هدرک ار وا یاوه شلد بش.. همین هدز.. گنز وا هب

یلیخ ِسامت کی ِباوج و تسین یریگ تخس ِمدآ . دزیریم ورف وهکی شبلق رکف نیا اب

! شدوخ یارب تسا تحار هک سب . دهدیم یعقاو ِسامت کی ار،اب هاتوک

ِدنخبل .اب دراذگیم ششوگ ِرانک ار یشوگ و دنکیم سمل ار سامت ِنوکیآ یور شتشگنا

دنا. هدنام یا هطقن یور هک یا هدز قرب یاهمشچ و گرزب

اعقاو ! تسا " ماسرب و" دنکیم هاگن شا هحفص هب روابان ، یشوگ ِگنز یادص اب شرآ

و دراشفیم شناهد یور تسد دوب. هداتفا شسامت ! یتنعل و تسا ماسرب یبش هفصن

: درغیم یشوگ ی هحفص هب ور نیح نامه ،ایهن.ورد دهدب ار شباوج دنادیمن
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! هرتخد دز گنز تشادرب مدوز -هچ

شدوخ شیپ ی هقیقد کی نیمه . دهدن ار شباوج هکاالن تسا هرخسم دنکیم رکف

ِمد ار یشوگ و دنکیم رارقرب ار سامت یدنلب ِفوپ .اب دهدب باوج دیاب سپ دز.. گنز

! تسین دولا بوخ یلو.. تسا راد شخ و مارآ شیادص . دراذگیم ششوگ

؟؟؟ ماسرب -هلب

: تسا هارمه رناژی اب ایربک یادص وا، ِسکعرب

و نیا هب ترس هب هدز یباوخ یب یبش هفصن ؟؟ ربخ هچ ؟؟ یبوخ ! نوج سیئر -سالم

؟؟ یدرکیمن وور یدوب دلب مه اراک نیا ..زا ایدش نوطیش بال؟؟؟ یزادنیم سیم نوا

یشوگ وت یراد یدز گنز منیبیم ادرفسپ .. ایربیم لا وس ِریز نم ِشیپ وتدوخ یراد

.. ینکیم توف

..زا کرتخد یاهندرک رو رو زا هن ..اما دوشیم هک ینابصع دوش.. ینابصع االن دیاب شرآ

و دوشیم یبصع ، دنکیم ادیپ ینابز لبلب نیا و ادص نیا هب تبسن دوخ هک یسح

: دیوگیم

ییارس ناتساد تدوخ شیپ عیرس .. مدرک عطق عیرس مدز، گنز هابتشا ؟؟ هتربخ -هچ

.. نکن

: ددنخیم ایربک

اه.. هبش هفصن -

: دیوگیم ، دشکیم شرورغ ِرطاخ هب هک یتلا جخ اب شرآ

؟؟ هگم مدرک ترادیب -

: دیوگیم ، درادن تهابش هدنخ هب مه دایز هک یا هدنخ کت اب ایربک

گنز یتساوخیم یک هب ؟؟ هباوخ تقو هچ بش هفصن هس تعاس واب! مدوب رادیب -

؟؟ هیربخ .. اینزیم کوکشم .. یبش هفصن ؟؟ یدز گنز نم هب یهابتشا ، ینزب

: دیوگیم یتنطیش رپ ِنحل اب ایربک هک دنزب یفرح دهاوخیم شرآ
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؟؟ یدزیم گنز یتشاد ترتخد تسود -هب

: دیوگیم و دراذگیمن مهزاب ایربک ،هک دنزب فرح دهاوخیم مهزاب شرآ

افرح مودک یبش هفصن ؟؟ دینزیمن هک دب دب یافرح ؟؟ دینزیم فرح مهاب یبش هفصن -

! اتیبرتیب عیه.. ؟! هبلطیم

: دیوگیم یتلا ح یب یادص اب شرآ

؟؟ دش مومت -

: دیوگیم دعب و دنکیم یثکم ایربک

.. ریخب بش ؟؟ یرادن یراک .. شاب شوخ ورب هگید -هرآ

: دیوگیم هدارا ویب دنکیم لوه دنک، عطق حاال نیمه ایربک هکنیا زا شرآ

؟؟؟ اجک -

دهدیم ورف هک دوشب رد دهاوخیم شقوذ . دنکیم عمج یبل یلا وس ی هملک نیا زا ایربک

: دیوگیم و

یتیبرتیب یافرح حبص ات نزب گنز ترتخد تسود هب ورب ماوت .. هگید مباوخب -مرب

.. دینزب

دنک.و عطق ار سامت و دوش مامت ناش هملا کم درادن تسود . دیوگب هچ دنام یم شرآ

شدوخ ایربک . دنزب یفرح دهدیمن هزاجا هک مه شرورغ و.. دنکیمن ادیپ مه یفرح

: دیوگیم

؟؟؟ نوج سیئر ؟؟ یتسه -ولا

گنشق ردقچ رتخد هک..نیا تسا نیا درذگیم شرآ ِنهذ زا هک یرکف نیرت هرخسم

!" نوج سیئر " دیوگیم

.. متسه -هرآ

؟؟ یرادن یراک ؟؟ مباوخب ؟؟ مرب نم ؟؟ یگیمن یزیچ ارچ سپ بخ -
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: دیوگیم و دنکیم ادیپ یزیچ تخس و دهدیم نوریب ار شسفن

.. تکرش ایب ادرف -

: دیوگیم هدارا ویب دراذگیم شبلق یور تسد ایربک

هنن! یاو -

: دیوگیم ایربک دیآ. یم شرآ ِبل یور ییارذگ و هاتوک ی هدنخ

.. مایب منوتب منکن رکف .. هدنمرش شاداد -

: دنکیم مخا . دوشیم عمج شرآ ی هدنخ فرح نیا اب

؟؟ تقو نوا ارچ -

! دسرپیم مه هناراو سیئر هچ

ور هتقو دنچ ..نیا مراد راک زور دنچ ..عفالات هگید مایم الت یطعت ِدعب زا بخ -

.. دیروخب دینک مد ییاچ نوتدوخ

: درغیم مارآ و یبصع ؟؟؟ تس یتفوک هچ رگید یاچ زور! دنچ ات

! منهج -هب

: دیوگیم بجعتم ایربک

؟! یتفگ یچ -

: دشاب توافت یب دنکیم یعس و دهدیم نوریب تدش اراب شسفن شرآ

دیاب ارچ و نوچ یب مگب نم یچره عفال هک هتفرن تدای .. تکرش یایم ادرف متفگ -

؟؟؟ هیک سیئر هک منک یروآدای تهب هگید راب هی یاوخیم ؟؟؟ مشَچ یگب

دناوتیمن زور دنچ ات وررپ ی هرتخد هکنیا زا هدمآ شدب هچ و دیوگیم صرح هچاب و

تس. ادیپ شیادص ِهت یتینابصع رپ ِیگنتلد و..کی دیایب
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هفصن . دنکیم رکف وا یادص یوت ِیگف و..هبکال دیوگیمن یزیچ یا هیناث دنچ ایربک

؟؟ نوج سیئر نیا دیوگیم هچ یبش

؟؟ هشیمن ماین ادرف -حاال

: دیوگیم عیرس و هدارا یب شرآ

! هشیمن -هن

! یدج هچ هُا

؟؟ یراد جایتحا مهب ردقنا -

دناخرچیم هقدح رد مشچ ! راوید هب دبوکب ار شرس دیاب رتخد نیا نابز ِتسد زا شرآ

. تکرش دیایب امتح ادرف هک دنکیم لکلک ابوا دراد یبش هفصن و

جایتحا تهب هک یتسه یمهم تیصخش هچ ؟؟ وت یدرک رکف یچ تدوخ -هِه!اب

! مشَچ یگب ارچ نوچ یب دیاب ،وت شاب تکرش ادرف مگیم نم یتقو طقف ؟؟؟ هشاب

: دیوگیم یا هرخسم ی هدنخ اب باوج رد ایربک

! کشرز -

درب؟! باسح ادخ یاضر ِضحم هرذ کی رگا

مه رارصا یه هک رخآ دهاوخیم ار رتخد نیا ِیچ .. دنکیم رکف و دوشیم یبصع شرآ

ِیکمن ِتروص نآ دراد تسود حاالمه نیمه یتح بخ.. اما ؟؟؟ شدنیبب ادرف دراد

هدش؟! شگرم هچ یتنعل و دنیبب ار شنادنخ

مراد تاشرافس یرس ،هی اسراپ موناخ هب منزب گنز نم ادرف ! موناخ تیربِک هشاب -

هک...

: دیوگیم عیرس ایربک هک هدشن مامت شا هلمج زونه

هرایم هبفالتن روز ردقنا ندرک شهاوخ هی ؟؟ نوج سیئر یرایم شوج ارچ اباب -یَا

ایب ادرف ماسرب وگب، مدآ ِلثم ؟؟ طسو یشکیم وم وهنن ینکیم دیدهت یه هک
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؟؟ هتتخس ردقنا .. تکرش

ینابصع و دروخب صرح و دنک رکف وا یاهفرح ِتمسق مادک هب دناد یمن شرآ

! ددنخب و.. دوش

: دیوگیم یگرخسم !اب دشاب ماسرب دیاب مهزاب ..و ماسرب مهزاب

.. یدب ماجنا وتِراک تکرش یایب دیاب ادرف هک هدیم روتسد تسیئر ماسرب -

: دیوگیم مارآ ، ثکم اب ایربک

! یلیق ورب، ور هبذج -

ادیپ یبیجع حِلا و..کی دنامیم ییاج کی ، شبل یور هدنام ی هدنخ نآ اب شرآ ِهاگن

توافتم و دیدج ال ماک شلدم .. شتاساسحا زاربا .. شیاهراک .. کرتخد یاهفرح . دنکیم

یراد زان حتلا کی هکاب دونشیم ار شیادص ! ایربک .. هدید هک تس ییاهمدآ مامت زا

: دیوگیم

! یشیم ینوج نشخ یروطنیا حاالهک مایب دیاش -

ادیپ دراد یدیدج یاهسح و.. دنام یم هداتفا یا هشوگ هک یقارب ِپات یور شرآ ِهاگن

هچ اهسح نیا .اب تسا رواب ِلباق ریغ و هرخسم مه شدوخ یارب هک ییاهسح . دنکیم

دشکیم رپ شلد هک یروج ؟! دوشیم رت شکرس دراد هظحلر حااله نیمه .. یتقو دنک

وا! ِندید هظحل کی یتح ..ای.. ندرک لغب ..ایاللقا ندیسوب رابکی یارب

؟؟ بخ .. یایب دیاب -

: دیوگیم شا الیت ِنحل اب ایربک

! شرآ ماووت ایربک نم راگنا هک یتفگ یلدم !االنهی نوج سیئر دشن -ِد

یب دنکیم یعس و تسا هارمه یجیگ اب شا هدنخ کت ! تفگ یلدم نیمه .. اقیقد

: دناوتب ،رگا دشاب توافت

.. ماسرب نزن -رز
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؟؟ مایب دیاب یمتح ادرف نوج سیئر یدج ! اسیاو -هن

ود هب هکی رتخد نیا اب حبص ات دیآ یمن شدب هک شرآ دنچره ار! مدآ دنکیم هتسخ

. دونشب ار شیادص و.. دنزب فرح و دنک

! یدج -هرآ

هنک وتآ عیرس مدب یتوس هی هک هرظتنم نم، ور هدرک موز م ومال..هنن هب مراتفرگ هخآ -

فاص ونم ِنَهم نهد هک هتصرف هی هرظتنم همولعم گنشق مرس.. ور هشکب ومکتشخ ،

هنک!

تس! ینتشاد تسود ردقچ شندز فرح روطنیا یا.. هرخسم یلیخ ِزرط هب

؟؟ تنامام ِباصعا ور یتفر -زاب

: ددنخیم یدوخیب یتقو تس یعقاو شنحل رابنیا ایربک

مه یمام یتح .. منزیمن مه یفرح .. مرادن شاهاب مه یراک .. مشباصعا ور -کالنم

هک سب نم، ِتسد زا هریگب باصعا ِضرم مسرتیم رخآ .. مشباصعا ور ،زاب مگیم شهب

! هراچیب هشکب تحار ِسفن هی مریمب ..کال هروخیم صرح متسد زا یِه

و تفگ یخوش و هدنخ هکاب ردقچره ! دمهفیم ار.. ایربک یادص یوت ِیگتفرگ لد

. دهدیم ناشن لا یخیب هک مه ردقچره

؟؟ یتحاران -االن

وِرب رود هک تس یا هدش هلولگ یاهذغاک یور شهاگن و.. دنوشیم عمج ایربک یاهبل

یادص . ددرگرب ناشنیب شمارآ یمک هک دنک هچ دنادیمن رگید . تسا هداتفا بزهلا ِلطس

: دهاوخیم وا ،زا روتسد یاج هب رابنیا هک دونشیم ار شرآ

؟؟ یایم ادرف -

نیا اب دنک وور ریز ار شلا ح ِمامت و.. دنزب گنز بش هفصن هک دوب مک یکی نیمه

! شراد یلیق ِنحل و.. یتنعل ِرادشخ یادص

! شیور تخس ِیماسرب ِدلج هب ددرگیمرب و دتسرفیم نوریب وهکی ار شسفن
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تلد تجاح هب مه ور ،وت شمنوچیپب منوتیم یروطچ منیبب راذب ، شاب -حاال

؟؟ یرادن یراک .. منوسرب

ِتسد و دنزیم یدنخبل .. هدارا یب شرآ لا حنیا !اب هتفرگ بال دراذگیم مه تنم هچ

! هتفه ود هب کیدزن زا ..دعب شدنیبیم ادرف . دریگیم بوخ سح هک تسین شدوخ

: دیوگیم یتقو تس یداع شیادص دنچره

.. ظفادخ ، رادنرب رود -

: دیوگیم عیرس ایربک

! ظفادخ .. امدیمهفن نکن رکف -

هک: دسرپب دنکیم زاب ناهد شرآ

؟؟؟ یچ -

گنز ار؟! تمسق مادک .. دیمهف . دنامیم باوج یب شرآ ِلا وس و دوشیم عطق سامت اما

؟؟؟ وا ِندید یارب شا یباتیب ؟؟ای شا یگنتلد ؟؟ شندز

یاه رپزاالهی رتخد نیا . تسا بیجع شلد وحِلا دتفا یم تخت یور زاب قاط

ِلیلد ار.. شیاهزار ار.. شراتفر ار.. شدوخ دنک! شفشک دراد تسود هک.. تسا هدیچیپ

ار! شندوب ایربک ، اهنیا ی همه زا رتشیب ار..و شیاهراک

و ددنخیم وا هب ،ور شکمن اب ِهاتوک یاهوم و قارب ِپات نآ اب کرتخد و.. ددنبیم مشچ

یدایز ، تسا رتخد هک یتقو .. دنکیم رکف . دنزیم شا یماداب یاهمشچ نآ اب یکمشچ

! یسکس یدایز .. دیاش تولخ ورد دشاب ینتساوخ و دنول دناوتیم

********

. دنکیم هاگن ، هدرک واپ تسد دوخ یارب هک یصاخ ِپیت وهب دتسیا یم هنیآ یوربور

! هنارسپ یتس ..ژ دریگیم یتس ..ژ شیاپ اترس هب
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دوشیم رتمرگ دراد اوه یلو.. ، تسا بوخ نیا و تسا داشگ و گرزب یدایز رایماک ِزولب

مه شراولش . دنوشیم فراعتمان مک دنلب،مک نیتسآ و تفُلُک اتبسن یاه ترشیت نیا و

ار شرآ وکاله تس یضار شپیت .زا تسا داشگ یمک هک تس یلومعم ِنیج کی

شنیلوا . دوشب رتدودحم دیاب ییاهزیچ کی .اما دراذگیم شرس یور و درادیمرب

! تکرش نآ هب دمآ و تفر مه..

پیت نیمه شنیلوا . تکرش نآ یوت شدمآ و تفر ِندرک دودحم یارب تسا دایز لیلد

یور اهزور نیا رد هناورپ یمام ِدایز ِندرک موز ، نیمود .. تسا ندیشوپ سابل و ندز

! شدوخ ... نیموس وا..و

یوت دوب. رادیب هملا کم نآ زا دعب تعاس ود زا رتشیب هک دروآ یم دای ارهب بشید

دیزرلیم دیابن شبلق دمآ.. یم شرس یوت هزاجا وا..یب ِرکف دش.. دز..کالهف تلغ شیاج

اب درک وور ریز ار وا روطنیا ایآ تشاد ضرم یبش هفصن . دوبن شدوخ ِتسد نیا و

؟! خیلا ِگنز کت کی

، تکرش نآ هب دمآ و تفر ِندرک دودحم یارب شلیلد نیرتگرزب هک دنکیم رکف حاال

! تسا شدوخ

هزاجا دهاوخیمن دنک. یزاب شقن دناوتیمن رگید هک دوخ یارب تس. یتسار ور ِرتخد

ِتقو دنک.االن یورشیپ نیا زا رتشیب ، شبلق هب هتفرگ هار هزاجا یب ِسح نیا هک دهد

. درادن ار یبلق بلق یاه یزتناف رد ندش قرغ و یروط کیتنامر یاه یزاب نیا

هرابود ِندرک تسرد یاج هب تقو دنک.نآ ترپ ار شساوح هک دشاب یزیچ دهاوخیمن

وپال شخپ مه همین و هفصن ی هداوناخ نیمه دوخ، یارب لماک ی هداوناخ کی ی

. دوشیم مامت و دنوشیم

یزاب الهن وقشع ِدرد و..هب درک زاب باسح شیور دوشب تسین یمدآ هک مه نوج

تس. یرگید ِروج وا..کی رخآ . دنادیمن ؟! دروخیمن ! دروخیمن

هب هزات و.. دنکیم شهاگن یلدم کی و دنکیم رد یدنخبل کی هکاللقا سِرپ وتا هب زاب

یمام .. طقف . دزادنیب نادنخ ِربلد نآ هب یمشچ هشوگ کی رگا تسه مه رایهوک ِعفن

! دهد ناشن ناج سِرپ وتا هب شوخ یور طقف االرگا متحا دهدیم شرِج شا هناورپ
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لیجآ ِگرزب ِفرظ تنیباک یوت .زا تسا ریگرد ادیدش شرکف و دیآ یم نوریب قاتا زا

و دوشیم ییولیک راهچ هس . دزیریم یگرزب ی هسیک یوت ار شا همه و دروآ یمرد ار

ناش همه یارب شلد ردقچ هک یاو .. دهدب یا هساک کی اه هچب زا مادکره هب دناوتیم

دوش. ضوع شلا ح یمک اهنآ ِیلا حشوخ و هدنخ اب اللقا دراد تسود و هدش گنت

تسا رگید یاه یکاروخ ِلا بند . دزیریم هسیک یوت و درادیمرب مه ار وئاکاک ی هتسب

: درپیم اج رد رتم کی هناورپ هنن ِدنلب ِغیج یادص اب وهکی هک..

؟؟؟ یدرک یطلغ هچ !!!وت تمشُکیم ایربک -

زا هک یتروص و یخزرب ی هفایق اب هناورپ یمام هک دنیبیم و ددرگیمرب لوه اب

. تسا هدز لز وا ،هب دوریم یدوبک هب ور تینابصع

: دیوگیم هدارا ویب دبسچیم رتناک هب سرت زا

؟!! هدش یچ .. سابع هدازماما -ای

: دراد هگن نییاپ دناوتیمن ال صا ار شیادص و دنزیم سفن سفن هناورپ

؟؟؟ ییییدرک یطلغ هچ وگب نم هب طقف ؟؟؟ وت یدرک یطلغ -هچ

. دهدب یباوج هچ هک تسا هدنام ایربک

؟؟ مدرک یطلغ هچ ویچ ؟؟ بخ هتچ -

: دوشیم دنلب هناورپ ِدایرف یادص

نوا هساو یتفر ؟؟؟ ینکیم تنایخ نم هب هتیرفع ؟؟؟ مدرک یطلغ هچ یسرپیم هزات -

تِنوج نزب حرط هی مگیم یه بش ات حبص نم تقونوا ؟!! یدز حرط تفاثک ِرایهوک

مه تِرو هی هب تردام ینک تباث هک یدز حرط یضوع نوا هساو یتشادرب .. دایمرد

؟؟ تسین

، شردام یاهندرک دادیب و داد ِنایم و.. درپیم شتروص زا گنر . دنام یم زاب ایربک ِناهد

: دیوگیم روابان

هدز؟!! یفرح نیچمه -یک
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: درادن رارق و مارآ هظحل کی تینابصع زا هناورپ

تشپ زا ؟؟؟ ینک لوپ یهی هکس ونم رایماک نوا ولج ؟؟؟ ینک کیچوک ونم یاوخیم -

؟؟ ینزیم رجنخ

. دهد ناشن یلمعلا سکع هچ . دنزب یفرح هچ دنادیمن و دراذگیم شناهد یولج تسد

: درغیم هناورپ . هدیمهف اجک زا دنادیمن و دیمهفیم دیابن

یرتخد نیچمه هک نم ِرس رب کاخ ؟؟؟ هن یگب یرادن یچیه ! یتفرگ ینومل ؟؟ال هیچ -

ونم ؟؟؟ یدش تحار ؟؟؟ دش بوخ هرت!االن نمشد نم هساو نمشد دصات ..زا مراد

؟؟ دیدیدنخ نم هب ردقچ ؟؟؟ یدش تحار یدرک رایهوک ی هرخسم

روطچ دنادیمن . دراد یکانتشحو حِلا هچ شردام هک دنیبیم و تسا هدش لوه ایربک

: دیوگیم تخس و.. تسا هدز تلا جخ و دنک شَمارآ

... طقف ..نم تسین یروطنیا ادخ -هب

: دنکیم ترپ یا هشوگ و درادیمرب ار رتناک یور ِراد هیاپ ِناویل هناورپ

هیام هشیمه وت ِلثم یرتخد ! مونشب وتادص ماوخیمن هک دنبب وتنهد طقف وش!! هفخ -

! یدرک کیچوک لا غشآ ِرایهوک نوا ولج ونم بوخ هنم.. ِیگدنکفا رس ی

. دهد حیضوت دناوتب یتح هک نآ زا رتدب یلیخ . تسا بارخ یلیخ عاضوا دنکیم سح

لبق زا رتبارخ زیچ همه یتحار نیا هب هک دروآ یمن بات شلد و دراذگیم ولج مدق

دوش:

... نامام -

: درغیم هدیشک هت ِباصعا واب دراشفیم شا یناشیپ یور تسد هناورپ

هشقن تس. اتود نومه ِلثم یکی طخ تفه رام نیا سپ وگن ! مراد رتخد هشوخ -ملد

! هنزب نیمز ونم داوخیم نم.. هساو هراد

: دیوگیم سرت واب دریگیم شضغب

اباب... ِکاخ ِحاورا ..هب تسین یروطنیا ادخ -هب
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: دنزیم داد وا هب ور تینابصع واب دنزب ار شفرح دهدیمن هزاجا هناورپ

..وت یتسه یدرمان هچ تمتخانش بوخ نم.. هساو روخن مسق !! ایربک وش هفخ متفگ -

..هب نوتاراک نیا اب دینوزرلیم روگ وت ور زرمایب ادخ نوا ِنت طقف تاشاداد اتود نوا و

هک ..وت نتسین نوخ مه انوا !زاب یرتدب نوشمه زا هک ..وت..وت رایهوک وتو صوصخ

نوا زا هگید .. ینکیم یروطنیا نم ،اب مدیشک وتتمحز .. ینم نوخ ..زا ینم ِدوخ ی هچب

؟؟؟ مشاب هتشاد یعقوت هچ ، ننکیم ادص اباب نز ونم هک اتود

ِدوجو هکاب دنک لمحت دناوتیمن . دوشیم رپ شنامشچ . دشکیم شناهد یوت بل ایربک

دوش. بارخ زیچ همه مهزاب همه، ِلد ِندروآ ِتسد هب یارب تالش همهنیا

هک... تفگ تهب -یک

: دوشیم رجفنم رگید ِراب هناورپ

منم و ینکب نم ِرس ِتشپ داوخب تلد یطلغ ره ؟؟ ممهفیمن ؟؟ مَرخ نم ینکیم رکف -

؟؟؟ ینزیم وران نم هب یراد یروطچ هک ممفهیمن تقوچیه

: دیوگیم راد ضغب و تحاران

مدز.. رایهوک هساو حرط هی طقف -نم

هدش رپ یاهمشچ ،رد دریگیم همشچرس شدح زا شیب ِیروخلد زا هک یترفن اب هناورپ

: درغیم ایربک ی

.. یدز حرط هی طقف ! نیمه ؟؟؟ هرآ یدز حرط -هی

: دیوگیم ترفن و فسات اب هناورپ و دنکیم شهاگن یتحاران اب طقف ایربک

وشردام هک یسک .. هرادن دوجو ام ِنیب یرتخد و ردام هک یداد نوشن تراک نیمه -اب

بوخ .. هرتدب هبیرغ اتدص هنک،زا شکیچوک و هرخسم یروطنیا و هشورفب هبیرغ هی هب

! یداد منوشن ور ینمشد

: دهدیم همادا یصرح رپ ِدنخزوپ واب

ششزرا یچ همه زا رایهوک وتو ِنیب یردارب رهاوخ هک یداد نوشن بوخ شضوع -
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! متردام هک ینم زا یتح .. هرتشیب

یزیچ هکنیا زا لبق .اما دنکیم زاب ناهد و دهدیم ناکت فارطا هب رس ضغب اب ایربک

: دیوگیم یگناوید واب یدج هناورپ ، دیوگب

! تشاداد نومه ِشیپ وشمگ .. طقف وگن.. یچیه -

: دنوشیم تشرد تریح زا ایربک یاهمشچ

؟! یگیم یچ -

: تسا هشیمه رتزا یدج و دریگیم شتمس هب راو دیدهت ار شتشگنا هناورپ

مومت اجنیمه یرتخد و ردام .. هتفیب نئاخ هئوت ِمشچ وت ممشچ ماوخیمن هگید -

! هشن ادیپ ارونیا مه هگید .. شاب رایماک و رایهوک ِرهاوخ دش..ورب

: دنکیم نهلا یروابان اب

؟!! هناورپ -

: دوریم شقاتا ِتمس وهب دریگیم مشچ هناورپ

!! نوریب منکیم تترپ هنوخ زا مدوخ هنرگو ! تمنیبن اجنیا متشگرب -

رتناک هب شتشپ و دوریم بقع یمدق . دنکیم هاگن شنتفر هب روابان و هدز تشحو

دش؟! مامت یرتخد و ردام و.. دروآ یم مک دراد اعقاو رابنیا .. دروآ یم مک دراد . دروخیم

؟!! دورب

دخرچیم شهاگن . دنامیم یروابان و یگتسکش لد زا یکانتشحو حتلا یوت اه هقیقد

؟!! دورب اجک ؟! دورب . دنوشیم رپ شا هدز تهب ِنامشچ و

دلا: نیم یتقو تسا فیعض ادیدش شیادص

... نامام -

هدید تسین رارق .. دوشب هدینش تسین رارق . دوشیمن هدینش شیادص هک دنادیم

ساهلا! نیا ِمامت ِلثم دوش..
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! تسا هتفر اوه وهب هدش دود ، عاضوا ِندش بوخ یارب شیاهش تال ِمامت دنکیم سح

دوشیم رتدب زیچ همه . دوشیمن هک دوشیمن دنک، تسرد ار عاضوا دهاوخیم ردقچره

یمن دوخ یور اهارهب یراتفردب ..یِه ددنخیم دیآ..یه یم هار یه . دوشیمن رتهب هک

اه هزوک هساک ِمامت .. رخآ ورد دراد هگن یضار دوخ ارزا همه ات دنکیم یهتالش . دروآ

. دنکشیم شدوخ ِرس

مامت . تسا هدیاف ..یب دنکیم سح . شردام رگید ِفرط ..وزا رایهوک فرط کی زا

. تسا هدیاف ،یب نارگید ندرک داش و ندنام داش یارب شش وتال یعس

کی . دهدب یحیضوت کی . دنزب یفرح کی و دورب شردام ِقاتا ِتمس هب دهاوخیم

..ای دروخن صرح .. دشابن ینابصع . دشابن تحاران رگید شردام هک دیوگب یزیچ

. دنکن رکف روطنیا وا ِدرومرد و دنکب ویخلا رکف رتمک .. یمک

مک دنکیم سح و.. دوشیم هدیشک نییاپ شهاگن . داوتیمن رابنیا .. دنکیم یراکره اما

رابنیا . دوشیم هتسخ . دریگیم شلد و.. درادن ندیگنج ِناوت اعقاو ار رابنیا ! هدروآ

. دوشیم تحاران همه ِتسد و..زا دنکیم ضغب اعقاو ار رابنیا . دوشیم تحاران ار..

دنک. ظفح ار هدنخ و دنامب شلوق ِرس دناوتیمن

مدق نوریب ِتمس .هب دوشیم رتگرزب ضغب و درادیمرب اه هچب ِیکاروخ ی هسیک

دشکب ار همه تنم دیاب یِک .ات دوشیم روخلد همه ِتسد زا هک تس وا رابنیا . درادیمرب

ار وا هک دهاوخب یکی مه رابکی ؟؟ دراد هگن یضار دوخ ارزا همه دنک یعس و

.اللقا دننکن شتحاران .اللقا دهاوخیمن یلا حشوخ ؟؟؟ دوشیمن دنک. لا حشوخ

تیمها یوا هتساوخ هب مه رابکی و دنوش لئاق شزرا شدوخ یارب یمک طقف .. یمک

. دنهدب

ریغ مه ضغب و دزرلیم شا هناچ .. رتگرزب یروخلد . دوشیم رتشیب یتحاران مک مک

رت.. لر تنک لباق

رگید ارچ تس، یندمآ دب ردقنا یتقو و دنزیم نوریب هناخ .زا دوشیم نیشام راوس

دنک؟! تیذا شندنام اب ارچ .. تسین شرتخد و تسا نمشد یتقو ؟؟ دنامب

یاه نابایخ یوت دیآ، یم دوخ هب یتقو و.. دکچیم هزاجا یب کشا و.. دناریم اه هقیقد
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یوت هتسشن روطنامه . دنکیم کراپ اه یعرف زا یکی یوت ار نیشام . تسا رهش ِبونج

تخس ندیدنخ زورما ردقچ یلو، تس یتخسرس ِرتخد . دنکیم هاگن وربور ..هب نیشام

. تسا

کی دوش. ماسرب دراد تسود و دنکیم مامت ار نتخیر کشا . دشکیم یدنلب ِسفن

فورعم شا ییاروام یادص و تنطیش رشو هب هک ایند زا غراف و لا یخیب ی هچبرسپ

ییاهنت ِرتخد ایربک . تسا هدننک تیذا ندوب ایربک . درادن تسود ار ندوب ایربک . تسا

زا سکچیه و.. درادن ییاج چیه ایربک . دراد یا هدیشاپ مه یزا هداوناخ ایربک تس.

! تسین یضار وا

و دشکیم شتروص یوت رتشیب یکالهار .هبل دنکیم کاپ ار شیاهکشا شتسد ِتشپ اب

اهار هچب ِیکاروخ . درادیمرب بقع ِیلدنص ارزا شراتیگ . دوشیم هدایپ نیشام زا

ِشیپ .. تسا داش اهنآ ِشیپ تس. یرگید یایند ندوب اه هچب ِشیپ و.. دتفا یم مه..هار

نیا یارب و دنوشیم داش ، تبحم هرذ کی و یکاروخ تشم کی اب ..اهنآ تسا زیزع اهنآ

نیرتکچوک بقلا ورد دنرادن وا زا یرتشیب ِعقوت اهنآ . دنراد شتسود ، تبحم هرذ کی

. دننکیم رکشت یلک ، یبوخ

ِلاف حرد یکی ونآ تسا نتخورف سمادآ ِلا حرد یکی . دنیبیم اهار هچب زا ییاتدنچ

ناش همه . دراد تسد رد لگ یکی و..نآ هتشاذگ شیولج ییوزارت یکی .. نتخورف لا

دنا. ینتشاد تسود

رُپ ِتشم ،ود دنیبیم هک اهار هچب زا مادکره و دتفا یم هار هب هدایپ ار لیوط ِنابایخ

و دنیبیم ار ناش هدنخ . دنکیم اررُپ ناشبیج و دهدیم اهنآ کشالتاهارهب و لیجآ زا

و یسانشردق . دوریم ناش هقدص نابرق و دنیبیم ار ناشقوذ دیآ. یم شبل یور دنخبل

. دنامب ماسرب هک دراد تسود رتشیب و.. دنیبیم ار ناشتبحم

ِور هدایپ یوت دناوتیم ماسرب ِبلا .ردق دریگیم لغب ار شراتیگ و دنیشنیم نیمز یور

ارخیلا دوخ دناوتیم . دنزب دایرف لد ِهت وزا دنزب راتیگ و دنیشنب نابایخ

دنک. یگدنز دراد، تسود هک روطنآ دناوتیم دنک..

هب شهاگن و.. هدیسر شتسد هب زورما هک تس یدیدج یاهحرط ِیسررب ِلا حرد شرآ

ره شهاگن . دمهفیمن یچیه ال یلو..صا .. دراد یبلا ج ِلدم هک تس یمرچ ی هنانز ِشفک
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هاگن اه حرط هب هرابود و.. دتفا یم شا یچم ِتعاس یاه هبرقع هب یا هقیقد دنچ زا

شهاگن .. نوریب زا ییانشآ یادص ِندینش یارب تسا زیت شیاهشوگ .اما دنکیم

؟؟ تسا راب نیمدنچ نیا و دوشیم هدیشک رد ِتمس هب هاگآدوخان

؟؟؟ دیایب دهاوخیمن رتخد و..نیا درذگیم رهظ زادعب ِود زا تعاس

شرظتنم ، دهاوخب دوخ هکنآ یب ،اما دشابن مهم و دنکن رکف شندمآ هب دنکیم یعس

دعب هس تعاس و.. تسا رارقیب تس.. یبصع .. تسا کالهف دهاوخب دوخ هکنآ یب ! تسا

؟! دنام اجک سپ . تسا رهظ زا

شهاگن . دروخیم ناکت یلدنص یور و دهدیم هیکت دراد، هک یا هرخسم زاحِلا هتسخ

ِپات کی ، یزتناف ی هسیک یوت و.. هتشاذگ زیم یور هک دتفا یم یگنر زمرق ی هسیک هب

ای اسیلا ای شوهم هب دشن یضار شلد هک وا یارب یا یتاغوس . تسا قارب یدنب

بوخ شدوخ دنچره و.. دیرخ ایربک تین ارهب نیا . دهدب یرگید ِسکره ..ای شردام

و دروآ دوخ اب ارچ دنادیمن ،اما دهدب یا یتاغوس نینچ وا هب تسین تسرد هک دنادیم

. تسا شزیم یور حاال

ناشن ار شلدم ..ثمال هیجوت یارب دوشیم ادیپ یا هناهب کی هک دنکیم رکف دوخ اب

! حارط ِمناخ یارب ار شحرط ار.. شکرام .. دهد

. دنیشنب دناوتیمن رگید هک دوشیم کالهف یردق ،هب درذگیم تعاس مین زا رتشیب یتقو

هتسب ِرد .هب دنکیم هاگن شا یچم ِتعاس .هب دوریم ور مدق قاتا یوت و دوشیم دنلب

دیآ؟! یمن ارچ و دنونشیمن ار هرجنهود ماسرب یادص شیاهشوگ .. شقاتا ی

هاگن نامتخاس ِنییاپ وهب دوشیم مخ . دنکیم هاگن نوریب هب یزاب هرجنپ زا

! دماین اعقاو .. دنکیم

.اتهب دنام یم یزتناف ی هسیک یور شدولا مخا ِهاگن و دهدیم هیکت زیم ارهب شتشپ

حا .اما دوبن مهم شندید و.. هدیشکن راظتنا یسک ِندید یارب روطنیا تقوچیه حلا

ی هچبرسپ کی ِرهاظ اررد وا عقاوم ِرثکا رد هک لا مرن نآ ِرتخد کی ِندید یارب ال..

! تسا رارقیب روطنیا ، هدید تیبرتیب و سخُت

هب شهاگن هتساوخان .و.. دتسرفیم نوریب یقیمع ِمدزاب و دشکیم شیامشچ هب یتسد



tlg
:@

NOVELSLAND

هرخسم شیارب ردقنا ، درذگیم شرس زا هک یرکف . دوشیم هدیشک شا یشوگ ِتمس

. ددنخیم صرح هکاب تسا

؟؟؟ هشب یچ هک منزب گنز -

! افطل نک لُش .. بانج تسا گنت تلد

! دماین هک منهج و..هب دنکیم هاگن نوریب وهب دریگیم مشچ . دنکیمن

یاتدص نم ؟؟ هراذیم نمکالس هساو یروطنیا هک همهم یلیخ هدرک رکف .. کَرد -هب

! ممشپ ..هب دموین هک دموین هدش! خاش نم هساو ..نیا منکیمن باسح مدآ ونوا زا رتهب

! ینابصع ردقچ و.. تیمها یب ردقچ هُا

هچب ! هدنامن شرآ یارب یباصعا و ربص رگید .و دوشیم مامت دراد تکرش ِیراک ِتعاس

! رخآ دماین کرتخد و.. دنوریم و دننکیم یظفاحادخ اه

-هبفالمن!

صرح زا یمایپ ، دوریم نوریب هکیلا حرد .و دریگیم تسد هب یشوگ یلو.. دیوگیم

: دنکیم پیات

یچ! ینعی نتخادنا نیمز ور شرآ ِفرح مدیم تنوشن -

ِمسا ِندید .واب دروخیم گنز شا یشوگ هک.. هتشذگن شمایپ زا یا هقیقد زونه

. دنزیم سامت ِدر تینابصع و هنیک ،اب ماسرب

، دنزب فرح دهاوخیمن یتح و تس ینابصع یدایز نوج سیئر هک دنیبیم یتقو ایربک

سکره هک منهج وهب درادن یشک تنم ی هلصوح ار زورما . دهدیمن شِک رگید

کی و دسرب هناورپ ِشوگ هب دهاوخیمن طقف ! دشاب تحاران شتسد زا دهاوخیم

: دهدیم مایپ نیمه یارب دوش. تسرد شیارب دیدج ِلوبماب

.. مایم ادرف -

یِه همه هب هکنیا زا تسا هتسخ . دهدیمن حیضوت و دهدیم مایپ رصتخم و هاتوک

! دهدب حیضوت ار شا هدرکن ِتاهابتشا
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مایپ یور شهاگن . دتسیا یم تکرش ِطسو تسرد وا.. ِهاتوک یلیخ ِمایپ ِندید اب شرآ

؟! تسا نداد مایپ لدم هچ رگید و..نیا دنامیم

ماسرب یمک زا "..خیلا نوج سیئر ی" هملک زا رناژی..خیلا زا خیلا ِمایپ نیا

ارچ؟! .. یزاب

؟!ای دشاب هدش راتفرگ ؟؟ای دشاب هدمآ شیپ شیارب یلکشم تسا نکمم . دنکیم رکف

؟؟ تسا تحاران یزیچ زا دنکن و.. دیایب دشاب هتسناوتن

لا یخیب دناوتیمن هک.. هدز یسدح وره هدرک رکف دوخ اب ردقنا رگید ی هقیقد دنچ

دشاب هدش راتفرگ ییاج ..ای دشابن بوخ شلا ..ایح دشاب تحاران دیاش هکنیا .زا درذگب

! تسا روطچ شلا ح هک دنادب .. طقف دهاوخیم . دریگیمن مارآ شرکف . دوشیم تیذا ،

، تکرش زا ندمآ نوریب ِلا حرد . دراذگیم رانک ار رورغ هرخ وباال دشکیم یدنلب ِفوپ

. دریگیم ار شا هرامش

گنز نوج سیئر . دوشیم حیلا ..کی یشوگ ی هحفص یور یوا هرامش ِندید اب ایربک

؟؟؟ یزاب سیئر ؟؟ای دیدهت ؟؟ اوعد یارب هدز

مه ار شا یزابجل و.. درادن ار یکی نیا یارب حیضوت ِناوت . دهدن ار شباوج دهاوخیم

هک دنکیم شراداو وا.. یادص ِندینش یارب .. هتساوخان ِششک ..کی یفرط .زا دهاوخیمن

رارقرب سامت هک دنیبیم دیآ، یم دوخ هب یتقو و دراذگب خساپ ِنوکیآ یور تشگنا

هدش!

. دراذگیم ششوگ ِرانک ار یشوگ و دنکیم فاص ییولگ

؟؟ نوج سیئر نوج -

تسا ماسرب هک دنک رواب دیاب وا یادص ِندینش و..اب هتسشن نامرف ِتشپ شرآ

ار ماسرب رناژِی ادص نیا . دروخیمن ندوب ماسرب هب ادص ِنُت نیا ارچ دنادیمن یلو..

: دنزیم شیادص و.. درادن

؟؟ ایربک -

هتخیر راتیگ ِرواک یور هک ییاه سانکسا هدرُخ یور . دنام یم نیمز یور ایربک ِهاگن
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و تخس .اما ددرگیمرب ضغب حلا.. نامه .ورد دزیریم نییاپ یرُه شبلق . تسا هدش

: دیوگیم یدج

! ماسرب -

تس! ایربک ادص.. نیا اب کرتخد هن..نیا

: دنکیم نشور ار نیشام و دشکیم یسفن

؟؟ یدنوم اجک -

: دهدیم ورف ار شضغب ایربک

! لوق .. سیئر مایم ادرف .. متشاد -راک

مه شدوخ . ددرگیم اه ور هدایپ یوت شهاگن . دروآ یمرد تکرح ارهب نیشام شرآ

ارچ! دنادیمن

؟؟ دوب رتمهم تسیئر ِفرح زا هک یتشاد یراک -هچ

: دسرپیم شرآ و.. دیوگب یزیچ دناوتیمن ایربک

؟؟ ییاجک -

: دسرپیم هناتسود ریغ ایربک

؟؟ روطچ -

: دسرپیم ثکم و..اب دناوتیمن ..اما دشاب مهم شیارب دیابن .. دسرپب دیابن شرآ

؟؟ هبوخ -حتلا

: دسرپیم لبق زا رتدب و.. دوشیم رات دراد شهاگن . دوشیم هدیشک رت نییاپ ایربک ِهاگن

! روطچ -

هیبش ال ..صا شنداد باوج هاتوک .. شا یفرح .مک دمهفیم ار وا یادص ِیتحاران شرآ

: دسرپیم نیمه یارب دیآ. یم نابایخ یادص و.. دنزیم یسدح . تسین رگید یاهزور هب
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؟؟ یتسشن نوبایخ -وت

روطنیا ار وا شرآ درادن تسود . دزادنا یم نابایخ هب یهاگن و دنکیم دنلب رس ایربک

: دیوگیم نیمه یارب . دنیبب تحاران

.. یراک مرب.. دیاب مراد -راک

: دیوگیم شرآ شفرح ِنایم

.. مراد تِراک .. تِشیپ مایب ، ییاجک وگب -

.. یایب هشیمن هک ما ییاج وگب..نم ،االن یراد یراکره -

یم ار وا دراد کرتخد هک دمهفیم بوخ دنک. رارصا دیابن هک دنکیم رکف دوخ اب شرآ

و ادص نیا و..اب هدیدن ار وا هک تسا هتفه .ود تسین شدوخ ِتسد .اما دناچیپ

. دریگیمن مارآ شدنیبن ،رگا شندز فرح روطنیا

ار وا لبق ی هعفد هک تس ینابایخ نامه یوت هک دنیبیم و دیآ یم دوخ هب وهکی

! دشاب اجنیا دیاش کرتخد و.. تس ور هدایپ یوت شهاگن دید! ندز راتیگ ِلا حرد

.. مگب تهب هک تمنیبب دیاب .. هشیمن -

؟؟؟ ارچ -

یور و..کالیه هتسشن نیمز یور هک دنیبیم ار انشآ ِکرتخد .. نابایخ نامه یوت و

ایربک رس یور شدوخ هک کالیه نامه ! تسا شدوخ هبکالِه هیبش هک تسا شرس

! تسا شدوخ . دوشیم مهرد شیاهمخا ، شندید و..اب تشاذگ

تسد هب راتیگ هک یکرتخد هب هریخ و دنکیم کراپ نابایخ ی هشوگ نامه ار نیشام

: دیوگیم یدنلب ِسفن ،اب تسین ادیپ شتروص زا یچیه و هتسشن نیمز یور

.. تمنیبب ماوخیم -

زا هک یسح . دریگیمرب اررد شدوجو ِرسارس هنایشحو یسح .. فرح نیا ِندینش اب

هدیشک باال فده یب شهاگن و.. دروآ یم دنب ار شسفن و دوشیم عورش شبلق

کراپ نابایخ ِرانک شیوربور تسرد هک دنیبیم ار ییانشآ ِنیشام هظحل نامه . دوشیم
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. تسا هدش

دراذگیمن ، هدمآ شتروص یوت یدایز هک یکالیه .هبل دنکیم هاگن شتروص هب شرآ

تس! ایربک ..اما دنیبب ار شنامشچ حضاو ردقنآ

هکاب دنام یم ییوا یور ایربک ِهاگن .و دوشیم هدایپ نیشام وزا دنکیم عطق ار سامت

هب طقف شهاگن و.. دوشیم هدایپ شنیشام شا،زا هداعلا قوف ِپیت و تشرد لکیه نآ

! تسا نوج سیئر تس. وا

ارچ..هب درک؟!و شیادیپ روطچ . دروخیم اج شندید .زا دروآ یم نییاپ ار یشوگ

؟!! دمآ شلا بند

و هنارسپ یرهاظ رد هک یرتخد . دتسیا یم شیوربور . درادیمرب مدق شتمس هب شرآ

ِندید ِرظتنم اهزور . دنکیم یبساک ینز ورع ینز راتیگ واب هتسشن نیمز یور یکرچ

دوب! هتخیر مه هب دح نیا ات شندماین ِرطاخ هب زورما و.. دوب رتخد نیا

: دسرپیم نیح نامهرد و.. دیآ یم اهباال هلضع و پیت و لکیه زا ایربک ِهاگن

؟؟ مدرک لصو سا یپ یج مدوخ هب -نم

. دریگب باال نیا زا رتشیب ار شرس دهدیمن هزاجا ایربک یکالِه هبل هک دنیبیم شرآ

: دیوگیم یا.. یگف ..کال یسح .. یدنخجک اب ،اما دنیبیمن ار شنامشچ دنچره

.. مراد بای هلوت -نم

تسود تس. یضار ، تسین ادیپ شنامشچ هکنیا و..زا دنام یم حتلا نامه یوت ایربک

هب هک یبل واب دزادنا یم نییاپ ار شرس نیمه یارب . دنیبب هتفرگ ار وا یسک درادن

: دیوگیم ، دشکیم شتروص ِفرط کی

.. نکن بارخ وم یبساک و راک کاچ هب نزب .. هنکیمن راک تسرد تِبای هلوت -

ار یماداب یاهمشچ دناوتیم و..حاال دنیشنیم شیوناز کی یور یا هدنخ کت اب شرآ

وا ارزا شمارآ و دوریم رژه شتاروصت یوت تسا بش دنچ هک ییاهمشچ . دنیبب

! هتفرگ
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دیوگیم اهمشچ نامه رد هریخ

دش! ادیپ گاپ هلوت .. دصقم وت دروآ فاص درک.. راک تسرد ور هعفد نیا اقافتا -

رناژ کرتخد هک دنیبیم شرآ .و دنکیم هاگن شرآ یاهمشچ یکاله..هب هبل ِریز زا ایربک

ح یوت طقف .. دروخیمن ..خم دنکیمن رو ..رو دنکیمن ینابز لبلب .. درادن ار رگید یاهزور ِی

؟؟ ددنخیمن یتح ارچ .و دنکیم هاگن دراد و هداد ناشن یداع ار دوخ هک تس یتلا

ابوا دراد و هدز وناز ادگ هچب کی یولج وا هک دننیبیم دنراد هیقب . دوشیم یروج کی

و تسا مهم رتخد نیا طقف .االن.. تسین مهم شیارب اهردقنآ رگید راگنا . دنزیم فرح

.. شهاگن نیا

: دیوگیم و دشکیم یسفن

؟؟ ینکیم یطلغ هچ اجنیا -زاب

. دیوگب رناژی اب دناوتیمن و.. دنزیم راتیگ یاهرات هب یگنچ ایربک

! یبساک -

: دنکیم سکعرب شرس یور ار کرتخد وکالِه دنکیم زارد تسد شرآ

؟؟؟ یرادن ندز رع ِقح هگید متفگن هگم ؟؟ ینکیم -جل

هتسرد ار وا هک باوج رضاح و سخُت ماسرب کی دوشب و دریگب دراگ ایربک دراد راظتنا

نییاپ ار شهاگن و ددزدیم مشچ کرتخد هک دنیبیم بجعت مکِلا رد .اما دهدیم تروق

: دنکیم مخا یتقو تسین مکحم و تفس دایز مه شنداد باوج هزات . دشکیم

؟؟؟ هچ وت نوج،هب سیئر نک -لو

خرچ شتروص یوت . دنام یم کرتخد ی هداتفا نییاپ یاهمشچ یور شرآ ِهاگن

یاهزور رتزا خرس مه شیاهبل و.. تسا خرس یمک هک شغامد کون . دروخیم

؟؟ تسا خرس مه.. شیاهکلپ و.. لبق

؟! ایربک -
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: دیوگیم تیدج واب دشکیم ارباال شهاگن وهکی ایربک

... ماسرب طقف نم دش رارق هک هرن ..دای نوج سیئر مماسرب نم ! ماسرب -

: دسرپیم هدز تهب و دوشیم قیقد شیاهمشچرد شرآ ، شیاهرکذت ِنایم

؟! یدرک هیرگ -

: دیوگیم یگرخسم واب ددنخیم و دنکیم مخا دوز یلیخ ایربک .. فرح نیا اب

نم؟! ؟؟ هدرک هیرگ یک ؟؟ یگیم ترپ و ترچ ارچ ؟؟ دوب اجک هیرگ -هه!

! مَنیب رانک ورب وشاپ .. هرخسم

مه شا هدنخ یتح کرتخد و.. دنام یم یوا هدش خرس یاهمشچ یور شرآ ِهاگن اما

تس. یرهاظ

روطنیا ار وا هک تسا راب نیلوا . دنکیم ادیپ یدب حِلا کی و دوشیم مه رد شیاهمخا

؟! تسا دلب ندش تحاران مه رتخد و..نیا دنیبیم

؟؟ هتچ -

: دشکیم شتروص یوت ار شا وهبل دنکیم سکعرب شرس یور هرابود کالهار ایربک

! یداد ریگ ؟؟ ماوت هشاب مِچ هرارق -

: درغیم و درادیمرب لماک شرس یور وا،کالهارزا ِیتخسرس زا یبصع شرآ

! وباحاص یب نیا نم -هدب

: دنزیم کرتخد ِرس یوت شناتشگنا کون اب شرآ و دنکیم شهاگن هدش ریگلفاغ ایربک

؟؟؟ هشعضو هچ هگید نیا ؟؟ یا یلدم نیا ارچ ؟؟ هتچ مگیم هدب! باوج مدآ ِلثم -

کیراب مشچ شرآ . دروخیم ناکت شبلق یوت یزیچ کی و دوشیم عمج ایربک ِتروص

: دیوگیم کرتخد ی هیرگ زا هدش خرس یاهمشچ یوت و دنکیم

تنتشاد راک ؟؟؟ ینزیم رع یراد اجنیا یتسشن زاب یچ هساو ؟؟ بخ یتحاران یچ -زا
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هگید ِدرد ؟؟ایهی تکرش یدموین یدوب هتسشن اجنیا هکنیا ِرطاخ هب ؟؟ دوب نیا

؟؟؟ تکرش یدموین یچ هساو ؟؟ یایم ینوچیپیم یتفگن هگم بشید ؟؟ یراد

: هلمج و..کی تس ایربک مه رد یاهمخا ، شرآ ِینابصع یاهلا وس ِمامت ِباوج

! وشن نشخ -

دوشیم رتشیب هظحلر هکه یا هرخسم یاهسح دهاوخیمن ایربک و دنام یم تام شرآ

یلیق .. شندز فرح ِلدم .. شیاهمخا .. شندش نشخ نیا اب مدآ نیا .اما دریگب یدج ار

بخ! تسا راد

یدایز ِنوج سیئر ی هدش کیراب یاهمشچ دهاوخیمن و دشکیم نییاپ ار شهاگن

: دیوگیم و دنزیم شراتیگ هب گنچ . دنیبب ار باذج

نک! ملو -

ییوا وا.. زا شساوح ِندرک ترپ یارب ایربک . دنکیم شهاگن طقف یا هیناث دنچ شرآ

یروج کی شهاگن و.. هتفرن تکرش هب هکنیا زا تس ینابصع و هدمآ شلا بند هب هک

ندناوخ هب عورش یگنهآ فده ..ویب ددنبیم مشچ . دنکیم ندز راتیگ هب عورش تس؛

: دنکیم

ققققششاااااع هناوید ِنم نم ماوت ِبارخ هناخ ماوت ِبات و بت رد -نم

... قشاع ای ِناج وتو ناج نم ِناهنپ همین نم ناماس رسو وت یا

ِقرغ و دهدیم شوگ وا کانزوس ِندز رع ،هب هتسشن وناز کی یور روطنامه شرآ

! دوشیم شا هتسب یاهمشچ

! یتنعل دریگیم جوا دراد و دنکیم رتدنلب ار شیادص ایربک

هاوخب اج هام..وت و رهم یا وت دنب نم وت..لد دنخبل هب دنگوس -

... هههههااااااوخب ناج وت هام و رهم یا مشمارآ ییوت مشهاوخ همه وت یا

مکی تسین دلب رتخد نیا دیآ! یمرد دراد ، یگدش قرغ ِتلا زاح مک مک شرآ ی هفایق

تس؟!! یلیخت .. ینعی خُت..هن شیادص ردقنا ارچ ؟؟؟ دناوخب لا مرن
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.. دزیریم مه هب رهش کی وت نامشچ شتآ زا یسریم -وت

دزیریم ملد راگنا تندید زا تمنیبیم هک رابره

ییایور بش نیا زا متریح ورد مقوش رپزا ابوت نم

.... ییییییییِاِاِاِا ییییابیز ... ییابیز همهنیا ارچ وت هکنیا زا مناریح و مناریح

پچ ی هفایق واب دشکیم شتسد ارزا راتیگ هَا! درک لمحت دوشیمن .. دناوتیمن رگید

: درغیم وا، یادص ِندوب عیجف زا هدش

وش!! هفخ تردام ِنوج وش هفخ ! تیتفوک یادص نیا اب هچب یش هفخ -

شهاگن و دنکیم زاب مشچ ، هدنام زاب ندز هرعن یارب یروطنامه هک یناهد اب ایربک

تخس دوش! طلسم شباصعا وهب دنک ظفح ار ششمارآ دنکیم یعس شرآ . دنکیم

مکحم و دریگیم شتشگنا ود ِنیب ار کرتخد ینیب و دنکیم زارد تسد .. تسا

: دراشفیم

!! نوووووخن تادص نوا وت هوگ ! نوخن طقف .. نکب داوخیم تلد یطلغ -ره

: دنکیم ونهلا دزوسیم شنامشچ شا ینیب ِدرد .زا دریگیم درد ایربک ِینیب

!! مممغامد یییآآآ -

: دیوگیم یبصع ی هدنخ واب دنکیم اهر ار شتسد شرآ . دوشیم رپ شنامشچ مک مک

.. ترس یور یزادنن وتادص هگید یشاب -اتوت

روج مه یا هناهب ! دنکیم ضغب و.. دریگیم شغامد یولج ار شتسد ایربک اما

.. دشکیم نییاپ ار شهاگن .. ددنبیم مشچ . دوشیم عمج شنامشچ یوت کشا دشو..

هک دنکیم شهاگن ریحتم . دوشیم عمج شا هدنخ مک حاالِتوا..مک ِندید اب شرآ

؟!! دنکیم هیرگ .. دراد ! دوشیم خرس شیاهکلپ و هتفرگ تسد اراب شا ینیب .. کرتخد

؟!! تیربک -

: درغیم طقف و دریگیمن ارباال شرس و دنکیمن زاب مشچ ایربک
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! تفرگ درد مغامد -

یاهکلپ ِنیب و..زا دوشیم خرس مک مک ایربک ِتروص هک دنیبیم . دوشیم بجعتم شرآ

هنوگ یور هک یکشا هب یتحاران و تریح .اب دزیریم نوریب کشا یا هرطق شا هتسب

: دیوگیم و دنکیم هاگن ، دریگیم هار کرتخد ی

؟؟ ایربک -

: درغیم یا ینابصع و نازرل یادص حتلا،اب نامه یوت ایربک

راب!! دص نیا ! ماسرب -

: دریگیم ار شتسد ِچم و دنکیمن هجوت شرآ

؟؟؟ تمنیبب -

: درادیم هگن شا ینیب یور هناتخسرس ار شتسد ایربک

! ییاجنیا مرادن تسود ..االن شرآ -ورب

: دنکیم هاگن شتروص یوت و دشکیم رانک شتروص ارزا شتسد یتخس هب شرآ اما

؟؟ ینکیم هیرگ یراد ارچ ؟؟ دش یچ -

: دنکیم مخا و دشکیم شتروص ارهب شرگید ِتسد ِتشپ ایربک

! منکیمن هیرگ -

شتیذا .. کرتخد ِندوب یروطنیا . دناخرچیم هاگن کرتخد ِتروص یوت دب.. ابحِلا شرآ

! دنکیم

؟؟؟ نک هاگن نم -هب

..ود شیاج وهب دنکیم اهر ار شتسد شرآ . دشکیم رگید تمس ار شتروص ایربک

: درادیم هگن دوخ هب ور ار شتروص .و دراذگیم کرتخد ِتروص ِفرط ود ار شتسد

نک! هاگن نم هب متفگ -
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لفق ار شا هدش رپ یاهمشچ و.. دنکیم زاب مشچ ثکم هدش..اب عمج یا هناچ اب ایربک

: دنکیم شرآ ِتحاران و هدز تهب یاهمشچ

.. تفرگ مدرد .. یداد راشف ومغامد -

هاگن شیاهمشچ هب هرابود و.. دنکیم کرتخد ی هدش خرس ِینیب هب ییارذگ ِهاگن شرآ

! دنراد یتحاران ، تنطیش یاج هب رابنیا هک.. یماداب و تشرد یاه هایس . دنکیم

وت؟! منوا ؟!! ینکیم هیرگ تغامد ِنداد راشف هی رطاخ هب هک یدش لوسوس ردقنا -

؟؟؟ منک رواب یاوخیم

یبصع . درادن ار شندید روطنیا ِتقاط شرآ . دوشیم رپ شنامشچ هتساوخان ایربک

! تسا تخس .. تیعضو نیا یوت کرتخد ِندید ِبات .. دوشیم

: دیوگیم مه رد یاهمخا اب

؟؟؟ هدش یچ یگیمن -

: دیوگیم هناقداص ایربک

.. مگیمن -

: دراشفیم شتسد ود اراب شتروص و دشکیم یفوپ شرآ

وگن.. بخ هلیخ -

ِرود ار شرگید ِتسد .و دریگیم شتسد کی یوت ار ایربک ِراتیگ و دوشیم زیخ مین

: دیوگیم یروتسد و دنکیم هقلح ایربک ِجنرآ

! میرب وشاپ -

: دنکیم تعنامم حتلا نامه رد ایربک

؟؟؟ اجک .. مایمن -

: دنکیم شدنلب روز هب شرآ
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.. میرب نک عمج ! نزن فرح وشاپ -

: دیوگیم وا هب وور دتسیا یم ایربک

.. متسین لک لک ِدوم الور صا زورما .. نوج سیئر وش نم ِلا یخیب -

و حلا هک تس وا هشیمه . دراد قرف رگید یاهزور اب کرتخد زورما هک دنادیم بوخ

اهو هدنخ .. شیاه نتشاذگ رس هب ..رس شیاه تنطیش .اب دنکیم ضوع ار همه یاوه

! تسین فاصنا .. دشاب حلا نیا یوت شدوخ ..حاال شیاه یزاب هزماب اهو یخوش

تنطیش ی هیاپ هشیمه هک یرتخد و درک هیرگ شغامد ِراشف کی ِرطاخ هب هک حاالیی

. تسین لک لک ِدوم یور ال صا زورما دیوگب ، تسا لک ولک

مه کرتخد رطاخ هب دیاش . دراذگب دوخ حِلا هب روطنیا ار وا دیآ یمن شلد

نیا یوت ار کرتخد دناوتیمن . دشاب شدوخ ی هدش بارخ ِباصعا رطاخ و..هب دشابن

! دهاوخیم ار شدوخ ِنوطیش رشو ِگاپ هلوت نامه و.. دنیبب حلا

.. مدب حلا تهب ماوخیم -ایب

ِرس یور سکعرب وکالهار دنزیم یکمشچ مخا اب شرآ . دنکیم شهاگن طقف ایربک

: دراذگیم ماسرب

ربب! وشلا ..ح امنکیمن وراک نیا یسکره هساو .. مینزب خرچ هی ییاتود تمربب ماوخیم -

ریزارس شبلق هب هک ییابیز ِسح .. یجک ی هدنخ کت ،اب شبارخ حِلا نامه اب ایربک

! یلیق ؟!! نوج سیئر اب ندز خرچ . دنکیم ناهنپ ار.. دوشیم

: دشکیم ار شتسد شرآ

ورَع! رَع هچب مَنیب ودب -

: دیوگیم عیرس ایربک

منک..وپالم! عمج ومطاسب -واب

: دیوگیم و دنکیم اهر ار شتسد یا هرخسم ی هدنخ کت اب شرآ
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.. شابدوز نک.. عمج -

شبیج یوت ار همه . دنکیم عمج رواک یوت اهارزا سانکسا و دوشیم مخ ایربک

. دتفا یم نیمز یور رواک یوت زا یناموت جنپ ِسانکسا کی هک دنیبیم شرآ و دناپچیم

: دیوگیم وا هب ور ایربک

.. شرواک وت مراذب هدب وراتیگ -

. شدربیم دراد داب هک تس یسانکسا هب شهاگن و.. دریگیم شتمس ارهب راتیگ شرآ

نآ داب هکنیا زا لبق و درادیمرب سانکسا ِتمس هب مدق ، هتساوخان ِلمع کی یط وهکی

، ینموت جنپ ِسانکسا ِنتفرگ زا لا حشوخ . درادیم شرب نیمز یور دنک،زا رترود ار

: دیوگیم

! متفرگ منیا -

وهکی !اما قفوم ی هدنخ نآ ..اب دریگیم ایربک ِتمس ارهب سانکسا و دتسیا یم فاص

درک؟!! ار هرخسم ِراک نیا ارچ و.. دیآ یم شدوخ هب

: دنزیم وبل دنکیم هاگن شرآ هدش،هب سیف رکوپ هک یتروص ..و بجعت اب ایربک

! لویا -

مخ زا ندمآ ودب تلا جخ زا یمخا و..اب دوشیم نامیشپ ، هدرک هک یراک ..زا شرآ و

ِتسد یوت ار سانکسا ، شکحضُم هدنخ نآ دعب ،و سانکسا ِنتشادرب یارب شندش

: دیوگیم صرح اب دراذگیم ایربک

.. میرب ودب هیچ؟! ایزاب هرخسم هَا.. شریگب -

یاقآ هب ایربک .و دوریم شنیشام ِتمس هب مهرد یاهمخا نامه واب دریگیم مشچ

دش! شراع بانج و.. دنام یم هریخ ، مامت رورغ

: دنکیم هراشا مخا نامه دوش،اب راوس هکنیا زا لبق شرآ

! مدشن نومیشپ ات هگید ودب -ِد

نآ ِرکف رد زونه شرآ .و دوریم شنیشام ِتمس وهب دنادرگیم هقدح رد مشچ
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و دراذگیم بقع ِیلدنص یور ار راتیگ ایربک ! تسا شا هرخسم ِراک و سانکسا

. دنیشنیم

؟؟ رود رود یربب ونم یاوخیم اجک منیبب میرب نزب بخ -

دیاب دعب ی هعفد .زا دراپسیم یشومارف ارهب سانکسا و دهدیم نوریب یسفن شرآ

یفنم ِریثات شیور هچب نیا هک دراذگب دیابن و دشاب شیاهراک هب شساوح رتشیب

! دراذگب

ارباال شیاه نیتسآ . دشکیم شندرگ ِتشپ هب یتسد ایربک و دنکیم شهاگن

ماسرب دراد ؟!ای دریگیم لوو دراد و..زاب دشکیم شیاهوم الی یتسد .. دنزیم

ار شیاه یتحاران و دنک روج و عمج ار دوخ دوز ردقنا دناوتیم روطچ ؟؟؟ دوشیم

! دشاب روطنیا رهاظ مه..رد دیاش دنک؟!ای شومارف

؟؟ تفرگ درد تغامد -

: دیوگیم و دشکیم شا ینیب ارهب شتسد ِتشپ ایربک

.. مدرکیم سول ومدوخ واب -هن

. دریگیم شا هدنخ و.. دنکیم ایربک ی هدش زمرق ِینیب هب یهاگن شرآ

؟؟ وت هگم یدلب مندش سول -

هدنخ اب یمک .. یروج کی یمک .. بذعم یمک ، دنکیم جک یبل و دهدیم یاباال هناش ایربک

.. یعونصم ی

.. هروخبرب منک..مهب ..رهق مشب سول یهاگ .. مریگب دای ماوخیم -

: دیوگیم رتمارآ دراد، یتحاران یمک هک یا هدنخ کت واب

.. مشب تحاران یهاگ -

ار روش رشو یرپ هچب نامه . دنیبب حلا نیا یوت ار وا درادن تسود اعقاو شرآ

تحاران و ریگلد ردقنا یک یچ..ایزا زا هک دنادب دراد تسود ردقچ و.. دهاوخیم

. تسا
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.. یشاب یروطنیا دایمن تهب -

: دیوگیم یزیچ و دوریم رو شا هدیشک باال ِترشیت ِنیتسآ اب ایربک

.. مدوبن هک سب -

شبل یور مه هدنخ رگید یتح ایربک . دهدیم ورف ار شیولگ بآ یدب سح اب شرآ

. دشاب لا یخیب و یداع دهاوخیم یا هرخسم ِزرط وهب درادن

شدوخ اب دعب و هنکیم یا هوهق وماپ ،رسات مسریم مه یکره ..هب هگید متسین -دلب

! شهب منیرب رتشیب یرس نیا سپ ین.. مهم شارب هکنیا اباب هک هگیم

: شبارخ حِلا ِندرک ناهنپ یارب دراد مخا و دشکیم هدنخ ِنودب یبل

.. هشاب مهم مساو مریگب دای هک منکیم نیرمت مراد -اما

اب شرآ و.. دنکیم شهاگن وهکی ایربک . دریگیم ار وا ِتسد و دنکیم زارد تسد شرآ

: دیوگیم مه رد یاهمخا

این.. ملیف .. یتسین یا هچب نیچمه ..وت نکن -

فرط نآ ِیتحاران ِرکف مه..هب یتحاران ِجوا رد یتح هک تسا هرخسم . دیوگیم تسار

یتیعقوم کی تسا رظتنم ، تسا روخلد هناورپ ِتسد زا حاالهک نیمه !ثمال تسه مه

وزا دنزب گنز وا هب هناورپ یمام ..ای دهدب یحیضوت حرط نآ ِدرومرد هک دیایب شیپ

! تسا روطچ شردام هکاالنحِلا دمهفب ..ای دشابن تحاران شتسد

.. مریگیم دای -وخ

! تسا راک نیرت تخس دوجوم نیا یارب راک نیا هک دنادیم بوخ و دشکیم یبل شرآ

ار شدوخ ِیتحاران دوز یلیخ و درادن ار سکچیه ِیتحاران تقاط شلد هک یسک

؟!نآ دنامب تحاران یسک زا هرذ کی هک دریگب دای دهاوخیم روطچ ، دنکیم شومارف

یارب دراذگیم هیام ولد ناج زا یزیگنا تفگش زرط هب هک یبیرغ بیجع یوا مه

همه! ِلد ِندرک داش

! مینیبب -
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: دیوگیم هناعطاق ،اما تسین نئمطم مه شدوخ دنچره ایربک

مشب رخ ننک مزان دعب ننزب مهب دگل یه هک مگس نم هگم .. مرادن یخوش یرس -نیا

؟؟ هرب مدای

یارب شلد ! تسا شدوخ ِنیریش و نابرهم ِگاپ هلوت ممموه رخ؟؟ ای گس هرخ باال

: دیوگیم هناعطاق و دزوسیم کرتخد ِتیمولظم

.. متتشپ منم .. لویا -

: دنزیم و..بل دنکیم هاگن شیاهمشچ هب هدروخ اج ایربک

! نوج -

. دوشیم بذعم .. یمک ایربک و.. دوشیم ایربک یاریگ یاهمشچ ِقرغ یا هدنخ کت اب شرآ

ضوع دراد اضف فوا و.. دوشیم هدرشف شرآ ِتسد ِنایم دراد شتسد هک صوصخ هب

! دوشیم

؟؟؟ ما ایربک نم -االن

: دیوگیم یگنرمک ِمخا و..اب دشاب نیمه دهاوخیم اعقاو ! دشاب دراد تسود شرآ

! یماسرب -کال

: دنکیم تشرد مشچ ایربک

... ممتسد هع! نکن ماگن یروجنیا سپ -

رد یاهمخا واب دنکیم اهر ار شتسد شرآ ، دیوگب لماک ار شا هتساوخ هکنیا زا لبق

هک روطره و.. دنک روج و عمج ار دوخ دنکیم یعس . دنکیم هاگن ولج هب مه

هب هریخ و دراشفیم نامرف ِرود تسد . دنیبب ماسرب ار ،وا تخس یلیخ یتح .. تسه

: دیوگیم ولج

؟؟ ماسرب هش ضوع تاوه و حلا مکی تمربب اجک -

: دیوگیم یدنلب ِسفن اب مه ایربک
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! هشب هیلخت مزغم نیا ات منزب نویلق کُپ ود نم هک ییاج یا هنوخ هرفس میرب -

! دشاب هیاپ .. دراد تسود .و رتخد نیا ِندوب توافتم هب دنکیم تداع دراد رگید شرآ

ولد تحاران یایربک هب دهاوخیم طقف ار زورما وا.. ِبیرغ بیجع یاهراک ی هیاپ

: دیوگیم نیمه یارب .. دیایب هار شلد واب دهدب حلا هتفرگ

! میرب نزب -

تحاران وِلد لوغشم ِرکف رپزا دنچره .. درادن رناژییا دنچره ایربک هار یوت

هک یگنهآ !اب درادن مه رارق و مارآ ..اما دورب اجک هک تسا بشما رکف دنچره .. تسا

تحاران ِتروص نامه واب دهدیم ناکت اوه رد یتسد یهاگ ،رهزا دوشیم شخپ

ِجوا رد یتح هک تسه یزیچ هچ رتخد نیا دوجو رد دمهفیمن شرآ و.. دنزیم تکرح

دنک؟! راتفر هیقب ِلثم دناوتیمن مه یتحاران

! یتنعل دراد شرُپ ِلد زا ناشن شندز ورع دوشیم دنلب هاگیب و هاگ هک مه شیادص

هباوخ وت منم ِتخب اتخب مومت ِلثم ! ههههبارخ هبارخ هبارخ منم حِلا عملا ِمومت ِلثم -

!! هههباااوخ وت هباوخ وت

. دنکیم هاگن وربور هب طقف و دهدیم هیکت شا هدش تشم ِتسد ارهب شرس شرآ

! دنزیم مه هنیس تحاران ِجوا رد ایربک

هنن!! !!یِا کلف یِه!!یا ! ادوخ -یِا

: دنکیم شرآ ِهاگن وهکی

؟؟ یرادن ور هگنهآ -نیا

تس! یلیخ ، هچب نیا ِتسد زا دریگن دردرس

؟؟ مودک -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

.. مساو رایب ونوا هرب، نک در ونیا ! هبارخ منم حِلا نیمه -
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: دنکیم وا هب ییارذگ ِهاگن شرآ

.. مرادن -

: دنکیم نهلا ایربک

.. منوخب مدوخ سپ ییییه -

: دراشفیم ایربک ِناهد یور تسد و دنکیم زارد تسد شرآ

! ماسرب دنبب وتنهد نوا تاج ِرس نیشب ! انوریب منکیم تترپ نیشام ،زا ینوخب ! دنبب -

! هروخبرب تهب یشب تحاران یروطچ نک نیرمت نیشب .. یدز رع ردقنا تفر مخم

ود ِنیب ار شرآ ِتسد یضرغ چیه ِنودب و.. دشکیم نییاپ ار وا ِتسد بجعت اب ایربک

! یماسرب و ترپ ساوح ال ماک . درادیم هگن شتسد

! هگید متحاران -وخاالن

! هتفرگ ارردرب وا ِتسد هک تس یمرن و کچوک یاهتسد هب شساوح ال ماک شرآ اما

: دنکیم وا هب ور مخا واب دروآ یمن شیور هب

هیرگ ..هی یندش تکاس ..هی یندش سرپد هی ..اباب تسین دازیمدآ ِلثم متندش تحاران -

؟؟ یرایمرد یزاب کقلد ردقنا یتحاران ..االن یندرک

نیمه ال صا . تسا تحاران مه یلیخ .. تسه هک تحاران .. دنکیم رکف دوخ اب ایربک

و ضغب ِندرک ناهنپ یارب دهد ناشن لمعلا سکع روطنیا هک هدش ثعاب دایز ِیتحاران

زا ییاه شنکاو نیا..هچ زا دعب هک دنیبب دراد تسود نآ، زا رتشیب !و شا یتحاران

؟؟ تسا تحاران وا هک دمهفیم ال صا یسک دید. دهاوخ هیقب ِفرط

..و دراد شتسد ود یوت ار شرآ ِتسد هک دنیبیم وهکی و.. دشکیم نییاپ ار شهاگن

و دنام یم ناشتسد یور شهاگن ! دنکیم شزاون دراد ار نوج سیئر تسد یور

: دیوگیم یزیچ ریحتم

! منکیم یطلغ هچ مراد -

: دیوگیم یدنخجک واب دنکیم یوا هزماب ِتلا ح هب یهاگن شرآ
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؟؟ نم ِتسد اب ینکیم یطلغ هچ یراد -

ار وا ِتسد وهکی ! دراشفیم ار نوج سیئر ِتسد ِتسش دراد هک دوشیم هجوتم ایربک

! دیشک تلا جخ .. مناخ رتخد . دشکیم نوریب ِتمس ارهب شهاگن و دنکیم اهر

؟؟ زورما مرایمرد ارچ یزاب لگسا -

! دنارذگ شوخ رتخد نیا اب دوشیم ردقچ و دنکیم عمج یتخس ارهب شا هدنخ شرآ

حاال؟؟ یبوخ -

؟! درکیم تشاد هک دوب یراک هچ و دریگیمن نوریب زا مشچ ایربک

! منکیم یتحاران ِنیرمت مراد نکن، ترپ ومساوح -

هنوگ ومه.. درواین شیور هب دهاوخیم ومه دشکیم تلا جخ مه ..هک حتلا نیا رد

ار وا درذگیم شرس زا هظحل هک..کی تس ینتساوخ ردقنا ، تسا خرس یمک شیاه

ِطابترا یارب ار اههار ِمامت و تسا ماسرب رضاح ِلا حرد هچب نیا !اما دسوبب مکحم

! تسا هتسب یلومعم ریغ ِدروخرب ره ..ای هیبنت ..ای هدافتساوس ..ای رتشیب

، دشاب ینتساوخ کرتخد هک مه ردقچره و.. دنک لوبق هک تسه رورغم ردقنا شرآ و

مه شدوخ درک، دهاوخ ررض رورغ نیا ِرطاخ هب اجک .ات درواین شیور هب مهزاب

! دنادیمن

لماک زونه . دننیشنیم تخت کی یور زاب یاضف ،رد یگرزب ِیتنس ی هناخ هرفس یوت

: دیوگیم شرآ هب ور ایربک هک دنا هدشن ریگ اج

! عانعن وله -

: دنکیم هراشا دوخ ِرانک وهب دنیشنیم تخت یور ونازراهچ نیح نامه ورد

ایبباال.. -رپب

: دنادرگیم یهاگن ایربک و دنیشنیم شرانک شرآ ! دوجوم نیا رخآ تسا تحار ردقچ

؟؟ هروطچ شاهاذغ .. مشاب هدموا اجنیا دایمن مدای -
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هدید بوخ ، هتشاذگ شرس یور سکعرب هک هکابکالیه دنکیم هاگن شتروص هب شرآ

طقف و..ابکالس! یکمن یسیِف لک و..رد تسابیز .. شتروص یازجا کت کت . دوشیم

.. هنارسپ یرهاظ و کرچ ِپیت و اهسابل رد قرغ

هت؟؟ هنشگ -

: دهدیم ناکت رس یتسیابردور ِنودب ایربک

؟؟؟ هن هگید ماوت نومهم ! یلیخ اباب -هرآ

هجوت کرتخد ِزیچ چیه هب دنکیم یعس شرآ . دریگب ار دییات ات دنکیم شرآ ِهاگن دعب و

. دنکن هاگن دایز و.. دنکن

نم.. ِنومهم -هرآ

: ددنخیم ایربک

؟؟ مدب شرافس متساوخ یچره سپ ! ایمدوخ ِنوج سیئر نوووج -

ناکت رس شرآ . تسا هدروخن یادگ کی اعقاو هچب نیا هک دنکیم رکف ، دنادن سکره

: دهدیم

هدب.. شرافس یاوخیم یچره .. هبوخ شاهاذغ -

: دیوگیم یلطعم یب ایربک

و ناروتسر میرایب یاوخیم متسنودیم ..هگا ندوب ماه هچب شاک !هَا نون اب بابک -

.. متفگیم مه انوا ،هب مروخب یدب بابک

اه هچب ار رابنیا هک دنکیم رکش ار ادخ ، رتخد نیا ِدح زا شیب ِینابرهم زا جیگ شرآ

: دیوگیم یا هدنخ تس!اب ایربک و شدوخ و.. دنتسین ناشهارمه

دعب.. ی هعفد -

: دیوگیم یضار ایربک

ننک.. حلا مگب نوشهب منزیم گنز مرگ! تمد -
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: دیوگیم و دنکیم شا هقی یوت تسد وهکی اه! دنک یتحاران نیرمت تسا رارق ثمال

اباب! مراد یکاروخ ایب یتسار -هع

. دنکیم شهاگن طقف حیلا کی اب شرآ و دروآ یمرد ار لیجآ ی هسیک شمکش یوت زا

: دنکیم زاب ناشیولج ار هسیک ایربک

نومدوخ ِتمسق منیا ..هک دنوم شهت هرذ هی نیا ، مدوب هدروآ لیجآ اه هچب هساو -

! نرایب وماش ات سیئر میرایب وشلخد دش..

. دنکیم ندروخ هب عورش و درادیمرب زغمراهچ تشم کی شدوخ و

: دریگیم شرآ یولج و دنکیم اررُپ رگید ِتشم

.. روخب مزیرب لیجآ تارب رایب .. رایب وتتسد -

. دنکیم زاب شتسد ِریز تسد ثکم واب دنکیم شلیجآ رپزا ِتشم هب یهاگن شرآ

: دیوگیم یا یضار ی هدنخ واب دنکیم خیلا وا ِتسد یوت ار شتشم ایربک

.. نکن فراعت روخب -

دنکیم عمج ار شیاهوناز ایربک . دنتسه زغمراهچ ِندروخ ِلا حرد ودره دعب یا هقیقد و

رکف ومه دروخیم ،مه کیرات ِنامسآ هب هاگن .واب دهدیم هیکت یتشپ ارهب شرس و

ار شردام بوخ ؟؟ ددرگرب هناورپ ِشیپ دنک. راکچ ار بشما دنادیمن . دنکیم

یور و دوش مک هناورپ هنن ِمشخ زا هک دشکیم لوط لقادح یزور دنچ .. دسانشیم

روطره و تشادن راک وا تینابصع و رهق هب تقوچیه ایربک دنچره . دهد ناشن شوخ

دوش. مامت اه ترودک ات درکیم زاب ار فرح ِرس دوب، هک

راگنا هک رهوش یب ِردام کی ؟؟ درادن رتشیب هک ردام کی و یلا یخیب ِرد هب دزیم هشیمه

ِمامت و هدش ساسح شرتخد اهنت یور یدایز .اما تسا شرتخد شا یگدنز ِمامت

یتح و اهندز فرح ار.. شیاهدمآ و تفر . دریگیم رظن ِریز هنانیبزیر ار شیاهراتفر

روخلد و دوشیم ینابصع و دنکیم ریبعت دوخ یارب ار مادکره ار..و شیاهندرک هاگن

شدوخ یارب طقف شرتخد دراد تسود ! دنکیم تحاران و دوشیم تحاران و دوشیم
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و دریگب شتسد یوت هروج همه ار رتخد نیا .و دنکن شتمسق سکچیه واب دشاب

و دوشیمن قفوم هنافساتم .هک دراذگب ریثات شرتخد یور یدحا چیه هک دهدن هزاجا

. دنکیم شا ینابصع ندشن قفوم نیمه

کرد ..یه تسا شتخس .. تسا هتسخ ؟؟ رخآ یِک ات ،اما دنکیم کرد شیب مکو ایربک

رابنیا دوب.. دب یلیخ رابنیا . دناوتیمن ار رابنیا . دوشیم رتدب هناورپ یمام یه و دنکیم

ِزور دنچ مهزاب . دوشیم رتدب زیچ همه ، دیایب هاتوک مه رابنیا رگا درک! شنوریب هناخ زا

رت! کانتشحو اال متحا و دتفیب هار هب تسا رارق طاسب نیمه دعب

؟؟ یربیم رس هب یتحاران ِنیرمت -وت

: دنزیم یرگید ِفرح و دریگیم نامسآ زا مشچ یدنلب ِسفن اب ایربک

؟؟ دش یچ ام ِنویلق نیا سپ -

یاهمشچ هکاب یشرآ .. شرآ هب ور رابنیا و دنیشنیم وناز راهچ هرابود نیح نامه رد

شرس رد هچ دنادب . دناوخب ار کرتخد ِنهذ دراد تسود و دنکیم شهاگن هدش عمج

؟؟ دراد قرف رگید یاهزور هک..اب تسا ربخ هچ شنورد .. تسا شگرم ..هچ درذگیم

؟؟ هتچ یگب یاوخیمن زونه -

: دیوگیم و دهدیم هیکت شیاپ ِنار ارهب شتسد الیت ِتلا ح هب ایربک

! هخآ یگنشگ زا مدرم ..واب نرایب اللقا وماش نیا وگب شاداد -

دنکب نوسراگ هب یا هراشا و ددرگرب دهاوخیم . دتسرفیم نوریب ینیب زا یسفن شرآ

: دیوگیم مارآ . دنروآ یم دنراد ار نایلق سیورس دنیبیم هک

.. ندروآ وتِنویلق -

: دیوگیم بل ریز ایربک

هک! نوج -

... رگید دراد قرف شلدم طقف هلب! راگنا شنحل ِهت ؟؟ تسا تحاران
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کت اب شرآ . دتسرفیم نوریب ار شظیلغ ِدود اوه، هب وور دنزیم نایلق هب یقیمع ِکُپ

: دیوگیم یا هدنخ

؟؟ وتدوخ ینکن هفخ -

: دیوگیم وا هب وور دنکیم رامخ مشچ ایربک

.. مشب هفخ نویلق هکابهی مافرح نیا رتزا تخس نوج ، شاداد هشابن تمغ -

ردحِلا ایربک . دنکیم رکف شفرح و..هب تس وا ِرامخ همین و ابیز ِنامشچ هب شرآ ِهاگن

: دیوگیم ، ندیشک

.. مدرکیم هفخ ومدوخ ریس ِلد هی بشما ، تشاد یگفخ شاک دنچره -

: دیوگیم یا هرخسم ی هدنخ واب دنزیم وا هب یمارآ ِیندرگ سپ شرآ

.. شکب وتِنویلق نزن، فرح هدنُگ هدنُگ -

ثکم اب طقف . دهدیم یباوج ..وهن دریگیم دراگ ..هن دنکیم یضارتعا هن رابنیا ایربک

: دیوگیم

؟؟ یشِکیم -

: دیوگیم مخا واب دشکیم وا ِتسد ارزا نایلق ِگنلیش شرآ

.. روخب تابن یاچ ..هی منیبب نکن یروطنوا وتاشچ -

دب شلا ایح دشاب هتشاد هجیگرس هکنیا .هن دهدیم ناکت ار شنیگنس ِرس ایربک

خ ِدحاو هب دوریم و.. دیآ یم شباوخ و تسا هتسخ ! تسین بوخ شلا ..ح طقف دوش..

.زا ددرگیمرب هناورپ ِشیپ ..وهن رایماک ِشیپ ،هن دوریم رایهوک ِشیپ .هن شدوخ ِیلا

. دشاب اهنت دهاوخیم و تسا روخلد و تحاران ناش همه

: دیوگیم وا، یاوه و حلا ِندرک ضوع یارب شرآ

؟؟ هجوج هسریم نم یاه هقلح یاپ ِدرگ هب تانداد هقلح نیبب -

دعب .و دنکیم دود اررپزا شناهد وا، هب ور یکمشچ اب شرآ و دنکیم شهاگن ایربک
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یارب ار بش رخآ ِرکف ایربک . دتسرفیم نوریب یا هفرح و بترم اهار هقلح هناد هناد

: دیوگیم ناجیه و تریح واب دنکیم شومارف یا هظحل

دمآ.. نامشوخ ، دوبن دب ..اما یسرب نم یاپ اتهب یربیم راک یلک دنچره !! تمَد -اباب

: ددنخیم شرآ

.. نوریب هنزیم تغامد زا یمود ، یدیم هقلح هی ؟؟ وت هخآ هتِراب یچ .. روخن زوگ -

: دزادنا یم ولگ یوت ادص ، شفورعم یابیز ِقوف ِدنخجک اب ایربک

؟؟؟ ینوبسچب هش،فالن مک تور منزب ؟؟؟ تسین مراب نم -هِه!!

: دیوگیم هدنخ واب دنام یم زاب وا ِینهد ودب یتحار زا شرآ یاهوربا

مک تور کال یتحار ِرد هب منزیم منم ، یشاب تحار یدایز اه! هراد ما هگید ِمسا -فالن

اه! هش

طقف !االن تسین دلب ندیشک تلا جخ وعفال دشکیم شتسد ارزا گنلیش ایربک

!! نداد نوریب هقلح ِرس ، دزادنیب لک ابوا دهاوخیم

! شاب هتشاد ور اجنیا ..عفال شاب تحار ماوت واب، هتحار ماسرب -

زکرمت اب دعب .و دتسرفیم ارباال شیاهوربا شرآ هب وور دنکیم دود زا اررُپ شناهد و

نوریب شناهد زا تدش اراب دود و دتسرفیم نوریب مه ِرس ِتشپ بترم هقلح، نیدنچ

یدایز نایلق ِدود اب مه نیمه ،اما دوشیمن دنچره دوش. اهدر هقلح ِنیب اتزا دهدیم

: دنکیم شرآ هب ور راختفا واب تس

؟؟ یدرک حلا ییادخ هن ؟؟ یدرک -حلا

. دنکیم تالش رتشیب و تس یضار دنک، ضوع ار وا حِلا هتسناوت هکنیا زا شرآ

هنم.. ِتبون -هدب

لک لک نداتسرف نوریب هقلح ِرس مه ،اب دنروایب ار غاد ِنان و بابک هک یتقو وات

ناجیه دوز هچب هک سب ، درپب نییاپ باالو هدنام مک ایربک رگید اهرخآ نیا . دننکیم
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شوخ نوج سیئر ِشیپ دیآ..و.. یم تکرح .. دروآ یمرد ..ادا ددنخیم ! دوشیم هدز

! درذگیم

ِتسام .. ناحیر .. زایپ ِهارمه ..هب دروخیم و دریگیم همقل دوخ یارب دنت دنت ماش ِعقوم

!رد دنزیم یا یبیکرت بجع و درذگیمن مادکچیه ..زا غود .. هدرورپ نوتیز .. ریسوم

: دیوگیم رُپ ِناهد اب حلا نامه

دعب ی هعفد هشاب تدای .. هریگب درد مکش هروخب خیلا، یلُگ لُگ یاج ! هیبابک بجع -

اج.. نیمه نوشمیرایب

ادغ ِبادآ یمک رتخد نیا و دروخیم اذغ دوخ ِصاخ ِژ یتسرپ وا،اب ِسکعرب شرآ

شیولگ و دشکیم رس یروطنامه ار یلعبآ ِیا هشیش ِغود کرتخد ! تسین دلب ندروخ

! تسا تذل ِلصا نیا و دنکیم هزم دراد .. تسین مهم .اما دزوسیم

: دنکیم ندز فرح هب عورش شدوخ .. یروطنامه مک مک

.. مدرک کاتنک هناورپ هنن -اب

وهب دروخیم ار غود زا یرگید ِگرزب ِپلق ایربک . دوشیم کشخ شرآ ِتسد رد همقل

!اما دزوسیم شنامشچ و دنزیم نوریب شغامد زا دنچره .. دهدیم ورف ار شغورآ روز

: دسرپیم مخا ..اب یروطنامه شرآ .و دریگیم یرگید ی همقل و دروآ یمن شیور هب

؟؟ یچ -ِرس

: دیوگیم دوخ، یارب نتفرگ همقل ِلا حرد ایربک

.. هگید شایزاب -ریگ

: دسرپیم نیمه یارب . دنادب رتشیب دراد تسود شرآ

؟؟ هدیم ریگ ترهاظ و پیت -هب

: دیوگیم یروطنامه .و دهدیم ناکت رس و دراذگیم شناهد یوت ار همقل ایربک

.. منزیم پیت یروطنیا یتقو هدب مَرِج داوخیم -
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! شندز فرح هب ناج

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ

؟؟ هخآ یدرک تسرد تدوخ هساو هیا هفایق و تخیر هچ بخ..نیا هراد قح -

: دسرپیم شرآ . دهدیم یاباال هناش لا یخیب ایربک

؟؟ هدش نوتاوعد نیمه -ِرس

ثکم .. دهدیم ورف ار شا همقل یتقو .اما دهدیم ناکت دییات ی هناشن هب یرس ایربک

: دیوگیم وهکی و.. دنکیم

-هن..

: دنکیم بجعت شرآ

هن؟! یچ -

واب دوشیم وحم دوز شا هدنخ ..اما ددنخیم یتخس و..هب دهدیم نوریب یسفن ایربک

: دوریم رو نان یا هکت

.. میدرک اوعد هگید یازیچ -رس

یچ؟! -ِرس

شغود زا رگید یمک .. تسا هتفرگ . تسا رُپ شلد و دنکیم هاگن شا همین ِبابک هب ایربک

. دیوگب روطچ و دیوگب یچ ال صا دنادیمن و دشکیم رس ار

دوب.. هزمشوخ یلیخ .. شاداد هنکن درد تتسد نک.. شلو -

: دیوگیم مخا واب دنکیم بجعت شندیشک بقع ییوهکی زا شرآ

! روخب وتِماش -

: دهدیم هیکت یتشپ وهب دشکیم بقع ایربک

.. مروخیم ادعب ، مربیم وشیقاب .. مدش ریس -
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یخوش زا یدر چیه هک شتروص ؟!!رد دیوگیم تسار ای هتفرگ شا یخوش ؟! تاو

! تسین دیعب ال صا هچب نیا زا راک و..نیا تسین

.. یربیم میدیم شرافس مه تِندعب هساو ، روخب -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

هنک تشوگ نیچمه ور هبابک نیا هک ماوخیم راگیس خن هی طقف ..االن مرادن اج هگید -

! منوختسا هب هبوبسچب

: دیوگیم مارآ یا، هرخسم ِدنخزوپ اب شرآ

! اطلغ -هچ

: دنکیم شهاگن ایربک

؟؟؟ یراد -

: دیوگیم مخا واب دریگیم یرگید ِسح دراد، مغ یا هک..حهلا وا یاهمشچ زا شرآ

هن! وت هساو -

ال؟؟ صا هدیم حلا منیبب مشکب خن هی ..هدب یراد سپ -

: دیوگیم و دنزیم یا هرابود ِیندرگ سپ شرآ

؟؟ ماوت لگسا حیلا -هچ

: دنکیم رارصا رگید ِروج و دراذگیم شندرگ ِتشپ تسد ایربک

سیئر منوغاد ..اباب تفر مدای ور هه هنن ِزورما ِراک دیاش درک..اه؟؟ ممورآ حاال دیاش -

درک! رتهب وملا داد،ح باوج هراگیس نیا دیاش .. نوج

یثکم . دریگیم .. شا کالهف ِنحل یارب .. کرتخد ِنتساوخ هناقداص همهنیا یارب شلد

: دسرپیم و.. دنکیم

؟؟ یش مورآ یاوخیم -
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: دهدیم ناکت رس ایربک

! دیدش مراد زاین -

یزیچ کی طقف ؟؟؟ ار رتخد نیا دنک مارآ روطچ و.. دنادرگیم شتروص یوت هاگن شرآ

: دیوگیم و دوشیم نییاپ باالو شنهذ یوت

.. مدلب یهار -هی

.اما دوشیم ضوع دراد ، یضوع ِباذج ِنوج سیئر ِهاگن ِعون هک دمهفیم ایربک

: دسرپیم

؟؟ یهار -هچ

: دیوگیم یگنرمک و مرن ِدنخجک واب دهدیم ارباال شتَک کی شرآ

.. شلا یخیب -

: دیوگیم طقف . دنکیمن رارصا رگید هک.. دنکیم ادیپ یسح هچ دنادیمن ایربک

مورآ هساو یرکف هی مدوخ م.. هنوخ مرب رتدوز ، منیشام ِشیپ نوسرب ونم وشاپ -

.. منکیم مندش

یلدنص یور ار شیاپ کی ایربک . دننزیمن یفرح مادکچیه هار یوت . دندرگیمرب مهاب

دشیم ردقچ . دهدیم بات یدوخیب و هداد نوریب نیشام ارزا شتسد کی و هدرک عمج

دوب. بوخ شلا ح ،رگا دنارذگ شوخ رتشیب بشما

وا هب ور ایربک . درادیم هگن تولخ ِیعرف ِنابایخ وا،رد ِنیشام ِتشپ ار نیشام شرآ

. دننارذگب شوخ مهاب دشن ردقنآ هک تسا هدنمرش و دنکیم

.. منکیم ناربج ت هساو ..دعب هنومیم مدای وبشما .. شاداد هنکن درد تتسد -

یفرح رگا یتح دراد تسود ارچ.. دنادیمن ! دهاوخیمن ار شنتفر .. هظحل نیا رد شرآ

: دیوگیم رابجا هب یلو . دشاب و.. دنیشنب شرانک یروطنیمه ، دنزیمن مه

.. هدشن رترید ات -ورب
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مه.. شرآ .. دوشیم هدایپ و دنکیم زاب .ردار دهدیم ناکت دییات هب یرس ایربک

یتسد هک ییایربک ِنتفر .هب دنکیم هاگن شنتفر وهب دهدیم هیکت شنیشام توپاک هب

: دیوگیم نتفر ِنیح ورد دهدیم ناکت شیارب

.. مدیم تهب ادعب حیلا -هی

، دوشیم رتشیب هظحلر هکه ینتساوخ لد ِسح و..اب دراشفیم توپاک یور تسد شرآ

: دنزیم شیادص

؟؟؟ ونم نیبب -

: دیوگیم تخس .. توپاک هب هداد هیکت روطنامه شرآ . ددرگیمرب ایربک

زا هک فیح .. هدرک تلغب شرآ هک یربب وشِلا ح ماوت منک.. تِمورآ لغب ابهی متسنوتیم -

.. دایمن تِشوخ لغب

؟! نداد داهنشیپ لدم نیا اب رورغ زا یکرتن

مارآ شتمس هب یصاخ ِلدم کی اب و..دعب دنکیم رکف یا هیناث دنچ ایربک وا، ِسکعرب

: درادیمرب مدق

! هدیم باوج ..هگا تسین ما یدب ِداهنشیپ -یِا..

دیآ! یم دراد اعقاو . دریگیم توپاک ارزا شا هیکت و ددنخیم روابان شرآ

رتویب تحار رگم !و دهاوخیم لغب شلد اعقاو و.. دتسیا یم شیوربور ایربک

دنکیم هاگن ییوا هب ریحتم شرآ ؟! دراد دوجو ایند رد رتخد نیا رتزا یتسیابردور

. دنکیم شهاگن بذعم یمک کالهفو یمک ی.. هدنخ اب دراد و هداتسیا شیوربور هک..

! تسا نیرت اورپ یب رتخد و..نیا دیآ یم ششوخ و.. تسا ریحتم تعاجش همهنیا زا

.. ینک ناحتما ینوتیم -

وا ِسح ورپزا هایس یاهمشچ و..رد دهدیم ناکت رس دنک! ناحتما دراد تسود ایربک

: دیوگیم
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.. ینک لغب وماسرب و..وت مشاب ماسرب نم هک یطرش -هب

شسفن هن!اما اعطق ؟! دنیبب ماسرب ار ..وا هظحل نیا رد دوشیم .. دنکیم رکف شرآ

شیاهبیج یوت تسد نیمه یارب وا! ِفیرظ ِنت ِندرک لغب هظحل کی یارب دوریم

: دهدیم یاباال هناش مخا واب دنکیم

.. منکیم ومیعس -

دیاش ، شیعس ِمامت اب درم نیا هک دنادیم دنچره و.. دهدیم ورف ار شیولگ ِبآ ایربک

! دراد شمارآ هب زاین اعقاو و.. درذگب دناوتیمن هظحل نیا زا ..اما دناوتن

.. هبوخ -

شرآ یاهولهپ و..زا دروآ یم ارباال شناتسد . دوشیم کیدزن شدوخ و.. دنکیم یثکم

شرآ الِین ضع ی هنیس یور رس .و دنکیم هقلح شرمک ِرود تسد و دهدیم روبع

: دیوگیم و دراذگیم

نک! ملغب -

ردقنا .. ایربک ! هدرک لغب ار ..وا کرتخد . دنام یم تام یا هیناث شرآ

وا! ِشوغآ یوت .. شدوخ .. کیدزن

طایتحا واب روابان و مارآ ..و دروخیم ناکت شیولگ کبیس . دوریم دنب یا هظحل شسفن

ارردرب فیرظ .ِنت دنکیم هقلح ایربک ِنت ِرود ار شناتسد و دروآ یم شیپ تسد ،

زا رود ی هظحل هچ حیلا! هچ و هدنام مولعمان ی هطقن هی یور هک یهاگن .اب دریگیم

تس! وا ِلغب یوت ایربک یاااو .. یرتخد ..هچ یرواب

. ددنبیم مشچ ایربک

یم نییاپ رس . دوشیم گنت شناتسد ی هقلح مک .مک تسا بیجع شرآ حِلا

مخا اب شنامشچ . دریگیم یسفن . درادیم هگن ششوغآ یوت ار کرتخد ِنت ِمامت و.. دروآ

وح سح ِمامت ار..اب ینتشاد تسود و فیرظ ِدوجوم و..ِنت دوشیم هدرشف مه یور

تس. ایربک امامت .. هظحل نیا رد دوجوم نیا . دراشفیم ششوغآ یوت .. شلا
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و دنکیم شزاون ار کرتخد ِتشپ مک.. مک هک یشرآ . دننام یم حتلا نامه اهرد هیناث

! ینتساوخ و صاخ و.. وبشوخ و.. فیرظ ِکرتخد . دراشفیم دوخ ارهب وا رگید ِراب

دنکیم ار شیعس ِمامت و دراشفیم شا هنیس هب رس . دنکیم ضغب وا.. ِشوغآ یوت ایربک

هشیمه و تسا رفنتم ندوب فیعض ..زا دزرلیم شا هناچ .اما دکچن نوریب یکشا هک

شتحاران زیچ چیه . دشاب نیمز یور ِمدآ نیرت یوق هک درکیم ار شیعس ِمامت

نیا ردقنا و تس یبوخ سح ردقنا حاال ..اما درواین شرد ..زااپ دنکن شا هتسخ .. دنکن

کی ..هب دراد زاین . دشکب بقع ار دوخ دناوتیمن هک تس ینتشاد تسود و مرگ ، شوغآ

! تسا نیرتهب یکی نیا ..و شوغآ

یفرح و دوش هدرشف و دنامب دنمتردق یاهتسد نیمه نیب اه هقیقد دراد تسود

ار وا ِمارآ و راد شخ یادص .اما دریگب شمارآ طقف و دوشن لدب درو ناشنیب

: دونشیم

.. تمنیبب یروطنیا مرادن تسود .. تسین یچیه .. هچب مورآ -

دنک. روج و عمج ار دوخ دهاوخیم و دنکیم ناهنپ شرآ ی هنیس یوت ار شرس ایربک

: دیوگیم تخس و.. درادن یتردق اما

.. هرذگب .. مکی .. مشیم بوخ -

رس کالههب رگید هک رکش ار ادخ و دراذگیم کرتخد ِرس ِتشپ تسد شرآ

شرس دنک.. شزاون دنک.. سمل ار کرتخد ِتلا ح شوخ و هاتوک یاهوم دناوتیم .. درادن

! ایربک ِگرزب ِلد ِندرک مارآ یارب دنک یعس رتشیب و دراشفب دوخ ارهب

نومدوخ یوررپ هچب نومه ، تمدید هک دعب ی هعفد وش.. لبق ِلثم وش.. بوخ دوز -

.. یشاب هدش

یاهوم یور وبل دنکیم مخ رس شرآ . دهدیم ناکت رس ششوغآ یوت روطنامه ایربک

ِرثکا هک یرطع یوب . دنکیم سح بوخ ار کرتخد ِتمیقنارگ ِرطع یوب . دراذگیم وا

وور ریز ار شلا ،ح اهوم نیا ِندییوب و ندیسوب ردقچ .و تسا شهارمه تاقوا

. دنکیم

؟؟ منزب فرح تنامام اب منزب گنز -
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: دهدیم ناکت فارطا هب رس ایربک

دز.. فرح ش هرابرد هشب هک تسین یزیچ -

وا.. یادص ِیتحاران زا دوشیم یبصع و دنکیم توکس شرآ

؟؟ هیچ ِرس اوعد بخ -

: دیوگیم یخلت ی هدنخ کت اب ایربک

نم! -ِرس

مه اجنیمه ..ات تسین ..دلب تسا شتخس . دسرپب دناوتیمن و.. دمهفب دراد تسود شرآ

دوشیمن هچب نیا ِرباربرد ال.. صا ! هدرک راتفر ، تسه هک یزیچ رتزا توافتم یلیخ

هک دنکیم راداو ار ،وا شصاخ ِراتفر و اهراک اب کرتخد دنک. راتفر تسه هک روطنآ

! دنکب یدیعب و بیرغ بیجع یاهراک

: دنکیم هلگ همدقم ِنودب کرتخد حاالهک نیمه ثمال

رتدب یِه منک..اما تسرد ور یچ همه مدرک یعس ش همه هک سب مدش هراپ -

.. هگید یازور زا رتدب زورما .. هشیم رتبارخ ..یِه هشیم

: دراشفیم دوخ ارهب وا رتشیب و درادن ار شندوب روطنیا ِبات شرآ

؟؟ دایمنرب نم ِتسد زا یراک -

: دیوگیم ضغب واب دریگیم یسفن ششوغآ یوت ایربک

یداد حلا مهب یلیخ .. یدرک نم هساو ، دموا رب تتسد زا یراکره زورما -

.. منکیم ناربج .. سیئر

تسود و مرگ ِشوغآ زا دنکیم یعس ،اما ینتساوخن و تخس دنچره فرح نیا واب

ِندرک اهر ! تسا رت تخس یلو شرآ یارب . دریگب هلصاف و دیایب نوریب ینتشاد

شندید ِرارقیب دوب. شرکف هب بش وره دوب هدیدن ار وا دوب هتفه ود هک یرتخد

ششوغآ یوت ار شفیرظ و زیگنا هسوسو وِنت تسا شناتسد ِنایم حاال دوب..هک

. دراد
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! هرادن یدروم نم هساو .. ینومب رتشیب ینوتیم ، یدشن مورآ زونه -هگا

ادخ! ور وت

. دزرلیم شبلق و دریگیم شا هدنخ ضغب ِجوا رد ایربک

! مدیمن تمحز نیا زا رتشیب .. همَسب هگید یلو یسرم -

شناتسد ثکم درک!اب رارصا دوشیمن هک مه نیا زا رتشیب بخ تس..اما یضاران شرآ

. دنکیم اهر ار ووا دنکیم زاب کرتخد ِنت ِرود ارزا

.. تشادن لباق -

: دنزیم یوا هنیس هب یتشم دراد، ضغب یمک زونه هک یا هدنخ اب ایربک

یروطچ ! تمحز و فطل همهنیا هساو هنکن درد تتسد ! نوج سیئر یلا حاب یلیخ -

ور؟! لغب همهنیا منک ناربج

. دراشفیم ار کرتخد یوزاب و.. دنزیم شیوزاب هب یتسد شرآ

! هگید هلغب ..هی نکن فراعت ، یتشاد المز متقوره .. تسین ناربج هب یزاین -

: دیوگیم و دهدیم وا ِیذوم یاهمشچ ارهب شتشرد یاهمشچ ایربک

وت! ینکیم فطل یلیخ .. یسرم اعقاو -

هک یا هدنخ . دندنخیم مهاب ودره هتساوخان و..دعب دوشیم توکس ناشنیب یا هیناث

: دیوگیم هدنخ نامه اب ایربک . دنمهفیم ار شا ینعم بوخ ودره

.. هگید مرب ..نم هنکن درد تتسد یدج -

شهگن و دراذگیم وا تروص یور ار شتسد ود شرآ ، دریگب هلصاف هکنیا زا لبق اما

: دسرپیم یتخس ،هب نتفر راجنلک یلک اب شرآ . دنکیم شهاگن رظتنم ایربک . درادیم

؟؟ تکرش یایم -

کرتخد دهاوخیم ..هک روتسد و.. یتقاط یب !اب تسا هارمه نتساوخ هکاب یلا وس
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. ددرگرب تکرش هب مهزاب

یگنشق ِسح . دبوکیم دنت شبلق و.. دوشیم وا ِباذج و هریت یاهمشچ ِقرغ ایربک

ناکت رس و دهدیم ورف ار شیولگ بآ ! راکنا ِلباق ِریغ و لر تنک ِلباق ریغ تس..و

: دهدیم

.. مدرگیمرب ، هشب رتهب عاضوا .. مکی -

لا حشوخ تکرش هب کرتخد ِنتشگرب زا دوشیم و دتسرفیم نوریب یسفن شرآ

. تسا راکنا ِلباق ریغ شی حاال ِسح مه وا یارب ؟؟ دشن

نک.. شتسرد .. هشاب -

زا شرآ ِمرگ ِناتسد .. دنزیم یدنخبل ! دشکیم تلا جخ .. یرواب زا رود یلیخ ِزرط هب ایربک

. دتسرفیم نوریب ار شا هدش سبح ِسفن ایربک و دریگیم هلصاف شتروص

: درادیمرب بقع هب یمدق و دهدیم ناکت یتسد هنایشان

.. ظفادخ داد، حلا یلیخ .. متفر بخ..نم -

تسرد حاال.. نیمه .زا دنکیم هاگن شنتفر وهب دهدیم هیکت توپاک هب رگید ِراب شرآ

هنارسپ پیت هکاب ار یرتخد .. شدنیبب هرابود دوز یلیخ دهاوخیم شلد ، هیناث نیمه

و... دزیم راتیگ و دوب هتسشن نابایخ یوت

. تسا هدنام شبقع ِیلدنص یور واو ِنیشام یوت هک دتفا یم ایربک ِراتیگ دای وهکی

هناهب راتیگ دیاش و.. دوشیم نامیشپ هظحل نامه ..اما دیوگب و دنک شیادص دهاوخیم

. دنامب شدوخ ِشیپ راتیگ تسا رتهب سپ ! ددرگرب ششیپ رتدوز کرتخد هک دوش یا

.و دنکیم تکرح تعرس وا،اب یارب باالیی دنلب ِقوب واب دوشیم نیشام ِراوس ایربک

ِنت ِندرشف زا هک یا هداعلا قوف و رکب ِسح و دنکیم رکف شیپ ی هیناث دنچ هب شرآ

و دوشیم رت یوق رتو بیجع شلا وح سح رابره ردقچ . تفرگ شناتسد ِنیب وا

و رتخد نیا اب تسا رارق رت.. تخس ، هطبار نیا ی همادا هب ندرک رکف رابره ردقچ

دنک؟! هچ ، دوشیم رتشیب شهب تبسن زور هب زور هک یسح
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هب کیدزن . دزادنا یم نیشام تعاس هب یهاگن و دنکیم کراپ گنیکراپ لخاد ار نیشام

ِفرط زا یمایپ و سامت چیه و دزادنا یم شا یشوگ هب یهاگن . تسا بش ِهدزای

شدوخ یارب دنادیمن .. هظحل نیا .رد دروخیمن مشچ هب هحفص یور هناورپ یمام

نیع !ورد تسا روخلد وا ِتسد زا هک یا هناورپ یمام یارب ،ای دشاب تحاران رتشیب

. دهد ناشناشن ار یریگلد نیا دراد تسود و تسا ریگلد ناش همه حلا،زا

. دتفا یم شراتیگ ِدای وهکی هک هتسبن ار نیشام ِرد زونه . دوشیم هدایپ نیشام زا

خ شراتیگ یاج و.. دوشیم هدیشک نیشام ِبقع یلدنص ِتمس هب دوز یلیخ شهاگن

هک ییاه هظحل .هب دنکیم رکف لبق یاهتعاس .هب دنام یم اجنامه شهاگن تس. یلا

یلیخ بشما ..هک رورغم خاالقو دنگ و دولا مخا هشیمه ِنوج سیئر دوب..هب وا ِشیپ

درک. راتفر توافتم

.و دوشیم شلا م شبلق دیآ. یم شبل یور یا هتساوخان ِدنخبل شا یروآدای اب

تواخس هباب هک یشوغآ وا! ِندرک راتفر توافتم روطنیا تشاد شزرا ردقچ .. ردقچ

هک دنچره .. شندرُب نوریب .. شندرک شزاون دش. شنتفرگ شمارآ ِثعاب و داد هیده

ار شش تال ِمامت نوج سیئر ،اما ندرک دروخرب روطنیا تسا شتخس ردقچ دیمفهیم

وا.. یاوه و حلا ِندرک ضوع یارب درکیم

یلیخ تس، یتخس یلیخ ِراک شیارب دنادیم بوخ هک یتقو ، ندرک تالش نیمه و

. دراد شزرا

، دشیم هدرشف وا ِناتسد ِنیب هک یتقو شبشما سح ارچ! دنادیمن و دریگیم شضغب

نیا ِنایم و.. درک هلباقم نآ اب دوشیمن هک یسح دوب. ینتشاد تسود و یوق یدایز

و درادن شیارب یا همانرب چیه یتقو مه دنک؟!نآ هچ سح نیا ..اب یریگرد همه

کانسرت . تسه و.. دشاب دهاوخیمن تس. یفاضا یکی نیا ال صا . تشاد دهاوخن

دنک. رکف مه دهاوخیمن ! تسیچ وا یارب ال صا دنادیمن یتح هک یتقو مه ..نآ تسا

!ات دشاب .. طقف تس. یفاک ، دنامب و دشاب توافتم و نابرهم و نشخ یروطنیمه .. طقف

هک دنک کرد و.. دنکب شکرس ِسح نیا حِلا هب یرکف کی شدوخ مک مک هک یتقو

! نیمه . تسا قیفر کی نوج سیئر

دایز شا هنن شاک . دنکیم هاگن یشوگ ی هحفص هب رگید وِراب دوریم باال روسناسآ زا



tlg
:@

NOVELSLAND

! دروخن هصغ

ِنیشام یوت مه شه و..کال هداتفا نییاپ ِهاگن .اب دراذگیم رایماک ِدحاو ِگنز یور تسد

و شوه ِمامت و تسا هارمه یگرخسم و فسات اب شا هدنخ کت . دنام اج شرآ

دوب! یبان ِلغب بجع دوب. هتفر داب هب هظحل نآ رد شساوح

: دنکیم شهاگن بجعتم و دنکیم زاب شیارب ردار رایماک

؟؟ بش ِتقو نیا ینکیم راکیچ اجنیا -

تس یزیت ِرتخد . دنکیم هاگن رایماک ِرهاظ ِیگتخیر مه هب وهب دشکیم ارباال شهاگن

اراب شترشیت هک صوصخ .هب دسانشیم بوخ ار ششوخرس یدایز ِشاداد نیا و

: دیوگیم شنامشچ رد هریخ تس! وور تشپ و هدز نت هلجع

؟؟ یراد نومهم -

: دیوگب هچ دنادیمن و دهدیم ناکت اوه رد یتسد ثکم اب رایماک

!اال هنیبب ونوا ؟؟ هشکیم راگیس هک تسه نم ِیهام نیا هدموا یکی .. ینعی هن.. مممِاِاِا -

وت.. هرب..ایب هک تسان

یا هناهب .اللقا تسین اهنت رایماک هک رتهب و تشادن ار رایماک ی هناخ هب نتفر ِدصق

. دراد

؟؟ تساجک یهوک .. مشیمن محازم -

: دیوگیم ، تسین یدج مه دایز هک یرهاظ واب دنکیم یمخا رایماک

؟! یدوب هتفر اجک بش تقو نیا منیبب وت ایب ؟؟ هیچ محازم نزن -رِز

: دیوگیم یا هلصوح یب ِدنخجک اب

؟؟ هشدوخ ی هنوخ یهوک هدب.. نوشن شهب وتیراگیس ِیهام ورب -وت

راگنا و دسریم رظن هب هتفرگ یمک . دزادنا یم شرهاوخ ِتروص هب یقیقد ِهاگن رایماک

: دسرپیم واکجنک .. اجنیا بش.. تقو نیا . درادن مه هلصوح
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؟؟ هدش یچ -

: دیوگیم ، باوج یاج هب

! رایماک اه هشاب زیمت .. رایب نم هساو زیمت یوتپ هی ورب -رپب

: دسرپیم بجعتم رایماک

؟؟ یچ هساو -وتپ

: دیوگیم ودنت درادن باوج و لا وس ِباصعا

؟؟ ایهن یدیم .. مراذب وم هپک مرب ماوخیم ؟؟ ناوخیم یچ هساو ور -وتپ

دیآ یم شنهذ هب هک یلا وس ..و دنکیم هاگن شتروص رد یا هیناث دنچ هدز تهب رایماک

: دروآ یم نابز ارهب

؟! هدش تاوعد هناورپ -اب

: دنکیم جک یبل ایربک

.. موه -

: ددنخیم تریح اب رایماک

؟! یدرک رهق هدش، تاوعد اه! هگیم ترچ -

: دشکیم یفوپ و دوشیم رمک هب تسد ایربک

ایهن؟! یدیم وتپ ..حاال یزیچ نیچمه هی -هرآ

؟!! ندرک رهق و یبک ! تسا دیعب ایربک زا یزیچ نیچمه ال وصا تسا گنه رایماک

: دیوگیم یتریح یرپ هدنخ کت اب

؟؟؟ ینکیمن وور یدلب مه ییاراک نیچمه !! اطلغ -هچ

: دهدیم ار شباوج ییانعم یرپ هدنخ اب
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.. منکیم ور دعب هب نیا -زا

. دوشیم عمج رایماک ی هدنخ مک مک

؟! نوریب هنوخ زا یدز یدرک اوعد یدج -

ِرکف هب سلا دص ، درکیمن شنوریب هناورپ هنن رگا درک.هک شنوریب هناورپ هک دیوگیمن

یزیچ ، نداد یباسح تسرد ِباوج یاج هب مهزاب لا حنیا .اب داتفا یمن ندرک رهق

: دیوگیم

مرب.. ، یدیمن -هگا

: دنکیم مخا رایماک

! منیبب وت ایب ؟؟ یرب اجک -

: مرادیمرب بقع یمدق ایربک

.. مدوخ ِدحاو وت مریم وت.. ِشیپ مایب هک اجنیا مدموین -

: دنکیم بجعت شا رناژی ورپ داش هشیمه ِرهاوخ ِدیدج ِراتفر زا رایماک

.. هریم متسرفیم ور هرتخد نیا وت، ایب ؟؟ یرایمرد ارچ یزاب هرخسم -

: دیوگیم رایماک یاهمشچ یوت یدج ایربک

! ماوخیم وتپ هی طقف متفگ -

و مروتم یمک شیاهکلپ هک دنیبیم و.. دوشیم اجباج ایربک یاهمشچ نیب رایماک ِهاگن

: دسرپیم یروابان ِجوا .رد تسا خرس

؟! یدرک هیرگ -

: دیوگیم یا هرخسم ِدنخجک سلا!اب دص هلب؟! دیوگب مه ایربک و دسرپب وا

.. متساوخن وتپ ال ..صا یگیم ترپ و ترچ ؟؟ لگسا دوب اجک هیرگ -

: ددرگیمرب و دهدیم ناکت اوه رد یتسد
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.. متفر ،نم سرب تنومهم هب -ورب

: دوشیم تحاران و بجعتم و دریگیم ار شتسد رایماک ، درادرب مدق هکنیا زا لبق اما

؟؟؟ یریم اجک منیبب اسیاو -

دنزیم رایماک ی هنیس یور تسد تینابصع و مخا و..اب دنکیم ضغب ایربک هظحل نامه

: دهدیم لُه بقع ارهب ووا

مرب! ماوخیم رایماک نک ملو -

دهاوخیم ! تسا تحاران و دراد ضغب اعقاو ایربک هک دنیبیم تریح ِجوا رد رایماک

: درغیم و دشکیم نوریب وا ِتسد یوت ارزا شتسد روز هب ایربک ،اما دورب دراذگن

! مباوخب ماوخیم .. ایشب محازم ینزب رد یاین -

یایربک ِندید . دهد ناشن یلمعلا سکع هچ ال صا دنادیمن رایماک هک دیوگیم یدج ردقنا

. تسا هدننک تیذا یدایز و دجنگیمن روابرد ال صا یلدم نیا

! یبِک -

لخاد و دنکیم زاب دیلک .رداراب دوریم شدوخ ِدحاو ِتمس وهب دهدیمن باوج ایربک

یتقو و دبوکیم مه هب مکحم ردار ،اما شراتفر زا رود و هناگچب دنچره .و دوشیم

! ندرک راتفر لدم نیا یهاگ تسین مه دب دنکیم رکف ، دوشیم دنلب رد یادص

! شیخآ -

ار شنامشچ . دنکیم ولِو هرفن هس ِیتحار ِلبم یور ار دوخ و دوریم میقتسم

رکف حاال .اما دشاب هتشاد تسود ار ییاهنت و توکس هک تسین یمدآ ال و..صا ددنبیم

! یهاگ تسین دب مه ..نیا دنکیم

یطاق بشما رتخد نیا و دروخیم یناکت اج ،رد ایربک ِدحاو ِرد ِندش هدیبوک اب رایماک

ار شا یروطنیا . دنکیم رکف ایربک ِراتفر وهب دتسیا یم رد ِمد نامه اه هیناث ! هدرک

هک تساوخن یتح ! تشاد مه ضغب یتح ..هک ینابصع و هتفرگ ردقنا دوب.. هدیدن

هک هدرک هچ رتخد نیا اب هناورپ رگم . تسا دیعب یلیخ یبک زا نیا و دیایب وا ِشیپ
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همه ایربک هک یا هناورپ هنن نامه ؟! دورب شزیزع ِردام ِشیپ و هناخ هب هدشن رضاح

شرس ِتشپ یدحا چیه دهدیمن هزاجا و دنکیم ار شا یرادفرط هروج همه اجو

. دورن بوج کی یوت مهاب ناشبآ و دنشاب هتشاد الف تخا هک مه ردقچره . دنزب یفرح

؟؟ یماک -

ِلا حرد دیآ.اما یم نوریب رکف شا،زا هناخ ِلخاد زا شرتخد تسود یادص ِندینش اب

رد ِمد نامه ،زا دورب لخاد هب هکنیا ِنودب و تس یزیچ ره زا رتمهم یبِک رضاح

: دیوگیم

.. مایم هگید ی هقیقد دنچ نم مزیزع -

هتسب ِرد وهب دنزیم ار رایهوک ِدحاو .ِرد دوریم رایهوک ِدحاو ِتمس وهب ددنبیم ردار

رارق هقبط کی یوت هک یگرزب اتبسن و زیمت رتو ِدحاو هس . دنکیم هاگن ایربک ِدحاو ی

. تساه نآ زا یکی یارب مادکره .و دنراد

زونه هک یرایهوک . دنکیم زاب رایماک یور ردارهب رایهوک هک درذگیمن یا هقیقد

دهدیم هیکت رد .هب تسا شتسد یوت زونه راکدوخ و دوب ندرک باتک باسح ِلا حرد

. دوشیم زبس شا هناخ ِرد یولج تقو ویب تقو هک دنکیم رایماک ِهاگن و

؟؟ یاوخیم یچ -

: دنکیم وا هب وور دریگیم ایربک ِدحاو ی هتسب رد زا مشچ رایماک

؟؟ هدش یچ ینودیم وت یهوک -

نیا هک دنادیم بوخ ایربک ِلثم مه ووا دنکیم رایماک یاپ رسات هب یهاگن رایهوک

! دنارذگیم ار شتاروما روطچ ایند زا غراف و لا یخیب ِشاداد

زاب؟ هدش یچ یچ -

تس. ادیپ شتروص یوت یتحاران و ینارگن و دیآ یم رتکیدزن رایماک

.. اجنیا دموا ایربک -االن

: دنکیم مخا بجعتم ایربک مسا ِندینش اب رایهوک
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-االن؟!

: دهدیم ناکت رس رایماک

یراکره .. مدب شهب دشن رظتنم منوا هک تساوخ مزا وتپ ..هی دموین منم ِشیپ -هرآ..

.. مدوخ ی هنوخ مرب ماوخیم تفگ نم.. ی هنوخ دموین ، مدرک

هب هرابود .و دنکیم هاگن ایربک ِدحاو ی هتسب ِرد وهب دیآ یم کیدزن تهب اب رایهوک

: رایماک

؟؟ یتشاذگ راک -ِرس

: دیوگیم عیرس یلیخ رایماک

هناورپ اب راگنا .. دوبن هار هب ور دایز شلا ح مگیم .. یراد هلصوح ؟؟ هیچ راک ِرس اباب -هن

هدش.. شاوعد

. دنکیم تریح فرح نیا ِندینش زا رایماک ِلثم مه رایهوک

؟؟ هدرک رهق ینعی ؟!! اجنیا هدموا هدش شاوعد -

: دهدیم یاباال هناش رایماک

ال.. صا هشچ منیبب داسَنیاو دوب.. تحاران شتخیر ..رسو هگید -الدب

: دشکیم رانک ار ووا دیآ یم نوریب شدحاو زا رایهوک

.. منیبب رانک -ورب

.ورد دراذگیم گنز یور تسد للعت یب . دوریم ایربک ِنامتراپآ ِرد ِتمس هب میقتسم و

: دیوگیم نیح نامه

! هرتخد نیا هب هداد ریگ -زاب

مشچ . دریگیم ور هرابود و دزادنا یم رد هب ییارذگ ِهاگن گنز، یادص ِنیدنش اب ایربک

..واال مهاب ودره مه دیاش . تسا رد ِتشپ رایماک ای رایهوک هک دنادیم بوخ .. ددنبیم

دب! ِیضوع ِرایهوک تس. ینابصع رایهوک ِتسد !زا دنیبب ار مادکچیه دهاوخیمن ن..
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: دنکیم شیادص مارآ .. دنزیم رد رایهوک

! ایربک ؟؟؟ یبِک -

دراد تسود ، دشاب ریگلد هکنیا زا رتشیب ! دشاب دلب رگا . دهدن لحم دنکیم یعس

. دهد ناشن ار تینابصع و یروخلد

: دهاوخیم وا زا هک دونشیم ار شیادص

نک.. زاب ورد نیا ایب هقیقد ..هی یجبآ نک.. زاب ورد -

رایهوک . دنکن ضغب هک دنکیم مخا .. دنیشنیم لبم یور . دنوشیم عمج هناگچب شیاهبل

... ایربک ِندادن باوج زا تسا تحاران

! ایربک نم.. ِشیپ میرب هدش؟!ایب یچ ال صا منیبب ایب ؟؟ یباوخ -

ار شیادص تینابصع هدش،اب رات هک ییاهمشچ نامه واب دشکیم باالیی دنلب ِفوپ

: دنکیم دنلب

؟؟؟ یاوخیم یچ ! یهوک هگید مراذب وم هپک راذب ااابااااب -یَا

: دنکیم شیادص ندز، ابرد مهزاب و دوشیم رت راودیما وا یادص ِندینش اب رایهوک

؟؟ هیچ منیبب نک زاب ایب عیرس .. یباوخب مراذیمن ، اجنیا منومیم حبص نک..ات زاب -ایب

ارهب وا روطنآ ، اهحرط نآ ِندیمهف رطاخ هب هک هناورپ یمام ِتینابصع زا تحاران

: دیوگیم دنلب ، تسب رابگر

؟؟؟ یلا حشوخ ؟؟االن یدش تحار ، دیمهف م هنن ! هئوت ریصقت ش همه -

: دسرپیم .. دنکیم مخا . دوشیم کشخ اوه رد رایهوک ِتسد

؟؟ دیمهف ویچ -

: دیوگیم یزیچ بل ِریز و دهدیمن باوج ایربک

! هنزیم هار نوا هب وشدوخ هک ینوا ِنووویک -فالنوت
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بخ! تس ینابصع واو!

؟؟ هدرک تاوعد یچ رس ؟؟ دیمهف یچ هناورپ ! هخآ ماوت اب ایربک -

نامیشپ دنک.اما عاغد یدوخیب مهزاب ..هک هدرکن شیاوعد هک دنزب داد دنکیم زاب ناهد

: دیوگیم ثکم اب ضوع ورد دوشیم

وت! ِیقل نهد -ِرس

: دیوگیم و دهدیم هیکت رد ،هب ایربک ِندیدن ردو ِندرکن زاب زا هتسخ رایهوک

هدش یچ منیبب وگب نک زاب ورد ایب ؟؟؟ تِرس ور یتخادنا وتادص یا یقل نهد -هچ

؟! مرب تنوبرق هخآ

هک تسا هدش هسوسو حاالمه نیمه یتح . تسین ییورهق رهق و زابجل ِمدآ ایربک

: دوشیم زارد لبم یور و دریگیم ار دوخ یولج یتخس هب دنک.اما زاب ردار دورب

! همخم ور تادص .. مباوخب ماوخیم کاچ، هب نزب -

رتخد نیا زا ندرک جل همهنیا و دنکیم هاگن هتسب ِرد هب یگدروخ واج مخا اب رایهوک

! تسا دیعب

؟؟؟ الوت صا یبوخ -

: دیوگیم هناقداص و دنلب ایربک

-هن!

: دنکیم هاگن رایهوک هب یتحاران اب رایماک

؟؟ رایهوک یدرک یطلغ -هچ

: دهدیم ار رایماک ِباوج مخا اب رایهوک

هفخ! یکی -وت

: دنکیم دنلب ار شیادص اما رایماک
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منک! فاص وشنهد مدوخ وگب ؟؟ هدرک راکیچ رایهوک نیا یبِک -

دنلب نیمه یارب . درادن یص خال اتود نیا ِتسد زا حبص االات متحا ، دنکیم رکف ایربک

دنلب ار شیادص هتسب ِرد هب وور دتسیا یم هار ِنایم دنک.اما زاب اتردار دوشیم

: دنکیم

مرب! اجنیا زا مشیم روبجم ، منومب رهق دیراذن ..هگا نوتاهاب منک رهق تدم هی ماوخیم -

.. منکیم روگ مگو ومدوخ هتفه ود یکی مریم .. مریمن مه هناورپ هنن شیپ

: دیوگیم رایهوک زا لبق رایماک

؟؟ منم -اب

: دیوگیم ، دنکیمن ادیپ یلیلد یتقو یچ؟!! رطاخ دنک؟!هب رهق مه رایماک اب

ونم ی هنن نیا هک هنکشیم ودرگ شنوک هکاالناب قل نهد نوا !اب یهوک نوا -هن..اب

یپ ..یپ هشب کنخ تلد گنشق درک،هک یا هوهق گنشق منم هناورپ .. هدرک ینابصع

! دینک امش..حلا حیرفت و هدنخ ی هیام ، متسه

اب رایماک . دننکیم رگیدمه ِهاگن رایماک و رایهوک و.. دنزیم جوم یتحاران شیادص ِهت

: دیوگیم مارآ و دهدیم ناکت فارطا هب رس فسات

؟؟ دیراد شراکیچ هگید دینک شلو ؟؟ نیرادرب هچب نیا ِرس زا تسد نیاوخیم -یِک

: دنزیم رشت رگید ِراب رایهوک

! طسو نیا نزن رز -وت

دیآ: یم کیدزن و دوشیم کالهف ایربک یادص ِیتحاران زا اما رایماک

؟؟ هدرک یطاق یروطنیا نیدرک شراکیچ منیبب مدوخ راذب اباب! رانک -ورب

: دنزیم رد هب یا هبرض و دروخیمن ناکت شیاج زا رایهوک

! متفگن ت هنن هب یزیچ -نم

؟؟ موه ! هدناسر ششوگ هب دیاش .. هتفگن شدوخ بخ دنک؟! رواب .. دنکیم رکف ایربک
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! وشن رخ دوز یبک

الدب! هراد بیغ ِملع سپ -

یلیخ ؟! تسیچ شروظنم هک دیمهف اجک زا رایهوک هک.. دنکیم رکف رگید یا هیناث اما

: دیوگیم دوز

ال؟؟؟ صا مگیم ویچ ینودیم اجک ..زا یداد ول وتدوخ ! ناهآ -

: دوشیم کالهف رایهوک

تاوعد و هشب ینابصع و هسرب ت هنن شوگ هب هرارق هک تسه یچ اهحرط نوا -زج

؟؟؟ هنک

! یچیه .. ابیرقت

میناور اباب دینک ملو ! منزب حرط اهامش هساو هگید منکب طلغ لا..نم حره -هب

ره دیرب نوتدوخ ال؟؟ صا هچ نم ..هب هگیم یچ هی نوا ، هگیم یچ هی نیا ..یه دیدرک

.. دینکب داوخیم نوتلد یطلغ

: ددرگیمرب لبم ِتمس هب هرابود

مدش هراپ ؟؟ مایب شِک ردقچ هگید . دیرادرب نم ِرس زا تسد ! هدرُم یبِک دینک رکف -

ماوت یماک . منومب رهق ماوخیم طقف یوناث طاالِع امش!ات تسد وت مدموا شک ردقنا

وهی مرب ماجنیا زا دینکن یراک .. مرادن باصعم باصعا دایز هک چیپن ماپ رپو عفالهب

! شرس مش بارخ و منک ادیپ مدوخ هساو رسپ تسود

: دنرغیم مهاب ودره و دنکیم مه اررد رایماک و رایهوک یاهمخا شرخآ دیدهت

هفخ!! -

دیآ! یم ششوخ .. ندرک ینابصع وزا دهدیم ردباال هب ور ار شیاهوربا

.. هریم نوتدوخ ِمشچ وت شدود هک دینکن هنووید ونم ! هگید متفگ -

یزیچ چیه هچب نیا .زا دنیایب هاتوک هک دنوشیم روبجم .. دیدهت نیا اب رایماک و رایهوک
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ایند!حاال ِرتخد نیرت قترس . درادن یسکچیه زا هک مه تلا جخ و سرت .. تسین دیعب

تسا کانرطخ ردقچ دنادیم ادخ دیآ. یم شدب همه یجل،زا هدند یور هداتفا هک مه

! اباحم یب ِکرتخد نیا

وزاب دروآ یمن تقاط رایماک هک هتشذگن یا هقیقد زونه و.. دباوخیم لبم یور ایربک

: دنزیم شیادص

.. مدب وتپ هی تهب ایب -اللقا

میلست هک.. درادن یراک طسو نیا رایماک ال صا . دهدن ار رایماک ِباوج دیآ یمن شلد

: دیوگیم و دوشیم

.. مباوخب دیراذب دیرب .. مدیشک مور مدرک ادیپ یزیچ -هی

: دیوگیم هک تسا رایهوک ، دونشیم هک یباوج اهنت

.. مرادیب حبص ات ..نم نزب گنز ، یتشاد یراکره سپ -

هتفر هک دوشیم نئمطم مک ،مک دونشیمن نوریب زا ییادص یتقو و دهدیمن یباوج

وا ِندماین هب هناورپ یمام هکاالن دنکیم رکف نیا .هب دنامیم فقس یور شهاگن دنا.

؟؟ دنکیم رکف

همه ِنداد شوج ِلا حرد هشیمه تس. اهنت تاقوا ِرثکا و دوب رفنتم ییاهنت زا هشیمه

رود ار هیقب و دشاب هتشاد ار رفن کی طقف تسین ..دلب قفومان تاقوا ِرثکا مه..و هب

ار..ورد رایماک و رایهوک ،ای دشاب هتشاد ار هناورپ یمام طقف ای تسین دلب . دزادنیب

. دنراد ار ناشدوخ ِیگدنز اهنیا زا مادکره حلا، ِنیع

ی هدنیآ یارب هشقن و هناخراک ِتیریدم ِلوغشم رایهوک وراک.. تکرش ِمرگرس شردام

هک دراد شدوخ یارب یمرگرس ردقنا رایماک ..و هداوناخ دیاش و هناخراک و شدوخ

. دهدن تیمها یرگید ِزیچ هب دایز

دشاب نیرتمهم هک ردقنآ هن دیاش ..اما دنراد تسود .. دنهاوخیم ار وا ناش همه

یهاوخدوخ اب رتشیب ، نتشاد تسود نیا .هک تسا هدننک تحاران نیمه !و ناشیارب

تشاد تسود ردقچ ایربک .و هناورپ وهنن رایهوک یارب صوصخ .هب تسا هارمه
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ِلثم .. بشما دوب!ات یا هداوناخ و.. دوب شردپ و.. دوبن هناخراک و تکرش ِمسا هب یزیچ

. دشچن ار ییاهنت ِمعط ، رگید یاهبش یلیخ

همه...واب زا رود و ناش هناخ زا رود و هناورپ زا رود . تسا رت توافتم بشما اما

لکیه ِینابایب لوغ کی . دوشیم هدیشک یرگید یوس و تمس هب مک مک هک یرکف

دریگیم ارردرب ..وا ینتساوخ مرگ.. .. مکحم .. تفس یا.. هلضع یلغب ..اب دولا مخا ِتشرد

دنک. شَمارآ دنکیم یعس و

**********

. دوشیمن هدایپ نیشام .زا درادیم هگن هناورپ هنن ِتکرش ِنامتخاس یوربور ار نیشام

یارب دنزیم رپ شلد و دنکیم هاگن اه هیناث . دنکیم هاگن نامتخاس وهب دنکیم مخ رس

ای ندمآ هب ندرک رکف حاالاراب اتهب بشید . شردام ی هرابود ِندید هظحل کی

ِدراو و دوش هدایپ نیشام زا هک دراد دیدرت ..اما هدمآ اجنیا .حاالات دنارذگ ندماین

..ایهن! دوشب ناج هنن ِتکرش

هب هرابود ِنتشگرب و ندمآ هاتوک ینعی . تسا مامت باصتعا و رهق ینعی ، دورب رگا

و نافوط ِعورش هرابود دعب ،و مارآ و بوخ عاضوا زور دنچ ینعی .. اهزور نامه

! یداش یمک ِندرک واپ تسد یارب تالش مهزاب ینعی .. یدرُخ باصعا

نتفر اب هک دنادیم . دنکیم هاگن وربور هب یدنلب ِسفن واب دریگیم نامتخاس زا مشچ

دوش. بوخ شلا ح تسین رارق و دوش تسرد یزیچ تسین رارق ، هناورپ هنن ِشیپ

نامه دیاب هرابود دعب ِزور دنچ و دوشیم هاتوک ِیروخلد و رهق کی طقف یروطنیا

دنک. لمحت ار لبق ِعضو

رتهب یمک شلا ح هک دشاب ییاج دراد زاین . تسا هتفرگ بیجع شلد هک تسا زور دنچ

یاهزور ِندرک شومارف یمک .. نتفرگ شمارآ یمک .. دراد ندیدنخ یمک هب زاین دوش..

. درذگیم هک یفرخزم

. دنکیم هاگن ار نوج سیئر ِمایپ رگید .ِراب درادیمرب ار یشوگ

"! ماسرب هدنوم اج نم ِشیپ تراتیگ "
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نیشام حاالزا نیمه ..ای دراد ور ِشیپ باختنا .حاالود دراذگیم شبلق یور تسد

حِلا هک ییاج دورب و.. دارذگب زاگ لا دپ یور ...ایاپ هناورپ هنن ِشیپ دورب و دوش هدایپ

! دوشیم بوخ .. شلد .حِلا دوشیم ضوع شلد

شیاهسح دراذگن و دنک تیریدم و دشاب یتسود طقف هطبار نیا هک دوب هداد لوق

گنررپ یکی نیا ، یلوغشملد و یریگرد همهنیا ِنیب دراذگن دوش. ریگرد نیا زا رتشیب

و دوش

؟ درذگب تیمها ویب دریگب هدیدان دناوتیم رگم مایپ نیا ندید اب اما

.و درذگیم شوغآ ونآ بش نآ رورم اب شیاه هظحل مامت هک تسا هتفه کی زا رتشیب

دوخ روطچ . دراد زاین نآ هب هک تس یزیچ ، دریگیم اه هظحل نآ رورم زا هک ییاهسح

؟؟ دنک عنم نیریش یاه ینتساوخ همه نیا ارزا

تسه شتصرف حاالهک اللقا تسین رتهب هک دنکیم رکف و دراذگیم شرس یور تسد

؟؟ دربب ار هرهب تیاهن درک، هدافتسا اه هظحل نیا زا دوشیم و

ورپ مرگ شوغآ کی و راد یلیق تنوشخ یلک و تسا نوج سیئر کی

تکرش هب دهاوخیم وا زا هک مایپ نیا و.. رتصاخ هاگن و.. صاخ یاهراتفر و.. هلضع

نیرتهب نیا دنک! عنم ار دوخ و دنکن هدافتسا تصرف نیا زا رگا تسا رخ . ددرگرب

! تسا شلا بند رد هبرد تسا هتفه کی هک یشمارآ نتفرگ یارب تسا تصرف

رارکت و هناورپ هنن شیپ نتشگرب ِنیب باختنا . دهدیم وربور هب رگید راب ار شهاگن

و عمج تکرش نآ هب نتفر ...ای هناخراک واو رس اهرب شکمشک نامه ی هرابود

یارب یبوخ و صاخ یاهراک و اهداهنشیپ متح هب هک یسک ی هرابود ندید و.. روج

. تکرش یاه هچب هب ندز رس ای راتیگ ی هناهب !حاالایهب دراد شلا ح ندش رتهب

دنک. باختنا ار مود ی هنیزگ هک دهاوخیم شدوجو مامت و دیآ یم شبل یور دنخبل

هک ییاه یلیق نآ دهاوخن دوشیم رگم و دوشیم میلست نتساوخ همهنیا رباربرد

؟؟ دنشکیم ار شراظتنا

: دیوگیم تقاط ویب هناصیرح یا هدنخ واب دراشفیم زاگ لا دپ یور اپ

! نوج سیئر مدموا هک نک او ولغب -
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تکرش نابایخ زا لبق نابایخ کی ار نیشام . دنکیم یط نامز نیرتمک اررد ریسم

. دزادنا یم شرس یور ار داشگ هاتوک نیتسآ ترشیت وکالِه دنکیم کراپ

ندوب هنارتخد همهنیا زا یضاران و دزادنا یم شزیمت و دیفس یاهتسد قاس هب یهاگن

رت هریت یمک شتسوپ ات دریگب باتفآ هسلج دنچ تسا رتهب هک دنکیم رکف دوخ اب

دوش.

و.. دنکیم ورف شبیج شش راولش نییاپ بیج یوت ار چیئوس . دوشیم دایپ نیشام زا

. دنیشنیم ششوگ یوت ییانشآ یادص هک هدرکن فاص ار شرس زونه

؟!! ماسرب -

یب ! دنزیم ار صقان ی هتکس ناحبس ندید و..اب دوشیم هدیشک باال شهاگن ینآ هب

: دیوگیم هدارا

دج!! ردنا دج -ای

نارگ و سکول نیشام هب یهاگن و دزادنا یم شیاپ رسات هب یهاگن بجعت اب ناحبس

دش؟!! هدایپ شزا ماسرب هک.. یتمیق

؟!! ماسرب اقآ ربخ هچ ؟؟ ییاجنیا -

لوه . دسریم وا هب هرابود و دنادرگیم یهاگن ایربک . تسا تریح رپزا شیادص

لا حرد . دنکیم شهاگن میقتسم و هتسشن نامرف تشپ و نیشام یوت ناحبس .. تسا

تشاد . ددنبیم ار نیشام رد هک دید بجعت مکلا ورد دید ار انشآ یوا هک دوب ندش در

! دشاب هدیدن هابتشا رگا تسبیم ار نیشام نیمه ِرد

! ماسرب ووولا -

! ینک مگ در یارب هرخسم یاه هدنخ نآ ..زا ددنخیم وهکی ماسرب

.. تمدیدن هیک ؟؟زا ییوت شاداد -عِع

! تسا بیرغ بیجع یدایز هچبرسپ نیا . دنکیم شهاگن کوکشم ناحبس

؟؟ یدروآ اجک زا نیشام -
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لوه رتشیب ایربک . دنکیم هراشا هداتسیا شکیدزن ایربک هک ینیشام هب فرح نیا واب

: دتفا یم ونم نم وهب دنکیم

؟! نیشام مودک ؟؟ وک ؟؟ هیچ نیشام ؟!! نیشام -

: دیوگیم انعم ورپ دنکیم شهاگن هناریگ چم ناحبس

.. یدش هدایپ شزا هک نیشام نیمه -

. ناحبس هب هرابود و دنکیم هاگن شنیشام .هب دنرپیم باال ایربک یاهوربا

؟؟ یدید ونم هگم بال.. نوطیش !یا نیشام ناهآ -

: دریگیمن وا سخت یاهمشچ زا مشچ ناحبس

.. مدید -هرآ

! یبک دیایب تسناش هب فت و درادن دوجو راکنا یارب ییاج چیه ینعی

ولج وهی هک یراد بای هلوت نوج سیئر لثم هتکن ؟؟ الوت صا دش تادیپ اجک زا -وهی

؟؟ یشیم زبس مهار

: دیوگیم بجعت اب ناحبس

؟؟ هراد یچ یچ نوج سیئر -

دوب مک ناحبس نیمه . دیوگن ترپ و ترچ و دریگب ار شنابز یولج دنکیم یعس ایربک

دنک. شهاگن کوکشم هک

؟؟ یدش زبس وهی اجک زا مگیم -

تس..اب یروج یکی ! شدسانشیمن ال صا و.. هدنام هبوجعا نیا فک رد بیجع ناحبس

. دراد قرف رگید یاه هچب

! یدشیم هدایپ نیشام زا یتشاد تمدید .. تکرش مریم مراد -

! بیجع ِچنف هجوج وگب نیشام ی هرابرد ینعی
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: دهدیم ناکت اوه رد یتسد و ددنخیم ایربک

یلیخ .. منزب شاهاب رود هی هداد .. همقیفر نیشام ؟؟ یگیم ور هنیشام هرآ.. ناهآ -

... تفگ ، هتفرگ ممشچ دید .. هنفخ

: دسرپیم ناحبس شا، هدش لوه اتبسن یاهفرح نایم

؟؟ وت یرایم اجک زا ور اقیفر -نیا

: دیوگیم یزیچ ایربک

ونم فاص ، هرجنه ود ماسرب یسرپب یکره اداد!زا مقیفر رهش نیا فصن اب -نم

هساو یرابتعا هی هرخ هک..باال تسین یکلا .. نسانشیم ونم همه . ندیم نوشن

هک نیشام .. هتفین نیمز اقفر قیفر ولج نوم هتساوخ و فرح هک میراد نومدوخ

.. نزیریم هرجنه ود ماسرب اب تقافر یاپ هب منوشیگدنز .. یچیه

نیا اب ماسرب ِنیشام نیا و.. دریگیم شا هدنخ وا بات و بآ رپ یاهفرح زا ناحبس

دونشب دهاوخیمن مه ار وا یاه ییارس ناتساد رگید لا حنیا .اب دوشیمن هیجوت اهفرح

: دیوگ یم و

حاال؟؟ یریم اجک -

حیجرت مه وا ..اما تسین یندرک رواب دایز شیاهفرح هک دمهفیم بوخ مه ایربک

! دنکن رت ولبات و دهدن حیضوت نیا زا رتشبب هک دهدیم

هدرک ونوتاوه همقر دب ملد ، منزب نوتهب رس هی مایب متفگ .. تکرش .. متفریم متشاد -

! ناحبس شاداد صوصخ دوب..هب

تبثم رناژی رپزا کرسپ دیآ. یم ششوخ هچب نیا یاه ینابز نیریش زا ناحبس

: دنکیم هراشا . تسا

..ایبباال.. میرب مهاب وهار هرذ هی نیا رپبباال بخ هلیخ -

هکابوا تسا رتهب و تسین تسرد ندز هناچ رگید هک دنکیم رکف و دنکیم یثکم ایربک

نیا زا رتدوز هک رتهب و دوش کاپ ناحبس نهذ زا نیشام نیا دراد تسود . دورب
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. دنوش رود نیشام

.. مدموا شعاب -

و قیمع هاگن اب ناحبس . دنیشنیم ناحبس رانک یلدنص یور و دنزیم رود ار نیشام

هیام هچب کی رسپ، نیا دنکن هک دنکیم رکف دوخ ،اب ماسرب پیت و تروص هب یقیقد

شیادیپ دعب تقو دنچ و دوشیم بیغ وهکی ؟؟؟ همه دنشاب راک ِرس دنکن ؟! دشاب

! دیدج لا جنج کی اب رابره و دوشیم

: دیوگیم وا هب ور نیمه یارب دنک، موز وا یور ردقنا ناحبس دهاوخیمن ایربک

.. شاداد هگید میرب -

لماک ار یا هقیقد ود ریسم یمدنک. تکرح و دهد یم ناکت رس رکف رد قرغ ناحبس

! ینویلیم دص دنچ ِنیشام ونآ ماسرب ِرکف یوت . دنارذگیم رکف یوت

. دزادنا یم شرانک ی هچب هب یهاگن و دنکیم کراپ تکرش گنیکراپ یوت ار نیشام

یاهتسد قاس . تسادیپ شیاهتسد قاس هک هدرک نت یهاتوک نیتسآ داشگ ترشیت

صا ؟!ای دشاب یراک هچبرسپ کی یارب دیآ یم اهتسد نیا !هب فیرظ و.. زیمت و دیفس

یندروخ یاهاپ ِقاس دای ار وا هک تسا زیمت و لگشوخ ردقنا ؟؟؟ رسپ کی یارب ال..

ییوو ؟! دشابن سنرت دوب. هدرک شیاپ ار دنلب هنشاپ ِشفک نآ هک یتقو دزادنا یم شا

! تقو نآ دوشیم شدنچ هچ

: دیوگیم یزیچ هدنخ اب دوز یلیخ ، دنیبیم ار وا کوکشم و هریخ هاگن یتقو ایربک

.. مایب هدایپ ور هرذی نیا متشادن الحلا صا مرگ.. تمد -

. ددنخیم و دوشیم جیگ ، درذگیم شرس زا هک یا هرخسم یاهرکف اب ناحبس

؟؟ یرادن مشپ ارچ وت هچب اه.. هدیفم دیفس تاهاپ لثم متاتسد ماسرب -

: دیوگیم تخس و دنام یم تام ایربک ! مشپ ی هلوقم هُا

درک؟ لگ تیزاب زیه وت -زاب

: دشکیم ایربک تسد قاس یور تسد هدنخ نامه اب ناحبس
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هبوخ مترپسا دنبتسد ! یزیچ یا هنونز شکتسد هساو مینک تلدم یرس نیا مرکف -وت

.. هتتسد هک یمرچ دنبتسد نیمه لثم اه..

: دنکیم مخا و دشکیم بقع ار شتسد ایربک

.. هکیترم نک شلدم رایب وترهاوخ واب! مینیب زادنب تسد -

: دوشیم دنلب ناحبس ی هدنخ یادص

.. ماسرب مرادن رهاوخ یدروآ سناش -

: دهدیم باوج هدنخ اب مه ایربک

زیه ، مدزیم وشخم مدوخ هنرگو .. یرادن رهاوخ هک یدروآ سناش ماوت .. شاداد -هرآ

! نوج مدرکیم عورش مشاهاپ ِقاس ..زا مدادیم شنوشن ور یزاب

یلک و تسا هچب هرذ کی ! رگید تسا ماسرب بخ و دنام یم وا ییوررپ زا ناحبس

.. یتحار

یور تسد رد تشپ ناحبس . دنوریم تکرش تمس وهب دنوشیم هدایپ نیشام زا مهاب

: دهدیم ناکت ماسرب رس یور ار شرگید تسد نیح نامه ورد دراذگیم گنز

؟؟ ینزب رس ام هب یدوب هدموین دوب تقو دنچ .. وررپ هچب -

: دهدیم ار ناحبس باوج یا هدنخ اب ایربک و دوشیم زاب رد

.. شاداد هشیم دایز ماراک -

: دنیبیم ار شناج یشنم ایربک ! ییاهراک هچ دنادب دراد تسود یلیخ

دوب هدز کل ..ملد تمدوب هدیدن هتقو دنچ دقوباالت نوبرق ! یشنم موناخ سالم -هَب

.. تارب

دایز هک.. یا هچبرسپ دش. شیادیپ هچبرسپ نیا مهزاب و دنزیم یمرگ ِدنخبل یتمحر

هدش! مه رت لگشوخ راگنا وحاال درادن تهابش اهرسپ هب مه

؟ یبوخ .. بجع ..هچ ماسرب -سالم
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هاگن یشنم اب ماسرب رناژی رپ یسرپلا وحا .هب شرس ِتشپ مه ناحبس و دوشیم لخاد

هدنخ هب راداو ار همه ، تکرش هب شندمآ اب هچب نیا هک تسا جبلا شیارب و دنکیم

: دنزیم کرسپ تشپ یتسد و تس یضار شندوب اجنیا .زا دنکیم

.. یدموا دش بوخ -

: دنزیم ناحبس هب یکمشچ تنطیش اب ایربک

! یقشع مدموا تدوخ رطاخ -هب

. دوشیم لفق شرآ هاگن رد شهاگن ، دهدیم وربور ارهب شهاگن هک نیمه و

، دیدج ِدادرارق ِدرومرد ابوا ندز فرح ..وردحِلا دبهم ِزیم ِرانک هداتسیا شرآ

هاگن وا ِندش لخاد ردو هدش،هب رتدب بشید زا هک وابحیلا روابان . دینش ار شیادص

ی هناش یور ناحبس ِتسد مهزاب . تسا ناحبس ِهارمه هک دنیبیم و..حاال درک

هب هک تخیریم نابز و دوب هداد لو وا یور ارهب شا هدنخ هک ییایربک و.. ایربک

! هدمآ وا ِرطاخ

هب ناحبس یکیدزن و ناحبس ِتسد ارهب شساوح دنکیم یعس و دنکیم کیراب مشچ

؟؟ دوشیم رگم .اما دهدن ایربک

؟؟ ماسرب ارونیا -

! تسا نتفر یلیق ِلا حرد شبلق و.. دراشفیم بل ایربک

؟؟ یروطچ .. نوج سیئر -سالم

: دهدیم دبهم ارهب شهاگن ، دنزن یرت هفاضا فرح هکنیا یارب و

ایهن؟! شیراگتساوخ یتفر ؟؟ یدیسر اجک هب موناخ یشنم ؟؟اب یروطچ وت شاداد -

. دزادنا یم یتمحر هب یصاخ ِهاگن و ددنخیم زیر دبهم

هدب.. نوشن شوخ یور یشنم موناخ هگا ، میتسه شرکف -وت

: دیوگیم مارآ و دنکیم یمخا تلا جخ اب یتمحر
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؟؟ تسافرح نیا ِتقو االن دبهم اقآ -هع

ِهاگن هک یشرآ دنک. هاگن نوج سیئر هب دهاوخیمن و.. دنکیم ناشهاگن هدنخ اب ایربک

: دنکیم هاگن یشنم هب ایربک ! بانج دراد مه یراکبلط ِهاگن و..هچ تس وا هب شا هریخ

ات وتاوه .. متتشپ منم ش.. هساو نک زان ینوتیم هک ییاج ات یشنم موناخ .. هبوخ -

وگب... مدوخ هب دز،ایب مه یدایز فرح .. مراد شهت

: دیوگیم مخا اب شرآ شفرح ِنایم

! ینکیم یراک غولش یراد هدموین .. یشاب هتشاد وشاوه یشاب شتشپ هدرکن -وتالمز

؟؟؟ ماسرب نم تکرش یدموا یدشاپ زاب یراد راکیچ ؟؟ یدموا یچ هساو ال صا

: دوشیم جک شبل و دنیبیم ار نوج سیئر ِمهرد یاهمخا ماسرب

؟؟ هیلکشم .. منکیم الط تخا ماقیفر اب مراد ؟؟ هخآ یراد راکیچ درک..وت یطاق نیا -زاب

هکاب یناحبس ! ناحبس اب صوصخ ..هب شندوب یمیمص صوصخ !هب تسه هک لکشم

: دیوگیم هدنخ

نک! شلو ، هدوسح -

شرآ ِرفک . دندنخیم تنطیش واب مارآ و دننکیم لدب درو مهاب یهاگن ناحبس و ایربک

: درغیم و دیآ یم باال

؟؟؟ اجنیا یاوخیم یچ -

: دیوگیم ییانعم رپ ِنحل واب دهدیم شرآ هب یصاخ و.. مرن ِهاگن ایربک

؟؟ مهب یدیم .. مریگب تزا مدموا .. هدنوم اج تِشیپ مراتیگ -

..و شیادص یوت ناهنپ ِزان ..اب تفگ گنشق . دنام یم یتنعل یاهمشچ نآ یور شرآ ِهاگن

هبذج اب دنکیم یعس .و دنکیم فاص ییولگ و دهدیم نوریب یسفن ! مایپ یروآدای

: دیوگب

اب ندرک الط تخا ی هرابرد .. میشاب هتشاد مهاب کیچوک الِط تخا نم،هی ِرتفد وت -ایب
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! مینزب فرح مه تاقیفر

ششوخ هدارا ،یب ندرُب باسح یاج هب ایربک و.. دنزیم جوم شیادص یوت دیدهت یمک

: دیوگیم هدش عمج ِناهد .اب دریگیم ار شندرک قوذ یولج تخس یلیخ و دیآ یم

.. شاب بخ.. -

دوش، رود هکنیا زا لبق .اما دوریم شرتفد ِتمس وهب دریگیم مشچ مخا نامه اب شرآ

: دنزیم شیادص ناحبس

.. اسیاو هقیقد هی ؟؟ نیبب شرآ -

یدج .. شرتفد یوت دورب هک دنکیم هراشا ایربک هب نیح نامه ورد دتسیا یم شرآ

ناحبس . درادیمرب مدق شرآ ِرتفد ِتمس وهب دشکیم باالیی دنلب سفن ایربک ناخ!

: دیوگیم یمارآ یادص واب دوشیم شرآ ِکیدزن

؟؟ هنزیمن کوکشم مکی .. ماسرب .. هرسپ نیا شرآ -

شرآ ِرتفد ِلخاد هک ماسرب هب یهاگن اب ناحبس و.. دنکیم شهاگن ییوهکی و زیت شرآ

: دیوگیم ، دوشیم

هب هچ ور هچب ..نیا دیرُب مَفک ال دش..صا هدایپ وار اتویوت نیشام هی زا مدید زورما -

؟؟ ینویلیم دص دنچ نیشام

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ناحبس . دنام یم ناحبس یور شرآ ِهاگن

،هن؟؟ هیبیرغ بیجع ی هچب .. هریمن متک الوت ..صا هماقیفر زا یکی هساو تفگ -

: دیوگیم ناحبس .و دیوگب هچ دناد یمن شرآ

؟! یدیمهف یزیچ شزا ؟؟ یچ ..وت مینودیمن شزا مه یچیه -

: دوشیم ودنت یبصع هاگآدوخان و دنکیمن ادیپ یباوج . دنکیم مخا شرآ

زا یکی نیشام ؟؟الدب هبیرغ بیجع شیچ ! هگید هماسرب ؟؟ میمهفب یزیچ هگم هرارق -

! ایزاب هاگآراک نیا یاج سرب تراک هب ..ورب هدوب شاقیفر



tlg
:@

NOVELSLAND

ِرس هدز تهب و بجعتم ناحبس .و دوریم شرتفد ِتمس وهب دریگیم مشچ و دیوگیم

سیئر ِنتفر هب هریخ هک یتمحر ِلثم.. . دنکیم هاگن شنتفر وهب دنام یم شیاج

نوج سیئر و ماسرب ! امتح تسه طسو نیا یزیچ هک دنکیم رکف ، شرتفد هب یهانپ

. دننزیم کوکشم

یم ییایربک یور شهاگن رد ِنتسب .واب ددنبیم وردار دوشیم شرتفد دراو شرآ

هرگ مه رد ناشهاگن . تسا هدرک نازیوآ ار شیاهاپ و هتسشن شزیم یور هک دنام

! تساجنیا هرخ باال کرتخد و.. دروخیم

هک ییوا .هب دنکیم شهاگن میقتسم . دراشفیم زیم یور ار شناتسد ِفک ایربک

یا هیناث دنچ ناشتوکس .و دراد مخا مه یمک و.. دنا هدش کیراب یمک شیاهمشچ

ِلثم دنناوتیمن مادکچیه هک هدش ضوع یروج کی ناشنیب اضف راگنا و.. دشکیم لوط

یزاب سیئر دناوتیم شرآ ،وهن دروایبرد یزاب ماسرب دناوتیم ایربک .هن دننک راتفر لبق

. دروایبرد

. دنکیم عورش ایربک لوا و.. دننکیم ار ناشیعس ودره لا حنیا اب

.. مَشِرد هبرد تس هتفه هک..هی دایب نک در ونم ِراتیگ نوا نوج سیئر -

؟! نوج سیئر ای.. راتیگ ِرد هبرد

: دنکیم یهارمه نیح.. نامه ورد درادیمرب شتمس هب مدق شرآ

! ماسرب .. هنیشام ..وت تهب مدیم -

لد ورد دریگیم زاگ هدارا یب ار شنییاپ وبل دنکیم هاگن شندش کیدزن هب ایربک

دوخ هکنیا ِنودب شبلق تس! ینوج بجع .. شرآ ِبانج نیا هک دنکیم فارتعا

ِکرتخد دنارپیم یزیچ و.. دوشیم لو شا هدنخ و دریگیم یدنت ِنابرض ، دهاوخب

! هدرک فعض

هراد تسود مدآ ، یشوپیم هک انیزا .. شوپب ابذج زولب نیا زا دایز ییادخ نوج سیئر -

.. هروخب وتاه هلضع

شرمع رد رتخد نیا رتزا تحار هک دنکیم فارتعا لد رد یمارآ ی هدنخ کت اب شرآ
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! درادن دوجو رتخد نیا ِلثم ال رت..صا هدنخ شوخ رت.. هزماب رت.. لا حاب هتبلا !و هدیدن

همرس ِهاتوک نیتسآ ِترشیت . دزادنا یم کرتخد ِپیت هب یهاگن و دتسیا یم شیوربور

هک ییاهمشچ .. تسا شرس یور هک یترشیت ..وکالِه شداشگ ِراولش ..و شراد ِیاکاله

! دنراد تنطیش بیجع کاله، ِریز زا

! وشن ماسرب راب.. ..هی نزن اپیت نیا زا راب هی وت شاج -هب

وک دنکیم یمخا شرآ . دوشیم وحم ایربک ی هدنخ و.. تفگ راو همزمز ار رخآ ی هلمج

دنک؟! شلغب دوشیمن دوب. هدش گنت رتخد نیا یارب شلد و.. تسا الهف

ِسمل ..زا شندیسوب وا..زا ِندرک لغب ارزا شساوح دهاوخیم

: دیوگیم و دنک ترپ .. شیاهوم .. شتروص

؟؟ ربخ -هچ

. دنکیم رت نابز اب و..یبل دریگیم یسفن و.. دنزیم یکلپ ایربک

هک... ربخ -

شرس یور وزا دشکیم بقع هب شرس یور ارزا شه یاکال هرخسم ی هدنخ کت اب

: دهدیم همادا .و درادیمرب

هه ..هنن مینکیم یتحاران نیرمت .. میفایق ..وت مینکیم ...رهق میایم میریم .. هگید میتسه -

عاضوا ؟؟ سیئر ربخ هچ !وت هگید هرخ باال هگید .. هراد وماوه هشاداد .. هداد مایپ

مادختسا یچرادبآ ؟! یهلا ی هوق لوح هب هریم شیپ بوخ تاراک ؟؟ هبوخ تکرش

و یاچ نوتهب ندموین هگید اسیلا و شوهم نیا ؟؟ یدرکن ادیپ یچ تفاظن ؟؟ یدرک

؟؟ ندب هوهق

یارب دیاش ، دهدیم همادا شا ینابز لبلب هب ایربک و.. دنکیم شهاگن توکس رد شرآ

! شدوخ حِلا ِندرک ناهنپ

منوتیم ؟؟ سیئر تساو مرایب هوهق ؟؟ منک مد مرب ییاچ ! امتسه نم یتساوخ کمک -

تساو توس ود یلا مج ومع هب منزب گنز ، یاوخیم یرتشم مرگا .. امنکب مه وراج و یِت

شفک لدم متقو منک..هی فاص تساو ، هدیکرت هگا مه یا هلوم هلول .. هنکیم فیدر
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... یتساوخ

: دنزیم بل مارآ شرآ شیاه ترپ و ترچ ِنایم

.. ماسرب وش هفخ -

ردقنا دیآ. یم کیدزن شرآ ، دهدب یباوج هکنیا زا لبق و.. دنکیم تشرد مشچ ایربک

ایربک ِنت ِفرط زیم،ود یور ار شتسد ود ِفک . دشابن ناشنیب یا هلصاف هک کیدزن

. دنام یم تکرح زاب،یب ناهد روطنامه ایربک ! دروآ یم دنب ار ایربک ِسفن و.. دراذگیم

کرتخد ی هزماب و ابیز ِتروص یوت شرآ ِهاگن و.. تسا شرآ یاهمشچ یور شهاگن

هدنخ و فرح رپ ِکرتخد ِتروص هب کیدزن .. یراو همزمز یادص .واب ددرگیم

: دیوگیم ینتساوخ ورو..

یروطنیا هک تسه یتقو دنچ ینعی .. مباوخب منوتیمن هبش دنچ همِچ.. منودیمن -نم

ِرکف ..وت دایمن مشوخ مندوب یلدم نیا ..زا هراد هدنخ تس.. هرخسم م هساو ما..

..هب منهذ وت دایم هگید ِزیچ منک،هی رکف نتفر هب ماوخیم یتقو تسرد ..اما منتفر

؟؟؟ هرب منهذ زا هک منک راکیچ ترظن

. تسا شیادص یوت ِسح ِترپ شساوح و.. دهدیم شوگ وا ِموهفمان مجالِت هب ایربک

دتسیا یم شیاهمشچ یوت رخآ .ورد دنکیم شاکنک ار شتروص هک.. یهاگن یوت ِسح

: دهدیم همادا راو همزمز و

؟! ایربک .. یرب منهذ زا هک منک راکیچ -

: دیوگیم یزیچ هدارا یب شنابز .و دزیریم ورف وهکی ایربک ِبلق

؟! یدرک لگسا -

: دیوگیم یبیجع وحِلا سح ..اب یجک ی هدنخ کت اب شرآ

؟؟ هگم یراد یچ ؟؟ یچ هک هخآ .. هترچ تس.. هرخسم یلیخ هک منکیم رکف ممدوخ -

. دنیشنیم ایربک ِتسد یور و.. دنکیم تکرح زیم یور شتسد

گنر وم ..هن هنکیم یشیارآ ..هن هنزیم یپیت هن ..هک وررپ ِزارد نوبز ِتیبرتیب ی هچب -هی
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هیطحق رتخد هخآ .. هنکیم شِنت هنورتخد ِسابل هی یتح ..هن هرادیمرب وربا ..هن هنکیم

؟؟ نم ِنهذ وت یایب وت

شناتشگنا و.. دشکیم ارباال شتسد شرآ . دنکیم مخا . دهدیم ورف ار شیولگ بآ ایربک

! دروخیمن ناکت مه هرذ کی یتح ایربک . دشکیم ایربک ِتسد ِقاس یور ار

ِپیت هگا دیاش ! یتسه یا هفحت هچ هک منزیم مّهوت ، یتسین هیقب ِلثم نوچ دیاش -

وتدوخ ، منزیم تسد تهب االنهک نیمه ..ای یشکب تلا جخ .. ینک ..زان ینزب هنورتخد

.. یرادن ارتخد ی هیقب اب یقرف چیه هک ممهفب .. یایب هوشع و یشکب بقع

: دیوگیم شا یتاذ ِیسخُت و رورغ ..اب شرآ ِنامشچ رد ایربک

! شاداد متسین دلب ور اراک نیا -نم

رد !اما دنزیم رازه یور ایربک ِبلق . دراذگیم ایربک یولهپ یور ار.. شرگید ِتسد شرآ

: دشکیمن بقع مه هرذ کی یتح و دنامیم هریخ شرآ ِنامشچ

؟؟ ینک راکیچ االن یاوخیم -

ریحتم دنک. هچ دنادیمن ِکرتخد ِتسد وزا ددنخیم یبیجع وحِلا سح اب شرآ

هک تس یهار ِلا تس.وبند ینابصع سح نیا و شدوخ ِتسد تس..زا یبصع .. تسا

یاهرتخد ِمامت ِلثم .. دوشب یتیباذج چیه زا وخیلا یلومعم ِرتخد کی شیارب ایربک

! شرب و رود

! ایربک ینزب ونم ِخم ینوتیمن -وت

: دیوگیم شرآ یاهمشچ ..رد یناج ییب هدنخ واب دریگیم یسفن ایربک

طقف ونم هدش رارق ماوت ! مماسرب نم هک هرن تدای ! شرآ منزب وتخم ماوخیمن -نم

... رتشیب ،هن میشب یلومعم ِتسود اتود شقوف ِقوف ..ام مدعب .. ایربک ،هن ینودب ماسرب

اهبل..هچ نیا ِندیسوب و.. دنکیم هاگن ایربک ِتلا ح شوخ یاهبل ..هب دنکیم مخا شرآ

؟؟؟ دنکب ار رتخد نیا ِندیسوب ِرکف هظحلر ه دیاب ارچ ؟! دشاب هتشاد دناوتیم یمعط

! یتسین مرتخد هی ِدح رد یتح .. یشاب یلومعم ِرتخد هی زا رتشیب مدیابن -هرآ..
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: دیوگیم انعم ورپ مرن ایربک

.. متسین مه یلومعم ِرتخد هی یتح نم هک نک لوبق متدوخ ! لوبق هشاب -

. دوشیم نییاپ باالو شیولگ کبیس و.. دراشفیم ایربک یولهپ یور تسد کالهف شرآ

: دیوگیم یتقو تس ایربک یاهبل هب زونه شهاگن

.. یتسین نم ِدح الرد صا هک ییوررپ و یلومعم ی هچب ..هی یتسین صاخ -وت

: دنکیم رارکت و دهدیم ناکت ،رس دییات هب ایربک

وگب هار بخ ! نوریب مرب تنهذ زا هک منکب یراک هی دیاب ، متسین وت ِدح رد هک ینم -

منک.. تکمک

ردقچ تس.. یتنعل ردقچ .. رتخد نیا تس یضوع ردقچ

! رخآ تسا توافتم و.. هاوخدوخ و.. قمحا و.. روعشیب و.. صاخ

شرمک یور و دهدیم رس ایربک یولهپ یور ارزا شتسد . دوشیم رت کالهف شرآ

: دیوگیم حیرص ایربک . دراذگیم

؟؟ ینک ملغب یاوخیم -

: دیوگیم و تس یبصع شرآ

ِیلومعم هی طقف .. یتسه یلومعم ِرتخد هی وت هک منومهفب مدوخ هب ماوخیم -

! نیمه .. پیتدب

ایربک و دتفا یمن وات کت الزا صا وا..اما ِسح رپزا ِنحل و هاگن زا دریمیم دراد ایربک

؟! دروآ یم مک رگم

؟! مندرک لغب -اب

: دنکیم ایربک یاهبل هب هاگن شرآ

! تندیسوب ..ای..اب موه -

: دیوگیم هدارا ویب دروخیم هرگ هنیس یوت شسفن . دوشیم هدنک اج زا ایربک ِبلق
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! کعاف -

: دراشفیم کرتخد ِرمک یور تسد و ددنخیم شرآ

ِنهذ وت نایب یه هک نشاب ینتساوخ دیابن ردقنوا ابل منک..نیا ناحتما دیاب دیاش -

لوغشم ومرکف یدوخیب و یتسه یلومعم هک ممهفب ، تمسوبب راب هی هگا دیاش نم..

.. نوریب یریم منهذ زا تقو نوا .. یدوب هدرک

زا ِرورغم ِکدرم .. دنزب شناهد یوت دنک.ای ضارتعا دهاوخیم .. دنکیم زاب ناهد ایربک

! یضاردوخ

مرن ار شتسد و.. دروآ یم شیپ تسد . دنکیم باختنا ار یرتهب ..هار شیاج هب اما

یمک و دراد صرح یمک و دراد زان یمک هک یدنخزوپ .واب دراذگیم شرآ ی هنیس یور

: دیوگیم ، تسا هدننک اوغا یدایز

مت! هیاپ ، نوریب مرب تنهذ زا هک هنکیم تکمک یروطنیا -هگا

جک ورس دنزیم یکمشچ ایربک ! رتخد نیا تسا هدننک هناوید . دنام یم تام شرآ

: دنکیم

یاهاج نیا هب نومِتقافر و مشاب ماسرب ..نم هشب مومت شدعب هک یطرش هب -اما

یلومعم ِرتخد هی منک تباث تهب هک داوخیم ملد وت زا رتشیب نم . هشن هدیشک هرخسم

! شرآ اقآ مایب تنهذ وت دیابن ماو

و هاگن یوت ..ِزان شنحل .. کرتخد ِکمشچ .زا دوریم دنب هک تسا شرآ ِسفن حاال

. تسا هدرک رتمک شدوخ هک یا هلصاف و.. هتسشن شا هنیس یور هک یتسد .. شتاکرح

؟؟ لوق .. دایب تنهذ وت دیابن هک مشیم یلومعم ِرتخد هی نم شدعب -

. دوشیم اجباج زیگنا هسوسو یاهبل و.. اهمشچ ِنیب شهاگن . دوشیم هدرشف شرآ ِکف

هک دشاب ینآ زا رترکب رتو هکرعم اهبل نیا معط رگا یچ؟! دوش رتدب و شدسوبب رگا

تقوچیه و.. دهاوخب رتشیب و دهاوخب رتشیب و.. دسوبب رگا یچ؟! تسا شروصت یوت

دنک؟!! ..هچ دورن نوریب شنهذ زا
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زیگنا هسوسو ردقنا .. ینتساوخ ردقنا .. صاخ ردقنا .. تسا کیدزن ردقنا ایربک یتقو و

دنراد هلصاف تناس دنچ طقف ..هک دریگیم شرورغ ِظفح یارب ار شناوت ِمامت دراد هک

ار زیگنا هسوسو ِمرف شوخ یاهبل دنک..ات کیدزن ار شرس یمک تس یفاک و

؟! درذگب روطچ .. دسوبب

: دنام یم ایربک یاهبل یور شهاگن یتقو تسا سفن ویب نیگنس یچپ چپ شیادص

؟؟ هشیم یچ تقو نوا .. یتسین یلومعم هک مدیمهف و.. تمدیسوب -هگا

: دشکیم یوا هناش یور مرن ار شتسد و دهدیم یاباال هناش ایربک

! ینکن کسیر هرتهب ، متسین یلومعم نم هک یمهفب نم ِندیسوب زا دعب هرارق -هگا

..هگا یداد نوشن هار ماوت .. نوریب مرب تنهذ زا هک منک تکمک ماوخیم طقف نم نوچ

و هشاب هنوهب انیا ی همه هکنیا هگم وش! شلا یخیب سپ ، هنکن تکمک هار نیا هرارق

؟؟ ینک مسوب داوخیم تلد ؟؟ نوج سیئر !اه یسوبب ونم هک داوخیم تلد اعقاو

هناوید مه کرتخد ِمرگ یاهسفن مره یتح . دوشیم مه رد بارخ زاحِلا شرآ یاهمخا

. دنزیم لوگ ار شدوخ دراد دیاش .. دشاب هناهب اهنیا ی همه اعقاو دیاش . تسا هدننک

و دوشیمن یداع و یلومعم هچب نیا لا سدص هک دنادیم بوخ مه شدوخ دیاش

شرورغ !اما دوشب مه رتدب شندیسوب زا دعب دیاش .و دنامیم شنهذ یوت هشیمه

: دیوگیم و.. دنک فارتعا مه شدوخ ِشیپ یتح هک دراذگیمن

! یایب نم ِرکف وت هک یتسین یدح رد هک منک تباث مدوخ هب ماوخیم طقف -

: دیوگیم ییابیز و گنرمک ِدنخبل اب ایربک

؟؟؟ یچ دشن تباث -هگا

هکباال دسوبب ردقنا .. دسوبب ردقنا دعب.. دیاش دنک. هچ نآ زا دعب دنادیمن اعقاو ! دنادیمن

؟! دورب دیاب یهار هچ رگید ، دوشن رگا !هک دوشب دوش..رگا یداع هرخ

ِندوب روطنیا . دوشیم شوخ رپزاحِلا شبلق دیآ.. یم ششوخ وا یگف زاکال ایربک

..وهن درذگب هظحل نیا وزا دشکب بقع دناوتیم هن !هک دراد تسود ار.. رورغم ِشرآ

دراد، وا ِندیسوب زا هک یفده و نتساوخ و رورغ نیب ووا دوش رتکیدزن دناوتیم
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. تسا ریگرد

: دیوگیم و دروآ یم یوا هناش اب یراشف ایربک

ماوخیمن ..نم هشب رت تخس نومودره هساو نیا زا دعب دیاش .. سیئر وش شلا یخیب -

و ماسرب نومه ..ایب منکب تسه هک ینیا زا رتریگرد ماوخیمن مه ور ..وت مشب ریگرد

تنهذ زا هک داوخیم ملد وت زا رتشیب ..نم مینکن تیذا ور هگیدمه .. مینومب نوج سیئر

هگید ،نم متسه یلومعم ِرتخد هی هک دشن تباث تهب و یدیسوب ونم ..هگا نوریب مرب

هساو ییاه همانرب هی وت هرخ منک..باال یرود تزا یه هکنیا زج دایمنرب متسد زا یراک

هتشاد هداس تقافر هی یروطنیمه راذب .. مراد ومدوخ ِیگدنز منم .. یراد ت هدنیآ

.. مینکن ریگرد ونومدوخ نیا زا رتشیب و میشاب

ار شا یناشیپ . دراشفیم ار شیاهکلپ .. دراذگیم مه یور مشچ شرآ و دنزیم فرح وا

دسرتیم اعقاو .. دسرتیم . دراشفیم ار شرمک . دنابسچیم ایربک ِیناشیپ هب

هداس ِتقافر نیمه و.. دوشن تباث و دسوبب دسرتیم دنک. رتدب ار عاضوا و.. شدسوبب

یارب نتفر .. دیایب ششیپ دهاوخن هگید ایربک .. دنوش رت رود . دهدب تسد زا مه ار

.. درذگب رت تخس اهبش دوش.. رت هتخیر مه هب شنهذ دوش.. رت تخس شدوخ

! دوشب ، تسه هک ینیا زا رتمهم کرتخد و..

! ایربک مشب تریگرد ماوخیمن .. یشب یداع م هساو نک یراک -هی

یارب هار نیرت هرخسم . دوشیمن هک دنیبیم .. نتساوخ ِجوا ورد ددنبیم مشچ مه ایربک

نشور ناشفیلکت مادکچیه هکیلا حرد . تسا رتشیب ِندش کیدزن ، هطبار نیا ِندش یداع

ناشساسحا رسزا مادکچیه و دنهاوخیم هچ اقیقد هک دننادیمن مادکچیه و تسین

؟! دننک هچ ار یکی و..نیا دنتسه یرگید ِفادها لا بند هب مادکره .و دنروآ یمنرد

.. مینیبن ور هگیدمه تدم هی -ایب

دوخ ِیناشیپ هب رتشیب ار ایربک ِیناشیپ و دراذگیم ایربک ِرس ِتشپ تسد شرآ

: دیوگیم یا هرخسم ی هدنخ کت .واب دراشفیم

.. یدوبن هک یزور تشه نیمه ِلثم .. هبوخ -هرآ

! تشذگ تخس شیارب ردقچ هک دهدیمن همادا و
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: دهدیم داهنشیپ یرگید ی هرخسم هار ایربک

لبق.. ِلثم .. نوج سیئر ماوت و منومب ماسرب -نم

: دوشیم رت کالهف شرآ

! طقف وش هفخ -

: دروآ یم شرد زااپ دراد دایز ِنتساوخ و دنزیم شرآ ِزولب هب یگنچ ایربک

.. شرآ نک ملو -

ِتشپ ارزا شتسد و.. دشکیم بقع ار شرس تخس یلیخ .. تخس .. یدنلب ِسفن اب شرآ

باال دوخ ِتمس ارهب شرس و دهدیم رُس ایربک ِندرگ ارات شتسد . درادیمنرب ایربک رس

لفق مه رد ناشفرح ورپزا رادبت ِهاگن .. ناشهاگن . دنکیم زاب مشچ ایربک . دشکیم

: دیوگیم شرآ و.. دوشیم

؟؟ هیراک بخ..هچ ..هرآ تسه مه یرتهب ..هار منکیمن .. کسیر ! تمسوبیمن بخ.. هلیخ -

شدوخ یارب ! تسا تخس درم و..نیا دوشیم اجباج شرآ ِنامشچ نیب ایربک ِهاگن

ِراک نیرت تخس شیارب نتساوخ .. دراد رورغ .. دنکیم تیذا مه. وا یارب .. دریگیم تخس

نآ! رتزا تخس شسح ِندرک لوبق ..و تسایند

یلیخ ِطیارش اراب دوخ تسا دلب بوخ هک یتخسرس رتخد تس. ایربک مه وا اما

. دهدب قفو تخس

وگب.. -

رکف حاال ..اما تشذگ وا ِندیسوب زا ندنک ناج هب دنچره تس.. یبصع دنچره شرآ

. دنکب سح نیا و شدوخ حِلا هب یرکف امتح .. امتح دیاب هک دنکیم

..هن یدب داهنشیپ هرخسم یاههار ..هن ینک یرود ..هن یشاب ماسرب داوخیم ..هن نیبب -

! نوج سیئر یگب نم هب یه

: ددنخیم .اما دراد ضغب تس. حیلا کی شبلق و.. دنکیم شهاگن توکس رد ایربک
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؟؟ منک راکیچ سپ -وخ

ِتشپ ِفیطل و مرن یاهوم و دراذگیم ایربک ِتروص و ندرگ یور ار شتسد ود شرآ

. دنکیم سمل ار شرس

! مرتتحار ،نم ینکن یراک چیه ینعی .. ینکب داوخیمن یصاخ -ِراک

: دهاوخیم وا زا ثکم یا هیناث واب

! ایربک .. طقف الین.. صا ایربک .. تدوخ .. شاب ایربک .. رتخد !هی شاب رتخد -

: دیوگیم یدنلب ِسفن واب

! یهانپ ِشرآ .. مشرآ منم -

دنچره و دراشفیم ار کرتخد یاه هناش شرآ . دمهفیم ار شروظنم شیب مکو ایربک

: دیوگیم و دنکیم ار شیعس ،اما تسین لا مرن و یداع یدایز

! رتخد ..هی یتمحر نیمه ِلثم .. شوهم .. اسیلا ِلثم .. هگید یارتخد ِلثم .. هرتهب یروطنیا -

: دسرپیم و دهدیم باال ییوربا ایربک

؟؟ منزب هنورتخد ِپیت ینعی -

: دهدیم یاباال هناش شرآ

منیبب .. شاب تدوخ طقف .. شاب ، داوخیم تلد روط ..ره سین مهم شنوا -

یا؟! یروطچ .. تدوخ

: دراذگیم شدعاس یور تسد ایربک

؟! یهانپ ِشرآ طقف ؟؟ یتدوخ ماوت تقو نوا -

: دیوگیم ،اما تسین نئمطم دنچره و دهدیم ناکت رس شرآ

.. منکیم ومیعس وت.. هساو -

یهانپ شرآ دوشیم ، دنکیم رکف .و دنکیم شهاگن توکس رد یا هیناث دنچ ایربک
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یارب ؟! تسیچ یارب اهنیا ی همه .. دنکیم رکف دعب ؟!و دنیبب تسه هک روطنامه ار..

مارآ .. سح نیا ِندرک لر تنک دیاش ؟؟ تسا هتساوخان هک یسح ِندرک تیریدم

.. ندش یداع .. ندش

ودره رضاح ِلا حرد !اللقا تسا بوخ مه یلیخ ؟؟ دشاب دب ارچ ، دهدیم باوج رگا

: دهدیم ناکت رس ایربک و.. دنهاوخیم ار نیمه

! شعاب -

هناش یور ارزا شناتسد ثکم و..اب ددنخیم هاتوک دراد، هک یا کالهف ِمخا اب شرآ

. دشکیم بقع ایربک یاه

.. هبوخ -

: دیوگیم وهکی دعب و دنکیم رکف یا هیناث ایربک

؟؟؟ شرآ -

: دنکیم هاگن شیاهمشچ یوت شرآ

هیچ؟ -

: دیوگیم یا هدش عمج ی هدنخ اب ایربک

هلا.. ..حاب هبوخ منک.. ناحتما متساوخیم .. یچیه -

! رخآ تس هچبالیی کرتخد نیا فوه

رود ار زیم و ددرگیمرب . دریگیم هلصاف وا زا رتشیب و دشکیم شیاهوم الهبالی یتسد

یور هتسشن روطنامه مه ایربک وا، زا تیعبت .هب دنیشنیم شا یلدنص یور و دنزیم

یا هدش عمج ی هدنخ زونه و دوشیم ونازراهچ . دنیشنیم وا هب وور دنزیم رود زیم،

. دراد شبل یور

؟؟ یگیم وشتسار ، مسرپب یزیچ ..هی میشاب نومدوخ هدش رارق -حاالهک

ال تسابیز شا هدنخ . دنکیم هاگن ایربک ی هدش عمج ی هدنخ وهب دهدیم هیکت شرآ
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! بصما

! ایسرپن ترپ و ترچ -

. دراد شندرک عمج رد یعس حلا نامه ورد دریگیم تعسو ایربک ی هدنخ

! شاداد ِناج -هن

: دنکیم مخا ینآ هب شرآ

!" شاداد ی" هملک نیا زا دایم مدب ردقچ نم -هَا

: دنرپیم باال ایربک یاهوربا

.. مگیمن هگید وخ -عِع؟!

: دسرپیم طایتحا واب دوشیم قیقد شرآ ِتروص رد ثکم واب

؟؟ یتشادرب وتاهوربا ، مسرپب متساوخیم هک... تتمدخ هب مضرع -

یوت شا هدنخ ِندرک عمج یارب ار شیاهبل ایربک . دنوشیم کیراب شرآ یاهمشچ

: دیوگیم مارآ ، ثکم واب دشکیم شناهد

؟؟ یتشادنرب -

یور ار شتسد ود یا هفخ ِغیج اب ایربک . دوشیم زیخ مین یلدنص یور وهکی شرآ

: دیوگیم و دراذگیم شتروص

وگن! وگن.. بخ -

شقاتا ِرد هب هقت دنچ هک تسا هدزن یفرح زونه و.. دریگیم ار کرتخد یاهوزاب شرآ

. دروخیم

شتروص یور ارزا شتسد ود یمارآ ِنیه اب ایربک . دنوشیم کشخ هظحل کی رد ودره

ثکم اب شرآ و.. دوشیم لفق مه رد ناشهاگن . دنکیم هاگن شرآ وهب درادیمرب

: دنیشنیم یلدنص یور و دشکیم بقع ار شناتسد
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؟؟ -هلب

شرس ، هتسشن شرآ هب ور زیم یور هک روطنامه ایربک رد، ِندش زاب .واب دوشیم زاب رد

واو ِنیب هاگن یتمحر و.. دتفا یم ناج یشنم هب شهاگن . دنادرگیمرب رد ِتمس ارهب

باسح و دسرتیمن روطچ و تسا وررپ هشیمه هچبرسپ نیا . دنکیم اجباج سیئر

؟؟ تسا هتسشن سیئر ِبانج ِزیم یور تحار ردقنا و دربیمن

دیزادنب هاگن هی هشیم ..هگا هدرک تِس نوتارب دبهم ور ارارق نیا..نیا ..آآآ یهانپ یاقآ -

هنک.. دص رد دص ، هرادن یلکشم نوتارب شاتعاس رگا هک

دیآ: یم ایربک ِبل یور یا هدنخ

.. مدروایم مدموا یم مدوخ یتفگیم ؟؟ یدیشک تمحز ارچ امش یشنم موناخ -

نیا ،هب دشاب هدمآ اجنیا شرطاخ هب هک یراک یارب شساوح هکنیا زا رتشیب یتمحر

هب نیمه یارب ال.. صا ! دراد یهانپ سیئر االاب متحا هک یرِس رَسو .وهب دنکیم رکف هچب

مه ماسرب هک یتقو نیمه تسرد . دهد ماجنا ار شراک یروضح ات دمآ سیئر ِقاتا

مارآ شرکف بخ ..اما ینفلت یتح ..ای دشیم مه تقو ِرخآ هنرگو ! تسا قاتا نیا یوت

و ابیز ی هچبرسپ نیا ِنیب یزار هچ هک دنادب دراد تسود یلیخ و تفرگیمن

! دننکیم تولخ مهاب شا همه ردقنا هک دراد دوجو رورغم الِق خادنگ ِسیئر و.. هزماب

دیآ: یم کیدزن و دناشنیم شبل یور یدنخبل

هم.. هفیظو ناج، ماسرب یسرم -

و ییوجوج .. تسا زان یلیخ . دزادنا یم ماسرب ِتروص هب یقیقد ِهاگن نیح نامه ورد

و..هچ تسا فیرظ یدایز یمک ، شندوب رسپ هب تبسن ..و.. ینتشاد تسود ورو هدنخ

ال و..صا تسا رتزیمت رت رتخد اتدص هاو..زا هاو ار شناتسد ! دراد مه یزیمت ِتسوپ

کی ! تسا رسپ هک دوشیمن سح ال.. صا . تشاد هچب نیا هب تبسن یدب ِسح دوشیمن

! تسود طقف .. تسا تسود راگنا هک صاخ رناژیو یرپ هچب

و دنکیم تشرد یمشچ و دهدیم چیپ یبل ، یتمحر وطالِین و هریخ ِهاگن اب ایربک

دیآ. یم ییادا
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وبتِلا تسد وت یرتخُم رتخد .. یراد یا هشقن .. ینکیم هاگن دب یشنم موناخ -

؟؟ یاوخیم یچ ماسرب هدازماما ..زا یراد تجاح .. یراد

. دهدیم ناکت فارطا هب رس و دریگیم مشچ یا هدنخ اب یتمحر

هتقو یلیخ منک.. تاگن مراد تسود یدش، لگشوخ زورما طقف .. ماوت ماسرب یچیه -

.. تمدوب هدیدن

یهاگن شرآ . دشکیم شرآ ِتمس ارهب شیاه کمدرم دهد، ناکت رس هکنیا ِنودب ایربک

: دنادرگیم یشنم ِتمس هب هاگن و دنکیم یمخا و دنکیم ایربک ِتروص رد

؟؟ منیبب بخ -

: دراذگیم زیم یور ار شتسد یوت ی هگرب یتمحر

اب رارق هسات هتفه ..نیا دینزب عالتم هرودقم نوتارب هک ارارق زا مودکره .. دییامرفب -

.. دیدب ماجنا یروضح دیاب ور شاتود هک دیراد اه هدنشورف

هریخ ایربک هب هرابود یتمحر . دنکیم اهرارق هب یهاگن و درادیمرب ار هگرب شرآ

و مادنا و.. هدیشک و کیراب ِندرگ و.. اهوم ،هب شتروص زا ریغ هب رابنیا و دوشیم

دنکن هک دنکیم رکف هظحل کی ! سیئر ِزیم یور شنتسشن .و دنکیم هاگن مه شیاهسابل

دوشیم ششدنچ شرکف نیا اب هظحل نامه ؟!و دشاب ود نیا نیب یتشز یاهزیچ کی

؟! طسو نیا دشابن یزاب فرحنم هَا .هَا دریگیم مشچ و

مناخ ِهاگن ِعون و دهدیم نیچ ار شا ینیب ، یشنم ِنیگنس و انعم رپ ِهاگن اب ایربک

اراب وا هک ناحبس زا ؟!نآ دنکیم رکف یچ ..هب دننزب شدنگ تس.. یروج کی یشنم

! یشنم مناخ ِهاگن زا مه دید..نیا شنیشام

ِرس دورب یتمحر رتدوز هک دراد تسود مه ووا دریگیم یتمحر ِتمس ارهب هگرب شرآ

! شدوخ ِراک

.. دییامرفب -

: دنزیم یدنخبل و دریگیم ار هگرب یتمحر
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.. نونمم -

: دریگیم تعسو ایربک هب ور شا هدنخ و.. دزادنا یم ایربک ارهب شرخآ ِهاگن و

یلیخ تکرش یاضف ، یتکرش وت یتقو .. ینک راک اج نیمه و ینومب شاک ماسرب -

.. هرتداش

: هناسولپاچ و.. نهپ و تپ ی هدنخ ..کی ددنخیم ثکم اب ایربک

! مدموا وت رطاخ هب طقف مرب.. نوملگشوخ ِیشنم موناخ نوبرق -

! هدمآ یک رطاخ هب دشن مولعم رخآ .. دنکیم ایربک هب یپچ ِهاگن و دهدیم هیکت شرآ

: دیوگیم یتمحر

یلیخ نوج سیئر تاب هنویم هک حاالمه رکش ورادخ .. ینوبرهم ردقچ وت مزیزع -

.. هگید نومب سپ هدش! بوخ

هک یروج ! یتنعل دراد ییانعم .ِراب تسا نیگنس راگنا ،اما یلومعم دنچره شا هلمج

: دیوگب یزیچ و دنزب یدنخزوپ شرآ

.. سین اربخ نیا زا اباب -هن

دنک: للعت باوج .ورد دنکیم هاگن یشنم هب هرابود و.. دنکیم شرآ هب یهاگن ایربک

حاال.. هشیم یچ منیبب ! هشوووواااب -

وزا دریگیم مشچ ،"! یذوم یانوطیش ": دیوگیم راگنا هک یراد روظنم ِدنخبل اب یشنم

: دیوگیم مارآ و دنکیم شرآ هب ور ایربک ، دوشیم هتسب رد هک نیمه . دوریم نوریب قاتا

؟؟ دوبن یروج هی یشنم موناخ نیا نوج سیئر -

: دیوگیم رت بات و بآ ورپ دشکیم رتکیدزن ار دوخ ایربک . دنکیم کیراب مشچ شرآ

هنک! فشک مزا یزیچ هی تساوخیم راگنا .. درکیم ماگن شمه نم! هب هدش کوکشم -

!وابح تمسق نآ هب دوشیم قیقد . دشکیم ایربک ِسابل یور هاگن شرآ فرح نیا اب
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: دیوگیم یصاخ ِتلا

؟؟ هنک فشک تساوخیم ور انوا -

: درغیم تلا جخ و مخا اب وهکی و.. دنام یم تام ایربک

! هکیترم نکن هاگن -

: دریگیمن مشچ اما شرآ

؟؟ هشاب هدید هنکن ؟؟ همولعم منیبب اسیاو فاص -

: دیوگیم رتدب و دریگیم گنر ،اما دهاوخیمن دنچره .. شیاه هنوگ . دراشفیم بل ایربک

! متفگ نکن هاگن -

و دریگیم ار ایربک یاه هناش . دتسیا یم وهکی وا، ِندیشک تلا جخ هب هجوت ِنودب شرآ

: دنکیم فاص ار شنت

! فاص نک.. فاص -

: دوشیم یطاق صرح اب شیادص و دهدیم ناکت ار شیاه هناش ایربک

! مَنیب شکب وتتسد ؟؟ ینکیم راکیچ -

: دنزیم رشت و دنکیم ناهنپ ار شا هدنخ .. ددنخیم .. مخا اب شرآ

دیاش ، یتفیم هار یشیم اپ هاتوک نیتسآ ِترشیت ابهی یگیمن ؟؟ بخ هیعضو هچ -نیا

هش؟؟ مولعم تاه یج یج

: دهدیم شلُه بقع وهب دراذگیم یوا هنیس یور ار شتسد ود شرآ

؟؟ ننک تقد هک نَاوت ِلثم همه هگم ! فرحنم وشمگ -

: دیوگیم و دتفا یم یلدنص یور هرابود یهاتوک ی هدنخ اب شرآ

،نم هگید هنکیم نوشِفشک رخآ .. تور دوب هدش قیقد دب تِنوج یشنم -حاالهک

! منودیم
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: دیوگیم یرگید ِزیچ ثکم و..اب دنکیم شهاگن سرتسا و تلا جخ اب ایربک

هدایپ منیشام زا هک دید ونم ناحبس .. تکرش نیا مایمن هگید .. امراد یتخبدب -

هنک! فشک منوا مسرتیم .. مدشیم

ِبانج و.. دوب شتیوه ِندرک ِفشک هب ایربک ِروظنم . دوشیم عمج ینآ هب شرآ ی هدنخ

ناحبس یاهفرح .هب دوشیم مه رد شیاهمخا . دنکیم تشادرب یرگید ِروج فرحنم

: دسرپیم هتخیر مه هب ِرکف ..واب دزیریم مه .هب دنکیم رکف

؟؟ دید ور وت اجک -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ، ناحبس و یشنم ِندش کوکشم زا نارگن ایربک

ِنیشام متفگ .. درکن رواب راگنا ، منوچیپب متساوخ مه یچره .. یلبق نوبایخ نیمه -

حاال.. همقیفر

رواب ناحبس . دروخیم ناکت یلدنص یور . دوشیم رکف ِقرغ هدش هدرشف ِکف اب شرآ

: دناراخیم ار شیاهوم رکف وت ایربک . دنزیم کوکشم هچب نیا هک تفگ شدوخ .. هدرکن

نم! ِتسد ِقاس هب دوب هداد ریگ ناحبس ..نیا مشوپب هاتوک نیتسآ هگید دیابن -هرآ

: دسرپیم ودب ودنت دروخیم اج شرآ

یچ؟!! -

: دشکیم شدوخ یاهتسد هب هاگن ایربک

هساو هنک ملدم هگیم .. هرادن مشپ و هدیفِم دیفس تاهاپ ِلثم متاتسد تفگیم -

ال ..صا مشوپب هاتوک نیتسآ منکب طلغ هگید نم ! یزیچ یدنبتسد یا هنونز شکتسد

.. هرتهب ، ماین تکرش نیا وت هگید

یدیفس و تفارظ .. شناتسد .. دنام یم ایربک ی هریخ . دوشیم حیلا کی شرآ

حِلا ارچ . دنکیم مخا هدارا و..یب دنکیم رکف ناحبس ِهاگن ..وهب شزیمت ِتسوپ .. شا

؟؟ دمهفیمن ار شدوخ

ایربک ِرس هبرس هک تسین مه شراب نیلوا . دنزیم اهفرح نیا زا هشیمه ناحبس
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..صا دشاب هدرک کش ال صا ؟!! هدرک کش .ای.. تسا رسپ هک دنکیم رکف ال .وصا دراذگیم

الزا دنک..صا فیرعت .. شتسوپ دنک..زا یخوش ایربک ..اب تسا رتخد ایربک هک دمهفب ال

؟!! دراد وا یارب یقرف مه..هچ شا ییابیز

یور یا هطقن ارهب شا هنارکفتم و هدش کیراب ِهاگن و دوشیم هنیس هب تسد ایربک

: دهدیم فقس

ِلا یخیب دیاب هَا ؟؟؟ اسیلا و شوهم ؟! اهاط ؟؟ دبهم ؟؟ هنک مفشک هک هیک یدعب -ِرفن

.. مشب تکرش نیا هب ندموا

وا یزیچ کی . دوشیمن دنک..اما رکف دهاوخیمن ارچ! دنادیمن و دوشیم تیذا دراد شرآ

: دیوگیم هک تس ایربک ..و دزیریم مه ارهب

یخوش اتود هنم..حاال ِتفرعم اب شاداد .. مراد تسود وناحبس نیا نم لا، یخیب -اقآ

کوکشم ممکی ؟؟ مرتخد نم هنودب اجک زا تخبدب هک.. هشیمن یزیچ ، هگید هنکیم مه

؟؟ شاداد ..هن سین مهم ردقنا هک همه هساو اباب، هرادن بِع .. هشاب هدش

: دنکیم الح صا دوز ، دنیبیم ار شرآ ِهاگن یتقو اما

؟؟ شرآ ..هن شرآ هن.. شاداد -

.رد دوشیم دنلب یلدنص یور وزا دریگیم مشچ دراد، هک یکانتشحو ِیگف ابکال شرآ

دنکیم یعس حاالهک نیمه .و دنکیم رکف ایربک ..هب ناحبس ..هب شدوخ حِلا هب توکس

کوکشم یاههاگن ِمامت ار..زا رتخد نیا دهاوخیم شلد ، دشاب هتشادن یتیمها شیارب

! شا هرخسم یاه یخوش ونآ ناحبس ِهاگن زا صوصخ دنک.هب رود

و تسا هرخسم اهرکف نیا و تسین یمهم ِزیچ هک دوریم راجنلک دوخ اب دراد دنچره

شهاگن و ددرگیمرب ایربک ِتمس هب وهکی تس...اما یزاب لمُا و دراد تفُا شیارب

زج . شیاهتسد ِقاس .. شیاهوم .. شیاهسابل .. شنت .. شیاهبل .. شیاهمشچ .هب دنکیم

شهب ندرک رکف اب ردقنا هک دراد یلا کشا ، دنیبب اهار ییابیز نیا مه یرگید ِسک وا..

؟! دوشیم یبصع

هدنخ ثکم دراد،اب سح .. تسا صاخ .. دراد یگف ..کال دراد مخا وا..هک ِهاگن اب ایربک و

: دنکیم رد یا
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؟؟ مرایب منک مد هوهق هی -مرب

مه ناحبس دنکن . دنکیم هاگن شتروص هب یمک هلصاف و..رد دوشیم شکیدزن شرآ

تس؟! ینتساوخ یدایز رتخد نیا هک دمهفب

دولا مخا و درادن رارق و مارآ ،اما تسا هرخسم شفرح هک دنادیم مه شدوخ دنچره

: دنکیم همزمز هتخیر مه وهب

.. نشب کوکشم تهب نیا زا رتشیب ماوخیمن این.. تکرش وت دایز -

ِتروص رد هدنام تام روطنامه ..و دوشیم وور ریز شدوجو ِمامت .. دریگیم یمد ایربک

: دنزیم بل هتساوخان ، شرآ

... یلیق -

************

. دنکیم هاگن وا ِقاتا ی هرجنپ اجهب نامه .زا دتسیا یم تکرش نامتخاس یوربور

طقف ..و تکرش نیا هب نتشگرب یارب درادن باوخ هک تسا بش !ود نوج سیئر ِرتفد

زبس اجنیا هرابود طاالیع چیه ِنودب هک تسا مهم ردقنا ینعی وا!وحاال ِندید .. یارب

شرآ .. دراد تسود طقف . دنادیمن مه شدوخ ، دنکیم یطلغ هچ دراد اقیقد ؟؟ هدش

فرح .. دنارذگب تقو .ابوا دسانشب ار درم نیا ِدوخ ِدوخ ار.. یهانپ ِشرآ ار..

ار..و شرگیج ِصاخ ِهاگن ار.. شربلد یاهمخا .. دنیبب ار شراتفر .. دنزب

! فوا ، دزادنا یم شبلق ِناج هب هلزلز بیجع هک ییاهفرح .. شیاهفرح

دندوب هتفگ شرآ ِبانج ِدوخ بخ رخآ . دورب تکرش هب دوشیمن تس، اجنیا حاالهک اما

وا هب نیا زا رتشیب یشنم و ناحبس ات دنک دمآ و تفر تکرش هب رتمک تسا رتهب هک

! هیقب .و دننکن کش

؟؟ تسا هارمه بصعت هکاب صاااخ یاه تنوشخ و مخا نآ وزا دوب هتفگ مخا اب

یهانپ ِشرآ ِعون ..زا هنارورغم یاهیزاب نشخ و دهدیم شلا ارم شبلق مه شرکف یتح

..خآ دهد زورب یمک کی ات دنزیم روووز هک یتقو صوصخ تس.هب ینتساوخ یدایز ،
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، ندیسوبن نیا ..و شدیسوبن وحلا.. سح همه نآ هکاب یاو .. شرورغ یاو .. شرورغ

دوب! توافتم ردقچ .. ردقچ

تس! ایربک وا، یارب زور نآ زا دراد،اما یماسرب ِپیت مهزاب . دشکیم یقیمع ِسفن

وا یارب هک تسا نیا مهم . تسین مهم رهاظ ال صا ..هک هنارسپ یرهاظ اب دنچره

! شدوخ طقف . دشاب شدوخ

. دوشیمن دنکیم رکف حاال دنک..اما زیارپوس ار ،وا تکرش هب ندش دراو اب تساوخیم

ربخ هچ تکرش یوت هک دمهفب لوا دیاب .. دشاب روطچ تکرش عاضوا تسین مولعم

هناخرادبآ یوت دیاب ؟؟ای ایآ تفر وا ِقاتا یوت و تفر تکرش ِلخاد دوشیم ! تسا

هاگاراک ِهاگن زا ناما ؟؟ دننزب فرح مهاب هملک وود دوش روج تیعقوم کی ات دیگرمت

! هدنام فک رد ِناحبس زا ناما و ناج یشنم

توافتم و ینیب شیپ لباق ریغ هشیمه . درادیمرب یگنس نیمز یور زا دوشیم مخ

! هچب نیا دنکیم راتفر

رتشیب زکرمت یارب ار شمشچ کی و دریگیم هناشن ار شرآ ِقاتا ی هرجنپ

! دنکیم ترپ هشیش ِتمس ارهب گنس و.. ددنبیم

دروخرب هرجنپ هب هک یگنس یادص ِندینش ..هکاب تسا دبهم اب ندز فرح ِلا حرد شرآ

. دنکیم هاگن هرجنپ وهب دنکیم توکس ، دنکیم

دز؟! گنس هشیش هب یسک -

: دیوگیم بجعت اب دبهم

.. ندز اه هچب دیاش .. منودیمن -

همادا دبهم اراب شفرح و دریگیم هرجنپ زا ثکم اراب شا هدش کیراب ِهاگن شرآ

: دهدیم

یلوا ِتکرش .. همهم ،دمال هشاب مهم نوشتمیق هکنیا زا رتشیب .. متفگیم متشاد -هرآ

... هشیم هرت.. هرت..ابکالس زور هب شاهحرط تس،اما باال شسانجا ِتمیق دنچره

دنکیم هاگن هرجنپ هب زیت ! رتدنلب رابنیا . دوشیم دنلب هشیش یادص مهزاب شفرح ِنایم
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: دیوگیم دبهم و..

؟؟ هیرازآ مدرم مودک منیبب راذب -

: دیوگیم شرآ وهکی دوش، دنلب هکنیا زا لبق اما

! منیبب مدوخ نک ربص -

هرجنپ ِتمس ارهب وا یزیچ کی ! دنیبب شدوخ دراد تسود ارچ دنادیمن و

نکمم . دنکیم روطخ شنهذ هب هک تس یزیچ نیلوا ایربک یاهیزاب سخُت و.. دشکیم

! دنادیم ..ای..هچ شیاه قیفر زا یکی ؟!ای دشاب وررپ هچب نامه تسا

، دوشیم مخ یتقو و.. دنکیم زاب ار هرجنپ .ِرد دوریم هرجنپ ِتمس وهب دوشیم دنلب

ترشیت هک یرتخد . دنام یم کرتخد ِینتشاد تسود و.. انشآ ی هرهچ یور شهاگن

یا هدنخ ..و هنارسپ .ابکالیه دیرخ یدیع شیارب هک نامه دراد، نت ارهب یگنر درز

ِدوخ تس.. ایربک . دننزیم قرب یکاله، هبل ِریز زا ییاهمشچ ..و شتروص یور نهپ

! شدوخ

دوریمن شَتک یوت یراددوخ هک المه صا . دهدیم لو ار شا هدنخ ، شرآ ِندید اب ایربک

: دیوگیم یباوخبل حتلا وهب دهدیم ناکت شیارب مه یتسد ! تسه هک نیمه و

سالماا!! ششششرآآآآ ! شرآ -

و هفایق نآ اب ردقنا ات درک رسوهت دیاب ار فرّشیب ِکرتخد نیا . دنام یم تام شرآ

! دنازرلن ،لد نابز

نآ ..هکاب ایربک هب هرابود هدش..و شا هریخ واکجنک هک دنکیم دبهم هب هاگن کی شرآ

ارچ! دنادیمن و هداتسیا اجنآ نُک بآ ولد هزماب ی هدنخ و تخیر رسو

: دیوگیم یناوخبل حتلا هب مه ووا دهدیم ناکت رس

؟؟؟ هیچ -

دیآ: یم شرآ یارب ییوربا و مشچ دعب و دنکیم سکعرب شرس یور ار شه کال ایربک

! سیپ .. سیپ سیپ -
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یچ! ینعی دیمهف گنشق االن

ار دبهم یادص . دهدیم ناکت اوه رد نتسنادن ِتلا ح هب یتسد و دریگیم شا هدنخ

: دونشیم

؟؟ یهانپ یاقآ هیک -

تکرش وهب دهدیم باال وربا . دهدیمن تصرف ایربک و.. دنکیم وا هب ارذگ ِهاگن کی شرآ

: دهدیم ناکت یتسد و دنکیم هراشا

باالایهن؟؟ مایب ؟؟ تساربخ ..هچ سیپ سیپ -

باختنا ار تنطیش رپ یاههار نیا و دنزیمن گنز ارچ ؟؟ رخآ دیوگیم هچ چنف هلوت

تسود .. یکمیاق یاهراک ..ایکال هناگچب یاه یزاب کشاب میاق لثم ؟؟ دنکیم

ثمال! رطخ ..رپ ینتشاد

: دروآ یمرد دوخ زا ییادص .. کرتخد یاهراک زا جیگ شرآ

! داوخیم یچ منیبب .. هرسپ نیا ههههع -نیا..

: دونشیم ار دبهم یادص

؟؟ هرسپ مودک -

ِلا حرد ، طبترم یازجا ِمامت و تروص و ندب و تسد هکاب تس ایربک هب شساوح شرآ

تس! یشکدوخ

مایب ؟! شرآ مایب ؟؟؟ یچ یشنم موناخ ؟؟ تسه ناحبس ؟؟ هبوخ معضو رسو ؟؟ مایب -

باال؟؟ مایب ؟؟ تقاتا وت

: دهدب ار دبهم ِباوج ات دنکیم عمج ار شساوح یتخس هب

هدش.. شگرم هی راگنا .. ماسرب -نیا..

باال.. دایب وگب بخ ؟! ماسرب -

ِشیپ ، دشاب مشچ رد شدیفس یاهتسد دیاش ..هک گنر درز ِترشیت نیا باال؟!اب دیایب
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دنکن ! ناحبس ِهاگن مهزاب و.. دنک رت کوکشم ار یتمحر دیاش و.. دیایب ناحبس مشچ

؟! ترشیت نیا اب دوش فشک شیاه یج یج

: دیوگیم ایربک هب ور دیدرت اب

بخ..ایبباال.. -

یدیدرت رُپ ِتلا ح کی واب دشکیم ارباال شبل ی هشوگ و دنکیم کیراب مشچ ایربک

: دنکیم شهاگن

؟؟ مایب -

: دیوگیم نیح نامه ورد دهدیم باال وربا . دیایب هک تس یضاران شرآ

؟؟ هدش یچ -

. دوشیم رمک هب تسد و دناراخیم ار شندرگ ِتشپ . دوشیم جیگ ایربک

؟؟ -مرب

: دیوگیم هدارا یب شرآ

؟! اجک -هن

!واب قوذ ،زا دوشیم عمج شناهد و.. دنامیم هریخ وا ِنتفگ ِتلا ح هب یا هیناث ایربک

: دیوگیم هدش عمج ِناهد نامه

؟؟ بخ..مرن -

: دسرپیم یرگید ِلا وس ایربک . دنکیم شهاگن یا کالهف ِمخا اب شرآ

باال؟؟ مایب -

: دیوگیم هدنخ اب دبهم

؟؟ هچب نیا هگیم یچ -

دیآ.زا یم هرجنپ ِتمس هب دراد و هدش دنلب شیاج زا هک دنکیم دبهم هب یهاگن شرآ



tlg
:@

NOVELSLAND

رد تسرد لمعلا سکع . دشاب هتشاد یراتفر هچ و دنک هچ دنادیمن ایربک یاهراک ِتسد

! تسا تخس وا، یاهراک ِربارب

: دیوگیم ایربک و دراد مخا هدارا یب

؟؟؟ باالایهن مایب شرآ -

: دیوگیم ایربک هب ور دولا مخا شرآ . دتسیا یم شرانک دبهم

هیچ! منیبب نییاپ مایب ربص -

باال نامه .وزا دنکیم شهاگن بجعتم و واکجنک هک تسا دبهم ِتمس هب ایربک ِهاگن

: دسرپیم

؟؟ ماسرب هدش یچ -

: دهدیم ناکت وا یارب یتسد ماسرب

؟؟ لا وحا .. شاداد -سالم

: دهدیم ناکت رس دبهم

باال؟؟ یایمن ارچ -سالم..

: دیوگیم شرآ ، دهدب باوج هکنیا زا لبق

هدش.. یچ منیبب ..مرب هدموا شیپ شساو یلکشم -هی

: دیوگیم ایربک هب وور

.. نییاپ مدموا ، اسیاو اجنومه -

صوصخ ..هب دنیبن یسک ار شقوذ یرپ هدنخ ..ات ددرگیمرب و دریگیم مشچ ایربک

! دبهم

شا یشوگ و چییوس ِتمس هب هک یشرآ هب هاگن کی و دنکیم ایربک هب هاگن کی دبهم

: دیوگیم بجعت .اب دوریم زیم یور



tlg
:@

NOVELSLAND

؟؟ مایب منم ؟؟ هدش یچ -

: دیوگیم و درادیمرب ار یشوگ و چییوس شرآ

.. مایم دوز .. داوخیمن اباب -هن

و دوریم شقاتا ِرد ِتمس ،هب دشاب دبهم فرط زا یرگید ِفرح ِرظتنم هکنیا ِنودب و

: دیوگیم

.. مینزیم فرح مهاب تکرش اتود نیا ی هرابرد ادعب -

یم نوریب شرتفد وزا دیوگیمن یزیچ .اما تسا هدروخ اج وا ِراتفر زا یمک دبهم

،ومه دنیبیم ار یتمحر مه . دوریم نوریب ِتمس وهب ددنبیم ار شرتفد ِرد شرآ دیآ.

دیآ. یم نوریب تکرش ،زا دنزب یفرح هکنیا ِنودب ار..اما ناحبس

مه هلصاف دیآ.وبال یم نییاپ اه هلپ ،زا شزولب ی هقی و تاوارک ِندرک بترم ِلا حرد

هک دراد زاین ادیدش ار. نامتخاس ِرد ِتومیر مه و دنزیم ار شنیشام ِتومیر

.. شا هدنخ لدم نامه اب ایربک نامه ! دنیبب رتشیب ار ایربک ِدوخ ِدوخ ار.. ایربک .. یمک

لا بند ار وا ِنیشام شهاگن اب ایربک دیآ. یم نوریب تکرش وزا دوشیم نیشام ِراوس

: دشکیم باالیی دنلب ِتوس و.. دنکیم

!! ووواااباب تِنفخ ِتکرح هب نوج -

و مخا .واب دهدیم نییاپ ار درگاش ِتمس ی هشیش و دنکیم زمرت نابایخ ِرانک شرآ

: دنکیم هراشا وا هب تیدج

-رپبباال!

نهپ ی هدنخ .اب دریگب ار شا هدز قوذ ی هدنخ یولج دناوتیمن مه هرذ کی رگید ایربک

اب بل ِریز .و دبوکیم مکحم شبلق و درادیمرب مدق وا ِتمس هب شتروص یور هدش

: درغیم صرح

؟؟ هدوز تای هبذج و مخا هساو منک شغ -

اباحم .ویب دنیشنیم شرانک . تسا شتروص ِنهپ هدنخ و دنکیم زاب ار نیشام رد
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: دنکیم شهاگن و ددنخیم

هک! ما ییوهی یاتکرح نیا قشاع -

تسود یلیخ و.. ایربک ِنامشچ ِقرب و هدنخ یارب دوریم شلد و دنکیم شهاگن شرآ

ِینُک بآ لِد یاراک و یتسابردور یب یافرح و هدنخ نیا قشاع منم هک" دیوگب دراد

ِنداد زورب ! دناوتیمن و دراد یگنرمک ی هدنخ و دراد مخا شیاج هب !"اما ماوت

و دنکیم زارد تسد ! فرح اب صوصخ ،هب تسایند ِراک نیرت تخس شیارب تاساسحا

: دراشفیم شناتشگنا اراب ایربک ِپل ِفرط ود

؟؟ دش تادیپ وهی اجک زا هگید -وت

لدم نیا اب رگید وا.. ِیتنعل ِتکرح یارب تسا ندرک شغ ِلا حرد شا یروطنیمه ایربک

ار دوخ روطچ دراد، یباذج هداعلا قوف ِداضت مهاب هک هدنخ و مخا نآ ..اب ندز فرح

؟؟؟ دنک عمج

: دیوگیم و دراشفیم مه هب مکحم ار شیاهمشچ یصرح ورپ نهپ ی هدنخ اب

!هب ییییضوع ی هچ لوغ نییاپ یایب مدرکیمن رکف .. نوج سیئر دایب تور هب -فُت

؟؟ ههههن یدموا نم ِرطاخ

اه! تسا شتاساسحا ِزاربا ِجوا

! شدسوبب .. دراد تسود ردقچ و دراشفیم رت مکحم ار شپل یا هدنخ کت اب شرآ

هک دنک شا هفخ و دروایب دنب ار کرتخد ِسفن هک مکحم ردقنا ! مکحم یلیخ .. مکحم

! دنکن یربلد یروطنیا رگید

!! ینزب ونم ِخم ینوتیمن تاراک نیا !اب ولوچوک تیربک دنبب .. وتنهد دنبب -

؟؟ بانج ینئمطم

! دناوتیمن دنچره ، دنکیم روج و عمج یتخس ارهب دوخ ایربک

؟؟ یکاخ هداج ینزیم ارچ ، هگید مدرک رد قوذ هرذ هع!هی هگید رادنرب زاف -واب

هداج دنزیم دراد و.. دنزیم ایربک ی هدش زاب هزات یاهمشچ یور هب یوحم ی هدنخ شرآ
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؟؟ دوب تیمها یب هک دوشیم رتخد نیا ِلباقم رد روطچ .. یکاخ

؟؟ ینک راتفر یداع یتسین بخ..دلب نکن قوذ -

: دیوگیم هناقداص ایربک

؟؟ منک راکیچ ، متسین دلب هگید روج بخ.. هیروطنیا ملدم -

! دربب لد دیاب .. رگید یچیه

: دیوگیم نیح نامهرد .و دروآ یمرد تکرح ارهب نیشام و دریگیم مشچ شرآ

.. تسین دازیمدآ ِلثم تیچیه -

: دیوگیم یصاخ ِتلا وابح دهدیم یاباال هناش و دنکیم جک یبل ایربک

؟؟ ایدب هبوخ نیا -حاال

تخیر و پیت ..نیا تروص نیا ؟؟اب دشاب دب دوشیم و دنکیم وا هب ییارذگ ِهاگن شرآ

بل ِریز ؟! دشاب الدب صا دوشیم .. یتحار ردقنا و.. اهادا و نابز نیا ..اب صاخ ی هفایق و

: دیوگیم یگف ابکال

دوب.. دب شاک -

: تنطیش ،اب دشکیم ولج شتمس ارهب دوخ و دونشیم ایربک

شرآ ؟؟؟ ششششرآآآآ ؟؟ شرآ زیچ..هرآ هن ؟؟؟ سیئر هرآ ؟؟ مبوخ ؟؟ هبوخ ینعی -

؟؟ شرآ ! شرآ .. هنومب منهذ وت مگب دیاب ..یه شرآ شرآ

رابره .و دنکیم هزم و.. دنکیم رارکت ار شرآ ِمسا دراد فلتخم صاه نحل اهو متیر اب

: دیوگیم یا هدارا یب ِزان هکاب یراب نیرخآ صوصخ .هب دزیریم مه هب رتشیب ار شرآ

؟؟؟ شرآآآ -

: دیوگیم مارآ و.. دنکیم شهاگن ، هدنامن شزا یچیه رگید هک یباصعا اب شرآ

! ایربک دنبب -
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: دیوگیم هدش عمج ی هدنخ اب ایربک

! هشواب -

تس ایربک رخآ . دشکیمن لوط نتسشن مارآ نیا رتشیب هیناث دنچ .اما دنیشنیم فاص و

! شنورد رد گرزب ِلوو کی و

یبِک ..نم میشاب تسود ووت ..نم اتسین مدب یِا مدید .. مدرک رکف بش ود نم -اقآ

؟؟ یچ شرآ .. شرآ ..وت هلگشوخ

ِلا بند . دنکیم شهاگن هنارکفتم و قیمع و.. ددرگیمرب شرآ ِتمس هب دعب و دنکیم یرکف

! شرآ یارب تس یبقل

: دیوگیم مخا اب شرآ

! تاج ِرس نیشب -

: دیوگیم ار شیاه هنیزگ اما ایربک

وگالخ! شرآ .. کِرش شرآ .. هلوغ شرآ .. هلضع شرآ .. رورغ شرآ -

. دنکیم شهاگن شرآ ، دیوگیم هک یا هنیزگ نیرخآ اب

؟؟ مدنبب تارب مدوخ ،ای یدنبیم -

: تسا شتسد ِفک هک یسح ،اب دنکیم تشرد مشچ ایربک

؟؟ یایب تکرح -

و دریگیم نامرف ارهب شتسد کی ؟! دشاب شدوخ حِلا هب شرآ هظحل کی تشاذگ رگا

ورپ عیرس ار .وا دنکیم هقلح ایربک ِندرگ ِرود تسد و.. دنکیم زارد ار شرگید ِتسد

: درغیم و دشکیم دوخ ِتمس هب تنوشخ

؟؟ یراد تسود تکرح -

؟؟؟ هن هک دیوگب غورد
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! مرادن تسود بخ..هن -

ِرتخد نیرت اورپ ویب نیرت وررپ اعقاو و.. دنکیم وا ِناراب هراتس یاهمشچ هب هاگن شرآ

شسح ار.. دوخ روطچ ؟؟و دهدب دیاب روطچ ار ییاورپ یب همهنیا ِباوج تس! ایند

؟! دراد هگن ناما رد وا ِتسد ار..زا

یاهبل ..ات ددرگیم شهاگن رابنیا وا..و هب یا هرابود ِهاگن و دزادنا یم ولج هب هاگن کی

! ایربک ِیندیسوب و ابیز

: دزیریم نوریب هب شناهد زا هدارا یب ار تاملک و دوریم دنب شسفن شرآ ِهاگن اب ایربک

! یشکیم ونم ِندیسوب ی هشقن یراد هک راگنا ینکیم هاگن یروج -هی

. دنکیم هاگن ولج هب مهزاب و ددنخیم و.. دنکیم مخا وا یاهفرح زا جیگ شرآ

! مدنبب وتنهد مایب دیاب ور هتکرح -

بقع ار دوخ .. دشکیم تلا جخ ! تسین ناسآ مه اهردقنآ هک دنیبیم هظحل نیا رد ایربک

: دیوگیم و دشکیم

منهد ِباسح هب هکنیا زا لبق ، مدنبیم ومنهد مدوخ .. منزیمن فرح هگید لا یخیب -

! هشب یگدیسر

ومال! هب تس یا هزماب و بیجع ِزیچ مه.. ایربک ِندیشک تلا جخ . دنکیمن شیاهر شرآ

؟؟ یاوخیمن -

کیدزن و رود تسا رارق ! دهاوخیمن مه دیاش .. دنادیمن ! دهاوخیم هک تسا مولعم

: دیوگیم حیلا کی !اب دنشاب شرآ و ایربک طقف .. تسود طقف و دنشاب

.. منیشب راذب .. یداد ریگ ماوت واب -هن

یاضف . دریگب مارآ دنکیم یعس و دنیشنیم فاص ایربک . دنکیم شیاهر ثکم اب شرآ

هی مادکره انعم..هک ورپ نیگنس ِتوکس ..کی تسا توکس . دوشیم یروج کی ناشنیب

تسین مولعم هک یدصقم ِتمس ..هب شرآ ِنیشام ..رد یراهب ِرصع یاوه . دنراد حیلا

اجک! تسین مهم و دنوریم ار ریسم یدوخیب دنراد طقف . تساجک
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دنک! لر تنک ار دوخ دناوتیمن رگید مک مک ایربک و.. دشکیم لوط هقیقد جنپ زا رتشیب

هک! دناوتیمن یروطنیا .. دروخب لوو یمک .. دنزب یفرح دنک.. یتکرح دیاب

: دنزب یفرح هک ددرگیمرب شرآ ِتمس هب وهکی

-آ..

: دنزب یفرح ات دنکیم وا هب ور شرآ ، نامز مه اما

.. تیربک -

..و دنوشیم یمه هریخ و دننکیم توکس مهاب ودره و دنیوگیم نامز کی رد ودره

: دیوگیم شرآ . دندنخیم ودره

وگب.. -

: دیوگیم و دراد یرتگرزب ی هدنخ ایربک اما

! هگید وگب ؟؟ یچ تیربک وگب! ؟؟ یگب یتساوخیم یچ .. شرآ وگب وگب.. وگب.. -وت

دنک: شرود ات دنزیم ایربک ِتروص ارهب شتسد ِفک و دریگیم شا هدنخ شرآ

! ههههدب تصرف هظحل -هی

: دنزیم سپ ار وا تسد ایربک

وگب.. .. هشاب بخ -

: دیوگیم و دتسرفیم نوریب باالیی دنلب ِسفن شرآ

؟؟ یدرک یتشآ تنامام هکاب مسرپب متساوخیم -

! تعِش ؟؟ نیمه و دنکیم جک یبل ایربک

هبفالن.. مدرک ترویاد منم هراد، مراک شتکرش مرب هک داد مایپ هن..مهب -عفالهک

: دهدیم ارباال شا هناش کی ایربک و دنکیم شهاگن مشچ ی هشوگ زا شرآ
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.. مدادن مشباوج .. هگید متفرن نک.. شلو ال صا ! درادن یدب ِینعم اجنیا -فالنرد

: دیوگیم . دمهفیم بوخ ار ایربک یادص ِیروخلد و یتحاران شرآ

هک.. هشیم تتخس -

، دهدیم نییاپ ار هشیش هکیلا ..ردح ددرگیمرب هشیش ِتمس وهب دریگیم مشچ ایربک

دیوگیم

؟؟ منک راکیچ هگید مشکیم یتخس مکی ..اما تسه هک تخس -

: دنکیم دنلب ار شیادص وهکی ایربک ،اما دنزب یفرح دهاوخیم شرآ

!! رررررگیج یاو -

: دنزیم رشت و دریگیم شا هدنخ . تسا نابایخ ِرانک ِیترق ِرتخد نآ اب دنکیم رکف شرآ

زیه! ِسومان -یب

: دیوگیم و دهدیم نوریب هشیش ارزا شتسد ود ایربک

اتود میرب ! یگنشگ زا مدرُم هک راد ..هگن مرادن و راد ! تساجنیا نم ِسومان راد.. -هگن

! هشاپب نومرگیج ، مینزب رگیج خیس

! دنیبیم نابایخ ِرانک یکرگج ِطاسب و دنادرگیم هاگن و دنکیم شهاگن ریحتم شرآ

: دیوگیم نئمطمان

.. یروخب رگیج و یسیاو نوبایخ ِرانک یاوخیم هک وگن -

: دنکیم شهاگن ناجیه اب ایربک

ترپ نیشام زا ومدوخ ات راد ..هگن هگید هنداسیاو نوبایخ ِرانک نیمه شهب هزم -

! نوریب مدرکن

همقل رگج و دتسیاب نابایخ ِرانک هک هدنام شنیمه یاو.. و دنزیم شرس هب یتسد شرآ

! دروخب و دنک
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دنکیم زارد شرآ ِتمس ارهب شتسد ، دریگب یکرگج ِطاسب زا مشچ هکنیا ِنودب ایربک

: دنزیم شیوزاب هب دنت ودنت

.. تشوگ شوخ یوب زا مدرک فعض راد! هگن یبک ِنوج .. هههگید راد -هگن

: درغیم ایربک یاه یشکدوخ زا بجعتم

؟!! تشوگ شوخ منوا ؟؟ یروخب رگیج یسیاو یاوخیم ینودلا غشآ نیا -وت

: دنکیم هاگن مخا اب ایربک

تشُک م هدعم .. مینزب خیس ود میرب زمرت ور نزب .. هگید هیکَرگیج هع! هیچ ینودلا غشآ -

.. وشدوخ

؟! هدروخن راهان زونه رتخد نیا روطچ و تسا رصع ِجنپ تعاس .. دمهفیمن

منوا .. هتفاثک ایهن.. تس هدنوم شارگیج .. نتسشن ، نتسش تسین مولعم انیا.. هلا غشآ -

و... مسیاو نوبایخ ِرانک ماوخب هتشز نم هساو ال صا ! نوبایخ ِرانک

: دشکیم ار هریگتسد وا هب هریخ ایربک ، شیاهنتفگ هضور ِنایم

.. مینکیم شدر میراد لغب نزب ! شرآ وگن ررررعش -

: دنکیم هاگن هدش هدیشک ی هریگتسد هب بجعت و سرت اب شرآ

ورد! نوا دنبب -

: دنکیم زاب رتشیب وردار دنکیم عمج یتحاران اراب شیاهبل ایربک

هم! هنشگ وت.. ِنوج هرادن هار یکی -هن..نیا

: دربیم موجه شتمس هب سرت و مخا اب شرآ

! مروخب رگیج مسیمِنیاو ینودلا غشآ نیا وت ..نم رتهب یاج هی میرب دنبب -

و لد یاه خیس هب هریخ ایربک و تسا کراپ نابایخ ِرانک نیشام رگید یا هقیقد و

اهو تشوگ شوخ دنا.ونآ ندش بابک ِلا حرد لا غز یور هک ییاه هولق و رگج
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! خوا ربلد یاه کعوخ

! شِگنت نزب هگید ِکعوخ اتود شاداد -

دش ندش یضار هب روبجم هکنیا وزا دهدیم لُه بقع ارهب وا بذعم و یضاران شرآ

،یب دنرخب رگج خیس نابایخ ِرانک ِفیثک و کرچ ِیطاسب وزا دتسیاب نابایخ ِرانک هک

! اجنیا اب فراعتمان ِیمسر ِپیت نیا اب صوصخ تس.هب یبصع هدارا

! مگیم شهب مدوخ ، بقع ورب -ایب

هدش، بابک یاهتشوگ رتدوز هک لوه ادیدش و تسا هدز قوذ ادیدش ایربک وا، ِسکعرب

! دروخب و دنوش هدامآ

.. منیشب متفر ..نم هزپب ور اتشوگ شوخ نیا گنشق وگب سپ -

: دیوگیم مخا واب دریگیم ار شتسد شرآ دوش، رود هکنیا زا لبق

اسیاو ؟؟ هدش عمج اجنوا لزارَا ردقچ ینیبیمن ! مدوخ ِشیپ اسیاو .. هدرکن -المز

! منیبب اجنیمه

و..بل دوریم فعض و.. دوشیم یوا هریخ و دناخرچیم شتمس هب رس مارآ ایربک

: دنزیم

! شغ -

ِنیع دوش!ورد ایربک یاه یربلد ِترپ شساوح دهاوخیمن و دشکیم یدنلب ِفوپ شرآ

یتح دوش، رود شزا ایربک ، تسا لزارا و رسپ رپزا هک یغولش نیا رد داوخیمن حلا،

ال! صا دنک شغ و دتسیاب شرانک روطنیمه هرذ. کی

دیآ یمن ششوخ ! شدوخ یور .. دنکیم سح ناشدوخ یور اهار یلیخ ِهاگن .. دراد مخا

تس؟! یطحق ناروتسر رگم رخآ و هداتسیا نابایخ ِرانک رگج، خیس ود رطاخ هب هک

هنشُگ ی هدش مولظم ِیماداب یاهمشچ یارب شلد و داد شوگ شفرح هب ارچ

دش؟! مرن

هگن شرانک و هتفرگ ردرب مکحم ار شتسد هک دنکیم رکف وا ِتسد اما..هب ایربک
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! فوا دوریم شلا هچم شبلق . دروخب بنُج ششیپ زا دراذگیمن و هتشاد

ِدادتما ،رد یرتم مین ادودح یوکس کی هک تس یزبس یاضف ِرانک یکرگج ِطاسب

ِدصق هب هک یناسک ِرثکا .و تسا هدش هدیشک زبس یاضف و نابایخ نیبام زبس، یاضف

اب غولش اتبسن ییاج دنا. هتسشن وکس نامه یور دنا، هدمآ اجنیا هب رگج ِندروخ

! دربیم مدآ رس زا شوه هک ییوب و.. هدرک اررُپ اضف ِلک هک یدود

نانچمه .و دوشیم هدامآ ایربک ِلد ِزیزع یاهتشوگ و دسریم نایاپ هب راظتنا هرخ باال

حیلا! هچ یاو حیلا.. هچ و تسا شرآ ِتسد یوت شتسد

ِینیس ، تسین شی واال ِناش الرد صا وکالسهک پیت نآ مه..اب رد یاهمخا اب شرآ

: دیوگیم و دریگیم یکرگج ِدرگاش ارزا هدش هدامآ

.. رایب مه یلعبآ ِغود اتود -

: دیوگیم عیرس ایربک

ومیلبآ و شاول نون .. رایب یرگت هباشون هی نم هساو شاداد ! ماوخیم هباشون -نم

.. شِگنت نزب ، یتشاد مه لفلف و نوحیر هرن.. تدای

: دنکیم شرآ هب ور دعب و

؟؟ یاوخیمن یچیه -وت

: دنکیم هراشا راو دیدهت ! رخآ تسا الت رتخد نیا ردقچ و دنکیم کیراب مشچ شرآ

-ورب!

: دیوگیم و دهدیم ورف ار شقوذ ایربک ! نِشخ هُا

.. مینیشب میرب ..ایب شعاب -

: دیوگیم یکرگج هب وور دوشیمن یضار شلد ، دنوش رترود هکنیا زا لبق و

غاد .. مربب مایب شرخآ هک راذب مالمی ترارح ور طقف نزب، هولق هگید اتود شاداد -

! هنومب
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: دیوگیم مارآ و دنکیم شرآ هب ور دعب و

.. نومهب هدب حلا میروخب خیلا خیلا خیس هی شرخآ -

هنسرگ ردقنا ینعی ! تسا مکش ی هروخ ردقچ .. درادن مه ینزو اه.. تسا هچب هرذ کی

شوخ و هولق و ولد رگج مه دیاش ؟؟ای هدروآ قوذ ِرس ار وا اهاج روطنیا ؟؟ای تسا

؟!! ایربک ِقشع ِشدنچ ِتشوگ

ناشنیب ار ینیس مه! ِرانک .. دننیشنیم وکس یور و دهدیم تیاضر هرخ باال

و دوشیمن زاب مه زا شیاهمخا ! اضف نیا رد تسا بذعم ردقچ شرآ و.. دنراذگیم

تصش دیاش شیانهپ هک ییوکس نامه یور ایربک وا، ِسکعرب و تسا هریخ اههاگن

دنلب یکرگج ِدرگاش هب ور ار شیادص و دنیشنیم وا هب ور ونازراهچ ، دشاب یتناس

: دنکیم

و.. ومیلبآ .. داتفا نهد زا ارگیج ، نوسرب نون شاداد -

: دیوگیم مخا واب دنزیم شیوناز هب شرآ هک دیوگب لوا ارزا همه هرابود دهاوخیم

.. هرایم ..االن شدوخ دیمهف ! دنبب -

یا هدنخ ، دنیبیم ار شمخا و تیدج یتقو و دنکیم شرآ ِهاگن زاب ناهد روطنامه ایربک

: دنکیم

.. میروخب .. مگیمن هگید بخ! -هع..

ایربک ی هدنخ ِهاگن .. اجنیا رد ندوب زا یتیاضران ِجوا ..رد ندوب بذعم ِجوا رد شرآ

ِتروص . دنام یم ایربک ِگنشق ی هدنخ ی هریخ ! تسا بوخ یکی و..نیا دنکیم

ِندوبن مهم .. شندوب تحار .. شندوب ایر ..یب شیاهراک .. شا ینتشاد تسود

زا ییاتدنچ هک حاالیی نیمه .. تسا نآ رد هک یطیحم یتح .. یهاگن چیه .. سکچیه

: دریگیم وا ِتمس هب مه هکت کی و دراذگیم شناهد یوت تسد اراب اهتشوگ

تس.. هزات همولعم گنشق .. هرادن فرح ! هتخاس یچ نیبب روخب -

. تسا گنشق هزمشوخ یاهلا غشآ نیا یارب مه شا یمرگ رازاب
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زا درادن تسود دنچره . دریگیم ایربک ِتسد ارزا رگج هکت ، دشکیم هک یدنلب سفن اب

هناوید اب دراد تسود حلا، ِنیع رد ،اما دراذگب شناهد یوت یزیچ ینودلا غشآ نیا

هریخ هریخ ایربک .و دراذگیم شناهد یوت ثکم دوش.اب هارمه کرتخد یاهیزاب

تس. وا ِدییات ِرظتنم و دنکیم شهاگن

؟؟ هدیم حیلا هچ یدید ؟؟ دموا تشوخ ؟؟ هبوخ س؟؟ هزمشوخ -

هراپ شیتآ ِرطخرپ ِتیربک ِرانک دوشیم . دنکیم نییاپ باالو یرس و دریگیم شا هدنخ

؟! دهدن هزم یزیچ

شرآ و دروخیم دنت دنت ار شیاه همقل ایربک . دننکیم ندروخ هب عورش رگید یا هقیقد

. دوبن یسک و دوب رتتولخ یمک اللقا شاک . ندوب بذعم ِسح و.. هنینامط اب

یمک. هعرج کی ار شغود شرآ ، دروخیم پلق دنچ پلق دنچ ار شا هباشون ایربک

دراد تسود طقف . دنکیم هاگن شندروخ هب شرآ و.. تسا گرزب ایربک یاه همقل

غاد و خیلا ارخیلا هولق ِخیس نامه رخآ رد دنک!هک شهاگن طقف دنک.. شهاگن

: دسرپیم شندروخ هب هریخ شرآ و.. دروخیم

؟؟ یدوب هدروخن راهان ارچ -

: دهدیم باوج تیمها یب ایربک

.. متشادن وش هلصوح -

؟! دهاوخیم هلصوح مه ندروخ رگم

؟؟ ندروخ راهان ی هلصوح -

: دنکیم نییاپ باالو یرس ایربک

.. مرادن تسود وندروخ اذغ ییاهنت -

یاه هنوگ هک.. شتروص هب یهاگن .و دنکیم شفیرظ الرغو یاهتسد ِقاس هب یهاگن

لا!ره رچن ال ماک وکابالس،و یزورما ِسیف کی ! دراد یگنشق ِیناوختسا ی هتسجرب

یاهبل طقف ال صا !ای درکیم ار ایند ِقشع ، تشاد ار کرتخد نیا یوربا و مشچ یرتخد
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و... زیمت و فاص ِتسوپ و گنشق یاه هنوگ و یملق ِکچوک ِینیب ار..ای شمرُف شوخ

: درغیم کالهف

؟؟ یسریمن تدوخ هب مکی ارچ -هَا

.زا دنکیم شیاهوم الهبالی تسد و تس یبصع شرآ . دنکیم شهاگن بجعت اب ایربک

: دنکیم هراشا و دیآ یمن ششوخ اردز، فرح نیا هتساوخان هکنیا

! روخب -

: دریگیمن وا زا مشچ اما ایربک

؟؟ همِچ هگم -

یاهمشچ ایربک . دنادرگیم هاگن شتروص یوت و دنکیم کیراب مشچ یگف ابکال شرآ

: دنکیم رت تشرد ار شتشرد

؟؟ متشز -نم

: دنیچیمرو بل ایربک . دریگیم یرگید سح وا ِنحل ،زا یگتخیر مه هب ِجوا رد شرآ

بخ! االن مماسرب -نم

.اما دهدیم ورف ار شا هدنخ یتخس وهب دشکیم ار شرآ ِبل یا هتساوخان ی هدنخ

: دیوگیم ، دنیبیم هک ار شا هدنخ ایربک

؟؟؟ ما یپ یپ ِیجومیا -نم

: دنزیم ایربک ِرس اروت شناتشگنا صرح واب دوشیم لِو شرآ ی هدنخ

؟؟ هراد یطبر هچ ؟؟ وت یگیم یچ -

: دنکیم پچ یا هفایق ایربک

زاب ششین ، هنیبیم ونم ی هفایق و تخیر هکات مداتفا سِرپ وتا ِدای وُخ! نزن -

داد.. تسد مهب ندوب یپ یپ ِیجومیا ِسح ، یدیدنخ مهب نوا ِلثم .. هشیم
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: دیوگیم و دروآ یمن رد رس شیاهفرح زا

؟؟ هیچ سِرپ -وتا

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

شوخ و فیطل یلیخ .. هدموا ششوخ نم شوزا هّلک ِسپ هدز ادخ هک ادخ هدنب -هی

.. هنوج ییوتا و هدنخ

حلا نیا واب تسین حضاو دایز کرتخد یاهفرح . دوشیم عمج مک مک شرآ ی هدنخ

: دنزیم یرگید ِفرح ایربک . دریگیم یدب ِسح

منک.. رکف مدش ریس یدودح ات -نم

یاهتشوگ ِندروخ ِلوغشم زونه ایربک و دنکیم هاگن توکس رد یا هیناث دنچ شرآ

دوش! ریس لماک ..ات تسا هدش بابک

: دسرپیم للعت اب شرآ

؟؟ ییاهنت ارچ -

ِهاگن و.. دنکیم هاگن شرآ هب ثکم .اب دوشیم کشخ ایربک ِتسد رد هولق ِتشوگ هکت

. تسا بارخ شرکف و دراد مخا شرآ .هک دنیبیم ار وا ِرظتنم و واکجنک

: دشکیم دنخبل ِنودب یبل ایربک

.. مرهق م هنن اب نوچ بخ -

: دسرپیم عیرس شرآ

؟؟ تسین تشاداد هگم -

: دوریم ایربک ِبل یور زا مه یعونصم ی هدنخ نامه

.. هراک ِرس هراچیب هک نوا -

: دسرپیم هرابود و تس یرگید ِزیچ شروظنم . دنادب دهاوخیمن ار اهنیا شرآ
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؟؟ یدروخن یزیچ نیمه هساو -

.. هدیمن حلا مهب ، ماهنت یتقو بخ -

: دسرپیم مارآ و دنزیم یسدح و دنکیم مخا شرآ

؟؟ یدوب هدروخن ما هنوحبص -

یاباال هناش طقف . دیوگب غورد دناوتیمن و.. دنام یم شرآ یاه مخا یور ایربک ِهاگن

ایربک . دشکیم یقیمع سفن یرتدب ..ابحِلا بجعت اب شرآ . دریگیم مشچ و دهدیم

یلا: یخیب ِرد هب دنزیم .و دروخیم یپلق دنچ و درادیمرب ار شا هباشون

هب نبسچیم نراد اه هولق هک منکیم ساسحا مراد گنشق ! رسپ داد حیلا بجع -

منت.. یاتشوگ

یاهمشچ .و دراذگیم شپل یور ار شتسد ناجیه واب دروآ یمرد یا هزماب ی هفایق

: دهدیم شرآ ارهب شا هدش تشرد

.. ماجنیا دیبسچ فاص شیکی ! خوا -

: دشکیم مارآ ار ایربک ِپل و دنکیم زارد تسد یناج ییب هدنخ کت اب شرآ

.. ردقنا این ملیف -

دنک: مرگ ار ناشنیب یاضف رتشیب دنکیم یعس و دهدیم تعسو ار شا هدنخ ایربک

اج مفان ِلغب گنشق نوشیکی .. منکیم نوشسح مراد تاهوربا ِناج وت..هب ِناج -هب

..نیا... هبسچیم هراد اج دب شیکی هُا درک..هُا شوخ

الل ایربک . دریگیم ار شتسد و دنکیم زارد تسد ، ایربک یاه ترپ و ترچ ِنایم شرآ

دنکیم یعس رابنیا .و دوشیم هریخ شیاهمشچ و..رد دراشفیم ار شتسد شرآ ! دوشیم

اب اجنیا رد دوخ ِروضح هب دنک،وهن هجوت ورب رود یاهمدآ و ِغولش یاضف هب الهن صا

: دسرپیم رگید وِراب تسین مارآ شرکف زیچ! چیه الهب صا ..وهن یمسر ِپیت نیا

؟؟ ایربک ییاهنت ارچ -
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: دناچیپب دنکیم یعس لا حنیا .اب دمهفیم بوخ ایربک و دراد قرف یکی نآ اب لا وس نیا

زاب... ؟؟؟ مگب -زاب

: دسرپیم هبذج واب دنکیم مخا و دراشفیم ار شتسد شرآ

هدب! تسرد ونم ِباوج .. ینزب یمهفن هب وتدوخ دایمن مشوخ وگب! تسرد -

هک هتبلا ! دنکیم ضغب ارچ.. دنادیمن حلا ِنیع و..رد درذگیم ایربک ِبلق زا ینفخ ِشزرل

: دنارپیم یفرح شیاج وهب دهدیم ورف ار ضغب

! باذج ِنشخ -

: درغیم تقاط یب شرآ

هدب.. وملا وس ِباوج شاج ..هب زیرن نوبز -

. دهدب یباوج هچ ال صا دنادیمن .و.. دیایب باال شسفن ات دشکیم یقیمع ِسفن ایربک

؟! دیوگب ارچ ال ..صا دیوگب روطچ

ور وا یارب شتسد مه نآ هک دوب شندوب ایربک شزار نیرتگرزب . تسین یتخس ِمدآ

.. شیاه هتساوخ .. شیاه هدیا . دشاب هرخسم شیاهفرح دسرتیم حاال دش.اما

کرتخد ِفیرظ ِتسد هب هک یراشف .واب دریگیمن شزا مشچ مه هظحل کی یتح شرآ

یباوج هچ هک دنادب مه شدوخ هکنیا ِنودب ایربک . دهدیم ناشن ار شراظتنا ، دروآ یم

: دیوگیم ، دهدب

دش.. یروطنیا ماباب ِتوف زا دعب هتبلا .. نداتفا رود مه مزا هداوناخ مکی بخ.. -

: دیوگیم بجعتم و تحاران دوب،اما هدز ار شسدح دنچره شرآ

؟؟ هدرک توف تاباب -

کرتخد ِتروص ِمغ یارب شرآ . دهدیم ناکت رس و دنیشنیم ایربک یولگ یوت ضغب

: دیوگیم تخس و دنکیم شا یبصع یتحاران . دوشیم رت تحاران

.. شدزرمایب ادخ -
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: دیوگیم هاتوک ایربک

.. قیفر یسرم -

هنادرم ِتسد هب یهاگن و دنکیم وا هب یهاگن ایربک ! شا یتول ِنحل یارب دوریم شلد

: دهدیم همادا .و هتفرگ ربرد ار شتسرد هک یا

ادج! هنن ،زا میتسه یکی اباب ..امزا رایماک و رایهوک .. ماشاداد ..ودات یماک و یهوک -

هریمیم شنز هکنیا زا دعب ماباب .. هماباب ِمود ِنز هناورپ هنم..هنن ِردام طقف هناورپ ینعی

نم! هشیم نوشجاودزا لصاح و.. هریگیم ونم ِردام دایم هگید سلا هس ،هی

ادخ! یا دنکیم فیرعت مه یلدم هچ

! ماباب و وهنن یماک و یهوک و ات..نم جنپ ؟؟ اتدنچ میدش -

: دیوگیم و دهدیم ورف تخس ار شضغب

رایماک و رایهوک مک مک دعب . شیپ سلا راهچ نیمه ات.. راهچ میدش ، تفر هک ماباب -

یگدنز ادج نداد حیجرت مانوا دش.. ضوع اضف ال دش..صا گنت هنوخ وت نوشاج

و هناورپپ ؟؟ ایک ِنیب دش! عورش تباقر .. طسو دموا یدیلوت ِتیریدم ِمسا مک ننک..مک

یشکرای مک ..مک میدرکیم هاگن انیا ِتباقر هب طقف هک رایماک و نم میدنوم . رایهوک

ور.. رایماک مه رایهوک ، دیشک شدوخ ِتمس ونم هناورپ دش..

: دنکیم هزات یسفن

نوشدوخ ورمِلا هنوخراک تیریدم هک ننکیم یشکدوخ نراد مودکره -االن

ور فاک ِدنرب و نرادرب هار ِرس زا ور یکی نوا هک ننیا ِرکف وت طقف بش ات حبص ننک..

..اما هرایهوک ِتسد رایماک ِمهس تس، هناورپ ِتسد نم ِمهس .. ننکب نوشدوخ مِلا

فالِنفال ِپچ هبفالِن ایند و رانک هدیشک کال وشدوخ رایماک هک هنیا ، تسه هک یزیچ

هک مشتخت ..ِریز هربیم وشلا وح هنکیم وشیگدنز هراد ایند زا غراف ! تسین مش هدش ن

؟؟ یک دنوم .. نشارتخد تسود هک مشانومهم ووو هدش هّلوگ ِیذغاک لا متسد هشیمه

: دیوگیم شرآ ی هدش سیف رکوپ ِتروص ورد دشکیم ارباال شهاگن

-نم!
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ی همادا تحاران و لا یخیب ایربک .اما تسا هدرک ریحتم ار شرآ کرتخد یاه فیرعت

: دنزیم ار شیاهفرح

یهوک ِسوچ ،هب مشاب هه هنن ِفرط .. منکب یطلغ هچ طسو نیا مدنوم هک منم -

مدز، رایهوک هساو حرط ..هی هنکیم م هراپ هناورپ ،هنن مشاب یهوک ِفرط .. هروخیمرب

هی ِرطاخ !هب نمشد تشاداد نومه ِشیپ ورب تفگ ، نوریب درک مترپ هنوخ مزا هنن

.. شینوخ ِنمشد مدش حرط

تس. یرگید ِزاف یوت ال صا ایربک هک دنیبیم و دنکیم شهاگن طقف هدنام تام شرآ

تسا نیمه شنحل .. طقف ! دنکیم فیرعت ار اهنیا یتقو تسا تحاران اعقاو

! کرتخد کال تسا تحار .. رگید

دینک شعمج کال دیشورفب مگیم .. نایمن هاتوک مودکچیه .. هدیمن حلا هگید یییعه -

، مشاب هتشاد وفرط ود ماوخیم یه منم .. ندیمن شوگ مزاب .. شدوخ ِراک ِیپ هرب یکره

و گنج ِنودیم هشیم یه ، ماوخیم هداونوخ م..یه هتساوخ هب ننیریم یه

یبک نگیم انوا یه م، هناورپ ،هنن مولا تشوگ یماک ، میهوک شاداد مگیم ..یه تباقر

! نشِکرابم ِرو هی هب همه مغ..هککال یب یماک زج هب هتبلا هنم! ِتمس یبک هنم.. ِتمس

و ادص ِمغ ِرطاخ هب شیاج دیآ.هب یم نوریب دراد یگدز تهب ِتلا زاح مک مک شرآ

: دیوگیم و دنکیم مخا و دوشیم تحاران ایربک ِتروص

؟؟ یتسین یماک ِلثم ارچ -وت

: دیوگیم هناقداص ایربک

هراد یبِک هی ایند ِراد م..وت هنن نیمه ؟؟ نراد ویک نم زج انوا هگم بخ! متسین -دلب

حرط هی هشیمن .. هگید هراد شمه یجبآ هی مرایهوک .. هشاب شدوخ مِلا داوخیم هک

م هنن نوچ ، منزیمن حرط وت هساو نم هن هک مگب س عیاض بخ ؟؟ داوخب شزا

؟؟ منک راکیچ هگید متسین دلب ؟؟؟ هشیم یچ یردارب رهاوخ سپ .. دایمن ششوخ

یارب دنکیم راک همه ار!هک یعقاو یایربک . دسانشیم ار ایربک دراد مک ..مک دنادیم

..هک دروایب تسد ارهب همه ِلد ات دراذگیم هیام ولد ناج زا ..هک نارگید ِیلا حشوخ

یاج هب حاالمه نیمه ..هک تسین دلب ار یسک زا ندنام تحاران و نتفرگ هفایق و رهق
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.. شردام و رایهوک ِتحاران .. تسا شا هداوناخ ِتحاران ، شدوخ

.. هدنورذگ یروطچ ، مدوب رهق وت نم هک یا هتفه ود یکی نیا موت هنن منودیمن -االن

: دوشیم مه رد شرآ یاهمخا

؟؟؟ یچ تدوخ سپ ایربک هسب -

: دیوگیم یتحاران واب دهدیم شرآ یاهمخا ار شهاگن ایربک

هتشادن الف تخا مهاب .. ماوخیمن یچیه نم ، نشاب لا حشوخ و یضار نم زا انوا -هگا

یزیچ .. هگید هبوخ نیمه .. مشاب هتشاد مهاب ونوش همه منم .. نایب رانک مهاب .. نشاب

هک.. ماوخیمن نوشزا

هرخسم تس.. یدایز رگید ندوب بوخ ردقنا . دوشیم تیذا ایربک ِندوب روطنیا زا شرآ

و گرزب ِلد ِرطاخ هب طقف مه ،نآ دنیبیم بیسآ ایربک طقف طسو نیا . تسا

! شنابرهم

دنک، ادیپ یفرح دناوتب هکنیا زا لبق .. روطچ دنادیمن دنک،اما ضارتعا دهاوخیم

و دنکیم ناش هدش لفق ِتسد هب هاگن کی ایربک . دوشیم دنلب ایربک ِیشوگ گنز یادص

.. شرآ هب هاگن کی

: دیوگیم مارآ و یبصع و دنکیم اهر ار شتسد ثکم اب شرآ

هدب.. باوج -

: دیوگیم هدنخ واب دشکیم یبل ایربک

! یریگب ومتسد مراذیم زاب شدعب -

! ینتساوخ .. ِصاخ .. ِیضوع .. ِکرتخد

عمج شا هدنخ ، یشوگ ی هحفص ِندید و..اب دروآ یمرد شبیج یوت ارزا یشوگ ایربک

: دروآ یم موجه ناجیه و دوشیم

هم!! هناورپ هنن هم! هنن هُا -هُا
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ردقچ هک تسا صخشم ال ماک ، دوشیم هدز ناجیه شردام ِگنز کی زا وا هک ردقنا

! شا هناورپ هنن ِتسد زا دوب تحاران

: دنزیم قرب شنامشچ و دنکیم هاگن شرآ هب

؟؟ هراد راکیچ ترظن -هب

: دیوگیم هدنخ زا یخیلا هدنخ کت اب شرآ

؟ هگیم یچ نیبب هدب باوج بخ -

: دیوگیم دعب و دشکیم شناهد یوت ار شیاهبل ایربک

؟؟ مدب وشباوج -

: دیوگیم تقاط یب ایربک و دهدیم ناکت اوه رد نتسنادن ِتلا ح هب یتسد شرآ

شاهاب زونه هک همهفب منزیم فرح یروج هی حاال!اما هگیم یچ منیبب مدب باوج -

هن؟؟ هبوخ .. مرهق

: دنکیم هاگن یشوگ ی هحفص هب ایربک . دشکیم یدنلب ِسفن طقف شرآ

.. درواین تقاط هگید .. هنکیم شتیذا میرود یخآ -

و دراذگیم خساپ نوکیآ یور تشگنا هلصاف هکبال دنزیم فرح شدوخ اب راگنا و

: دنکیم شوخ اج ششوگ ِمد یشوگ

-اه؟؟

: دسریم ششوگ هب هناورپ ِیدج یادص

اه! ِتفوک -

یفوپ شرآ ! قوذ زا دنزیم هنیس ارهب شا هدش تشم ِتسد و دوریم شغ ایربک

: دونشیم ار شردام یادص ایربک . تسا هناوید رتخد نیا و دشکیم

؟؟ وک سالتِم ؟؟ هنداد باوج ِعضو هچ -نیا
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یتشآ ِدصق ینعی ، دنزیم فرح یروطنیا یتقو . دسانشیم بوخ ار هناورپ هنن ایربک

دنک: ناهنپ ار شقوذ دنکیم یعس ! دراد

؟؟ هیچ سالم.. -وخ

شلد ینعی ، دنزیم فرح یروطنیا یتقو . دسانشیم بوخ ار شرتخد مه هناورپ و

درک! حلص دوشیم و هدش مارآ

؟؟ یتسه یروگ مودک سالم.. ِکیلع -

: دریگیم یا هفایق و دشکیم شتروص ِرو کی هب یبل ایربک

حا هنکیم یقرف ..هچ نوریب یتخادنا هنوخ زا ونم هک وت ؟؟ یراد راکیچ ..وت یروگ -ره

ال؟؟

: دنزیم رشت هناورپ

! ایربک نزب فرح تسرد -

؟؟؟ هشب یچ داوخیم ثمال منزن تسرد -

دنک: ظفح ار ششمارآ دنکیم یعس هناورپ

؟؟ ییاجک .. مسرپیم یدج مراد بخ.. هلیخ -

؟؟ روطچ .. مخرچیم لو انوبایخ -وت

: دیوگیم ثکم اب هناورپ

.. هنوخ ایب وشاپ -

یم هار شدوخ یارب یفرط کی .و دوشیم دنلب و دروآ یمن نتسشن ِبات رگید ایربک

: دنزیم فرح و دتفا

؟؟ هنوخ مودک ؟؟ مایب اجک -

: دشکیم یدنلب ِفوپ هناورپ
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.. مینزب فرح مهاب ایب وشاپ .. ایربک وشن سول -

یتقو دراد ضغب و هتسکش مه شلد .اما ددرگرب هناخ هب هک تسا شیادخ زا ایربک

: دیوگیم

هیچ ؟؟االن یدرکن منوریب تدوخ هگم ؟؟؟ راذن هنوخ نیا وت وتاپ هگید یتفگن هگم -

؟؟ یاوخیم یچ ؟؟ زاب

دنک. ارخیلا شدوخ و دنزب ار شیاهفرح ایربک دهدیم هزاجا و دنکیم توکس هناورپ

: ندرک هلگ هب دنکیم عورش و دروخیم لوگ ایربک هک

هشاب هتشادن یرتخد نیچمه مدآ یتفگ ؟؟ نمشد یتفگ مهب هتدای هنن! یآ هنن -یآ

؟؟ ریمب ورب یتفگ ؟؟ هرتهب

: درغیم هناورپ

.. متفگن ویکی -نیا

دوب! هتفگن ار نیا بخ و..هن دنکیم رکف یمک ایربک

تدوخ هگم ! یاوخیمن یرتخد نیچمه هگید یتفگ هن..اما یکی نیا حاال بخ -

؟؟ یدز گنز یچ هساو ؟؟االن یتفگن

: دشکیم یدنلب سفن هناورپ

؟؟ دش مومت -

: دوشیم دنلب ایربک یادص

ره یهوک هساو ندز حرط هی ِرس ال؟؟ صا هش مومت یچ ؟؟ دش مومت ویچ یچ ریخن -

.. تنمشد مدش .. منزب فرح ال صا یشاذن .. یتفگ مهب دموارد تنهد زا یچ

: دونشیم شرس ِتشپ زا ییادص

! ایربک -

: دونشیم ار هناورپ یادص و دنکیمن هجوت
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؟؟ یتفر یداتفا هار تدوخ هساو یدشاپ ارچ ..وت متفگ نم -حاال

: دیوگیم یبصع ایربک

عقوت ، نوریب ینکیم ترپ هنوخ زا ونم نم، یاپ رسات هب ینیریم ینکیم یطاق یتقو -

؟؟؟ ینک مراب تساوخ تلد یچره زاب مسیاو یراد

ِمه رد یاهمخا و یدج ِتروص و دنادرگیمرب رس وهکی . دوشیم یتسد ِریسا شیوزاب

ریحتم ایربک . دتفا یم و..هار دنکیم هاگن وربور هب طقف ..هک دنیبیم ار شرآ

حلا نامه .ورد دنکیم سح دوخ یور اهار یلیخ ِهاگن و.. دخرچیم شهاگن .. دوشیم

: دونشیم یشوگ یوت ار هناورپ یادص . درادیمرب مدق و دوشیم هدیشک شرآ ِهارمه

نک! لوبق .. هگید دوبن تسرد تراک -

یشحو ار شبلق بیجع .. شرآ ِراک دنک.اما عمج ار شساوح دنکیم یعس یتخس هب

: دیوگیم رتمرن و دنکیم هدافتسا شتوکس زا هناورپ و.. تسا هدرک

هی تارب هنوخ ..ایب تمشخبب و مریگب هدیدان وتِراک منکیم یعس .. هرادن یلا کشا -حاال

.. مراد زیارپوس

؟!! دوشب رخ

ِندرگ اریصقت ی همه .. تمشخبب منکیم یعس هگیم هزات ! لضفلَبا ور وت هنن نک ملو -

؟؟؟ هرآ هگید هنم

: دیوگیم ثکم اب هناورپ

.. متفر دنت مکی منم -

مکی یگیم هزات .. یدش در مور زا رزودلوب !اب یدرک ورِد موناخ هنن ؟؟؟ یتفر دنت مکی -

؟! یتفر دنت

زاب ار درگاش ِتمس دیآ.ِرد یمن ششوخ اههاگن .زا دنزیم ار شنیشام ِتومیر شرآ

: دنکیم هراشا ، دنکیم شهاگن هک ییایربک وهب دنکیم

وش! راوس -
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: دونشیم ار هناورپ یادص و دوشیم راوس ایربک ! دنکیم هناوید ار هچب ِبلق مهزاب

تتشز ِراک ِرطاخ هب ..نم مینک مومت هگید ایب مگب مدز گنز بخ هع! هگید هسب -

نک.. شومارف ونم یافرح ماوت ، تمشخبیم

: دوشیم عمج ضغب زا ایربک یاهبل

زاب مرادن هلصوح .. هشیم طاسب نیمه هگید زور ود ،زاب مینکیم یتشآ ..زاب ماوخیمن -

.. مخم ور یرب

: دناخرچیم هقدح رد مشچ و دنکیم اجباج شتسد یوت ار یشوگ هناورپ

صال ،هب ماوخیم یچره نم هک یمهفیمن تدوخ ! ایربک یشیم سول یدایز یراد هگید -

.. یشاب هتشاد ور یگدنز نیرتهب ماوخیم .. ییوت ایند وت نم ِرادن و یراد همه ؟ هئوت ِح

ایربک . دنکیم شهاگن و ددنبیم ار نیشام وِرد دنیشنیم شرآ ! اعقاو دوشیم رخ دراد

: دهدیم همادا هناورپ و.. دیوگب هچ دنادیمن

ینابصع .. دیشخبب مدز، مه یفرح ..هگا داوخیم ور صالِحوت نامام .. مزیزع ِرتخد -

.. متشادن یتفرعم یب ِعقوت تزا .. مدوب

: دیوگیم دنت ایربک

! مدرکن یتفرعم -یب

.. هنوخ ایب ؟؟ هشاب .. مدرک تشادرب هابتشا مدیاش .. مدرک تشادرب یروطنیا نم -اما

: دیوگیم تحاران ایربک

مرت.. تحار مدوخ ی هنوخ ..وت ینکیم متیذا مایم -

: دوشیم ینابصع مک مک هناورپ

؟! نداد وشتسش وتِزغم تِگندلا یاشاداد نوا هنکن ؟؟؟ ایربک ینزیم هنوچ ردقنا ارچ -

هی یدزن گنز ..هی چیه هدشن تادیپ هزور هد ؟؟ اتود نوا هب یدیبسچ یدرک لو وتردام

هنوخ هک هدرک لُگ تیزاب سول ، هنوخ ایب مگیم مدز گنز هک ..االمن چیه یتفرگن ربخ
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؟! هگید چیه سپ یرتخد و ردام ؟؟ یشکیم نم ِخر هب وت هنوخ ! مرتتحار مدوخ ی

: دنزب فرح رتمارآ دنکیم یعس هناورپ . دنکیم توکس ایربک

ِرصقم هکنیا ..اب مرادن کاروخ و باوخ هزور دنچ .. هنوخ ایب وشاپ ملگشوخ ِرتخد -

تارب شلد نامام ایب.. مگب مدز گنز نم ،اما یدرک یتفرعم یب ووت یدوب وت یلصا

هدش.. گنت

مخا و دنکیم هاگن شکشا زا قارب یاهمشچ هب شرآ . دشکیم یدنلب ِسفن ضغب اب ایربک

ایربک . دریگیم ار شتسد و دنکیم زارد تسد . درادن ار شندید روطنیا ِبات . دنکیم

دهاوخیم طقف . تسین دلب هک ندرک مارآ و.. دراشفیم ار شتسد شرآ . دنکیم شهاگن

! دشابن یروطنیا ایربک هک دهاوخیم لد ِهت ..زا دهاوخیم و تسا شرانک هک دهد ناشن

: دونشیم ار شردام یادص ، شرآ ِنامشچ رد هریخ ایربک

.. دایبرد تلد زا هک مریگب گرزب ِدلوت ِنشج تهی هساو ماوخیم .. هتدلوت هگید ی هتفه -

. دهاوخیم ار شدوخ طقف .. داوخیمن مه ندش هدیشخب .. دهاوخیمن دلوت نشج

ار.. شا ینتشاد تسود و مرگ ی هداوناخ

ِکشا . دزیرب کشا هکنیا زا دشکیم تلا جخ . دروخیم رُس شا هنوگ یور کشا ی هرطق

شلد حِلا شرآ . دزادنا یم نییاپ ار شهاگن و دنکیم کاپ شا هناشرس اراب شمشچ

. دراشفب دوخ هب مکحم و.. دنک لغب ار کرتخد تسناوتیم شاک . دزیریم مه هب

؟؟؟ ایربک یایم -

: دیوگیم هملک کی و دهدیم ورف ار شضغب

.. مایم -

: دیوگیم و دیآ یم هناورپ ِبل یور یا هدوسآ ِدنخبل

.. مزیزع مترظتنم -

: دیوگیم و دوشیم هدیشک ضغب اب شبل
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.. ظفادخ .. شعاب -

، دوشیم هدرشف شرآ ِتسد ِنایم ..هک شتسد یور شهاگن ، دنکیم عطق هک ار سامت

: دیوگیم ثکم .واب دنامیم

.. میدرک یتشآ .. مزاب -

رگا یتح ؟! دنامب رهق ایربک دوشیم رگم . تشادن عقوت ایربک زا نیا زا ریغ هب شرآ

مهم لبق.. ِینتشادن تسود ِطیارش نامه هب ددرگرب مهزاب و دنک شتیذا ندرک یتشآ

. درادن ندنام رهق ِبات شلد هک تسا نیا

: دنکیم شزاون تسش ِتشگنا اراب شتسد یور شرآ

؟؟ یا یضاران -

: دهدیم یاباال هناش ایربک

.. دموا یمرب متسد زا نیمه .. منودیم -هچ

: دنکیم همزمز شرآ

.. منودیم -

: دیوگیم شرآ ی کالهف ِنامشچ ورد دشکیم ارباال شهاگن ایربک

! قیفر یمَشیپ هک یسرم -

دلب نیا زا رتشیب دیآ. یمرب شتسد زا نیمه مه و..وا دشکیم یبل یبصع شرآ

و تسا عونمم مه نآ !هک شندرک لغب دیاش و.. تسا دلب ار ندوب شرانک طقف .. تسین

: دیوگیم هاتوک و دوشیمن

.. یدموا زورما هک یسرم -

: دیوگیم لد ِهت وزا دنکیم رد یا هدز قوذ ی هدنخ ایربک

.. مدرکیم تسوب ،االن مدوب ماسرب -هگا
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ِروج ؟؟ شدسوبب و دشاب ایربک دوشیمن هک درذگیم شنهذ و..زا ددنخیم مه شرآ

ثمال: ؟؟ یچ رگید

.. منکیم تِسوب و یماسرب منکیم رکف نم بخ -

شا هنوگ ، ایربک ی هدروخ اج ِهاگن یولج و دشکیم ولج ار شتروص .. هلصاف وبال

! دسوبیم ییوهکی و هاتوک ار..

و هدنام ییاج کی شهاگن . تسا هدش کشخ و تام ایربک و.. دشکیم بقع شرآ

؟! دشکیمن سفن ارچ .. شسفن و راجفنا هب ور شبلق و تشرد شیاهمشچ

-اه؟!

و دنکیم مخا هدش نوگرگد ،ابحیلا دنادرگیم ایربک ِتروص رد هک یهاگن اب شرآ

درک؟! ار راک نیا ارچ . ددنخیم

... ماسرب -

ِتمس هب شا هدز تهب ِهاگن . دراذگیم شا هنوگ یور و دروآ یم ارباال شتسد ایربک

دش! هدیسوب و.. دخرچیم شرآ

؟! یدرک .. مسوب -

: دیوگیم یا یکالهف هدنخ کت اب شرآ

.. هریم خم ور هراد یلیخ هگید تاهادا -

ار .وا دوشیم رارکت یه شنهذ یوت .. دنکیم رکف هظحل نامه هب طقف ایربک اما

ار؟!! ایربک ِدوخ ِدوخ ؟؟؟ ار شدوخ ؟!ای.. دیسوبیم ار ماسرب هک راگنا .. دیسوب

؟؟ مماسرب -نم

رورغ . دروآ یم ایربک ِتسد هب یراشف و دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن شرآ

: دیوگیم بوخ ِسح و یگف ودب..کال شوخ حِلا ِجوا ورد دنکیم ییامندوخ

.. مدرک رکف یروطنیا -نم
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: دنکیم همزمز بل ِریز ایربک

.. وگغورد -

: دیوگیم ضوع .رد دنزیم ندینشن ارهب دوخ .. دونشیم شرآ

؟؟ هرتهب -حتلا

: دیوگیم و تس یرگید یاوه و ردحلا زونه ایربک

ما! اضف -االنوت

مه هب شلا ؟!وح دیاین ششوخ تقادص همهنیا زا دوشیم شرآ !و هناقداص ردقچ

و تسا شا هنوگ یور شتسد واو هب هدز لز ایربک حاالهک نیمه ؟! دوشن رت هتخیر

یاهبل دراد تسود حاال نیمه و تسا هدنخ زا خیلا شا هدنخ کت زاب. همین شیاهبل

! دسوبب راو هناوید ار کرتخد

! هگید دوب هناتسود سوب ..هی وتدوخ نک عمج -

: دنزیم یکلپ ایربک

؟؟ یایم ییوهی ِتکرح ارچ یضوع .. هشیمن منک،اما عمج ومدوخ ماوخیم وت ِناج -هب

ی... هنووید ِیشحو

: دهدیم همادا رت تخس و دهدیم ورف ار شیولگ بآ

؟؟ ینکیم ماگن یروطنیا ارچ الوت ..صا هنکیم قوز قوز .. هدرک غاد ماجنیا -

: دیوگیم ایربک یاهمشچ ورد تسا مه رد شیاهمخا . دبوکیم نیگنس مه.. شرآ ِبلق

؟؟ منکیم تاگن یروطچ -

عمج ار شیاهبل دنا، هدش ریزارس شبلق هب هنایشحو هک ییاهسح ..ایاب تحاران ایربک

: دیوگیم و دنکیم

! یایب هنایشحو یاتکرح نیا زا مزاب هک ینکیم رکف یراد راگنا .. یروج -هی
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کرتخد یاهبل ِندرک زاگ زاگ ِرکف رد فرحنم بانج ! دناوخیم ار نهذ مه قیقد هچ

! فوا تسا

دوب.. هناتسود ِتکرح وگن!هی ترچ -

،اما تسین قداص دایز هک دمهفیم دنچره و دریگیمن شرآ یاهمشچ زا مشچ ایربک

: درپیم نوریب شناهد زا ارچ دنادیمن دنک.اما شمامت تسا رتهب رگید

؟؟ ارچ -

: دهدیم یباوج یدوخیب شرآ

هش.. ضوع تاوه و حلا متساوخیم -

هناتسود هک دنک کرد دنکیم یعس .و دنکیم نییاپ باالو یرس و دهدیم چیپ یبل ایربک

بخ! دوب

! لویا زاف.. وت متفر دوب..کال بوخ داد.. باوج مرگ..هرآ تمد -

مین هب شرآ . دنیشنیم فاص و دشکیم نوریب شرآ ِتسد یوت ارزا شتسد دعب و

زاربا یضعب .. شیاهفرح یضعب .. ایربک یاهنداد باوج یهاگ و.. دنکیم هاگن شخر

حاالهک نیمه ِلثم ! تسا بیجع .. دوجوم نیا .کال دنکیم ریحتم ار ،وا شتاساسحا

: دیوگیم و ددنخیم و ددرگیمرب وهکی

دوب! لا ..حاب یسرم -

لوغشم ار شرکف .. دنکیم ترپ ار شساوح . دنکیم رت مگردرس ار شرآ و

و اهراک هب تساه هقیقد هک دنیبیم یهاگ ..و دنکیم دوخ ریگرد ار شنهذ .. دنکیم

! دنکیم رکف دراد رتخد نیا و..کالهب اهراتفر

: دیوگیم یزیچ کی و دشکیم یبل

.. تشادن لباق -

تکرح شرآ . دریگیم مشچ دعب و دنزیم یدنخبل تخس طقف باوج رد ایربک

دیاش .. رتشیب هظحلر ..ه ندش ضوع هب ور ناشنیب یاضف . تسا توکس ناشنیب .. دنکیم
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مرگ یوا هسوب ِدر زا ایربک ی هنوگ هک ردقنامه لر.. تنک ِلباق ریغ دیاش .. هتساوخان

هکاب یرتخد .وهب دنکیم رکف وا ِتروص ِتسوپ ِیمرن هب شرآ ؛ دنکیم زگ وزگ دوشیم

هدرک باتیب روطنیا ار وا ..ِلد شیارآ زا یراع یتروص ..اب هداس و هنارسپ پیت نیمه

! تسا

: ددرگیمرب شتمس هب ثکم اب ایربک . دنکیم کراپ ایربک ِنیشام ِرانک ار نیشام شرآ

؟؟ یرادن یراک .. میتفر بخ..ام -

هعفد ِرکف حاالهب نیمه .زا تشذگ دوز ردقچ .. تسا دوز . تسین ایربک ِنتفر هب شلد

؟؟؟ رگید ِزور دنچ یِک؟! و دیایب ششیپ هرابود ایربک هک تس یدعب ی

سالتم.. هب ..ورب هگید -هن

. دهدیم تسد وابوا دنکیم زارد تسد ایربک

.. یدموا ماهاب زورما هک یسرم .. میرکاچ -

رتزا تخس زورما وا! زا نتشذگ تسا تخس ردقچ و دراشفیم ار شتسد شرآ

دوب؟! دهاوخ روطچ دعب یاهزور و.. رگید یاهزور

؟؟؟ تکرش یایم -یِک

شیادص اررد یگف زاکال ییاه هگر ایربک تس،اما یلومعم ینحل اب شلا وس دنچره

شبل یور یا هدنخ هتساوخان و.. دوشیم رارقیب شبلق و دیآ یم ششوخ و دمهفیم

دیآ. یم

؟؟ مایب داوخیم تلد -

: دیوگیم و دنکیم مخا شرآ هک دنچره ؟؟ تسین صخشم شهاگن ؟!زا دراد ندیسرپ

.. تسین بوخ مدایز تندموا تکرش بخ! -هن

؟؟ ناحبس رطاخ -هب

: دهدب باوج یتخس هب شرآ !هک دنمفده ِلا وس کی دنیوگیم نیا هب
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.. یرب ول دیاش بخ .. هیقب و یتمحر و ناحبس -

: دیوگیم یصاخ ِنحل واب دشکیم نییاپ ار شهاگن ایربک

روجدب .. هنزب ومخم داوخب لوا نومه منک رکف ، مرتخد همهفب ناحبس هگا هُا -هرآ..هُا

! هدرک شریگرد مزیمت و دیفس ِتسوپ

: دوشیم دنت هدارا ویب دنام یم تام رتخد نیا ِییوررپ زا شرآ

!! ایربک -

: ددنخیم ایربک

، هتعامج رتخد مِلا همهفب هگا هک هتفرگ وشمشچ یروج مهی هچاپ رپو هخآ بخ -

! شراک وت هریم امتح

: دنزیم ایربک ِرس ِرانک ارهب شناتشگنا صرح اب شرآ

! دنبب -

وا ِندرک ینابصع روطنیا قشاع و دیآ یم ششوخ و دوشیم لو ایربک ی هدنخ

ادص یب وا؟! یارب .. یزاب یتریغ ! تسا هزمشوخ رشب نیا یاهیزاب یتریغ ردقچ و.. تس

: درغیم ولگ ِهت وزا

.. مارآ ..وُخ.. یلیق یلیق -

: دیوگیم شرآ هب وور دنکیم فاص ییولگ دعب و

.. ظفادخ .. متفر -نم

تسد و دوشیم هدایپ شنیشام زا ایربک . دنکیم یظفاحادخ بارخ ِباصعا اب شرآ

ِتمس وهب دریگیم مشچ دراد، هک یربلد ی هدنخ نامه واب دهدیم ناکت یارب

ردقچ ادا.. ردقچ . دنکیم هاگن شنتفر هب توکس رد شرآ . دوریم شنیشام

.. ینتساوخ و توافتم ردقچ .. صاخ

روطچ . دنکیم رکف هظحل نآ هب دراد زونه دوب..هک نیریش ردقنا هنوگ یور هسوب کی
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و دوشب یداع و.. دشاب یلومعم کرتخد و دشاب یلومعم اهبل نآ ِندیسوب دوشیم

؟!! دوشب شومارف

کی اب شرآ . دنزیم قوب اهراب مه رس ِتشپ و دوشیم در شرانک زا تعرس اب ایربک

ناحبس . دنکیم رکف ایربک ِندوب رتخد وهب دراشفیم ار شیاه هقیقش تسد

هدننک تیذا مه شرکف یتح .. دیایب مشچ هب ایربک یاه ییابیز .. دنمهفب همه .. دمهفب

. دوشیم رتشیب رابره یفیلکت و..بال تسا

ارزا دوخ دوشیمن ارچ ..و تسین تسرد نیا زا رتشیب ِندش ریگرد ، دورب تسا رارق رگا

خالص کرتخد هب ندرک رکف زا دهاوخیم حاالهک نیمه دنک؟! خالص یریگرد نیا

. تسا شگنتلد حاال نیمه ردقچ تس! وا ِندید هرابود ِرکف هب حلا نیع دوش،رد

ار رایهوک ِمایپ و دوشیم هدایپ نیشام .زا دنکیم کراپ گنیکراپ یوت ار نیشام ایربک

: دناوخیم یشوگ یوت

.. تهب میدوب هدرک تداع .. یتفر دش فیح -

. اجنآ ،ای دشاب اجنیا دیاب هکای دب ردقچ . دریگیم شلد و دیآ یم شبل یور یدنخبل

: دهدیم ار شباوج

دیراذن دیروخب .. متشاذگ یماک ِلا چخی وت مدرک تسرد هیولا نوتَساو زاب.. مایم دوز -

اه.. هنومب

اجنامه .زا دوشیم هناخ ِلخاد و دهدیم رُس شداشگ ِراولش ِبیج یوت ار یشوگ

: دنکیم دنلب ار شیادص

!! ممممدموا نم -هنن

ِلخاد ، شیاه ییاپمد هب هجوت ِنودب و دروآ یمرد ار شیاپ ِزیاس زا رتگرزب یاه یناتک

: دنکیم دنلب ار شیادص مهزاب .و دوشیم سنلا

هنن!! یآ ؟؟ نامام ؟؟؟ یمام ؟؟؟ هناورپ -
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وا هب یا هراشا مخا واب دیآ یم نوریب شقاتا ،زا یشوگ اب ندز فرح ِلا حرد هناورپ

: دیوگیم نفلت ِتشپ ِصخش هب نیح نامه .ورد دشاب تکاس هک دنکیم

ی هبنش ود یارب .. متسرفیم نوتارب ور سکع .. هشاب شور مرتخد ِسکع ماوخیم -

.. ماوخیم هدنیآ ی هتفه

: دنکیم ندرمش هب عورش شناتشگنا ،اب هبنشود ِمسا ِندینش اب ایربک

نم؟!! دلوت .. نیدرورف هُن ووو تسیب .. شیش و تسیب جنپ.. و تسیب -

: دهدیم شا هملا کم ارهب شساوح هناورپ

.. تاشرافس ِلیمکت یارب مسریم تمدخ یروضح ادرف .. مرکشتم -هلب..

شرتخد و دیآ یم شبل یور دنخبل و.. دنک یم ایربک هب ،ور دنکیم یظفاحادخ یتقو

. تشگرب هناخ هب

؟؟؟ درگلو ی هرتخد اتاالن یدوب اجک -

یگنتلد ِزاربا لدم نیا بخ . دنکیم هاگن شردام ِدنخبل وهب دنکیم جک یبل ایربک

! رگید تسا هناورپ هنن ِصوصخم

؟؟ یدز گنز هی زور هد زا دعب یتقو دموا تهب راشف ردقچ -

هب تسد و دوشیم رتکیدزن و دنکیم یمخا هناورپ ! رگید تس ییایربک ِلدم مه نیا

: دتسیا یم شیوربور هنیس

.. یدرکن باسح تاج چیه ،هب مداد مایپ -

: دزادنا یم یاباال هناش هدش پچ ی هفایق نامه اب ایربک

هچ هک یدیمهف و یدرک رکف تتشز ِراک هب یتسشن هک هنیا ِرطاخ ،هب مدموا هگا -االمن

.. یدوب هدش الیی ویه

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد هناورپ
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دوب.. هدش گنت تارب ملد طقف .. نزن دوخیب ِفرح ردقنا -

: دیوگیم قشع و..اب دشکیم نییاپ دوخ ِعضوم ارزا ایربک فرح نیا

-هنن!

: دنکیم کزان یمشچ ِتشپ هناورپ

! تفوک -

: دیوگیم .و دزادنا یم شردام ِلغب یوت ار دوخ ثکم ِنودب ..و ددنخیم ایربک

.. تمشخبیم و هشیم مرن ملد وت ِنتفگ تفوک هکابهی نم ِرس رب کاخ -

. دشکیم شرتخد ِتشپ هب تسد و ددنخیم ، دناخرچیم هقدح رد هک یمشچ اب هناورپ

! تسا رتدب مه ناتسربق زا ایربک ِنودب هناخ نیا

اه! ینومیم رهق ردقنا هتراب نیرخآ -

: دیوگیم و دراشفیم شلغب یوت مکحم ار وا ایربک

.. نکن متیذا ردقنا وش.. نم ِلا یخیب یرس نیا زا یبک ِنوج .. یدرک مسیورس -

: دنکیم شزاون ار ایربک ِتشپ و دشکیم یدنلب ِسفن هناورپ

.. مشاب هتشاد وتاوه ماوخیم طقف ناج.. نامام مرادن تیراک هک -نم

! هگید نک ..لو تایراد اوه نیا اب یدومن -واب

: دشکیم نوریب ششوغآ ارزا وا مخا اب هناورپ

ِزرط ، یریم رابره ! تتیصخش یب ِشاداد ات نوا ِشیپ یرب مرادن تسود نیمه هساو -

.. هشیمن رتهب هک هشیم رتدب تندز فرح

: دیوگیم و دسوبیم ار شا هنوگ مکحم ، شردام یاهندرک اوعد ِباوج هب ایربک

؟؟ بخ هگید نکن عورش هدموین ور.. اتود نوا نک -لو
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: دیوگیم و دتسرفیم نوریب یدنلب ِسفن یضاران هناورپ

بخ.. هلیخ -

: دیوگیم یدنخبل واب دهدیم باال ییوربا ، ایربک ِتروص رد هاگن هیناث دنچ زا دعب و

.. مزیزع مریگب دلوت ِنشج ت هساو ماوخیم -

: درادیمرب شرس وکالهارزا دنکیم اهر یتحار ِلبم یور ار دوخ ایربک

.. دموارد ملد ..زا یتفرگن مه یتفرگن .. مدیمهف -هرآ

: دیوگیم راختفا و رورغ اب یلو هناورپ

هک ننیبب همه ماوخیم .. مریگب نشج ومرتخد ِیگلا س تسیب ِدلوت داوخیم ملد مدوخ -

دیاب همه .. هنزب مه هب هنوتیمن سکچیه هک همکحم ردقنا یرتخد و ردام ی هطبار

.. منکیم مرتخد یلا حشوخ هساو راک همه نم هک ننودب

: دیوگیم بل ِریز و دشکیم باال سنلا ِفقس هب ور ار شهاگن هدز متام ایربک

! تسین وشب مومت یییعه -

: دیوگیم رکف ورد دوشیم ایربک ی هریخ هنیس هب تسد هناورپ اما

ینک توعد ینوتیم ، یراد تسود ور سکره منک.. توعد نومهم یلک ماوخیم -

.. مریگیم تارب هک هشاب یدلوت ِنشج نیرتهب ماوخیم .. مزیزع

********

شیاپ ِقاس هکات ار شدنلب ِدنب و دنکیم شیاپ ار دنلب هنشاپ ِگنر دیفس یاهشفک

ِکرتخد و.. فاص ِتسوپ و تفِس ِتشوگ ،اما فیرظ و دیفس یاهاپ . ددنبیم ، دسریم

! راکشزرو و صاقر

! فاک ِدنرب .زا دراد نت هب یصاخ ِهاتوک نیتسآ ِنهاریپ . دتسیا یم یدق ی هنیآ یوربور

یاه نیتسآ ، شولک یمک ِنماد . دسریم شیاپ ِقاس ِنایم ات شا یدنلب هک ینهاریپ
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ِنهاریپ کی . دنکیم رت یسلجم ار نهاریپ ِحرط هک کشخ ِناتک ِسنج .. یکسورع ِرادفپ

.. کیش هداس،اما

هتساوخان و.. درک باختنا ار نیا دایز ِساوسو ..اب شدوخ ی هقیلس .. شدوخ ِیحارط

ِهاگن کی ، دنکیم ناحتما هک یزیچ ره .واب تسا هتفرگ ساوسو یزیچ ره ِباختنا رد

نیرتهب دهاوخیم هک تسا هدارا و..یب دیآ یم شمشچ یولج دولا مخا و هبذج رپ

! دشاب

.و تسا هتشاذگ شرس یور ینویپاپ ِلت کی و هتسارآ یرو کی ار شهاتوک یاهوم

ِیکشم یاهوم و.. قارب و خرس یاهبل و هدش هایس یاهمشچ ابیز.. و ظیلغ اتبسن ِشیارآ

تنطیش هک یکرتخد . دریگیم هنیآ یولج یتس و..ژ اهرتخد یلیخ زا توافتم و هاتوک

هتبلا .. دسریم رظن هب ابیز و تکازن یاب هزیشود کی پیت نیا ورد درابیم شنامشچ زا

! تسا نامدوخ ِتیبرتیب و سخُت ی هرجنهود ماسرب نامه و دسریم رظن هب طقف

زا شدنبتسد و ریجنز و هراوشوگ ِتس ار.. شا یگشیمه ِبوبحم ِرطع .. دنزیم رطع

هک نایلر ِزیرب یاه نیگن اب دیفس طال کی . دراد یصاخ ِتفارظ و تسا " لِنش " ِکرام

! دنامب تناتم واب هنامناخ روطنیمه یمک .. یمک رگا دیآ. یم یدایز شدیفس ِتسوپ هب

. دنکیم زادنارب ار شرتخد یضار و صاخ یهاگن واب دوشیم شقاتا ِلخاد هناورپ

مه نیا ،اما دیشوپیم ار دوب شدوخ ی هقیلس هک ینهاریپ نآ تساوخیم شلد دنچره

دم ادرف ،زا دشوپیم هک یچره .. تفرگ داریا دوشیمن ایربک ی هقیلس هب هتبلا . تسین دب

! دوشیم ادیپ شیارب یرتشم یایند و دوشیم

. دنکیم بترم ار شرتخد ِنهاریپ ِرادفپ یاه نیتسآ و دوشیم کیدزن

هگید یا، هدامآ ..هگا هدرک لماک ور تشیارآ هک مه رگشیارآ .. ندموا انومهم زا یلیخ -

.. نییاپ ایب مک مک

یفرح .و دزادنا یم ، تسا ششیارآ ِزیم یور هک یا یشوگ هب ییارذگ ِهاگن ایربک

: دنزیم

.. مایم هگید ی هقیقد دنچ -هی

شندوب صقن یب زا یتقو و دشکیم شرتخد ِهاتوک یاهوم هب مه یتسد هناورپ
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هب یگنر دیفس ی هنامناخ ِراولش و تک هک ینز دیآ. یم نوریب قاتا ،زا دوشیم نئمطم

شتخود شوخ ی هتسار ِراولش ی هچاپ هک دراد هباپ یدنلب هنشاپ یاهشفک و هدرک نت

هتخیر شرود یبترم و ابیز ِزرط هب شا هدش دنولب یاهوم .و هداتفا شیاهشفک یور ،

! دروایبرد ار دوسح یاهنز ِمامت ِمشچ دهاوخیم و تسا هدش

ِنودب . دتسرفیم نوریب ییوهکی و مکحم ار شسفن ایربک ، دشویم هتسب رد یتقو

تسا زور دنچ و.. هتشاذگ یرارقیب یانب حبص زا شبلق .و تسا رظتنم ، دهاوخب هکنیا

. دنکیم رکف ناش هناخ رد یوا هرابود ِندید هب هک

: دندومرف رورغ ِبانج درک.و شتوعد دزو گنز شدوخ

" ولوچوک چنف هکرابم .. مایم ، مدرک تقو "هگا

شرورغ ِرطاخ هب طقف شرآ هک دیمهفیم بوخ و دوب عناق مه نیمه هب ایربک و

ِصاخ ِیتنعل ال صا تس ییایند ، شنتفگ " ولوچوک چنف " نامه . دنزیم فرح روطنیا

ِلیف..وگالخ؟! هدنُگ

.. نوبرهم ِیشحو ِکِرش ومع -

یشوگ ی هحفص هب شهاگن . دشکیم شرآ ی هسوب ِدر ارهب شناتشگنا ِکون

صوصخ اهبش.هب صوصخ ..هب دنکیم شتیذا ردقچ یگنتلد نیا . تسا گنتلد و.. تس

هنوگ یور ییوهکی ی هسوب نامه ناش، هرطاخ نیرخآ و.. هدیدن زور نآ ارزا وا هک

. تسا شا

یور هرابود یندز کلپ اب شهاگن . دروخیم گنز شا یشوگ هک تسا زور نآ ِرکف رد

دنخبل ! تسا ناج داتسا ِمنص هاش . تسین نوج سیئر و.. دنیشنیم یشوگ ی هحفص

دیآ. یم دنک، تقو رگا تفگ هک تس یشرآ ِشیپ شلد دیآ.اما.. یم شبل یور

: دیوگیم و دراذگیم ششوگ ِمد ار یشوگ

.. یدجاس داتسا ِلپت یوناب منص -سالم

: دونشیم یشوگ ِتشپ ارزا منص هاش ِینتشاد تسود و مرگ یادص

؟؟ نم یتییوت یروطچ -سالم..
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هیبش هک تفگ دید، ار وا هک لوا زا منص هاش . دریگیم تعسو ایربک ِبل یور ی هدنخ

، شدوخ ی هتفگ هب رخآ . دنزیم ادص مسا نیا اراب وا مه زونه و تسا یتییوت هب

مه شیاهنداد تبسن و دراذگیم شیور یبقل کی ، دشاب هتشاد تسود هک ار سکره

تس. یضار منص هاش یارب ندوب یتییوت زا ایربک . تسا هزماب و بسچلد بیجع

یایم یک سپ اباب یَا ؟؟ هبوخ ینین منص ییوو ؟؟ هروطچ نومداتسا ادم.. -ادف

؟؟ تمنیبب

.ورد دنیشنیم یتحار ِلبم یور و دنزیم شرمک ارهب شتسد منص هاش طخ.. ِرو نآ رد

: دیوگیم هدارا یب نیح نامه

دش! نوراب دگل ممکش ِلک ؟؟ هخآ یدلب منیبب روخن لوو هقیقد ود هچب یاو.. یاو یاو -

وت! نوا هنکیم یزاب لا بتوف هراد راگنا هک.. هریگیمن مورآ هقیقد هی

: دنزیم غیج و دوریم فعض شلد ایربک

! مریگب شزاگ یِه ، شمنزب یِه نم دایب ایند هشب یِک ! ههههرب شنوبرق یبِک یهلا -

.. مریگیم زاگ مشِنوک تقو نوا .. هشاب یلپت و هرب تدوخ هب شاک

: ددنخیم .و دنکیم زاب رتشیب ِیتحار یارب ار شیاهاپ و دهدیم مل لبم یور منص هاش

یانعم هب ..رش هریگیم یتشک وت نوا هراد مبش هفصن .. هتفر شاباب *هب ولَا -تُا

.. یعقاو

هراپ شیتآ *

یاه هیام وت یزیچ کی هک دنزیم سدح ،اما دنادیمن ولا"ار "تُا ِینعم دنچره

: دیوگیم و.. تسا هتخوسردپ

.. هگید هشیم مه رش ، هشاب هتشاد لودود .. وشایزاب رش نوا رگیج -

هزماب و تیبرتیب و تحار ردقچ هچبرتخد نیا و دوشیم دنلب منص هاش ی هدنخ یادص

! رخآ تسا

؟؟ یا هراپ شیتآ ردقنا ارچ ، یرادن لودود هک -وت
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شفشک شرآ هک دتفا یم یزور نآ ِدای وهب دراذگیم لودود خِیلا یاج هب تسد ایربک

دیآ؟! یمن ارچ سپ یتنعل دوب.. یزور هچ درک!

.. هداتفا هدش کشخ نم -مِلا

: ددنخیم ادص اب منص هاش

.. تمنیبب مایب متسنوتیم بشما تساوخیم ملد ردقچ .. رتخد تِدشکن ادخ -

: دوشیم عمج ایربک ی هدنخ

؟؟؟ یایمن هگم -

اب دراد حاالهک نیمه .و دنکیم زارد و دشکیم هرفن هس ِلبم یور ار شیاهاپ منص هاش

یوت هک تس یا هدش نود ِرانا ِگرزب ی هساک نآ ِشیپ شلد ، دنزیم فرح ایربک

! تسا لا چخی

.. هدایز یلیخ نایک ..ِراک زاریش میریم میراد بشما نم.. ِیتییوت مایب منوتیمن -

: دوشیم رکپ ایربک

-هن...

ی هچب ِندرک مارآ یارب .. دراذگیم شمکش یور تسد و دشکیم یدنلب ِسفن ِمنص هاش

! دصقریم یرذآ شمکش رد دراد راگنا هک یا هتفرگ لوو

میتفیم هار بشما هک تفگ دز گنز نایک ..اما مایب تساوخیم ملد یلیخ مدوخ -

.. مدیم تهب امتح ، تمدید هک دعب ی هعفد .. هظوفحم توداک ..اما میرب

هک ار شَرت لا حاب وِنز لا حاب ِداتسا تشاد تسود ردقچ و دوشیم عمج ایربک یاهبل

: دیوگیم رابجا وهب دوشیمن مه رابنیا راگنا . دنیبب هدش، رت یلپت االن امتح

..هب شاب تمکش و تدوخ بقارم سالتم.. هب دیرب .. هرادن بِع دیراد یراک ..هگا شعاب -

هنک.. شسوب نم ِفرط زا وگب داتسا

: دیوگیم و دیآ یم منص هاش ِبل یور هدنخ
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هشاب کرابم تیگلا س تسیب .. نورذگب شوخ و صقرب ینوتیم هک ییاج مش..ات تادف -

.. یتییوت

: دیوگیم و ددنخیم ، دشکیم هک باالیی دنلب ابِهآ ایربک

.. تنامیاز زا دعب هنومب .. ماوخیمن عفال مه ور ادنبتسد -وُخ..

: دیوگیم هتساوخ ادخ زا منص هاش

مراد تسود طقف .. مرادن یراک چیه ی هلصوح هک مدش نیگنس ردقنا .. مدش هدنمرش -

.. مباوخب و مروخب

! هکشب هب تسا هدش لیدبت هرابود مناخ یلا درگ

.. هریگب نوج هراپ شیتآ نوا نک، تحارتسا گنشق .. رتهب -

.. ظفادخ عفال سپ .. یسرم -

دوخ هب هکنیا ِنودب و دنکیم عطق ار یشوگ منص هاش ، دنکیم یظفاحادخ ایربک یتقو

هرفن هس ِلبم یور زا تسرد اج، نامه .وزا دراذگیم شتسد ِمد ِزیم یور ، دهدب یناکت

ی هساک نآ شلد ادیدش . دنکیم هاگن لا چخی و هناخزپشآ هداد،هب مل شیور هک یا

تسا تخس مه ندش دنلب هک!اما شدروخن ات دریگیمن مارآ و دهاوخیم ار رانا ِگرزب

: دربیم ارباال شیادص اجنامه و..زا

؟؟؟ داااارهش -

مه شا یناوختسا ِرو کی .هب تسا شنفلت اب ندز فرح ِلوغشم شقاتا رد دارهش

: درغیم رتدنلب منص هاش و دنکیمن باسح

هدب لا چخی زا ور رانا ی هساک نیا نک،ایب شلو ودیفس مشچ یاتهم نوا هقیقد -ود

نم! هب

هاگن لا چخی هب هتفرگ متام منص هاش دیآ، یمنرد دارهش زا ییادص مهزاب یتقو

رازه اب هراچیب ِنایک ! دیااااب .. شدروخب دیاب . دهدب دیایب تسین هک مه شردام . دنکیم

ی هچب ونآ یلپت منص یارب و درک ادیپ رانا زاسلا، لصف نیا یوت یتخبدب
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ایآ؟! دوریمن داب هب نایک یاهتمحز ِمامت ، دروخن ..حاالرگا هدیرخ شیومکش

: درغیم بل ِریز حلا نامه ورد دوش دنلب دوشیم زیخ مین

شیااال! منک وحم اج هی ونوتتفج -

واب دخرچیم رد ِتمس هب منص هاش ِهاگن . دوشیم زاب دوش،رد دنلب هکنیا زا لبق اما

هرابود ِناج راگنا ، دوشیم لخاد و دراد تسد هب دیرخ یاه هسیک هک ینایک ِندید

دوش! دنلب شیاج زا دوشن روبجم رگید هک دمآ دشو ادیپ یکی رکش ار ادخ . دریگیم

! مدرُم نم.. هدب ور رانا ی هساک نوا ودب نایک !خآ نایک -

، درابیم سامتلا شیاهمشچ وزا هدش زیخ مین لبم یور هک یمنص هاش ِندید اب نایک

دیآ: یم شتمس هب دوز یلیخ

؟؟ یروخب یدشن دنلب سپ ارچ -

: دنوشیم عمج هناگچب منص هاش یاهبل

.. تساوخ ملد -االن

! ومکش ِسول ِلوگوگ

: دنادرگیم هناخ رد یهاگن و دراذگیم نپُا ِگنس یور ار دیرخ یاه هتسب نایک

؟؟؟ تسین هنوخ سکچیه -

: دیوگیم نانک رغ رغ منص هاش

.. هنکیمن لو شیشوگ هب هدیبسچ عقوم نوا زا منوا هک تس هنوخ دارهش طقف -

: دنکیم رتدنلب ار شیادص و

ناخ! دارهش مراد فرح اتهم نوا اب ادعب ..نم هههنک رارف داوخیم هرتخد نوا راگنا -

ِدراو و دنکیم دارهش ی هتسب رد ِقاتا هب ییارذگ هاگن هدش، عمج ی هدنخ اب نایک

: دوشیم هناخزپشآ
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.. تسه ما هلماح .. هتناما اجنیا نم ِنز راگنا هن راگنا .. مریگب شزا حیلا هی ادعب -

: دیوگیم ، دنکیم زاب ار لا چخی ِرد هکیلا حرد و

؟؟ تساجک ییادنز -

نیا . دراذگیم شمکش یور تسد ، شدنلب ِنهاریپ یور وزا دهدیم مل هرابود منص هاش

ً! درادیمنرب ینارپ دگل زا تسد مه هقیقد کی هچب

.. هرخیم م هساو یهار وت مکی تفگ هنک.. دیرخ مکی تفر -

دیآ: یم شتمس وهب دراذگیم لخاد مه یقشاق . درادیمرب ار رانا ی هساک نایک

.. مدیرخ یندروخ یلک مدوخ اباب.. یا -چن

: دیوگیم حلا نامه ورد دنیبیم ار رانا ی هساک طقف منص هاش

! ونوا حاال اجنیا رایب .. مروخیم ور همه .. مروخیم مه ور انوا -

ار شیاپ و تسد هشیمه یندروخ ِربارب رد هک ییومکش ِنز نیا یارب دوریم شلد نایک

ار هساک دوشیم زیخ مین منص هاش . دراذگیم زیم یور ار رانا ی هساک ! دنکیم مگ

: دیوگیم لبم یور شتُک ِنتشاذگ لا حرد نایک هک درادرب

.. مدیم تهب مایم مدوخ نک ربص -

ومکش ی هچب نیا هب دبسچیم گنشق ، دهدب وا یتقو ال صا ! تسا شیادخ زا منص هاش

نیتسآ نایک . دیایب نایک ات دوشیم رظتنم و دهدیم لو ار دوخ هرابود ! شدوخ رتزا

ار رانا ی هساک .و دنیشنیم لبم یور منص هاش ِنت ِرانک و.. دهدیم ارباال شزولب یاه

ِقشاق نایک .اما تسا رظتنم و دنکیم زاب ار شناهد هدامآ منص هاش . دریگیم تسد هب

هاش . دنکیم هاگن منص هاش ی هلد ی هفایق وهب دراذگیم شدوخ ِناهد یوت ار لوا

: دبوکیم نایک ِنار ارهب شتشم منص

.. هنکیم منوراب دگل ت هچب ..االن هگید زیرن مرک -

: دریگیم منص هاش ِناهد ِتمس وهب دنکیم اررپ یدعب ِقشاق نایک
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.. نَرت ومکش یکی زا یکی هک شنامام مو هچب ِنوبرق -

قشع .اب دزیریم شناهد یوت قشاق یاوتحم ِمامت و دنکیم زاب ناهد منص هاش

: دربیم تذل رانا ِدایز ِیشرُت وزا ددنبیم مشچ و دروخیم

! هنکن ت هلفن ادخ دارهش ؟؟ ور وت تمدروخن ارچ حبص زا یتنعل مممموه -

منص هاش هب هرابود .و دنکیم دارهش ِقاتا ی هتسب ِرد ِتمس هب یهاگن و ددنخیم نایک

: دیوگیم تنطیش واب مارآ و دنکیم هاگن

؟؟ یراد تسود -

یور یعیرس ی هسوب نایک . دوشیم دعب ِقشاق ِرظتنم و دهدیم ناکت رس دنت منص هاش

.و دروخیم رانا هدنخ اب منص هاش . دنکیم اررپ یدعب ِقشاق و دراذگیم منص هاش ِبل

و دروآ یمن تقاط منص هاش . دوشیم لدب درو ناشنیب یا هسوب رانا، ِقشاق ره راب

: دیوگیم و دراذگیم شمکش یور ار شتسد .و دریگیم ار نایک ِتسد

نک.. شزان -

ِهاگن واب دنکیم شزاون ار شمکش مارآ نایک . تسا نیریش مه شیاه ندش سول

. دراذگیم منص هاش ِمکش یور یا هسوب و دوشیم مخ ، دارهش ِقاتا ِتمس هب یا هرابود

: دیوگیم و دنکیم ورف نایک یاهوم الی تسد منص هاش

نک.. شسوب مه ایربک ِفرط -زا

هاش ِمکش یوت ِشومچ ی هچب و دسوبیم ار شمکش اهراب و اهراب و ددنخیم نایک

: درغیم هدنخ اب منص هاش . دنکیم هدز ناجیه ار منص

.. هلوت ردقنا نزن -دگل

: دیوگیم و دسوبیم رابدنچ نایک

! مشاب تحار منز اب هقیقد ود راذب روخن لوو نوج هچب -

تسد منص هاش . دسوبیم اهراب ار منص هاش یولگ ِریز .و دشکیم ارباال شیاه هسوب

زا دارهش هک دنراد ار نیا ِسرت ودره . ددنخیم ادص ویب دنکیم هقلح شندرگ ِرود
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، دومحم اباب ی هناخ یوت و دنرذگب دنناوتیمن مه اه هظحل نیا زا ..اما دیایب نوریب قاتا

ندوب ِگنتلد ادیدش نایک و دنتسین تحار هک تسا هتفه کی دوب. تحار دایز دوشیمن

! تسا شناج لوگوگ اب

و دهدیم رانا ی هزم کرتخد .. دنکیم شا یهارمه منص هاش .. دسوبیم ار منص هاش ِبل

: دنزیم چپ باتیب منص هاش یاهبل یور نایک

.. دوبن هنوخ دارهش شاک -

: دنکیم دییات و دریگیم یسفن منص هاش

؟؟ نم ِقاتا وت میرب یاوخیم هَا.. -هرآ

یاهبل یور یدنخبل .. ددنبیم مشچ دیآ. یم ششوخ منص هاش ِنتساوخ روطنیا زا نایک

: دنزیم وچپ دنزیم منص هاش

.. هشیمن .. دایم تنامام -االن

و دراذگیم نایک ِبل یور یمکحم ی هسوب هک دهاوخیم وا زا رتشیب یلو منص هاش

: دیوگیم

! هدموین یسَک ات میرب .. مدیباوخ مکی ، دموا یم مباوخ مگیم شقوف -

بات رگید نایک تس. ینتساوخ مه شیاه تنطیش و دیوگیم زیگنا هسوسو مه ردقچ

: دنکیم دنلب و دریگیم ار شتسد و دروآ یمن

! ودب سپ هشاب -

بیجع یکمیاق یاهراک نیا و دندنخیم زیر ودره . دریگیم شا هدنخ منص هاش

منص هاش ِقاتا ِتمس هب ادص دوش.ویب دنلب هک دنکیم شکمک نایک . تسا بسچلد

ِرد ِندش هتسب دیآ.وهب یم نوریب قاتا زا دارهش ، دندنبیم ردار هک نیمه و.. دنوریم

؟!! قاتا یوت دنتفر مهاب و.. دنکیم بجعت و دنکیم هاگن منص هاش ِقاتا

هاش . دشکیم دوخ ِتمس وهب دریگیم ار منص هاش ِتسد و دنیشنیم تخت یور نایک

زا ،وهن دشکیم تلا جخ شندوب قاچ زا و..هن دنکیم هقلح شندرگ ِرود تسد منص



tlg
:@

NOVELSLAND

ار شدوخ نایک و تسا نیرت هداس و درادن مه شیارآ یتح .. شندوبن مرف یور

ار! یکنیع تروش ِیلوگوگ منص ِدوخ طقف .. دهاوخیم

حا یتح . دهدیم منص هاش ارهب سفن هب دامتعا یایند ، نایک ِفرط زا ندش هتساوخ و

! تسین نایک یارب منص هاش زا رتباذج و رتابیز ینز و.. تس یگهام تفه رد هک الیی

یشوگ ی هحفص ارهب هاگن نیرخآ .. دشکیم قیمع ِسفن رد ِتشپ .. ددنبیم مشچ ایربک

رتشیب و درذگیم بش ِتشه زا تعاس . دریگیم ار شسفن دراد راظتنا و دزادنا یم شا

و هتشاذگ ،کالس بانج و.. دنا هدمآ اهنامهم ِرثکا . تسین تسرد قاتا رد ندنام نیا زا

! هدماین زونه

فاص رد باالیی ِتراهم و دشکیم شبل یور ینهپ و تپ ِدنخبل دیآ. یم نوریب قاتا زا

رپ رتخد ..کی صاقر ..کی راکشزرو ..کی تسا لدم کی ..وا دراد نتفر هار رادتقا واب

تس! ایربک .وا صقن و..یب رناژیوسملا

ار وا نیمه ال وصا دنزیم جوم شتروص رد هشیمه ندوب سخُت و تنطیش هک هتبلا

. تسا هدرک باذج و توافتم

اه هلپ زا هنینامط واب مارآ ، دراذگیم شکچوک ِیتسد ِفیک اررد شا یشوگ هکیلا حرد

زا یا هیناث ار سکره . دخرچیم اهنامهم ِنیب شهاگن حلا نامه دیآ.ورد یم نییاپ

رت..نآ پیتشوخ .. رترورغم کی ِلا ..بند تسا رت تشرد لکیه کی لا وبند دنارذگیم رظن

اجنآ .. دراد یصاخ ِهاگن هک تسا باذج ِدولا مخا ِلیف هدنُگ کی ِلا بند ؟؟ دوبن مه یکی

! تسین هک مه

: دنزیم رغ بل ِریز ، دسریم هک هلپ نیرخآ هب

زا مریمیم مراد هخآ هنتشاذگ کالس ِتقو !االن رشب دایب ترورغ نوا هب -فُت

؟؟ یگنتلد

هدنخ . دننزیم دنخبل شیور هب اهنامهم . دراذگیم ولج مدق و دشکیم باالیی دنلب ِفوپ

هشوگ رد هک ار رایهوک . دنسانشیم ییور هدنخ ارهب ایربک همه و دوشیم شتروص ِنهپ

سالم ِلا حرد . دنیبیم ، دنزیم فرح شرب و رود یاهدرم زا اتدنچ واب هداتسیا یسنلا

ِشاداد .. یهوک و دوریم تمس نامه ،هب اهنامهم ِکت کت اب ندرک یسرپلا وحا و
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. تسا شراختفا ی هیام شا هداعلا قوف و پیتشوخ

: دنکیم دنلب ار شیادص دنخبل دیآ،اب یم شتمس هب هک شندید اب رایهوک

! هدیسر ون ِمدق ِراختفا -هب

ایربک . دشکیم ولِک دننزیم تسد وا زا تیعبت هب مه هیقب و دنزیم تسد شدوخ

ار شیاهوناز زان رپ ییادا دوش..اب ضرع هچ هک هنامناخ و دهدیم تعسو ار شا هدنخ

شرس ِتشپ زا یا هدننک رَک ِتوس یادص هظحل نامه . دنکیم یمیظعت و دنکیم مخ

یادص دعب ..و دنزیم شتشپ هب مکحم تسد اب یکی ، ددرگرب هکنیا زا لبق و دونشیم

! شتاساسحا ِزاربا و رایماک

!! یییییبِک کرابم تدلوت -

دوخ ِتمس وهب دریگیم ار شا هناش مکحم رایماک و دنام یم رایهوک یور ایربک ِهاگن

: دهدیم همادا .و دشکیم

اه.. هنکیم ور هراد تایزاب یترق ! ثوید هدرک ملگشوخ -هچ

: دیوگیم دنلب الدن، چیم ار ایربک هک روطنامه

! نوم هزور هی ِین ین ِراختفا هب دینزب رتدنلب ور یدعب ِفک -

رتدنلب شتوس و دنکیم شا یهارمه مه ایربک هک هتبلا و.. دنزیم یلبلب توس شدوخ و

یلبلب توس ِلَک اهنامهم ِنیب دنک..حاال راتفر تناتم اب دوب رارق هک تفر شدای . تسا

شهاگن تلا جخ و صرح اب هناورپ و.. دننزیم تسد هدنخ اب اهنامهم ! رایماک اب تس

نیا هب مکی دناوتب هکلب ،ات دنوشیم دوبان و تسین بدا یب ِرسپ اتود نیا یِک . دنکیم

؟!! دهد دای بدا رتخد

ییب هدنخ واب دنزیم رایماک ِتسد ِفک ارهب شتسد ِفک ندز، توس ِلا حرد ایربک

: دیوگیم ییاباحم

! یییمدوخ یولا تشوگ -

سح ار یهاگن ِینیگنس هاگآدوخان .. هظحل کی رد هک هدزن لماک ار شفرح زونه
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ِهاگن رد شهاگن هظحل نامه ..و دنکیم هاگن رد ِتمس وهب ددرگیمرب هدارا یب ! دنکیم

نیرت رورغم و.. نیرتدولا مخا و نیرت یدج ..و نیرت ..کابالس نیرت پیتشوخ .. نیرت هدنُگ

. دوشیم لفق ، دشاب هتشاد دوجو دوشیم هک یدرم

ِندوب یارب دوریم شسفن .. شلد .. شساوح و شوه . دوشیم وحم مک مک نهپ ی هدنخ

یوت لگ هخاش کی ..اب تساجنیا حاال .اما دیاین دیاش دادیم لا متحا هک.. ییوا

شیارب دریمب بشما . دوشیمن ادج ، دشکیم رتکیدزن مدق هک یشرآ زا شهاگن .. شتسد

؟؟؟ ایهن تسا قح

رابنیا هک یرتخد . دسریم رتخد نآ هب هرابود ، دنادرگیم اهنامهم ِنیب هک یهاگن اب شرآ

رورغم و راددوخ هک مه ردقچره .. درکن شهاگن دوشیمن ! تسا هشیمه رتزا توافتم

! تسابیز و.. دشن ریحتم و درکن نیسحت و دشن هریخ رتخد نیا هب دوشیمن ، دشاب

رایماک دیآ. یم ایربک ِتمس هب میقتسم ،اما دنکیم سح اهار یلیخ ِهاگن ِینیگنس

دزیریم مه ارهب شرس ِتشپ یاهوم ، دنکیم هقلح ایربک ی هناش ِرود تسد هکیلا حرد

: دیوگیم و

.. نوریب هنکیم متوش ..االن هنکیم نومهاگن هراد تدب -هنن

هاگن شرآ هب هرابود ..و ددنخیم هاتوک ، ترپ ساوح و فده ویب دنکیم شهاگن ایربک

. دتسیا یم ایربک یوربور و.. دشکیم کیدزن ار شراوتسا یاهمدق شرآ . دنکیم

تک نیا و..رد دتسیا یم شیوربور شرآ یتقو ، تسین یچیه هب شساوح رگید ایربک

یلک .. صاخ یلک و.. قارب یدود ِکیراب ِتاوارک و تام ِیا هرقن ِزولب و یدود ِراولش و

: دیوگیم شدوخ ، شرآ زا لبق ! صاخ

.. نوج سیئر -سالم

: دنکیم الح صا دوز یلیخ هدنخ اب اما

! ییاجنیا هک لا حاب ..هچ لویا .. یدومِن ناملا حشوخ .. یدموا شوخ ممما ! شرآ زیچ.. -

کیدزن مک مک مه رایهوک . دنکیم شهاگن یواکجنک واب دتسیا یم شرآ هب ور رایماک

! دنکیم واکجنک ار همه ، شوپ شوخ یدایز ِناوج ِدرم .. شرآ بخ و دوشیم
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: دیوگیم و دنکیم هاگن ایربک هب طقف یگنرمک ِدنخبل اب شرآ اما

.. چنف کرابم تدلوت -

: دنارپیم یزیچ هدارا ویب دراشفیم ار شناتسد و.. دوشیم ریزارس ایربک ِلد یوت قوذ

.. نوووج ینعی لیف.. هدنُگ ینعی لیف.. یسرم ! یلیق -

تصرف شرآ .اما دشکب دوخ ِتمس ار ایربک ِساوح ات دنزیم ایربک ِتشپ هب مارآ رایماک

: دیوگیم و دهدیمن

.. تتوعد زا یسرم -

: دنکیم جک رس زان .واب دنکیم یربلد و دراد ناجیه هتساوخان ایربک

.. یدموا هک یسرم -

ِرتخد ..و دهاوخیم ار شلُگ . دهدیم شرآ ِتسد یوت ِلگ هخاش ارهب شهاگن دعب و

: دیوگیم ییامن نادند ی هدنخ هکاب تسین یراددوخ

! شِدب -

ارهب لُگ هخاش ینیتم و باذج ی هدنخ کت !اب رتخد نیا زا دیآ یم ششوخ شرآ

: دریگیم ایربک ِتمس

! نوطیش -

: دیوگیم و دریگیم شرآ ِتسد ارزا لگ هخاش اوه یوت ایربک

! شمروخب ماوخیم .. هیلمخم .. مراد شسود یاو -

: دیوگیم و دیآ یمن ششوخ و دیآ یم شا هرخسم و ددنخیم مخا اب رایماک

؟؟؟ یدنفسوگ هگم وشن ریگوج -

: دهدیم رکذت رایهوک ، دیوگب یزیچ هکنیا زا لبق و دوشیم عمج ایربک ی هدنخ

! دنبب یماک -
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ِناوج ِدرم هب هاگن .واب دتسیا یم ایربک ِرگید ِتمس و دیآ یم کیدزن شدوخ دعب و

: دیوگیم ایربک یوربور

؟؟ ینکیمن یفرعم وتِنومهم ایربک -

ی هبذج دنا،اب هداتسیا ایربک ِفرط ود هک یرسپ ود هب وور دتسیا یم فاص شرآ

: دیوگیم و دنزیم یدنخبل شدوخ ِصاخ

.. متسه یهانپ ِشرآ -

: دیوگیم شدوخ ار شرآ ِفرح ی همادا عیرس و تسا لوه ایربک و

م! هنن یاراکمه -زا

دنک: الح صا دنکیم یعس و ددنخیم ایربک .. دننکیم شهاگن رایماک و رایهوک

.. هناورپ .. یمام -

: دیوگیم دوز یلیخ دیآ. یم ناشتمس هب دراد هک دنیبیم ار هناورپ هظحل نامه و

تِپیتشوخ ِنومهم ایب هم..هنن یوژهیهنن ِنومهم شرآ .. دایم هراد شدوخ -اهآ

.. دموا

هب ،ور دتسیا یم ناشرانک یتقو و دراد بل هب یا یمسر و هنامرتحم دنخبل هناورپ

: دیوگیم شرآ

ناج! شرآ یدموا شوخ -

ینز هدش زارد ِتسد ، دهدیم ناکت مارتحا هب هک یرس واب دنکیم هناورپ هب ور شرآ

: دراشفیم ار

.. نوتتوعد زا رکشت -سالم..

ارهب شرآ ِباوج هناورپ . تسا رت واکجنک رایهوک و.. دننکیم شهاگن رایماک و رایهوک

: دهدیم یمرگ

.. ییاجنیا هک ملا حشوخ .. یدروآ فیرشت هک یسرم -
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و دشکیم ووب هدرک کیدزن شا ینیب ارهب لُگ هخاش ! دراد یرگید ِزاف کال ایربک اما

؟؟ دنک شلغب دوشیمن و دراد یتهبا هچ نوج . دریگیمن شرآ زا مشچ و دنزیم یزتناف

: دیوگیم هناورپ

ِدنرب ِبوخ یاه یرتشم نم..وزا ِناتسود زا یهانپ ِشرآ اه، هچب منکیم یفرعم -

.. فاک

: دیوگیم رایهوک زا رتدوز رایماک

.. یبِک ِشاداد .. مرایماک ..نم شرآ متخبشوخ -

یولا تشوگ نامه .. تسا هلا یخیب نامه رایماک هک دمهفیم وا، هب یقیقد ِهاگن اب شرآ

ِیروآدای و..اب تسا هدش هلولگ ِیذغاک لا متسد رپزا شتخت ِریز هک ییایند زا غراف

: دهدیم تسد رایماک واب دریگیم ار شا هدنخ یولج تخس ایربک یاهفرح

.. متقوشوخ -

: دیوگیم یگنرمک ِدنخبل هکاب رایهوک دعب و

ِردارب هتبلا ..و متسه فاک ِدنرب ِیدیلوت ِریدم ..نم شرآ اقآ یدموا شوخ -

ناج! هناورپ ِراکمه و.. ایربک

شرآ ! رایهوک ِندوب ریدم زا رفنتم و یضاران و تسا رهاظت رپزا هناورپ ِدنخبل و هاگن

: دهدیم ناکت ورس دهدیم تسد رایهوک اب

! رایهوک اقآ متقوشوخ -

ندش قرغ ارزا شرهاوخ و دشکیم ایربک ِتشپ هب یتسد ، شدنخبل ِظفح اب رایهوک

! درذگیم شنهذ زا ییاهرکف و..کی دشکیم نوریب یزتناف رد

، دیوگیم یزیچ و..کی دنیبیم ، تسا شرآ هب هک ار رایهوک ِرادانعم و زیت ِهاگن ایربک

.. هتساوخان

هدموا تس.. هنن نومهم .. هگید هپیتشوخ بخ ؟؟؟ ینکیم شاگن یروطنیا ارچ یهوک -

؟؟ وُخ هیچ نم.. ِدلوت
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: ددنخیم هدزمرش و دنکیم هاگن ایربک هب مخا اب رایهوک

.. هلوت هک میتفگن یزیچ -

: دیوگیم بل ِریز و ددنخیم رایماک

.. سیورس نهد -

و دوشیم ور تیبرت یب هسات نیا ِبدا ِمامت ، دورب شیپ روطنیمه رگا هک دنیبیم هناورپ

: دیوگیم ایربک هب ور نیمه یارب ! دوریم داب هب شیوربآ

.. هداسیاو ِرساپ هتقو یلیخ نک.. ییامنهار ور شرآ ! مزیزع ناج ایربک -

دنامهفیم ایربک هب یتسوپریز یا هبذج اب هناورپ ، دنکیم هاگن هناورپ هب ایربک هک نیمه

: دنرپیم باال ایربک یاهوربا تس! یدج و ینابصع ردقچ هک

.. نزب دنخبل و شکب قیمع ِسفن اتدنچ .. مدرب هنن، شمدرب -اهآ..وُخ..

رکف ایربک . دنزیم نوریب شنامشچ زا دراد صرح و دنکیم شهاگن دیدهت اب هناورپ

؟؟؟ تس ینابصع االن شردام دز؟! یدب فرح دنکیم

-اه؟!

: دنزیم دنخبل شا هدش هدرشف یاهنادند ِنیب زا هناورپ

! مزیزع -ورب

شرآ ِتمس هب ایربک ! شرآ یتح و.. دنمهفیم مه رایماک و رایهوک ،هک ایربک اهنت هن

: تسا هناورپ هب زونه شهاگن و دوریم

.. هیطاق م هنن هک ..ایب میرب ایب شرآ ! هگید متفر .. یروطنوا نکن بخ -

وهب دنکیم رکف ایربک ِراتفر هب رایهوک . دشِکیم دوخ ِهارمه و دریگیم ار شرآ ِتسد و

؟! تسا ناشنیب یزیچ .. هتفرگ ار شرآ ِتسد هک دنکیم هاگن شتسد

: دیوگیم یصرح رپ ِدنخبل اب رسپ ود هب ور هناورپ
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رایماک وت صوصخ !هب دینک تاعارم ور بشما و دیشاب راددوخ مکی مشیم نونمم -

هرب.. لا وس ِریز انومهم ولج نومتیثیح هک دینکن راتفر یروج ناج!هی

: دیوگیم و دشکیم شرس ِتشپ هب یتسد هدز، تلا جخ یمک کی ی هدنخ اب رایماک

! ایشیم بضغریم یراد اباب..زاب نز هک میتفگن یزیچ -

: دنکیم شهاگن تیدج اب هناورپ

! رایماک -

: دیوگیم رایهوک

ِدلوت ام، ِنتفر اب مرادن تسود .. میرب میاوخیمن عفال ایربک ِرطاخ ناج!هب هناورپ هشاب -

فرح هگید و هشوگ هی مینیشب نومهم ِلثم مینکیم یعس .. هشب شِرهز مرهاوخ

.. مینزن

: دیوگیم هنارهاظتم ،اما دهدیم حیجرت ار نیا دنچره هناورپ

.. طقف .. رایهوک دوبن نیا نم ِروظنم -

: دیوگیم و دریگیم اوه رد رایماک اما

هگید راینرد یزاب اباب ..نز هرذگب شوخ یبِک هب راذب ور.. هبشما وش ام ِلا یخیب -َپ

؟؟ بخ

. دهدب روطچ ار خاتسگ یاهرسپ نیا ِباوج دنادیمن رگید و دنکیم کیراب مشچ هناورپ

: دیوگیم رابجا هب

! دیناد دوخ -

: دیوگیم رایهوک ، درادرب مدق هکنیا زا لبق ..اما ددرگرب دهاوخیم و دریگیم مشچ

.. هناورپ -

یه هک رایماک وا، زا رتدب . دنزیم ادص روطنیا ار وا رایهوک هک دیآ یم شدب ردقچ

: ددرگیمرب شتمس هب ثکم اباب!اب نز دیوگیم
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؟؟ ناج رایهوک -هلب

: دیوگیم یهاتوک ی هدنخ اب رایهوک هک دیوگیم نیگنس ردقنا

... نوج هناورپ -

یور مه ِرانک یسنلا، هشوگ نآ دنراد هک دنکیم شرآ و ایربک هب یا هراشا ثکم واب

. دننیشنیم لبم

؟؟؟ تسه یزیچ .. ایربک و هرسپ نیا ِنیب -

ِنیب . دسریم ایربک و شرآ وهب دنکیم لا بند ار رایهوک ِهاگن ِدر عیرس یلیخ هناورپ

هب ور لا حنیا و..اب دنادیمن مه شدوخ ؟!! تسه یزیچ کابالس.. ِرسپ نیا و شرتخد

: دیوگیم رایهوک

؟؟ هگم روطچ -

: دنکیم مخا رایهوک و دسرپیم دب

.. منودب ماوخیم ، مشِشاداد -

: دزادنا یم یاباال هناش مرن هناورپ

ربخ نم مزاب دنچره .. هشاب نیا زا رتشیب دیابن .. نتسود مهاب منک رکف .. منودیمن -نم

.. مرادن

یارب و دشاب .اتوا ددرگیمرب و دنکیم رت واکجنک ار رایهوک ، فرح نیا ِنتفگ واب

! دشکن نداد رهوش ی هشقن شرتخد

ناشنیب یزیچ دیابن . درادن ینس هک ایربک و.. دوشیم رسپ نآ ِلوغشم ال ماک رایهوک ِرکف

گب،اب هدنُگ ی هرسپ ِیراکمه ِرطاخ هب مه .نآ تسا هداس ِیتسود کی امتح و دشاب

! هناورپ

ناشیور یدایز یاههاگن . دوشیم ریگ اج لیتسا ی هرفنود ِلبم یور ، شرآ ِرانک ایربک

: دیوگیم و دنکیم هاگن شرآ دراد،هب شبل یور هک یا هدنخ واب دهدیمن تیمها . تسا
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!! اینزب خم یدموا هک! یرایمرد یراد ور ارسپ ی همه ِمشچ .. یدز مه هب یپیت بجع -

شرانک هک یرتخد هب صاخ و قیمع .و دزادنا یم اپ یور واپ دهدیم هیکت شرآ

ِشیارآ .. شتروص .. شیاهوم یور ِراد نویپاپ ..ِلت شیاهوم .هب دنکیم هاگن ، هتسشن

! دایز یلیخ ، شیاریگ ِهایس یاهمشچ ..هب شیابیز

ِریز و دهدیم یزاب شتسد یوت ار لگ هخاش ! یتمسق ات یمک راگنا ؟! تسا بذعم ایربک

: دنکیم رو رو بل

.. کککرااابم مدلوت .. وووود ود ود ود یلیم یلیق ولوچوخ ولوچوم ولوچوا -

! تسا رتخد بشما ردقچ و.. دریگب ادا رُپ ِکرتخد زا مشچ دناوتیمن شرآ

: دروآ یمن تقاط ایربک

.. هروخیم ونم هراد ..دب شاداد هروج دب تاگن -

یاهبل .وهب دشکیم رت نییاپ ایربک ِتروص یوت ار شهاگن یگنرمک ِدنخجک اب شرآ

تس! ینتساوخ و زیگنا هسوسو ردقچ . دنکیم هاگن قیمع و.. دسریم شقارب و خرس

و دنکیم ادج لگ اهارزا گربلگ فده یب . دوشیم سبح ایربک ی هنیس یوت سفن

: دیوگیم بل ِریز . دوشیم هدیشک رگید ِتمس شهاگن

.. هندموا تکرح ِرکف ..وت هگید منودیم ..نم هشکیم شرس وت دیلپ یاه هشقن هراد -

یوا هناش ِرود تسد هک.. دنکیم تشم ار شتسد دیآ.. یم ششوخ .. دونشیم شرآ

ریحتم نتساوخ ردقنا وزا دنادرگیمرب ورس دریگیم مشچ . دشکیم یسفن . دنکن هقلح

ِسح همه،زا زا رتشیب ..و شندوب رتخد ردقنا ..زا ایربک ِندوب ینتساوخ ردقنا .زا تسا

! شدوخ

ِمیقتسم ِهاگن هک دیآ یم دوخ هب یتقو و.. دخرچیم اهنامهم ِنیب فده یب شهاگن

! فاک ِدنرب ِریدم ِرایهوک ؟؟ دوب رایهوک . دنکیم تفایرد ِروسنلا نآ ارزا ایربک ِشاداد

.. هناتسود ِریغ مه یمک دیاش .. تسا واکجنک شهاگن

جنرآ واب تسا هدز ناجیه اما ایربک . دنکیم عورش ار شراک یمی مال ِکیزوم اب یِجید
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: دنزیم شرآ هب

اه! یصقرب ماهاب دیاب -

، گنهآ ِمارآ ِمتیر هب هجوت ِنودب ایربک . دخرچیم ایربک ِتمس هب دوز یلیخ شهاگن

ح ردقچ شیاهراک نیا ..و دنزیم یتنطیش رپ ِکمشچ و دهدیم ناکت زان اراب شا هناش

! دنکیم نوگرگد ار شرآ ِلا

؟؟؟ ماهاب یصقریم وگالخ! منکیم شغ هک یروطنوا نکن ماگن -

نوریب مکحم هک یسفن اب شرآ و دنکیم تاساسحا ِزاربا تحار یلیخ شرآ ِسکعرب

: دیوگیم ، دهدیم

! ایربک یدش رتخد یلیخ -

یلومعم ی هلمج کی نیا یوت ار اهسح ِمامت ایربک ..اما یلومعم دیاش ی هلمج کی

ایربک ات تس یفاک شیادص یوت ِسح نیمه . درادن وا زا رگید یاهفرح ِعقوت و دمهفیم

زا یا هفخ ی هدز قوذ یادص و دریگب شتروص یولج ار شتسد وود دشکب تلا جخ

. دروایبرد شیولگ ِهت

! مشاب ایربک .. مشاب رتخد یتفگ تدوخ -

کرتخد ِتسد ِدعاس هب مارآ ار شناتشگنا ِتشپ و دهدیم ورف ار شیولگ بآ شرآ

ِشاداد ِهاگن ِینیگنس ردقچ ..و شندرکن لغب هظحل نیا رد تسا تخس ردقچ . دنزیم

: دیوگیم یگف و..ابکال دنکیم سح ار ایربک

.. تیربک نکن -

..هک یماداب ِهایس یاهمشچ . دشکیم نییاپ شیاهمشچ یور زا طقف ار شناتسد ایربک

: دیوگیم شصاخ ِهاگن نامه تس..واب اریگ بیجع

! شرآ .. یدش شرآ یلیخ ماوت -

. دشکیم نییاپ ار شتسد و دریگیم ار ایربک ِتسد ِچم . ددنخیم یگف کال نامه اب شرآ

؟؟؟ تاراک نیا اب ینک هنووید یاوخیم منم .. هنووید -
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: دیوگیم مارآ ، دبوکیم مکحم هک یبلق .اب دشکیم شناهد یوت ار شیاهبل ایربک

انوا ش..زا هساو هریمب داوخیم مدآ هک انشخ نوا وش..زا یشحو وش.. هنووید -وُخ

! افطل

! سکچیه .. دوبن یسک شاک . دوشیم تیذا دراد و تس حیلا کی شرآ ی هدنخ کت

؟! ایربک یاوخیم سوب -

ی هسوب و دخرچیم رگید تمس هتفر دنب ِسفن اب شهاگن . دزیریم ورف یرُه ایربک ِبلق

اب زونه .. دنکیم زِگ زِگ شپل زونه .. دزوسیم زونه ! یتنعل هدشن بوخ شیاج زونه یلبق

: دیوگیم مارآ شرآ .و دوشیم ریزارس شدوجو رد یلیق شا یروآدای

تسرد تدوخ هساو هک یلکش رسو نیا اب منوا ؟؟ یماسرب منک رکف زاب یاوخیم -

؟ یدرک

! اهفرح هچ ؟! تلا جخ و ایربک و دیآ یم ایربک ِبل یور هدزمرش یمک ..کی یمک ِدنخبل

هب کیدزن یا هطقن کی ایربک ِهاگن هک.. تس ایربک ِصقن یب ِخر مین هب زونه شرآ ِهاگن

هدارا ،یب دوشیم دراو لگ ِگرزب ی هبعج کی هکاب یسک ِندید .اب دنام یم یدورو

: دیوگیم

... دموا هک مه نوج وتُا ! کعاف -

یاهنامهم ِنیب . دنکیم لا بند ار ایربک ِهاگن وِدر دنکیم یمخا .. دمهفیمن ار شفرح شرآ

ِرد هب کیدزن ..و هدرک بلج دوخ ارهب ایربک ِهجوت هک تس یسک ِلا بند ،هب رضاح

شدنخبل و دراد نت هب یگنر دیفس ِراولش و تک هک دنیبیم ار یصخشتم ِرسپ ، یدورو

.. دراد تسد رد ِلگ ِیبلق ِگرزب ی هبعج کی و تسا عیسو

: دخرچیم ایربک ِتمس هب شا یا هشوگ ِهاگن

؟! دموا -یک

و دنام یم هریخ نامیرن ی هدنخ وهب دتسرفیم نوریب ار شدننام هآ ِسفن ایربک

: دیوگیم
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.. هدنخیم هراد ، هدیدن ونم زونه ! نوج -

لا بند ار ایربک ِهاگن . دوشیم رتواکجنک . دوشیم مه رد لبق زا رتشیب شرآ یاه مخا

تس؟!! وا شروظنم . دسریم رسپ نامه هب مهزاب و دنکیم

. دنکیم یسرپلا وحا ابوا هنامرتحم یلیخ و دوریم شتمس هب ایربک ِشاداد هک دنیبیم

تیعمج رد مشچ رسپ و.. دیوگیم دمآ شوخ وا هب یصاخ ِمارتحا اب مه اسراپ مناخ

. دنادرگیم

: دنکیم شهاگن میقتسم و دنزیم شا هناچ ِریز تسد ایربک

.. هدرگیم دلوت بحاص ِلا بند هراد -

: دسرپیم تقاط یب شرآ

؟؟؟ نیا هیک ؟! ایربک یگیم ویک -

لا بند ار شا هراشا لا میرن ..و دنکیم هراشا وا ِتمس هب هناورپ هنن هک دنیبیم ایربک

: دشکیم یبل هتسب بل ایربک ، دنیبیم ار ایربک یتقو .و دسریم وا و..هب دنکیم

..یآ هدنخب ..یه هدنخب ..یه هدنخب یه و متمس دایب هک دید..االهن رکش ورادخ بخ -

! کقلد هع مَا

ناکت ایربک یارب یرس و تس ایربک یور شهاگن .هک دنکیم هاگن رسپ هب شرآ

: دنکیم جک هناش ِتمس هب رس ایربک دیآ. یم شتمس و..هب دهدیم

! مامت وتُا -دیّلا

ادیدش و هریخ ِهاگن یولج دیآ. یم ایربک ِتمس هب لگ ِگرزب ی هبعج نامه اب لا میرن

! شرآ ِواکجنک

هب هداعلا قوف ، رهاظ نیا یوت هک کمن واب ابیز ِرتخد . دتسیا یم ایربک یوربور نامیرن

. دسریم رظن

قوف یا.. هداعلا قوف ..وت منونمم تندوب ِرطاخ هب ادخ !زا کرابم تدلوت ابیز.. یایربک -

! یدش مه رت هداعلا
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دوشیم دنلب نامیرن یاپ هب ثکم اب ایربک دیآ.. یم شا هرخسم . دریگیم یدب ِسح شرآ

: دیوگیم و

رارق تیانع ِدروم یارب ما هدامآ .. یدیرفآ ونم یسرم ایادخ هب.. هب،هب داب..هب اکرابم -

.. نتفرگ

. تسا هدیدن شرمع هب رتخد نیا رتزا نیریش و ددنخیم نامیرن

.. صاخ و ابیز ِرتخد یشاب هشیمه -

: دیوگیم تظلغ واب دنکیم یا هلوک و جک ِمیظعت و دنکیم پچ یمشچ ایربک

! یسلجم و کیش ِرسپ نوووونمم -

: دیوگیم و دریگیم ایربک ِتمس ارهب یلگ هبعج دراد، بل یور هک یا هدنخ اب نامیرن

ی هچنغ ِیگنشق هب یخرس ِزُر چیه دنچره .. تگنشق یامشچ ِمیدقت ایند یاهلگ ِمامت -

.. تسین تابل ِخرس

مجح نیا و تسا هارمه صرح اب هدارا یب شمارآ ِدنخزوپ . دنام یم ریحتم شرآ

!! شفرخزم ی هدنخ نآ !اب دجنگیمن شا هلیخم رد یزاب نابز

کی و دنکیم رکف شرآ ِلمعلا سکع وهب دریگیم نامیرن ِتسد ارزا یلُگ هبعج ایربک

: دیوگیم تس حیلا

! ساپس واب ساپس هک.. نوج .. سرپ وتُا یراد ینوبز بجع -

: دشکیم ایربک ِدعاس یور یتسد مرن لا میرن

.. ولوچوک موناخ هرادن ور وت ِدنخبل ِلباق -

رتبارخ شلا .ح دنام یم ، دنکیم شزاون ار ایربک ِتسد هک.. کدرم ِتسد یور شرآ ِهاگن

دنک. لمحت دناوتیمن و.. دهدیم ناکت ار شیاپ کی و تس ینابصع هدارا ..یب دوشیم

: دونشیم ار ایربک یادص .. دناخرچیم رگید ِتمس ار شهاگن و دریگیم مشچ

عِع! هگید نکن هاگن یلدم نیا اباب -یَا
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اجنیا درادن شوخ ال صا . دنکن ناشهاگن رگید هک دنکیم ار شیعس ِمامت شرآ

: دونشیم ار نامیرن یادص و.. دوب هدماین شاک .. دنیشنب

؟؟ هگم منکیم تاگن یروطچ -

: دونشیم ار ایربک یادص و تسا زیت شیاهشوگ هتساوخان

! ینز خُم یدموا راگنا هک ییولبات ِروج -هی

هلب!زا . دنکیم هاگن نامیرن هب میقتسم و دروایب بات دناوتیمن رگید شرآ فرح نیا اب

. دخرچیم ایربک ِتمس هب شهاگن و درابیم ینز خم بیجع شهاگن ِتلا وح هدنخ

ِنتفرگ هدیدان ..و رسپ نیا ِروضح زا یبصع شرآ ،اما دنزب یفرح دهاوخیم نامیرن

: دیوگیم .. شدوخ

؟؟ ینکیمن یفرعم ایربک -

شمط رپتال ِهاگن و.. ددرگیمرب دید! رورغ ِهوک نیا زا یلمعلا سکع هرخ..کی باال ایربک

: دیوگیم هدارا ار..ویب شدنخبل زا خیلا ِتروص ار.. شمخا .. دنیبیم ار

بخ! نکن -

هچ ..اما تسا نداد ناشن تیمها یب یارب ثمال شدنخبل و دنکیم کیراب مشچ شرآ

یا! یشحو ِدنخبل

. دنادب ، هتسشن ایربک ِرانک هک یا هبیرغ ِرسپ نیا ِدرومرد ات دوشیم واکجنک مه نامیرن

! تسین مه هبیرغ راگنا و دروآ یم نابز ارهب ایربک ِمسا هک

لو دراد ارچ دنادیمن هک یا هدنخ و تسا نتفر دنب هب ور هک یسفن اب ایربک

ِزیم یور ار زُر ِلگ ِلکش یبلق یابیز و گرزب ی هبعج ، دزیریم شبلق و..یِه دوشیم

شرآ هب ور دعب !و شرآ ِییادها ِلُگ هخاش کت ِرانک تسرد . دراذگیم شیور شیپ

: دنکیم

.. یهوک ِراکمه .. هنامیرن .. هزیچ ِپ...هن وتُا -نیا

: دنکیم یفرعم وا ارهب شرآ و دنکیم هاگن نامیرن وهب
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! منوج یمام نَن.. ِراکمه .. هشرآ منوشیا -

یلیخ شرآ .و دنهدیم تسد مهاب .. هناتسود ریغ ال ماک یاههاگن ..اب واکجنک درم ودره

: دشکیم خر ارهب نامیرن ِندوب تیمها ویب دشکیم بقع ار شتسد دوز

.. متقوشوخ -

: دنزیم یدنخبل مه نامیرن

.. ِشرآ یاقآ روطنیمه منم -

: دیوگیم هاتوک و دزادنا یم اپ یور اپ شرآ

! ایربک ِتسود .. متسه یهانپ -

! دیکرتیم هک تفگیمن ؟؟؟ تفگ ار یرخآ ارچ

: دهدیم ارباال شیاهوربا نامیرن

.. ناهآ -

: دهدیم همادا دنخبل واب

.. متسه ایربک ِتسود منم -

: ددنخیم وا ِلثم مه شرآ

! ناهآ -

وهکی و.. دنیبیم ار رگیدمه هب ناشهاگن ِتلا وح دنادرگیم ود نآ نیب هاگن ایربک

لا حاب یلیخ رخآ دنک..اما عمج ار شا هدنخ دهاوخیم یتخس .هب ددنخیم

!! فوا ار ناشهاگن ِلئود دیآ! یم ششوخ .. تسا

دناخرچیم رگید ِتمس ارهب شرس ایربک و دهدیم ایربک ارهب شا یا هشوگ ِهاگن شرآ

: دیوگیم ایربک هب ور نامیرن . دوشن هدید شا هدنخ ات

تس.. ادخ ِیشاقن نیرتابیز ت هدنخ هک دنخب -
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ورپ هرخسم ی هدنخ ..اب یزاب نابز مجح نیا زا دنامن شیارب مشپ رگید شرآ ! تراز

ار ایربک یاه لمعلا سکع دهاوخیم هک تسا هدارا ویب دنکیم ایربک ِهاگن یصرح

. دنیبب

: دیوگیم نامیرن هب ور هدش عمج ی هدنخ اب ایربک

؟؟ یرایم تاجک زا ور افرح ..نیا یرَن تِدشکن ادخ -

: دنزیم ایربک یوزاب هب یتسد مارآ و ددنخیم مه نامیرن

.. موناخ لگشوخ .. دایم منوبز هب دوخ هب دوخ منیبیم ور -وت

: دیوگیم هدش پچ یاهمشچ واب دوشیم ات هبات ایربک یاهمشچ ِکمُدرم

؟؟ هریگیم مباوخ یگیمن ناج ..یا تفاطل اب ردقچ -

یتح .. شیاهفرح .. شیاهراک .. شیاهادا واب دنک هاگن ایربک هب دراد تسود طقف نامیرن

دوش. شوخ شلا وح دریگب بوخ سح ، شهاگن

.. نکن یروطنوا وتامشچ -

: دنکیم هاگن نامیرن ی هدنخ هب هدش پچ ی هفایق نامه اب ایربک

.. دنخن -

و ددرگیمرب شرآ ِتمس هب لکش رسو نامه اب ایربک . دوشیم راد ادص نامیرن ی هدنخ

: دیوگیم شرآ ِمه رد ِتروص رد

؟؟ مراد هدنخ -نم

: دیوگیم ندمآ دب رپزا هک دراد صرح ردقنا شرآ ..اما تسه هک راد هدنخ

! تشز -

ی وکالهف صرح رپزا یاهمشچ یور شهاگن دیآ. یمرد ندوب پچ زا ایربک یاهمشچ

ِیشحو یاه ینابصع نآ تس؟!زا ینابصع .االن.. دزیریم شبلق و.. دنام یم شرآ

راد؟!! یلیق .. ِیطاق
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یهاگن و..اب دنکیم قوذ و.. دریگیم یگنشق ِسح هدارا دوش،یب تحاران هکنیا یاج هب

: دیوگیم هدش تام

! شغ -نم

دهاوخیمن .. دنکیم کیراب مشچ ارچ! دنادیمن و دنزب ار ایربک دهاوخیم شلد اما شرآ

ِلکش رسو نیا اب صوصخ .هب کدرم نیا ِشیپ صوصخ .هب دیایب ادارتخد

اللقا ارچ و.. دنکیم هاگن ایربک هب یروطنیا ارچ ؟! دوشیمن وحم کدرم نیا ارچ و.. ابیز

؟! دوشیمن دوبان و تسین ایربک

دیآ: یم اپ تفج ناشهاگن ِلا صتا ِطسو نامیرن

.. تارب هشاب سلا ِبش نیرتهب بشما مراودیما مزیزع یایربک -

ودب یتیاضران مه نامیرن هاگن .زا دخرچیم نامیرن ِتمس هب ایربک ی هدش قرغ ِهاگن

دش؟! ساسح شرآ یور مه ووا دنیبیم ندمآ

: دیوگیم باوج رد یزیچ

.. نینچمه زین نم مراودیما -

: دیوگیم و دهدیم ناکت ایربک یارب یرس دنخبل اب نامیرن

.. مینزیم فرح مهاب مایم ..زاب رایهوک ِشیپ مرب یا هقیقد دنچ هی -نم

: دنکیم جک هناش تمس هب رس ایربک

.. نوج وتا بخ -

هک مه ردقچ . دنزیم وا یور هب مه یدنخبل و دهدیم شرآ ارهب شهاگن نامیرن

: دیوگیم یتقو تسا ندمآ دب رپزا شدنخبل

.. یهانپ یاقآ مدش لا حشوخ -

: دهدیم باوج یتقو تسا رتدب مه وا زا شرآ ِدنخبل

! نامیرن یاقآ نینچمه -
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رکف شراتفر هب هریخ شرآ .و ددرگیمرب و دریگیم مشچ ینیگنس ِهاگن اب نامیرن

! شهاگن یاو .. شهاگن ..هب شندز فرح ِزرط .هب دنکیم

: دیوگیم و دنیبیم دوخ یور ار رایهوک ِهاگن رود .وزا دنیشنیم هرابود ثکم اب ایربک

.. هنکیم تاگن یه یهوک -

تسا رایهوک ِراکمه هک یرسپ . تسا نامیرن هب زونه شهاگن ، هتخادنا اپ یور اپ شرآ

؟! ایربک ِتسود و..

؟؟ دوب یک ورای -نیا

!اب تسیک اقیقد " ورای زا"نیا شرآ ِروظنم هک دنادیم مه هدیسرپن و هدیدن ایربک

: دسرپیم و دراد ضرم لا حنیا

؟؟ یگیم ویک ؟؟ ورای مودک -

اهنامهم ِنیب شهاگن دیآ. یم ملیف ایربک و.. دهدیم ایربک ارهب شا یا هشوگ ِهاگن شرآ

: دیوگیم یصاخ ِلدم واب دوشیم اجباج

.. منکیمن شادیپ وووورای .. ممهفیمن .. منودیمن -

: دنکیم هاگن شرآ هب وهکی و

! منیبب هدب منوشن ؟؟ دوب -یک

: دیوگیم شراد انعم ِیا هشوگ ِهاگن نامه اب شرآ

ِتسود تفگ هک ینیا .. مگیم ور هدیفس راولش تُک هرسپ نیا ! ردقنا راینرد -ادا

.. تشاداد ِشیپ داسیاو هک نومه .. هئوت

و دنکیم شهاگن میقتسم شرآ ؟! دیوگیم هزماب ردقنا ارچ و دنکیم شهاگن طقف ایربک

: دهدیم همادا مهرد یاهمخا اب

تابل ِخرس ی هچنغ ییابیز هب یلگ چیه هک هنکیم روغلب هدموا فاص هک نومه -

؟؟ مدب حیضوت رتشیب ای یدیمهف .. تسین
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: دبوکیم شرآ یوزاب هب مکحم ار شتسد و دوشیم لو ایربک ی هدنخ

.. مارآ اباب مدیمهف .. مدیمهف -اهاالن

: دیوگیم تنطیش واب دنکیم رتکیدزن ار شرس ، شرآ ِمهرد یاهمخا هب هجوت ِنودب و

؟؟ یدید وشراولش یوتا ِطخ ییادخ ؟؟؟ وشراولش تک یدید ماوت -

زیر ی هدنخ نامه اب ایربک . دنکیم شهاگن مخا واب هدز تهب شرآ و ددنخیم زیر زیر

: دهدیم همادا شربلد و

شاگن ..نم هدنخیم نوا ، مگیمن ..نم هدنخیم نوا مگیم هلا..نم حاب یلیخ ! همامت -وتُا

، هنکیم هاگن ونم ..یه هدنخیم ..یه هدنخیم ،زاب منکیمن شاگن .. هدنخیم نوا ، منکیم

! طقف مش هدنخ نوا ِقشاع .. هدنخیم یه

: درغیم مخا اب شرآ

؟؟ هراد هدنخ شیچ -

! دراد ییاریگ یاهمشچ هچ یتنعل و دنکیم تشرد مشچ ایربک

؟؟ یچ؟نم -

! افرح ..نیا ریخن -

ِروخدوخ ِبانج یتقو ؟؟ دوشیم رگم و دنکیم عمج یتخس ارهب شا هدنخ ایربک

؟! درکن قوذ دوشیم ، دروخیم صرح روطنیا رورغم

.. دایم ششوخ ، مایم ییادا ..کالره دایم ششوخ نم ..زا هگید هلا -وُخ..حاب

لفق نامیرن ِهاگن رد شهاگن و.. دشکیم رگید ِتمس ار شهاگن یدنخزوپ اب شرآ

: درغیم بل ِریز هک تسا هدارا یب . دوشیم

زاب! نوبز ی هدیشک وتُا هکیترم -

ِتسد نآ اب رگید وِراب دریگب ار شا هدنخ یولج دناوتیمن فرح نیا ِندینش اب ایربک

: دبوکیم شرآ یوزاب هب شا یگنس
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هچ یدید ممموه هک... مشافرح .. هرُبیم ندرگ شراولش یوتا ! یدموا بوخ ونیا -

.. هنزب خم داوخیم یتسوپریز و مرن یلیخ ؟؟ هنزیم فرح فیطل

: دیوگیم ، دشکیم دنخبل ِنودب هک یبل اب شرآ

.. شایزاب شدنچ ال صا دوب ولبات ؟؟ یتسوپریز مودک -

: دنکیم تشرد مشچ ایربک

؟؟ داوخیم ونم هک هئولبات هههع -

یچ؟! ینعی نیا ؟! دهاوخیم ار ایربک رسپ .نآ دنام یم ایربک یاهمشچ یور شرآ ِهاگن

؟!! تسا نتساوخ لدم هچ ینعی .. نتساوخ زا شروظنم ؟؟؟ دح هچ ات

: دیوگیم مارآ ایربک ، دوشیم وطالین شهاگن یتقو

؟؟ بخ هیچ -

بوخ دایز مه شندوب تحار ردقنا یهاگ . دنکیم اجباج ایربک یاهمشچ ِنیب هاگن شرآ

وزا دیوگیم رگید ِسک ِنتساوخ زا تحار روطنیا یتقو . تسا هدننک تیذا .. تسین

! شیاهفرح ِندوب لا حاب و هرسپ نآ ِتایصوصخ

: دیوگیم یزیچ شنابز و دزیریم شبلق شرآ ِهاگن زا ایربک

؟؟ داوخن -

: دهدیم ارباال شیاهوربا ایربک ..و دراذگیمن رورغ . دنزب یفرح دناوتیمن شرآ

؟؟ داوخب -

: دیوگیم و درادن ار وا ِتوکس ِبات ایربک . دوشیم هدرشف شرآ ِکف

؟؟ شماوخب منم .. داوخیم نوا -

: دیوگیم یدنخرهز اب شرآ

؟؟ هراد یطبر هچ نم -هب
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؟! تاساسحا ِزاربا نیا اب بانج یکرتن

اباب! تسین بوخ مه رورغ ردقنا رگید و دنکیم جک یبل ایربک

.. یدب یرظن ،هی میتسود متفگ .. یروطنیمه -

هب دگل کی دهاوخیم شلد و تس یخزرب شا هفایق و دهدیم ناکت ار شیاپ کی شرآ

ار! یوتُا هرسپ نآ مه یکی و.. دنزب ار ایربک مه یکی و.. دنزب زیم یور یلگ هبعج نآ

! یناد دوخ .. مدب رظن ماوخب هک هرادن یتیمها نم هساو -

دیآ..ومه یم ششوخ ،مه دروخیم صرح دراد وحاالمه دنیشنیم فاص ایربک

. دشاب هتشاد یتیمها شیارب ال صا رگا ! دهدب صرح ار شرآ دراد تسود

دنچره ممه ..هنن هراد شلوبق یلیخ هک یهوک .. یییین دب هک مدوخ ِرظن ..هب موه -

همه عفن هب ردقچ ، مشب یکوا یرن نیا اب هگا هک هنودیم بوخ ،اما هدوز م هساو هگیم

منم !! ااااداوخیم ینعی داوخیم .. داوخیم ونم کال منوا هک سرپ وتا ِدوخ هنومیم .. هنوم

و... مریگب دیدن وشندوب فیطل مکی هگا

: درغیم ترفن اب شرآ شیاهفرح ِنایم

افرح نیا ِطبر ؟؟ یدیم حیضوت نم هب یتسشن هک هرادن یتیمها چیه نم هساو -انیا

؟؟ای هیچ نوا هب تبسن ت وهنن تشاداد وتو ِرظن هک هچ نم ؟!هب ایربک هیچ نم هب

؟؟ هیچ ورای نوا هب تبسن تدوخ ِرظن

: دریگیم شرآ ِدعاس زا ینوگشین و دنکیم زارد تسد و دوشیم عمج ایربک یاهبل

عع! هگید شاب راددوخ مکی .. هنکیم نومهاگن هراد یهوک واب رتشاوی -

! ییوررپ ِرتخد هچ . دنام یم ایربک یور شرآ ِیخزرب ِهاگن

! نزن وشفرح هگید بخ هلیخ -

ناج؟! شرآ تسا تخس اهفرح نیا ِلمحت ردقنا ینعی

! شعاب -
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فده ویب درادیمرب ار شا هویمبآ ِناویل . دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن شرآ

یا هناهب کی دنک! کنخ ار شلد روطچ دنادیمن .. تسا هدرک غاد نورد .زا دنکیم هزم

؟! تسا ولبات ، دورب و دوش دنلب و دروایب

هب شهاگن .و دنکیم هاگن دنا، هدش هدیچ هبعج یوت بترم هک یزُر یاهلگ هب ایربک

لا حنیا تس!اب یرگید یایند ال صا هناد کی .نآ دوشیم هدیشک زُر ِلگ هخاش کت ِتمس

: دیوگیم و دشکیم هبعج یوت یاهلگ یور تسد

نم! ِکیتنامر ِسرپ وتُا یراد مه یا هقیلس بجع -

. دخرچیم ایربک ِتمس هب شهاگن هتساوخان .اما دهدب تیمها دهاوخیمن شرآ

؟؟ یراد تسود کیتنامر -

تسود راد هبذج یاه یشحو نشخ نآ زا دنادیمن شدوخ رخآ و.. دنکیم شهاگن ایربک

؟! دراد

؟؟ هیفرح ! مشقشاع .. مراد تسود -هرآ

: دهدیم یاباال هناش ، تسا صرح رپ ِدنخزوپ کی هب هیبش هک یا هدنخ کت اب شرآ

.. هرادن یتیمها -

: دریگیم متام ایربک

؟؟ هرادن یتیمها یدج -

: دیوگیم هملک کی شرآ

-هن!

، شرانک ..ورد صقر ِصوصخم یگنهآ . دوشیم هتخاون یداش ِگنهآ هظحل نامه

ِتوس و غیج یادص . دوشیم نشور رون ِصقر و دوشیم مک سنلا یاضف ِییانشور

: دیوگیم ایربک و دوشیم دنلب ناوج یاهرسپ و رتخد

! میصقرب نوجخآ -
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: دنکیم شرآ هب ور ایربک .. دننزیم تسد شیارب همه . دوشیم دنلب

؟؟ شرآ یایم -

رد یتسد .اما دورب هک دراذگب ار ایربک دراد تسود ،وهن دورب دراد تسود شدوخ هن

: دشکیم خر ارهب شا یتیمها ویب دهدیم ناکت اوه

! هرذگب شوخ -

زونه . دریگیم مشچ و دهدیم یاباال هناش ایربک ! دنزیم فرح هنعط اب مه ردقچ

شتمس ارهب شتسد .و دتسیا یم شیوربور و دیآ یم نامیرن هک هدشن رود یمدق

: دیوگیم و دنکیم زارد

؟؟ ولوچوک موناخ یدیم صقر ِراختفا -

اجباج نامیرن و ایربک ِنیب شا هدروخ اج ِهاگن ! دوشیم زمچآ ، سرپ وتا ِتکرح زا شرآ

ِفرح طقف اه.. دنک جل دهاوخیمن . دنکیم سح یبوخ ارهب شهاگن ایربک و.. دوشیم

!هب دشاب هتشادن بخ ؟؟؟ درادن شیارب یتیمها هک دوشیم رارکت شنهذ یوت شرآ

! نوج یرن ِراولش یوتا ِطخ

شرآ هب ور شتشپ ار شرگید ِتسد و دراذگیم نامیرن ِتسد یوت زان اراب شتسد

! دریگیم شرآ هب ور ار شطسو ِتشگنا .و دربیم

ـــم! ینوکرتب میرب واب امتح -

ییب هرتخد دیآ. یم شوج هب شنوخ و.. دنکیم هاگن ایربک ِطسو ِتشگنا هب شرآ

زیچ! همه

وا .هب دوشیم هناوید دراد ، مامت رورغ ِبانج و.. دوریم طسو نامیرن ِهارمه ایربک

؟! دصقرب دوریم کدرم نآ واب دهدیم ناشن ار شطسو ِتشگنا

! تفر هک منهج -هب

..یه دنکن هاگن دهاوخیم ..یه دهدن تیمها دهاوخیم یه ! تسا فرح شا همه اما

؟! دناوتیم رگم ..اما درواین شدوخ یور هب دهاوخیم
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هک ینیریشدوخ ی هرسپ ونآ تسا لفق ایربک ِزان ورپ یا هفرح ِصقر یور شهاگن

ردقچ هَا.. وهَا دزیریم ایربک ِرس یور هک تسا لوارت . دخرچیم شرس ِرود هناورپ ِلثم

روآ! شدنچ

ی هرتخد .. دنیبب ار ایربک ات دنک جک ندرگ دیاب یهاگ و تسا غولش تسیپ ِطسو

شرآ ِمیدقت شطسو ِتشگنا نامه اب شا هدنخ راگنا . دراد مه یا هدنخ هچ خاتسگ

هک تسا نامیشپ ردقچ .. ردقچ . دربیم شیاهوم الی تسد یبصع شرآ و.. تسا

. تفرن ایربک اب شدوخ

. دوشیم رتدنت و دنت شیاهسفن .. دروآ یمرد ار شتُک .. دنکیم غاد . دوشیم هنیس هب تسد

! دروایب بات دناوتیمن رگید ، دخرچیم نامیرن ِتسد ِریز ایربک .. یتقو و

، رتمی مال ِگنهآ ..کی گنهآ ِندش ضوع اب دوشیم نامزمه شندش دنلب و.. دوشیم دنلب

نآ اراب ایربک ِصقر و دنیشنب دناوتیمن .. تسین شدوخ ِتسد رگید داش. نانچمه اما

دنک. اشامت گندلا هکیترم

رون..هب ِصقر ِریز و کیرات اتبسن یاضف یوت . دنکیم ناشهاگن کیدزن ..زا دوریم رتولج

ویب ایربک ِندرکن هاگن .هب دنکیم هاگن ، دروخیم خرچ ایربک یور هک هرسپ نآ ِهاگن

. هدنخ شوخ ِکدرم نآ یارب شصقر و ایربک یهجوت

طقف ، ناصقر یاهرسپ و رتخد زا یتیعمج یوت .و دشاب راددوخ دنکیم یعس یلیخ

زان اب روطنآ ایربک یتقو تسا تخس یهجوت یب ..اما دنکن هجوت و دنک هاگن و دتسیاب

. دخرچیم روطنآ ناش هدش لفق ِتسد ِریز یتقو .. ددنخیم و دصقریم

دناوتیمن رگید هک تسا هتخیر مه هب ردقنا .. دراذگیم ولج مدق . دوشیم هچ دنادیمن

ار شتسد شرآ ، دوشیم اهر سرپ وتا نآ ِتسد زا ایربک ِتسد هک نیمه دنک. یراددوخ

ارباال شهاگن هدروخ اج ایربک . دنادرگیمرب دوخ ِتمس ارهب خاتسگ ِکرتخد و دریگیم

شسفن . دنام یم شرآ رپتالِمط ِهاگن یور شهاگن اضف، ِنشور و کیرات و..رد دشکیم

: درغیم مه رد ادیدش یاهمخا اب شرآ ..و دوریم دنب یمارآ ِنیه اب

؟؟ هرذگیم شوخ -
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: دخرچیم شا هزاجا ِنودب شنابز .و دزیریم ورف شنتفگ ِنحل زا ایربک ِبلق

؟؟ یصقرب یاوخیم ؟؟ قیفر ینکیم راکیچ اجنیا خیلا.. تاج -

تس. وا ِفرط زا یفرح ِرظتنم ایربک . دوشیمن ادج ایربک ِقارب یاهمشچ زا شرآ ِهاگن

: دیوگیم یزیچ یتخس هب شرآ ..و یشنکاو ..کی یزیچ کی

؟؟ یخاتسگ ردقنا ارچ -

. تسا هارمه یرگید یاهسح هکاب یتینابصع . دمهفیم وا یادص ار..زا تینابصع ایربک

؟! یروخلد دیاش .. دیاش

: دیوگیم هدنخ اب یتقو تسا روخلد و ینابصع مه ایربک

؟؟ یرورغم ردقنا ارچ -

یضاران عضو نیا زا هک دیوگب روطچ دنادیمن .. تسا .کالهف دراشفیم ار شتسد شرآ

: دیوگیم و دشکیم ولج ار شتروص ایربک تس..و

! نزب وتفرح شاج ..هب ینکیم هِل ومتسد یراد یا؟! ینابصع ردقنا ارچ -

شنامشچ زا مشچ ابیز، و فیرظ ِقترس ِکرتخد . دشکیم سفن نیگنس و تخس شرآ

هظحل کی طقف دوشیمن . تسا ناشیور اههاگن ردقچ و تسا کیدزن ردقچ و.. دریگیمن

؟! دیسوب ار شنامشچ .. هاتوک ی

؟؟ یتشاد هگن ونم یاوخیم یچ .. نزب فرح ندز، لز یاج -هب

؟؟ تس ینابصع هرسپ نآ اب ندیصقر زا ردقچ هک دیوگب و.. دنکیم زاب ناهد شرآ

و دورب رژه هکیترم نآ ِمشچ یولج لکش رسو نیا اب دهاوخیمن شلد هک دیوگب

هب شدوخ زج سکچیه درادن تسود هککال دیوگب ؟؟ دوشب شکیدزن ال وصا دصقرب

زا دراد هک دیوگب دنک؟! شهاگن یتح و دریگب ار شتسد و دنزب تسد وا

دب دراد هک دیوگب ارچ؟!! دنادیمن مه شدوخ و دوشیم رجفنم تریغ و.. تینابصع

ایربک ار.. شدوخ ِباصعا .. درادن ار نشج نیا ِباصعا .. درذگیم تخس .. درذگیم

؟! درادن شیارب مه یلیلد و درادن ار سکچیه ار..
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: دنزیم ادص ار شمسا رت مرن ایربک

؟؟ شرآ -

هملک کی ، اهفرح نآ ِمامت یاج وهب دتسرفیم نوریب تدش اراب شنیگنس ِسفن شرآ

: دیوگیم

.. یچیه -

دبوکیم شرآ ی هنیس ارهب شا هدش تشم ِتسد ..و ددنخیم صرح ..اب ددنخیم ایربک

: دیوگیم و

! مسرب نوج یرَن اب مصقر ی همادا هب راذب سپ -

ار یکی نیا شرآ .اما دشکب نوریب شرآ ِتسد یوت ارزا شتسد دهاوخیم و ددرگیمرب

وهب درادیم هگن ار ایربک تسد هدارا ویب بارخ دنک!حلا لمحت دناوتیمن ال صا

دراذگیم شرمک یور تسد ، دخرچیم شتمس هب ایربک هک نیمه .و دشکیم دوخ ِتمس

: دیوگیم و

.. صقرب نم -اب

شدوخ یکیدزن رد هنابلطراصحنا ار ایربک هکیلا حرد شرآ .و دنام یم هدز تهب ایربک

هب هنیک واب دشکیم ارباال شهاگن ، دریگب هلصاف یمک دراذگیمن یتح و هتشاد هگن

شتسد یوت مکحم ار ایربک ِتسد .و دنکیم هاگن دولا مخا و ریحتم و رظتنم ِنامیرن

: دیوگیم نامیرن ِنامشچ رد هریخ و دراشفیم

! صقرن سکچیه اب نم زج -هب

ِراوید ردو هب هنایشحو شبلق . دنکیم ریگ شرآ ِندرگ و هناش ِنیب ییاج کی ایربک ِهاگن

همزمز هدارا و..یب دوب هدننک ریگلفاغ بخ ینعی .. دوشیمن شرواب . دبوکیم شا هنیس

: دنکیم

! وشمگ ؟؟ یتسین نم بلق ِرکف هب یایم تکرح .. یلیق ِنشخ ِیشحو -

.ح دروآ یم نییاپ ایربک یاهمشچ ارات شهاگن و دریگیم نامیرن زا مشچ ثکم اب شرآ
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ودات یتح .. درادن یتیمها . دنکیم سح ناشدوخ یور ار تیرثکا ِهاگن حوضو االهب

دنک! هاگن ردقنا دکرتب هک نامیرن و.. شردام و ایربک ِشاداد

.. یراد تسود نشخ هک -وت

! تسه یسح درم.. نیا ِباذج و هریت ِنامشچ .رد دشکیم ارباال شهاگن ثکم اب ایربک

! شتوکس رد یتح .. شتسد ِراشف رد یتح .. شا هدروخ هرگ یاهمخا ِتشپ یتح

قوذ رپزا شدوجو ِمامت ، هدرک توعد صقر ارهب وا روطنیا هکنیا .زا دزگیم بل

: دیوگیم هدش عمج ی هدنخ !اب تسا تخس ایربک یارب یراددوخ و دوشیم

؟؟ یتسین دلب یروط کیتنامر -

اهر ار شتسد و.. درادیمرب ایربک ِرمک یور زا تسد یتخس ..هب نتساوخن رپزا شرآ

: تسا هتخیر مه هب شلا ح زونه و دنکیم ادا یظیلغ .ِچُن دنکیمن

ِروج ! تسین مهم ، دایمن مه تشوخ دایب، دایم تشوخ .. مدلب یلدم نیا طقف -نم

و وبل وربا مشچ زا فیرعت ،هن مدلب نتفر هقدص نوبرق ..هن مشاب منوتیمن هگید

.. یشاب مدوخ ِشیپ ماوخیم طقف .. منزب هک مرادن مه یفرح .. هچول

یگف وا!هککال ِساسحا رپزا یلو ، کیتنامر نادنچ هن یاهفرح یارب دوریم شغ ایربک

یلدم نیمه !اب شندوب شرآ اب دروآ یم دنب ار ایربک ِسفن و درابیم شتاملک ِمامت زا

دلب نتفر هقدص نابرق و نتخیر نابز هک نیمه .. شنتسناوتن رگید ِروج و شندوب دلب

یروط نیمه . تسا نتساوخ زا راشرس و.. هناقداص ال ماک شیاهفرح و تسین

! تسا هدننک هناوید .. شندوب

: دسرپیم و دنکیم وا ِتاوارک ِدنب ار شتسد

؟؟ ارچ -

و دهدیم یاباال هناش ؟! دیوگب وا هب روطچ ، دنادیمن ار شلیلد مه شدوخ یتقو شرآ

تس: یبصع

.. مرتتحار یروطنیا ارچ! منودیم -هچ
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: ددنخیم ایربک

.. یبلط تحار ردقچ -

: دشکیم بل هاتوک ، بارخ حِلا نامه اب مه شرآ

.. هرتمهم م هساو یزیچ ره زا میتحار ! یلیخ -

! رورغ همهنیا یارب دریمیم ایربک

... مصقرب سرپ وتا اب مرب نم ینعی -

: دیوگیم هبذج ورپ دولا مخا . دنزب ار شفرح رگید دراذگیمن یتح شرآ

! ایربک صقرب -

یمک قوذ اب ایربک دوب؟! هدننک تیذا ردقچ شیارب اه هظحل نآ هک نیا رتزا مولعم

: دنکیم جک هناش ِتمس هب رس و دنکیم مخ ار شیاهوناز

! لیِم مکلا ..اب نووووج واب نوج -

لد ..رد تسا ریحتم شرآ . دصقریم شرآ یارب ، گنهآ ِمارآ ِمتیر اب گنهامه هلصاف وبال

گنهامه ،ابوا دناوتیم هک ییاج ..ات دروخیم صرح شتسد زا لد ..رد دنکیم شنیسحت

شاک .و دوریم شا هقدص نابرق لد.. .رد دناخرچیم شناتسد ِریز ار ایربک و دوشیم

ار ابیز ِکرتخد سکچیه .. دیدیمن ار ود نآ سکچیه هک کیرات ردقنا دوب. رتکیرات اضف

. درکیم شلغب و.. دوبن سکچیه شاک .. دیدیمن شرتابیز ِصقر نیا اب

شغ شناتسد ِنایم ولوچوک تیربک هک دیسوبیم ردقنا .. دیسوبیم ردقنا .. شدیسوبیم

! درکیم

دناوتیمن رگید هک تسا نوگرگد شلا ح ردقنا شرآ ، درذگیم هقیقد ود زا رتمک یتقو

: دیوگیم یگتخیر مه وهب مخا ورپزا دراذگیم ایربک ِرمک یور تسد . دهد همادا

.. روخن نوکت .. یصقرب ماوخیمن هگید .. هسب هگید .. هسب -

طقف .. هظحل نیا رد شلد ! درادن سفن طقف .. تسین هتسخ .. دنزیم سفن سفن ایربک

: دنکیم همزمز دوخ .اب دوشیمن و.. دهاوخیم ار وا ِشوغآ
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.. ینکیم تیذا ؟؟ منک راکیچ .. تراک نیا ..اب رابره .. هشیم تخس .. مارب هراد -

وا ارزا شمارآ رتشیب ایربک ِندید رابره تس. وا زا رتدب شدوخ .. دونشیم شرآ

ریگرد رتشیب شبلق و نهذ و رکف .. دوشیم رت شکرس رتو یوق شیاهسح . دریگیم

یص خال سح نیا زا روطچ . دوشیم رت توافتم ندش، یداع یاج هب رابره و.. دوشیم

؟! درادن ایربک یور ار شدوخ ِهاگن زا ریغ هب رگید ِهاگن کی ِلمحت یتح یتقو دنک، ادیپ

.. مینیشب میرب -

. تسا تخس مه وا یارب نداتسیا ِرساپ راگنا . دنکیم ناکت رس دییات هب ایربک

.. میرب -هرآ..

. دندرگیمرب هرفنود ِلبم نامه ِتمس وهب دنریگیم هلصاف هدنصقر ِتیعمج زا

واکجنک همه ار...هک هیقب ِهاگن .و دننکیم سح بوخ ار نامیرن ِهاگن ودره هکیلا حرد

یتسود زا رتشیب یزیچ ای تس یلومعم ِیتسود کی نیا دننادب دنهاوخیم و دنا

؟! تسا ناشنیب

یور ار اههاگن و دنادرگیم اضف ِنشور و کیرات اررد شهاگن ایربک ، دننیشنیم یتقو

اضف .عفالرد درادن ینانچنآ ِتیمها شیارب و تس یتحار ِرتخد . دنیبیم شرآ و دوخ

.اب دنزیم سفن سفن حلا ِنیع ..ورد زاورپ یارب دراد مک ودبلا طقف و دربیم رس هب

یشرآ نیمه .. نوج سیئر .. یهانپ ِشرآ ریگ!! سفن هچ و هدننک هناوید هچ ! دیصقر وا

؟! هتسشن شرانک هک

یا هطقن هب هریخ و دولا مخا شرآ و.. دوشیم هدیشک شرآ ِتمس هب شا یا هشوگ ِهاگن

یرارقیب ردقنا .. دنکیم شا هناوید دراد رتخد نیا . دنزب یفرح دناوتیمن یتح ، مولعمان

چیه هب هیبش ال صا ..هک تسین رتخد مه دایز هک.. رتخد ..کی هچبرتخد کی یارب

. دجنگیمن شرواب ..رد ایربک یارب یرارقیب .. تسین یرتخد

.. شَر -عآ..

نیریش ردقنا هک تسه ایند یوت یسک ال وصا تسا صاخ مه شندز فرح ِلدم یتح

؟! دنزب ادص ار شمسا ینتساوخ و
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یتنطیش ورپ ابیز ِقرب اضف ِنشور و کیرات رد کرتخد ِنامشچ . دنکیم شهاگن

وا.. ِلثم تسرد .. تسا هدز تهب رتشیب . درادن تهابش هدنخ هب دایز شا هدنخ و.. دراد

ار شیاهسح و دریگیم اوه رد یمهفن ِتلا ح ارهب شیاهتسد هدنخ و تهب نامه واب

: دهدیم ناشن یتاپ یتاق روطنامه

ماهاب .. یشرآ .. ینوج سیئر .. یمتسود ! یتسه یک الوت صا مدنوم نم -االن

تزا .. هدیم ..حلا هرذگیم شوخ !ابوت مصقرن سکچیه وتاب زج یگیم .. یصقریم

ننکیم ماگن یماک و یهوک مو ..االنهنن تندوب یلدم نیا ..زا تاراک ..زا دایم مشوخ

یطاق .. مکی مدش لگسا نم دعب ! رتدب هک مه یرن ..نیا یمرسپ تسود ننکیم رکف

؟؟ همِچ .. مدرک

ششوخ شیاهفرح .زا تسا ریحتم و دنکیم اجباج کرتخد یاهمشچ ِنیب هاگن شرآ

هشیمه رتخد نیا . دهدیم حرش ار شنورد حِلا گنشق هک ییایربک یاهفرح دیآ. یم

؟؟ تسا بیرغ بیجع ردقنا ارچ و دنکیم هدز تفگش ار وا

: دیوگیم و دنکیم کیدزن شرآ ِتروص ارهب شتروص یدنلب ی هدنخ اب ایربک

؟؟؟ هتِچ -

هچ دنادیمن مه شدوخ و دهدیم ناکت فارطا هب رس هدز تهب ی هدنخ کت اب شرآ

ِندوب صاخ و یدنول و یربلد همهنیا ِرباربرد دراد .. دروآ یم مک دراد . تسا شگرم

! دروآ یم ..مک ایربک

؟؟ هدش نومگرم هچ وگب .. شرآ دنخن -

: دیوگیم یزیچ ینادرگرس اب شرآ

! ایربک منزب مه هب ماوخیمن وم همانرب .. هنتفر ینم همانرب -

: دیوگیم یتقو تس یبصع واکالهفو ِلثم مه ایربک

وماه همانرب .. شرآ منزب مه هب وماه همانرب ماوخیمن .. مراد ومدوخ یاه همانرب منم -

! زیرن مه هب

: دهاوخیم بارخ .وابحِلا دوشیم قرغ ایربک ِنامشچ رد شرآ
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.. رتخد زیرن مه هب وماه همانرب -

هدنخ هب یبل ، دروآ یم موجه شیولگ هب یا هتساوخان ضغب زا هک یسفن اب ایربک

رت تخس و تخس زیچ همه ردقچ . دهدیم رُس رگید ِتمس ار شهاگن و دشکیم

. دوشیم

هک ییاجنامه زا شرآ .و دوریم و دوشیم دنلب ششیپ زا ایربک . دنروآ یم ار دلوت کیک

دنک. شهاگن دناوتیم طقف ، هتسشن

با ِتمسق و یرتچ و یرصم یاهوم اب یسکع . دشخردیم گرزب ِکیک یور ایربک ِسکع

زا دزوسب شلد نامیرن هک ابیز ردقنا تس. ابیز .و تسا صخشم طقف شا الهنت

دنک رکف ایربک ِندوبن هب هظحل .ره دنارذگب رت تخس هظحل ره شرآ ..و ایربک ِنتشادن

نیا ایربک و تسا نتفر شا همانرب . دزیرب مه هب رتشیب شباصعا ، ندرک رکف رابره واب

شیاه همانرب ِمامت رتخد کی ِرکف حاال هک هدیشکن یتخس ردقنا ؟؟ دیوگیم هچ طسو

؟! دربب دوخ واب دراذگب شنادمچ یوت مه ار ایربک دوشیمن .اما... دزیرب مه ارهب

شدوخ یارب و دریگب شا هداوناخ ارزا وا دوشیمن ؟؟ دنک دوخ یارب ار ایربک دوشیمن

؟! ناونع هچ هب تقو نآ ؟؟ دراد هگن

! رگید دهدیم در دراد . دنزیم شا هرخسم ِراکفا هب یدنخزوپ

یم وتا ِکدرم یور شهاگن ، ایربک هب هاگن زا لبق و.. دخرچیم ایربک ِتمس هب شهاگن

نیمه . تسا هداتسیا ایربک هب کیدزن و دنکیم شهاگن مه رد یاهمخا .هکاب دنام

وا دنک شومارف ار یزیچ ره هظحل کی رد شرآ ات تس یفاک ایربک هب شندوب کیدزن

! شدوخ ِشیپ طقف .. دراد هگن دوخ ِشیپ ار ایربک هک دهاوخب ار نیا طقف الن

اجباالو ..رد ددنخیم یدوخیب هک دنکیم هاگن ایربک .هب دریگیم نامیرن زا مشچ تخس

همهنیا و.. دروخیم ناکت اج رد گنهآ ِمتیر دیآ..اب یم ..ادا دروخیم لوو .. درپیم نییاپ

همهنیا زا هک تسه یسک ..و دننیبیم همه .. دنیبیم مه نامیرن ار تنطیش و یدنول

قارغا یدایز ایربک یاهراک دنکیم سح .. دنچره ؟؟ دیاین ششوخ شندوب بال نوطیش

هب رهاظت ؟؟ ندوب لا یخیب هب رهاظت ؟؟ ندوب داش هب رهاظت ؟! رهاظت دیاش و تسا زیمآ

؟؟؟ وا ِنتفرگ هدیدان و.. ندوب سح یب

توس شدوخ ایربک .. دننزیم تسد شیارب همه . دنکیم توف ار کیک یور یاه عمش
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. دنکیم خاروس وقاچ اراب کیک یور ِکرتخد یاهمشچ و دشکیم غیج و دنزیم

. دنهدیم وداک کرتخد هب همه . دوشیم نییاپ باالو شیولگ کبیس .. دزیریم مه هب شرآ

دح زا شیب مه شقوذ و.. دنکیم زاب قوذ اراب همه ایربک . تمیقنارگ و سیفن یاهوداک

. تسا زیمآ قارغا

ِشورف اب دوشیم هک دنکیم رکف دوخ اب ایربک . دنتسه هکس التو آرویز اهوداک رتشیب

شدای تس.. خیلا ناشیاج ردقچ ؟! درخب هخرچود کی اه هچب زا مادکره یارب اهنیا

مکحم ار هناورپ یمام ی هنوگ لا حنیا .اب دربب ناشیارب و درخب یگرزب ِکیک ادعب دشاب

رکشت ، تسا ربتعم یلیخ ِدنرب کی زا ییابیز ِدنبندرگ هک ییوداک یارب و دسوبیم

. دنکیم

: دیوگیم و دریگیم ایربک ِتمس هب ییابیز یلیخ ِرهاوج ی هبعج نامیرن

.. هشن کاپ تابل زا تلگشوخ ِدنخبل تقوچیه مراودیما .. نوطیش ی هتشرف ِمیدقت -

. دزیرب مه ارهب شرآ یاه همانرب دهاوخیمن و دشکیم ناکما ِدح ارات شیاهبل ایربک

: دیوگیم نامیرن هب و..ور دشاب تسود طقف و دشاب یداش و لا یخیب ِرتخد دهاوخیم

هک! یتشاذگ مومت ِگنس -

: دنزیم دنخبل نابرهم نامیرن

.. هرادن متهاگن کی ِلباق -

دنلب شسفن . دنیبیم ار دنبتسد و هراوشوگ و ریجنز پالکو ِتس و دنکیم زاب ار هبعج

. دهدیم ناشن تیعمج هب وور دنادرگیمرب ار هبعج . دنکیم سح ار شرآ ِهاگن .. تسا

: دیوگیم نامیرن هب ور ایربک . دننزیم تسد نیسحت و تریح اب همه

! هلگشوخ وتا.. یرَن هنکن درد ت هجنپ و تسد -

دیآ: یم ششوخ ایربک ِتیاضر زا نامیرن

.. ینکب ش هدافتسا مراودیما .. یراد شتسود هک ملا حشوخ -

... مممموه ؟؟ دشابن شنتخورف ِرکف هب ینعی دنک؟! هدافتسا
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.. هشاب -

: دونشیم ار شرآ یادص هک.. تسا نامیرن ِتمس هب شهاگن زونه

؟؟ ایربک -

یگف زاکال یگنرمک ِمخا هکاب دنیبیم ار شرآ و ددرگیمرب ! دتفا یم یرُه شبلق

درم..اب نیا ِهاگن ارچ و.. قارب و هایس یاهمشچ نآ یارب دوریم شلد . دنکیم شهاگن

؟! دراد قرف اههاگن ی همه

.. متسود -سالم

یگنر زمرق ِیزتناف ی هسیک و.. دشکیم هتخیر مه هب ِباصعا و یگرخسم اب یبل شرآ

: دریگیم ایربک ِتمس ارهب

.. هئوت -مِلا

! هدیرخ وداک شیارب و.. دراذگیم شبلق یور ار شتسد ود هدنام زاب ِناهد اب ایربک

؟؟ مدوخ ِدوخ نم..ملا یاو..ملا -

هاگن اه یلیخ راگنا .و دنکیم هاگن گنر زمرق ِیزتناف ی هسیک هب یمخا اب نامیرن

؟؟ تسیچ پیتشوخ کابالسو یاقآ یوداک دننیبب !هک دننکیم

ی هسیک دنک، شناهنپ دناوتیمن .. دوشیمن هک یقوذ اب ایربک . دهدیم ناکت رس شرآ

نوریب گنر هایس ِپات کی هسیک یوت .زا دنکیم شزاب هلصاف وبال دریگیم ار یزتناف

تس؟!! وا یارب هک.. دنام یم قارب یدنب ِپات یور شروابان ِهاگن . دشکیم

؟!! یدیرخ نم.. هساو ونیا ! شغ نم یاو -

: دهدیم ناکت رس شرآ

.. مدیم تهب دلوت یوداک ناونع مدب،االنهب دشن تمسق .. مدوب هدیرخ تارب دیع -

: دیوگیم شرآ ِنامشچ ورد دوشیم ناراب هراتس ایربک یاهمشچ

؟!! تدوخ ی هقیلس -اب
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تقادص اب روطنیا وا یوداک یارب ، وداک همهنیا ِنیب هکنیا .زا دوشیم حیلا کی شرآ

: دیوگیم یدولا مخا ِدنخبل .واب دوشیم بوخ شلا ،ح هدرک قوذ

.. مدیرخ تارب .. یدموا مدای ..وت شمدید -

دوخ وهب دریگیم لغب ار پات همه، ِمشچ یولج و دشکیم یا هفخ ِغیج قوذ زا ایربک

: دراشفیم

! ههههک متقشاع ؟؟ ینکیمن ور یدلب ییاراک هچ ...وگالخ اااااباب -هن

. دوشیم هدز قوذ هرابود و دنکیم هاگن پات هب هرابود

یاو ! هگنشق شگنر ..هچ شمشوپب االن نیمه داوخیم ملد ! هلگشوخ یلیخ هنم.. -مِلا

! متشادن انیا ..اتحاالزا ملدم نیا قشاع .. هراد یسنج هچ

قوذ ردقنا پات کی و تسا هارمه بجعت اب همه ِهاگن ار! شیاه یزاب دیدب دیدن واو

؟! رخآ دراد ندرک

یوت ِپات هب هاگن کی ،و دزادنا یم شدوخ ینویلیم دنچ یوداک هب هاگن کی نامیرن

! دشکیم یبل هنادنمزوریپ شرآ و.. دخرچیم شرآ ِتمس هب شهاگن ..و ایربک ِتسد

وتُا! بانج یوداک یارب درک،هن فعض و شغ وا یوداک یارب ایربک

لغب ار پات مهزاب هکیلا ردح ینهپ و تپ ی هدنخ اب ایربک .و دنکیم هاگن ایربک هب

: دیوگیم شرآ هب ،ور دریگیم

... ییییسرم اترازه یسرم یسرم یسرم ! هزیزع یلیخ مساو -

زارد تسد دنخبل دنک.اب یراددوخ ابیز ِتاساسحا ِزاربا همهنیا ِرباربرد دناوتیمن شرآ

: دشکیم مارآ ار ایربک ِپل و دنکیم

.. هرادن وتلباق -

هچ تسین مولعم هک رسپ نیا هب هاگن کی و دننکیم ایربک هب هاگن کی رایماک و رایهوک

یتمسق ات یمک مه شدوخ هک یا هناورپ هب هاگن کی ..و دراد ناشرهاوخ اب یّرس رسو

اج رتشیب همه زا نامیرن . دنام یم نامیرن یور ناشهاگن رخآ .ورد تسا بجعتم
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! دراد یهاگن هچ و تسا هدروخ

*************

هب هک مرچ ِهاتوک ِکراولش اب هارمه . دنکیم شیاپ ار گنر هایس ِدنلب هنشاپ یاهشفک

. دنزیم نت ار شزیزع ِیکلوپ کلوپ ِهایس ِیدنب ِپات .و.. دسریم شنار اتباالی روووز

ییابیز ی هنارتخد ِتش ..ژ دنزیم یخرچ . دتسیا یم هنیآ یوربور

ارباال شیاپ ..کی شگنشق یاه هیده یارب دوریم شلد . دنکیم قوذ .. ددنخیم .. دریگیم

ِتسوپ .. شزاب ِرمک ..و شپات ِکزان یاهدنب . دنیبیم ار ششفک زمرق ِفک و دریگیم

رورغ ِبانج تسا هقیلس اب ردقچ و.. هتسشن شنت یور ییابیز هب هک یپات .. شدیفس

! مامت

ورناژی قوذ همهنیا دنک. لر تنک ار دوخ دناوتیمن ال وصا دهدیم یا همین و هفصن ِرق

؟! رخآ دنک هیلخت روطچ ار

نامه تس. یتیبرت ..یب ِرتخد .و دتفا یم تخت یور رمد اهسابل و شفک نامه اب

! دیشکیم طخ شرمک یور و دوب شرآ ِناتشگنا شاک هک دنکیم رکف دوخ اب هظحل

شیاهاپ مه یمک کی بخ و.. دشکیم تلا جخ و دریگیم شا هدنخ شرکف زا شدوخ

و... دیسوبیم ار شفتک ود ِنیب مه ییات هس !ود مامت و درکیم شزاون ار

یمرد یزاب گنشم دراد . دشکیم یا هفخ ِغیج و دراذگیم شتروص یور ار شتسد ود

؟! اهرکف نیا اب دهد یاج شلد یاجک ار شیاه همانرب و دروآ

شتخت یور هک یشوگ ی هحفص وهب دنزیم شا هناچ ِریز تسد . درادیمرب ار یشوگ

شا یشوگ اب شدوخ ، دلوت ِبش نامه ناش!هک هرفن ود ِسکع .هب دنکیم هاگن ، تسا

هتشاد دوجو دناوتیم هک تس یزیچ نیرتباذج ، دنخبل نآ اب شرآ یاهمخا . تفرگ

. دشاب

اهربا یور ال ماک هک تسا زور .ود دنکیم هچ دراد دنادیمن و.. دهدیم ناکت ار شیاپ کی

! دیایب رانک ساسحا نیا اب تسین دلب یتح و دنکیم ریِس
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لا سرا سکع . دنکیم لا سرا شرآ یارب ار ناش هرفن ود سکع ینآ، ِمیمصت کی ِیط

دنک؟! هچ شرآ یاه همانرب ؟!اب دروآ یمرد یزاب هناوید دراد . دزگیم ..بل دوشیم

؟؟؟ رخآ دورب اجک . دنکیم هلا چم ار شبلق مه شرکف یتح ؟؟ دورب هک دراد همانرب

هرفن ود ِسکع نیا ِندید اب شرآ ِلمعلا سکع وهب هداتفا تخت یور روطنامه زونه

هناورپ . دخرچیم شقاتا ِرد ِتمس هب شهاگن . دوشیم زاب شقاتا ِرد ..هک دنکیم رکف

،هب رتشیب ..و شیاشهفک و اهسابل .هب دنکیم هاگن شرتخد هب بجعت و..اب دوشیم دراو

! هدرک شنت هک یپات

؟؟؟ وت ینکیم راکیچ یراد هزور دنچ -

یتیمها شیارب رگم .اما دنزیم کوکشم بیجع هک دنادیم بوخ مه شدوخ ایربک

! دنکب ، دهاوخیم یرکف ره سکره ؟؟ دراد

؟ یاوخیم یچ ؟؟ هنن نوج -

. دنکیم ایربک ِعضو رسو هب یهاگن و دوشیم رتکیدزن هناورپ

؟؟ یدرک تنت ور انیا -زاب

! رگید تسا راب نیموس شا همه بخ..

: دهدیم یاباال هناش و دنکیم عمج یتخس ارهب شا هدنخ

همایهن.. هزادنا منیبب متساوخ -

؟؟ یدیمهفن لوا ِراب نومه -اب

: دوشیم لو شا هدنخ

.. مشب نئمطم متساوخ -

: دنزیم شیوزاب هب یتسد و دنکیم مخا هناورپ

.. منیبب نیشب تسرد وشاپ .. وشاپ -

. دنیشنیم و دوشیم دنلب شک زارد ِتلا زاح هارکا اب ایربک
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؟؟ بخ یاوخیم یچ ؟؟ هیچ -

دوب، عضو لخ مک شرتخد . دنکیم شهاگن قیقد . دنیشنیم تخت ی ،هبل شرانک هناورپ

هدش! مه رتدب

؟؟ ایربک هتچ -

: دشکیم یفوپ و دنکیم پچ یمشچ ایربک

؟؟ یرادن دیدج ِلا ..وس یسرپیم مزا ولا وس نیا هک هراب نیمدنچ -نیا

: دوشیم یدج هناورپ

راتفر اه هنووید ِلثم ارچ ؟؟ هتچ وگب مدآ ِلثم ؟؟ یداد ومباوج یباسح تسرد راب -هی

؟؟؟ یشیم قرغ ایور ووت ینکیم تنت هقیقد ره هک هیچ سابل نیا ؟! ینکیم

: دنکیم عافد دوخ زا ایربک

.. مدرک منت راب هس ش همه ؟؟ هقیقد ره اجک -

! شندرک عافد ِنابرق

: ددنخیم صرح اب هناورپ

؟؟ یریگیم تس وژ ینکیم تنت ش همه هک هراد یلیلد -

هناشن ارهب شتسد ِفک هناورپ ،هک دیوگب ار شا هرخسم ِلیلد ات دنکیم زاب ناهد ایربک

: دیوگیم یدج .و دریگیم ،باال شندرک تکاس ی

تگرم هی هک همهفیم ، هنیبب ور وت یکره ! تدوخ هساو راد هگن وت هنوگچب -یلدالی

؟؟ دیسرپ یچ مزا رایهوک ینودیم .. تسه

و بجعت اب لا حنیا اب .اما دنزیم سدح و دنکیم هاگن هناورپ ِنامشچ رد ایربک

: دیوگیم یواکجنک

یچ؟! -هن..
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: دشکیم مه اررد شیاهمخا هناورپ

؟؟ تسه هرسپ نوا و ایربک ِنیب یزیچ هک دیسرپ -

: دهدیم ارباال شیاهوربا ایربک

؟؟ وتُا یرن ؟؟ یک و نم ِنیب -

: دنکیم کیراب مشچ هناورپ

هیک! مروظنم ینودیم بوخ تدوخ .. نزن هار نوا هب وتدوخ -

مایپ زورید نیمه رایهوک . دشکیم رگید ِتمس ار شهاگن و دنکیم تشرد مشچ ایربک

.هک: دیسرپ شرآ ی هرابرد وا وزا داد

دب ؟؟ دیتسه یمیمص مهاب ردقنا هک تسه نوتنیب یچ ؟؟؟ ایربک هیک هرسپ "نیا

؟؟" هتربخ ..هچ اینزیم کوکشم

هک: دوب هداد مایپ مه رایماک نآ، زا ریغ هب هزات

ارچ ؟؟ یدوب یروطنوا ارچ وت ؟؟ دوب یروطنیا ارچ ههابوت هدنُگ رسپ نیا یبِک "

ور هلُگ ؟؟ یدروآرد نتفرگ وداک عقوم هک دوب یچ اهادا نوا ؟؟ یدیصقر شاهاب

تسود ؟؟ ورای نیا ال صا تسه یک ؟؟ یدش لگسا ؟؟ دنفسوگ یروخب یتساوخیم

؟!" هترسپ

! هتشاذگ فک اررد همه و دوب هدیدنخ طقف و دوب و هدادن ار مادکچیه باوج

: دنزیم ایربک یاپ هب مکحم ار شتسد ِفک هناورپ

! ماوت -اب

: دراذگیم شیاپ یور تسد و دشکیم مهرد مخا . دزوسیم شیاپ ِتسوپ

! هراد یرهز هچ تتسد .. مدش بابک هنن -یآ

: دوشیم رمک هب تسد هناورپ
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شرآ وتو ِنیب یزیچ .. ینوچیپب ونم ینوتیمن هعفد ..نیا نکن ضوع مفرح ، وشن سول -

؟؟ تسه

یزیچ .. هداس ِیتسود زج ؟! تسه ناشنیب یزیچ . دنام یم شردام یور شهاگن

مه هب شیاه همانرب دهاوخیمن و دراد نتفر ی همانرب وا یتقو ؟؟ تسه ناشنیب

تسرد ِلا بند و..هب دنک رکف یزیچ چیه هب دهاوخیمن ال صا شدوخ یتقو .. دروخب

؟! دشاب شرآ واو ِنیب دیاب یزیچ .. تسا هداوناخ کی ِندرک

! ایربک -

هناقداص . دوریم رو شزیزع و ابیز ِپات ی هناشرس ِدنب ..اب تسا مگردرس .. دریگیم یمد

: دیوگیم

.. میتسود -

: دنکیم شهاگن کوکشم هناورپ

؟؟ تسود طقف -

: دیوگیم لا حنیا !اب دنادیمن

.. تسین ام ِنیب یچیه -

: دنکیمن رواب هناورپ

؟؟ یچیه ِیچیه ینعی -

. دسوبب ار ماسرب هک راگنا مه !نآ دیسوب ار شپل رابکی طقف

،هن.. ینکیم رکف وت هک ییازیچ نوا -زا

: دسرپیم تام هناورپ

؟؟ منکیم یرکف هچ -نم

: دنکیم جک یبل ایربک



tlg
:@

NOVELSLAND

و... سکس و یزاب رسپ تسود رتخد تسود و هطبار -

: دوشیم دنلب هناورپ یادص هک هدشن مامت شا هلمج زونه

! ایربک یش -الل

: ددنخیم ایربک

؟؟ مگب یچ .. هگید تسین انیا زا بخ -

؟؟ یدیصقر شاهاب ارچ سپ ایح! -یب

: دیوگیم راکبلط ایربک

؟؟ هصقرن شتسود اب -مدآ

: دوریم باال روظنم رپ هناورپ یاهوربا

؟؟ یروطنوا -

: دنکیم مخا ایربک

؟؟ یروطچ -

ِپات هی هساو ..مدآ پات هی هساو تندرک فعض و شغ منوا ! یروطچ منودیم -هچ

؟؟؟ دایم راوطا ادا همه نوا یلومعم

: دنکیم عافد شزیزع ِپات زا ایربک

وشتمیق تیاس وت ورب ! ینکیم یطاق نوخ و فک نیبب وپات ِکرام ؟؟؟ یلومعم ِپات -هی

؟؟ هیلومعم شیچ ! هشلوپ نویلیم تفه شیش ناریا ِلوپ هب پات نیا مک همک .. رایبرد

وهب گنشق یلیخ .. تسین هک یلومعم بخ . دزادنا یم پات هب یا هرابود هاگن هناورپ

صاخ ی هدش راک یاه کلوپ و هچراپ ِسنج و صاخ ِیحارط .. تسا وکابالس زور

دیآ! یم شرتخد هب هک مه ردقچ .. شرت

؟؟ هراد ندیرپ نییاپ باال ردقنا حاال! بخ -
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: دهدیم ناکت رس دیکات هب ایربک

! هراد هک همولعم ، هشاب زیزع ِتسود هی ِفرط زا -هگا

!! زیزع ِتسود -

: دنکیم عمج یبل ایربک

! زیزع ِیلومعم ِتسود -

: ددنخیم روظنم رپ هناورپ

.. هشاب یروطنیا هک مراودیما .. نااااهآ -

ار شمایپ زونه شرآ هک دنیبیم . دشکیم یشوگ ِتمس ارهب شهاگن ایربک

اب دنادیمن هک هظحل نیا ،رد تسا شرارقیب ردقچ .. شرآ .. نوج سیئر .. شتسود .. هدیدن

! مولعمان ی هطبار نیا دراد یمکح هچ شرآ یارب ال دنک.وصا هچ سح نیا

: دهدیم ار هناورپ ِباوج یمایپ ِندرک پیات ِلا حرد

.. هیروطنیمه -

: دنکیم پیات شرآ یارب و

.. هگید نیبب ونم -

یم نوریب یا یناگرزاب ِتکرش ِسیئر ِرتفد وزا دنکیم اضما ار شدیدج ِدادرارق شرآ

یرگید ِزیچ هب دهاوخیمن و هدرک راک ِمرگ ار شرس ادیدش .. دوشیم نیشام ِراوس دیآ.

ار دوخ ادیدش و تسا کالهف ادیدش . دنکیم عنم ِندرک رکف ارزا دوخ ادیدش دنک. رکف

ی هحفص هک نیمه .اما دتفین قارب و هایس ِیماداب ِمشچ ود نآ دای ات دنکیم راک ِقرغ

. دنیبیم هحفص یور ار ماسرب ِمسا ، دنکیم نشور ار یشوگ

کی یوت . دبوکیم شا یناشیپ ارهب شتسد ِفک و ددنبیم مشچ ، ماسرب مسا ِندید اب

. دوریم اوه وهب دوشیم دود ، هدرک تالش هچره !و دروآ یم موجه ایربک .. ِمامت هظحل

دهاوخیم طقف . دناوخب طقف و.. درذگب شمایپ زا دناوتیمن ، یراددوخ ِمامت اب

! رگید ِزیچ ..هن دناوخب
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ِنشج ِینامهم یوت .. شدوخ و ایربک ِسکع . دوشیم نایامن هحفص یور هرفنود ِسکع

همه .. شتروص .. شندرک جک رس .. شهاگن .. شنامشچ .. تسابیز ایربک ی هدنخ .. شدلوت

! تسابیز ایربک ی همه ! شزیچ

ِجوا رد هک دناوخیم ار شمایپ . دشکیم شا هناچ و ناهد هب یگف ارابکال شتسد ِفک

: هداد یگداس

... هگید نیبب ونم -

هظحل کی رد ایربک هک دید..حاالیی ار وا .حاالهک دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن

یارب ار شش تال ِمامت هناهاوخدوخ و هتفرگ ارردرب شدوجو و نهذ و رکف ِمامت

دنک؟! داد..هچ داب هب شنتفرگ هدیدان

ریگلفاغ ار وا یروج کی هشیمه رناژی..هک رپ ِکرتخد . هدنام ایربک ِدنخبل یور شهاگن

ِدنخبل و رتابیز ِنامشچ و ابیز ِتروص نیا و هرفن ود ِسکع نیا اب رابنیا . دنکیم

... شَرتابیز

ومه تسا گنتلد مه . تسا بیجع شیاوه و .حلا دشکیم ار شبل یا کالهف ِدنخبل

. دوشیم یبصع ومه دریگیم بوخ ِسح شندید اب ..مه شدنیبب رگید ِراب دهاوخیمن

تیذا نیمه .. دناوتیمن ! دناوتیمن ..ومه دریگب هدیدان و درذگب مایپ نیا زا دهاوخیم مه

. درذگب رتخد نیا زا دناوتیمن هک تسا هدننک

..زان شندیصقر .هب دنکیم رکف بش نآ وهب دهدیم نابایخ یاهتنا ارهب شهاگن

هچ دنادیمن . دوشیم دراد رتریگرد .. تسا ریگرد ..هک شا هناقداص یاهفرح ..هب شنتخیر

ارهب شیاه همانرب هک تساوخ وا وزا دراد دوخ یارب ییاه همانرب ..و تسا شگرم

. دزیرن مه

نیمه .و دوشیم نایامن شمشچ یولج نیریشدوخ ی هرسپ نآ ِریوصت . دراشفیم مشچ

.هب دراد هگن هتسب ار شیاهمشچ دناوتن رگید و دوش مه رد شیاهمخا ات تس یفاک

مه رسپ هک..نآ تسا نیا درذگیم شنهذ زا هک یزیچ نیلوا و دوشیم هریخ یا هطقن

؟! دراد ییاج ایربک ی هدنیآ یاه همانرب یوت

صا ..ای دنکیم رکف رسپ نآ اب ایربک ِندیصقر هب یتقو روطچ هک تسا ریحتم شدوخ و
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هب هدارا ،یب دنکیم رکف هک شندرک هاگن !هب دوشیم یبصع ردقنا رسپ، نآ ِندوب الهب

! شدوجو ..ایکال شا هیده ..ای شلگ هتسد ..هب دزیریم مه

کی یارب ؟! تسا بصعت .. تسین یندرک رواب دنا.. هتخانشان دنا. دیدج اهسح نیا

هک ییاههاگن ِمامت و اهرسپ ِمامت ..و رسپ نآ دهاوخیم شلد هک حاالیی نیمه ؟؟؟ رتخد

بصعت ایربک یور ردقنا .هک دوشیم هدز تهب دنک، دوبان و تسین ار.. دزغلیم ایربک یور

؟؟ دبوکیم مکحم روطنیا شبلق ارچ و.. تسا نتشاد تریغ .. سح نیا مسا ؟! دراد

، دوشیم رتشیب رتخد نآ هب تبسن زور هب زور هک یا هتخانشان وحِلا سح زا یبصع

.. شا شگنتلد ..اب شیاهسح ..اب دگنجیم شیاهرکف .اب دروآ یمرد تکرح ارهب نیشام

.و دشکیم هت یراددوخ ، دراذگیم زمرت یور اپ زمرق غارچ ِتشپ یتقو تسرد اما

: دهدیم مایپ وا وهب درادیمرب ار یشوگ یِک دنادیمن

! رادرب مرس زا تسد ایربک -

: دنکیم لا سرا یرگید ِمایپ . دراشفیم شا یناشیپ هب تسد . دنکیم لا سرا ار مایپ

؟؟ تراک ِیپ یریمن ارچ -

ایربک و.. دوشیم مه رد لبق زا رتشیب شیاهمخا . دوشیم نییاپ باالو شیولگ کبیس

پیات یرگید ِمایپ شرآ و.. تسا نآالنی طقف و دناوخیم طقف . دناوخیم ار شمایپ

: دنکیم

؟؟ یرادن همانرب ت هدنیآ هساو هگم -

: دنکیم پیات ار یدعب ِمایپ شرآ ... یباوج چیه ِنودب ، دوشیم هدناوخ طقف مایپ مهزاب

؟؟ مزیرن مه هب وتاه همانرب یتفگن هگم -

: دسریم باوج رد هاتوک ِمایپ کی رابنیا

؟؟ یتسود هساو یتح -

رابکی یارب دهدیم ناج دراد ؟؟ رخآ یتسود مادک و دبوکیم نامرف ارهب شتشم شرآ

مادک یارب مدآ رخآ .. شندید طقف یتح ..ای شندرک لغب رابکی ال صا ..هن شندیسوب
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؟؟ تسا باتیب روطنیا تسود

.. منومب تسود تاهاب منوتیمن هدن.. مایپ -

.اب دوشیم زبس غارچ . دزادنا یم نامرف یولج ار یشوگ و دنکیم لا سرا ار مایپ

دوشیم دنلب شا یشوگ ِمایپ یادص . دوشیم رتشیب هظحل ره شتعرس .. دناریم تعرس

هشوگ ار نیشام ، رگید ی هقیقد جنپ زا رتمک . تسا تخس یراددوخ !اما دناوخیمن و..

هک دناوخیم ار شمایپ . درادیمرب ار یشوگ هتسخ و باتیب و دنکیم کراپ نابایخ ی

: هداد

.. شاب بخ -هع

هب یا هیناث دنچ شهاگن . دوشیم هدرشف مه شکف . دراشفیم شتسد یوت ار یشوگ

. دنازوسیم لد بیجع ،اما تسا هارمه تعاطا اب دنچره ایربک ِمایپ . دنام یم نوریب

. تسا هدننک تیذا تدش ،هب ندوب نُک شوگ فرح مجح نیا ال صا

: دیوگیم بل ِریز و دشکیم یبل

منم .. شاب هتشادن نم..راک ..اب ولوچوک تیربک نیرفآ .. هشیمن نیا زا رتهب .. رتخد نیرفآ -

.. مرادن راک تاهاب

: دنکیم پیات یمایپ هلصاف و..بال دیوگیم

.. تمنیبب ایب ادرف -

تسا تخس ردقنا شنتفرگ هدیدان . دنام یم هدز تهب شدوخ و.. دوشیم لا سرا مایپ

! تسا جراخ وا ِناوت ..زا دوشیمن هک

واب دراد ضغب ادیدش . دنیشنیم شیاج ِرس خیس ، مایپ نیرخآ ِندناوخ اب ایربک

رخآ ..رد اهمایپ نآ ِمامت . ددنخیم یروابان و ضغب ..اب ددنخیم هدز تهب ، مایپ ِندناوخ

ِرخآ ؟؟ شدنیبب دهاوخیم ارچ .. دشاب تسود دناوتیمن هک ییوا دش؟! متخ مایپ نیا هب

..اما دهدن مایپ هک دهاوخیم وا زا یتقو دوش؟! متخ تسا رارق اجک اههب ندید نیا

ال؟! صا تسا شگرم ..هچ شدنیبب هک دهاوخیم شدوخ دعب

*******
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ِداشگ ِترشیت یاج .هب دنکیم اپ یشفنب ِهاتوک ِبذج ِراولش ، داشگ ِراولش یاج هب

کاله یاج .هب دراد شفنب و زمرق یاه یزودلگ هک دشوپیم یهایس یوتنام ، هنارسپ

یور ، تسا شفنب و زمرق و دیفس یاهگنر زا یطولخم هک یگنر ِیرسور ، هنارسپ

! شهاتوک ِیرتچ یاهوم . دشکیم شیاهوم

بل ِقرب . تسا شیارآ زا خیلا هک رگید یاهزور ِسکعرب ، تسا هدش شیارآ شنامشچ

ِدنلب هنشاپ یاهشفک .. شیاپ ِزیاس زا رتگرزب یاه یناتک یاج .هب دنزیم رطع ..و دراد

ایربک .. دشاب رتخد دهاوخیم زورما ! تسا زمرق شفک هک دنکیم اپ یگنر هایس

یلومعم و یداع و دوشب شرآ وِرب رود یاهرتخد ِلثم دوشیم ایآ دنیبب .. دشاب

؟؟ دنشاب هتشاد یا یلومعم ِیتسود و هطبار و.. دوشب

وابوا تسا رصع ِتفه هب کیدزن . دنکیم هاگن ار شگنر دیفس ِکرام ِیچم ِتعاس

یشوگ ی هحفص هب یهاگن .. درادیمرب ار شکچوک ِیتسد ِفیک . دراد رارق تفه تعاس

ِنودب .و دراذگیم فیک یوت ار یشوگ ، تسین یربخ دنیبیم یتقو و دزادنا یم شا

یا هظحل نامه دنا..وزا هتشاذگ رارق اه یکیدزن نیمه . دنزیم نوریب هناخ زا نیشام

. دخرچیم وا ِگنر دیفس ِنیشام یوجتسج یارب شهاگن ، تشاذگ نابایخ هکاپهب

و دنکیم کیدزن مه هب یمک ار شا وتنام ی ..هبل هتفرگ ِرسباال ..اب درادیمرب مدق مارآ

دوب لا یخیب و تحار هشیمه ردقنا . درادن تداع اهندز پیت لدم نیا هب یمک .. شتسار

نیا و ریگ واپ تسد و دنلب یوتنام نیا صوصخ .هب تسا شتخس یمک حاال هک

، دزیم رتتحار و ترپسا ی هنارتخد ِپیت کی ! شا یرسور همه، زا رتدب و بذج ِراولش

؟؟ دروآ یم رد یزاب یترق همهنیا دیاب امتح ؟؟ دوبن رتهب

. دهدیم تکرح ِلا حرد یاه نیشام ارهب شهاگن و دشکیم شا یرسور هب یتسد

یولج گرزب ِروتوم کی وهکی .اما دراد ار شرآ نیشام ِلثم نیشام کی ِندید ِراظتنا

! دنکیم زمرت شیاپ

بحاص و روتوم .هب دسریم روتوم و..هب دوشیم ادج اهنیشام زا شهاگن

ود . دنامیم زاب یروابان و تریح زا شناهد ! روتوم یور هتسشن ِشرآ و.. روتوم

مخا اب شرآ . دشکیم ناجیه زا یدنلب ِغیج وهکی و دنیشنیم شتروص یور شتسد
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ِروتوم یور هتسشن ِشرآ و روتوم ِنیب ار شا هدش تشرد یاهمشچ ایربک .. ددنخیم

: تسا دنلب شیادص و دنک لر تنک ار شناجیه دناوتیمن . دنکیم اجباج شگرزب

؟؟؟ روتوم اب ؟؟؟ نم لا بند یدموا نیا ؟!!!اب روتوم شرآ ؟؟ یدموا روتوم -اب

هنارتخد ِپیت .هب دنکیم هاگن کرتخد و..هب هتشاذگ نیمز یور ار شیاپ کی شرآ

. تسا توافتم زورما ردقچ .. شیاپ ..رسات شیاهمشچ .. شا یرتچ یاهوم .. تشا

ِنامرف و هندب و روتوم یور شتسد و دوشیمن دنب اج کی . درادن رارق و مارآ ایربک و

تس؟! یعقاو .. ایور کی ..ای تسا باوخ دنکیم سح و دوشیم اجباج روتوم

اجک نیا..زا هلا حاب هچ ! لیف هلوت تروتوم و تدوخ فالنوت یلیق یلیق ییییوو -

ِلثم ! هگرزب هچ ! هراد یگنر هچ ؟!! هتدوخ ِروتوم ؟؟ هتدوخ مِلا نیا شرآ ؟؟؟ شیدروآ

شغ االن یاو ؟؟ یراوس روتوم میرب ؟؟ ملا بند یدموا نیا تس..اب هدنُم هدنَگ تدوخ

! یتنعل هک منکیم

یعس و دریگیم ار شتسد .. ددنخیم . دوشیم سح رپزا کرتخد یایر یب ِقوذ زا شرآ

. دراد شهگن دنکیم

؟؟؟ دموا تشوخ ونم.. نیبب ... اسیاو بخ -

: دیوگیم دنلب هدش، هزماب یدایز ناجیه زا هک یتروص و هدز قرب یاهمشچ اب ایربک

؟؟؟ تِتکرح هساو مریمب !! یضوع ی هنووید ! مریمیم مراد ؟؟ دموا مشوخ -

شبلق . دوشیم رتکیدزن ایربک . دشکیم دوخ ِتمس ارهب ایربک و دشکیم ار شتسد شرآ

: دیوگیم وکالهف دراشفیم ار شتسد شرآ . دبوکیم ِناجیه زا

! ریمب -هرآ..

ی هدنخ نآ .اب دشکیم تلا جخ وثمال دراذگیم شیاهمشچ یور ار شتسد کی ایربک

! شا هدز قوذ و زرم دحو یب

! یفرّشیب یلیخ .. یراد ونم ِگرم ی هشقن متسنودیم -

: دیوگیم شنامشچ ورد دنزیم رانک شتروص ارزا ایربک ِتسد شرآ
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این.. وادا زان ردقنا ال؟؟ صا یدلب منیبب نومب مورآ هقیقد ..هی ایربک یروطنیا نکن -

جک ..رس دوشیمن مامت ناجیه . دوشیمن ناهنپ شقوذ . دنکیم عمج ار شیاهبل ایربک

: دراذگیم شرآ ِتسد یور ار شرگید ِتسد شدوخ و دنکیم

؟؟؟ رود رود میرب تروتوم -اب

: دتسرفیم نوریب ینیگنس ِسفن شرآ

.. میرب -

و دشکیم نییاپ ار شرس . دوشیم مخ یمک وناز .زا دنزیم غیج یا هفخ یادص اب ایربک

دنک! هیلخت ار ناجیه همهنیا روطچ دنادیمن

!! مممریمیم مراد ادخ ادخ ادخ -

: ددنخیم و دهدیم ناکت ار شتسد یدنلب ِفوپ اب شرآ

! ایربک نکن -

: دریگیم باال شرآ هب ور ار شتسد ِفک و دتسیا یم فاص ایربک

االن! اسیاو .. مشیم بوخ ..االن اسیاو هقیقد نک..هی ربص نک ربص -

دنکیم جک رس شرآ . دریگیم زاگ مکحم ار شدوخ ِدعاس ، شرآ هب تشپ و ددرگیمرب و

: شدنیبب ات

؟؟ ینکیم یراد راکیچ -

.. دنزیم غیج مه یمکی و درپیم نییاپ باالو یمکی . دوشیمن خیلا یروطنیا هن..

؟؟؟ ایربک -

ِهاگن یولج ! دریگب زاگ ار وا دیاب . درادن یا هراچ و ددرگیمرب ! دوشیمن مه یروطنیا

شرآ یوزاب زا مکحم ِزاگ کی و دربیم موجه شتمس هب وهکی ، شرآ ی هدز تهب

. دچیپیم شیوزاب یوت هرابکی هب درد و دنکیم شهاگن هدروخ اج شرآ . دریگیم

. دهدیم لُه شا هناش ارزا ایربک و دشکیم بقع ار شیوزاب
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؟؟؟ ینکیم یروطنیا ارچ ؟؟ ینکیم راکیچ یراد هنووید خآ -خآ

یمک . دنکیم هاگن مهُرژی، یمک و هدش سیخ یمک هک شرآ ِترپسا ِترشیت هب ایربک

: دیوگیم هنایوجلد و ددنخیم و دراذگیم شرآ یوزاب یور تسد .. دشکیم تلا جخ

.. دییییشخبب ؟؟ تفرگ تدرد .. مدش بوخ دش.. بوخ ..االنحملا دیشخبب دیشخبب -

شرآ .و دوریمن شبل یور زا هدنخ و دهدیم ژ اسام دنت دنت ار شرآ یوزاب شدوخ و

ِدرد ات دلا میم ار شرآ یوزاب هک ینیح رد ایربک تس. رناِژی ورپ بیجع ِکرتخد ِتام

: دنکیم ییوجلد دنت دوش،دنت مک هتفرگ هک یزاگ

نم ؟؟؟ هنکیم درد زونه ؟؟ دش رتهب دش؟ بوخ .. دیشخب .. مدشیم خیلا یروج هی دیاب -

؟؟ دش یچ ال صا منیبب ! مریمب

باال شمیجح یوزاب زا رگم و دشکیم باال یتخس ارهب شرآ ِترشیت ِنیتسآ شدوخ

؟؟ دوریم

.. اااباب یتخاس یا هلضع هچ فوا .. یتسوپ هچ ! ییاهوزاب هچ خوا خوا -

ایربک ِتروص یوت شهاگن .. دنکیم مخا . دروخیم ناکت شرآ ی هنیس یوت یزیچ کی

یتح دنک! لر تنک ار شسح روطچ دنادیمن یتح رتخد نیا ِلباقم .رد دروخیم خرچ

یولج دوشیمن یتح و دندروآ یم موجه تردق نیا اب اهسح نیا روطچ دنادیمن

شا هدش هچنغ یاهبل هب شرآ و دنکیم توف ار شرآ ِزاگ یور ایربک . دریگب ار شسح

وا زا دناوتیمن تقوچیه رگید ، دسوبب ار اهبل نیا رگا هک درادن کش .حاال دنکیم هاگن

همانرب اعطق و دوشیم نکمم ریغ وا زا نتشذگ هک دوشیم تخس ردقنا . دنّکب لد

! دزیریم مه هب لُک هب شیاه

رد یلیق و دنکیم همزمز دوخ اب بل ِریز ایربک . دنکیم هاگن وربور .هب دریگیم مشچ

. دنکیم

ِکرت دیاب !االن هنووید شرآآآآ .. شرآ .. یراوس روتوم .. روتوم رود..اب رود میریم -

هک! مریمیم ؟؟ مش راوس ؟؟ مش راوس شروتوم

نکمم ریغ دوخ یارب ار نتفر دهاوخیمن .. شدسوبب دهاوخیمن . دوشیم رارقیب شرآ
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! شا یگدنز ِمامت دوشب ایربک دهاوخیمن دنک.. بارخ ار شیاه همانرب دهاوخیمن دنک.

شا همه . دوشیم نییاپ باالو شیولگ ِبیس و دهدیم ورف یتخس ارهب شیولگ بآ

؟! دوشیم ال صا ایربک ِنودب و.. هدنام شنتفر هب هام راهچ هس

: دنکیم ایربک هب ور وکالهف مگردرس

وش.. راوس -

ِپیت هب هاگن کی ..و دنکیم شرآ ِروتوم ِکرت هب هاگن کی و دنکیم هلوک و جک یبل ایربک

: شدوخ

نومه ؟؟ نیبب ؟؟ یدروآ روتوم مدز، یترق ی هنورتخد ِپیت هی نم حاالهک سِکان -

ماسرب ت هساو یدرکیم گنهامه ..وخ یداد مهب تدوخ هک مدیشوپ ور ییاشفک

! هگید مدشیم

ردقچ هک دنکیم هاگن ار شیاهشفک . دنکیم ایربک ِگنشق ی هنارتخد ِپیت هب یهاگن شرآ

!! ایربک ِدوخ ِدوخ ِترپ کال! تسا ترپ شساوح دیآ. یم شدیفس یاپ هب

؟؟ ییایربک م هساو -االن

: دشکیم شا یگنر ِیرسور هب یتسد و دنزیم دنخبل زان اب ایربک

و رود یارتخد ی همه ِلثم رتخد ..هی مرتخد تهی هساو !االن بانج -هلب

تایهن؟؟ هساو مشاب هگید یارتخد ِلثم هشیم منیبب ماوخیم .. ترب

هچ و دشاب ایربک هچ ؟!! دراد دوجو ایند رد وا ِلثم ال صا ؟! رگید یاهرتخد ِلثم

! دراد قرف ایند یاهمدآ ِمامت ..کالاب ماسرب

.. یتسین -

ورف یرُه ایربک ِبلق ات تس یفاک هاتوک ِیا هملک کی ی هلمج کی طقف .. هملک کی نیمه

دوش. شرآ ِروتوم ِنامرف ِدنب شتسد و دزیرب

؟؟ متسین یچ -
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تخس یلیخ .. تخس و دنکیم هاگن ایربک ِتنطیش ورپ ابیز ِنامشچ رد قیمع شرآ

: دیوگیم

.. یتسین یرتخد چیه ِلثم -

اپ ود یور ، دتفین سپ ات هتشاد هگن ار نامرف هک یروطنامه . درادن یسفن رگید ایربک

: دنیشنیم نیمز یور

! نووووج یم الو روِا روف کاف -

.اب دنکیم هاگن شنتسشن وهب دونشیم ار دنکیم روغلب ایربک هک ییاهترپ و ترچ شرآ

دوخ هب مکحم یلیخ .. مکحم و دنک لغب ار کرتخد دشیم شاک . ددنخیم تریح

دوش: دنلب ایربک ات دشکیم و دریگیم ار شتسد . دراشفب

.. میرب وش راوس وشاپ .. وشاپ ؟؟ ینکیم تیذا ارچ ! نکن ایربک نکن .. نکن -

ارچ؟! تفرگ شضغب . دریگیم زاگ مکحم ار شبل ایربک

! ادخب تتسد زا مدش لگسا -

: دراشفیم تشگنا ود ِنیب ار ایربک ِغامد و ددنخیم وکالهف جیگ شرآ

! ادخب ونم یدرک لگسا -

. دراذگیم شرآ ی هناش یور ار شتسد و ددنخیم ایربک

! میرب نزب .. هگید میرب اسابل نیمه -اب

نامه ؛ دوشیم شرآ ِنت ِسامم شنت هک لوا ی هظحل نامه .و دوشیم راوس یتخس هب

شلداعت ِظفح یارب هک یا هظحل نامه .. دچیپیم شا ینیب یوت شرآ ِرطع هک هظحل

. دوشیم وور ریز شبلق و دراشفیم مشچ .. دراذگیم شرآ یولهپ ِفرط ود ار شتسد

..هک ینتساوخ و فیرظ ِکرتخد .. هتسشن وا ِروتوم ِکرت ایربک تس. وا زا رتدب اما شرآ

یتلا جخ چیه .. درادن شندرک ناهنپ یارب ییابا چیه و تسا شتسد ِفک شتاساسحا

رازه ، شهاگن وره ادا وره فرح ره هکاب دنادیم ال ..وصا درادن یرورغ چیه .. درادن

؟! دربیم لد راب رازه
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.. نیشب مکحم -

: دراشفیم شتسد یوت ار شرآ ِترشیت و دنکیم قوذ ایربک

دنت! یلیخ ورب.. -دنت

نتشذگ شوخ ِتیاهن بشما دهاوخیم .. دهدیم زاگ اجرد . دنکیم نشور ار روتوم شرآ

قوذ دوش..اب بوخ شلا ح ایربک ی هدنخ اب دهاوخیم دنک. هیده ایربک و دوخ ارهب

ینتشاد تسود یزیچ و.. دوش بوخ مه شدوخ ،حِلا ایربک ِبوخ ..ابحِلا ایربک ِندرک

؟! دراد دوجو رتخد نیا ِدنخبل رتزا

.. هربن راد،داب هگن تفس ور تیرسور -

ولد دننک تکرح دنت دهاوخیم طقف ! دهدیمن مه تیمها و تسین نئمطم اما ایربک

شساوح اما شرآ . دایز یلیخ ِتعرس اب یراوس روتوم کی یارب تسین شلد یوت

و درادیمرب روتوم یولج ارزا ترپسا ی هنارسپ کالِه نیمه یارب تس. وا ِشیپ طقف

: دریگیم ایربک ِتمس هب

.. تِرس ور راذب -

ایهن؟!! ایآ تس اور دنک شغ شیارب حاال نیمه ایربک

: دوریم وا ِساوح ی هقدص نابرق و دراذگیم شرس یور سکعرب کالهار

! شرآ ییایند ِلوغ هچب نیرتهب و نیرت یضوع و نیرت یشحو -وت

: دیوگیم بل ِریز و ددنخیم شرآ

.. هگید مدنبب وشنهد مدوخ هک هنک یراک هی داوخیم رخآ -

دناوتیم یشور هچ ..هب نتسب نهد نیا دنکیم رکف و دزیریم شبلق و دونشیم ایربک

یوسنارف ِشور .. دنکیم روصت ار حتلا نیرتدب و تسا فرحنم ادیدش بخ ؟!! دشاب

! فوا

یب ایربک . دوشیم هدنک شیاج زا وهکی روتوم و.. دهدیم روتوم هب یرگید ِزاگ شرآ

غیج نامزمه .و دزیریم ورف تعرس اب شبلق و دریگیم رتمکحم ار شرآ ِترشیت هدارا
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زاورپ دراد هک راگنا ! دشاب نیریش ردقنا دناوتیمن مه ایور یتح دنکیم رکف و.. دنزیم

. دنکیم ار اهراک نیا شرطاخ هب هک ینتساوخ و رورغم یوا ..ابوا..اب دنکیم

یلیخ .. دشاب رتکیدزن ایربک هک دهاوخیم شلد بیجع . دناریم تعرس اب شرآ

و دنکیم رتشیب ار شتعرس ! شدوخ ِلغب یوت طقف .. دشاب شلغب یوت ال ..صا کیدزن

: دربیم ارباال شیادص

راد! مهگن تفس -

اباحم یب ! درادن هگنل هک تس یا هتخوسردپ . تسین یا یفراعت و یتلا جخ ِرتخد ایربک

: دیوگیم ار شسح

؟؟؟ منک تلغب -

تس! یلیخ وا ِتسد زا دوشن هناوید شرآ

: ددنخیم هدیسرت و دنلب ایربک . دبسچیم وا هب ایربک و..ِنت دریگیم زمرت وهکی

! ووووگب بخ هنووید -

و دنک شلغب تشپ زا هک دوشیم روبجم ایربک .و دنکیم دایز ار شتعرس رگید ِراب شرآ

. دنیشنیم شرآ ِبل یور یصرح رپ ِدنخبل . دنابسچب وا ارهب دوخ تفس

! نومب یروطنیمه -

یمن یفرح رگید . دیوگیمن یزیچ رگید . دریگیم زاگ ناجیه و قوذ ارزا شبل ایربک

ردقچ .. ردقچ .و دراذگیم شرآ ِتشپ ار شتروص و هتفرگ لغب ار شرآ تشپ .زا دنام

لد ِهت زا شا هدنخ ردقچ و دریگیم شضغب ردقچ و تسا تخس شیارب یراددوخ

ِنت ارهب شتروص هک هظحل نیا دنک.ورد لر تنک ار شیاهسح تسین دلب ردقچ و تسا

؟؟ دیایب رانک روطچ شنتفر .اب دسرتیم شندوبن زا ردقچ هداد، هیکت وا

لغب ار وا هک یرتخد تس..هب یگدننار هب شساوح . درادن ار ایربک ِتوکس ِبات شرآ

. تسا تخس ندرک زکرمت ..و شیاهسح ..هب هدرک

؟؟ یدیباوخ -
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. دهدیم هیکت شرآ ی هناش ارهب شا هناچ و درادیمرب رس دنلب ِسفن اب ایربک

! سح وت مدوب هتفر مهب.. هرذگیم شوخ هراد ما.. هسلخ وت -هن

لغب ار وا هک یرتخد وا! هب دنکیم تداسح شرآ ردقچ .و دنزیم فرح تحار ردقچ

حاال نیمه تساوخیم شلد ردقچ ! ینتساوخ ردقنا مه ..نآ دیوگیم شسح وزا هدرک

. دریگب لغب روطنیا ار ایربک تسناوتیم و دندشیم اجباج

وگب.. یزیچ -هی

زاح یگف وکال دراد مخا هک یشرآ . دنیبب رتهب ار شرآ ِتروص ات دنکیم جک رس ایربک

. درابیم شیاهتلا

؟؟ یچ -ثمال

. دوشیم یتولخ و زبسرس ی هداج ِدراو و دهدیم زاگ شرآ

.. هشب ترپ مساوح هک وگب یزیچ یچ..هی منودیم -هچ

نیا یارب دوریم شلد و دنکیم وا ِباذج و.. هبذج ورپ هنادرم ِخر مین هب هاگن ایربک

.. یگف کال همه

؟؟ هشب ترپ یچ -زا

. تسا هدننک تیذا مه ندیدن نیمه . دنیبب ار ایربک دناوتیمن و.. ددرگیمرب شرآ

.. تدوخ -زا

؟! شرآ ینکیمن محر رتخد نیا هب ارچ .. دوریم شغ دراد شا یروطنیمه ایربک

؟!! هشیم نم ِترپ تساوح متکاس -نم

: ددنخیم یدوخیب مه، رد یاهمخا اب شرآ

.. ینکیم ترپ ومساوح -کال

. دوشیم وور ریز شلا وح دنکیم ریگ شرآ ِندرگ و هناش نیب ییاج کی ایربک ِهاگن
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: دیوگیم هدارا یب بل ِریز مه! ترپ ساوح ِشرآ یارب .. دزوسیم شدوخ یارب شلد

؟؟ شرآ ..هرآ هگید هبوخ ینعی هشب نم ِترپ تساوح دوب.. کیتنامر .. لویا ! نفخ -هچ

؟؟؟ هن هبوخ

: دهدیم ناکت اوه رد یا هدنامرد ِتلا ح ارهب شتسد کی شرآ

لگسا سح ؟؟ هبوخ یترپساوح ِیچ وت.. یتشاذن نم هساو باصعا ! تسین بوخ -هن

هن؟؟ ونم یدرک لگسا .. مراد ندوب

تسا ثیبخ یمک بخ و دراد تسود ار.. شرآ حِلا نیا . دوشیم عمج ایربک یاهبل

.. رگید

.. هنووید هک تسین تیلگسا مسا نیا ! یبِک ِنوج -هن

: دونشب رتهب ات دشکیم ایربک ِتمس ارهب ششوگ شرآ

؟؟ هیچ شمسا سپ -

ممموه ؟؟ دیوگب ! یمک کی دشکیم مه تلا جخ .. دزگیم بل تنطیش اب ایربک

: دیوگیم شیاج ..هب دیوگیمن

! هشب ترپ مزا تساوح منوخب گنهآ تهی هساو نک..ایب شلو ال -صا

رگم؟! دراد ار شناج ِدصق ادخ ای

... اوخیمن هنکن درد تتسد -هن

! شزاوآ ِریز دنزیم و دنک مامت ار شا هلمج دهدیمن تصرف ایربک اما

دادایم اه هداج همه زا تاپ یادص یایم یتقو -

ایند همه زا رود ِرهش هی زا هن راگنا

هسریم ندید ی هظحل هشیم او رد هک یتقو ات

هسریم نم ی هنیس هب نیمز ور تس هداج هک یچره
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ار شیاهتسد یهاگ ندناوخ ِلا حرد ایربک . دنکیم هاگن وربور هب طقف هدز متام شرآ

نز! رع ماسرب دوشیم یهاگ و دریگیم جوا شیادص یهاگ و دهدیم ناکت اوه رد مه

!! دنزرلیم دوخ هب ناج هدیاه وناب

مسفن هریگیم وت یب مسک همه ییوت هک -یا

! مممسریم ماوخیم یچره ...هب مسریم ماوخیم یچره ..هب مممشاب هتشاد ور وت هگا

هاگ ِهاگن اب ..ومه دریگیم شا هدنخ دیآ..مه یم شدب دیآ..مه یم ششوخ مه شرآ

هتفر ردقنا هک مه ایربک . دنکیم شبذعم ، تسا هارمه بجعت هکاب نارذگهر ِهاگیب و

درک! شا هفخ دوشیمن اضف، یوت

!! نوخن هَا دش رتدب ! ایربک نوخن -

تمسق نیا رتشیب ِساسحا اب دیاب و هدیسر شساسح یاهاج هب هزات ؟؟ دونشیم رگم

! دناوخب ار

منکب رارکت یک هساو ومبلق یتسین وت یتقو -

منکب رادیب یک هساو ور هدولآ باوخ یاهلگ

هشاپب هنود یک هساو قشع یاااارتوبک تسد

هشاب هدنز وت نودب هنوتیم نم نت هگم

شیادص ! دریگیم شضغب و.. دهدیم ناکت روتوم یور مارآ ار شدوخ ندناوخ ِجوا رد

. دناوخیم هتفرگ ولد دوشیم رتمارآ

ماوخیم سوه ِرس زا هن مدوخ هساو ور وت نم -هن

ماوخیم سفن هساو ور وت ینم ی هرابود ِرمع

دراد تسود یروابان ِجوا ورد دنکیمن ضارتعا رگید مه شرآ یتح رگید یا هقیقد

ماسرب یادص اب ادص تس..نیا یسح کی کرتخد یادص یوت ! دناوخب شیارب ایربک

. دراد یرگید حِلا ..کی دراد قرف هرجنه نع
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لغب ار شرآ تشپ وزا دنکیم مامت ار ندناوخ گنهآ یدننام هآ ِدنلب ِسفن اب اما ایربک

. ددنبیم مشچ توکس ورد دراذگیم شرآ ی هناش یور رس . دریگیم

اب یلیخ .. دایز یلیخ .. دوشیم ضوع دراد ناشنیب ییاهزیچ کی . دنام یم تام شرآ

ح نیمه . دننک دروخرب روطچ هدش ضوع یاهسح نیا اب دننادیمن مادکچیه ..و تعرس

ولج هب مه رد یاهمخا اب شرآ و دنک روگ مگو ار شضغب دنکیم یعس ایربک هک االیی

! راکیچ دنادیمن و دنک یراک کی دراد تسود ..و هدنام هریخ

؟؟ ایربک -

: دهدیم یباوج ، شرآ ِنت هب هداد هیکت روطنامه و دنکیمن زاب مشچ ایربک

هک؟؟ نوج -

. دوشیمن یرارکت تقوچیه هک یرتخد .. تسا نیریش شرآ یارب ردقچ شیاهباوج

؟؟ هیچ ت هدنیآ هساو ت همانرب -

، دنرذگیم شمشچ یولج زا تعرس هکاب ییاهتخرد هب هریخ و دنکیم زاب مشچ ایربک

یاهزور ..و..هب شا هتشادن ی هداوناخ ..هب شیاه همانرب ..هب دنکیم رکف شا هدنیآ هب

زا تسا رپ شنهذ ِمامت ..اما دنکن رکف یرخآ نیا هب دهاوخیم ! شرآ ِنودب ی هدنیآ

هک تسین یرتخد لا حنیا ..اب شندوبن زا دریگیم لد . دراد قرف ایند ِمامت هکاب ییوا

. دریگب ار شا ورناژی دنک هبلغ وا هب یتحاران

.. مدب شوج مهاب ور یهوک و یماک و هناورپ مممموه -

: دیوگیم هک دنادیمن همانرب ار نیا شرآ

؟؟؟ یراد یا همانرب هچ تدوخ هساو .. تدوخ هساو -هن

: دنکیم هاگن شخر مین وهب درادیمرب شرآ ی هناش یور ارزا شرس ایربک

.. هگید همدوخ ی همانرب -

: دیوگیم یا هرخسم ی هدنخ کت اب شرآ
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؟؟ هسریم وت هب یچ نروخب شوج مهاب انوا -

: دیوگیم هناقداص ایربک

.. مشیم راد هداونوخ -

: دوشیم یبصع شرآ

؟؟ یاوخیم یچ تدوخ هساو ایربک -

: دیوگیم ثکم اب ایربک

! ماوخیم هداونوخ -

هرخسم یاه همانرب هچ کرتخد و دهدیم ناکت فارطا هب رس یمارآ ِدنخزوپ اب شرآ

: دیوگیم و دنکیم لیامتم شتمس هب رس ..هک دنکیم شا یبصع ردقچ .. دراد یا

ینزیم فرح یچ ی؟؟زا هداونوخ ..هچ نوشدوخ ِیگدنز ِیپ نریم مودکره انوا -

؟؟؟ وت

: دهدیم شرآ ارهب شتحاران ِهاگن ایربک

ننم.. ی هداونوخ ..زاب هشاب مه یچره -

: ددنخیم فسات اب شرآ

ینک راکیچ یاوخیم تدوخ یوت..وت هدنیآ هساو همانرب دشن هک نیا ادخ! هب یلگسا -

؟؟ تدوخ هساو

.. ماوخیمن یچیه هگید نم ، نشب بوخ مهاب انیا ..هگا شرآ یمهفیمن -وت

: دیوگیم یگرخسم اب شرآ

؟؟ طسو نیا هسریم وت هب یچ -

م! هداوناخ -

: دیوگیم یبصع بل ِریز شرآ
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.. هداوناخ تفگ -زاب

: دیوگیم ثکم اب ایربک

.. مداد لوق -نم

: دسرپیم صرح اب شرآ

و.. یدب یتشآ مهاب ور انوا هکنیا ؟؟ یداد لوق یچ -

: دیوگیم شفرح ِنایم ایربک

، منومب نوششیپ ردقنا .. مشاب هتشاد ونوش ات هسره یاوه مداد لوق ! نیمه ال صا -هرآ

..انیا مشاب هتشاد مهاب ونوشات هسره مداد لوق هش.. مک نوشور هک منک یبوخ ردقنا

شرس و تس هداونوخ ی همه هساو فاک ِدنرب هک نمهفب .. ماوخیم یچ نم هک نمهفب

منم... .. نگنجب دیابن

: دیوگیم یبصع یدنخزوپ واب دهد همادا ار شفرح دراذگیمن شرآ

بوخ مهاب انوا هک ینک یشکدوخ طسو نیا وت دیاب امتح .. یراد یا هلصوح -هچ

؟؟ هشیم تدیاع یچ ..وت ندش مبوخ مهاب ال صا ؟؟ یچ هک شرخآ هخآ ؟؟ نشب

: دنیچیمرو بل ایربک

.. مدرک لمع ملوق هب تقو نوا .. هگید نیمه بخ -

: دوشیم دنت شرآ

؟؟ یداد لوق یک ..هب لوق -هه!

: دنادرگیمرب شتمس هب رس و درادن ار شتوکس ِبات شرآ . دنکیم توکس ایربک

و.. ینک هراپ وتدوخ هک یداد لوق یک -هب

: دیوگیم شفرح ِنایم ایربک

! مداد لوق ماباب -هب
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یفرح دناوتیمن رگید .. دوشیم لفق شهاگن .. دروخیم .اج ددرگیمرب ولج هب شرآ ِهاگن

: دیوگیم مارآ ، یگتفرگ لد اب ایربک ..و دنزب

مرونوا منک؟زا نوشلو منم .. تسین نوشرس هکباال اباب ..هنن نراد هانگ یماک و یهوک -

..اما میتشاد ور هگیدمه .. میدوب مهاب نوم همه بقال ؟؟ هراد ویک نم زج هگم هناورپ

ظفح ونوم هداوناخ هک هتفرگ لوق مزا ماباب .. فرط هی میداتفا مودکره ، تفر هک ماباب

منک..

: دیوگیم بل ِریز ، هتخیر مه وهب جیگ شرآ

رت کزان رتولد محرلد دوجوم نیا ..زا هریگب لوق یک زا هتسنودیم بوخ زرمایبادخ -

؟؟ ینزیم ور هیقب ِصرح ردقنا هک یراد ویک تدوخ هگب تسین یکی هخآ .. هشیمن ادیپ

: دشکیم ولج ار شرس ایربک

.. یگیم یچ مونشیمن وگب دنلب -

: دیوگیم ، دتسرفیم نوریب هک یسفن اب شرآ

؟؟ دنبرد میرب -

دنلب و دوشیم ناجیه رپزا هیناث زا یرسک ..ورد دنکیم شومارف ار یتحاران ایربک

: دیوگیم

؟؟؟ روتوم -اب

ِینابرهم ِتسد زا زونه دنچره دیآ. یم شرآ ِبل یور یدنخبل ، ایربک یادص ِناجیه اب

تس. ینابصع ایربک ِزرم دحو یب

؟؟ یراد تسود -هرآ..

: دیوگیم ناجیه واب تسا هدننک ورک دنلب ایربک ِغیج یادص

!! میرب نزب ممممشقشاع -

مهزاب و درادن رارق و مارآ . دروخیم ناکت اج رد ایربک و دنکیم رتشیب ار شتعرس شرآ
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ی هقدص نابرق و دنکیم لغب تشپ ارزا شرآ . تشگرب شدوجو هب ناجیه و قوذ

. تسا شدوخ ِینتساوخ و نابرهم ی هچلوغ و دوریم شیاه هلضع

! تمتفرگ مکحم ورب.. -دنت

درُم! رتخد نیا یارب دیاب هک .خآ دنکیم رت تخس شرآ یارب و دربیم لد گنشق ردقچ

یوت ار روتوم . دنسریم رگید ِعبر کی زا رتمک ، دوریم هک یروآ ماسرس تعرس اب

! دنبرد یاهبش زا یاو ..و تسا هدش کیرات اوه .اما دنکیم کراپ صوصخم ِگنیکراپ

کی ..هب دریگیم ار ایربک ِتسد شرآ . دنکیم ناروف بیجع اهسح . دنتفا یم هار هدایپ

حاال! یا هناهب

؟؟ نیمز یروخن .. هدنلب هنشاپ یلیخ تاشفک -

! تسا بسچلد بیجع رورغم ی هچلوغ نیا یاه هناهب و دنکیم یهارمه مه ایربک

مرب! هار متسین دلب دنلب هنشاپ ِشفک الاب صا ..نم نیمز مروخب مسرتیم هرآ.. -هرآ

هچ شا هدنخ و دریگیم رتمکحم ار شرآ ِتسد شدوخ ؟؟ لدم ؟! ایربک ؟! تاو

! سخُت هچب نیا دراد یتنطیش

! هتخیر اجنیا ایربک ِنید و ولد دنرذگیم اه یطاسب ِرانک زا

! متفین سپ راد مهگن رتمکحم .. شرآ منکیم شغ مراد دش.. لُش ماپ و تسد ادخ -ای

ایربک هب یهاگن ! یتنعل تسا مخا نیمه رد شس وکالکال دراد یگنرمک ِمخا شرآ

زا شنامشچ اجک..و ات اجک زا دراد ناجیه یرپ هدنخ کی ایربک وا، ِسکعرب و دنکیم

،هب دنکیم لا بند ار شهاگن ِدر یتقو . هدرک ریگ ییاج کی شهاگن و.. دنزیم قرب قوذ

تس! ایربک ِقشع هک دسریم ییاه هزم شرت و وولآ کشاول ِیطاسب

یور ایربک هک دوشیم هدیشک یزور نآ ِتمس هب دوز یلیخ شرکف . دریگیم شا هدنخ

ششیاتس . درکیم فیرعت کشاول زا قشع واب دوب هتسشن شیوربور زیم،

! تسا شرخآ و لوا لِر نیا تفگیم و تفریم شا هقدص نابرق .. درکیم

؟؟ تلِر -نیا
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یم زور نآ ِدای دوز یلیخ فرح نیا اب مه و..وا دنکیم شرآ هب یعیرس ِهاگن ایربک

مخا ! شتروص یوت درک فُت دعب و شپل یور تشاذگ بل لوا یضوع ِشرآ .هک دتفا

: دوشیم شیادص ِیطاق تلا جخ هرومن کی و ددنخیم و دنکیم

.. یتخادنا مدای ..زاب دایب تور وت -فُت

. ددنخیم و دنک ظفح ار شمخا دناوتیمن رگید شرآ

.. یرتخد هک مدیمهفیم دیاب عقوم نومه -

..و دناوخیم ار شرآ ِدیلپ یاهرکف ایربک و دوشیم لفق مه رد یا هیناث دنچ ناشهاگن

، رگید دراد تسود بخ دیآ. یم ششوخ شرآ یاهرکف زا هک تسین شدوخ تسد

؟! تسا شدوخ ِتسد رگم

.. فرحنم -

: دهدیم باال ییوربا شرآ

ارچ؟! -

: دهدیم یاباال هناش ایربک

بخ.. هرذگیم یچ ترکف وت مدیمهف -

داد. دهاوخ باوج یتسیابرد ور ِنودب ایربک یچ؟"، " دسرپب رگا هک دراد متح

هن؟؟ دییوگیم

؟؟ یچ -

: دهدیم یاباال هناش و دنکیم زان هتساوخان و دنکیم عمج یبل ایربک

.. یتشاذیمن نم هساو نهد و -بل

ور یادخ رتخد نیا . دنکن تریح دناوتیمن مهزاب دوب،اما هدز ار شسدح دنچره شرآ

! تسا تنطیش و

؟؟ یشکب تلا جخ یتسین دلب ارچ -
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: دیوگیم !اما فرح نیا اب دشکیم تلا جخ بخ

؟؟ مشکب تلا جخ دیاب نم ارچ .. ینکیم ارکف نیا زا هک یشکب تلا جخ دیاب -وت

زا رتدب .. چیه هک اهرکف نیا زا هک دنک فارتعا دناوتیمن و دنکیم کیراب یمشچ شرآ

! تشذگیم شرس یوت مه اهنیا

.. منکیمن ییارکف نیچمه سلا دص -

: دیوگیم هرخسم وهب دنکیم پچ یمشچ ایربک

.. یگیم تسار ..وت شاب -هرآ

یطاسب هب هلصاف دنک.بال عافد شناج رورغ زا شرآ هک دهدیمن تصرف یتح دعب و

: دیوگیم و دنکیم هراشا ناج قشع

و مدرکن شغ اجنیمه ات شابدوز .. هشیم نییاپ باال مراشف هراد .. رخب کشاول م هساو -

.. مداتفین تتسد ور

مه وا هک دوشیم ثعاب ایربک ِندوب تحار ال وصا دیآ یم ششوخ شا یتحار زا شرآ

یا هدافا هداعلا قوف ِمدآ ،کال شرآ ِبانج راوگرزب هک هنرگو دنک. راتفر رتتحار دناوتب

مد زا همه و درادن مه ار شهاگن مین شزرا سکچیه شرظن هب هک تس یرورغم و

! فیپ فیپ

. تسین شدوخ ِتسد رگید ، تسا دحمالمی نیا ات رتخد نیا اب شراتفر روطچ حاال

.. باذج ، ندوب شغ و لغ یب ِجوا ورد تسا صاخ شراتفر کال! دراد قرف ایربک

: دریگب مارآ دناوتیمن و دهدیم ناشن اه هزم شرت نآ یارب ار شا یرارقیب هک روطنامه

هی ایب ؟؟ ینکیم ملظ ارچ ؟؟ متساوخ یچ تزا هگم .. هگید شابدوز .. شرآ ادخ ور -وت

.. هنکیم هرُش هراد منهد م..بآ هدعم نیا وت مزیرب نم رخب انوا زا هرذ

و دتسرفیم لخاد ادص اراب شناهد بآ ایربک . دنکیم شهاگن یصاخ ابحِلا شرآ

: دهدیم ناکت ار شرآ تسد و دهدیم ورف مکحم

مداد ..االنهب یرب مایزاب تیبرت ییب هقدص نوبرق ، ینزب لز نم هب هدایز تقو ادعب -
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منک.. اضرا دیاب باال ..هدز سرب

: درغیم تریح اب شرآ ؟! لگسا دیوگیم هچ

یچ؟! -

: دیوگیم هدنخ رپ یتلا جخ واب دزگیم بل ایربک

نک.. ممورآ رخب ورب ..ایب مدرک رایو .. مگیم ومرایو -

دنکیم یعس و دشکیم یفوپ ایربک . دوشیم بجعت هبعالتم هیبش شرآ ی هفایق

دنک: الح صا مهزاب

مفُت رخب کشاول ..هی یدیم تلا جخ ونم ..یه انکن هاگن یروطنوا .. مگیم ور همکش -واب

.. نوریب هزیریم هراد

ناکت فسات هب یرس کرتخد یاهراک زا جیگ شرآ ! رخآ دشکیم تلا جخ هک مه ردقچ

یمن بات و دریگیم زاگ ار شبل ایربک . دنوریم اه یطاسب ِتمس .وهب ددنخیم و دهدیم

اب روطچ هک دنک شهاگن دناوتیم طقف شرآ .و دوشیم راک هب تسد شدوخ و دروآ

و کشاول رتزا ینتساوخ راگنا هظحل نیا و..رد دنکیم باختنا ، مادک ره زا قایتشا

! دنیبیم سهلا تفه ی هچبرتخد کی رضاح ِلا حرد شرآ . تسین وا یارب تاج یشرت

.. راذب مه انیا نیا!زا ..نیا ماوخیم منیا -نیا..

شدوخ ،حِلا ایربک ِقوذ و هدنخ .هکاب دنکب ار شیاه قوذ دراذگیم و دیوگیمن یزیچ

. دوشیم بوخ مه

هار اه،هب شرت اهوولآ کشاول ِماسقا و عاونا زا گرزب ِنولیان کی اب رگید یا هقیقد

یمرد ار شرت و رادبآ یاه کشاول نآ زا یا هکت هک تسا تقاط یب ایربک . دنتفا یم

: دوریم شا هقدص نابرق و دروآ

ار مزور .. کشاول ممشچ .. کشاول مناهد .. کشاول متسد .. کشاول میآ..ملد یم وت ِتمس -

! نووووج منکیم اشگاپ وت ِندروخ اب

و دیآ یم ششوخ و دیآ یم شا هرخسم و دنکیم شهاگن یمشچ ی هشوگ شرآ
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! تسا زیگنا رب تداسح ، کشاول هکت کی یارب ایربک یاهنتفر هقدص نابرق

؟؟ یریمَن حاال.. بخ -

: دیوگیم و دنزیم هدش هلول ِکشاول یور یقشع رپ ِسیل ایربک

تس! اور مه مریمب -

دوخ ِتمس هب رتشیب ار ..وا یمک و دراذگیم شتشپ تسد یا هرخسم ِدنخزوپ اب شرآ

: دشکیم

.. تاشفک نیا اب یتفین هک نک هاگن وتولج ش..عفال هساو یریمیم ادعب -حاال

: دهدیم ارباال شیوربا یات کی زان اب شرآ هب ور ایربک

هن؟؟ هگم ، متفیب هک یراذیمن .. تسه مهب تساوح -وت

! شیاهادا نیا اب دنکیم رت گنت شرآ یارب ار هصرع هظحلر ه

؟؟ تیربک یاوخیم لغب -

: دیوگیم ، شقوذ یرپ هدنخ ِندرک عمج اب ایربک

.. میروخب کشاول -ایب

! فوا رخآ ار شتلا جخ ؟! دیشک تلا جخ ینعی

: دیوگیم رتمرآ و دنکیم مخ شتمس هب رس شرآ

؟؟ منک تسوب یاوخیم -

؟!! یتنعل رخآ دیوگب غورد روطچ هن؟! دیوگب رخآ هن؟؟ دیوگب ! شبلق خآ

؟؟ هیچ افرح بخ..نیا -هن

: دیوگیم و دراشفیم دوخ ارهب ایربک هدنخ اب شرآ

.. نکن فراعت -
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! رگید دنکیم فراعت شا ییادخ

کشاول هرذ هی حاالایب ..اه؟؟ هگید مگیم مدوخ ماوخب ؟؟ یفراعت هچ اباب -هن

.. داتفا بآ ..ملد میروخب

نیا اب دریگیم یزاب ارهب شرآ ِلد رتشیب . دراد مه یا هزماب ِرارف هچ نوطیش ِگاپ هلوت

ار دعب یاهزور و.. دنارذگب دیاب ندنک ناج ارهب بشما . شندوب یلدم

؟؟ دنک هچ ار شندوبن ال.. صا دنک؟! هچ

: دریگیم شرآ ِتمس وهب دنَکیم ار کشاول زا یا هکت تدوخ ایربک

.. هبسچب تنوج اتهب شروخب قشع -اب

دراد تسود امتح ار یکی نیا ،اما درادن اه هزم شرت و کشاول هب ینانچنآ ی عالهق

دنک: ناحتما

.. یدیم نوج ش هساو یراد ردقنا هک هیچ منیبب -هدب

یتنس ی هناخ هرفس ِتمس هب نتفر ِلاباال حرد . دریگیم ایربک ِتسد ارزا کشاول هکت

چلم یادص ..و تسا دنلب هناخدور یادص . دنرادیمرب مدق مارآ و دنروخیم کشاول یا

: دیوگیم و دروآ یمن تقاط رگید هک یروج .. هدننک تیذا ایربک ِندروخ کشاول ِچولوم

! رتمورآ مکی -

: دسرپیم بجعتم ایربک

؟؟ رتمورآ یچ -

: دنکیم هراشا شکشاول وهب دنکیم یمخا شرآ

هنک.. تاگن یسک ماوخیمن .. داین تندروخ کشاول یادص -

: دیوگیم یزیچ ، بیجع وحیلا سح واب دریگیم هجیگرس ایربک

! مبلق یاو یلیق -

زا ایربک .و ددنخیم و دریگیم ارباال شرس یگف ؟؟ابکال دیایب هبذج یمک تشاذگ رگا
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! دریمب دهاوخیم تریغ و هبذج مجح نیا

یاوه .. دننیشنیم بآ ِرانک تسرد یتخت یور . دنوشیم یتنس ی هناخ هرفس ِدراو

و هتسشن مه ِرانک ودات.. ناشدوخ .. هرفن ..ود دنبرد ِبش بآ.. یادص مالمی.. ..ِداب بوخ

. دننکیم هاگن ناشتیعقوم هب هدز تهب و جیگ

ناش؟!هب یدج ِرارق نیلوا .. ناشندش هدیشک اجنیا ..هب ناشندوب اجنیا .. ناشلا وح سح

؟! شرآ و ایربک .. طقف ؟! تسود طقف ؟؟ ناونع هچ

دراد هظحل ره یسح دنا.و یجیگ و یمهفن رپزا ودره . دوشیم لفق مه رد ناشهاگن

زرم.. دحو و..یب لر تنک ِلباق ِریغ ینتساوخ ! نتساوخ ِسح .. دوشیم رت گنررپ

شرآ . دوشیم وحم دوز یلیخ شا هدنخ ..اما ددنخیم یبیجع یاوه و ابحلا ایربک

هارمه یا هتخانشان وحِلا سح ،اب ایربک یاهمشچ رد شهاگن و دراد یگنرمک ِمخا

هک دراد یزیچ اهمشچ نیا ..رد شدوجو ..رد هتسشن شرانک هک رتخد نیا . تسا

! دربب لا وس ِریز ار شندوب شرآ ِمامت دنک.و رارقیب ار وا ِمامت دناوتیم

: دنارپیم یزیچ ایربک . دوشیم اجباج ایربک یاهمشچ ِنیب شهاگن

! متسود هییاوه بجع -

. تسا نیگنس شبلق ِشبوک زا شا هنیس . دوشیم رتروک شرآ یاهوربا ِنیب ی هرگ

..و دنکیم شسح .. دنکیم شسمل . دنیشنیم ایربک ی هنوگ یور و دیآ یم باال شتسد

ِهاگن زا هک تسا شبلق طقف .. دنزب یفرح دناوتیمن رگید یتح .. دنام یم تام ایربک

. دبوکیم کانتشحو ، شرآ

ِدوجوم . دشکیم شتروص ِمرن ِتسوپ یور وا.. ِندرک سح یارب ار شناتشگنا شرآ

تس! یعقاو یایور و..کی هتفرگ شرآ ارزا رارق هک یبیجع

اجباج ایربک ِتروص یوت شا هدز تهب ِهاگن .. دشکیم تسد ار شهاتوک ِیرتچ یاهوم

: دنزیم وبل دوشیم

.. صاخ ِرتخد ..هی ایربک .. یرتخد -وت
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هب شرآ ارچ..و دنادیمن و دنکیم ضغب . دریگیم شیاهنادند ِنیب ار شنیریز ِبل ایربک

: دوشیم مارآ یا همزمز شیادص و دوشیم هریخ شقارب ِنامشچ

یم مدب مارکف زا مدوخ .. تمسوبب هک تشذگیم منهذ زا یهاگ .. یدوب ماسرب -بقالهک

؟؟ مدیمهفن رتدوز ارچ .. دموا

و تروص ییابیز هب هک یناتسد و دهدیم شوگ شیاهفرح هب توکس رد ایربک

نتساوخ درم، نیا ِرورغم و هریت ِنامشچ رد ردقچ . دننکیم شزاون و سمل ار شیاهوم

! ندوب تسود تسا تخس ردقچ . دروآ یم دنب ار شسفن ردقچ . دنزیم جوم

: دیوگیم یتقو تسا روابان و دراذگیم ایربک ِتروص ِفرط ود ار شتسد ود شرآ

! هشاب رتخد و.. هنیشب نم یوربور یروطنیا ، ماسرب نوا زور هی مدرکیمن رکف -

منهذ وت متسین ..دلب یتسه یرتخد روطچ وت ممهفیمن ! ایربک ینکیم مجیگ .. رتخد

منک.. تِلح

نییاپ ار شهاگن . دوشیم ،رپ دنزیم جوم شبلق رد هک ییاهسح ِطرف زا ایربک ِنامشچ

دنک. هاگن شنامشچ هب دراد تسود و دشکیم ارباال شتروص شرآ ..اما دشکیم

. تسا تبثم رناژِی زا راشرس ادخ ی هشیمه هک تنطیش رپ ِیماداب یاهمشچ

نک.. ماگن -

،اما دنزب یفرح دنکیم زاب بل . دنکیم شهاگن ثکم واب دهدیم ورف ار شضغب ایربک

: دیوگیم هک تسا شرآ شیاج یچ..هب دنادیمن

؟؟؟ نم ِیگدنز و راک ِطسو یدموا دورف اپ تفج وهی دش تادیپ اجک زا هگید -وت

ار شدوجو ِمامت هک تسا صاخ یردق هب شرآ یاهفرح . دوشیم عمج ایربک یاهبل

: دیوگیم و دنک یراددوخ دناوتیمن . دنکیم رارقیب

؟؟ یراد متسود -

جیگ شدوخ و دنکیم اجباج شتروص یوت هاگن یا هدز تهب و مارآ ی هدنخ اب شرآ

. تسا نیرت
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متسین دلب ور ما..وت یطاق مکی .. مراد حیلا هچ منودیمن ال همِچ..صا منودیمن یتح -

داوخب مدآ هشیم هگم هن؟؟ هگید میشاب تسود دیاب ..االن منومهفب مدوخ هساو

هچ وت ؟؟ یچ وت ؟؟؟ هنک شسوب هک هشاب شرکف وت یه ؟؟ای هنک لغب وشتسود

؟؟ هترس وت ییارکف

: دراذگیم شرآ ِتسد یور و دروآ یم ارباال شتسد ایربک

؟؟ یرب یاوخیم -وت..

ِرکف نیمه . دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن و دراذگیم مه یور مشچ مخا اب شرآ

.. هتخیر مه ارهب شزکرمت ِمامت هک تسا نتفر

: دیوگیم ایربک یاهبل هب هریخ .و دنکیم زاب مشچ ثکم واب دهدیم ورف ار شیولگ بآ

.. مشرکف وت هک هتقو یلیخ .. هنتفر م همانرب .. ایربک مرب دیاب -

: دیوگیم و دریگیم شبلق مد نامه . دنکیم نییاپ رسباالو . دراشفیم بل ایربک

منک.. رکف یکی نیمه هب طقف ماوخیم .. منکیم رکف تنتفر منم..هب .. منودیم -

تخس ایربک زا نتشذگ .. تسا تخس ارچ دنادیمن . تسا مگردرس کالهفو شرآ

رتخد کی زا نتشذگ هک دنک رواب دناوتیمن مه شدوخ ایند..هک ِراک نیرت تخس .. تسا

مشچ و دنابسچیم ایربک ِیناشیپ ارهب شا یناشیپ . دشاب کانتشحو و تخس ردقنا

. ددنبیم

منک.. راکیچ تاهاب -

رت تخس زیچ همه دراد هظحل ره هک دنادیم . دراشفیم شرآ ِچم ِرود ار شتسد ایربک

دنک. هچ دنادیمن شبارخ ..ابحِلا ددنبیم مشچ . دوشیم

منک... راکیچ -نم

: دیوگیم شرآ .. دنکیم زاب ناهد ایربک .. دننکیم ثکم

؟؟؟ منک تلغب هشیم -
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: دیوگیم ایربک نامزمه و

؟؟ ینکیم ملغب -

ودره هظحل نیا .رد دندنخیم تریح ،اب تسا رگیدمه ِشیپ طقف ودره ِرکف هکنیا زا

هدنخ دیآ. یم تسد هب یکی نآ ِدوجو اب طقف هک یشمارآ ..و دنراد زاین شمارآ هب

شرآ ِنامشچ .ورد دنکیم زاب مشچ و دشکیم بقع ار شرس ایربک . دوشیم وحم ناش

: دیوگیم

.. هناتسود -

: دیوگیم غورد ایربک ِلثم و دهدیم ناکت رس یدوخیب شرآ

.. هناتسود -

یاج شرآ ِشوغآ یوت ار دوخ هکیلا حرد .. هظحل کی و..رد دشکیم کیدزن ار دوخ ایربک

.و دنیشنیم شرآ ی هنیس یور ایربک ِرس . دنکیم هقلح شنت ِرود تسد شرآ ، دهدیم

دوخ ارهب .وا دریگیم یسفن شرآ .. دندنبیم مشچ ودره .. ایربک ِرس یور ، شرآ ِتروص

اهار هظحل نیا دناوتیمن یتح ! شدهاوخیم .. هظحل نیا رد ردقچ . دراشفیم

شیولگ یوت یزیچ و..کی هتفرگ لغب تقاط ویب مکحم ار ایربک طقف .. دمهفب

دنیبیم یروابان ِجوا ورد تس یگرخسم و یگراچیب ِرس زا شا هدنخ . دنکیم ینیگنس

! دراد ضغب هک..

یاج نیرت نما یوت راگنا .. دونشیم ار وا ِبلق ِشپت یادص .. هتسب مشچ روطنامه ایربک

یتح . هدنهد شمارآ و تسا هدننک هناوید ..هک مکحم و تفس ِشوغآ کی تس. ایند

. دنامب روطنیمه اه هقیقد دراد تسود و دریگب هلصاف یمک دهاوخیمن

ار شیاهکلپ هک تس ایربک . دننّکب لد دنناوتیمن مادکچیه . درذگیم توکس اهرد هقیقد

. دنکیم هاگن ار ییاج فده ویب دنکیم زاب یتخس هب

.. متشاد زاین .. شهب یلیخ .. یسرم -

مک ار یکی نیا ردقچ .. ردقچ شدوخ هک دیوگیمن و دراشفیم دوخ هب رتشیب ار وا شرآ

نیا و شوغآ نیا . درادن وا ِفارتعا هب یزاین ایربک ..و شنتفگ تسا تخس . تشاد
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. دنکیم نایب ار شسح رتابیز مه شنابز زا یتح رارقیب و نیگنس یاه شپت

زا بل . دسوبیم ار کرتخد یاهوم یور . دشکیم ایربک ِرس یور ار ششزاون ِتسد شرآ

هک .وحاالیی دشکیم اروب ایربک هاتوک و قارب یاهوم و درادیمنرب شیاهوم یور

ال صا دنک؟! لح یگدنز اررد شندوبن دهاوخیم روطچ ادعب دنک.. شیاهر دناوتیمن

؟؟ دنک ششومارف هک دوشیم

.. هشب متخس یلیخ هرارق -

: دهدیم باوج مارآ و دوشیم رپ ایربک ِنامشچ

.. نکن شرت تخس -

شرت تخس روطچ دنادیمن و دهدیم ییاج کی ارهب شا هدنام تام ِهاگن شرآ

. دنکیم هبرجت ار اهسح نیا هک تسا راب نیلوا .. تسین ..دلب دنکن

منوج هب داتفا هگید دوب یتفوک هچ ..نیا هشیم رتدب ش همه ..اما منکیم ومیعس مراد -

؟!

شرآ .. اهفرح نیا دراد درد حلا ِنیع ورد تسا قوذ ِرس زا شا هدنخ . دزگیم بل ایربک

ششوغآ یوت ار ایربک و دیایب رانک اهنآ اب دناوتیمن هک ییاهسح زا تس یبصع ردقچ

: دنکیم هل

؟! رتخد نم ِنوج هب یداتفا هک یدوب یتفوک هچ هگید -وت

: دیوگیم یا هتفرگ شخ و تخس یادص اب شرآ و دنزیم شرآ ِترشیت هب یگنچ ایربک

تحار یخِلا اب راذب .. تسین نم ِرس ور ندش بارخ ِتقو ..االن رادرب مرس زا تسد -

هَا! هگید ورب راذب مرب.. مراذب

: دروآ یم شرآ ی هنیس هب یراشف ایربک

.. ینکیم تخس یراد منم هساو .. شرآ نکن -

راصح ایربک ِنت ِرود شناتسد دنک. شیاهر دناوتیمن و دنّکب لد وا زا دناوتیمن شرآ

. درادرب ار شناتسد هک دراذگیمن یباتیب و هدش
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ماوخیمن یتح ؟؟ نیبب .. ماوخیمن یزیچ .. هشب تتخس هک مگیمن یزیچ .. مرادن تیراک -

نک، رکف منتفر هب تس..وت هناتسود ؟؟ بخ .. مدرک تلغب هناتسود طقف منک.. تسوب

.. هشیمن تتخس

: دیوگیم یگفخ اب ایربک

.. منکیم رکف -

دنک..هب ترپ وا ارزا شساوح دهاوخیم .. دریگیم سفن . دهدیم ناکت رس شرآ

: دیوگیم و دیایب نوریب ششوغآ زا هک دراذگیمن دنچره .. یتخس

.. مینزب فرح ..ایب ولوچوک تیربک .. بوخ ِتسود نیرفآ -

.. دکرتیم دراد ایربک

.. نوریب مایب تلغب زا راذب -

زاب وا ِرود ارزا شناتسد هرابکی وهب دیآ یم رانک دوخ اب هرخ ..باال ندنک ناج اب شرآ

. دنکیم

.. هرتخد نیشب فاص دش.. مومت ..هِه! هگید بخ -

زا هتسخ ودره . دننکیم توکس ودره .. دتفا یم نییاپ شهاگن . دریگیم هلصاف ایربک

هب یتسد ایربک . دنوشیم تیذا دنراد ودره و.. دننکیم هاگن یا هطقن کی ،هب ندیگنج

..و دنکیم فاص ییولگ .. دنکیم رت نابز اب ..یبل شتروص هب یتسد .. دشکیم شا یرسور

: نداد ناشن یداع یارب دنکیم ار شش تال ِمامت

.. دایب اج نوملا ح مکی میشکب هدب.. شرافس نویلق -هی

: دشکیم شیاهوم الهبالی یتسد شرآ

.. هیبوخ ِداهنشیپ -هرآ..

.. فده رسوهتویب یب یاهفرح .. دننزیم فرح . دهدیم شرافس نایلق سیورس کی

؟؟ ربخ هچ شوهم -زا
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: دنکیم شا یهارمه شرآ

هدز.. مه هب زاب دنهس اب منک رکف .. هملا ..س هبوخ -

: دیوگیم یزیچ و دهدیم هیکت ایربک

اه.. هلگسا ماوت ِیجبآ -نیا

! درادن باوج باسح ِفرح بخ . دیوگیمن یزیچ و دنزیم یدنخجک شرآ

: دهدیم ایربک یابیز ِتروص ارهب شهاگن

وگب.. تدوخ ی هرابرد -

: دهدیم یاباال هناش ایربک

.. هگید میتسه -مام

! دورب نوریب شرکف زا کرتخد ِندیسوب ِرکف ات دننزب فرح دهاوخیم طقف شرآ

؟؟ یریم یچ -کالس

ِرکف ..و باتیب و مرگ ِشوغآ نآ ِرکف .. فرط کی شرآ ِنتفر ِرکف تس.. وا زا رتدب ایربک

دوش! بوکرس دیاب هک ینتساوخ همه، زا رتدب ..و هاگیب و هاگ ِهاگن نیا

.. سابل ِیحارط -

؟؟ ییوجشناد -

: ددنخیم ایربک

.. مریم دازآ واب -هن

: دتسرفیم نوریب ار شدود و دنزیم نایلق هب یکُپ شرآ

؟؟ هاگشناد یریمن ارچ بخ -

.. متفرن رتشیب مرت ..ود مدرک لو ..اما متفر هک هاگشناد -
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: دیوگیم بجعتم شرآ

ارچ؟! -

: دهدیم باوج تحار ایربک

هی زور مه..ره ِنوج هب نداتفا یهوک مو ،هنن متفر هک دوب..دعب زاریش مهاگشناد -

منم .. دادیم شرازگ ونوشایزاب هرخسم و درکیم یلگلگ یکی نوا وزا دنزیم گنز مودک

.. ننزن یمه هلک رسو وت یه انیا هک ماج ِرس متسشن مدموا مدرک لو

طقف هدش اهنآ یارب طسو نیا ایربک هکنیا زا دریگیم شصرح ! اتود نآ ِرس مهزاب

: دیوگیم یدنخزوپ رگ!اب یجنایم و اونش ِشوگ و هطساو

؟؟ یتشذگ انوا ِرطاخ هب متهاگشناد -زا

: دیوگیم و دهدیم ناکت " یگن یگب "یِا یانعم هب یرس ایربک

مدید ، مدنوخ هک مرت ..ود مدرکیمن حلا مم هتشر ..اب دوبن انوا ِرطاخ هب مدایز -حاال

.. دایمن مشوخ دایز .. هکشخ یلیخ

اهنت ِرطاخ ارهب شهاگشناد هک تسا نیا مهم . تسین مهم .. دیوگیمن ای دیوگیم غورد

! تشگرب هرابود و درک اهر اهنآ ِنتشاذگن

؟؟ دوب یچ ت هتشر -

ور یکی نیا ملوا ..زا هدیم حلا مهب رتشیب ودم یحارط شتسار .. یسیون همانرب -

..وت یدید هک مماه حرط .. منکیم راک یدج هک تسه سملا ..هی متشاد تسود رتشیب

هساو هگیم نوا نزب، حرط نم هساو هگیم هنم..نیا ِرس اوعد الاالن ..صا ننزیم اوه

.. نزب حرط نم

: دیوگیم یدنخرهز اب شرآ

؟؟ هزیزع نوشارب تاه حرط طقف ای ناوخیم متدوخ -

: ددنخیم ایربک
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نوا هنم.. ِرتخد ایربک هک هنک تباث داوخیم نوا منم.. ِدوخ لصا تس.. هنوهب هک حرط -

هنم.. یجبآ یبک هک هنک تباث داوخیم یکی

: دیوگیم یدنلب ِفوپ .اب دوشیم یبصع و دیآ یمن ششوخ اهفرح نیا ِندینش زا شرآ

.. یزاب هرخسم -

: دیوگیم ، دریگیم وا ِتسد ارزا نایلق ِگنلیش هکیلا حرد ایربک

یا هتشر هچ هاگشناد ؟؟ یدنوخ سرد وگب.. تدوخ ؟؟زا ینکیم راکیچ لا..وت یخیب -

؟؟ یتفر

: دیوگیم یا هشوگ ِهاگن اب شرآ

.. مدرک -لو

: دیوگیم تریح هکاب تس ایربک رابنیا

!! غورد -

: دسرپیم تقاط یب ایربک . درادیمرب ار شیاچ یگنرمک ی هدنخ اب شرآ

ارچ؟! -

: دهدیم باوج لا یخیب شرآ

.. مدرکن -حلا

ارباال شتسد ایربک .و دندنخیم ودره وهکی و دوشیم لفق مه رد یا هیناث ناشهاگن

: دیوگیم و دروآ یم

! شِدق نزب مرگ.. تمد -

. دنزیم ایربک تسد ِفک ارهب شتسد ِفک هدنخ اب شرآ

.رد دندرگیمرب توکس اررد ریسم ، فرح ِنودب و دهدیم هیکت شرآ ِنت ارهب شنت

ِهدزای زا تعاس و.. روتوم ِدایز نادنچ هن ِتعرس و تولخ ی هداج و بش و توکس
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هاگن یتح .. دیسر مایپ مه ییاتدنچ .. دروخ گنز یراب هس ود شا یشوگ . درذگیم بش

. درکن مه

یسک چیه دنک. شبارخ یزیچ چیه تساوخیمن ، دنارذگ شرآ هکاب ار یتعاس دنچ

هک یا ینتشاد تسود یاضف نیا تشادن تسود ال ..صا دریگب وا ارزا شوخ حِلا نیا

تشاد تسود . دهدب تسد زا مه ار شا هیناث کی ، دوشن رارکت دیاش رگید دنادیم

دش، مامت هک دعب دوش. رود اه یلوغشملد اهو هغدغد ِمامت تس،زا وا ِشیپ یتقو

! دوشب شدوخیب ِیگدنز نامه ِقرغ مهزاب دناوتیم

: دنکیم لیامتم وا ِتمس ارهب شرس شرآ

؟؟ تیربک ربخ هچ هگید -

: دیوگیم شباوج ورد دیآ یم شبل یور یدنخبل

و نویلق و یاچ و دنبرد و یراوس روتوم هساو یسرم .. بشما دش او نوملد .. چعیه -

و.. کشاول ، صوصخلا یلع ! جوج

: دروآ یم رتنییاپ ار شیادص

.. لغب -

تسود ایهن..هک هدینش تسرد هک دنکیم کش شرآ هک تسا فیعض ردقنا شیادص

: دسرپیم نیمه یارب ! دونشب دراد

؟؟ یچ -

: دیوگیم دنلب و ددنخیم ایربک

... یسرم بشما هساو کال مگیم -

یمک هک یتنطیش رپ ِنحل نیا یارب دوریم شلد شرآ مهزاب یلو ، تفگن .. تفگن

. دسریم رظن هب یتلا جخ

؟؟ تمربب مزاب یراد تسود -
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ی هعفد .. تفرگیم تشاد ار شناج رابکی نیمه ! فاصنا یب رخآ ..اما تسا شیادخ زا

؟؟ یهدیم ار شلد ِباوج دوش، هزانج دعب

.. مایب منوتب هگید منکن رکف -

: دسرپیم ثکم ِنودب شرآ

ارچ؟! -

؟! شرآ ِدوخ رتزا حضاو یلیلد . تسا توکس ایربک ِباوج

لیدبت مخا هب شا هدنخ و دمهفب . دمهفب ار شروظنم شرآ هک دوشیم ثعاب شتوکس

اب یزاب طقف مه اج نیمه .ات دنکب یرارصا دناوتن رگید و دنامب هریخ وربور دوش.هب

: دیوگیم ایربک و.. دوب ناشناور و حور و لد

.. دیزرا یم -اما

دنکیم فارتعا مارآ ار!و هدافا زا خیلا ِکرتخد ِروظنم دمهفیم بوخ و.. دونشیم شرآ

هک:

.. دیزرا -هرآ..یم

: دیوگیم هناسانشردق ایربک . دنسریم دصقم هب دنراد . دوشیم رتهاتوک هظحل ره ریسم

..حاالهی متسرفیم تارب یزرمایبادخ دایب،هی مدای اندعب .. هشیم تبث منهذ وت بشما -

.. منکیم تحور ِراثن ما هحتاف

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ

نک.. تاریخ مارب مه امرخ -هی

یا! یعونصم ی هدنخ هچ و دوشیم دنلب ایربک ی هدنخ یادص

.. ننوخیم هحتاف تارب ولد نوج اب همه ، منکیم تاریخ کشاول -

: درادن تهابش هدنخ هب دایز مه شرآ ی هدنخ
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هدب.. تریخ ادخ -

لوبق ودره راگنا تس. یریگلد ورپزا سح رپزا ناشنیب یاضف یا هتساوخان ِزرط هب

و تسد نیا زا رتشیب دنراذگن و دننک لر تنک ار شکرس ِسح نیا دیاب هک دنا هدرک

یضار شلد تقوچیه . دنکیم تالش رتشیب طسو نیا ایربک دنک.و تسس ار ناشیاپ

زا هک تسا هتفرگ دای . دشاب ناشِفادها ،هب نارگید ِندیسر یارب یعنام هک دوشیمن

هرخ یلو..باال تسا نیرت تخس یکی نیا دوش. راومه نارگید یارب هار ،ات درذگب دوخ

! درذگیم

؟؟؟ نوت هنوخ ِرد ِمد تمنوسرب -

هداوناخ زا ،وهن شرآ زا .هن دشاب هتشاد یتسیابردور یسک زا هک تسین یرتخد ایربک

: دیوگیم تیمها یب نیمه یارب .. شا

.. یتحار تدوخ اجره -

: دچیپیم ار نابایخ شرآ

.. نوترد ِمد تمنوسریم .. هتقورید -

: دوریم هقدص نابرق ایربک !هک دبسچیم لد هب دیدش ردقچ شهاگیب و هاگ یاه تریغ

.. مروخب وتِگر -

: ددنخیم بجعت اب شرآ

؟؟ یروخب ور یچ یچ -

: دیوگیم و دریگیم زاگ هدنخ اراب شبل ایربک

.. تندرگ -ِگر

: دشکیم شرآ ِندرگ یور ار شتشگنا و دروآ یم ارباال شتسد دعب و

باال! هنزیم یهاگ هک تریغ ِگر نیمه -

ترپ دراد شساوح ! مناخ تیربک یاهیزاب گاپ هلوت نیا اب دوشیم حیلا هچ شرآ هُا!
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: دهدیم ناکت ار شرس و دوشیم

هع! بقع شکب وتتسد -

: دیوگیم و دشکیم بقع ار شتسد یا هدنخ کت اب ایربک

! منوخب گنهآ یاوخیم ؟؟ دش ترپ تساوح .. دیشخبب -

! تسین ایربک هک دنامب مارآ هظحل کی ورگا درادن رارق و مارآ .. تسا شتاذ الرد صا

.. مربیم ور هدافتسا مکلا تندز رع یادص زا دعب ی هعفد هنومب .. میسریم میراد هگید -

: دشکیم ولج ار شرس ایربک

؟؟ هگید یدوب ماسرب -االناب

: دیوگیم شرآ ! دیوگیم مه یردلق و دیدهت هچاب

! هرجنه نع ماسرب -هرآ..

! دیایب نییاپ اهفرح نیا اب رتخد نیا ِسفن هب دامتعا رگا ارمع

ود ماسرب ِمسا هب نوریب مدیم موبلآ ، مشیم فورعم ی هدنناوخ هی مریم نم شرخآ -

.. مترسنک یایب دایم تریگ طیلب روز هب ماوت .. هرجنه

: دناخرچیم هقدح رد مشچ یگرخسم اب شرآ

.. مرظتنم .. شاب -

نآ واب درپیم نییاپ روتوم یور زا ایربک . درادیم هگن ار روتوم شرآ ناش، هناخ ِرد ِمد

اعقاو کرتخد و دنکیم ریحتم ار شرآ !هک دراد مه یبوخ ِلداعت دنلب، هنشاپ یاهشفک

شنت یوت ار پات نآ زور کی دشیم شاک . دراد ندش لدم رد یبوخ دادعتسا و تراهم

یا! هناهاوخدوخ و گرزب ی هتساوخ یلو..هچ دوشیم ؟! دهاوخب وا زا دوشیم .. دیدیم

: دیوگیم و دنکیم شرآ هب ور ایربک

ت.. هساو منک ناربج و هشاب یتصرف و هشاب یرمع داد! حلا بیرغ بیجع -
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شرس یور سکعرب ایربک هک زاکالیه هدز نوریب یاه یرتچ یور ار شناتشگنا شرآ

ربارب دص ، شدنخبل نیمه .. شندوب .. شندمآ هک دیوگیمن رگید و دهدیم ناکت ، هتشاذگ

! تسا ناربج

حاال! متساوخ تزا یزیچ هی ناربج هب دیاش .. ینکیم ناربج دعب هشاب -

: دهدیم همادا و دنک ترپ ار شساوح دنکیم یعس تس! یدنب ِپات نامه ِشیپ شرکف

.. تکرش ایب یهاگ -رهزا

: دریگیم وا ِتمس وهب درادیمرب شرس یور کالهارزا ایربک

هن.. مدیاش .. مدموا رس هی دعب دیاش ..حاال هشب منکن رکف .. منوا -

ِتسد وکالهارزا دهدیم ناکت یرس ..اما تسا تخس اعقاو و دراشفیم یکف شرآ

. دریگیم ایربک

.. یتشاد تسود هگا تدوخ .. هشاب -

: ددنخیم ایربک شفرح ِنایم

.. شاب هتشادن راک نم ِنتشاد تسود سالتم..هب هب لا..ورب یخیب -

یور تسد .. دوشیمن عناق . دراشفیم ار کرتخد ِتسد . دشکیم باالیی دنلب ِفوپ شرآ

و دنکیم شلغب مرن تسد کی .اب دشکیم دوخ ِتمس ارهب کرتخد و دراذگیم شا هناش

.. دیوگب هچ ال صا دنادیمن .. ندز فرح تسا تخس . دراشفیم ار شا هناش

.. مشاب هتشاد راک دیابن ممدوخ ِنتشاد تسود هب هگید -

: دیوگیم و دهدیم ورف یتخس ارهب شیولگ یوت هدش عمج ِضغب ایربک

نم ، یتساوخ کمک یچ ره هساو ..کال تدیرخ .. تشورف .. تتکرش هساو -

ومدوخ یاوخب اجره ، زادنب کت ..کی ینک باسح مور هناتسود ینوتیم .. امتسه

.. منوسریم

! رخآ نابرق ار شمارم
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فرح مکحم دنکیم یعس .و دشکیم بقع مدق و دیآ یم نوریب شرآ ِلغب زا شدوخ

: دشاب یعقاو شا هدنخ و دنزب

.. ظفادخ هگید ..ورب یسرم یلک بشما هساو -

: دیوگب دناوتیم طقف ، ایربک ِنامشچ رد یقیمع ِهاگن اب شرآ

.. یدوبن شلوا زا شاک -

مشچ بارخ ابحِلا شرآ . دوشیم هدرشف شبلق . دشکیم رپ ایربک ی هدنخ

شنتفر هب ایربک . دوشیم هدنک اج زا روتوم ، دهدیم روتوم هب هک یزاگ و..اب دریگیم

. دنکیم ضغب ، دنکیم رورم هک رگید ِراب ار شا هلمج . دنکیم هاگن

.. ماوت -

یادص هلصاف .وبال دوشیم زاب ناش هناخ ِرد هک تسا شرآ ِنتفر هب شهاگن زونه

: دسریم ششوگ رایهوک

؟؟ یدوب هتفر اجک -

ِندید دیآ.اب یم نوریب رد زا هک دنیبیم ار رایهوک .. ددرگیمرب ادص ِتمس هب بجعت اب

: دیوگیم ناجیه ورپ ریحتم رایهوک

؟!! ینکیم راکیچ اجنیا یهوک -

جراخ شدید وزا دچیپیم ار نابایخ ِچیپ هک راوس روتوم ِدرم هب هاگن کی رایهوک

.. ایربک هب هاگن کی ..و دنکیم ، دوشیم

؟؟ یدوب اجک -

: دهدیم باوج لا یخیب و دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

مه یماک ؟؟ یدموا دش گنت مارب تلد هدش؟! یچ ؟؟ ییاجنیا ارچ ..وت مدوب نوریب -

؟؟ تسه

تس: یدج شتروص و دنکیم کیراب مشچ رایهوک
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.. متشاد راک تاهاب .. یدادن ومنفلت باوج -

: درپیم باال ایربک یاهوربا

؟؟ یدز گنز یدوب -وت

: دروایبرد ار یشوگ ات دنکیم شفیک یوت تسد نیح نامه ورد

دیاش مه متسنودیم دنچره .. ییوت متسنودیمن .. مدب ویسک ِباوج متشادن هلصوح -

.. مدادیمن باوج

شا یشوگ ی هحفص هب دعب و دنکیم رایهوک هب ییارذگ ِهاگن هدنخ نامه واب ددنخیم

هنن ِفرط زا سامت کی و هتشاد یهوک ِفرط زا سامت هس هک دنیبیم . دنکیم هاگن

: دناوخیم دنلب هک یهوک ِدوخ ِفرط زا مه یمایپ .. هناورپ

؟؟ هرادن ربخ مه هناورپ هک ییاجک بش ِتقو نیا یبِک -

: دبوکیم رایهوک یوزاب ارهب شتسد و ددنخیم مایپ ِندناوخ زا دعب هلصاف بال

! ینکیم یخوش -

: دنکیم مخا رایهوک

؟؟ تسنودیمن مه هناورپ هک یدوب اجک بش تقو نیا ات مگیم ؟؟ هیچ یخوش -

: دیوگیم و دریگیم شا هدنخ مهزاب ..اما دنکیم عمج یبل ایربک

هگید هدموا مه یماک وت.. میرب ...ایب..ایب یلیق ؟؟ یدش نارگن !االنثمال اهادا -هچ

هدش.. گنت یلیخ مولا تشوگ هساو ملد هن؟؟

اما رایهوک دنک. تیاده لخاد ارهب وا دهاوخیم و دراذگیم رایهوک یوزاب یور تسد

: دیوگیم و دروخیمن ناکت شیاج زا

؟؟ یدیمن ومباوج -

: دنکیم رایهوک ِیدج ِهاگن هب یا یکپچ هاگن ایربک
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هک... هراب نیلوا هگم .. منزب یخرچ هی متفر مقیفر !اب هگید نوریب مدوب هتفر -

: دیوگیم شفرح ِنایم رایهوک

؟؟ هراوس روتوم ورای نیا -اب

هک! درادن یسرت .. دنچره .. دروخیم اج ایربک

؟؟ یدیمهف اجک -هع!زا

: دیوگیم نتفر لخاد ِلا حرد رایهوک

.. مدینش رد ِتشپ زا ونوتادص -

: دیوگیم و ددنخیم ..اما دشکیم تلا جخ یمک ایربک

؟؟ یدوب هداسیاو شوگ .. ینکیم بیرغ بیجع یاراک .. ایدش -زیت

دنک..اما روج و عمج ار شدوخ مکی هکلب دهدیم وا ارهب شا یا هشوگ ِهاگن رایهوک

: دهدیم همادا ایربک

؟؟ یرایمرد یراد رامآ ! تیبرت -یب

و دوشیم لخاد ایربک . دیایب لخاد ات دراذگیم شتشپ تسد و دنکیم یمخا رایهوک

: دیوگیم ناشرس ِتشپ رد ِنتسب ِلا حرد رایهوک

اه! یمرهاوخ -

؟؟ شاداد هدش یچ ؟؟ بخ -

: دتسیا یم شیوربور رمک هب تسد و دشکیم یا یبصع ِفوپ رایهوک

؟؟ یدوب هتفر اجک بش ِتقو نیا ات هرسپ نیا -اب

: دیوگیم ریحتم ایربک

؟! شیتخانش هگم -
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شروز یمک طقف .. رگید تس ایربک بخ .. دوشیمن بجعتم شرهاوخ ِیتحار زا رایهوک

! رخآ تسا شاداد بخ و دیآ یم

! یدرکیم شغ یتشاد شوداک هساو هک دوب هرسپ نیمه -

: دوشیم رمک هب تسد هدنخ اب ایربک

شدوخ هرآ بخ دمآ.. نامشوخ ، یهوک یرایمرد یزاب زیت یراد هگید یلیخ واب.. لویا -

! متسود دوب.. شرآ دوب..

: دیوگیم هناراکبلط و رتدوز ایربک ،اما دنزب یفرح دهاوخیم رایهوک

؟؟ ینک کیلع سالم شاهاب نوریب یدموین ارچ -

: دریگیم هبذج و دنکیم مخا یدج رابنیا رایهوک

! اتمنزیم مریگیم -

: دوشیم تشرد ایربک یاهمشچ

ارچ؟! -

تیساسح نیا تس..بقالزا یور هدایز هک دنادیم مه شدوخ و دنکیم یثکم رایهوک

هریخ ایربک . تسه یزیچ رسپ ونآ شرهاوخ ِنیب هک دراد متح .. رابنیا .اما تشادن اه

: دسرپیم بجعت ،اب رایهوک ِمه رد یاهمخا هب

؟؟ وُخ هتچ -

: دسرپیم و دروآ یمن تقاط رایهوک

؟؟ هنوتِنیب یزیچ -

؟! تسه شرآ واو ِنیب یزیچ . دزیریم فرح نیا اب ایربک ِبلق

؟؟ یچ -ثمال

؟؟ هیروطچ نوت هطبار -
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.زا تسا شرآ ِنتفر دیآ، یم شنهذ یوت هک یزیچ نیلوا و.. دشکیم یدنلب ِسفن ایربک

هدش؟! یتریغ وهکی ی هدش واکجنک ِشاداد نیا دنزیم فرح هطبار مادک

.. میتسود -

: درذگیم شرانک وزا دیوگیم

وت.. میرب -ایب

: درادیمرب مدق شلا بند هب رایهوک

! یبِک وگن غورد نم -هب

: دنکیم شهاگن و ددرگیمرب ایربک

؟! مراد سرت هگم ؟؟ مگب غورد دیاب ارچ -

دنکیم یبصع ار رایهوک نیمه !و سخُت ی هچب نیا درادن سرت یدحا چیه زا بخ هن

: دیوگیم و

؟؟ یدز پیت یروطنیا تتسود هساو -

: دیوگیم و دتسیا یم وا هب ور بجعت اب ایربک

؟! هشِچ مپیت -

: ددنخیم صرح اب رایهوک

؟؟؟ ینزیم یلدم نیا یاپیت اتحاال یِک -زا

: دریگیم شصرح ایربک

و مشاب هنورتخد و مشاب موناخ و منزب پیت یروطنیا دوب نوتادخ زا زورید -ات

؟؟ خَا دش ؟؟ بیرغ بیجع دش ..حاال نوریب مرب یروطنیا

: دیوگیم یتقو تس یدج مه رایهوک

.. یشیم مروظنم هجوتم تدوخ -
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االن؟؟ تس اجک لکشم ؟؟ شاداد هیچ مَنیب وگب حضاو .. مشیمن -هنواال

: دنکیم شهاگن انعم رپ رایهوک

.. یدز پیت یروطنیا ورای نوا هساو هک هنیا لکشم -

: دیوگیم ثکم یا هیناث و..اب دنکیم زاب ناهد ایربک

وبن... نوا هساو -

: درغیم و دنزب ار شفرح دراذگیمن رایهوک

یود هچب هگم .. مسانشیم بوخ ومرهاوخ هک..نم وگن غورد هگید نم وگن!هب غورد -

بش ِهدزاود ..ات نوریب یریم شاهاب تخیر رسو نیا ؟؟اب ینزیم لوگ یراد ور سهلا

؟؟ ایآ ینیبیم خاش نم ِرس ؟!!ور میتسود یگیم دعب رود، رود یتفر روتوم اب

. دنکیم هاگن ار رایهوک یاهوم یور و دشکیم ارباال شهاگن ایربک

دوب.. هناتسود ِرارق ..هی تسین ینکیم رکف وت هک یروطنوا بخ..اما -هن

: دنزیم یدنلب ِدنخزوپ رایهوک

.. هنکیم رخ هچب -

: دوریم رد هروک زا ایربک

ییازیچ هی شرآ و نم ِنیب .. تسه ناج !اقآ تسه نومِنیب یزیچ الهی صا -هرآ

حاال؟؟؟ یگیم یچ .. هشاب هداس ِیتسود زا رتشیب دیاش .. تسه

: دریگیمن مارآ ایربک . دنکیم شهاگن تریح اب رایهوک

؟؟ یهوک هیچ تفرح -

: دیوگیم تخس رایهوک

.. ینزیم فرح ترتگرزب ِشاداد اب یراد .. ایربک متشاداد -نم

: دیوگیم تیدج و مخا اب ایربک
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سکچیه وتو هب شلخد یکی نیا ..اما هماشچ ِمخت ور متاج .. شاب ، یمشاداد -

! هدموین

هناورپ ، ایربک ِرس ِتشپ و درذگیم ایربک زا شهاگن و.. دنکیم شهاگن هدز تهب رایهوک

ایربک .اما دنزب فرح روطنیا ابوا هناورپ ِشیپ ایربک هک دیآ یمن ششوخ . دنیبیم ار

هیقب ِلا جنج و فرح ی هلصوح رگید .. تسه هتخیر مه هب یفاک ی هزادنا هب شدوخ

: دهدیم همادا نیمه یارب . درادن ار

واب یریم رتخد مودک اب منیبب هک مشکیم کَرس تیگدنز و راک وت مایم نم هگم -

؟؟ یراد یمنص هچ شاهاب و هیک رتخد فالن مسرپیم تزا هگم ؟؟ یایم رتخد مودک

؟؟؟ یراذیم رارق رتخد مودک هکاب مدیسرپ تزا حاتاال هگم ال صا

: دوشیم کیدزن هناورپ

؟؟ مزیزع هدش یچ -

دنک. شهاگن هک ددرگیمنرب یتح ایربک و دنزیم جوم یزوریپ و رورغ شیادص رد

.. مینکیم شلح نومدوخ .. همشاداد و نم ِنیب یزیچ -هی

: دریگیمن رایهوک زا مشچ و

مدوخ هب مزاب ، هشاب مرگا .. یدش نارگن هک تسین یصاخ ِزیچ شرآ و نم ِنیب -

؟؟ شاداد هشاب .. هطوبرم تدوخ هب طقف وت، ِیگدنز و راک هک روطنومه .. هطوبرم

ِعقوت ایربک .زا تسا بارخ شلا وح دهدیم ناکت فارطا هب رس فسات اب رایهوک

هب ادخ ی هشیمه هک یرهاوخ . تسا نیگنس شیارب و تشادن ار یریگ ههبج روطنیا

شتیذا ادیدش ، هناورپ یولج مه نآ شراک نیا دوب،حاال شندرک لا حشوخ ِلا بند

. دنکیم

... ماوخیمن .. متنارگن .. یمرهاوخ هک هنیا رطاخ هب مگیم یزیچ -هگا

: دیوگیم شفرح ِنایم ایربک

.. تسه مدوخ هب مساوح ..نم شابن نم ِنارگن -
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: دونشب مه هناورپ ات دربیم ارباالرت شیادص و

و یدیلوت نومه هب دیبسچب مامش .. هدوب مدوخ هب مساوح مدوخ طقف -اتاالمن

متسد زا یراکره .. تسه نوتتفج هب مساوح منم .. دیسرتن .. نوتِراب و وراک تیریدم

هروج همه ونوتاوه .. مشیم لدم .. منزیم حرط نوتارب .. منکیم نوت هساو ، دایبرب

طوبرم مدوخ هب طقف یصخش یازیچ نیا ..اما دینم ِقشع منوتتفج .. مراد

هب نداد سپ باوج ِمدآ ..نم دینکب باوج لا وس مزا ش هرابرد مرادن تسود .. هشیم

! مونشن یفرح هگید ش هرابرد سپ .. دینودیم بوخ منوتدوخ ، متسین سکچیه

: دیوگیم ایربک یاهفرح ِمامت ِباوج ورد دنزیم فساتم و مارآ یدنخزوپ رایهوک

شوخ .. هگید تسه تدوخ هب تساوح تدوخ .. مدش تنارگن مدرک هابتشا منک رکف -

! موناخ یجبآ شاب

و ددرگیمرب ، هناورپ هب ییارذگ ِهاگن واب دنزیم شرهاوخ ی هناش هب یتسد و دیوگیم

: دروآ یمن تقاط و دنکیم ضغب هظحل نامه ایربک . درادیمرب مدق رد ِتمس هب

؟؟ یریم اجک -

. دهدیم ناکت اوه رد یتسد طقف ، درادیمرب مدق وا هب تشپ هک روطنامه رایهوک

! رایهوک -

ی هدش رات ِهاگن .و ددنبیم شرس تشپ وردار دنزیم نوریب هناخ زا توکس رد رایهوک

. دنام یم هتسب ِرد هب ایربک

و دهدیم شرتخد هب مشچ ، هتسب ِرد هب ییارذگ ِهاگن واب دتسیا یم شرانک هناورپ

هب هک ییاهباوج و..زا هدز یس وکابال گنشق ی هنارتخد ِپیت . دنکیم شهاگن قیمع

دمآ! ششوخ داد، رایهوک

؟؟ نوریب یدوب هتفر شرآ -اب

رگید ِزور کی رایهوک شاک ؟! تفر دنت . تسا تحاران رایهوک ِیروطنآ ِنتفر زا ایربک

دوب. هدمآ
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: دیوگیم هناورپ

.. تسه نوتنیب هک ییازیچ ؟؟ای مینزب فرح شرآ اب تبشما ِرارق ی هرابرد یاوخیم -

ِتمس وهب ددرگیمرب فرح ِنودب .و دهدیم شردام ارهب شا یا هشوگ ِهاگن ایربک

دیآ: یم شرس ِتشپ هناورپ . دوریم هناخ

نم... ایربک -

: دیوگیم یدج هناخ، هب نتفر ِلا حرد و دیوگب ار شا هلمج هناورپ دراذگیمن یتح

.. مراذب وم هپک طقف مرب ماوخیم .. مرادن ندز فرح الحِلا صا بشما -

ورد دوشیم شقاتا ِدراو دعب .و دوریم اه هلپ ِتمس هب میقتسم ، هناورپ هب هجوت ِنودب

هب هک ییاهفرح . دتفا یم نیمز یور شتسد یوت زا فیک . ددنبیم شرس ِتشپ ار

.وح دوریمن رانک شمشچ یولج زا رایهوک ِهاگن .. دوشیم رارکت شرس یوت دز، رایهوک

.. شرآ رخآ ِفرح و.. دوب شرآ هکاب یتقو ..زا شزورما ِلا

" یدوبن شلوا زا شاک "

دهاوخیمن . دراذگیم مه یور مشچ و دراذگیم شبلق یور تسد .. دریگیم درد شبلق

و ددنخب و دشاب مکحم هشیمه ِلثم دراد تسود . دریگب متام دنک.. هیرگ .. دزیرب کشا

ار دنکیم هبرجت دراد هزات هک یسح . تسا تخس یکی نیا یلو دنک. ظفح ار رهاظ

کی ِلثم و دنک دوبان و تسین دیاب ار شا یگدنز یاهسح نیلوا دنک. اپهل ِریز دیاب

. دسرب شا یتفوک ِیگدنز ی هیقب ،هب تیمها ویب داش و بوخ ِرتخد

. دنکیم هاگن قاتا ی هشوگ وهب دنیشنیم تخت یور . دنکیم ضوع ار شیاهسابل

ابیرقت هک یلگ هخاش و..کت گنر زمرق ِراتیگ ..و شرآ ..کالِه شقارب ِپات .. شیاهشفک

.. یتسود نیا زا شیاه هیامرس . تسا هدش کشخ

: دنکیم همزمز فقس هب هریخ و دتفا یم زاب قاط تخت یور

... یدوبن شلوا زا شاک -
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********

! تسین دلب . دشاب توافت یب دناوتیمن ال ..صا هتفرگ وا ارزا رارق و مارآ نادجو ِباذع

.. شا یگدنز یاهزیزع ِربارب رد صوصخ هب

دنک. لمحت ار رایهوک ِیتحاران دناوتیمن هک دنیبیم بش، نآ زا زور ود ِنتشذگ حاالاب

! دهدن ار شباوج رایهوک هکنیا نآ، زا رتدب و

یوت . دراذگیم ششوگ ِمد ار یشوگ و دریگیم ار رایهوک ی هرامش راب نیمود یارب

ِدنلب نیتسآ ِزولب ی هشوگ . دهدیم شوگ متیر کی یاهقوب ..هب دوریم ور مدق شقاتا

مهزاب .و تسا رایهوک ِفرط زا ادص کی ِرظتنم و دریگیم شیاهنادند نیب ار شداشگ

. دنام یم خساپ یب شسامت

: دونشیم ار هناورپ یادص . دریگیم رتشیب شلد

.. مراد تِراک نییاپ ..ایب ایربِک -

زونه هناورپ وهنن تسا حبص ِهد هب کیدزن . دزادنا یم شا یشوگ ِتعاس هب یهاگن

؟؟ هتفرن

: دهدیم باوج دنلب

! مباوخ هنن.. نک ملو -

: دیوگیم دوخ ِصوصخم ی هبذج اب هناورپ

! ینییاپ ی هقیقد کی -ات

هناورپ مه فرط نیا زا دهاوخیمن طقف . دربیمن هک باسح و دشکیم یفوپ ایربک

. دیایب هفایق شیارب

: دنکیم پیات یمایپ ضوع ورد دهدیمن یباوج

؟؟ یدیمن ومباوج ارچ -
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دنوشیم عمج یتحاران زا شیاهبل . دشاب هتشاد یباوج تسین رارق شمایپ هک دنادیم

: دهدیم یرگید ِمایپ و

؟؟ یرهق ماهاب یهوک -

: دنکیم لا سرا ار یدعب ِمایپ و دروآ یمن بات مهزاب

.. هدروخرب تِزوگ هب هک متفگن یزیچ -

: دوشیم دنلب هناورپ یادص

؟؟ متسین ابوت هگم ایربک -

: دیوگیم و دهدیم شنامشچ ی هقدح هب یخرچ هتفرگ متام

! مدموا .. یدومِن یاااو -

: دیوگیم زیرکی اه هلپ زا ندمآ نییاپ ِلا حرد و دوریم نوریب شقاتا زا

ور ارچ ؟؟ تتکرش یتفرن ارچ ؟؟ هتچ ؟؟ یراد راکیچ یدوز ِحبص ؟؟ هنن یاوخیم یچ -

؟؟ یا هنوخ وت یتقو یریم نم ِخم

. تسا هداتسیا وا هب ور هک دنیبیم رمک هب تسد ار هناورپ ، دسریم هک رخآ یاه هلپ هب

: دنکیم شا یبصع رتشیب شردام ی هبذج رپ ِتروص ِندید

! ایربک ایربک یه یاوخیم یچ .. یدرک سیورس ومنهد -

: درغیم مخا اب هناورپ

؟؟ مدنبب مدوخ ای یدنبیم -

هشیمه ، ایربک یارب ندمآ هبذج بخ و دریگیم شا هدنخ هک تسین شدوخ ِتسد

! دراد سکع ی هجیتن

اه! هدلب یزاب یشحو و نفخ ِتاکرح منوم هنن ! نووووج واب نوج -

: دوشیم دنلب هناورپ یادص
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! ایربک -

درک! یخوش هنن نیا اب دوشیمن ال صا

: دیوگیم و دتسیا یم شیوربور

؟؟ وُخ هیچ -

: دیوگیم و دوریم یا هرغ مشچ ، هبذج و مخا نامه اب هناورپ

.. مراد تِراک نیشب -ایب

یاهزیچ هچ ِدرومرد دناوتیم ، هناورپ ِنتشاد راک هک دنزیم سدح شیب مکو ایربک

؟! شرآ ِدرومرد ..ای..وساالیت ندش لدم .. ندز حرط .. نتفر یحارط !کالس دشاب یمهم

هب ِرظتنم و دزادنا یم لبم ی هتسد یور ار شیاپ کی و دنکیم اهر ار دوخ یلبم یور

نآ هکاب دهدب رکذت شنتسشن ِزرط یارب دهاوخیم لوا هناورپ . دنکیم هاگن هناورپ

دوشیم نامیشپ دعب .اما هتشاذگ شیامن هب تواخس اراب شنار ،اتباالی هاتوک ِکراولش

! دروآ یم شبل یور ینابرهم و مرن ِدنخبل و

ورب.. وش رضاح دعب ، روخب یزیچ ..هی هشیم عورش تِس کال هگید ِتعاس ..کی مزیزع -

و هدش کیراب یاهمشچ .اب دنکیم کوکشم ِهاگن هب راداو ار ایربک شنابرهم ِدنخبل

زیت! یهاگن

؟؟ نیمه -

: دهدیم ناکت رس دییات هب هناورپ

.. یسرب تدوخ هب رتشیب دیاب .. یدش الرغ مکی .. مرتخد -هرآ

! ینابرهم ی هناورپ هنن هچ عوهُا

! هگید .. شِب مسریم شعاب -

ناج! هنن وگب ار بلطم لصا ینعی
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: دیوگیم ثکم اب هناورپ

؟؟ ربخ هچ رایهوک زا یتسار -

: دهدیم باوج تحار ایربک

.. هرهق ماهاب -عفال

: دریگیم یا هفایق هناورپ

! شششیا .. هنکیم رهق ، ینزیم شهب مه قح ِفرح ! وررپ -هچ

. تسا هرخسم ردقچ شا هدنخ و ددنخیم توکس رد ایربک

: دهدیم همادا دوخ هناورپ

ِرتخد .. منکیم راختفا تهب .. یداد وشباوج تسرد و یقطنم یلیخ .. دموا مشوخ یلو -

! یمدوخ

! هتبلا دص هلب..

؟؟ ترتخد مدش -االن

: دهدیم تعسو ار شدنخبل هناورپ

! ینم ِرتخد هشیمه -

: دشکیم یفوپ هلصوح یب ایربک

؟؟ هگید .. میرذگب -خـــب

ار! شنابرهم ِدنخبل و دنک ظفح نانچمه ار تسایس و شمارآ دنکیم یعس هناورپ

.. تسه یچ شرآ وتو ِنیب منودیمن ..نم مزیزع نیبب -

: دهدیم همادا و دراذگیمن هناورپ هک دنک زاب ناهد دهاوخیم ایربک

یطابترا چیه سکچیه و نم هب شرآ وتاب ِیصخش ِطباور ! هرادن یطبر منم -وهب
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ونیا طقف .. یدب نوماس رسو تطباور هب ینوتب هک یدش گرزب ردقنا تدوخ .. هرادن

نویمرد نم اب ینوتیم ، هنوتِنیب یتسود زا رتشیب یزیچ ..هگا متِتشپ نم هک نودب

وت سکچیه هدن هزاجا ماوت .. منکیمن مه تلا ..خد مرادن یتفلا خم ال صا منم .. یراذب

ییاج هب مرگا نم! یتح ،هن رایماک و رایهوک هنک..هن تلا خد تیصخش یاه هطبار

ِدروم ِرسپ نم ِرظن زا شرآ هک نودب منیا ملد.. ِزیزع مترانک نم ،زاب دینوسرب دیتساوخ

.. هیلوبق

، دروخب صرح هناورپ یاهفرح .زا دشاب هتشاد یسح هچ دنادیمن هظحل نیا رد ایربک

ِرطاخ هب دمهفیم هک هتبلا هدش!و یقطنم ردقنا وهکی شردام هک دشاب لا حشوخ ای

شرهاوخ ِطباور ی هرابرد دراد تسود و تسا شاداد هک یرایهوک . تسه مه رایهوک

! دراد رظن رد شیارب ار یرگید ِسک .و دنادب رتشیب اه هبیرغ اب

، رایهوک و دوخ نیب دنکیم تسرد یتباقر دراد هناورپ هک دمهفیم حاالمه نیمه یتح

! ایربک یوا ِرس رب

رارق نوچ . درادن دوجو یتباقر هک تسا نیا ، تسه هک یا هرخسم و جبلا ِزیچ و

رت روآدرد رتو راد هدنخ همه زا نیا . دشاب هتشاد دوجو یزیچ شرآ واو ِنیب تسین

: دیوگیم یخلت ی هدنخ کت واب تسا

.. تسین یصاخ ِزیچ شرآ و نم ِنیب ...اما رکفنشور ی هنن ِصلخم -

: دیوگیم عیرس یلیخ هناورپ

هساو تدوخ ینوتیم .. یتسه اناد و لقتسم ِرتخد هی ..وت هئوت ِمّلسم ِقح ، هشاب مرگا -

! مرتخد هریگب تزا ور قح نیا سکچیه راذن .. یریگب میمصت ت هدنیآ

چیه . دوشیم هدیشک باال فقس ات شهاگن و دهدیم هیکت لبم ِتشپ ارهب شرس ایربک

.. یگرخسم ،زج درادن اهفرح نیا زا یسح

: دوشیم دنلب لبم یور زا هناورپ

؟؟ هشاب .. هریگب میمصت تاج هب یسک راذن -

بارخ ابحِلا ایربک .و دوریم ، رگید ِرکذت دنچ اب هناورپ . درادن یفرح و دنکیم توکس
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گنز رایهوک هب رگید .ِراب دنکیم هاگن شمایپ و سامت زا خیلا ِیشوگ ی هحفص هب

یتیعضو نیا زا دنک هیرگ دهاوخیم شلد . دهدیمن ار شباوج رایهوک مه رابنیا . دنزیم

: دهدیم مایپ . هدرک ریگ نآ رد هک

.. مرادن وتیتحاران تقاط ..نم یهوک نکن -

. دکرتیم دراد شرآ ِندوبن یارب دیآ.االن.. یم شیاهکلپ ِتشپ ات کشا . ددنبیم مشچ

..نآ شیاهوم یور ی هسوب ..نآ سح ورپ مرگ ِشوغآ نآ یارب .. تسا گنت ادیدش شلد

اجک .ات دریمب دراد تسود و تسا تخس و دنک رکف شندوبن هب دیاب اه.. شزاون

؟؟ دنک لمحت دناوتیم

هک دوشیم ثعاب ، رایهوک ِمسا ِندید . دنکیم زاب مشچ دوز یلیخ ، یشوگ ِمایپ یادص اب

. دیایب شبل یور یهاگآدوخان ی هدنخ

.. مینزب فرح مهاب مرتفد ایب ادرف -

************

و دشکیم شغولش ی هناخراهچ ِزولب هب یتسد . دنکیم کراپ گنیکراپ یوت ار نیشام

شا یخن ِندرگ .شلا دوشیم هدایپ نیشام .زا دشکیم باالرت جنرآ ارزا شیاه نیتسآ

.زا دتفا یم هار یهوک شاداد ِرتفد ِتمس وهب دنکیم بترم دراد، هچاسرو ِحرط هک ار

،ات دنکیم کیلع سالم اهرگراک و نادنمراک ِکت کت ،اب یرادا ِنامتخاس هب شدورو ِلوا

... رایهوک ِرتفد هب دسریم

مه یهوک دنکیم رکف . تسا لا حشوخ داد، ار شمایپ ِباوج زورید رایهوک هکنیا زا

یتصرف داد..هک ار شباوج نیمه یارب دیاش و درادن یتحاران و رهق تقاط وا ِلثم

... یتشآ یارب دوش ادیپ

دنیبیم بجعت مکِلا ،رد دنکیم زاب ردار یتقو .و دشکیم ار هریگتسد و دنزیم رد هاتوک

اجنیا سِرپ وتا و..نیا دروخیم اج شندید .زا تسا رایهوک ِرتفد یوت مه وتُا یرن هک

؟! رخآ دَروخیم یطلغ هچ
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یاپ هب بجعت .واب دروخیم اج شا ییوهکی ِندش ادیپ زا رهاظ وا،هب ِلثم مه نامیرن

: دوشیم دنلب ایربک

؟! ایربک -

. دخرچیم نامیرن ِتمس هب هرابود شا هدز تهب ِهاگن و دنکیم رایهوک هب هاگن کی ایربک

: دیوگیم هک تسا رایهوک

.. یایب دوز ردقنا مدرکیمن رکف ؟؟؟ یدموا -

دمآ یم زور ِتقو نیا دیابن و.. تسا حبص هدزای تعاس بخ.. تسین دوز مه دایز

هن؟؟

: دیوگیم رد ِمد نامه وزا دنزیم یا هلوک و جک ِدنخبل یتخس هب

.. مایم هگید ِتعاس ود یکی مریم نم ، دیسرب نوتِراک ..هب مدموا دوز منک رکف -هرآ

: دیوگیم نامیرن هک هدشن جراخ شناهد زا لماک هلمج زونه

بوخ هدش..ایب..هچ مومت نوماراک ینعی .. میرادن یصاخ ِراک ام نیشب ؟!ایب ایربک اجک -

.. یدموا هک

: دوشیم عمج ایربک یاهبل

! ادنخن نم هب مه یروطنوا .. مایب ماوخیمن -

: دیوگیم ، تسا ندمآ شوخ و تریح ِرس زا هک یا هدنخ اب نامیرن

وت.. ..ایب مدنخیمن هشاب -

: دنکیم هاگن رایهوک وهب دشکیم یا یضاران ِفوپ ایربک

! یهوک یا هلوت یلیخ -

: ددنخیم و دنکیم یمخا رایهوک

؟؟ هتنداد سالم یاج ؟؟؟ یبک -هع
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. دراد ریثات ایربک یور شنداد رکذت هک مه ردقچ

ایهن؟؟ یتحاران متسد ..االنزا یدرک لگسا واب نُک نوملو -

ایربک و.. دنکیم اجباج ردارب و رهاوخ ِنیب هاگن نامیرن . دنکیم شهاگن انعم رپ رایهوک

. درادن ار رایهوک ی هریخ ِهاگن ی هلصوح

راک ِیپ مرب وش نم ِلا یخیب هن، هک مرگا منک.. یشک تنم منومب هک یتحاران زونه -هگا

! یهوک نم هب نزن لز طقف .. میگدنز و

: دیوگیم نامیرن ، رایهوک زا لبق

؟؟ هتسرد مرب.. دیاب االنم متحا .. دیراد فرح مهاب ردارب و رهاوخ منک رکف -

نوا اب مدرکن تِراب یچ اتهی ورب وشاپ " دیوگب رگا . دشکیم نامیرن ِتمس هب هاگن ایربک

؟؟ تسا تشز ت" هدنخ

: دیوگیم هک تسا رایهوک اما

.. هنزب نم هب رس هی هدموا ایربک .. میرادن یصاخ ِفرح ناج.. نامیرن -هن

: دیوگیم ایربک هب ور دعب و

.. تحار تلا ،یخ تسین هدش یزیر همانرب وت.. -ایب

ناکت یرس رایهوک . دهدیم ناشن رایهوک هب شهاگن اراب یدامتعا ویب دنکیمن رواب

: دیوگیم رتمرن و دهدیم

هک یایب متفگ طقف منک.. تلا خد ، تسین طوبرم نم هب هک ییازیچ وت تسین رارق -

.. مینزب فرح مهاب

دوشیم لخاد دامتعا ویب نیگنس ِهاگن نامه اب ایربک هرخ! باال تخادنا مه ار شا هکیت

: دیوگیم ، هداتسیا ِرساپ زونه هک نامیرن هب یهاگن .واب ددنبیم شرس ِتشپ وردار

..سالم.. نیشب .. هشاب بخ -

. دراد تسود ار تحار یدایز ی هچب نیا ِنابز و دهدیم ورف ار شا هدنخ نامیرن
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؟؟ یبوخ ؟؟ امش ِلا وحا ! موناخ سالم کیلع -

بذعم یمک کی طقف .. یمک دراد، هنارسپ ِپیت هکنیا وزا دهدیم یاباال هناش ایربک

: تسین ریثات یب مه نامیرن ِهاگن هک هتبلا . تسا

.. میتسین ..دب شیب -مکو

رس هب لا میرن .و دشکیم شندرگ شلا هب یتسد و دنیشنیم نامیرن یوربور ِلبم یور

: تسا مرن شدنخبل و دنکیم هاگن شیاپ ات

.. دایم تهب -

ِفرح ِباوج ،رد رایهوک هب ییارذگ ِهاگن واب دنکیم عمج لبم یور یمک ار دوخ ایربک

: دسرپیم نامیرن

؟؟ دایم مهب یچ -

: دنکیم شعضو ورسو اهسابل هب یا هراشا نامیرن

.. اپیت لدم -نیا

: دیوگیم یاکالهف هدنخ اب ایربک

..کال هروخیمن نتفر هقدص نوبرق ِدرد هب نم ی هفایق و تخیر و پیت نکاالن رواب -

! ماوت اه هدموا تشوخ .. نوج وتُا زورما وش لا یخیب

: دهدیم رکذت رایهوک

! فَخلا ُیبِک -

ناج! ایربک دنبب هک دنیامرفیم ناج شاداد و دریگیم اوه یوت ار رایهوک ِرکذت

: دنکیم شهاگن صرح اب ایربک

یپ! یپلَا یجومی واب..انَااال تور وت فُتلَا ! ءاکُفلا .. وشمگلَا -

هبذج واب دنکیم مخا و دنکیم عمج ار دیآ یم شبل ِتشپ هکات یا هدنخ رایهوک
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: دیوگیم

نیا.. هعولبات یلیخ هگید دنبب -

هزماب شیارب یدایز ردارب و رهاوخ ِنیب ِثحب . دوشیم دنلب نامیرن ی هدنخ یادص

: دنکیم ایربک هب وور تسا

.. ولوچوک نودکمن -

: دوشیم عمج یتحاران زا ایربک یاهبل

؟؟ هنودکمن نم یاجک .. اینکیم متحاران .. دنخن -

هیام هت مهزاب دنچره . دهدیم ورف ار شا هدنخ یتخس وهب دهدیم ناکت رس نامیرن

: دیوگیم یتقو دراد شیادص یوت هدنخ زا یا

حِلا هب شوخ .. مشاب هتشاد میگدنز وت ایربک هی طقف هک مدب ور ایند ِمامت مرضاح -

! نراد ور وت تهک هداوناخ

اب رایهوک هک دنیبیم و دناخرچیم رایهوک ِتمس هب هاگن . دوشیم تشرد ایربک یاهمشچ

شضارتعا یادص ، رایهوک ِتلا ح ِندید .اب دنکیم هاگن نامیرن هب یراختفا رپ ِدنخبل

: دوشیم دنلب

؟؟؟ یهوک -

: دیوگیم دنخبل نامه اب رایهوک

.. نامیرن تسام لد ِزیزع ایربک -

: دیوگیم هدرک ضغب ایربک

؟؟ متلد ِزیزع یروطنیا -

اجنیا ارهب وا همانرب اب رایهوک دنکیم سح .. تسا تحاران ! رخآ دنکیمن مه یراددوخ

. دنکیم یبلط تصرف دراد و.. هدناشک

: دهدیم همادا شنامشچ رد ایربک و دنکیم شهاگن ثکم اب رایهوک
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؟؟ مرادن وتیتحاران تقاط هکنیا زا ینک هدافتساوس دیاب .. هکُزان ..ملد بصم ال هخآ -

: دیوگیم نابرهم و یدج رایهوک

.. ینکیم هابتشا -

؟؟ مایب یتفگ ارچ سپ -

: دهد ناشن ایربک ارهب شتقادص دنکیم یعس رایهوک

طقف ینعی ، متنارگن یتقو .. راذب یاوخیم یچره وشمسا .. مشب لا یخیب دشن .. متِشاداد -

.. تسین طوبرم تدوخ هب

و دنکیم ناشهاگن توکس رد نامیرن . دشکیم رگید ِتمس ار شروخلد ِهاگن ایربک

ردارب و رهاوخ راگنا . تسا نتفر ِتقو رگید دنکیم رکف ،اما تسا واکجنک دنچره

. دنیوگب دنهاوخیمن وا ِروضح رد هک دنراد مهاب ییاهفرح

: دیوگیم دنخبل اب

.. موناخ ایربک یتسه مه ام ِلد ِزیزع .. تمدید مدش لا حشوخ یلیخ -

: دیوگیم نامیرن هب وور دشکیم دبباال زاحِلا یبل ایربک

.. مدیمن !او نزن -خم

: ددنخیم رایهوک

ام ِرهاوخ .. تسین اینوسآ نیا هب شلد ِندروآ تسد ..هب هریگتخس یدایز ممکی ام ِیبک -

.. هرایب تسد هب هنوتیمن یسکره هک هراد یصاخ یاقِلق

: دیوگیم عیرس ایربک

! مرادن قلق ..نم یدوخیب هدن ادخ هدنب نیا ِنوشن ..هار شاداد هرادن -کالهار

: دهدیم ناکت رس دییات هب نامیرن

راکیچ ام هدب دای امش .. مینکیم ونومش ..اماتال میتسین دلب وشهار ام منک رکف -هلب..
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ِرظن ،هب میدرک یراکره ..اتحاالهک میایب مشچ هب هکلب مینک ضوع ونومهار ،ام مینک

.. هدموا هرخسم موناخ ایربک

دشکیم ..رپ شلد . درادن تسود ار اهفرح ..نیا تسا تحاران . دنکیم شهاگن طقف ایربک

و دنک هچ دنادیمن . دهاوخیمن ار سکچیه ِیتحاران شلد !و تسین هک یشرآ یارب

رپ ِنحل واب دوشیم دنلب نامیرن . دننکیمن شکرد هک مدآ همه نیا ِنیب هدش نادرگرس

: دیوگیم ییانعم

دعب هب نیا ..زا هدشن ..اتحاالشهک میریگب دای ییازیچ هی ایرب و رود زا دیاب مدیاش -

.. مرایب تسد هب ور موناخ ایربک ِلد دیاب یروطچ منیبب دیاب

یفرح دنناوتیمن مادکچیه مه!اما رایهوک .. دمهفیم ار شروظنم دوز یلیخ ایربک

: دنکیم زارد ایربک ِتمس هب تسد نامیرن . دننزب

.. یزیزع مارب ردقچ هک یمهفب شاک درک.. رتگنشق ومزور تندید -

: دراذگیم نامیرن ِتسد یوت ار شتسد و دوشیم دنلب شیاپ هب ثکم اب ایربک

.. مشاب ماوخیمن -

: دراشفیم ار شتسد دنخبل اب نامیرن

.. یدب باوج دیاب متدوخ .. یدرک تدوخ .. تسین نم ِتسد هگید -نیا

: دزادنا یم نییاپ ار شرس ایربک

.. متسین ازاف نیا وت ..کالنم یرَن لا یخیب -

: دیوگیم و دنکیم اهر ار شتسد ثکم اب نامیرن

.. منکیم ادیپ یهار هی زور هی هرخ هکباال مشیم راودیما ..زاب هرتتحار ملا یخ یشابن -

یتقو .و دنکیم یظفاحادخ مه رایهوک زا نامیرن . دشکیمن ارباال شهاگن رگید ایربک

: دیوگیم یمارآ ِنحل ،اب درذگیم ایربک ِرانک زا

.. میسانشب ور هگیدمه رتشیب مکی هک یدب تصرف هی شاک -
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رتفد وزا درذگیم شرانک زا یدنلب ِسفن اب نامیرن . تسا توکس طقف ایربک ِباوج

. دشکیم رایهوک ِتمس ارهب شهاگن ایربک ، دوشیم هتسب رد هک نیمه .و دوریم نوریب

: دیوگب رایهوک هک تسه یروخلد ردقنا شهاگن رد

؟؟ یدموا دوز وت هچ نم -هب

: دیوگیم شنامشچ رد هدز جوم یروخلد نامه اب

؟؟ دایب هرارق سِرپ وتا نیا یتسنودیمن وت ینعی -

: دنکیم دیکات رایهوک

.. یایم عقوم نیا وت متسنودیمن -

.. یدادیم لا متحا هرخ !باال یتسنودیم -

: دهدیم ناشن هلصوح یب لکلک یارب ار دوخ رایهوک

؟؟ هدش یچ هگم حاال بخ -

: دنکیم مخا و دریگیمن رایهوک ارزا شیانعمرپ ِهاگن

یرن ینودیمن ؟؟ هدش یچ ینودیمن وت ؟؟ یهوک ینزیم هار نوا هب وتدوخ ارچ -

ونم ات ینیبیمن ؟؟ دزیم فرح ماهاب یروطچ یدیدن ؟؟ هنکیم هاگن نم هب یروجچ

.. هراد راگنا ؟؟ هنکیم رد ور هلگشوخ هدنخ هنیبیم

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد رایهوک ، شیاهندرک هلگ ِنایم

؟؟؟ دایم ششوخ تزا هدب ؟؟ هتربخ هچ حاال بخ -

: درغیم و دوشیم یرفک ایربک

وت مایم مه اپ تفج وهی یگرگ فک هی منزیم هدام رنو اتود مشیم اپ یهوک -

! اتتروص

: دیوگیم یا هرخسم ی هدنخ اب رایهوک
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ِرظتنم .. هریم رد وت هساو هراد شنوج هرسپ ؟؟ مگیم غورد هگم اباب! تاج ِرس نیشب -

؟؟ نم ِرهاوخ هخآ هنکیمن راک تلقع ارچ .. تاپ هب هزیرب وشیگدنز ات هئوت ی هراشا هی

! دراد مه ضغب رگید .حاال دوشیم رتدب ایربک ِهاگن

؟؟ اجنیا یدنوشک ونم نیا هساو -

: دیوگیم نیح نامه ورد دوشیم دنلب شزیم ِتشپ زا رایهوک

؟؟ هتفر تدای .. یداد مایپ نم..وت هب یدز گنز وت هکنیا ِلثم -

: دیوگیم و دنکیم هاگن شندش کیدزن هب ایربک

وتا یرن نیا مجلا هب ممشچ یتساوخیم ؟؟ یتشاد یفرح هچ ؟؟ مایب یتفگ ارچ بخ -

؟؟ هشب نشور

ایربک . دنکیم شهاگن توکس رد یا هیناث دنچ و دنیشنیم وا یوربور ِلبم یور رایهوک

: دیوگیم و درادن ار توکس ِباصعا

و نوش هنوخراک و شاباب وهنن یرن ی هرابرد یاوخیم هگا ؟؟ شاداد هیچ تفرح -

هک... یراد یا هگید فرح مرگا مرب.. مشاپ نم هک وگب ،زااالن ینزب فرح شرهاوخ

: دیوگیم یدنلب ِسفن اب رایهوک

وگب.. هرسپ نیا ی هرابرد -

شهاگن قیقد رایهوک . دنام یم شا،زاب هدنام هفصن ی هلمج نامه اب ایربک ِناهد

: دنکیم

زا ماوخیم ینکن رکف .. تسه تدوخ هب تساوح تدوخ ! اتسین طوبرم نم هب هتبلا -

نیا ی هرابرد رتشیب مکی ماوخیم طقف منک.. تلا خد ماوخیم ،ای مرایبرد رس تاراک

.. هراد هطبار ییامدآ روجچ اب مرهاوخ منودب ماوخیم .. منودب هرسپ

: درغیم و دنکیم مخا تلا جخ اب ایربک

؟؟ ماوت هطبار مودک -
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: دنکیم الح وصا دهدیم باال ییوربا رایهوک

مراد ونیا ِقح هگید .. یچره دمآ..حاال و تفر .. تساوخرب و تسشن .. هراد کیلع -سالم

.. ینارگن یاپ هب راذب ایهن؟؟ هیمدآ روجچ منودب هک

: دیوگیم رتمارآ رایهوک . دنزیمن یفرح یا هیناث دنچ ایربک

؟؟ یبک مراد هک ور ینارگن ِقح هگید -

لغب ار شیاهوناز و دنکیم عمج لبم یور ار شیاهاپ . دنادرگیم هقدح رد مشچ

: دسرپیم ثکم ،اب رایهوک ِرظتنم ِهاگن ِباوج .ورد دریگیم

؟؟ ینودب یاوخیم یچ بخ ... تنهد -

: دیوگیم یدج تس،اما یضار ایربک ِندمآ هاتوک زا دنچره رایهوک

وگب.. هکالهمز یچره تدوخ -

یفرح هچ ال صا شرآ ی هرابرد دنادیمن مه شدوخ . دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

و دورب تسا رارق هک نابرهم و رورغم ی هچلوغ ینآ هرابرد دیوگب یچ . دنزب دیاب

؟؟؟ تسین مولعم ناش یچیه ال وصا تسین مولعم مه ناش یتسود

: دنزب فرح ات دشکیم لوط

یناگرزاب تکرش هی هک شمتخانش یروطنیا لوا زا ینعی .. منودیمن شزا دایز ممدوخ -

و... قیفر اتدنچ .. هراد رهاوخ ..هی هتکرش سیئر و هراد

: دیوگیم رایهوک ، شَروخن درد هب یاهفرح ِنایم

.. منودیم منیا زا رتشیب .. منودیم مدوخ ور -انیا

: دوشیم هدز تهب ایربک

؟!! ینودیم اجک -زا

: دیوگیم تیمها ویب دهدیم هیکت رایهوک
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.. مدرک وج و سرپ -

: دوشیم تشرد تریح زا ایربک یاهمشچ

؟؟؟ شرآ ی هرابرد -

: دهدیم ناکت یرس رایهوک

..اما هراد تیپ ِرد یتیاور ایهب کیچوک ِیناگرزاب تکرش هی !هک یهانپ ِشرآ ی هرابرد -

رهاوخ ..هی هراد یدنمتورث ی هداونوخ .. هراد تاینبل ی هنوخراک ..هی هسانشرس شاباب

هدمع ِدیرخ هناورپ زا یراب دنچ هی یهانپ شرآ .. هشاب شوهم شمسا منک رکف هک هراد

ِتسود رسپ، هدزاش ..نیا هکنیا رتمهم همه اقآ!زا هدش توعد مه سابل ..ِوش هتشاد

هنم! ِرهاوخ

. دروخیم اج اعقاو ایربک

؟! یاوخیم یچ هگید ،االن یدروآرد ویچ همه یوت هت یتفر یتقو .. سپ بخ -

: دیوگیم رایهوک و دنزیم جوم تینابصع یمک شیادص رد

منیشب لا یخیب منوتیمن نم ..اما هطوبرم مدوخ هب طقف میصخش یازیچ هک یگیم -وت

.. نکِلپیم نم ِیجبآ وِرب رود ییامدآ روجچ هک هشابن طوبرم نم وهب

: دیوگیم یبجعتم و هرخسم ی هدنخ کت اب ایربک

بقال.. یتشادن ایزاب ساسح نیا باالاه!زا هدز دب تینارگن -وهی

: دیوگیم تیدج اب رایهوک

نوچ .. یدش لگشوخ .. یدش گرزب نوچ بقال! یتشادن اتنطیش نیا زا ماوت نوچ -

؟؟ یدش انشآ اجک هرسپ نیا الاب ..صا ینکیم راکیچ یراد تسین مولعم

: دیوگیم دوز یلیخ ایربک

هم.. هنن ِمئاد ِیرتشم -

ریز روطنیا وهکی دمآ، و تفر رابود هکاب دنادیم . دسانشیم بوخ ار شرهاوخ رایهوک
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یلوبق ِلباق یاه ناوج و سانشرس یاه یرتشم رپزا ناشرب و رود ! دوشیمن وور

تسود یکی نیا اب هدش روطچ .حاال دنکیمن ناشهب مه هاگن مین یتح ایربک هک تس

. دنادیمن ، دننکیم یخوش و دنتسه یمیمص مهاب یروطنآ مه ونآ هدش

: دیوگیم ایربک ، دوشیم وطالین شروابان ِهاگن یتقو

؟؟ مگب مراد غورد هگم ؟؟ مگب یچ االن؟؟ هیچ -

: دیوگیم قیقد ِهاگن نامه اب رایهوک

.. یگیم غورد یراد منک رکف -

. دزادنا یم یاباال هناش ایربک

.. نکن یاوخیمن نک، رواب یاوخیم .. یچره -حاال

یا هیناث دنچ زا دعب !و دروایبرد ار شیوت هت ادعب ات دراذگیم ار یکی نیا رایهوک

: دسرپیم توکس

وگب.. نوتدوخ ی.. هرابرد .. میرذگب بخ -

: دیوگیم رتدوز رایهوک ، دنزب یفرح دهاوخیم ایربک

! یتشاد تسود هگا هتبلا -

: دیوگیم یتقو تسا روخلد زونه رایهوک و دهدیم ناکت فارطا هب رس کالهف ایربک

تلا خد ِقح سکچیه و هطوبرم تدوخ هب طقف ینکیم رکف و یاوخیمن هک مرگا -

... هرادن

: دیوگیم شفرح ِنایم یبصع ی هدنخ اب ایربک

ماوت .. مدوب یطاق مکی نم.. بش نوا .. ینکیم رارکت ونیا یه هگید نک لو ! یهوک هسب -

؟؟ بخ مرس وت نزب ..یه متفگ یزیچ ..حاالهی یدوب هداد ریگ هک

و خلت دنچره ار.. تیعقاو .. للعت اب ایربک .و دنکیم شهاگن طقف یدنلب ِسفن اب رایهوک

: دیوگیم ..اما کانتشحو
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.. هشیم مومت هگید تقو دنچ ..ات منوا هک هیتسود ..هی یچیه -

رایهوک .و هدیبسچ شیولگ ِخیب ضغب و تسا تخس یلیخ شدرومرد ندز فرح

: دسرپیم ، دنیبیم ار ایربک ِتوکس یتقو

؟؟ یتسود طقف -

: دنکیم نییاپ رسباالو ایربک

.. مرادن یا هگید ِزیچ م همانرب وت منم .. هنتفر ش همانرب ینعی هرب.. داوخیم -هرآ..

: ددنخیم تریح اب رایهوک

؟؟ شیدید یتقو یدروایمرد ور اهادا نوا ارچ سپ -

: دیوگیم مهاب ار غورد و تسار رابنیا و دهدیم یاباال هناش ایربک

.. همزیزع ِتسود بخ -

ایربک . دنکیم رکف ایربک یاهفرح هب توکس .ورد دشکیم شیاهوم الی یتسد رایهوک

: دیوگیم

؟؟ یتسین تحاران متسد زا هگید -

رد نتسنادن ِتلا ح هب یتسد ، ترپ ِساوح نامه .واب تسا لوغشم شرکف اما رایهوک

ششاداد هب ..وور دوشیم دنلب . درادن نتسشن ی هلصوح رگید ایربک . دهدیم ناکت اوه

: دیوگیم

ممدوخ حِلا نک رواب .. مرادن هلصوح و ..حلا دیرن مخم ور تقو دنچ -نیا

.. دیشب نم ِلا یخیب .. مرادن

تسا ریگرد شرکف ردقنا .اما دشکیم باال ایربک ِتحاران یاهمشچ ارات شهاگن رایهوک

زا لبق .اما دوریم رتفد رد ِتمس وهب دریگیم مشچ ایربک . دیوگب یزیچ دناوتیمن هک

: دیوگیم رایهوک دنک، زاب ار رتفد ِرد هکنیا

نک.. رکف تدوخ هب یهاگ ..رهزا تسین نوتنیب یزیچ ..هگا هیتسود هگا سپ -
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توکس ورد دنکیم زاب ..ردار دریگیم درد شیولگ . دراشفیم مه یور مشچ ایربک

هب ندرک رکف .. رایهوک هب ندرک رکف .. ینعی شدوخ هب ندرک رکف . دوریم نوریب

..و هداوناخ یاضعا ی همه همه.. ناش.. هدنیآ .. یدیلوت .. هناخراک .. نامیرن ِرهاوخ .. نامیرن

! نامیرن اب.. شدوخ ی هدنیآ

*************

تس اهزور ینعی .. رگید یاج شرکف و تس وربور هب شهاگن . دوریم هار لیمدرت یور

! هتفه کی زا رتشیب . دریگیمن مارآ شرکف ال صا هک

ریوصت .. دوریم ..هار دوریم هار . دکچیم شیور رسو زا قرع . دنکیم رتشیب ار شتعرس

تیمها . دنزیم سفن سفن . دوریمن رانک شمشچ یولج زا یماداب ِهایس ِمشچ ود

دایز اتبسن ِتعرس ،اب لیمدرت یور هفقو ِنودب هک تسا تعاس مین زا رتشیب . دهدیمن

تس. ایربک ِشیپ امامت شرکف .و دوریم هار

درو ناشنیب مه مایپ کی یتح زور، هُن نیا یوت .و درذگیم هک تسا زور هُن تسرد

تمواقم هک تسا زور .هُن دنکن رکف وا هب هک دنکیم ار شش تال ِمامت دراد . هدشن لدب

هک: دنکیم رارکت دوخ اب هظحل ..ره دنکیم

هرارق .. هسرب ییاج هب تسین رارق .. نوریب شزادنب ترس نک..زا شلو .. نکن رکف شهب -

ِرظتنم .. نزن گنز هدن.. مایپ هدن.. تیمها .. نکن شرت تخس .. نکن شرتدب سپ .. یرب

؟؟ یچ هک شرخآ ؟؟ یراذب رارق شاهاب ؟؟ شینیبب زاب هک ؟؟ هشب یچ هک ؟؟ یشمایپ

تخس داوخب هک هرادن یزیچ .. هرتتحار نک!االن شلو ایهن؟؟االن ینک شلو دیاب

.. نتخیر ت هساو نوا زا رتهب اتدص .. هشاب

. دنوشیم ناج یب دنراد شیاهاپ . دنکیم رورم بل ِریز ار شیاهفرح ، نتفر هار ِلا حرد و

: دنکیم رورم و دنکیم تمواقم نانچمه دیآ.اما یم باال تخس شسفن

اال متحا هک دوب هتفگ .. شابن تکرش هب شندموا ِرظتنم .. شابن شِگنز ِرظتنم -

شاک ! قمحا .. نکن رکف شندروخ کشاول ..هب دایب تسین رارق .. دایمن .. دایمن سپ .. دایمن

.. شیدیدیمن شاک .. تهب تنعل .. نوریب شیدرُبیمن شاک .. یدرکیمن شلغب
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دوشیم مخ لیمدرت یور . دراذگیم فآ ی همکد یور ار شتسد هک دتفا یم دراد رگید

: دیوگیم و ددنبیم مشچ و دنزیم سفن سفن . دهدیم هیکت شناتسد وهب

.. شمدیدیمن شاک -

ارزا شیاهاپ و دهدیم هیکت . دنیشنیم یلدنص یور ، اهرکف ِندوب هدیاف یب زا هتسخ

ِنتشاد مک همهنیا رکف..زا همهنیا زا ردقچ ..و دریگیم ارباال شرس . دنکیم زاب مه

. تسا بارخ شلا ،ح شدوبن ..زا ایربک

یم رختسا لخاد ار شنت . دنکیم ترپ یا هشوگ و دروآ یمرد نت ارزا یشزرو ِپات

ی .هبل تسا هتسخ و دنک انش دایز دناوتیمن . دنکیم ار شش تال دراد نانچمه و دزادنا

کی اللقا ارچ ؟! هدادن مه مایپ کی یتح ایربک ارچ .. دنکیم رکف .و دنیشنیم رختسا

یسوچ ِلها و تفرعم یب هک ایربک رخآ و.. تسا دیعب ایربک ؟؟زا دنزیمن هاتوک ِگنز

؟؟؟ تفر دشو مامت یدج یدج دنکن . تسین ندمآ

یاهوم هب یتسد یبصع . دننکیم خاروس ار شزغم راو هروخ اهرکف دعب یا هقیقد و

دیاش ؟؟ هداتفا ایربک یارب یقافتا دنکن .هک دنوشیم فیدر اه هناهب . دشکیم شسیخ

امتح .. هدادن مایپ هک هدش یزیچ کی امتح ؟؟ هدرک فداصت دیاش ؟؟ای هدش ضیرم

... امتح و... دزیم گنز امتح ایربک .. هداتفا شیارب یدب ِقافتا

. دسریم ششوگ هب شوهم یادص هکاب تسا رکف ِقرغ

؟؟ شرآ ییاجنیا -

دیآ. یم شتمس هب دراد هک دنیبیم ار شوهم و ددرگیمرب . دروخیم یناکت اج رد

؟! دشن شوهم ِندمآ هجوتم روطچ ..هک شدوخ ..زا دوشیم بجعتم

یور دیآ. یم رتکیدزن شوهم . دریگیم مشچ و درادن یتیمها مه شوهم ِندمآ دنچره

ِرود ار شناتسد هکیلا حرد .و دنکیم عمج ار شیاهاپ و دنیشنیم ینهآ ِیلدنص

: دسرپیم شرآ هب ،ور دنکیم هقلح شیاهوناز

؟؟ یتدوخ وت ردقنا هزور دنچ ارچ -

: دیوگیم و دوشیم دنلب رختسا ی هبل زا شرآ
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.. مرادن ور یکی یوت هلصوح ، تراک ِیپ ورب وشاپ -

یرگید ِیلدنص یور و درادیمرب ار هلوح شرآ . دناخرچیم شتمس هب رس شوهم

؟؟ دیایب رانک روطچ ایربک ِندوبن .اب دنیشنیم

: دیوگیم تحاران شوهم . دشکیم رس سفن کی و درادیمرب ار هویمبآ ِیطوق

.. هگید منیشب راذب -

مه هب ادیدش و درادن ندینش فرح و ندز فرح الحِلا صا . تسا مه رد شرآ یاهمخا

: دسرپیم طایتحا هکاب هدیمهف مه شوهم یتح هک یروج . تسا هتخیر

؟؟ هدش یچ یگیمن -

: دهدیم رکذت هرابود یا هطقن هب هریخ شرآ

! شوهم تراک ِیپ -ورب

: دیوگیم و دوشیم وا هب ور لماک اما شوهم

.. منزب فرح تاهاب ماوخیم ، هتفرگ ..ملد ماوخیمن -

دنکیم رو رو یچ طسو نیا شوهم .. دکرتیم دراد شدوخ ِلد . دنزیم یدنخزوپ شرآ

؟! رخآ

: دیوگیم یدنلب ِسفن اب شوهم

مدز.. مه هب دنهس -اب

: دیوگیم تحاران شوهم . دوشیم رتدنلب شرآ ِزیمآ رخسمت ِدنخزوپ یادص

.. مگیم یدج -

: دیوگیم هلصوح یب شرآ

ورب! وشاپ .. شاب -

: دنکیم ضغب شوهم
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گنز زیرکی هراد تس هتفه ..ود مدرک مومت هگید هعفد ..نیا شرآ مگیم یدج ادخ -هب

.. مدادن وشباوج مرابکی .. هدیم مایپ و هنزیم

و سخُت هچب نآ زج یچیه .االن درادن یتیمها عفال دراد،اما بجعت یاج دنچره

: دیوگیم ثکم و..اب درادن تیمها ، شندوبن و ندوب

هچاالن! نم -هب

یولج دنچره دنک. هیرگ ات دراد رگنلت کی هب زاین هک تسا رُپ یردق هب شوهم ِلد

: دیوگیم یتخس وهب دریگیم ار شدوخ

؟؟ یتسین مشاداد هگم -

: ددنبیم مشچ و دشکیم شا یناشیپ هب یتسد هتسخ شرآ

ولا غشآ ِدنهس نوا تاب هرخسم یاهرجام یوتو هلصوح و الحلا االنصا شوهم -

.. هنومب مورآ مباصعا راذب ..ورب مرادن

هدش بارخ ِباصعا ِنارگن بیجع تس یزور دنچ هک ولین ِلثم .. دوشیم نارگن شوهم

. تسا شرسپ ی

ام؟! هب یگیمن یزیچ هی بخ ارچ ؟؟ هدش یچ ؟؟ ارچ هخآ -

امتح دهد، شوگ شوهم یاهنتفر خم ور وهب دنیشنب یروطنیمه رگا هک دنیبیم شرآ

هناخ الزا صا تسا رتهب دنکیم رکف و دوشیم دنلب نیمه یارب ! دوشیم شیاوعد رخآ رد

شهگن و دریگیم ار شتسد شوهم ، درذگیم شوهم ِرانک زا یتقو .اما دنزب نوریب

: درادیم

ماوخیمن اعقاو هگید .. تسین رادرب تسد نوا مدز..اما مه هب دنهس اب ادخ هب شرآ -

ما.. یدج رابنیا .. ماوخیمن هگید اعقاو .. مشِکیمن هگید .. شتسد زا مدش هتسخ .. شمنیبب

کی یتح رکف.. یب ِتفرعم یب ِیضوع ِکرتخد .. درمان یایربک . دشکیم ریت شرآ ِرس

؟؟ دنک لا وحا و حلا طقف و دهدب دهاوخیمن مه مایپ

: دنکیم شهاوخ شوهم
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نک.. مکمک -

: دنکیم شهاگن یگف ابکال شرآ

؟؟ تارب منک راکیچ -

: دیوگیم ثکم اب شوهم

داین هگید وگب وگب.. شهب ..وت تدنیبب داوخیمن هگید شوهم وگب .. نزب فرح شاهاب -

.. مغارس

: دهدیم نانیمطا شوهم و دنکیم شهاگن هنانیبدب . دنکیم کیراب مشچ شرآ

اب منم هشیم ال ال..صا ..صا شمنیبب ماوخیمن هگید ال ..صا مغارس دایب ماوخیمن هگید -

دنهس ِمشچ وت ممشچ ماوخیمن هگید .. مشاب رود کال ماوخیم ؟؟ اداناک یربب تدوخ

هش! مومت ..کال هتفیب

تسا هتسخ یردق هب شدوخ .اما دنیبیم حوضو هب شوهم یاهمشچ یوت ار یگتسخ

: دیوگیم هک

یچ منیبب مایب دعب راذب ..حاال شوهم مرادن ممدوخ ی هلصوح و حلا نم -االن

.. یگیم

ِتمس هب مدق و دشکیم بقع ار شتسد شرآ هک دنزب یفرح دنکیم زاب ناهد شوهم

: دیوگیم نیح نامه .ورد درادیمرب نوریب

.. هنزن گنز وگب نامام ،هب مایم تقورید بش -

..و دنکیم یگدننار یدوخیب اهتعاس . دنزیم نوریب هناخ وزا دوشیم نیشام ِراوس

تس! اهنآ ی هناخ هب کیدزن دشوحاال ضوع شریسم یِک ال صا دنادیمن

؟؟ دبوکیم مکحم ردقنا ارچ شبلق .. دهدیم در دراد .. ددنخیم تریح اب

ینکیم یطلغ هچ اقیقد اجنیا ! تسا بش همین کی هب کیدزن . دنکیم هاگن تعاس هب

وگالخ؟! رخآ
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هک دوشیمن شرواب . اسراپ مناخ ی هناخ رد ِمد هب کیدزن تسرد .. دوشیم کراپ نیشام

ثمال؟!! ارچ تس.. اجنیا

حِلا ..هچ ایربک ِسامت و مایپ زا خیلا ِیشوگ .. شا یشوگ .هب دنکیم هاگن هتسب ِرد هب

. دراد یدب و بیجع

؟! رخآ تسیا یزاب هرخسم هچ . دنکیم توف نوریب ار شا هدش سبح ِسفن

؟؟ یچ -االنهک

! گنت .. بانج تسا گنت تلد ؟؟ موه

شیاپ دوش.اما رود وکال دراذگب زاگ لا دپ یور اپ دهاوخیم . دوشیم هدرشف شکف

ِنوکیآ یور یشوگ یوت هک.. هدش روعشیب مه شتسد . دوریمن ولج و هدش روعشیب

وجتسج ار ایربک ِمسا هک تسا رتروعشیب همه زا شمشچ . دنکیم سمل ار نیبطاخم

. دنکیم

تسا ندز گنز ِتقو هچ ؟؟؟ یچ یارب رگید گنز !! رسپ نکن هن! دنزیم دایرف شزغم

و... یوش شلا یخیب دوبن رارق رگم ؟؟ رخآ

ِمسا روعشیب ِتشگنا .و دوشیم الل ناج زغم و دبوکیم شزغم یوت اپ تفج شبلق

. دوشیم ریحتم شدوخ ِراک ،زا دسریم ششوگ هب هک قوب یادص . دنکیم سمل ار ایربک

دز! گنز اعقاو

هرتخد ؟! دهدیمن ار شباوج ارچ . دوشیم یبصع رتشیب ، درذگیم اه قوب ردقچره اما

هدب! باوج رخ.. ِیتنعل ی

ار دوخ . دوشیم رتشیب دردرس . دنام یم خساپ یب شسامت هک دنیبیم بجعت مکِلا رد

شهب ندوب قمحا سح . دنکیم ییامندوخ شرورغ و دنکیم شنزرس ندز، گنز یارب

دز! گنز هک درک یهابتشا ..هچ دهدیم تسد

ارهب شبلق هرابود " هشاب هداتفا شساو یدب ِقاقتا هی دیاش " ِمسا هب یا هناهب دعب اما

صرح دراد شدوخ ِتسد زا حلا ِنیع ورد دنزیم گنز هرابود .و دزادنا یم شروش

. دنزیم گنز هرابود دراد ارچ هک دروخیم
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دنک، عطق ار سامت ات دوریم هحفص یور شتشگنا هک نیمه .و دوشیم رت ..کالهف رابنیا

: دسریم ششوگ هب ایربک ِمارآ یادص .و دوشیم رارقرب سامت

؟؟ سیئر منوج -

: درغیم یگنتلد و یگف زاکال راشرس یمخا اب دعب .اما دنکیم توکس یا هیناث

؟؟ مدز گنز یدینشن ؟؟؟ یدیمن باوج ارچ -

. دهدب ار شباوج تساوخیمن ..و.. هداد هیکت شتخت ِجات وهب هتسشن تخت یور ایربک

، دادن باوج هک مه ار سامت کی نامه ؟! دروآ تقاط رگم دوب.اما نیا شمیمصت ینعی

دش! هدنز و درُم یعقاو یانعم هب

.. مدوب باوخ -

: قطنم ویب تس یبصع شرآ

؟؟ هباوخ ِتقو هچ -االن

یا هدنخ کت .واب دبوکیم مکحم هچ شبلق و دراذگیم شبلق یور تسد ایربک

: دیوگیم

هبش.. ِکی تعاس -

! یباوخیم عقوم نیا ؟؟؟ هگید یباوخ بش کی -وت

فرح شرآ اب یداع و درس ردقنا حلا .اتهب دشکیم باال فقس ارات شنامشچ ایربک

دروآ یمن تقاط شرآ هک یروج . تسا شتخس مه نداد باوج یتح وحاال دوب هدزن

: دربیم ارباال شیادص و

؟؟ یتسه -ولا!

: دروآ یم درد ارهب شیولگ ضغب و دنکیم مخا

؟! یدز گنز یبش هفصن یراد راکیچ ؟؟ شرآ یگیم یچ -

هدارا ویب دوشیم هدرشف شتسد یوت یشوگ . دروخیم اج ایربک ِدنت ِنحل زا شرآ
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: دیوگیم

؟؟؟ هتچ -

..اما شندوب روعشیب ِرطاخ هب دوشیم ینابصع شدوخ ِتسد زا رتشیب شدوخ ایربک

؟؟ دنکیم یقرف هچ رگید . دورب دهاوخیم هک بخ..وا

هب یدز گنز یبش هفصن یراد بجاو ِراک دیاش متفگ ؟؟ ماوت هشاب مِچ هرارق -

؟؟؟ سیئر مدب ماجنا ت هساو ، دایمرب متسد زا یراک هچ ؟؟ هیچ نم..

ارچ ال صا ؟؟؟ دز گنز ارچ .. دوشیم درُخ دراد شرورغ . دنام یم وربور هب شرآ ِهاگن

؟! دمآ

: دیوگیم هک دوشیم بارخ شلا ح ایربک نحل زا ردقنا

یاب! یچیه -

یولج ار یشوگ و دنکیم عطق ار سامت ، دشاب یرگید ِفرح ِرظتنم هکنیا ِنودب و

شتشم دنت.. شیاهسفن و تس ینابصع . دوشیم لبق زا رتدب شلا .ح دنکیم ترپ نامرف

و دوشیم هدرشف شکف ! هرابود ..و رگید رابکی .. دوشیم هدیبوک نامرف یور هدارا یب

. دهدیم ناش هناخ ی هتسب ِرد ارهب شهاگن

مدموا مدش الاپ گسا ِلثم مدز.. گنز شهب هک هنم ریصقت ! هربخ هچ هدرک رکف هرتخد -

..هه!! نوشرد ِمد

! دریگیم شتآ ، دنکیم رکف هک ایربک ِنحل وهب ددنخیم فسات و تینابصع اب

همدوخ ریصقت ! کسوس ی هرجنه نع ماسرب هیا.. هفحت هچ حاال هدرک رکف ! منهج -هب

!! شِنع یادص و پیت و تخیر رسو نوا اباب..اب هشمگ ..هرب مدرک شباسح مدآ هک

روطنیا ناشیا واب هدرک تارج روطچ ایربک رخآ و دکرتب دهاوخیم هک! دوشیمن مارآ

دز؟! فرح

هفصن مدش ،اپ کسوس هلوت بجو مین هی رطاخ ..هب شمنیبن هگید سلا دص ماوخیم -

.. هرتهب ، مشاب نتفر ِرکف نومه ؟؟؟ یچ هک نوبایخ وت مداتفا هار یبش
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و... دوشیم هدنک اج زا نیشام . دراشفیم زاگ ِلا دپ یور ار شیاپ و دیوگیم

نیا ِلمحت شرآ هک تسنادیم . دنکیم هاگن یشوگ ی هحفص هب طقف اه هیناث ایربک

؟! گنتلد و.. یبصع ِشرآ .. شرورغم ِشرآ ! درادن ال صا ار راتفر

یروطنیا دش.. بوخ . دراشفیم شناهد یولج تسد و دنزیم کلپ .. دوشیم رپ شنامشچ

دشو.. رتهب بخ! دش رتهب

دش.. مومت -

و دنکیم ورف تخت ِکشت یوت ار شتروص . دریگیم متام شدوخ ،اما دیوگیم

؟؟ دش تحاران شتسد ؟؟االنزا تسکش شرآ ِلد . دبوکیم کشت ارهب شیاهتشم

مه دز!نآ گنز شدوخ زور.. هُن زا دعب شرآ .. دوشیم هناوید دب زاحِلا دراد هک شدوخ

؟؟ داد روطنآ ار شباوج ارچ .. یبش هفصن

رکف هک تسا نامیشپ و هدروخ صرح شدوخ ِتسد زا یردق هب رگید یا هقیقد

رگا هک! تسین دلب مه یراددوخ رخآ و درادیمرب ار یشوگ . دوشیم هفخ دراد دنکیم

دب! حِلا نیا اب دسرن حبص الهب صا دیاش ، دنزن گنز

رگم ! دناوتیمن اعقاو . دناوتیمن وا،اما هب ندز گنز زا دنکیم عنم ار دوخ ادیدش دنچره

؟؟ روعشیب ِیبک رخآ دنزیم فرح دب ردقنا شتسود اب مدآ ؟؟ دنتسین تسود

شمشچ ارهب شتسد ِتشپ و دراذگیم ششوگ ِمد ار یشوگ .. دریگیم ار شا هرامش

دنک. کاپ ار شکشا ات دشکیم

نابایخ ِطسو نیشام . دراشفیم زمرت یور اپ هتساوخان ، یشوگ یادص ِندینش اب شرآ

یشوگ ی هحفص هب مه هاگن مین کی یتح دهاوخیمن .. دراد مخا . دتسیا یم تکرح زا

ار یشوگ . دشاب هتشاد یا هدارا هک تسا نآ رتزا هتخیر مه هب شلا ح .اما دنکب

. دهدیم رس یا یبصع و دنلب ِدنخزوپ ، ماسرب ِمسا ِندید واب درادیمرب

.. مدب وشباوج هگا ارمع -

گنز شدوخ ؟؟ یونشن ار شیادص دیآ یم تلد اه..زا تس ایربک ؟؟ یهدیمن باوج

اه! هدز
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: دنزب رانک دهاوخیم یتخس اهارهب هسوسو

؟؟؟ تسین هک رتشیب لگسا یوررپ هچب ..هی هشاب داوخیم یا هفحت -هه!ره

نامه .. یندیسوب رناژِی یرپ هدنخ شوخ یوبشوخ ..و یماداب مشچ !و گاپ هلوت و

اه! تسا

: درغیم حلا نامه .ورد دوشیم رتشیب دیدرت . دراشفیم ار شا یناشیپ

نم اب هدب هزاجا شدوخ هب داوخب هک هیک ال ..صا وتفرعم ..یب شهب مداد ور مدوخ -

؟؟ میشاب تسود متفگ شهب نم هک تسه یک ؟؟ هنزب فرح یروطنوا

زا دوشیم نامیشپ شرآ هظحل نامه .و دوشیم عطق سامت ، شیاهندرک رغ رغ ِنایم

! دادن ار شباوج هکنیا

: دبوکیم هشیش ارهب شتشم صرح واب دوشیم رت ینابصع

هَا! تهب تنعل -

گنز شا یشوگ رگید ِراب دنک.هک هچ دنادیمن و دچیپیم دوخ هب رارقیب هیناث دنچ

ِمسا مهزاب و.. دنکیم هاگن یشوگ ی هحفص هب ثکم یا هیناث ِنودب رابنیا . دروخیم

: ددنخیم هدز ناجیه یمک و.. صرح اب یمک ! ماسرب

.. مدرکن شباسح مدآ هدید هدش نومیشپ شدوخ .. هنزیم گنز زاب متسنودیم -هه!

هب هک یراشف و یگنتلد ایند کی هتبلا و.. رورغ ایند کی و تسا شرآ .. دیریگن یدج

! هدمآ شمامت

ششوگ ِمد ار یشوگ و دوشیم رارقرب سامت . درذگب هدادن باوج دناوتیمن رابنیا

: دراذگیم

؟؟ هیچ -

داد! ار شباوج . دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن و دراذگیم مه یور مشچ ایربک

.. شابن تحاران متسد -زا
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: دیوگب یدنلب ِدنخزوپ اب شرآ هک دوشیم ثعاب فرح نیمه

ور... وت النم صا ؟؟ مشب تحاران تتسد زا ماوخب هک یتسه یک ؟؟ تحاران -

: دنزیم شیادص مرن ایربک ، شیاهدنلورغ ِنایم

؟؟ شرآ -

: درغیم ثکم و..اب دوشیم هدرشف شکف ! دوشیم شومارف شرآ ی هلمج ی هیقب

؟؟ ینزب فرح یروطنوا نم الاب صا یدرک دوجو ؟؟؟ یدیم یروطنوا ونم ِباوج -

. دوشیم شیر شلد ، شرآ ِرورغ رپ یادص ِیروخلد وزا دریگیم لغب ار شیاهوناز ایربک

.. دیشخبب دوب.. تشز مراک -

ناج و..اباب دنکیم لمحت ار یدایز ِراشف دراد . دوشیم نییاپ باالو شرآ یولگ ِکبیس

! رخآ دریمیم یگنتلد زا دراد

؟؟ یرادن ..راک هشاب -

: دسرپیم مارآ ایربک

؟؟ یتسین تحاران متسد -زا

: دیوگیم دنت شرآ

هک تسین مهم مارب ال صا نوچ .. مشیمن تحاران تیمها یب یامدآ ِتسد زا نم -هن!

.. مشب متحاران ماوخب

: دنزیم یدنخبل ضغب اب ایربک

رکش.. ورادخ -

: دوشیم رجفنم وهکی و.. دیوگیمن یچیه یا هیناث شرآ

؟؟؟ ینزیم فرح یروطنیا ارچ ؟؟؟ ایربک هتگرم هچ ؟؟!! وت هتچ ؟؟ هتچ -
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بآ هرذ هرذ دراد شنتفر ِرکف زا هک دیوگب روطچ . دبسچیم ایربک یولگ ِخیب ضغب

؟؟؟ دوشیم

؟؟ هگم منزیم فرح یروطچ .. شرآ لا یخیب -واب

مدآ و تشادن رارق و مارآ هظحل کی هک جارو رناژیو رپ یایربک نآ ؟؟ دنادیمن شدوخ

؟!! سپ تس اجک .. شا هزماب یاهندز فرح و اهادا یارب درُمیم

.. یدیم نوج یراد راگنا -

! دهدیم ناج دراد و دهدیم ناکت دییات هب یرس توکس رد ایربک

: تسین شدوخ ِتسد ،اما دیوگب درادن تسود دنچره شرآ

مدز! گنز نم ، ینزب گنز وت هکنیا یاج ... یداد مایپ هی هن یدز گنز هی هن هزور -هُن

؟؟ مراد راکیچ ؟؟ ماوخیم یچ هک ؟؟ یتسه مراکبلط هزات

درادن توکس ِبات شرآ . دنکیم اررپ شمشچ ی هساک کشا و دریگیم زاگ ار شبل ایربک

: دنکیم دنلب ار شیادص و

یا! هدنز منودب نزب یرز هی ؟؟ دش تِچ زاب ؟؟ یدش هفخ ارچ ؟؟؟ دش یچ -

: دیوگیم هملک کی طقف ایربک

ما.. هدنز -

مه ارهب شباصعا . دنازرلیم ار شرآ ِبلق ، شیادص ِشزرل . دزرلیم راگنا شیادص اما

. دزیریم

؟؟ بخ هدش یچ -

: دشکیم باالیی دنلب ِفوپ ایربک

؟؟ یرادیمنرب مرس زا تسد ارچ -

: دیوگیم عیرس ایربک . دوشیم تام شرآ

میتسه متصلخم ..ام منزیم لگسا مکی ، هدیزوگ مخم .. مگیم رعش مراد .. دیشخبب -
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.. بانج .. سیئر .. شاداد

: دیوگیم ودنت دنم هلگ شرآ

؟؟ میتسین تسود هگم -

مه..و شرآ ِدوخ یارب ! ادخب تسا رت تخس یزیچره زا ندوب تسود . دنادیمن ایربک

: دیوگیم ، تفگ شرآ هک یلبق ی هعفد ِلثم ایربک

.. منومب تسود تاهاب منوتیمن -نم

خیلا..اب ِیتسود .. دیوگیم تسار ایربک . دراشفیم مشچ و دنکیم مخا شرآ

تسد زا مه ار یتسود نیمه دناوتیمن لا حنیا .اب تسا باذع نیرتگرزب .. ایربک

ی هرخسم ِمسا ..ایهب یگنتلد ..ای هناهب .. دشاب یچره .. دراد یسحره و..حاال دهدب

: دیوگیم .. یتسود

.. تمنیبب هقیقد هی -ایب

: دنیشنیم خیس اج رد ایربک

؟؟؟ اجک -االن؟!

. دسریم نونج هب یگف زاکال امتح ، دنیبن ار ایربک بشما رگا دنکیم رکف شرآ

.. مایم مراد .. نوترد ِمد -ایب

: دنکیم رارکت روابان و هدز تهب

رد؟؟ ِمد مایب -

: دتسرفیم نوریب یسفن شرآ

.. شاب رد ِمد هگید ی هقیقد جنپ -ات

ود ایربک . دنکیم عطق ار سامت ، دشاب ایربک ِفرط زا یرگید فرح ِرظتنم هکنیا ِنودب و

رارکت . دنزیم جیگ یلیخ هن.. هک مکی . دنکیم هاگن یشوگ ی هحفص وهب دوشیم وناز

. دشکیم ریت شبلق . دنکیم رورم .. دنکیم
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! مبلق هنن -یآ

دیایب دهاوخیم شرآ بش.. ِتقو نیا .و درذگیم ار بش ِمین و کی تعاس

: دیوگیم هدارا یب ؟! شدنیبب هک

؟! اطلغ نیا و شرآ واب نوج -

ی هیناث دنچ !اما تسا تام هک راگنا . دنیبیم ار فقس و دوشیم زاب قاط تخت یور

دیآ! یم دراد . دشکیم یا هفخ ِغیج وهکی و دراشفیم شناهد یولج ار شتسد ود رگید

و دوشیم رتشیب دراد ناجیه هظحلر !ه دنزیم غیج هرابود ..و دنیشنیم و دوشیم دنلب

دوش!! هدزناجیه ایربک هک یا هظحل زا یاو

ِراولش و زولب اراب شکراولش و پات . تسا لوه و درپیم نییاپ .باالو دوشیم دنلب

بقع امامت ار شا هتخیر مه هب یاهوم . درپیم هنیآ یولج . دنکیم ضوع یترپسا

: دیوگیم سفن سفن ،اب دنکیم هاگن شیاهمشچ هب هکیلا حرد و دهدیم

؟؟ داین مگب -

؟؟؟ دناوتیم رگم رگید ؟!االن دناوتیم

.. داین مگب هک هنیا شتسرد -وُخ

: دزادنا یم یاباال هناش هناشوخرس دعب

؟؟ مَرخ هگم ! داین مگب منکب طلغ -نم

ناج! یبِک تسا هابتشا

! ههابتشا هک منهج الهب ..صا منکیم هابتشا مه ور هعفد هی نیا -حاال

: دنزیم قرب ناجیه زا شنامشچ و دصقریم

نفخ تکرح وهی هنزیم رورغم ی هچلوغ نیا ی هلک ِسپ ادخ راب هی تقو دنچ -ره

؟؟؟ ایآ مدروخ رخ ِزغم ؟؟ این مگب منک سوچ ومدوخ ..حاال دایم

! رگید تسا قح فرح بخ..
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قاتا .زا درادن ار قاتا رد ندنام ِبات رگید و دهدیم رُس شراولش ِبیج یوت ار یشوگ

رد ِتمس هب زونه دیآ. یم نییاپ اه هلپ ،زا روسناسآ زا رتارف یتعرس ..اب دنزیم نوریب

زا تعرس هکاب دنیبیم ار هَبش ِلثم یزیچ دیآ.و یم نوریب شقاتا زا هناورپ هک هتفرن

و دنکیم هاگن ایربک ِندش رود سنلا،هب یاضف ِنشور و کیرات یوت ! دوشیم در شرانک

؟! دوریم ییاج دراد بش تقو ..نیا تسا شدوخ . دنزیم کلپ بجعتم

؟!! ایربک -

. درادن رارق و مارآ و دزادنا یم هناورپ هنن هب ارذگ یلیخ ِهاگن ایربک

.. مایم دوز رد، مد مریم -

: درادیمرب شتمس هب مدق تریح اب هناورپ

؟؟ یریم اجک ارچ؟! -

. دنکیم شیاپ ار یتشگنا ال یاهلدنص ایربک

.. منوریب نیمه -

؟؟؟ بش تقو -نیا

: دنکیم دنلب ار شیادص نتفر ِلا حرد ..و دنکیم زاب وردار دشکیم ار هریگتسد

.. شمنیبب مریم رد.. ِمد هدموا متسود هنن -هرآ

دنت اپ نوریب ِتمس رد،هب ِنتسب اب ایربک و دنام یم شیاج ِرس هدش کشخ هناورپ

ردار یلطعم ویب دناسریم طایح ِرد ارهب دوخ . دبوکیم تاالپتاالپ شبلق . دنکیم

. دنکیم دنت اپ نوریب ِتمس وهب دنکیم زاب

رود زا هک دنیبیم و.. دنکیم هاگن شتسار و پچ ِتمس ..هب دتسیا یم نابایخ ِطسو

یاهغارچ ِرون رخآ ایهن.. تسا شرآ دنادیمن دیآ. یم شتمس هب تعرس اب ینیشام

ضغب هظحل نامه . دریگیمن نیشام زا مشچ و دنزیم سفن سفن .اما دراذگیمن نیشام

! تسا رارقیب .. شرآ یارب شلد ردقچ .. تسا گنتلد ردقچ .. دوشیم عمج شیولگ یوت

هاگن انشآ ِنیشام هب ایربک .و دتسیا یم تکرح زا شا یرتم مین رد تسرد نیشام
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یا هیناث .و دوشیم زاب نیشام ِرد هک دنیبیم و.. دیآ یم باالرت شا هراوآ ِهاگن . دنکیم

سفن رگید . دوشیم رهاظ شنامشچ یولج ، شرآ ی هناشراهچ و دنلب ِتماق دعب

! هدمآ شندید هب شرآ .. دوشیم رات شهاگن .. دشکیمن

یرتخد ! دنیبیم دراد ار ایربک زور هُن زا هرخ..دعب و..باال درادیمرب شتمس هب مدق شرآ

وا. هب وور نابایخ ِطسو تسرد و.. ناشیرپ ِهاتوک یاهوم و گنر دیفس ِترپسا ِتس اب

دوب. رارقیب و گنتلد دح نیا ات رتخد نیا یارب ..هک دوشیمن شرواب

ح نیمه دهاوخیم . دروآ یم واباال ِنامشچ ارات شرس ایربک ..و دتسیا یم شیوربور

! دریمب شرآ ِتکرح نیا یارب اال

؟؟ ینیبب ونم یدموا -

هاگن ، دروخیم ناکت هک شیولگ ِبیس هب ایربک و دهدیم ورف ار شیولگ ِبآ شرآ

. دنکیم

! هنووید -

کی یارب .. رتخد نیا یارب یباتیب و.. نتساوخ مجح نیا . دشکیم سفن یتخس هب شرآ

ردقنا ارچ .. هدرک ریحتم مه ار شدوخ .. ینتساوخ و بیجع ِدوجوم نیا یارب .. رتخد

؟!! شدهاوخیم

ما.. هنووید -

: دنارپیم یزیچ و ددنخیم و دریگیم زاگ ضغب ارزا شبل ایربک

.. شرآ .. هگنشق تایگنووید -

ِتمس ارهب وا تکرح کی یوت و دریگیم ار ایربک یوزاب . دروآ یمن بات رگید شرآ

. دنکیم لغب ار هدش،وا شریگ نابیرگ هک یا یگف وکال یگنتلد ِمامت .واب دشکیم دوخ

! درادن یمامت هک ینتساوخ ..رپزا سح ..رپزا مکحم

. دراشفیم مشچ . دوشیم لح یگنتلد و نتساوخ و هلضع زا یمیظع مجح یوت ایربک و

نیا هب طقف و دننکیم هابتشا دنراد هک دننادیم بوخ .. تسین تسرد هک دننادیم ودره

هب دنراد زاین ادیدش ودره و دنیآ یمنرب شسپ ..زا دنناوتیمن .اما دننزیم نماد نتساوخ
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.. ندش مارآ یمک

: دیوگیم لد ِهت وزا دراذگیم شرآ ِرمک ِرود ار شتسد ایربک

.. تاراک نیا اب ینکیم م هنووید -

دنک. لح دوخ یوت ار ایربک دهاوخیم شلد و دنکیم رت گنت ار شناتسد ی هقلح شرآ

. دوشیم هدرشف ایربک ِنت ِرود شناتسد .. دبوکیم نیگنس شبلق .. دوشیمن مارآ شیاهسفن

. دهدیم ناشن ار شنورد حِلا رتهب ، یتاساسحا زاربا ره زا شتوکس و

: دنکیم همزمز یا هتفر لیلحت یادص اب ایربک

دوب.. هدش گنت تارب -ملد

: دسوبیم ار شیاهوم یور شرآ

.. تفرعم -یب

. دنکن ضغب هک دریگیم زاگ ار شبل ایربک

.. یدموا دش بوخ ردقچ -

ایربک ِتروص ِفرط ود ار شتسد وود دهدیم هلصاف دوخ ارزا ایربک ِتروص شرآ

: دنکیم هلگ شنامشچ .ورد دراذگیم

؟؟ یدادن مایپ هی ارچ ؟؟؟ یدزن گنز مهب ارچ -

ویب دریگیم ارباالرت شرس شرآ . دشکیم نییاپ بارخ ارزاحِلا شهاگن ایربک

: دیوگیم باصعا

؟؟ یریگب نومودره زا یاوخیم مه یتسود نیمه -

: دیوگیم فده ویب دوشیم رپ ایربک ِنامشچ

.. میتسود .. دیشخبب .. منودیم -هچ

: دشکیم و دریگیم ار شتسد شرآ
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.. میداسیاو نوبایخ ِطسو .. نیشام وت -ایب

: دشکیم رتولج ار ایربک و دنکیم زاب ار نیشام ِرد شرآ . دوشیم هدیشک شلا بند هب ایربک

وش.. راوس -

مه شدوخ و دنزیم رود ار نیشام و ددنیبیم ار نیشام ِرد شرآ . دوشیم راوس ایربک

هاگن وربور هب توکس رد طقف ایربک و دروآ یمرد تکرح ارهب نیشام . دوشیم راوس

.واب دنکیم کراپ نابایخ ِرانک اهنآ، ی هناخ زا رترود یمک ار نیشام شرآ . دنکیم

. دهدیم نوریب ادص اراب شسفن وربور هب هریخ ، نیشام ِندرک شوماخ

دهاوخیم و.. دهدیم وا ارهب شا یا هشوگ ِهاگن ایربک . درذگیم توکس یوت یا هقیقد

یم شیارب شرآ ..رگا تفریمن رگا طقف .. دورب تسین رارق هک تسنادیم رگا..رگا ؟! دورب

ییایربک ای دلوت ِنشج یوت یایربک رتزا هناوید رباربدص ، دشیم ییایربک تقو دنام،نآ

هدش شرآ ِنتفر هک حاالیی .اما درُمیم تشاد قوذ زا روطنآ روتوم ِندید هکاب

رناژییا هک دسرب ..هچ دشاب یداع ِرتخد کی دناوتیمن رگید یتح ، هلئسم نیرتگرزب

! رخآ دهدیم ناج وا ِنتفر ِرکف زا دراد ادخ و..یا دشاب هتشاد

رکف نیا .وهب دنکیم شهاگن قیمع . ددرگیمرب شتمس هب یدنلب اتبسن ثکم اب شرآ

ال؟؟؟ صا تس یندش دنک؟! ششومارف و.. دورب و درذگب وا زا دناوتیم روطچ هک دنکیم

ال؟؟ صا تسه یهار

منک.. راکیچ منودیمن -

یباصعا ویب یفیلکت بال شرآ ِنامشچ .رد ددرگیمرب شتمس هب ایربک

: ددنخیم و.. دنیبیم

.. میتسود هک.. متفگ لا.. یخیب -

و دشکیم شا یناشیپ هب مکحم ار شناتشگنا . دنکیم ینیگنس شرآ ی هنیس یور درد

: دیوگیم راد شخ و مارآ

مرب.. تمراذب دیاب -

دنکیم زارد تسد ایربک ؟؟ دورب و دارذگب روطچ و دزیریم مه ارهب شناور مه شنتفگ
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: دریگیم ار شتسد چم و

.. نکن یروجنیا -

وزا دوشیم اجباج ایربک یابیز ِتروص یوت شهاگن . دروآ یم نییاپ ار شتسد شرآ

دیآ. یمرد زااپ دراد شندوبن ِرکف

: دیوگب ناشنیب یاضف ِندش ضوع یارب یزیچ دنکیم یعس ایربک

یتسار .. یسرب تنتفر یاراک هب دیاب ؟؟االنوت میرایمرد نومدوخ زا هیچ ایزاب لگسا -

تماقا روشک مودک ال؟؟ صا یریم اجک ؟؟ ینکیم شِعمج ؟؟ ینکیم راکیچ وتکرش

؟؟؟ یاوخیمن یزیچ یکمک هش؟؟ مومت تنتفر یاراک هدنوم ردقچ ؟؟ یتفرگ

ِتسد ! دیوگیم هچ ال صا دمهفب هکنیا نودب ، دونشیم طقف شرآ و دنزیم فرح ایربک

: دهد همادا دنکیم یعس ایربک . دریگیم ار ایربک

یلا مج ومع و یهوک هب وگب ، یدب لا قتنا ای یشورفب وتتکرش تقو هی یتساوخ -هگا

هک.. مرگا .. ندرک ادیپ تارب پوت ِیرتشم هی دیاش .. مگب

هدیشک شیاهبل یور ،ات ایربک ِنامشچ زا شهاگن . دشکیم دوخ ِتمس ارهب وا شرآ

: دهدیم همادا ترپ ساوح ، دزیریم ورف وهکی هک یبلق ..اب ثکم اب ایربک . دوشیم

هک.. یراد تصرف .. ردقچ -چ..

یزیچ .. یدنلب ِمد اب ایربک . دراذگیم ایربک ی هناچ و تروص یور ار شتسد کی شرآ

: دنارپیم

؟!! یتسین هک نتفرگ ِرکف..بل ..وت ینکیم هاگن -دب

شوخ یاهبل و.. ایربک ی هدش تشرد یاهمشچ ِنیب هاگن یا یکالهف هدنخ کت اب شرآ

. دنکیم اجباج شلپت و حتلا

-هن..

یاهشوگ ِتشپ ات امرگ .و دوشیم مرگ نیشام یاضف . دهدیم ورف ار شیولگ بآ ایربک

. دریگیم هار ایربک
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.. بقع ورب سپ -

: دنکیم شزاون ار ایربک ِبل ِرانک ، شتسش ِتشگنا اب شرآ

.. بقع ورب تدوخ -

ناکت دناوتیمن یتح هدش! خسم راگنا ،اما دورب بقع دهاوخیم . دنکیم ثکم ایربک

: دیوگیم تخس و دروخب

مرب.. منم ورب.. -وت

یلیخ ی هلصاف .ورد دوشیم رتمک هظحلر ..ه ناشنیب ی هلصاف و دنکیم مخا شرآ

: دیوگیم شیولگ ِهت ..زا یسفن یب مک..اب

.. مریم منم.. .. ایربک بقع -ورب

شهگن شتسد اب شرآ .اما دشکیم بقع ار شتروص .. ثکم یا هیناث اب ایربک

زا هک یسفن اب ایربک .و دورب بقع دراذگب دناوتیمن هک تسین شدوخ ِتسد و.. درادیم

: دنکیم ،نهلا هتفر دنب ناجیه و نتساوخ ِمجح

... نکن -

هکنیا ِنودب دیآ.و.. یم رتکیدزن هدارا یب ایربک ِتروص .. دشکیم رتکیدزن ار دوخ شرآ

مه یور .. نتساوخ و یگناوید ِجوا ورد مرن ناشیاهبل ، دشاب ناشدوخ ِتسد رگید

. دننیشنیم

شبلق ار.. وا ِترارح ورپ مرن یاهبل .. دنکیم سح ایربک . دوشیم هتسب ناشیاهمشچ

یایور کی ِلثم .. یروابان یوت . دنشکیمن سفن مادکچیه .. دپتیمن رگید

تس؟! یعقاو ! ییوهکی .. ینتساوخ مرگ.. .. نیریش

ی هقی ایربک ِتسد ..و شرس ِتشپ .ات دوریم بقع ..هب ایربک ِتروص یور شرآ ِتسد

. دراشفیم مشچ ایربک و.. دوشیم رتشیب ناش هسوب راشف . دنزیم گنچ ار شرآ ِزولب

ایربک ِبل هک نیمه ..و دشچب ار ایربک یاهبل ِمعط ات دنکیم زاب مه ارزا شیاهبل شرآ

شناهد . دشکیم بقع ار دوخ تریح و تهب اب ایربک ، دوشیم لفق شرآ یاهبل ِنایم

و مخا هکاب یشرآ . دنکیم هاگن شرآ .هب دنزیم سفن سفن و دنام یم زاب یهام ِلثم
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شتسد .. دوشیم هدرشف شکف . دشکیم باال ایربک یاهبل ارزا شهاگن رامخ، یاهمشچ

! دیسوب ار رتخد نیا . دنکیمن رواب و هدنام ایربک ِندرگ یور

: دیوگیم ندز سفن سفن واب یتخس هب ایربک

؟! مینکیم راکیچ میراد -

؟! درکیم یطلغ هچ تشاد .. تسا هدز تهب مه شدوخ شرآ

تشاد . دروخیم رُس ایربک یاهبل ات شهاگن و دشکیم سفن راو سیه شیاهنادند ِنیب زا

! دهاوخیم رتشیب ردقچ حاال نیمه .. ردقچ ..و دیسوبیم

نیا هک دنکیم لر تنک ار دوخ دراد ندنک ناج وهب دهدیم ورف تخس ار شیولگ ِبآ

! دنکن هزم ار زاب همین یاهبل

؟؟ یتفرن ارچ .. بقع ..ورب متفگ -

بقع هک دوب شدوخ ِتسد رگم . دوشیم هدیشک رگید ِتمس هب ندز کلپ اب ایربک ِهاگن

! تفرگ ار شناج ِمامت یتنعل ..اما دوبن رتشیب هیناث دنچ ؟؟؟ دورب

.. مریم -نم..

. دراشفیم مه یور مشچ ضغب اب ایربک . دریگیم ار شجنرآ هدارا یب شرآ .. ددرگیمرب

ار شجنرآ شرآ . دوشیم رجفنم وا ِنتفر ِرکف زا دراد و دزوسیم نتساوخ ِشتآ رد دراد

. دروایب بات دناوتیمن ار ایربک ِنتفر روطنیا و.. دراشفیم شا هجنپ ِنایم

..نم.. ایربک -

رابنیا و.. دشکیم ولج ار دوخ للعت ِنودب .و ددرگیمرب شتمس هب هظحل کی یوت ایربک

یب شتسد . دوریم دنب شسفن . دوشیم کشخ شرآ . دراذگیم شرآ یاهبل یور بل دوخ

یاهبل یور ایربک . دشکیم دوخ ِتمس ارهب ایربک و دنیشنیم ایربک ِرمک یور هدارا

: دیوگیم یسفن ویب ضغب ..اب شرآ

! ههابتشا نومِراک -

طقف .اما دسوبیم ار شیاهبل و دراذگیم ایربک ِتروص یور تسد . دراشفیم مشچ شرآ
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: دیوگیم و دشکیم بقع ار دوخ هدش رپ یاهمشچ اب ایربک رابنیا . دناوتیم هیناث دنچ

.. منکیم شومارف منم نک.. شومارف وبشما -

، ثکم یا هیناث ِنودب و ددرگیمرب . دیایب دوخ هب شرآ هک دهدیمن تصرف یتح رگید

: دنزیم وبل دریگیم ار شتسد روابان شرآ . دنکیم زاب ار نیشام ِرد

ورن! یروطنیا -

شرآ ِتسد یوت زا شتسد و.. دوشیم هدایپ نیشام .زا دنکیمن مه شهاگن رگید ایربک

،هب تسا نیگنس روطنیا ارچ دنادیمن هک ییولگ اب شرآ ..و ددنبیم .ردار دوشیم اهر

دنام، همین و فصن هک یا هسوب و.. بارخ وحلا هدز تهب . دنکیم هاگن شنتفر

! نیرتدب حلا، ِنیع دوب!ورد نیرتهب یلو..

زا شبلق مه شروصت راب ره .واب دنکیم روصت هظحل حاالره نیمه زا هک دوب نیرتدب

نیرت تخبدب دنکیم سح دنک؟! شومارف . دنزیم خی هرابکی هب شنت . دوشیم هدنک اج

دنک؟!! ششومارف روطچ رگید ..حاال درمان ِکرتخد . تسا نیمز یور ِمدآ

دهدیم هیکت رد .هب ددنبیم شرس ِتشپ .ردار دوریم لخاد وهب دنکیم زاب ردار ایربک

یگرزب ِضغب .و تسا غاد شنت ِمامت . دنزیم سفن سفن . دزرلیم دراد شدوجو ِمامت و

. دشکب سفن هک دراذگیمن و هتسشن شیولگ یوت

ِتدش اب شبلق . دنکیم سمل ار شرادمن یاهبل ، شناتشگنا و دروآ یم ارباال شتسد

رگا درک..اما یگناوید هک دنادیم بوخ . دوشیم رپ شنامشچ . دزیریم ورف یکانتشحو

! دنامب راگدای شیارب یکی نیمه ، دورب تسا رارق

یولج زا هن هظحل ونآ دراذگیم ولج مدق . دشکیم شنامشچ ارهب شتسد ِتشپ

و..هب دزرلیم راب رازه رازه شبلق . دوشیم رود شرس زا هظحل کی ،هن دوریم شنامشچ

. درادن یگدنز رگید بشما زا متح

هدش بصن ی هتسبرادم ِنیبرود ..و شتلبت ی هحفص زا مشچ هناورپ . دوشیم لخاد

. دوشیم ایربک ِندمآ ِرظتنم ، هنیس هب تسد لبم یور .و دریگیم یجورخ ِرد یولج

شروصت مه هظحل کی یتح تس. اوه کالرد ینعی . دنکیمن هجوت ،اما شدنیبیم ایربک
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راک رد یا هسوب ال و..صا دوش هدیشک اجنیا وهب درذگب روطنیا بشما هک درکیمن ار

! دشاب

: دسرپیم هناورپ ، دورب اه هلپ ِتمس هب هکنیا زا لبق

؟؟ دوب شرآ -

: دهدیم یباوج و دنکیم یهاتوک ِثکم ایربک

؟؟ یسرپیم ارچ هگید .. یدید هک -وت

. دندش هدزناجیه مه ِندید زا روطچ دید درک.. لغب روطچ ار شرتخد شرآ هک دید هلب..

. دندش نیشام ِراوس هک دهدیم لا متحا و دندش رود هناخ زا دعب و

؟؟ هنیبب ور وت دوب هدموا بش ِتقو -نیا

..نآ هظحل نآ رخآ ! دشکب سفن ال صا هک دوریم شدای یهاگ .. دریگیم یسفن ایربک

! دوشیم رارکت ..یه هسوب

دهدیمن تیمها .. تسا هناریگ چم شا هنن ِهاگن . ددرگیمرب هناورپ هنن ِتمس هب ثکم اب

: دیوگیم و

دوب.. گنت منم دوب..ِلد گنت شلد -هرآ..

: دهدیم باال ییوربا هناورپ

؟؟ مه هب دیدیبسچ نوبایخ ِطسو یروطنوا نیمه هساو -

هب دیاب .. دهدیم ناشن هلصوح یب ار دوخ و دهدیم شنامشچ ی هقدح هب یخرچ ایربک

هراچ رکف وهب دنک هیرگ و دریگب متام و دنک رورم ار هظحل نآ یلک یلک.. و دورب قاتا

! دشاب یا

! نیمه هساو اقیقد -

: درادیمرب شتمس هب مدق و دوشیم دنلب هناورپ

؟؟ تسین نوتِنیب یتسود زج یزیچ هک یگیم زونه -
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شندیسوب ِرکف زا شرآ شاک . تسا رامِرهز ال صا . تسا خلت شا هدنخ و ددنخیم ایربک

ال! صا دریمب و دوش هناوید

.. هشاب نومنیب یزیچ تسین رارق -

هاگن شرتخد ِنز ود ود ِنامشچ هب بجعتم و قیقد و دتسیا یم شیوربور هناورپ

. تسین رگید یاهزور ِلثم شرتخد .حِلا دنکیم

ور وت دایم یبش هفصن ارچ ؟؟ ییاوه ور ارچ ؟؟ سین هار هب ور حتلا ارچ سپ -

؟؟ هنوخ یدرگیمرب زور و حلا نیا اب دعب و دینکیم لغب ومه و هنیبیم

: ددرگیمرب و دریگیم مشچ ایربک

هنن.. نک ملو -

: دورب هک دراذگب دناوتیمن هناورپ

نک! ربص -

یگدنز حاال نیمه زا ردقچ . دنزیم جیگ یمک و دهدیم ورف ار شناهد ِقازُب ایربک

! تسا هرخسم و تخس

؟؟ هیچ -

: دسرپیم طایتحا اب هناورپ

؟؟ ینزیمن مه هب شاهاب ارچ -

دلا: نیم بارخ وابحِلا ددرگیمرب ایربک

.. میتسود نوچ -

نیا تسین مولعم ال ..صا هنکیم تتیذا هراد یتسود ..نیا تسین بوخ حتلا ایربک -

؟؟ هشاب هتشاد همادا هرارق یِک هیا..ات یتسود یروطچ هگید

: دنزیم سپ یتخس ارهب شضغب ایربک
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هرب.. هک یتقو -ات

: دیوگیم .. دنامب دناوتیمن رگید ایربک . دنکیم شهاگن توکس رد هناورپ

.. هروخیم مه هب دوخ هب دوخ هرخ هرب..باال داوخیم -

: دیوگیم ، ددرگیمرب هکیلا حرد و

.. دایم رانک منوا .. مایم رانک شاهاب -

هفطن رد دیاب ار شا یگدنز ِقشع نیلوا . دنزیم فرح ندمآ رانک مادک زا دنادیمن و

ِتخس یاهزور تس. یدرمان یکی نیا هک ادخ .هب تسین فاصنا نیا و دنک هفخ

..اما دیایب رانک و ددنخب هک درک یعس طقف ..و هتشاذگ رس ِتشپ و هدیشک ار یدایز

... یکی نیا

درد ِجوا رد دیاب روطچ هک هتفر شدای ال صا . تسا تخس ندوب ماسرب ردقچ اهزورنیا

یان رگید یتح اهزورنیا یلا. یخیب ِرد هب دنزب و دناوخب و دنزب راتیگ و ددنخب هصغ و

. دروآ یمرد ارزااپ وا دراد یکی و..نیا درادن مه ندز فرح

*********

و دنکیم زارد تسد هتسب یاهمشچ .اب دوشیم رادیب باوخ زا یشوگ ِگنز یادص اب

هاگن هرامش وهب دنکیم زاب یتخس ارهب شمشچ کی . درادیمرب زیم یور ارزا یشوگ

شرانک ار یشوگ . دنکیم یجک نهد یشوگ ی هحفص یور هناورپ هنن ِمسا . دنکیم

! دوشیم عورش دراد راگنا ، هدشن حبص زونه . دریگیم مشچ یدنلب ِسفن واب دراذگیم

..اب هظحل نامه . دنکیم زاب مشچ یدنلب ِسفن واب دراذگیم توکس ِتلا ح یور ار یشوگ

ادخ ویا دریمیم دراد .. دهاوخیمن . دوشیم رپ شیاهمشچ ، شبشید ِمیمصت ِیروآدای

! دهاوخیمن

: دیوگیم بل ِریز و دنیشنیم

! ماوخیمن -
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: دبوکیم لبم ِتشپ ارهب شتشم

.. ماوخیمن .. ماوخیمن -

: دوشیم دنلب شا هیرگ یادص و دبوکیم رتمکحم

!! ماوخیمن ایادخ -

شلوا .و..ِراب دکرتیم نتساوخن مجح نیا زا دراد شلد . دنزیم تشم اهراب و اهراب

ناشِیاپ ارهب شا یگدنز دراد رابنیا .اما دنکیم نارگید شمارآ یادف ار دوخ هک تسین

ار! شا هدنیآ و قشع و نتساوخ و یگدنز ی همه . دزیریم

شزولب .. دوشیمن خیلا شصرح . دشکیم و دریگیم شیاهنادند ِنیب ار شزولب ی هقی

شرآ .. دیوگیم ازسان و شحف همه ..هب دوشیم ینابصع .. دنزیم هجز .. دوشیم هراپ

! دوشیمن .خیلا دریگیم ازسان ِداب هب اهراب و اهراب ار شرآ ار..

یادص . دهاوخیمن ار سکچیه ِندید شلد و دراشفیم مشچ ایربک . دنزیم رد هب یسک

: دسریم ششوگ هب هناورپ

؟؟ ینک زاب ورد هشیم ؟؟ یرادیب .. مزیزع -

؟؟ دنراذگیمن شتحار ارچ . دنکیم شرس ِلئاح ار شناتسد و دشکیم نییاپ ار شرس

.. تمنیبب مدموا ناج نامام ؟؟ ایربک -

: دیوگیم دنلب ، هدرب ورف لبم یوت ار شرس هک روطنامه

! تراک ِیپ -ورب

و دشکیم تلا جخ ایربک ِندز فرح روطنیا ،زا رایماک و رایهوک ِروضح ِرطاخ هب هناورپ

: دیوگیم دنخبل واب دنک راتفر مرن دیاب .. تسین یا هراچ .اما دروخیمرب شرورغ هب

.. متنارگن .. مرتخد -

: دیوگیم رتدنلب ایربک

رس رب کاخ مایم دعب منک، مرس وت کاخ راذب نک ملو .. مرادن ممدوخ حِلا نم -االن
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.. دینیبیم ومندش

: دریگیم شناهد یولج ار شا هدش تشم ِتسد یدنلب ِنیه اب هناورپ

! هشب تانمشد ِرس رب کاخ .. هنکن ادخ ؟؟ هندز فرح ِزرط هچ نیا -اوِا!

دنچ کی دراد تسود طقف . درادن باوج و فرح ی هلصوح و دهدیمن یباوج ایربک

دناوتیم دنک. روج و عمج ار دوخ دناوتب ات دنامب ردقنا و دنامب و دنامب متام یوت یتقو

؟!

شدرد یمک .. تسا رت تخس یمک یکی نیا طقف . دیایبرب شسپ زا هتسناوت هشیمه

! تسا گرم .. یمک .. تسا رب نامز یدایز یمک .. تسا رتشیب

؟؟ ینکیمن زاب ورد -

: دونشیم ار رایهوک یادص رابنیا . دهدیمن یباوج چیه

.. روخب وت هنوحبص اللقا نک ..زاب مدروآ هنوحبص تارب یبک -

الزا صا . دریگیم مشچ و دخرچیم رایهوک ِتمس هب یصاخ ِتلا ابح هناورپ ِهاگن

تحاران هناورپ ، دوشیمن دنلب ایربک زا ییادص یتقو . تسین یضار رایماک واو ِروضح

: دیوگیم

هدش،هب یچره .. ماوت ِتشپ هشیمه نم ینودیم هک نک..وت زاب ورد ناج نامام .. ایربک -

.. هنزب یفرح ال صا تاه هتساوخ ِفلا خم یسک مراذیمن وگب..نم مدوخ

: دیوگیم و دشکیم باالیی دنلب ِفوپ رایهوک

.. میراذب شاهنت عفال هرتهب مرظن ناج..هب هناورپ -

: دنکیم شهاگن مخا اب هناورپ

هب منک شلو یروطچ .. اجنیا هدنوم هنشت و هنشگ اتاالن زورید هش..زا هنشگ م هچب -

؟؟ ادخ ِناما

: دریگیم باال نتسنادن ِتلا ح هب یتسد رایهوک
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هشیم راکیچ بخ .. هنیبب ویسک هرادن تسود هک ینیبیم .. هدیمن باوج هک ینیبیم -

؟؟ درک

: دنادرگیم ردارب ود ِنیب هاگن هناورپ

؟؟؟ دیرادن دیلک -

: دیوگیم و دشکیمن شا هلصوح رگید یماک

مش هدش هدییاس زا تسد .. هگید دش هدییاس واب ونم! ِرهاوخ نیا دینک لو زور -هی

؟؟ دیرادیمنرب

: دنکیم مخا یماک هب ور هناورپ

ناج! یماک نک تبحص تسرد -

ار دوخ . درادن تیمها شیارب مه یسک یتحاران و تسین بدا ودنب دیق یوت رایماک

: دنزیم رد وهب دنکیم زاب شدوخ یارب وهار دشکیم ولج

دنچ هی دعب ، مینزب هنوحبص هی مهاب وت مایب ینکیم ..زاب مرادن راک انیا اب نم ؟؟ یبِک -

؟؟؟ ایهن مینزب فرح مهاب مولک

ضغب زا ینازرل یادص واب هتفرگ بیجع شلد . دنام یم هتسب ِرد یور ایربک ِهاگن

: دیوگیم

.. مرادن فرح ی هلصوح -

: دیوگیم هلصاف بال رایماک

مدوخ مَر اتود نیا ؟؟ هراد فرح حِلا یک ال ..صا منزیمن فرح منم .. نزن فرح بخ -

؟؟ مینزب مهاب ور هنوحبص یا هیاپ .. نوشراک ِیپ نرب منکیم نوشِدر

: دهدیم همادا یماک . دنکیم هاگن رد هب توکس رد ایربک

.. شور منیریش یاچ -

: دنکیم جک یبل رایماک دیآ. یمن ییادص مهزاب
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.. نزن هنوچ هگید .. سکاب سکیا متسد هی اباب بخ -

: دیوگیم ، دونشیمن ییادص مهزاب یتقو

.. مدیم رس منویلق روخ..هی گس اباب هشاب -

: دیوگیم رد ِتشپ ایربک هک هتشذگن شفرح زا هیناث ود زونه

ایب.. هشاب -

: دیوگیم یضار یهوک . دنکیم هاگن یهوک و هناورپ وهب ددرگیمرب لا حشوخ رایماک

.. رایب شارب ور یداد هدعو هک ییازیچ -رپب

شوگ ار وا ِفرح و داد شوگ ار یماک ِفرح ایربک هکنیا تس.زا یضاران اما هناورپ

ِفرح هکاللقا تسا بوخ . دنزب دناوتیمن مه یفرح دیآ.اما یمن ششوخ ، دادن

! دادن شوگ ار رایهوک

ِدحاو ِتمس هداد،هب یاج شتسد یوت یتخس هب هک یلیاسو اب یماک دعب یا هقیقد

: دیوگیم ود نآ هب وور دیآ یم ایربک

! کاچ هب دینزب -

: دیوگیم و دریگیم یا هفایق هناورپ .اما ددنخیم هاتوک رایهوک

هنک.. تحارتسا م هچب دیراذب ، دینکن شتیذا .. منزیم رس شهب مایم زاب رصع -

و دتسیا یم رد یورب ور رایماک . دننزن یفرح هک دنهدیم حیجرت یماک و یهوک

: دیوگیم

.. تسکش متسد نک او ورد ودب یبِک -

. دشکیم لخاد ار دوخ دراد، تسد یوت هک یلیاسو اب یماک و دنکیم زاب ردار ایربک

یاهزیزع ود نآ ِنیب شهاگن . دنکیم هاگن رایهوک و هناورپ هب زاب ِرد ِنیب زا ایربک

: دیوگیم یتحاران زا یدنلب ِسفن و..اب دوشیم اجباج شا یگدنز

ِرس مکی وحملا مایب رانک شاهاب هک ماوخیم تصرف مکی طقف .. متسه نوتِرکف -هب
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.. دایب شاج

ناشهاگن یور ردارهب ایربک . دننکیم شهاگن طقف تهب و یمهفن اب رایهوک و هناورپ

؟! دیایب رانک دوخ اب روطچ . دراشفیم رد یور ار شتسد و ددنبیم

.. ریگب مزا ور انون نیا -ایب

.هب دکچن نوریب شمشچ زا کشا ات دنزیم کلپ اهراب . تسا هدش رپ ضغب زا شنامشچ

: تسا دنلب شیادص وِنت ددرگیمرب یماک ِتمس

.. شاداد مدموا -

..هب شا هدش خرس یاهپل و غامد .هب دنکیم هاگن شا هدش زمرق یاهمشچ هب رایماک

ار شردق سکچیه هک یرهاوخ یارب تسا تحاران ردقچ . شسابل ی هدش هراپ ی هقی

شیور هب دنکیم یعس مه ووا ددنخیم . دنکیم شتیذا یروج کی سکره و دنادیمن

: دیوگیم و دهدیم شتسد ارهب نان . درواین

راذب زااالن مه ..غزاالور نیمز مینک نهپ نک ادیپ یزیچ یا همانزور یا هرفس هی -رپب

ادخ .. اااایلیکو ادخ ینعی ! ادیدج نیا ،زا متفرگ لا بتوف یزاب .. هریگب هک شیتآ ور

! یلیکو

: دیوگیم و دشکیم یبل یتخس هب ایربک

.. مینزیم تسد -هی

..وردحِلا یزاب ی هتسد اب ریگرد و تس یو ییت هحفص هب شهاگن رگید یتعاس

ایربک دنک. ضوع ار ایربک یاوه و اتحلا دنکیم ار شیعس ِمامت هک یرایماک اب تباقر

مه ِرس ِتشپ و دنکیم یزاب راو هناوید و دنکیم یشکدوخ دراد طقف ، درادن یزکرمت

: دیوگیم مهزاب .اما دزابیم

.. میرب هگید تسد -هی

،ای دنکب یراک دراد تسود . تسا بارخ ردقچ ایربک حِلا هک دمهفیم بوخ یماک

ح تقوچیه ایربک . روطچ دنادیمن دنک..اما بوخ ار شلا ح یروج کی ،ای دنزب یفرح

و تسا نابرهم هشیمه و ددنخیم هشیمه . دهدیمن ناشن یسک ارهب شبارخ ِلا
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تخس ایربک نیا اب دروخرب و هدرک قرف یمک رخاوا نیا تس. یخوش ِلا حرد هشیمه

. تسا

: دسرپیم یزیچ یزاب ِلا حرد

.. شرآ .. هرسپ نیا -اب

: دیوگیم یو ییت هحفص هب هریخ و دنزب ار شفرح دراذگیمن ایربک

! یماک نک یزاب -

: دنکیم جک یبل رایماک

؟ ینزیم ارچ واب بخ -

: دسرپیم رگید یا هقیقد .اما دنکیم یزاب

؟؟ هترسپ تسود -

: دسرپیم رایماک . دریگیمن شا یزاب زا مشچ و دنزیمن یفرح ایربک

؟؟ دوب هدرک یطاق نیا ِرس یهوک -

. درادن تسود مه ار شا یروآدای ال صا . دونشب یزیچ زورید ِثحب زا دهاوخیمن ایربک

: دسرپیم یماک اما

؟؟ ندرک ثحب وت ِرس -زاب

: دنکیم شهاگن یماک . دراشفیم مکحم ار شیاهبل ایربک

.. مگیم ور هناورپ و یهوک -

شتسد ود ِنیب ار شرس . دنکیم ترپ ار هتسد و دشکیمن شباصعا رگید . دروخیم لُگ

: دخرچیم شتمس وهب دنکیم اهر ار یزاب رایماک . دراشفیم و دریگیم

.. مسرپیمن هگید منم لا.. یخیب شاب .. یبِک لا یخیب -

وهب دروخیم ناکت اج .رد تسا هدش وهل ناغاد و برد . تسا رپ شلد یلو ایربک
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هقلح شا هناش ِرود تسد و دشکیم شرانک ار دوخ رایماک . دنزیم گنچ شیاهوم

: دنکیم

و ناوخیمن و ناوخیم یچره هک منهج نک.. ..لو نکن یروجنیا یماک ِنوج ؟؟ یجبآ -

.. یدش سیورس هگید نک نوشلو .. نشیمن ای نشیم تحاران

: دهدیم هیکت دوخ ارهب وا رایماک . دراشفیم مشچ و دنزیم قه مارآ ایربک

.. مدیسرپ یزیچ ال صا مدروخ طلغ ..نم هگید بخ بخ.. -

ی هحفص . دخرچیم ، هداتفا نیمز یور شرانک هک شا یشوگ ِتمس هب ایربک ِهاگن

رتشیب درد . دنکیم ییامندوخ هحفص یور نوج سیئر ِمسا و تسا نشور یشوگ

ِشوغآ یوت و..رس تسا راجفنا هب ور درد زا شبلق ؟؟ رخآ دنزیم گنز ارچ و دوشیم

. دنکیم میاق رایماک

یراک هی ماوخیم منک.. تیذا ویسک ماوخیمن هرب.. تحار ماوخیم منم هرب.. داوخیم -

ال ..صا نشن تیذا هناورپ و یهوک ماوخیم هرب.. هراذب تحار و هنّکب لد هک منک

منک.. شتسرد ماوخیم .. هشن تیذا سکچیه

همه ِرکف هب ایربک هکنیا زا دریگیم شصرح و دنکیم هقلح شا هناش ِرود تسد رایماک

: شدوخ ،زج تسه

ِرکف هب هرذ نوا،هی و نیا ِندشن و ندش تیذا هب ندرک رکف یاج رخ! هگید یرخ -

مندوب قمحا ! هتیرخ ، تسین یبوخ شمسا یگتشذگ دوخ زا هگید ردقنا .. شاب تدوخ

وت.. هرخسم یایراکادف نیا رانک راذب نم.. ِرهاوخ هراد یدح

هاوخدوخ مه ردقنا و تسین دلب ار هیقب هب تبسن ندوب توافت یب . دناوتیمن ایربک اما

درد واب ددنبیم مشچ دنک. لیمحت هیقب هب روز ارهب شدوخ یاه هتساوخ هک تسین

: دیوگیم

منک.. رکف وتا یرن هب ماوخیم -

ی هدنخ واب دهدیم هلصاف دوخ ِنت ارزا ایربک . دنام یم تکرح یب یا هظحل رایماک
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: دیوگیم یبجعتم و هرخسم

؟! نامیرن -

: دهدیم شناکت یماک . دشکیم نییاپ ار شهاگن ایربک

؟؟ نومدوخ یوتا یرن نیمه -

: دیوگیم یا هدنخ کت اب رایماک . دریگیم زاگ ار شنیریز ِبل و دنکیم مخا ایربک

وتا یرن ِیچ ..هب هدیر تخم هگید اه.. یکاخ هداج هب یدز ؟!!دب یبِک یدش لخسک -

؟؟ ینک رکف یاوخیم

: دنزیم قه هتساوخان و دشکیم ارباال شسیخ ِهاگن ثکم اب ایربک

! رهوش هشب هکنیا -هب

دنک: مضه ال صا دناوتیمن هک دیآ یم هرخسم شیارب ایربک ِفرح یردق هب رایماک

؟!! رهوش -

یوت یماک . دشکیم شا هداتفا هار ِغامد ارهب شنیتسآ ِتشپ و دنکیم هاگن طقف ایربک

: دیوگیم و دنزیم شرس

ح یچ هجوج هئوت هخآ .. هروخیمن افرح نیا هب تلکیه اباب..دقو وتدوخ نک عمج -

؟؟ نم هساو ینکیم مرهوش رهوش هک هتیلا

: دنزیم سپ ار شتسد بارخ ِباصعا اب ایربک

.. مرادن هلصوح یماک نک -لو

دوش: لا یخیب دناوتیمن یلو رایماک

هشب یچ !هک هسرپ وتا نیا اب منوا ؟؟ یداتفا ندرک رهوش ِرکف هب دش یچ ال -صا

؟؟؟ الوت صا هتچ ؟؟ زاب هترس وت یچ ؟؟؟ یبِک

ی هناش ارهب شرس . دشکیم ادصباال اراب شا ینیب و دزادنا یم نییاپ ار شرس ایربک

: دیوگیم راو ونهلا دهدیم هیکت یماک
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.. سرپن لا وس ردقنا ، سین شوخ -حملا

: دشکیم بقع ار وا مهزاب و دهدیم ناکت ار شا هناش رایماک

؟!! نامیرن هخآ ؟! نامیرن هب یدیسر هرسپ نوا زا ؟؟؟ هخآ هتدرد هچ -ِد

: دوریم باال شیادص و دوشیم کالهف ایربک

... هگید ، هدرک شدییات یهوک یتقو ال؟؟ صا هشچ ! نامیرن -هرآ

: دربیم ارباال شیادص شفرح ِنایم مه رایماک

هب تلکیه ..دقو هروخیم ندرک رهوش هب تِنس ال صا ابوت!وت هدرک طلغ یهوک -

رهوش هب تیچ هخآ .. هروخیم ندرک رهوش هب تتخیر ..رسو هروخیم ندرک رهوش

؟؟ ینک رکف شهب ینیشب هک هروخیم ندرک

: دیوگیم یزیچ هلصوح یب ایربک

اه.. هملا س تسیب -

: درغیم صرح اب رایماک

ِریز ش همه .. هدنوم نومِتسد ور هدیشرت راگنا هنزیم فرح یروج !هی ترس وت کاخ -

.. هشدوخ ِرکف هب طقف هک هرایهوک نوا ِرس

: دوشیم عمج شیاهبل

.. هنوم همه ِرکف ..هب تسین شدوخ ِرکف هب یهوک -

: درغیم ینابصع یماک

همدوخ ِشاداد .. هیمدآ روجچ یهوک هک یگب نم هب وت تسین !المز یبِک وش هفخ -

؟؟ شمسانشیمن ، هگید

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

.. یچره -حاال
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: دیوگیم بل ِریز و دنکیم هاگن یا هطقن هب هتفرگ متام دعب و

مشوخ هک.. مدرک ادیپ شوت زا یزیچ هی دیاش منک رکف منیشب ..حاال.. تسین مدب -

.. دموا مشوخ شزا دیاش ..اه؟؟ دموا

هداعلا قوف و یتنعل ِمخا .نآ تسا هدرک رپ شرآ ار شنهذ ِمامت ، نامیرن یاج هب اما

روتوم .. شنتشاد روتوم .. شا هنایشحو و نشخ ِتاکرح ..نآ شباذج

... شهاگن یااااو ... شهاگن .. شندیسوب .. هلضع .. لکیه .. رورغ .. یراوس

ناکت فارطا هب رس فسات اب رایماک . دکچیم شمشچ زا کشا روطچ و یِک دنادیمن

: دیوگیم صرح واب دهدیم

وشدوخ ، نارگید ِندرک یضار ِرطاخ هب هک هشاب قمحا رخو دیاب ردقچ مدآ -هی

هنک.. تخبدب

ار شنتخیر کشا یولج دنکیم یعس یتخس وهب دشکیم شتروص ارهب شتسد ِتشپ

: دریگب

.. هراد متسود .. داوخیم ونم یرن .. مشیمن تخبدب -

دنک: شهاگن هک دنکیم شروبجم و دریگیم ار ایربک ی هناچ تنوشخ اب رایماک

؟؟ شیاوخیم ماوت -

. دکچیم یرتشیب ِتعرس اب کشا . دنکیم ندیزرل هب عورش ایربک ی هناچ

واب.. هراد یتیمها -هچ..

: دیوگیم تحاران رایماک

؟؟ ینک رکف هرخسم یازیچ نیا هب ینیشب زااالن هتفگ یک هخآ -

: دشکیم نییاپ ار شهاگن و دنزیم کلپ ایربک

.. مروبجم -

؟! یهوک ؟؟؟ هدرک تروبجم ..یک یروبجم یدرک طلغ -
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یراک ِلصا . تسا هیضق ِفرط کی طقف رایهوک . دهدیم ناکت فارطا هب رس ایربک

و دیدرت ارزا شرآ دناوتب راک نیا ..اتاب دنکیم روبجم ار شدوخ دراد هک تسا شدوخ

دنک. خالص شهب ندرک رکف

یتفرگ متام یتسشن هتگرم هچ سپ ، هدرکن تروبجم و هدنوخن تِشوگ وت یهوک -هگا

؟؟ ینک رکف نامیرن هب دیاب هک

هیرگ هب دناوتیمن ارچ . دنکیم فاص ییولگ و دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن ایربک

؟! دهد نایاپ شا

.. هشیم یداع هگید تقو دنچ اباب..هی هشیم تسرد -

دنک. هچ دنادیمن رهاوخ نیا یاهیزاب هناوید ِتسد وزا دشکیم یدنلب ِفوپ رایماک

؟؟ هگیم یچ هناورپ -

؟! درکن رکف هناورپ هنن هب دوشیم رگم ال صا . هدرک رکف مه هناورپ هب ایربک

شیپ ماوخب یهوک ِفرح هکاب داین ششوخ منک رکف دنچره هک.. هرادن یراک م -هنن

ِمدص کی نم ِمهس یهوک ِلوق ..هب تسین یسک مک مه یعافد یرن بخ مرب..اما

.. تسین مه انوا ِییاراد

: دروآ یم نابز ارهب شیاهرکف ایربک تس. ینابصع یدیدش ِیگرخسم اب رایماک

زا رتشیب اکرش نیب شِمهس یتقو .. منکیم م هنن ِمان هب وممهس هلح.. منوا هلح! -اما

! مامت .. فاک ِدنرب و هنوخراک ِسیئر هشیم ، هشاب همه

: دیوگیم شدنب تشپ رایماک

! مامت ترس نوا وت کاخ -

هیرگ رایماک ِشیپ درادن تسود و دهاوخیم هیرگ هملا ع کی شلد و دشکیمن رگید ایربک

. دنیبب مه ار رایماک ِتینابصع و یتحاران درادن تسود دنک.

.. مرادن وت هلصوح یماک ورب وشاپ -
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: دهدیم ناکت رس دییات هب رایماک

،هن مراد وت هرخسم یافرح ی هلصوح ..هن مرادن ور یوت هلصوح منم اقافتا -هرآ

! قمحا .. منیبب وتتخیر ال صا داوخیم ملد ..هن وتِمه ِرس ِتشپ یاتیرخ ی هلصوح

..رخ! دارد تِنوج ات نک هیرگ ردقنا نیشب .. تخبدب .. لگسا

یزاب ی هتسد هب مه یا هبرض شیاپ .اب دوشیم دنلب شیاج زا صرح واب دیوگیم

: دیوگیم رت ینابصع و دنزیم

ت هتشادن ِزغم نوا وت فُت سپ ، تیگدنز هب ینیریم یراد هرسپ نوا ِرطاخ هب -هگا

هچ..ره نم الهب صا وشمگ ! هیرس وت کاخ و پیچ و هرخسم تراک ردقنا هک دایب

! تیگدنر ..فالنوت نکب داوخیم تلد یطلغ

ندنام ِباصعا رگید رایماک .و دنکیم هاگن نیمز هب طقف یگتفرگ و توکس رد ایربک

شهاگن هک دوشیم ثعاب ایربک ِیشوگ ِرون رخآ ی هظحل و.. دوشیم در شرانک .زا درادن

گنز دراد هک ار یسک ِمسا دناوتب وات دنکیم گنت مشچ دوش. هدیشک تمس نآ هب

. دنکیم بلج ار شرظن ، دناوخیم هک یمسا .. نوج سیئر . دناوخب ، دنزیم

ات دنکیم زاب ناهد ! نامه طقف . دوشیم هدیشک رسپ نآ ِشیپ شرکف ، مسا نیا ندید اب

: دیوگیم مخا واب دوشیم نامیشپ ایربک ِبارخ حِلا ِندید اب ،اما دسرپب شدرومرد

.. هروخیم گنز هراد تیشوگ -

ِهاگن ِتلا ح رایماک . دوشیم هدیشک شا یشوگ ِتمس هب عیرس یلیخ ایربک ِهاگن

.و دوریم رد ِتمس وهب دریگیم مشچ . دوشیم تخس شکف و دنیبیم ار شرهاوخ

. دوشیمن ادج یشوگ ی هحفص زا ایربک ِهاگن

*********

.رد دنکیم رکف ایربک ِشاداد یاهفرح هب هظحل ..ره هظحل وره اهتعاس و اهبش و اهزور

شزرو و ندروخ اذغ و باوخ ِتقو .. نارگید اب ندز فرح ..ردحِلا ندرک راک حِلا

کی یتح زور هس نیا ینعی دیآ. یم نایم هب شنتفر زا فرح هک ییاهتقو و.. ندرک
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بارخ شرکف و دزیرن مه وهب دنکن رکف اهفرح نآ هب هک دشن مه هظحل

دهاوخیم ایربک تفگیم هکنیا زا رایماک ِروظنم هک دمهفن مهزاب .. دمهفن و.. دوشن

! تسیچ ، دورب و دراذگب تحار اتوا دنک تخبدب ار شدوخ

یشمارآ چیه . هدنامن شیارب یباصعا رگید و دوشیم رتشیب شتشحو هظحل ره اما

! دشکب سفن یباسح و تسرد دناوتیمن یتح و درادن

. دنکیم هاگن شمسا هب طقف ..اما دنزب گنز کرتخد هب دهاوخیم . درادیمرب ار یشوگ

هدش.. ویِس ماسرب زونه هک یمسا

هک یبارخ تدش هب وحِلا دشکیم خر ارهب تدم وطالین ِیگتسخ کی شیاهمخا

، رابکی هقیقد دنچ ره شیاهتسد .. دهدیم قرع یوب دوش. تسرد دهاوخیمن راگنا

هچ . دنکیم هبرجت دراد ار یدب یاهزور هچ . دوشیم هدرشف و دوشیم تشم هتساوخان

یزیچ همه یب مادک ِنیرفن زور و حلا یا..نیا هرخسم ِینادرگرس ..هچ یفرخزم حِلا

؟؟؟ دش شراتفرگ هک دوب

و ندنام رظتنم و ندز گنز یاج وهب دشکیم شا یناشیپ و اهمشچ هب یتسد مکحم

: دننکیم پیات هب عورش شناتشگنا ، یزیچ ره

! ینک راکیچ یاوخیم وگب طقف -

شتسد ود ِنیب ار شرس و دنکیم ترپ یرانک ار یشوگ . دوشیم لا سرا مایپ

ال؟! صا تسا نکمم هدننک هناوید حِلا نیا اب نتفر و.. دریگیم

هاگن طقف هک تسا هقیقد جنپ زا رتشیب ینعی . هدنام هریخ وا زا هدیسر ِمایپ هب ایربک

ایربک ، درکیم شهاگن روطنآ شنیشام هب هداد هیکت شرآ هک یتقو بش.. .نآ دنکیم

زا بش نامه دوب! هدش شرآ ِهاگن نآ ِثعاب هک دوب هدرک گرم یوزرآ اهراب و اهراب

: تفگ یزیچ باصعا ویب یطاق رایماک و دیسرپ لا وس نارازه رایماک

هکاب هنکن رکف نم ِرخ ِیجبآ هرب..ات هراذب هنودرم هرب، داوخیم هگا و هشاب درم متفگ -

.. هدیم نوشن وش یگنونز شدوخ ِندرک تخدب

درک. تفایرد وا ارزا مایپ زور..نیا هس زا دعب حاال
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یگنادرم ، نتفر و نتشاذگ و ندنک لد !هک ریگرد تدش ..هب تسا ریگرد زونه شرآ هک

شلد مه یلیخ شتسار . دهاوخیم لماک ِیتیمها ویب یلا یخیب ..کی دهاوخیمن

ِشرآ ال لبق..صا یاهلا لبق..س سِلا ِشرآ ِلثم تسرد .. دشاب روطنیا دناوتب هک دهاوخیم

! دناوتیمن بصم ..ال دناوتیمن ..اما ایربک ِمسا هب یرتخد ِندش ادیپ زا لبق

هظحل کی شرآ . دننکیم رس یباتیب ورپزا بیجع یاوه و ردحلا مادکره اهتعاس ات

دوخ ِرود .. دوریم هار . دنیشنب دناوتیمن اج کی و درادن رارق و مارآ مه

هریخ یا هطقن ..هب دنکیم رکف .. دریگیم شود .. دروآ یمرد نت ارزا شسابل .. دخرچیم

! دوشیم هناوید .. دسریم یگناوید ِزرم ..هب دوشیم ناغاد و برد .. دوشیم ..کالهف دوشیم

هک یقجَو قَجا یاهسابل ..اب دتفا یم هار دوخ یارب هدایپ .. دنزیم نوریب هناخ زا ایربک

..هار دوریم هار . شیاپ ِزیاس زا رتگرزب یاه یناتک و ترپسا ..ابکالِه دراد نت هب

هک یمایپ ..و شنتفرن و نتفر ..هب شرآ ِرخآ ِهاگن ..هب شرآ حِلا ..هب دنکیم رکف .. دوریم

داد. زور هس زا دعب

رد هک تسا بش ِهد تعاس و هدش کیرات ال ماک اوه رگید .. ددرگیمرب .. دوشیم هتسخ

هتشذگن شنتسشن زا یا هقیقد زونه . دنیشنیم اه هلپ یور ، عمتجم نوریب ی هطوحم

دشکیم باالیی دنلب ِفوپ ، یهوک ِندید .اب دوشیم دراو هک دنیبیم ار رایهوک ِنیشام هک

. دهاوخیمن ار هناورپ وهنن یهوک اب ندز فرح شلد زونه . دوشیم دنلب و

و ددرگیمنرب . دنزیم قوب شیارب رایهوک ،هک دوشب عمتجم ِدراو دهاوخیم و ددرگیمرب

: دنکیم شیادص رایهوک . دوریم ار شدوخ ِهار

! اسیاو یبِک -

ار نیشام رایهوک . دوشیم لخاد و دهدیم ناکت اوه اباب"رد "ورب ِتلا ح هب یتسد

ِگنز ِندش دنلب ..اب ایربک .اما دنکیم دنت مدق شتمس وهب دنکیم اهر هدشن و هدش کراپ

رایهوک . دنکیم هاگن نوج سیئر ِمسا .هب دتسیا یم الیب ِطسو تسرد شا، یشوگ

: دیوگیم و دناسریم وا ارهب شدوخ

؟؟؟ متسین ابوت هگم -

ِشتسد یوت ِیشوگ هب یهاگن رایهوک . دوشیمن ادج یشوگ ی هحفص زا ایربک هاگن اما
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یروطنیا ..زا دنکیم مخا . شا هتخیر مه الهب ماک ِتروص هب یهاگن و دنکیم شرهاوخ

: دیوگیم یزیچ یتخس وهب دوشیم تحاران و دیآ یمن ششوخ ایربک ِندوب

؟؟ یرهق ماهاب -

: دهدیم یباوج یدوخیب ایربک

؟؟ مدلب ندرک رهق نم واب -هن

..صا شندزن فرح .و دننکیمن شهاگن هک ییاهمشچ و هتفرگ ی هفایق نیا ..اما دیوگیم

. تسا رتدب ندرک رهق اتدص ..زا شندوبن یبِک ال

؟؟ ینکیم یروطنیا ارچ سپ -

: هاتوک یلیخ .. دسریم یمایپ . دوشیم عطق یشوگ ِگنز

! نکن م هنووید -

: دنزیم یفرح و دنزیم جیگ دراد . دشکیم باال رایهوک یاهمشچ ارات شهاگن ایربک

؟؟؟ هن هیبوخ ِرسپ وتا یرَن -

کی تینابصع اب یراب دنچ یماک دنچره . تشادن ار فرح نیا ِعقوت ال صا رایهوک

دوب، هتفرگ ازسان و شحف ِداب ارهب همه و هتخادنا هار دادیب و داد و هتفگ ییاهزیچ

. تسا هدننک ریگلفاغ ، ایربک ِنابز زا فرح نیا ِندینش ار..اما نامیرن صوصخ هب

؟؟ روطچ -

دوخ هب یلا یخیب تس وژ دزادنا یم یاباال هناش ،اما دوشیم هل دراد شبلق ایربک

: دریگیم

درک.. رکف شهب هشب منک رکف -

ِیلا یخیب ِسکع ،رب ایربک ِتروص هک دنیبیم .و دنام یم هدز تهب و روابان رایهوک

ارهب ایربک ِیگناوید ِجوا یلا، یخیب نیا و تسا هتفشآ و هدیرپ گنر ال ماک شا، یرهاظ

. دشکیم خر
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ورد دوریم نوریب ِتمس ،هب ثکم !اب دوریمن روسناسآ ِتمس و..هب دریگیم مشچ ایربک

: دهدیم رکذت یدج نیح نامه

این! ملا -بند

: دوشیم نارگن و دنکیم مخا و درادیمرب شتمس هب یمدق رایهوک

؟؟ یریم اجک -

: دیوگیم هاتوک ایربک

مرَو.. و رود نیمه -

ار شرآ ِباوج نتفر نوریب ِلا حرد ایربک .و دنام یم شیاج ِرس رابجا هب رایهوک

: دهدیم

.. مینیبب ور هگیدمه -ایب

شک زارد ِتلا زاح هدز تهب ، دنیبیم یشوگ ی هحفص یور هک ار ماسرب ِمسا شرآ

: دناوخیم ار ایربک ِهاتوک ی هلمج ..و دنکیم زاب ار مایپ دوز یلیخ . دنیشنیم و دیآ یمرد

.. مینیبب ور هگیدمه -ایب

دهاوخیم .. تدم همه نیا زا دعب ! هرابود و هرابود .. دناوخیم هرابود . دوشیمن شرواب

؟! شدنیبب

وا هک تس یلر تنک ِلباق ِریغ و بیجع حِلا هچ دناد یمن و دوشیم دنلب روطچ دنادیمن

ی هدز تهب ِهاگن یولج و دنک دنت مدق اه هلپ ِتمس هب عیرس یلیخ هک دنکیم راداو ار

تیمها مه ناشهاگن .هب دراذگب رانک ار یراددوخ روطنیا ، شوهم و خرف اباب و ولین

! ایربک ِندید و.. مایپ نیا ،زج تسین مهم یچیه الاالن وصا دهدیمن

: دهدیم ار کرتخد ِمایپ ِباوج ، یزیچ ره زا لبق .و دوشیم شقاتا ِدراو

؟؟ هیربخ .. هبجع -

یایند و تسا شرآ . دوشیم رات شهاگن و دنزیم یدنخبل و دناوخیم ار مایپ ایربک
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. تسا صاخ مه شنداد مایپ یتح و.. رورغ

.. یروطنیمه -

حیلا کی شبلق ،اما تسا مه رد تدش هب شیاهمخا . دشکیم سفن تخس و دنلب شرآ

ِتمس هب هک دهدیم یلا حرد ار ایربک ِمایپ ِباوج .و تسا باتیب .. دبوکیم مکحم تس..

: دوریم شدمک

هی تمروخن ؟؟ مشیم تاه ییوهی ِقشاع یگیمن .. موناخ تیربک ینکیم یزیهرپان -

؟؟ تقو

و هریت یاهمشچ نآ ِندید ، هظحل نیا رد ردقچ شلد و درادیمرب مدق یتمس هب ایربک

شلر تنک ردقچ و تسا شکرس نتساوخ لد نیا ردقچ .و دهاوخیم ار باصعا یب

! دریگیم ار شسفن رگید دراد یتنعل .. تخس

؟؟ یایم .. دیشخبب شاب -وُخ

.واب دناوخیم ار ایربک ِباوج هلصاف وبال دنکیم نت یگنر دیفس ِبذج ترشیت شرآ

و درد و تفوک ردقچ .. سح یب ردقچ درس.. ردقچ و.. دنزیم یدنخزوپ شندناوخ

!! رخآ تسا شرآ وثمال دشاب توافت یب یدرس ردقنا ِربارب رد دناوتیمن ! رامِرهز

؟؟ مایب مشاپ هدامآ رضاح منم ، مینیبب ور هگیدمه ایب هک یگب وت مرظتنم ینکیم رکف -

.. مایب مسرب منکن رکف .. مراد راک ! سین اربخ نیا زا هرتخد هن

نیا . دراذگیم شبلق یور تسد ، شرآ ِمایپ ِندناوخ واب دتسیا یم هار ِنایم ایربک

یم شپت هب بیجع ار ایربک ِبلق مه شنیمه ال وصا دسانشیم بوخ ار رورغ یادخ

. دزادنا

مریمب رود هی هشیمن ؟؟ هخآ مشب رورغم ی هچلوغ نیا ِلا یخیب یروجچ نم ایادخ -

ش؟! هساو

دنک، شغ شیارب ولوچوک دمآ..کی یتقو طقف .. دیایب هار دیاب مدآ نیا هکاب دنادیم

! نیمه

ومه ایب هک یایب ینوتیم هگا متفگ ، منوریب ..نماالن سرب تِراک هب بخ -هع
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.. هنوخ مرب ، ینوتیمن مرگا .. مینیبب

.کالهف دشکیم یدنلب ِفوپ و دراذگیم شا یناشیپ یور تسد شمایپ ندناوخ اب شرآ

! رخآ درُبیم ار سفن دراد یگنتلد بصم .ال دنکیم درد شرورغ و تس یبصع و

: دهدیم مایپ هک تخس ردقنا .. تسا تخس یلیخ یلیخ شیارب

.. هشیم یچ منیبب -حاال

! دوبن نوووووج و رورغ و نشخ ردقنا بانج شاک . دریگیم زاگ مکحم ار شبل ایربک

؟؟ یایم ؟؟ شرآ -

یارب دهدیم ناج دراد دنک. ظفح ار شرورغ دناوتیمن رگید مایپ نیا ندناوخ اب شرآ

ِیلپت یاهبل نآ ِندیسوب و فیرظ ِنت نآ ِندرک لغب و یماداب یاهمشچ نآ ِندید

! شدنیبب طقف تس. یفاک مه شدنیبب طقف یتح .. یتفوک و یندروخ و هزمشوخ

؟؟ مایب اجک -

دیآ.و یم شبل یور یدرد یرپ هدنخ و دنیشنیم یتکمین یور هطوحم یوت ایربک

: دهدیم باوج

.. مدوخ هنوخ نومه -

هکنیا . تسا هارمه یتشحو کی هکاب یا وکالهف تخس ی هدنخ .. ددنخیم مه شرآ

؟! شدنیبب هک تساوخ وهکی ارچ ایربک

ِهاگن دیآ. یم نییاپ اه هلپ ،زا چییوس و یشوگ ِنتشادرب واب دوشیم هدامآ دوز یلیخ

رتدوز ولین . دوریم یجورخ رد ِتمس هب ثکم ِنودب و دنکیم سح دوخ یور ار هسره

: دسرپیم همه زا

؟؟؟ شرآ یریم اجک -

: دهدیم یباوج شرآ

.. مراد راک اج -هی
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: دسرپیم خرف رابنیا

؟؟ یراک هچ بش تقو -نیا

: دیوگیم شخرف اباب هب وور ددرگیمرب و دنکیم زاب ردار

.. مدرگیمرب مدوخ ، دینزن گنز .. هیصخش -ِراک

ِتمس هب عیرس یلیخ .و ددنبیم وردار دوشیمن یرگید ِفرح ِرظتنم رگید و دیوگیم

: دهدیم ار ایربک ِباوج حلا نامه ورد دوریم شنیشام

.. یکوا -

عمتجم نامه ِتمس هب تعرس .واب دنزیم نوریب هناخ وزا دوشیم نیشام ِراوس

دوشیم رکف ِقرغ و دنام یم هریخ یوربور هب هدش کیراب و هتسخ یاهمشچ .اب دناریم

ردقچ ! دراد لا وس ردقچ .اما دنزب یبک ییوهکی ِراک نیا یارب یسدح دناوتیمن و

وا زا رایماک یاهفرح ی هرابرد دهاوخیم شلد ردقچ دنک.. شیاوعد دراد تسود

ار شنفلت ِندادن باوج ِلیلد همه.. زا لبق ال.. ..صا دمهفب ار زیچ همه . دسرپب

ار! شدوخ ِدوخ ..حِلا دسرپب ار شلا ..دعب..ح دسرپب

شیولگ بآ . دنکیم گنت ار شسفن ِهار و دوشیم ادیپ شیولگ یوت یگرزب مجح مهزاب

ارچ. دنادیمن و تس یبصع ردقچ . دراد یدب ِدردرس هچ و دهدیم ورف یتخس ارهب

. دزیریم مه ارهب شنهذ یزیچ کی ..و تسه مه ینابصع .. تسه مه روخلد راگنا

تکرح زا ینابهگن ی هکد ِیولج نیشام . دسریم سردآ نامه هب رگید عبر کی زا رتمک

هب دراد رود زا هک دنیبیم ار ایربک ، دنزب فرح نابهگن اب هکنیا زا لبق .و دتسیا یم

کی زا ..دعب شدنیبیم دراد . دوشیمن ادج کرتخد زا رگید شهاگن دیآ. یم شتمس

وطالین! یلیخ ِتدم

فرح ردقچ .و دنیبب ار وا ِنیشام ات دوب نابایخ هب شهاگن رخآ، ِمایپ نامه زا ایربک

. دیوگب یچ ال صا دنادیمن و.. دنزب وا هب هک درک نیرمت

: دیوگیم یزیچ و دهدیم ناکت نابهگن یارب یتسد

! هتسخَن ومع -
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یم شرآ ِنیشام ِتمس هب ایربک . دنزیم رناژی رپ ِکرتخد یور هب یدنخبل درم

دیفس ِنیشام ِتمس هب دراد هک دنیبیم . دنکیم شهاگن الیب یوت زا رایهوک و.. دیآ

دناوتیمن .اما تسا شرآ ِنیشام هک تسا نئمطم ینعی .. دنزیم سدح ..و دوریم یگنر

طقف و.. دنزیمن مه گنز یتح . دیوگب یزیچ دناوتیمن رگید یتح و دیایب نوریب

دنک. شهاگن رود وزا دتسیاب دناوتیم

: دیوگیم یدنلب ِسفن .واب دوشیم راوس و دنکیم زاب ار نیشام ِرد ایربک

.. نومدوخ ِشرآ ِرکاچ -

و ترفن و یروخلد و تینابصع هک یهاگن . دنکیم شهاگن طقف .. هیناث دنچ شرآ

. تسا بارخ شلد حِلا بیجع و دراد مهاب ار یرارقیب و یگنتلد

: دیوگیم و ددرگیمرب شتمس هب هدنخ .اب دنکیم رهاظ ِظفح ندنک ناج هب ایربک

هدب.. باوج ، ندرک هاگن یاج .. مدیسرپ !حوتلا مَنیب نکن هاگن یروطنوا -

یا هیناث دنچ ! هاگن نیا یارب دریمیم ایربک . دنکیم کیراب ار شا هتسخ یاهمشچ شرآ

: دیوگب و یلا یخیب ِرد هب دنزب هرابود ات دشکیم لوط

ِتسد زا همقر دب هک هرابیم تتخیر ..رسو یرادن حلا مدیمهف ونم.. روخن واب بخ -

وت هنرگو .. دوبن هار هب ور حملا ناحبس نوا ِناج ،هب هشابن شاداد ِناج ..هب یراکش نم

هاگن پچ .. وتاندز رود و انتفگ غورد وت.. یاندز گنز نوا هساو مریمیم نم ینودیم هک

... وتاندز ولز اندرک

: دیوگیم راو همزمز مه ..نآ هملک کی طقف وا، ِنتخیر نابز ِباوج رد شرآ

.. تفرعم -یب

ی هناش هب مکحم ار شتسد و دنکیم ضغب و ددنخیم دنلب هملک کی نامه اب اما ایربک

: دنزیم شرآ

مدوب هتفر طقف .. قیفر ِناج متسین تفرعم ..یب هگید نکن ش هدنگ ردقنا واب نزن -رز

.. منکیم فیرعت تارب میرب ..حاال مدوخ وحِلا سح وت
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یمرد تکرح ارهب نیشام و دریگیم مشچ ، دهدیم فسات یوب هک یدنلب ِسفن اب شرآ

: دیوگیم نیح نامه .ورد دروآ

؟؟ مرب اجک -

: دهدیم ورف تردق ِمامت اراب شضغب و دنکیم رت نابز اب یبل ایربک

هگن یدید یزیچ یفلع ینمچ یا هزبس ورَو رود نیمه اج ..هی یرب داوخیمن هک ییاج -

.. نییاپ میزیرب راد،

یتح . تسا بارخ ایربک یور و گنر ردقچ و.. دنکیم کرتخد هب ییارذگ ِهاگن شرآ

! هداتفا دوگ هک ییاهمشچ . دنیبیم ار شیاهمشچ ِقرب مه نیشام کیرات یاضف یوت

؟؟ هشب یچ هک ؟؟ یرَچب یاوخیم هگم -

: دهدیم باوج لا یخیب ایربک

.. مرادن یهباپ هلصوح و ..حلا میشاب رود یهوک ِمشچ زا -هک

یزاب شاداد و رایهوک تس.. ینیگنس ِباوج مه نیا .اما تشاد یرگید ِباوج ِراظتنا

.. شیاهیزاب ساسح اهو یزاب یتریغ اهو

؟؟ نوریب یدز یکمیاق سپ -

: دنزیم یدنخجک ایربک

؟؟ یتخانش یروطنیا ونم نم! منوا ؟؟ یکمیاق -هه!

: دهدیم باوج شدوخ ایربک . درادن باوج ی هلصوح

دایمن مشوخ طقف .. میدلب یزاب کشاب میاق ،هن میراد سرت یسک زا امهن شاداد -هن

.. منکیمن راکیچ منکیم راکیچ هنیبب هک هشاب مهب شساوح و هسیاو رود ارود یکی

! درادن بجعت یاج .. رگید تس ایربک

؟؟ مسیاو اجک لا.. یخیب بخ -
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ینامرد تسرد باصعا مه ایربک ! درادن مه باصعا هک تسا مولعم گنشق یلیخ

دنک. ظفح ار شرهاظ دیاب مه دهدب ناج رگا یتح بشما بخ..اما درادن

؟؟ مدب دای تهب دیاب نم منیا .. هگید رایب ریگ تولخ اج هی ورب نزب -

یلیخ .. دهاوخیم تولخ یاج مه شدوخ و دنکیم رتشیب ار شتعرس شرآ

ال دنک..صا شیاوعد .. دنزب داد ایربک ِرس دناوتیم هک ییاج هکات تولخ ردقنا .. تولخ

شلغب ، تقو دنچ نیا ِیگنتلد ِمامت دنک..اب شلغب دنک.. شلغب دعب.. ! شدنزب

. دنزب فرح مه هملک کی یتح ایربک دهاوخیمن .. دهاوخیمن ال !وصا شدسوبب و.. دنک

. دشاب ششیپ طقف

و تسا غاب شفرط ود هک ینابایخ .رد دناریم تاناریمش ِتولخ یاهنابایخ زا یکی رد

.. تولخ و زبسرس

و دزادنا یم فارطا هب هاگن ایربک . دتسیا یم تکرح زا نابایخ ِرانک ییاج رد نیشام

: دراد ناجیه ارهاظ

! یفوُخ یاج بجع -

: دنکیم الح صا ایربک . دنکیم شهاگن و ددرگیمرب توکس رد شرآ

؟؟ میرَچب ورو رود نیمه نییاپ میزیرب ای ناروتسر غاب میرب ! یرکب یاج بجع ینعی -

: دیوگیم یگتفرگ اب شرآ

.. نزب وتفرح نیشام نیمه -وت

: ددنخب تنطیش اب دنکیم یعس مهزاب ..اما دنکیم شومارف ار هدنخ یا هظحل ایربک

؟؟ مراد فرح یدیمهف اجک -زا

: دیوگیم مارآ و باصعا یب شرآ

! ایربک وگب وتفرح -

ِرکف ینعی .. تسا دب شلا ح ینعی . درادن هفاضا ِفرح و یخوم یخوش ی هلصوح ینعی
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تسود رتدوز هچره ینعی . دنکیم شتیذا ، دشاب هتشاد دناوتیم یفرح هچ ایربک هکنیا

صا رایماک یاهفرح هک دمهفب و دونشب ار شیاهفرح و دنزب فرح رتخد نیا هکاب دراد

هچ؟! ینعی ال

دیآ. یم نییاپ شهاگن . دروآ یمن ار وا ِفرح ورپزا هتسخ یاهمشچ ِندید ِبات ایربک

: دیوگیم و دریگیم سفن .. هدیسام شبل یور هدنخ .. شرآ ِدیفس ِترشیت ات

.. میشاب نوریب ماوخیم .. دایمن مندز فرح اجنیا -

. دنزیم یرادادص ِدنخزوپ شرآ

؟؟ ارچ تقونوا -

: دیوگیم تلا جخ زا و..خیلا و..کر هناقداص و دنکیم شهاگن ایربک

.. هتفیب دیابن هک ییاقافتا نوا زا مدصرد هی ماوخیمن -

: دیوگیم صرح اب شرآ

؟؟؟ یقافتا هچ -ثمال

: دیوگیم تینابصع و فسات اب شرآ . دنکیم هاگن طقف ایربک

تزا ماوخب هک مدموین هار همهنیا ! هریم ایچ ِتمس وت ِبویعم ِخم ما، یچ ِرکف وت -نم

شیتآ و بآ هب ومدوخ وت ِندیسوب هساو هک متسین تخبدب مدقنا .. مریگب بل

؟؟؟ یفرط یک اب یدرک رکف .. منزب

: دنزیم یدنخرهز شرآ . دنزب دنخبل مه هرذ کی یتح دناوتیمن رگید رابنیا ایربک

متساوخ ..نم مینزب فرح مایب یتفگ وت ؟؟ هتگرم هچ ! موناخ رتخد یدش ضوع -

؟؟ نم مدموا نیا هساو ؟؟ یایب

شرآ هک.. دشاب نامدوخ ِنیب دنچره .. هدرک روغلب یا هرخسم ِفرح هچ هک دنیبیم ایربک

یایربک زا بیجع شلد هک هن.حاالیی رگید حاال بخ!اما دوب مه شندیسوب ِرکف رد

. تسا رُپ زیچ همه یب
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: دیوگیم ایربک ، دیوگب یزیچ هرابود هکنیا زا لبق

؟؟ مینزب فرح نییاپ میرب یایم .. شاب .. متفگ ترچ .. مدنورپ یچ هی اباب -وُخ

،ای دنشاب نیشام یوت هک دشاب مهم ال صا دهاوخیمن و درادن یرارصا رگید شرآ

.وب دروآ یمرد ار چییوس و دریگیم مشچ یفرح و تفلا خم ِنودب نیمه یارب . نوریب

. دشکیم ار هریگتسد هلصاف ال

. تسا بارخ ناشنیب یاضف ردقچ هک دنیبیم و دنکیم هاگن شندش هدایپ هب ایربک

ردقچ و.. تسا هتفرگ و یبصع خاالقو دب شرآ ردقچ .. تسا دب ودره حِلا ردقچ

وا! زا رتدب شدوخ

یاهبش نیرتدب زا یکی . دهدیم نییاپ یتخس ارهب ضغب و دشکیم شیولگ یور تسد

هیرگ ِقح یتح و دنکیم هبرجت دراد ار شا یگدنز یاه هظحل نیرتدب ..ای شا یگدنز

. درادن مه ندرک

: دنکیم دنت مدق ، هداتسیا شرظتنم هک یشرآ ِتمس وهب دوشیم هدایپ نیشام زا

.. میرب نزب .. شاداد مدموا -

: دهدیم رکذت تیدج اب شرآ

؟؟ هریم تِشوگ ..وت دایمن مشوخ ! شاداد وگن نم -هب

: ددنخیم و دیآ یم درد یور درد و دزرلیم وا ِیدج ِنحل یارب ایربک ِلد

.. میرب نزب .. شرآ .. سیئر .. تسود .. قیفر بخ! -

، هلصاف یمک اب مه ایربک .. درادیمرب مدق و دریگیم مشچ مه رد یاهمخا اب شرآ

کی گنتلد تس.. وا ِگنتلد ردقچ هک دهدیمن مه تیمها رگید یتح شرآ . شرانک

.. شندرک لغب هظحل کی طقف .. هظحل

هتچ! هک دیسرپیم نم زا تنامام -

: دنکیم وا هب ییارذگ هاگن ایربک
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مه! یسک هچ زا هُا هُا م؟؟ -هنن

: دیوگیم مارآ و دنکیم دییات شرآ

! ییاج همه زا ربخ یب ِمدآ هچ -زا

. دنزیم ندینشن ارهب دوخ ایربک و تسا هنعط رپزا شرآ یاهفرح

شدوخ زا دیدج ِلدم هی هعفد دایم،ره هریم یه هتفه هس ود نیا وت تخبدب -

.. هرایمرد

تس: وربور هب ایربک ِهاگن . دزادنا یم کرتخد هب یا هشوگ ِهاگن شرآ

درگرب منکیم قد مراد هگیم راب ..هی هنوخ یاین ادرف ات هگا تمشُکیم هگیم راب -هی

ِرتخد هگید هگیم راب ..هی هنوخ ایب طقف ، ماوخیمن تزا یچیه هگید هگیم راب ..هی هنوخ

.. یتسین نم

یسدح دناوتیمن ال وصا دسرتیم ایربک یاهرکف زا ادیدش . دنکیم تشم تسد شرآ

رارکت شرس یوت یِه رایماک یاهفرح طقف . دنزب وا ِنُک بارخ هناخ یاهرکف ِدرومرد

دنک! تخبدب ار شدوخ دهاوخیم شقمحا ِرهاوخ هک دوشیم

؟؟ هنوخ یدرگیمنرب ارچ بخ -

: دیوگیم تیمها یب یرهاظ هن..اب هک لا یخیب ایربک

حاال.. مریم -

: دنکیم شهاگن میقتسم شرآ

؟؟ -یِک

: دریگیمن وربور زا مشچ ایربک یلو

.. ازور نیمه -

؟؟ نوریب یدز ارچ ال -صا
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و باذج یاهمشچ ات تس یفاک هاگن نامه و دنکیم وا هب ییارذگ یلیخ ِهاگن ایربک

. دزیرب شبلق و دنیبب ار وا ِیبصع

.. مدوخ ی هنوخ متفر تقو دنچ ..هی نوریب مدزن -

: دتسیا یم و درادن ندناچیپ ی هلصوح شرآ

.. مدیسرپ یچ یمفهیم بوخ .. ایربک نزن تیرخ هب وتدوخ -

. دروآ یم مک سفن یه و دشکیم یدنلب ِفوپ ایربک

.. نوشمنیبب متشادن هلصوح تقو دنچ -هی

: دزادنا یم یاباال هناش ایربک . دنکیم شهاگن طقف شرآ

.. نوشمنیبب دموا یمن مشوخ -

: دسرپیم ثکم اب شرآ

؟؟ ارچ -

.. یدوخیب ، دنکیم هاگن شیاه یناتک هب ایربک

.. مشاب اهنت متشاد تسود -

: دسرپیم یتخس هب شرآ

؟؟ ینیبب یتشادن تسود منم -

..و دناوتیمن .. دراد رورغ شرآ . دشکیم باال شرآ یاهمشچ ارات شهاگن دوز یلیخ ایربک

: دیوگیم

... طقف .. هراد یتیمها ینکن رکف هتبلا -

: دیوگیم شفرح ِنایم ایربک

.. تمنیبب متشادن تسود -

شا هنیس یوت یزیچ .. دنکیم مخا . دنام یم شناهد یوت فرح و دوشیم تام شرآ
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: دیوگیم یدنخزوپ ..واب دوشیم نیگنس

ین... مهم -

: دیوگیم هرابود و دریگیمن مشچ ایربک اما

! شرآ تمنیبب تساوخیمن ملد اعقاو -

دراد شبلق .. دزیریم مه هب لک هب شباصعا . دنزب دنخزوپ دناوتیمن یتح رگید شرآ

و..اب دوشیم اجباج شیاج ..رد دنکیم مخا .. دنکیم توکس .. دنکیم ثکم .. دوشیم تیذا

: دسرپیم دب حِلا

؟؟ ارچ -

: دیوگیم مامت ِیمحریب اب شرآ یاهمشچ رد ..اما دوشیم درُخ دراد نورد زا ایربک

شیپ یدایز مه اجنیمه ..ات هشاب یزیچ نومنیب نیا زا رتشیب مرادن تسود نوچ -

همانرب یتقو .. یشب کیدزن مهب دح نیا ات مداد هزاجا هک دوب نم زا هابتشا .. تفر

.. میدنوشک اجنیا هب دوخیب تس، هگید یازیچ نوم هدنیآ هساو نوماه

دنزب یفرح دناوتیمن . دنکیم اجباج دردرپ ..ای.. محریب ِیماداب یاهمشچ ِنیب هاگن شرآ

: دیوگیم مخا اب ایربک و

متشادن تسود نیمه هساو .. هزیرب مه هب وت ِرطاخ هب ماه همانرب ماوخیمن -

رارکت ، یدرک ماهاب ترتفد وت هک یا هرخسم ِراک نوا هگید ماوخیمن ال ..صا تمنیبب

.. هشب

ادج درمان یایربک زا شهاگن و دراشفیم شا یناشیپ یور تسد .. تسا هدز تهب شرآ

ار ایربک یوزاب ، گرم هب ور ابحِلا شرآ .. درادیمرب مدق . دریگیم مشچ ایربک .. دوشیمن

: دنادرگیمرب دوخ ِتمس هب تنوشخ ارهب ووا دریگیم

! منیبب نک ربص -

: درغیم وا ِباصعا یب یاهمشچ رد ایربک

؟؟ ینومب تسود ماهاب ینوتیمن یتفگ ..دعب یتسود یتفگ .. تقافر یتفگ ؟؟ شرآ هیچ -



tlg
:@

NOVELSLAND

ِیتسود هی زا رتشیب ام نیب ماوخیمن ورب..نم راذب ینوتیمن هگا ! ِکوا ؟! ینوتیمن

! هشاب یلومعم

کی رتخد نیا یاهمشچ .اما دوشیم درُخ دراد بیجع شرورغ . دنزیم سفن سفن شرآ

! دشاب ایربک ِیبلق یاهفرح دناوتیمن .. دشاب یعقاو دناوتیمن اهفرح ..نیا دراد یدرد

؟؟ هنیمه تفرح -

: دنکیم دازآ ار شیوزاب برض اب ایربک

.. مگب تهب ویچ همه ،ات شاب قیفر .. شاداد -هرآ

: دیوگیم یا هرخسم ی هدنخ واب دنکیمن رواب شرآ

! نزب وتفرح ! قیفر .. مدرک لوبق نک رکف .. هشاب -

و دریگیم مشچ عیرس یلیخ . دروآ یم مک دراد و دنکیمن لمحت ایربک

هک دیوگیمن یزیچ و دنیبیم رات شهاگن . درادیمرب مدق وا هب تشپ و.. ددرگیمرب

و بیجع حِلا هچ ایربک هک دمهفیم بوخ .. دمهفیم شرآ .اما دزرلب شیادص دسرتیم

و دنکیم مخ شتروص ِتمس هب رس و دوریم شرانک و دریگیم ار شا هناش ! دراد یدب

: دنکیم شهاگن

تلد روجره مدآ ِتروص وت ینزب لز یدلب بوخ هک وت ؟؟؟ ینکیم رارف یچ -هه!زا

.. نزب وتفرح و اسیاو .. ینزب فرح تساوخ

: دهدیم ناکت مکحم ار شا هناش ایربک

.. شاج ِرس یمرحمان مرحم ، شاج ِرس تقافر ! نزن نم هب تسد -

. دنکیم لمحت دراد زونه و.. دراشفیم مکحم ار شتشم و دنکیم تشم تسد شرآ

منک.. تسار ت هنوش هب ندز تسد هکابهی متسین دیدب دیدن ردقنا سرتن -

مه ار شباوج .اما دشکیم تلا جخ و دروخیم اج وا ِمشخ ورپزا کر ِفرح زا ایربک

: دهدیم
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.. دایمن مشوخ نم ،اما یتسین دیدب دیدن -وت

: دنزیم ایربک هب یا یندرگ سپ رابنیا هدش، هدرشف ِکف اب شرآ

؟؟ یدیمهف .. ینزب فرح یروطنیا نم اب منیبن هگید .. دایمن تشوخ هک منهج -

ایربک تسا رظتنم شرآ . دنکیم شهاگن پچ پچ و دراذگیم شندرگ یور تسد ایربک

یرفک شیاهفرح و شدوخ ِتسد زا ردقنا دنک.هک تالیف رتدب ،ات دنزب یرگید ِفرح

هدش پچ ِهاگن نامه واب دهدیمن شتسد هناهب ایربک دنک!و شهل اپ ِریز دنزب هک تسه

: دیوگیم

بخ! -

و ثحب یارب یتح کرتخد . تشادن ار ایربک ِییوهکی ِندمآ هاتوک نیا ِراظتنا شرآ

دهاوخیم شلد رتشیب .. دوشیم هناوید رتشیب .. دوشیم یبصع رتشیب ! هدماین مه اوعد

: دیوگیم شصرح ِمامت .هکاب شدنزب

! یدن تدوخ ِتسد راک هشاب تساوح .. یریم ژ انیتاپ نم ِخم ور یراد دب بشما ایربک -

: دیوگیم یمارآ ِنحل ،اب باوج رد ایربک اما

.. مینیشب اج هی میرب ..ایب منزیم شیش هرذ ،هی ریگن یدج -

نیا ، فرط کی شیاهفرح . دیشکیم اوعد هب تشاد ناشراک هک راگنا هن راگنا

یاهمشچ نیا هب تنعل .. شهاگن ..و رگید ِفرط کی شضیقن دضو رپزا یاهدروخرب

! یماداب و قارب

. درادیمرب مدق شرس ِتشپ ، یقیمع ِسفن اب شرآ . دتفا یم وهار دریگیم مشچ ایربک

ار..کال شا هنارسپ و داشگ یاهسابل . دنکیم شهاگن تشپ ..زا شا یمدق ود رد

هک هدننک هناوید و.. صاخ و بیجع دوجوم ..کی شفیرظ ِلکیه .. شیاهوم .. شه

! هچب هرذ کی دنکیم یزاب شباصعا اب هروج همه ردقچ . دروآ یم دنب ار شسفن روطنیا

.. ینکن تخبدب وتدوخ مرب،اتوت هک تساوخ مزا تشاداد -

: ددنخیم دنلب ایربک
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! هنزیم دایز رز یماک -

. دزیم تیرخ زا فرح هک دهدیم ار رایماک یاهفرح نامه یوب . تسا خلت ادص نیا اما

؟ ینک تخبدب وتدوخ یاوخیم هک هنزیم -رز

: دنکیم وا هب ییارذگ ِهاگن یدنخجک اب ایربک

وتو هب یطبر هچ ؟؟ هدرک مه ِرس ترپ و ترچ یچ یماک نیا ؟؟ دوب اجک یتخبدب -

؟! هراد تنتفر

وا هب مه ییاه طبر کی اقافتا هک دنکیم سح ارچ دنادیمن . دنکیم شهاگن قیقد شرآ

. دراد

؟؟ هرادن -

! هرادن اباب -هن

؟! دنکیمن راکنا مکحم یدایز

فرح مهاب مایب یتساوخ مزا هک هیچ نم هب شطبر منیبب حاال.. مونشیم .. شاب -

.. مینزب

. تسا تخس ندرک ادیپ باوج ینعی ، دهدیمن یباوج ایربک

: دیوگیم شرآ . دنوشیم ،در تسا تولخ اتبسن هک یگرزب ِیشورف ینتسب ِرانک زا

؟؟ یروخیمن یزیچ -

حلا نیا رد مادکچیه .. دنکیمن رارصا رگید مه شرآ . دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

. دنرادن یزیچ ندروخ هب لیم ، تیعضو و

یگرزب ِکراپ هب رگید ی هقیقد دنچ . دننزیمن یفرح مادکچیه و دننزیم مدق مه ِرانک

شهار شرآ . تسا تولخ ابیرقت بش ِتقو نیا رد هک گرزب ِزبس یاضف کی . دنسریم

.. شرانک ، فرح ِنودب مه ایربک و دنکیم جک کراپ تمس ارهب

: دیوگیم یزیچ و دنیشنیم یتکمین یور ایربک رگید یا هقیقد
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.. هبوخ اج نیمه -

اب ایربک هک تسا نیگنس شهاگن یردق وهب دنکیم شهاگن . دتسیا یم شیوربور شرآ

: دناوخیم و دیآ یم نابز هب یا هدنخ

.. هرادن یقرف نومسآ ابحِلا حملا ینکیم هک ماگن -

: دیوگیم هلصوح یب شرآ

وش.. هفخ -

: دوشیم رتدب ایربک

! هیلیخ تارب مَدن نوج ، یتفرگ نم هساو بشما وت هک یا هبذج نیا !اب نووووج -

هک هتبلا ؟! دناد یم شدوخ . دنکیم یزاب شرآ ِدب ابحِلا دراد هنامحریب ردقچ

: دیوگیم یرتدب ی هدنخ هکاب دنادیم .. دنادیم

؟! مریمب ؟؟؟ مریمب -

: دیوگیم شَمه رد تدش هب یاهمخا اب شرآ

هتچ! وگب طقف -

: ددنبیم مشچ و دنکیم زاب مه ارزا شناتسد ایربک

حیلا! ..هچ هدیم حیلا لیف..هچ هدنُگ هییاوه بجع ... مریمیم مراد ! هییاوه بجع -خآ

: دشکیم رانک شتسد و دنیشنیم شرانک یا هرخسم ِدنخرهز اب شرآ

نک! عمج وتتسد -

ِرت ظیلع یاهمخا یتقو .اما دنکیم شهاگن مخا واب دشکیم بقع ار شتسد ایربک

لیدبت یا هناسولپاچ ی هدنخ هب شیاهمخا و دنزب یفرح دناوتیمن ، دنیبیم ار شرآ

. دوشیم

.. نومتقافر هساو مدیم نوج ،نم شاب مقیفر طقف !وت قیفر مریمیم متِمخا هساو -
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زورب ، تسه هک ینیا زا رتشیب ار شبارخ وحِلا دنامب مارآ هک دنکیم یعس ردقچ شرآ

. دهدن

.. میقیفر -

: دیوگیم هلصاف بال ایربک

! تِمد اباب تمد -

یور ار شه .کال دنیشنیم شرآ هب ور تسرد ونازراهچ تکمین یور و ددرگیمرب دعب و

: دیوگیم نیح نامه ورد دنکیم اجباج شرس

.. شاداد نیبب -

یا هدنخ کت اب ایربک . دنکیمن یضارتعا مه شنتفگ " شاداد هب" یتح رگید شرآ

: دنکیم الح صا شدوخ

! متسود .. بصم ال هخرچیمن هگید ِروج منوبز .. هدنمرش -خآ

: دهدیم همادا حلا نیا واب دیآ یم شا هرخسم مه شدوخ

زا ماوخیم ..اما هداد تلیوحت و هدرک مه ِرس ییاترپ و ترچ هچ یماک منودیمن -نم

.. هرادن یطبر وت هب هک ینودب شلوا نیمه

: دیوگیم یدنخزوپ اب شرآ

هیقب ؟؟ بخ .. هرادن یطبر نم ..هب مدیمهف شاب ؟؟ ینکیم دیکات یکی نیا ور رابدنچ -

ش؟؟

ره هک شدوخ ! تسا تخس هاگن نیا ِرباربرد ندز فرح ردقچ .. ردقچ هک دنیبیم ایربک

؟! دروایب ماود روطچ هاگن نیا ِربارب رد رگید .. دنکیم هبرجت ار گرم دراد هظحل

منم ، ینتفر ِرکف هب ..وت میراد نوم هدنیآ هساو ییارکف هی مودکره ووت ..نم نیبب -وُخ

.. نومیگدنز ِنتخاس مو هداونوخ و مدوخ ِرکف هب

: دیوگیم رارقیب و هلصوح یب شرآ
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؟؟ بخ -

. دتسرفیم نوریب تدش اراب شا هنیس رد هدش هلولگ ِسفن ایربک

! یزاب لگسا .. هگید هشور شمسا هک میدروآرد هتقو دنچ نیا مه ییاهیزاب لگسا -هی

مدای منم .. یرب یراذب دیاب و هنتفر ت همانرب هک تفر تدای ..وت میتسود تفر نومدای

! یزیچ ره ..زا هرتمهم م هساو یزیچ ره مزا هداونوخ یلا حشوخ هک تفر

راب نیمدنچ یارب بشما . دراشفیم تکمین ِیتشپ یور ار شا هدش تشم ِتسد شرآ

. دوریم لا وس ِریز دراد ایربک یاهفرح ِرطاخ هب شرورغ

ش! هیقب -

. دنزیم جوم درد شا هدنخ ..ِهت ددنخیم ایربک

؟؟ دیسر اجک هب تنتفر یاراک -

: دهدیم یباوج باصعا یب شرآ

.. هریم شیپ هراد -

: دیوگیم نیسحت هب ایربک

؟؟ یریم یِک ! بوخ ..هچ لویا -

.. نزب وتفرح ی هیقب .. شاب هتشادن راک نم ِنتفر -هب

: دنکیم جک هناش ِتمس هب رس نک شوگ فرح ِرتخد کی ِلثم ایربک

.. هشعاب -

: دهدیم همادا ار شدوخ ِفرح مهزاب اما

.. منکیم تنتفر تحار هساو ، دایبرب متسد زا یراکره -

: دبوکیم تکمین ینهآ ِیتشپ ارهب شتشم شرآ

! نزب وتفرح ی هیقب ایربک -
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..و شیارب دنک فعض رود کی ایربک هک دوشیم ثعاب شنتفگ ینابصع و یدج روطنیا

دوش! تحار و دریمب .. دریمب هک دهاوخب ادخ زا دعب

: دیوگیم یتخس ،هب دشکیم شتروص هب هک یتسد اب

منک.. رکف جاودزا هب ماوخیم -

هتشادن فرح نیا زا یکرد چیه ..ای دشاب هدینشن ار شا هلمج ال صا هک راگنا شرآ

: دیوگیم طقف .. دشاب

یچ؟! -

: دیوگیم هرابود ایربک

.. شرآ منک رهوش ماوخیم ! نوج .. هداوناخ ِلیکشت .. جودزم .. ندرک رهوش .. جاودزا -

نیا رد هتفرگ شا یخوش . دنکیم اجباج ایربک یاهمشچ رد هاگن هدز تهب شرآ

؟! تیعقوم

! هرخسم -

: تسا دنلب هدارا یب شیادص و دراد ضغب و ددنخیم ایربک

هلا.. ..حاب مشرکف وت ..اما هیزاب هرخسم اباب -هرآ

: دهدیم لُه ار ووا دنزیم ایربک ی هناش هب شتسد اب شرآ

وگن! ترچ -

: دیوگیم و درادیم هگن تکمین یور ار دوخ ایربک

ِتیعقوم .. مراد مه شمدآ .. مندرک رهوش ِرکف وت یدج یدج ؟؟ هیچ ترچ -هنواال

ِفرط زا هراشا هی ِرظتنم طقف .. پوت ِپوت ! یلوواااع ظاحل همه ..زا نفخ سیِک .. پوت

.. هزیرب ماپ هب وشرادن و راد ات هنم

؟!! هچب نیا ال صا دنزیم یرز هچ . دمهفیمن ار ایربک یاهفرح . دنزیم جیگ شرآ
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.. نزب وتفرح ی هیقب دوب.. لا ..حاب شاب بخ -

: ددنخیم ایربک

ال صا نیا زا رتهب .. مدرک رکف شهب تقو دنچ نیا وت یلک ! هنووید منکیمن یخوش -

دیاب وشِمد هتبلا .. یضار اال متحا مه یمام .. یضار یهوک ! هشیمن نم هساو

ِقل ِنوک سپ .. سین مهم دایز ، یقیفر هک.. ماوت .. یضار ممدوخ .. یچیه هک یماک .. منیبب

! یضاران

تشم یوت ار شا هقی وهکی . درادن ار ایربک یاهترپ و ترچ ِندینش لمحت رگید شرآ

: درغیم مارآ شا هدش هدرشق یاهنادند ِنیب وزا دریگیم

زا رتشیب یاوخب .. یتفر مباصعا ور یفاک ی هزادنا هب بشما ! نزب وتفرح مدآ ِلثم -

هک... تمنزیم .. نیچمه .. ایربک .. تمنزیم نیچمه ینک، م هنووید نیا

یور شیاهبل و دراشفیم شتشم یوت ار ایربک ِزولب ی هقی طقف . دهد همادا دناوتیمن

ایربک . دوشیم یش تمال دراد شزغم دیآ. یم دنب دراد شسفن و.. دنوشیم هدرشف مه

واب یتخس هب شرآ و.. دنکیم هاگن نونج رپ یاهمشچ نآ هب طقف . دنکیم هاگن .. طقف

: دیوگیم یا هتفرگ شخ یادص

! یگیم یچ منیبب نزب وتفرح .. یباسح تسرد -

شا هقی شرآ . دشکیم رگید تمس ار شهاگن .. دنوشیم رپ شیاهمشچ . دنزیم کلپ ایربک

: دهدیم ناکت شتشم یوت ار

-ِدنبلا!!

: دنکیم هاگن وا هب هرابود ضغب نامه واب دنکیم مخا ایربک

! منکیم رکف نامیرن ..اقآ دیشخبب وتا.. یرن هب مراد ! متفگ هک نیمه -

ی هدنخ اب هرابود دعب یا هیناث .اما دروخیم رُس ایربک ی هقی یور زا روابان شرآ ِتسد

: دیوگیم و دریگیم ار شا هقی یا هدز تریح

! یدیم یزاب ونم یراد -
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هشیمه رتزا یدج .و دشکیم نییاپ ار شتسد و دراذگیم وا ِچم یور تسد ایربک

: دیوگیم یتقو تسا

فرح مقیفر ماب هدنیآ ی هرابرد مراد ؟؟ هراد یطبر هچ ؟؟ مراد وت هب راکیچ -نم

.. منزیم

: دیوگیم یباصعا ییب هدنخ کت اب شرآ

؟؟؟ هدنیآ مودک -

؟؟ دنکیمن مگ ار شروگ ارچ یتفوک ِضغب نیا و دنکیم هزات یسفن ایربک

ماه.. همانرب .. هگید مدوخ ی هدنیآ -

: دنزن دنخرهز دناوتیمن شرآ

! اندروخ هوگ -هچ

؟! هتفر اجک شا یسخُت و دهدب یباوج دناوتیمن ایربک

. دوشیم رت هناوید دراد هظحل هب هظحل و دریگیم برض تکمین ِتشپ شتشم اب شرآ

؟؟ هندرک رهوش ت همانرب ... تاه همانرب و هدنیآ -

رابکی هیناث ره ار شتشپ تسرد هک ییوا ِتشم ِبرض و.. دهدیم یاباال هناش ایربک

دیآ. یم دورف شبلق یور رابره راگنا ، دنازرلیم

-حاال!

: ددنخیم رتدنلب و رخسمت اب شرآ

! تاه همانرب ی هرابرد هدب.. حیضوت رتشیب ؟؟ بخ -

هتسشن نوخ هب یاهمشچ نآ زا هظحل کی ایربک هک دیوگیم یباصعا یب اب ردقنا

! یشحو وگالِخ نیا یاه یرارقیب یارب دهدیم ناج دراد ، سرت زا رتشیب .اما دسرتیم

هک.. هگب تارب منوج بخ -
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دبوکیم تکمین ِتشپ هب رتمکحم ار شتشم شرآ ،هک دوریم بقع یمک نیح نامه رد

: درغیم مکحترپ و

ورن! بقع -

شرس وکالهارزا دنکیم زارد تسد وهکی شرآ . دنام یم تکرح یب هدارا یب ایربک

: دشکیم

.. منیبب رتهب وتاشچ نوا نم هک رادرب ترس زا مباحاص کالِهیب -نیا

: دیوگیم و دوریم کاله ِتمس هب شتسد . دوشیم هدز تهب ایربک

! منیب دایب هدب -کالهور

شهگن شیاج ِرس مکحم و دریگیم ار ایربک یوزاب و دراذگیم شتشپ کالهار شرآ اما

: درادیم

! نیشب وش هفخ -

. دنیبیم رتحضاو ار..حاال.. شا هدرک ضغب یاهمشچ شرآ ..و دنکیم شهاگن ایربک

: دراشفیم ار ایربک یوزاب و دیآ یم باال یتخس هب شسفن

؟؟؟ تتروص رسو نیا الوتاب صا یگیم یچ منیبب .. نزب فرح .. نیشب -

: دنکیم مخا شکانتشحو حِلا نامه اب ایربک

نک! لو ور وزاب -

: دیوگیم یتقو تس وا زا رتدب شرآ

یتفگ وگب.. هرابود .. یتفگ یچ ال صا مدیمهفن ؟؟ یک اب یتفگ وگب.. ت هدنیآ ی هرابرد -

؟؟ ینکیم رکف یک هب

.هب دنکن هجوت ، دراشفیم ار شیوزاب هک.. ییوا ِتسد ِشزرل هب دنکیم یعس ایربک

هیقش ی هدش هتسجرب ِگر هب یتح مه.. شرورغ ورپ یناور یاهمشچ مه.. شیاهمخا

مه.. شا
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: دیوگیم و دنکن هجوت مه شدوخ ِگرم هب ور حِلا هب

؟! منزب فرح مدآ ِلثم مولَک ود یتشاذگ -هگا

: تسا مارآ شا هناوید یادص و دهدیم ناکت رس شرآ

.. مدیم شوگ طقف منم وگب، لماک تدوخ .. مگیمن یزیچ هگید .. نزب فرح بخ هلیخ -

دیابن رخآ و دزرلیم شسفن و دشکیم یسفن ترسح و ضغب وااب ِمارآ یادص اب ایربک

: دنکیم فاص ییولگ و دنزیم یکلپ ؟؟؟ دریمب مدآ نیا ِنتشادن ی هصغ حاالزا نیمه

.. مهِا -

: ددنخیم یا هرخسم یلیخ ِزرط هب دعب و

.. تفرگ مولگ -هه!

شهاگن طقف شرآ و.. دشکیم نییاپ ار شهاگن و.. دنوشیم رپ شیاهمشچ هظحل نامه

: دهدیم همادا ثکم هیناث دنچ اب شدوخ ایربک . دنکیم

هم؟؟ هداونوخ مفده نیلوا هک متفگ تهب هتدای -

: دراشفیم ار شیوزاب مرن شرآ

! نزب فرح نک ماگن -

: دنکیم شهاگن یگف ابکال ایربک

.. متسین تحار یروجنیا -

تملیف یاوخیم ؟!ای هتتخس ردقنا ؟؟ هدب حتلا ردقچ هک منیبب یسرتیم ؟؟ هیچ -

؟؟ هشاب رت یعیبط

: دیوگیم و دنکیم مخا دعب .اما دوشیم الل یا هیناث ایربک

هم؟؟االمن هداونوخ ِظفح مفده هک متفگ تهب هتدای ؟؟؟ نم ِشاداد دوب اجک ملیف -

نم.. هساو تس هنیزگ نیرتهب وتا یرن .. هنومه
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: دنکیم ضارتعا ایربک . دراشفیم رتمکحم ار ایربک یوزاب هدارا یب شرآ

! وتخبدب نک ..لو موزاب تسکش -اباب

: تسا راجفنا هب ور شرآ

؟؟ یگیم هک ورای نیا حاال تسه یک ! هنیزگ نیرتهب -

: دیوگیم ثکم اب ایربک

هدروآ گرزب ِلگ هبعج هی مارب .. مدیصقر شاهاب دوب.. مدلوت ِنشج وت هک نامیرن نومه -

رسپ .. هیراولش تک نومه داد.. وداک ینموت نویلیم نیدنچ ِرهاوج تس هی دوب..مهب

نم زا هک نومه ؟؟؟ مگب شزا رتشیب ؟؟ای شیتخانش هه.. هدیشک ..وتا هپیتشوخ

یه و هشیم هزات شحور هنیبیم ونم هکات نومه .. یهوک ِراکمه نومه .. هدموا ششوخ

... نومه .. هدنخیم

: درغیم ، دهدیم تسد شهب هک ینونج ِمامت واب دنکیمن لمحت رگید شرآ

! هگید وش هفخ -

: دهدیم ناکت رس ایربک

هدب.. مهب ماوخیم نم هک یچره هنوتیم نوا طقف .. نامیرن نیمه ! هگید نیمه بخ.. -

شرس اج کی ار شتینابصع ِمامت دراد تسود االن اعقاو .. شدنزب دهاوخیم شلد شرآ

ِتشم و.. دنکیم اهر ار ایربک یوزاب . دنکیم لر تنک ار دوخ یتخس و..هب دنک خیلا

دیآ. یم دورف ینهآ ِتکمین یور ایربک ِنت ِرانک تسرد شمکحم

؟؟؟ هگم یاوخیم یچ هچب هرذ -وت..هی

ندنک ناج هب شیادص .اما دوریمن بقع و دروخیمن ناکت شیاج زا یتخس هب ایربک

دیآ: یمرد

.. منوسرب ناوخیم هک ییازیچ ..هب ومراد تسود هک ییاسک .. ماوخیم -

: دوریم باال هدارا یب شرآ یادص
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رسواپ؟؟ یب ِشک طخ هکیترم نوا -اب

: دیوگیم و.. دراشفیم بل ایربک

.. تسین رسواپ -یب

و هدز تهب و.. دنک ظفح ار شا یدرسنوخ دناوتن رگید شرآ ات تس یفاک فرح نیمه

ار کرتخد و.. دوشب هدیشک شتسد یوت ایربک ِسابل و دریگب ار ایربک ی هناش ینابصع

ره هک یکف .اب دنکیم هاگن ایربک یاهمشچ یوت ندز سفن سفن .اب دشکب دوخ ِتمس هب

اجباج ایربک یاهمشچ ِنیب یروابان هکاب ییاهمشچ و دوشیم هدرشف رتشیب هظحل

محر یب ،اما دنراد یبارخ حِلا دنچره هک.. یهایس و قارب ِیماداب یاهمشچ . دنوشیم

! دنرادن مه ایح یمک یتح و دنا

! ینزیم فرح ..دب ایربک ینزیم فرح -دب

: دیوگیم شرآ یاهمشچ ورد دوشیم رت محریب ایربک

! تسین رسواپ یب نامیرن نوچ -

و هتفر لا وس ِریز تدش هب هک یرورغ . دنکیم اررپ شرآ دوجو ندش ریقحت ِدب ِسح

. دنازوسیم لد بیجع بشما ایربک

مک دیآ.مک یم شرس یوت یرگید یاهرکف مک .مک دنکیم هاگن طقف یا هیناث دنچ

شبل یور یا هدنخ مک ومک دوشیم رگید ِروج شهاگن ِتلا ح مک .مک دنکیم تریح

مک هک یا هدنخ . دراد تهابش رتشیب رخسمت رپ ِدنخزوپ کی هب هک یا هدنخ دیآ. یم

دنکیم بترم شا هناش یور ار شسابل و دنکیم اهر ار ایربک ِسابل . دوشیم راد ادص مک

: دیوگیم نیح نامه ورد

.. مدیمهف -حاال

: تشادن ار لمعلا سکع نیا ِراظتنا ایربک

ویچ؟! -

ِتدش ..اب ددرگیمرب دراد رورغ مک ومک دزادنا یم ایربک یاپ رسات هب یهاگن شرآ
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! رتهب ِسح ..اب رتشیب

؟؟ موناخ ایربک هیربلد ِدیدج ِشور -

: دوشیم بجعتم ایربک

-اه؟!

: دراد ار شزیمآ رخسمت ی هدنخ زونه شرآ

هلوت وت هگم یدلب مه یربلد ؟؟ یدوب دلب مه ایزاب لدم نیا ..زا ولوچوک یدش گنرز -

؟؟؟ کسوس

: دنکیم مخا یمهفن اب ایربک

م هدنیآ هساو مگیم .. شاداد اتسین شوخ حتلا ؟؟ مدرک یربلد ؟االننم یگیم یچ -

... مدرک یزیر همانرب

دیآ: یم شفرح ِنایم و دهدیم ناکت رس یا هدنخ اب شرآ

هگید یکی وت ..زا ندرک کیرحت هساو هیبوخ هلا..ِهار حاب یلیخ تاه یزیر همانرب -هرآ..

ماوت سپ .. تدوخ ِندرک حرطم هساو یرایبرد یتسد مد یاهادا نیا زا متشادن عقوت

؟؟؟ هرآ

ورد دشکیم یبل رورغ اب شرآ . دنکیم شهاگن طقف جیگ و دمهفیمن ار شیاهفرح ایربک

: دیوگیم ایربک ی هدنام تام یاهمشچ

و ترچ نیا اب مدش کیرحت یلیخ نم ؟؟االن هیچ ایزاب هچب نیا ؟؟ هشب یچ -هک

؟؟ تاترپ

اب شرآ .. هدیمهف هابتشا مه دیاش .. دمهفیمن ..ای دمهفیم ار شروظنم دراد مک مک ایربک

: دیوگیم فسات رپ یا هدنخ کت

.. ییانومه ِنیع ماوت راگنا هک یراد قرف ارتخد ی هیقب اب مدرکیم رکف هگید ور -وت

: دنکیم مه ضغب .. دنچره . دوشیم جک مک مک ایربک ِناهد
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؟؟ یدیمهف یچ نم یافرح -االنزا

.ورد دروآ یم کیدزن ایربک ِتروص ارات شتروص و دوشیم وا هب ور لماک شرآ

: دیوگیم شیاهمشچ

صا ،هن مراد وش همانرب ،هن مراد وش یگدامآ !هن یخُد تسین نم ی همانرب وت جاودزا -

.. منکیم رکف شهب ال

هب مکحم ار شتسد ِفک و.. دمهفیم ار شرآ ِروظنم لماک فرح نیا ِندینش اب ایربک

. دنزیم شا یناشیپ

: دیوگیم یزیمآ رخسمت ی هدنخ کت اب شرآ

نیا رتزا یتسد !ِمد یبقع ایند زا یلیخ .. موناخ تیربک هدش یمیدق هگید اکلَک -نیا

؟! دیسرن تنهذ هب کلک

ِمامت ، هتشاذگ مه یور مشچ و دراشفیم شا یناشیپ یور ار شتسد هک روطنامه ایربک

: دورن رد هروک زا هک دنکیم ار شیعس

؟؟؟ یباسح مدآ هخآ یکلک -هچ

: دیوگیم یتقو دراد ار شا هرخسم ِهاگن و رورغرپ ی هدنخ شرآ

افرح، نیا هدوز نم هساو ..مه نوج رتخد ینزیم هابتشا یلو .. هینز ..خم تسین کلک -

! افرح نیا یاج سرب تندروخ کشاول و ینز رع هب ..ورب هچب فلا هی هئوت هساو مه

: دنکیم شهاگن صرح و یگتسکش لد واب دنکیم زاب مشچ ایربک

؟؟ یمهفیمن ونم ِفرح ؟!! شرآ یگیم یچ ؟؟ هخآ وت تدوخ هساو یگیم یچ -

؟؟ مگیم یچ یمهفیمن

: درغیم و دنکیم مخا لباقم رد مه شرآ

تس هتفه هس ود ؟؟؟ یتخادنا هار هیچ ایزاب هرخسم نیا ! یگیم یچ ممهفیم مبوخ -

و منک جاودزا ماوخیم و منکیم رکف هبفالین یگیم یدموا االن دعب یدش، روگ مگو

یدرک ضرف یچ ونم اترپ! و ترچ نیا وزا هبوخ نم هساو طقف سومان فالنیب



tlg
:@

NOVELSLAND

؟؟؟ یفرط سهلا یود هچب اب هگم ؟؟ وت

: دیوگیم و دراذگیمن شرآ ،هک دهدب ار شباوج دنکیم زاب ناهد ایربک

مک ؟؟ یتفر نم ِخم ور مک ؟؟ یدرک یا هوهق ونم ِباصعا تاراک اب تقو دنچ نیا -مک

زا یاوخیم یچ ؟؟ یاوخیم یچ ؟ یگیم یچ هگید ؟؟االن مه هب یتخیر ونم ِیچ همه

هگید مه.. هب هتخیر همه ماه همانرب هچب هرذ هی وت..وت ِرطاخ هب شیروطنیمه نم؟!!

نیا ؟؟ ینکیم زان مک هگم ال صا ؟؟ مراد ور وت یاندرک یزان هلصوح و حلا طسو نیا

؟؟ هیتفوک هچ هگید دیدج یاندرک یزاب ملیف

رپو ِلد اب شرآ .و دنکیم شهاگن توکس رد طقف رگید و ددنبیم ار شناهد ایربک

: دنزیم یدنخزوپ تینابصع

منک؟!! رکف ماوت اب جاودزا هب منیشب دیاب ، مراد هک یا هرخسم ِطیارش نیا -نماالنوت

ماباب .. تسین فلا خم هگید سکچیه .. هشیم روج هراد منتفر یاراک ی همه هک االین

یافرح ..نیا مشاب منتفر ِرکف هب طقف دیاب ..االنهک هنکیم متیامح هراد هدش یضار

خم و ندرک زان ِتقو ؟؟االن یگیم نم ی هتفرگ هوگ ِعاضوا نیا وت هک هیچ هرخسم

یاوخیم ؟؟؟ تسین سب ؟؟ ونم یدرکن تدوخ ِریگرد یفاک ی هزادنا ؟!هب هخآ هندز

؟؟؟ یزادنب ونم یچ همه کالزا هگید

رت یناور شرآ . دریگیمن شرآ زا مشچ و هدیبسچ شیولگ ِخیب ضغب . دنزیم کلپ ایربک

: دوشیم

! نزن لز نم هب گاپ هلوت ِلثم ردقنا -

: دیوگیم یمارآ یادص واب دشکیم یدنلب ِسفن ایربک

نک.. ربص نیم دنچ ..هی تهب مدنوسر هابتشا نمکال راگنا بخ.. هلیخ -

مشچ یا هیناث دنچ دعب و دریگیم شرآ یولج ندرک ربص ِتلا ح ارهب شتسد ِفک

دشاب طلسم شا هدش هدرول هلو ِدوخ .. شدوخ هب هک دنکیم ار شش تال ِمامت و ددنبیم

درُخ شرآ ِرورغ ِریز هک منهج .هب تسا هدش لا مدگل راب نارازه هک راگنا هن راگنا و

. تسا هدش
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یاهمشچ ورد دروآ یم نییاپ ار شتسد و دنکیم زاب مشچ ، دنکیم فاص هک ییولگ اب

: دیوگیم شرآ ِباصعا یب

؟؟ هرآ هگید هنتفر یوت همانرب -االن

: دیوگیم هلصوح ویب یبصع شرآ

... شاب هتشادن راک ینم همانرب هب -وت

ایهن! هرآ وگب طقف -

: دیوگیم رتمارآ ایربک . دنکیم شهاگن باوج یب شرآ

دصرددص هک مت همانرب ! رتهب مگیم منم .. تسین ت همانرب و رکف وت جاودزا یتفگ -

؟؟ تسرد ، هگید هنتفر

: دیوگیم یگتسخ اب شرآ

.. یراذب -هگا

: ددنخیم دعب و دنکیم ثکم یا هیناث ایربک

رکش.. ور ادخ سپ بخ -

: دیوگیم ایربک . دنکیم عمج ار شا هتسخ یاهمشچ شرآ

رارق هک یمهفب یتقو .. یرب یراذب رتتحار وت هک منکیم تالش مراد منم نک رواب -

،هن یشیم نم ِریگرد ،هن ینکیم ومرکف هن هگید سپ ، یسرب ییاج هب نم اب تسین

.. هزیریم مه هب هچب فلا هی ِنم ِرطاخ هب تاه همانرب

: دیوگیم بل ِریز شرآ

دش.. عورش -زاب

: دهدیم باوج دنلب اما ایربک

ت هساو یدرک رکف .. تهب مدنوسر دب ور بلطم ! مگیم مراد یدج شاداد ِنوج -هن

هه! ؟؟ منزب جاودزا هساو وتخُم ماوخیم و مراد هشقن
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همادا هدنخ ووااب دنکیم مخا شرآ . تسا خلت ..اما هرخسم شا هدنخ و ددنخیم

: دهدیم

..نم تسین هشقن و ملیف و ینز خم و یربلد نم.. ِلگسا ِقیفر ناخ، شرآ ِبانج -هن

و تسار .. منوخرچیمن مدوخ ِرس ِرود ور همقل ، منزب جاودزا هساو وتخم ماوخب هگا

هی هب هک هرآ هگا ؟؟؟ ایهن یاوخیم ونم ماوت .. تماوخیم هک مگیم تهب مایم ینیسح

نیا ِلها یبِک ؟؟ یسانشیمن ونم !وت شلا یخیب شاب هن، هک مرگا .. شمینوسرب ییاج

ایربلد تدوخ ِلوق وهب اینز خم لدم نیا ِلها ام شاداد ؟؟ تس ایزاب کلوگنج

؟؟؟ ما ایربک نم هتفر تدای ؟؟ میتسه

: دیوگیم یدنلب ِمدزاب اب ایربک . دزیریم مه هب لبق زا رتدب .. رگید ِراب شرآ

بارخ حتلا یکی نم ِرطاخ وهب یرب یراذب تحار هک هنیا مرکذ و رکف ی همه -

مه هب وتِنتفر ی همانرب نم ِرطاخ ،هب هشیم روج هراد تیچ همه ..حاالهک هشابن

! یسریمن اج.. چیه نم..هب ..اب نکن فلت دوخیب وتتقو .. شرآ مگیم مراد یدج .. نزن

: درغیم روابان شرآ

وت؟! یگیم یچ -زاب

! دریمب دهاوخیم شلد هک هتبلا .. دراد مه دنخبل . تسا مارآ وا ِسکعرب اما ایربک

! منکیم رکف نامیرن وتا.. یرن هب مراد هتقو دنچ -نم

: دراذگیم شا هناش یور تسد شرآ

.. مرادن یخوش ِباصعا ال ادخاالنصا هب ایربک -

: ددنخیم بجعت اب ایربک

..زا تسین نم هساو رشب نیا زا رتهب .. مگیم یدج ناج اباب ؟! هیخوش ینکیم رکف ارچ -

مکعالهق مک ،اما دایمن مشوخ شزا عفال دنچره درک.. باسح شور هشیم ظاحل همه

رتشیب یرب، ..وت دایم مشوخ شیچ زا منیبب دیاب .. هگید هشیم هتخیر هطبار وت مه

منک.. زکرمت شور منوتیم
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: دهدیم ناکت ار شا هناش شرآ

؟؟؟ هیچ ثمال افرح نیا زا تدصق -االن

: دیوگیم یدرسنوخ اب ایربک

یپیتشوخ و رورغ و تیباذج یادخ .. پیتشوخ .. شرآ ! هئوت هب ندنومهف طقف مدصق -

یِکوا مراد نامیرن اب ..نم هشابن بارخ نم هساو ترکف ! نومَن .. هلضع و لکیه و

ورب! و نّکب نم ..زا مشیم

، ملیف و غورد ای تسا تسار دنادیمن ار..هک ایربک یاهفرح .. تسا هدز تهب شرآ

: دیوگیم ایربک . دمهفیمن

؟! مدنوسر لماک ور بلطم ؟؟ یدش عناق -

هدز تهب و دهدیم ناکت فارطا هب رس دیآ، یم باال یتخس هب هک ییاهسفن اب شرآ

: ددنخیم

.. مدینش ترپ و ترچ طقف -

: دوشیم یدج ایربک

نیا ..اما هیترچ ..ِراک منکیم ورکف نیمه عفال ممدوخ .. دنچره ! هترپ و ترچ نک رکف -وت

.. هنوسریم ماه هتساوخ هب ونم رفن هی

: دیوگیم یتخس ،هب دوشیم پیک هک ییولگ اب شرآ

؟؟؟ اه هتساوخ مودک -

: دیوگیم هناقداص ایربک

بخ ! هیضار یلیخ .. هراد شلوبق یلیخ رایهوک هکنیا لوا .. مگیم تهب ، یقیفر نوچ -

مه هب ینعی .. شداوخیم هک هیعافد ِرتخد ِشاداد .. هگرزب ِیعافد ِرسپ هخآ

هرهاوخ هب رتتحار مرایهوک مدب، نوشن یرن هب شوخ یور نم هتبلا .. نسریم

.. داوخیم ونم هنم.. ِهاوخ رطاخ روجدب یرن نیا هک هنیا شلصا ِلصا ! هتبلا .. هسریم
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: دهدیم همادا ایربک و دنزب یفرح دناوتیمن یتح شرآ

یرن اب رایهوک دیاش ال صا ! هشیم ور نوا هب ور نیا زا یدیلوت مش، یِکوا شاهاب -هگا

هریم مه فاک ِدنرب و یهوک ِرابتعا باال! هریم هداونوخ تورث و رابتعا ..کال هشب کیرش

باال..

: دیوگیم یزیچ یدنخرهز اب شرآ

! یهوک ِرطاخ -هب

: دهدیم باوج هلصاف بال ایربک

هک منم ِمهس بخ! هشیم پوت نومعضو .. نوم همه ِرطاخ ..هب یهوک ِرطاخ هب طقف -هن

هک ییازیچ نوا هب یهوک یتقو .. هشابن ممهد کی دیاش ِیعافد ِمیظع ِتورث ِربارب رد

ِمان هب وممهس منم .. هرادن شزرا شارب ردقنوا فاک ِدنرب تیریدم هگید ، دیسر تساوخ

هب هنوتیم و هشیم همه زا رتشیب هنوخراک موت هنن ِمهس یروطنیا .. منکیم هناورپ هنن

یچ اب طقف ..انیا هسریمن شهب و هشلا بند سهلا دنچ هک یزیچ ! هسرب یدیلوت ِتسایر

منک.. جاودزا نامیرن اب نم هکنیا ؟؟ هنکمم

دراد،هن یخوش هن ایربک هک دمهفیم رتشیب ، درذگیم ردقچره .. تسا هدز تریح شرآ

! دراد محر یمک یتح دراد،وهن ندز خم و یربلد ِدصق

زونه . تسا رتدرس مه شدوخ یاهتسد زا هک دریگیم ار کرتخد ِفیرظ ِتسد

: دشاب هدرک لگ شا یزاب هرخسم ایربک هک مراد دیما .. یمک

هرو! و رعش تشم ،هی یتفگ یچره بشما هک یگب ماوخیم طقف -

: دنزیم قرب یا هتساوخان ِکشا زا شیاهمشچ و.. دنزیم یمرن ِدنخبل ایربک

.. تسین -

: دراشفیم ار شتسد شرآ

! اتمنزیم ادخ ..هب ایربک تمنزیم -

ی هساک هکیلا حرد ، تقادص ِجوا ورد توکس ..ورد ددنخب دناوتیمن یتح رگید ایربک
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: دیوگیم هدش، رپ کشا زا شمشچ

دوب.. نیمه مفرح ی همه -

یزیچ بل ِریز .و دوشیم اجباج ایربک یاهمشچ ِنیب شرآ ی هراچیب و بارخ ِهاگن

: دیوگیم

... یدش هنووید -

: دیوگیم و دریگیم مشچ فرح ِنودب ایربک

مرب.. مشاپ دش.. رید هگید بخ -

دب زاحِلا دراد . دوشیم هدیشک باال شهاگن و دنکیمن اهر ار شتسد شرآ .. دوشیم دنلب

: ددرگیمرب شتمس هب ثکم اب ایربک . دوشیم هناوید

نک! لو وتسد -

هدز تشحو و هدز تهب ایربک یاهفرح زا زونه و دراشفیم رتشیب ار شتسد شرآ

: تسا

یچ؟! تدوخ سپ -

شرآ یاهمشچ هب دعب و دنادرگیم ار شیاه کمدرم هدش رپ یاهمشچ نامه اب ایربک

: دسریم

.. میسریم نوم یرچک وال سکول و هناقشاع ِیگدنز هب مک مک یرن اب منم -

: دراذگیم ایربک یوزاب یور ار شرگید ِتسد و دوشیم دنلب شرآ

؟! نیمه -

با ییوربا و ددنخیم .اما دکچیم شا هنوگ یور هناشکرس کشا و دنکیم شهاگن ایربک

: دهدیم ال

؟! ماوخیم یچ هگید نیا زا رتهب -
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: دنزیم یدنخرهز روابان شرآ

؟؟ یاوخیم تدوخ هساو ونیا -

: دیوگیم ، دزرلیم هتساوخان هک ییادص و مخا واب دهدیم ناکت ار دوخ ایربک

مرب.. دیاب شرآ نک -لو

مشچ . دوشیم اهر شتسد .. ددرگیمرب ایربک . دروخیم رُس شیوزاب یور زا شرآ ِتسد

وا ارهب دوخ شرآ هک هدشن رود یمدق ود زونه .اما درادیمرب مدق و دراشفیم

و سرت ..اب هلصاف .وبال دنادرگیمرب دوخ ِتمس ارهب ووا دریگیم ار شجنرآ . دناسریم

ار کرتخد ِتروص و دراذگیم ایربک ِتروص ِفرط ود ار شتسد ود یگناوید و تشحو

: دشکیم باال دوخ ی هتسخ و ریحتم یاهمشچ ات

نک.. ربص -

: دیوگیم هرابود و دریگیم یسفن

؟!! نیمه ینعی ..االن.. ایربک نک! ربص بخ هلیخ -

: دیوگیم مارآ یلو .. دوشیم هدنک اج زا یکانتشحو ِزرط هب ایربک ِبلق

.. نیمه -

: دیوگیم رت هدز تشحو رتو رارقیب و دنکیم اجباج شیاهمشچ ِنیب هاگن شرآ

یچ؟!! نم سپ -

: دیوگیم تیدج واب دنکیم مخا و ددنخیم و دهدیم ناج ایربک

منک هچ و..یه هشاب تتخس و هشاب بارخ نم هساو ترکف هگید هکنیا ِنودب .. ماوت -

! یرب یراذب ینوتیم تحار مرب.. یروطچ هک یریگب متام ینیشب و ینکب منک هچ

اوه رد شناتسد هک هدروخ اج یردق دیآ.هب یمن شناهد یوت یفرح چیه رگید شرآ

دنت مدق .. ددرگیمرب و دریگیم وا زا ثکم ارهب شفرح رپزا ِهاگن ایربک . دوشیم کشخ

: دنکیم دنلب ار شیادص هداتسیا هک ییاج نامه زا شرآ .. دنکیم
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نک! ربص -

دیآ: یمنرد تهب وزا دشکیم یتخس ارهب شنیگنس یاهمدق شرآ . دتسیا یمن ایربک

.. تمنوسریم راذب -

: دیوگیم شرآ هب وور دنکیم شتشپ هب یهاگن ایربک

.. هربیم هنکیم مراوس ، ماهنت هنیبب شدوخ .. تسارَو و رود نیمه یهوک -

.و دنکیم هاگن ایربک ِندش رود وهب دتسیا یم . درادرب مدق دناوتیمن رگید شرآ

: دسریم شدوخ ِشوگ هب یتخس هب شیادص

-ورن..

و دنامیم شرآ . دوشیم رترود و رود و ددرگیمنرب مه هظحل کی رگید یتح ایربک اما

..و شندش رود .. دنوریم رژه شزغم یور ایربک یاهفرح .. بارخ حِلا ایند کی

ار..ح شدوخ حِلا ردقچ .. دنزیم خی شبلق ردقچ .. دنکیم درد شرس ردقچ .. شیاهفرح

. دمهفیمن ار شگرم هب ور ار..حِلا شبارخ ِلا

کشا .. دنیبیم رات شهاگن . دهدیم صیخشت ار رایهوک ِنیشام رود ..زا نابایخ رد ایربک

ِنیشام ِتمس هب یلطعم ِنودب .. دزغلیم شا هنوگ یور و دنکیم ادیپ یهار دوخ یارب

. دوشیم راوس و دوریم رایهوک

و هاگن ِششک و تسا نوریب هب شهاگن ایربک . دنکیم شهاگن طقف اه هیناث رایهوک

: دیوگیم هلصوح ویب یدج نیمه یارب . درادن ار یچیه و فرح

! یهوک تفیب -هار

مه رد شیاهمخا . دنکیم هاگن ینارگن و یتحاران اب شرهاوخ ِبارخ حِلا هب رایهوک

: دسرپن دناوتیمن و دوشیم

؟؟ بخ دش یچ -

: دنزیم هشیش ی هبل ارهب شتسد و دنکیم عمج ار شیاپ کی ایربک
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.. مرادن باوج لا وس ی هلصوح .. زادنب هار وباحاص اب -نیا

ارهب نیشام و دریگیم مشچ ، دتسرفیم نوریب ینیب زا هک یدنلب ِسفن اب رایهوک

یتخس وهب دنزیم سفن سفن و دراذگیم مه یور مشچ ایربک . دروآ یمرد تکرح

.. دورب و دراذگب تحار دناوتیم دنک.حاال مامت ار هیرگ هک دنکیم یعس دراد

******************

هک ییاهفرح زا زونه . دنکیم درد شرس ایربک یاهفرح ِرورم زا زونه زور.. هس زا دعب

! درکیمن یخوش ایربک .. دوشیمن شرواب و تسا هدز کوش ، هدینش

. دنوریمن نوریب شرس زا اهرکف .. دوشیمن بوخ شدردرس . دشکیم رس ار مود گالِس

اعقاو ؟!! درکیمن یربلد ؟! درکیمن یخوش . دبوکیم شزغم یور کیزوم ِدنلب یادص

؟؟؟ نیمه

شنادرگرس ِهاگن .اما دنیبیمن ، دنصقریم شیوربور هک ار ناوج یاهرسپ و رتخد

ار شرورغ مامت ِیمحریب واب دوب قداص و دنزیم قرب هک دنیبیم ار یماداب یاهمشچ

. دزیم فرح یرگید ِسک ..زا تفگیم ار شیاه همانرب . درکیم هل تشاد

"! مشیم یکوا نامیرن اب مراد ورب..نم و نّکب نم "زا

ِروز زا دهاوخیم شسفن و دریگیم شتآ و دنکیم غاد شرارکت رابره هکاب ییاهفرح

. دیایب دنب اهفرح نیا ِندوب نیگنس

: دونشیم ار یسک یادص

؟؟ یتدوخ وت ردقنا ارچ شرآ -

هلصوح ال صا ..هک دهدیمن ار شباوج . دهدیم صیخشت ار اسیلا یادص ،اما دنکیمن هاگن

. درادن مه ندز فرح هملک کی ی

ایربک . دنکیم رکف .. دنکیم رکف . دنکیم رکف ، دنکب دهاوخیم ایربک هک یراک هب بش نآ زا

ِسک هب تسا رارق ایربک هک .حاالیی دورب و دراذگب تحار دیاب .حاال دیوگیم تسار
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..حاال درادن نآ رد ییاج چیه وا هک ییاه همانرب .. دراد ییاه همانرب دنک.. رکف یرگید

و هچب فلا کی نیمه ِریگ و دوشیم روج دراد شنتفر یاهراک ِمامت زاساهلا دعب هک

درذگب تحار ، ایربک یاه همانرب هب ندرک رکف اب دناوتیم دوب..حاال هرخسم ِتاساسحا

. دورب و دراذگب و

؟؟؟ شرآ -

هراشا کی ِرظتنم تسا تقو یلیخ هک ییاسیلِا . دونشیم ار اسیلا ِزان ورپ مرن یادص

. دنشاب هتشاد مهاب هدش هک مه هداس یلیخ ِیتسود کی لقادح ات تس یوا

: دیوگیم هتسخ و مارآ و دشکیم شیاهمشچ و تروص هب مکحم ار شتسد

.. اسیلا تراک ِیپ ورب وشاپ -

: دیوگیم تحاران اسیلا

.. مدش نارگن هدش؟! یزیچ ؟؟ یا هتخیر مه هب ردقنا ارچ -

شا هسیاقم درمان ِرتخد نآ ..اب دوشیم شا هریخ . دنکیم هاگن وا هب ثکم اب شرآ

،اما تسا درگ شیاهمشچ .. یناوختسا و سولم ِتروص ..اب رتخد یدایز یاسیلا . دنکیم

رُپ.. وت ،اما تسا کچوک شیاهبل .. کمناب

تسا هام دنچ طقف هک ییایربک . دنکیم روصت دوخ یارب ار ایربک هظحل نامه و

هچبرسپ کی ار وا هک مه لوا ِهام دنچ ..و هدشن مه سلا کی یتح ! شدسانشیم

.. نوطیش رشو و بیجع ی هچبرسپ ..کی تخانشیم

هاتوک یاهوم .. شا هتسجرب یاه هنوگ دنا. تشرد و یماداب ..هک قارب و هریت ییاهمشچ

هبُرژ زاین هک یمرُف شوخ رُپو یاهبل .. شس وکابال یزورما سیِف .. شتلا ح شوخ و

! یتح دنرادن

رتخد نیا ردقچ .. ردقچ .. شا یندرک لغب و فیرظ ..ِنت شنت .. شنت ِرطع .. شنت ِرطع

ِتسد زا ردقچ تس. یبصع ، نتشاد مک نیا زا ردقچ و دراد مک هظحل نیا ار..رد

کرد هب دتسرفب ار کرتخد و دنک هبلغ شیاهسح هب دناوتیمن هک تس ینابصع شدوخ

مه شمشپ ارهب هرجنه نع ماسرب ، رورغ واب دزادنیب نوریب شبلق و.. نهذ وزا
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اهروشک نیرت هافر ورپ نیرتهب زا یکی رد شدوخ ِیگدنز هب دورب و... دنکن باسح

! دسرب

ی هدنخ هتساوخان و دوشیم ناجیه ورپزا بجعتم وا ِمیقتسم و هریخ ِهاگن زا اسیلا

دیآ. یم شبل یور یزان رپ

؟؟ شرآ هدموا شیپ یلکشم -

نیمه زا یکی هن؟؟ای اسیلِا ارچ .. دنکیم رکف . دشکیم یقیمع سفن . دنزیم یکلپ شرآ

یاهرتخد زا یکی ..ای هتفرگ اه هچب زا یکی هک یا ینامهم یوت یاهرتخد

! ایربک زج هب یکره .. یکی ... انشآ

: دریگیم اسیلا ِتمس ارهب گالِسخیلا

نک.. شِرُپ مارب -

: دریگیم شتسد ارزا یلا تسیرک ِماج و دنکیم جک هناش ِتمس هب رس اسیلا

.. مرایم تارب هگید یکی -االن

هب اضف ِنشور و کیرات رد شرآ .و دوریم راب ِزیم ِتمس وهب دوشیم دنلب شرانک زا

یارب و.. تسا تیباذج و زان رپزا اسیلا . دنکیم هاگن شا هدیشک یاهاپ و هاتوک ِنهاریپ

. درادن یتیباذج چیه وا

.زا ددرگیم ینامهم یوت و صقر ردحِلا یاهرتخد ِنیب و دوشیم ادج اسیلا زا شهاگن

. دراد یا هزنرب ِتسوپ هک یدنولب و دنلب دق ِرتخد نآ ..ات هتفرگ نشور مشچ و روب نآ

. دراد ینیچ ورپ هتلکد ِنهاریپ هک یکی نآ ای

! کچوک ِزیچ کی طقف . ایربک ِلثم تس یزیچ کی ِلا بند ..هب دنکیم هاگن هک ار مادکره

.. دنشاب هتشاد مه هیقب هک تیصوصخ کی

. دنکیمن ادیپ یچیه و دنک زکرمت دناوتیمن هک تسا رپ ایربک زا شنهذ ی همه یردق هب

کی طقف .. بشما و دنک ادیپ ششک اهرتخد نیا زا یکی هب هکاللقا یباذج ِزیچ چیه

. دورب نوریب شرس زا ایربک ِرکف هقیقد کی ، دشن ..ای هقیقد دنچ دشن ..ای تعاس
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ایربک ِتسد زا رتشیب و دنکیمن ادیپ .. دوشیم بارخ شلا ح رتشیب و دنکیمن ادیپ

زا یتحار هب رتخد نآ هکنیا ..زا هرخسم حِلا نیا ..زا شدوخ ِتسد ..زا دوشیم ینابصع

زج هب مه هظحل کی یتح دناوتیمن دزو..وا فرح ابوا رگید ِمدآ کی هب ندرک رکف

دنک. رکف یرگید ِرتخد چیه ،هب شدرمان و تفرعم یب ِیضوع ِدوخ

رسواپار یب یوتا ی هرسپ ونآ هدرک اجار همه ِرکف ایربک ..هک دوشیمن شرواب مهزاب

. تسا هدید شدوخ یارب هنیزگ نیرتهب

"! تسین رسواپ "یب

شدوخ رتزا زیچ همه یب نآ زا روطچ زیچ همه یب کرتخد هک دیآ یم شدای مهزاب

درک! عافد

: دوشیم هتفرگ شتمس هب رپ ِماج

.. دییامرفب -

.ال دریگیم ار ماج هدننک یناور مهو رد یاهرکف واب دنکیم اسیلا هب ییارذگ هاگن

: ددنخیم نارگن اسیلا . دوشیم خیلا ماج زا یمین و دشکیم رس هعرج

؟؟؟ شرآ یشن تسم .. رتمورآ -

هاتوک یاهوم ونآ هنارسپ ِپیت نآ اب رتخد نآ هقیقد کی دوشیمن . دنکیم شهاگن شرآ

؟! دورب نوریب شرس ..زا شندز فرح ِزرط ونآکالهونآ

: دراذگیمن شرآ . دنیشنب دهاوخیم اسیلا

! نیشن -

: دیوگیم بجعتم و دروخیم اج اسیلا

؟! یاوخیم یزیچ -

: دنکیم هراشا ، دنصقریم سنلا ِطسو هک ییاهرسپ و رتخد ِتمس هب شرآ

! صقرب -ورب
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: دیوگیم هرابود و دنکیم شهاگن بارخ ِباصعا اب شرآ . دروخیم اج رتشیب اسیلا

.. تمنیبب ، صقرب -

یزیچ نینچ وا زا شرآ هک تسا راب نیلوا . دنکیم شهاگن تهب رد یا هیناث دنچ اسیلِا

؟! شدنیبب ووا دصقرب ..هک دهاوخیم

؟؟؟ ارچ -

: دیوگیم شیاهمشچ رد یبصع و رامخ شرآ

منک.. تاگن ماوخیم -

: دسرپیم ثکم اب اسیلِا

؟؟ تسین بوخ -حتلا

وابوا دنکیم رکف کدرم نآ هب دراد ایربک ؟؟؟ دوشیم مه نیا زا رتهب ؟! شلا ح

روج دراد یعنام چیه ِنودب هک مه شدوخ ِنتفر یاهراک .. دراذگب رارق دهاوخیم

؟!! دوشیم رگم مه نیا زا رتهب .. دوشیم

.. نکب ومتفگ هک یراک ؟؟ یراد راکیچ نم حِلا -هب

وهکی . دوشیم سح زا راشرس ومه دیآ یم ششوخ ومه تسا بجعتم مه اسیلا

: دیوگیم و دنیشنیم شرانک

.. میصقرب مهاب ایب بخ -

ِنایم ار ماج ِیلا تسیرک ی هندب و تس ینابصع و دراد صرح هتساوخان شرآ

. دراشفیم شناتشگنا

! منکیم تاگن و منیشیم اجنیا -نم

: دیوگیم و دراذگیم شا هناش یور تسد یمرگ ِدنخبل اب اسیلا

.. شرآ مصقرب ابوت مراد تسود منم -
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یا هیناث دنچ . دشکیم نییاپ ، تسا شا هناش یور هک اسیلِا ِتسد ارات شهاگن شرآ

شتسد و دسرتیم شرآ ِصاخ ی هبذج نیا وزا دوشیم بذعم اسیلا . دنکیم هاگن طقف

ایربک رگااالن هک دنکیم روصت دوخ اب شرآ .و دشکیم بقع یهاتوک ی هدنخ اراب

هناش یور تسد و دوب شکیدزن روطنیا و.. دنصقرب مهاب تساوخیم وا وزا دوب اجنیا

... تشاذگیم شا

مشچ و دنکیم لش ، دوشیم هک ییاج ارات شتاوارک ی هرگ و دهدیم هیکت

. دربب لا وس ِریز ار شرورغ نیا زا رتشیب دیابن دنک. رکف رتخد نآ هب دیابن .. ددنبیم

: دنکیم شیادص طایتحا اب اسیلا

؟؟ شرآ -

اسیلا . دشکیم اسیلا ِتمس وهب دنکیم زاب ار شرامخ و هتسخ یاهمشچ شرآ

: دیوگیم حتلا نامه رد شرآ ،اما دنزب یفرح دهاوخیم

تزا یزیچ هی دیاش هش.. فرحنم مرکف ماوخیم .. یصقرب نم یولج االن ماوخیم -

.. نوریب تفر منهذ زا هقیقد هی دیاش .. هشاب نوا زا رتهب هک مدرک ادیپ

: دسرپیم ثکم ..واب دروخیم اج وا یاهفرح زا اسیلا

؟؟ شرآ ینزیم فرح یک ی هرابرد یک؟! زا رتهب -

: دیوگیم یا هلصوح ویب تسم ی هدنخ اب شرآ

! هرجنه نع ماسرب -

: دنکیم رارکت روابان ، ماسرب ِمسا ِندینش اب اسیلا

؟!! ماسرب -

: دوریم لیلحت شرآ یادص

... ایربک -

-یک؟!
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: درغیم باصعا ،یب باوج یاج هب شرآ

؟؟ مگب دیاب راب دنچ هگید وشاپ -

مه شرآ ِهاگن . دوشیم دنلب شرانک زا ثکم دراد،اب شتروص رد هک یتهب نامه اب اسیلا

مه ارهب شرکف شرآ ِراتفر هکیلا حرد و دریگیم مشچ اسیلا دیآ. یم باال شهارمه هب

. دهدیم ناکت ار دوخ یمک گنهآ اب هارمه و دتسیا یم شیوربور ، هتخیر

و هتخیر مه الهب ماک و هدرک زاب مه ارزا شیاهاپ هکیلا حرد .. هداد هیکت روطنامه شرآ

یم هریخ اسیلا وهب دهدیم ناکت تسد رد مارآ ار شا خیلا همین ،گالِس تسا بارخ

. دنام

ِنماد کی ..و یدنب ِپات نامه ..اب دصقرب روطنیا شیور شیپ ایربک هک دنکیم روصت

یاهاپ نامه . تسا زمرق شفک هک یهایس ِدنلب هنشاپ یاهشفک .و هاتوک یلیخ .. هاتوک

. تسا نیرت صقن یب یلمع و یراکتسد چیه ِنودب ..هک شا هداعلا قوف ِمادنا و.. دیفس

: دنکیم یناوخبل هدنناوخ اب هارمه ..و دنزیم دنخبل شیور وهب دصقریم اسیلا

و.. نگیم نراد ووت نم اجزا همه و... نک هاگن ونم و.. نک او وتامخا -

... وووو نم زا ننک رود ور.. وت مراذیمن .. ومدوجو همه وت.. هتفر وت قشع

.. ششارخ شوگ تدش هب ِندز رع نامه ..اب تسا ششوگ یوت ایربک ِندناوخ یادص

.. مزاسیم ونوم هدنیآ قشع و دوبن و دوب یایور ابوت -نم

.. مساسح وت یامشچ یور نم هخآ نکن هیرگ نم شیپ

دهاوخیم . دهدیمن تیمها ،اما دهدیم صیخشت ار ناحبس دیآ.. یم اسیلا ِشیپ یسک

. دشاب ایربک زا رتهب هک دنک ادیپ رتخد نیا زا تیصوصخ کی و دنک هاگن اسیلا هب طقف

یرگید ِسک هب ایربک یتقو . تسا هارمه یگنرمک ی هدنخ و هنیک اب اسیلا یور شهاگن

دنک! تالیف یمک ات دنکب اراللقا شیعس دناوتیم مه ،وا دنکیم رکف
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: دیوگیم یراکتمدخ هب وور دشکیم رس ار ماج یاوتحم ی هیقب

.. زیرب مارب هگید ِنیاپماش -هی

: دنکیم یمیظعت راکتمدخ

.. نابرق مشچ -

یرتخد ِسکع و..هب دروآ یمرد ار یشوگ . دریگیم برض شیاپ اب گنهآ اب هارمه شرآ

هک راگنا .. دراد یفرخزم ِپیت تس.. یسس شناهد .. دراد یگرزب ی هدنخ هک دنکیم هاگن

؟! تسا باتیب روطنیا رتخد نیا یارب ارچ .. تسا هچب رسپ کی

.. شنهاریپ ونآ شندز لت نآ ..اب ینامهم یوت ِکرتخد . دنکیم هاگن ار رگید سکع

و دهد هئارا ییابیز ِصقر دراد یعس زونه هک دنبیم ار اسیلا و دشکیم ارباال شهاگن

. دهد شناشن ار ایربک زا رتهب ِتیصوصخ کی

اب صقر . دنکیم هاگن رت قیقد ار اسیلا و دنکیم جک رس . دسریم شتسد هب رُپ ِماج

ریگسفن روطنامه دوشیم ؟! دشاب شخب تذل ایربک اب صقر ِلثم دوشیم مه اسیلا

؟!! دوشیم یتنعل .. دشاب

! ایربک اب تچ دیآ. یم شیور ِشیپ مایپ ی هحفص و دنکیم اردر ایربک ِسکع

: دنکیم پیات هنیک اب

! منهج هب -ورب

پیات یرگید ِمایپ و تسا هدش هدرشف یاهنادند ِنیب زا شا هدنخ . دوشیم لا سرا مایپ

: دنکیم

.. سین مهم مارب ال -صا

اب هارمه زونه و تسا هارمه هدنخ اب شیاهمخا ..و دروخیم ار شنیاپماش زا یپلق دنچ

: دروخیم ناکت مارآ گنهآ

ور ایند وحِلا قشع مراد دوب..االن هتخیر مه تهب هساو مرکف دوخیب .. رتهب اقافتا -
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منک.. رکف نتفر هب تحار منوتیم !االن یتسین هک هبوخ .. محازم ِنودب .. منکیم

ت دهاوخیم طقف . دتسرفیم و دنکیم پیات یا هرخسم یاهفرح هچ دنادیمن مه شدوخ

! تسین مه شَرو کی هب هک دنامهفب وا وهب دنک الیف

: دتسیا یم اسیلا هب ور ناسحا

؟؟ اسیلا ییاهنت ارچ -

. درچیم ناحبس ِتمس وهب دریگیم شرآ زا مشچ یترپ ساوح اب اسیلا

-اه؟؟

اب دعب .و دنکیم یهاگن ، درادن یشوخ حلا تسا صخشم ال ماک هک یشرآ هب ناحبس

: دیوگیم اسیلا هب ور هدنخ

.. رتخد یهابت وت ردقچ ؟؟ لگسا یصقریم لوغ هرن نیا یوربور یداسیاو -

: دیوگیم یزان رپ مخا اب اسیلا

.. مصقرب شارب تفگ شدوخ بخ ؟؟ ناحبس -هع

. دوشیم درگ بجعت زا ناحبس یاهمشچ

؟! تفگ تهب شرآ -

. دهدیم ناکت رس اسیلا

.. هیروج یلو..هی -هرآ

: دسرپیم مخا اب ناحبس

؟؟ یروطچ -

: دیوگیم ، دنزب یفرح اسیلا هکنیا زا لبق .و دسریم اهنآ هب مه شوهم

؟؟ هنک روج و عمج وشدوخ مکی یگب شرآ هب یرب هشیم ناحبس -
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. تسا شرآ هب شهاگن هک یشوهم . دننکیم هاگن شوهم هب نامز مه ناحبس و اسیلا

رو شتسد یوت ِیشوگ اب یشرآ . دنام یم شرآ یور ناشرفن هس ره ِهاگن هظحل کی رد

. تسین بسچلد ال ،صا هتخورفارب ِتروص نآ اب شا هدنخ و دوریم

: دنکیم پیات دراد دنت دنت هک یشرآ

نوا ..اب ایربک وت ؟؟ یلگشوخ یلیخ ؟؟ یخاش یلیخ ؟؟ ماوت ِفک وت یلیخ یدرک رکف -

رکف ؟؟؟ یمهم یلیخ نم هساو یدرک رکف ت.. هرخسم یاپیت نوا ..اب تتخیر رسو

یکوا تدوخ رتزا هوگ اب یاوخیم هک یگیم نم یور وت یداسیاو ؟؟ هربخ هچ یدرک

تف نم هساو وت زا رتهب .. موناخ تیربک ممشپ ِردفالمن..هب ِمشپ !هب وشب بخ ؟؟ یش

مرَو و رود هک ییافاد ردو نیا زا مودکچیه ی هکیچوک تشگنا ..وت هتخیر نووارف و

مه یلیخ ، یخُد ..هن مزوسیم مراد تندوبن زا هک نک رکف ورب !حاال یشیمن مه نتخیر

! هرذگیم شوخ مهب هراد

.اما دنیبب ار اسیلا ِصقر هرابود ات دشکیم ارباال شهاگن و دنکیم لا سرا ار مایپ

یمن ششوخ ناشهاگن ِزرط .زا دنتسه شا هریخ ناحبس و شوهم و اسیلا هک دنیبیم

: تسا بدا یب هدارا ندز،یب فرح ورد دنکیم مخا و دیآ

! صقرب ؟؟یاال هدرب تتام یچ هساو اسیلا ؟؟؟ دیدز لز یچ -هب

هب وور ددرگیمرب حلا نامه ورد دنکیم ندیصقر هب عورش یمارآ ِنیه اب اسیلا

: دیوگیم شوهم و ناحبس

؟؟ دیدید ؟؟؟ دیدید -

خاال گس و رورغم ِشاداد یارب هشیمه زا شوهم و دریگیمن شقیفر زا مشچ ناحبس

: دیوگیم مارآ .هک تسا رت نارگن شق

.. هنوغاد یلیخ هتقو دنچ .. هشچ منودیمن -

تقو دنچ . دنکیم رکف شریخا یاهراتفر وهب دنامیم هریخ شرآ هب هنارکفتم شرآ

رسپ ِرتخد نآ هب طوبرم و.. درادن مه ار شدوخ ی هلصوح رگید ال صا شرآ هک تسا

تس؟! امن
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: دیوگیم مارآ اسیلا

منک تاگن صقرب هگیم نم ..هب هدرک یور هدایز منک رکف .. تسین لا مرن شلا ح -هرآ

!! هشاب ماسرب زا رتهب هک منکیم ادیپ تزا یزیچ منیبب

: دسرپیم شوهم اب نامزمه ..و دنکیم شهاگن ناحبس

؟!! ماسرب -

: دیوگیم ود نآ هب ور هرابود و دنکیم شرآ هب ییارذگ ِهاگن ، صقر ردحِلا اسیلا

.. نوریب هرب منهذ زا ماسرب ماوخیم تفگ ادخ! هب -هرآ

: ددنخیم یگرخسم اب شوهم

.. سپ هدرک یطاق کاپ -

ندرک یطاق زا شرآ . دزیم ار شسدح و.. دنام یم شقیفر ی هریخ ناحبس اما

! هدنارذگ

مایپ .و دوشیمن خیلا شا هنیک و صرح هروج چیه هک تس یطاق یردق هب هک یشرآ

: دهدیم

ِلگ مه اسیلا .. ننکیم یدنول م هساو یروج هی نراد مودکره هک تساجنیا رتخد یلک -

.. نوشدبس رس

ردح . دنامیم هریخ یشوگ ی هحفص هب هنیک رپ یا هدنخ .واب دنکیم لا سرا ار مایپ

هک یا هزادنا هب مه ار ایربک رگید حاال هک دنکیم رکف و دنزیم واپ تسد دراد یدب ِلا

! هدنازوس ، هتخوس

یپهلا ِدق تینابصع و تریح ِطرف زا شیاهمشچ ، دناوخیم هک ار رخآ ِمایپ ایربک

؟!! اسیلِا ! دوشیم

؟؟؟ دبسرس ..ِلگ نوزیوآ ِتشز ِیا هدافا ِلگزُا ی.. هرتخد ی... هرتخد نوا -

. دنکیم شرت هناوید اسیلا ِندوبن تشز نیمه !و تفرگ روتکاف دیاب ار تشز هک هتبلا
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روطچ دنادیمن . دوشیم رجفنم تینابصع و صرح زا دراد . دنکیم ضغب یِک دنادیمن

: دنکیم پیات دنت دنت شناتشگنا .و دوشیم رات یشوگ ی هحفص یور شهاگن

رکف ! کرد هب بخ ؟!! موناخ نع نوا ؟؟اب دوب یطحق ..مدآ تقایل یب ترس رب کاخ -

تنتفرگ شیتآ زا همولعم هرآ ِردفالتن؟!! ِمشپ هب ؟؟ مشیم تحاران یلیخ االن یدرک

ال صا اجک! نامیرن اجک الوت هرت..صا رس وت زا یلیخ نامیرن نوچ .. یگیم ونیا یراد

نامیرن ابهی نم ؟؟؟ هفاد ردو رپ ترَو و رود هک هچ نم هب ؟؟ یداد مایپ نم هب ارچ

نامیرن منکن رکف .. هتفیب میشوگ ور تمسا مرادن شوخ هدن مایپ هگید .. مشوخ

! دایب ششوخ

هرابود ار شمایپ . دوشیم کشخ اوه یوت دنک.اما لا سرا ار مایپ هک دوریم شتشگنا

کی . دناوخیم هرابود و دنکیم مخا و دنکیم کاپ تسد ِتشپ اراب کشا . دناوخیم

شرآ یارب دهاوخیم و.. هتشون شدح زا شیب ِنتخوس روز زا ترپ و ترچ تشم

دنک؟! لا سرا

و درذگیم بش ِهدزای زا تعاس . دتفا یم لبم یور . دنکیم ندیزرل هب عورش شا هناچ

اب ینارذگ شوخ ِلا حرد و دشاب ینامهیم هب هیبش دیاش ییاج کی یوت االن شرآ

... رگید یاهرتخد

. دوشیم روج دراد هک مه شنتفر یاه همانرب و رتهب و منهج هب هک دیوگیم و

نیمه ال ..صا دشاب ناشنیب مه مناخ نع یاسیلا حاال.. ؟؟ تساوخیمن ار نیمه رگم بخ..

یفاک .. تسین مهم شیارب وا رگید و تسا نتفر ِرکف هب هک دهدیم ناشن دراد شرآ هک

؟؟؟ تسین

پیات هلمج کی ، درادن گرم زا مک هک وحیلا هتفرگ ِلد .واب دنکیم کاپ ال ماک ار مایپ

: دنکیم

.. قیفر ملا حشوخ تارب -

یارب ، دهدن ناشن تیساسح هک نیمه . دراذگیم مه یور مشچ و دنکیم لا سرا ار مایپ

تس. یفاک شرآ ِندرک رود

دسام یم شبل یور هدنخ . دنکیم گنه یعقاو یانعم وا،هب ِمایپ ِندناوخ اب شرآ اما
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؟!! نیمه و..

شلد ..هک شنتخوس دوب.. ایربک ِتینابصع ِرظتنم . تسین شدوخ ِتسد شمارآ ِدنخزوپ

شلا ..ح دوشیم رتدنلب شا هدنخ یادص تس. یدرمان ِجوا .. باوج نیا دوش.اما کنخ

رجفنم تینابصع ِطرف حاالزا نیمه دنکیم سح .. دنکیم غاد .. دوشیم لبق زا رتدب

.. شرگید ِتسد یوت لا تسیرک ِماج و دوشیم هدرشف شتسد یوت یشوگ ! دوشیم

یکانتشحو حِلا هچ هک دمهفیم ، دنیبب مه رود زا سکره هک دزیریم مه هب یردق هب

! مادکچیه .. دنتسین مهم مادکچیه ال صا . دراد

هدیسرت شوهم . دنوشیم نارگن شتروص ِتلا ح ِندید زا اسیلا و شوهم و ناحبس

: دیوگیم

؟؟؟ نیا دش شِچ -

: دنکیم شیادص و درادیمرب شتمس هب یمدق اسیلا

؟؟؟ یبوخ شرآ -

: درادیم شهگن و دراذگیم اسیلا ی هناش یور تسد ناحبس اما

هدش.. یچ منیبب مرب نم ، اجنیمه دیسیاو ورن.. -وت

یم شرانک .و دوریم شرآ ِتمس هب ناحبس و دنتسیا یم ینارگن اب اسیلا و شوهم

: دسرپیم طایتحا واب دتسیا

؟؟ یهار هب ور شاداد -

ار راک نیا تنوشخ اب یردق .هب دبوکیم زیم یور ،گالسار نداد باوج یاج هب شرآ

. دوشیم هتخیر زیم یور شزیچان یاوتحم و دنکشیم گالس ِفیرظ ی هندب هک دنکیم

: درغیم ولگ ِهت وزا

هه!! ! هنوزوسب ونم داوخیم تفاثک ِتقایل ییب هرتخد -

نیا زا رتبارخ عاضوا هک دنیبیم ناحبس . دندرگیمرب ناشتمس هب یرفن دنچ

! تساهفرح
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؟؟ زاب هدش یچ ؟؟؟ یدرک یطاق ارچ ؟؟ هتچ -

، لداعتمان و درادن یلا مرن الحِلا صا .اما دهدیم ناحبس ارهب شا یخزرب ِهاگن شرآ

: دنزیم یرگید فرح

؟؟؟ هچب هرذ هی نیا ال صا هنم ِدح ..رد هشیم مدآ نم هساو هشیم دنلب شاج زا یکره -

: دیوگیم مارآ و دتسرفیم نوریب یسفن ناحبس

؟؟؟ یگیم وماسرب -

: دنکیم دییات یباصعا ییب هدنخ اب شرآ

.. دایم شهب رتشیب ادگ ی هرجنه نع ماسرب نومه -هرآ

ات مهزاب و دناوخیم ار شمایپ مهزاب . دنکیم هاگن یشوگ ی هحفص وهب دریگیم مشچ

! دنکیم زیلیو و زیلیج شنودلا خ اهیف

... ِشزرا یب ِتقایل ..یب یسریم اجک هب منیبب شاب -

. دیوگیم حضاوان و راو همزمز ار شفرح ی هیقب

: دراذگیم شا هناش یور تسد ناحبس

نک.. شلو بخ هلیخ -

: دیوگیم نیح نامه ورد دریگیم ار شا هرامش اما شرآ

ماوخیم طقف ؟؟؟ مشاب هتشاد شراک هک هنم ِدح رد رتخد نیا ال ..صا مرادن شیراک -

! تسین مهم مه هرذ مهی هساو ال صا هک منومهفب شهب

ارهب شدوخ مه یکرخ رورغ نیا اب رخآ رسپ نیا . دناخرچیم هقدح رد مشچ ناحبس

ار! مدرم یامنرسپ ِرتخد ،مه دهدیم انف

جیگ شرس . دوشیم دنلب شیاج زا رارقیب و دراذگیم ششوگ ِمد ار یشوگ شرآ

زا راگنا هک دبوکیم نانچ شبلق و درادیمرب مدق یتمس کی .هب دهدیمن تیمها .. دوریم

. دنزب نوریب دهاوخیم شا هنیس
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.. شنوج هب مشکب شحف اتدنچ نم هرادرب طقف کال.. مدرک شلو -

ار شباوج دهاوخیمن ! دوشیم هدنز و دریمیم رود کی یوا هرامش ِندید اب ایربک

رگید دیابن ..کال تسین تسرد نداد ار مدآ نیا باوج هکاالن دنادیم بوخ .. دهدب

. تسین شدوخ ِتسد و دناوتیمن .اما دشاب هتشاد راک شاهاب

ات دشکیم لوط دنک.و مامت ار هیرگ و ضغب دنکیم یعس و دشکیم یدنلب یاهسفن

: دیوگیم مارآ دنک. رارقرب ار سامت

؟؟ شاداد منوج -

: دیوگیم ، دنکیم درد تدش هب هک یرورغ ،اب دونشیم ار ایربک یادص هک نیمه شرآ

؟؟ موناخ تیربک ِلا وحا -

یعس تس. ینامهم یوت شرآ دوب.. تسرد شسدح . دونشیم کیزوم یادص ایربک

: دهدب باوج توافت یب دنکیم

؟؟ یروطچ تدوخ .. نومشِرآ قآ ِرکاچ -

هکیلا حرد .و دنزیم راوید وهب دنکیم عمج ار شیاپ کی و دهدیم هیکت راوید هب شرآ

: ددنخیم و دنکیم هاگن ناصقر ِتعامج ،هب تسا شبیج یوت شتسد کی

.. تسین الخیلا صا متاج .. یبااااسح هرذگیم شوخ .. پوووت .. بوخ -نم

بوخ شرآ . دریگیم یوا هنیک رپزا ِنحل ِرطاخ ..هب شوخ رطاخ هب هن ایربک ِبلق

! تسین

.. تسین خیلا ماج هک رتهب بخ -

حیلا ..هچ هنکیم بارخ وملا ح طقف وت ِندوب !! هشیمن نیا زا رتهب ال صا ! رتهب -هرآ

! هرتخد یتسین هک هدیم

. دنکیم شوخ اج ایربک یولگ یوت یرتگرزب مجح اب ضغب

؟؟ یراد راکیچ یدز گنز االن بخ -
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ارات درمان ی هرتخد تساوخیم طقف هدز! گنز وا هب ارچ دنادیمن مه شدوخ شرآ

یندش کنخ شا هتفرگ شتآ الِلد صا دوش. کنخ شلد و دنازوسب ، دوشیم هک ییاج

؟؟؟ تسه

؟؟ حیلا هچ رد منیبب مدز گنز -

یدنلب ی هدنخ ..هکاب تسین یباوج ِرظتنم مه شرآ راگنا و دهدیمن یباوج ایربک

: دهدیم همادا

یدیر ، یدرک نوا و نیا یادف وتدوخ ؟؟ یربیم تذل یراد ت هدش ملا هدیر ِیگدنز -زا

هن؟؟ هدیم ..حلا یرادن وبوخ ِیگدنز هی تقایل هک یداد نوشن .. تیگدنز وت

: دنکیم همزمز ار یزیچ شنابز ، دهاوخب شدوخ هکنیا ِنودب و

؟؟؟ هن ینکیم ..حلا هتفر نم ِیگدنز هب یدیر -

هک دمهفیم .. دراد شخ شرآ یادص . دنوشیم هدرشف شیاهمشچ .. دونشیم ایربک

بآ ِندروخ دیاش و یتفوک ِینامهم نامه ِرطاخ هب امتح ندز فرح اباحم یب روطنیا

! دشاب یلوگنش

.. هگید -ورب

: دیوگیم دنلب هرابود ، دشاب هتفگن ار هلمج النآ صا هک راگنا شرآ

..باال هروج ماراک ؟؟ متفگیم تهب هک هتدای .. مدوبن یندنوم ملوا ..زا مریم مراد اباب -هرآ

هک یلگشوخ ِیگدنز نیا زا نومب وت میا..اما ینتفر هک ..ام مسریم شهب مراد هرخ

ربب.. تذل ، یتخاس تدوخ هساو

: دیوگیم مارآ ایربک

.. مربیم -

دهاوخیمن کرتخد یتح ارچ؟! دراد ضغب . دراشفیم شناتشگنا اراب شا یناشیپ شرآ

؟؟؟ دشاب تحاران یمک کی

اب دنچره و هداتسیا یسنلا هشوگ کی ییاسیلا . دشکیم اسیلا ِتمس ارهب شهاگن
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: ددنخیم یا هرخسم ِزرط تس.هب وا ِشیپ شساوح ِمامت ،اما دنزیم فرح شوهم

.. مایم مراد .. هجوج نکن هاگن یروطنوا نوووج -

: دیوگیم بل ِریز .و دنکیم زیت شوگ ایربک

؟؟ تس هرایتپ مودک -اب

: دیوگیم یشوگ یوت شرآ

؟؟؟ یرادن ..راک مصقرب شاهاب مرب هک همرظتنم اسیلا -

یمارآ یادص اب دوش..اما رجفنم تداسح زا دهاوخیم ! اسیلا مهزاب .. اسیلا مهزاب

: دیوگیم

.. هرذگب شوخ -

هلصاف .وبال دنکیم عطق ار سامت و دنکیمن لمحت رگید ایربک . دوشیم توکس یا هیناث

: درغیم و دوشیم دنلب شقه قه یادص

! نوتتفج ِنهد وت -فالمن

! تسیچ زافالن روظنم دنادیم ادخ

و دیآ یم شتمس هب اسیلا . ددنخیم قیمع یشزوس ،اب سامت ِندش عطق اب شرآ

: دیوگیم

؟؟ یدرکیم ادص ونم شرآ -

یاج هب دهاوخیم شلد ردقچ . دنکیم شهاگن طقف هیناث دنچ . دنکیم شهاگن شرآ

ایربک زا شصرح ِمامت دنک..و شلغب مکحم .. دریگب بل شزا .. دصقرب رتخد نیا اب ایربک

دهاوخیم و دنکیم رکف وتا هکیترم نآ هب تفگ هک ییایربک ِلثم دنک. خیلا روطنیا ار

دوش. یکوا شاهاب

کی ِرظتنم . دنکیم شهاگن ناجیه و زان اب اسیلا و.. دراذگیم اسیلا ی هناش یور تسد

ی هلصوح ال ..صا درادن ینامرد تسرد باصعا .. درادن ششک شرآ تس..اما یفرح
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. درادن ار یغولش نیا رد ندنام

: دیوگیم هتسخ و دولا مخا و

! تسین هک فیح .. مدیصقریم تاهاب دوب، اجنیا ایربک -هگا

سنلا ِنوریب ِتمس هب دعب .و دهدیم لُه بقع ارهب هدز تهب یاسیلا یمک و دیوگیم

: دنکیم شیادص شوهم . درادیمرب مدق

؟؟؟ شرآ -

: دنکیم دنت مدق شتمس هب ناحبس . دهدیمن باوج

.. تمنوسریم اسیاو .. شرآ نک ربص -

: دهدیم باوج هلصوح ویب هاتوک شرآ

.. مریم مدوخ -

********

: دنزیم یدنخبل شتحاران ِتروص هب وور دریگیم رایماک ِتسد ارزا بآ ِناویل

.. شاداد یسرم -

: دیوگیم مارآ و دهدیم ناکت فارطا هب یرس فسات و صرح اب رایماک

! کعاخ -

رس ار بآ زا یپلق دنچ ، دتسرفیم نوریب هک یتخس ِسفن واب دریگیم مشچ ایربک

سح دنا، هتسشن شیوربور رظتنم هک ار هناورپ وهنن رایهوک ِهاگن ِینیگنس . دشکیم

کی هب کیدزن زا ..دعب دنتسه اجنیا یوا هتساوخ هب هک تسه یا هقیقد دنچ . دنکیم

! دنزب فرح هک تساوخ هام

ِندوب مهفن نابز زا ردقچ . دزادنا یم یکت ِلبم یور ار دوخ و دوریم بقع مه رایماک
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دیآ. یم شدب ایربک

. دنکیم فاص ییولگ .. دنیشنیم فاص . دراذگیم نیمز یور مارآ ار بآ ِناویل ایربک

یتقو . دونشیم ار یماک ِدنلب ِفوپ یادص .و دنکیم اجباج هناورپ و رایهوک ِنیب یهاگن

: دیوگیم صرح واب تقاط یب هک تسا رایماک ، دوشیم وطالین شتوکس

؟؟ ینکیم نوشاگن رِبورب یچ هساو -االنثمال

: دیوگیم ، دریگب وربور زا مشچ هکنیا ِنودب ایربک

.. یماک فَخ -

: دیوگیم باوج رد مه رایماک

ننک! حلا راذب نزب وترِز رتدوز وت.. هساو متشاذگ ور همه -وتنبلا!

: دهدیم رکذت رایهوک رابنیا

! یماک دنبب -

: ددنخیم تینابصع اب رایماک

نک.. او وت یبِک .. میتسب -ام

: دیوگیم هملک کی هناورپ

! رایماک -

: دیوگیم و دهدیم هیکت یا هرخسم ال ماک ی هدنخ اب رایماک

اباب! نز وت ِرطاخ هب طقف -

: دیوگیم یهوک و هناورپ هب وور دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

.. هشاب نم اب نوتِشوگ .. هدازآ تلود تفه زا هرادن لقع .. ونیا دینک شلو -

... هخآ یلقاع ردقچ ..وت هراک ..نیا سِّنهم لک.. ِلقع -

نیا و دشیم دنلب یکی شاک و دنادرگیم هقدح رد مشچ یماک یاهفرح باوج رد ایربک
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! تخادنا یم نوریب ار ولا تشوگ

دنک: هاگن یهوک و هناورپ هب طقف و دنکن هجوت یماک هب دنکیم یعس

.. ههههک هگب نوت هساو منوج بخ.. -

هدیرپ گنر یاهبل .وهب دنکیم هاگن شیاهمشچ ِیدوگ ،هب نداد شوگ یاج هب رایهوک

. دمهفیم ار شا رناژی زا خیلا یادص ، شیاهفرح یاج هب هناورپ ..و شا

دنک: زکرمت دنکیم یعس و دوشیم ونازراهچ لبم یور ایربک

.. هدیسر مندرک رهوش ِتقو منک رکف نم -اقآ

. دننکیم شهاگن بجعت اب هناورپ و یهوک . دوشیم دنلب رایماک ی هدنخ کت یادص

: دیوگیم رتدوز هناورپ

هیچ؟! تروظنم -

. تسا بارخ شلا ح ردقچ .. ردقچ و دشکیم شا یناشیپ ارهب شتسد ِتشپ ایربک

منک.. رکف جاودزا هب ماوخیم .. هگید نیمه ینعی -

: دریگب مارآ دناوتیمن رایماک

هرَخ.. یلیخ هگب داوخیم -

: دشکیمن شباصعا و دنکیم مخا یماک هب ور ایربک

! نوریب ورب وشاپ وش،ای هفخ ای یماک -

: درغیم ایربک هب وور دوشیم دنلب لبم یور .زا دشکیمن شباصعا ال صا مه رایماک

؟؟ ینزیم فرح تاتیرخ ی هرابرد یروطچ منیبب اجنیا منیشب سپ .. مریم هک همولعم -

: دیوگیم هناورپ و یهوک هب ور دعب و

لا حشوخ !حاال مامت .. شیگدنز هب هنیرب اتود امش ِرطاخ هب داوخیم یبِک کالم.. -ِپُل

یا!ات یراوس هچ منوا هدب.. یراوس نوتهب داوخیم زاب هداوناخ ِوضع نیرت ..رخ دیشاب
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.. دینک حلا شاهاب دیراد رمع

: دنزیم داد ضغب اب ایربک

! نوریب وشمگ یماک -

: دوریم نوریب ِتمس وهب دریگیم ود نآ زا مشچ دنک، هاگن ایربک هب هکنیا ِنودب یماک

! تخبدب هدب وت یراوس -وت

شرس ِتشپ نانچ .وردار دوریم نوریب ایربک ی هناخ وزا دنکیم زاب وردار دیوگیم

! دنرپیم اج رد هس ره هک دبوکیم

هناورپ دش..اما شیاهفرح ِهجوتم شیب مکو رایهوک . دوشیم توکس یا هیناث دنچ

: دیوگیم بجعت واب دنک یراددوخ دناوتیمن

؟؟ ایربک ینزب یاوخیم یفرح هچ هیچ؟! تدوخ ِروظنم ؟؟؟ هیچ رایماک ِروظنم -

یعس و دنکیم ناشهاگن دعب یا هیناث .و دراذگیم مه یور مشچ یدنلب ِسفن اب ایربک

! دراذگب شا هدش خاروس خاروس ِبلق ..رگا دنزب فرح شمارآ اب دنکیم

.. منکیم رکف رفن هی هب مراد هتقو دنچ -هی

: دسرپیم ثکم ِنودب هناورپ

؟؟ شرآ -

تسین رارق و درادن ار شرآ .. شرآ . دوشیم لیدبت ضغب هب شا هدنخ .. ددنخیم ایربک

. تسا شا یگدنز ِدرد نیرتگرزب نیمه و دشاب هتشاد

..هه! شرآ ؟؟ دوب اجک شرآ اباب -هن

رت هدز تهب هناورپ .اما توکس هدش..رد قیقد شرهاوخ یور یفیرظ ِمخا اب رایهوک

: دوشیم

یک؟!! سپ -
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: دنکیم هاگن رایهوک هب ایربک

و یهوک و ینم هدنیآ هساو هنیزگ نیرتهب ال ..صا تسه نم هساو شرآ زا رتهب سیِک -

وهنن! یماک

؟؟ هیک تروظنم ؟؟ ایربک -یک

: دهدیم ار هناورپ ِباوج ، دریگب یهوک زا مشچ هکنیا ِنودب ایربک

.. منکیم رکف وتا یرن هب مراد هتقو دنچ -

: دسرپیم دیدرت هکاب تسا هناورپ .و دنزیمن یفرح مهزاب رایهوک

؟!! هیعافد ِنامیرن تروظنم وتا.. یرن -

: دهدیم یباوج هناورپ هب هریخ و دریگیم رایهوک ِفرح رپزا یاهمشچ زا مشچ ایربک

.. یعافد یرن .. هشدوخ عاه.. -

ِتمس هب هاگن ایربک .. دوشیم توکس . دیوگب یزیچ دناوتیمن تریح زا رگید هناورپ

: دناخرچیم یهوک

.. شراک وت مرب ماوخیم شاداد -

: دیوگیم وهکی هناورپ

... شرآ وتاب هگم ؟!! نامیرن ارچ ؟؟؟ یگیم یچ یمهفیم چیه ؟!! نوا ارچ -

: دیوگیم شفرح ِنایم ایربک

تقافر هی ؟؟ متشاد ینانچنآ ِیتسود شرآ اب نم هگم ؟؟ شرآ مودک ؟؟؟ هیچ شرآ -

.. یلومعم .. ِتقافر .. تسه مزونه هک دوب

نییاپ ار شهاگن .. دنکیم مخا . دریگیم شخ شیادص ..اما یلومعم ِتقافر دیوگیم

؟؟؟ تسین سب هام کی دنک. ضغب مهزاب دهاوخیمن و.. دشکیم

رارم رارق یرن االاب متحا .. دیشاب نایرج ورد مشاب هتفگ هک متفگ .. متفگیم متشاد -هرآ
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! هگید اه همانرب نیا و..زا میشب انشآ و میایب و میرب و منک فیدر

: دنکیم وا هب یهاگن ایربک .و دشکیم یدنلب ِسفن طقف رایهوک

.. نوسرب شهب ربخ -هی

: دیوگیم و دهدیم هیکت یمگردرس اب هناورپ . دهدیمن یباوج چیه رایهوک

رس یوت هرخسم یاراک الزا صا هک ..نم ینکیم راکیچ یراد هنودیم ادخ -

ترس وت ییارکف ..هچ ندنوخ تِشوگ وت ..هچ هرذگیم ترس وت یچ .. مرایمنرد

.. ایربک منودیمن هگید اعقاو .. منودیمن ..نم نتخادنا

: دیوگیم هاتوک ایربک

.. متساوخ مدوخ -

: دربیم ارباال شیادص هناورپ

رارق شاهاب یاوخیم یگیم هنک..االن هاگن تهب هرسپ نیا دموا یم تدب زورید -وتات

رکف شهب یاوخب هک هروخیم جاودزا هب تنس الوت صا ؟؟؟ یدش هنووید ؟!! یراذب

؟؟؟ یتخادنا هار هک هیدیدج ِیزاب هچ نیا زاب ؟؟ ینک

مامت و دنزب ار شفرح رتدوز دهاوخیم . درادن هفاضا ِفرح و حیضوت ی هلصوح ایربک

دوش! و..اهنت دنک ناشدر و دنک

مشاداد .. داوخیم ونم تس.. هیام رخ فرط ؟؟؟ هیچ یزاب هنن نک -لو

و هنک جاودزا یرن اب هشوزرآ یرتخد ..ره نسانش .. نبوخ نوش هداونوخ .. شدسانشیم

نوج الهن وقشع یافرح و یزاب کیتنامر و یتخبشوخ و لوپ وت هشب قرغ

؟؟ ماوخیم یچ نیا زا رتهب هگید .. ینوج

: دنزیم شیادص مارآ رایهوک

.. ایربک -

: دهدیم ناکت فارطا هب رس یفسات یرپ هدنخ اب اما هناورپ
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یچیه اتحاال هبوخ .. یدوب یتخبدب و رقف اتاالنوت راگنا هیام، رخ یگیم یروج -هی

؟؟؟ ینک رکف ازیچ نیا هب ینیشب زااالن هتفگ یک ال اه..صا هدوبن رسک مکو تارب

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

هنن! تارب مراد یچ نیبب ور.. افرح نیا نک -لو

: دهدیم همادا و دراذگیمن ایربک ،اما دنزب یفرح دهاوخیم هناورپ

منک.. تمان هب ومدوخ ِمهس ماوخیم -

: ددنخیم شا یهنن هدز تهب یاهمشچ رد ایربک . دنام یم هناورپ ِناهد یوت فرح

ِدنرب ِیدیلوت ِسیئر یشب ینوتیم هگید یروطنیا .. هشیم رتشیب اکرش ی همه زا تِمهس -

! فاک

: دهدیم ناشن ار شا یگدز تهب و یروابان ِجوا هناورپ یادص

یچ؟! -

: دنزیم بل تریح اب هناورپ . دزادنا یم یاباال هناش طقف دنخبل و توکس رد ایربک

!! ایربک -

. درادن نتفگ یارب یفرح رگید ایربک

.. نوتراک ِیپ دیرب دیشاپ .. نیمه .. هگید بخ -

: دنکیم شیادص مارآ رایهوک

.. یبِک -

.. هگید همومت شاداد -

: دیوگیم یزیچ رایهوک . دسریم ایربک ِیشوگ هب یمایپ هظحل نامه

؟؟ همومت یچ -
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نوج سیئر ِفرط زا هک یمایپ .و دنام یم یشوگ ی هحفص یور ایربک ِهاگن اما

! هتفه کی زا مه..دعب ..نآ تسا

! ایربک منکیم هراچیب ور وت ،نم هشاب تسار یماک یافرح هگا طقف .. اتسین مهم ال -صا

ی هرابود ِندید واب دوشیم زاب شناهد . دوشیم هدیشک باال شیاهوربا .. دنزیم کلپ

: دسرپیم هرابود هک دونشیم ار رایهوک یادص . دوشیم رات شهاگن ، مایپ

؟؟ ینکیم راکیچ یراد هیچ؟! هساو االن افرح نیا ؟؟ یچ ینعی -

: دیوگیم یمارآ یادص اب هناورپ . دونشیمن ار رایهوک یادص یتح راگنا ایربک

ماوخیم نم ؟؟؟ ینزیم ور افرح نیا ارچ ؟؟ تساوخ مهس وت زا یک ناج نامام -

هیچ؟! تدرد منودب

هک یا هناورپ و دراد مخا هک یرایهوک . دشکیم ود نآ ِتمس ارهب شا هراوآ ِهاگن ایربک

روطنیا هک تسه شگرم کی ،ای هدمآ لقع ِرس شرتخد دنادیمن و تسا بجعتم زونه

. دنکیم راتفر

: دسرپیم مارآ یادص و مخا نامه اب رایهوک

؟؟ هتچ -

ضرم .. هملک هب هملک دیآ.. یم شنهذ یوت یه شرآ ِمایپ .. ددنخیم ضغب نامه اب ایربک

؟؟؟ دهدیم ار مایپ نیا دراد ضرم .. دورب دهاوخیم یتقو ایآ؟! دراد

همه زا یرن هک یتفگن تدوخ هگم .. متساوخیم یچ لوا زا هک ممهفیم هزات .. یچیه -

.. هگید منک رکف شهب ماوخیم هک مگیم مراد بخ ؟؟ منک رکف شهب و هلوبق ِلباق ظاحل

..نآ ایربک ی هفایق نیا رخآ .اما دهاوخیم حاالمه یتح .. تساوخیم ار نیمه رایهوک

؟؟ تساوخیم یروطنیا رگم . شا هدش مولظم یاهمشچ

؟؟ یا یضار تدوخ -

: دسرپیم هناورپ شدنب تشپ
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انشآ رتشیب شاهاب و یراذب رارق نامیرن اب یا یضار اعقاو ؟! ایربک یا یضار تدوخ -

؟؟؟ هگم یروبجم ؟؟ یدنوم رایهوک اب یسابردور ؟؟ایوت یشب

: دیوگیم یتقو تسا رایهوک هب ایربک ِهاگن

.. داوخیم ونم وصالِح ریخ طقف یهوک -

: دنکیم هاگن هناورپ هب دعب و

.. ماوخیم ور هداونوخ وصالِح ریخ منم -

ایربک هب وور دوشیم دنلب . دنیشنب دناوتیمن رگید و دشکیم باالیی دنلب ِفوپ رایهوک

: دیوگیم

؟؟ مگب یچ نامیرن هب نم -االن

رارکت هظحل ره شزغم یوت شرآ ِمایپ .. دنکیم توکس و دشکیم ارباال شهاگن ایربک

: دنکیم مخا رایهوک . دوشیم

؟؟ ینزب فرح شاهاب یاوخیم هک مدب ربخ ؟؟؟ مگب یچ نامیرن نماالنهب ایربک -

؟؟؟ منک راکیچ .. مدب شهب وت هرامش .. مدب وش هرامش ؟؟ یراذب شاهاب رارق هی یاوخیم

یوت هدش عمج ِضغب ِطرف زا شیاهمشچ . دراشفیم مکحم شتسد یوت ار یشوگ

: دنزیم یدنخزوپ رایهوک . دوشیم زمرق رپو شیولگ

نک، لح تدوخ اب وتلکشم لوا .. هئوت ِتخیر رسو ..نیا ایربک یراد لکشم تدوخ -وت

.. مینزیم فرح نامیرن ی هرابرد ایب دعب

: دیوگیم عیرس ایربک

.. مرادن لکشم -نم

: دیوگیم فسات اب رایهوک

.. یرادن لکشم همولعم گنشق -

: دنکیم مخا ایربک
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... ایربک وگب وگب.. شهب ؟؟ یراد راکیچ نم ِتخیر رسو ..هب نکب ومتفگ هک یراک -وت

درک! تسس ار وا روطچ مایپ کی نیبب ادخ ویا دنزب ار شفرح ی همادا دناوتیمن

: دشکیم ایربک ِرس یور تسد و دوشیم شکیدزن رایهوک

و ندرک رهوش ی هرابرد ایب دعب نک، نشور تدوخ اب وتفیلکت لوا نم..وت ِرهاوخ -

ایب.. رانک تدوخ اب لوا .. نزب فرح ماهاب بوخ سیِک و نامیرن و جاودزا

: دیوگیم رایهوک یاهمشچ رد ایربک

.. هگید منزیم فرح امش اب مراد هکاالن مدموا رانک -

: دیوگیم یتحاران و مخا اب رایهوک

.. تخبدب ینوغاد .. دوبن تِشچ رسو نیا یدوب هدموا رانک -هگا

: دهدیم یباوج باصعا یب ایربک

... مکی طقف .. مدموا هک مشندموا رانک نک.. لو ونم ِشچ -رسو

: دیوگیم شفرح ِنایم رایهوک

نامیرن هب ادن هی منم دش، نشور تدوخ اب تفیلکت یتقو حاال.. شاب هتشاد ربص مکی -

.. هنکیمن رارف حاال.. تسه یرن .. مدیم

: دنکیم همزمز رتمارآ و دنکیم مخ رس دعب و

هگید یادخ هدنب هی یرادن قح ، هشیم بارخ حتلا یروطنیا هگید یکی ِمایپ اب یتقو -

.. ینک راتفرگ ور

زا نتفر نوریب ِلا حرد .و ددرگیمرب و دریگیم مشچ مخا اب رایهوک . دوشیم الل ایربک

: دیوگیم هناخ

طوبرم تدوخ زج سکچیه هب هگید نوا .. نکب تِمهس ،اب داوخیم تلد یراکره -اما

.. سین

هتسب هناخ ِرد هک نیمه .و دهدیم رایهوک ِنتفر ارهب شا یا هشوگ ِهاگن هناورپ
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: دیوگیم یمارآ یادص واب دنکیم کزان یمشچ ِتشپ هناورپ ، دوشیم

.. ادخب نراد ییور ..هچ هریگب وت زا منیا ی هزاجا دایب سپ !هن وررپ ی هرسپ -

همه ِرکف هب طسو نیا . دنکیم رکف رایهوک یاهفرح وهب تس یتمس هب ایربک ِهاگن اما

ِسرپ وتا ِزان ِیرن وتا... یرن ..اما درادن یتیمها هک شدوخ ! نامیرن و.. شدوخ زج دوب

؟!! درکن رکف وا هب مه هظحل کی ال صا ارچ . هراچیب .. ِنابرهم ِنابز شوخ

: دیوگیم هناورپ

هکنیا ِرطاخ هب ؟؟ هرآ ؟؟؟ ینک رکف یعافد نامیرن هب رایهوک نیا ِرطاخ هب یاوخیم -وت

؟؟ انوا ِتورث هب شدعب و هسرب یعاغد ِرتخد هب رتدوز رایهوک اقآ

.و دوشیم دنلب لبم یور زا تسد هب یشوگ و دنکیمن هجوت هناورپ هنن هب رگید ایربک

: دیوگیم طقف

.. هرادن طبر ازیچ نیا -هب

: دوشیم هریخ یا هطقن هب هنارکفتم هناورپ

یبوخ ِرسپ رظن هب شدوخ مه نراد یبوخ مِیلا ِعضو ..مه اتسین دب مه نامیرن هتبلا -

هطبار مدرکیم رکف نم ..اما داوخیم شهاگن اب یتح یروطچ مدید هک مه ور ..وت دایم

ِیتسود هی طقف یدج هنکن ؟؟ وهی دش یچ سپ .. هشاب افرح نیا رتزا یدج شرآ تاب

دوب؟! هداس

: دیوگیم رکف رد نانچمه هناورپ . درادیمرب مدق هرجنپ ِتمس هب ایربک

کیدزن نامیرن هب یاوخیم نیمه هساو ؟؟ ینکیم جل یراد شرآ ِنتفر ِرطاخ هب هنکن -

هدوز یلیخ افرح نیا وت هساو یلو .. تسین یدب ی هنیزگ نامیرن .. دنچره ؟؟ یشب

منودیمن ..نم ینکب وراک نیا یاوخیم رایهوک ِرطاخ هب رتشیب منکیم ساسحا .. مرتخد

ونم ِرتخد داوخیم مرخآ .. هرادرب نم ِرتخد ِیگدنز زا تسد داوخیم یِک رایهوک نیا

.. شدوخ ِلیماف و کف هب هنوبسچب

: دیوگیم یزیچ هلصوح ویب دتسیا یم هرجنپ ِتشپ ایربک
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.. منکیم تمان هب وممهس رضحم میریم مهاب هنن..دعب ورب وشاپ -

: دنکیم شهاگن یتحاران اب هناورپ

؟؟ راکیچ هخآ یدنوم اهنت اجنیا .. هنوخ میرب -ایب

ار هناورپ یادص ..و دهدیم نوریب اههب هشیش ارزا شهاگن . دهدیمن ار شباوج ایربک

: دیوگیم هتفرگ لد هک دونشیم

مزا مرتخد یتقو هروخیم مدرد هچ هب تسایر و مهس ونم؟ ینکیم تیذا ردقچ -

.. نکن متحاران نیا زا رتشیب .. هنوخ میرب وش هدامآ وشاپ ؟؟ هرود

: دیوگیم طقف .و دریگیمن نوریب ارزا شا هتسخ ِهاگن ایربک

.. مرتتحار اجنیا -

ینودیم ؟ مگیم تهب یزیچ ؟؟ مراد تاهاب یراک ال صا نم ؟؟ یتحاران نم ِشیپ ینعی -

ردقچ هگید هسب هگید ؟؟ تشذگ تخس تقو دنچ نیا ردقچ ینودیم ؟؟ متنارگن ردقچ

مشوخ یزاب سول زا هک ینودیم .. میرب نک عمج وتلیاسو وشاپ .. وتدوخ ینکیم سول

.. دایمن

. دنارذگیم تخس ردقچ وا ِنودب تشدنارد ی هناخ نآ رد هناورپ هنن هک دمهفیم بوخ

رتشیب . دروآ یم راشف شباصعا وهب دنکیم ویخلا رکف یلیخ .. دروخیم صرح یلیخ

! تسا رایهوک هب کیدزن شرتخد هکنیا ِرطاخ هب مه

: دیوگیم هناورپ هب وور دهدیم هیکت هرجنپ ِرانک ِراوید ارهب شتشپ

.. مرادن وت هلصوح طقف .. متسین تحاران تتسد -زا

: دیوگیم رتدوز ایربک ،اما دنزب یفرح دهاوخیم و دنکیم مخا هناورپ

شدوخ .. مرادن مه ور یماک ی هلصوح یتح هنن ِناج ..هب مرادن وسکچیه ی هلصوح -

.. مشیپ دایم

: دیوگیم تحاران هناورپ
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یراک تاهاب هک مدیم لوق منم .. نومَن اجنیا .. تدوخ ِقاتا وت ورب ، هنوخ ایب بخ -

.. مشاب هتشادن

هب هک تسا یرایماک ِرکف .رد ددرگیمرب هرجنپ ِتمس هب هرابود و دریگیم مشچ ایربک

یارب هزمشوخ ِماش کی دیاب . دروایبرد شلد زا دیاب و.. تس یرفک شتسد زا تدش

دنک. تسرد شا ینابصع یولا تشوگ یماک

...دش.. تِرید ، سرب تاراک هب ورب وشاپ -

هناورپ . دنام یم ییانشآ ِگنر دیفس ِنیشام یور .. نابایخ یوت شهاگن نتفگ ِنیح رد

و هداد هیکت شنیشام هب هک دنیبیم ار شرآ .. ضوع رد ..اما دونشیمن .. دنزیم یفرح

شدوخ ؟؟ دنیبیم تسرد .. دنزیم کلپ تس! وا ِدحاو ی هرجنپ هب میقتسم شهاگن

؟!! تسا

ور.. یزاب سول نیا نک مومت .. هنوخ درگرب هتفه ِرخآ ات یلو .. متفر -نم

تفر هناورپ هک دنیبب ات ددرگیمنرب یتح هک تسا هکوش شرآ ِندید زا یردق هب ایربک

نامه زا رود..اما یلیخ .. تسا رود شرآ . دونشیم ردار ِندش هتسب یادص طقف ایهن..

..ب شا یباصعا ..یب شمه رد تدش هب یاهمخا .. تسا صخشم شا هریخ ِهاگن مه رود

! دهاوخیم هچ و هداتسیا اجنآ ارچ تسین مولعم هک شا یفیلکت ال

هیناث دنچ .هب تسا شتسد یوت ِیشوگ هب شهاگن هک دنیبیم رگید یا هقیقد و

ی هحفص !هب دزرلیم یشوگ اب هارمه مه شبلق و.. دزرلیم شا یشوگ هک دشکیمن

. تسا شدوخ و.. دنکیم هاگن یشوگ

ِتمس هب تسرد شهاگن و تسا ششوگ ِمد یشوگ هک دنیبیم .. دنکیم شهاگن

. دنیبیم ار شا هیاس اال متحا .. سکلفر یاه هشیش ِتشپ !زا شدنیبیم دیاش وا..

هناوید هک ییوا دش؟! در تیمها ویب دید ار یوا هنایشحو یاه ییوهکی نیا دوشیم

یصرح و تنوشخ و یرارقیب و مخا یارب دریمیم و تس یروط نشخ تاکرح نیا یا

تس! یتحاران ِرس زا هک
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و مایپ کی اب مه شا یروطنیمه ینعی .. دهاوخیمن ینعی .. دهدب ار شباوج دناوتیمن

دیاب یتخبدب زا هک دونشب ار شیادص رگا رگید .. تفر شبلق ِمامت گنز کی و ندید کی

دنک! شرس رب عملا کاخ و دنزب شا هلک رسو یوت

ناج... یرن هراچیب ییعه

یوت ییاهرکف .و دزوسیم ناجیه و ضغب زا ایربک یاهمشچ و دوشیم عطق سامت

رارق نامیرن اب تساوخیم روطچ بارخ حِلا نیا .اب دوریم و دیآ یم شرس

مه نامیرن یارب شلد دیاب رگید و..حاال دوب نیگنس رایهوک یاهفرح ردقچ ؟؟؟ دراذگب

یب مه نامیرن ِقح همه،رد و همه و یمام و رایهوک و شرآ ِرطاخ هب !هک دزوسب

وشب مامت مهزاب ، دگنجیم شاهاب ردقچره هک یفیلکت بال ِساسحا نیا اب دنک یفاصنا

هب نانک اهاهاهوی و هنامحریب و هنادیلپ و دوشیم شیادیپ شرآ رابره مهزاب . تسین

! دنکیم شا یا هوهق و ددنخیم شراکفا و اهمیمصت ِمامت

هکنیا زا لبق ..اما دریگیم لبق زا رتدب شلد . دوشیم شنیشام ِراوس شرآ هک دنیبیم

زاب ار مایپ .. دشکیم ریت شبلق . دسریم شا یشوگ هب یمایپ دنک، تکرح نیشام

. دنکیم

! ازور نیمه .. یراکهدب نم هب لماک ِحیضوت هدش..هی مومت نکن رکف هدن..اما باوج -

: دنکیم همزمز هتساوخان و دنیشنیم شبلق یور شتسد

؟؟ رتنع یاسیلا نومه ِشیپ یرب یشیمن مگ ارچ -

ار شطسو ِتشگنا شرآ ِنیشام هب ،ور دنیبیم رات گنشق شیاهمشچ هکیلا حرد دعب و

: دهدیم ناشن

و ینک مگ وتروگ یاوخب ،مه یصقرب یهوگ ره اب ینومهم وت مه -عآ!

ًاّدج! کاف روی تدش هب گنیکاف ؟ یاوخیم حیضوت ..مه.. یرب

ی هرطق و دنکیم نیف نیف . دزرلیم ایربک ی هناچ و دوشیم رود تعرس اب شرآ ِنیشام

بال یوت لبق.. زا رتدب ..و دوشیم عمج مک مک شتشگنا . دریگیم هار شا هنوگ یور کشا

تحار ار وا ،هن دنکیم تحار ار شدوخ هن رشب نیا . دنزیم واپ تسد یدب ِیفیلکت

. دراذگیم
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*****

..ات نابایخ ِلوط ..هب تسوربور هب شهاگن و هتسشن نیشام یوت هک تسه یتعاس ود

تسا رظتنم طقف .. درادن مه رارق و مارآ .. درادن هلصوح و باصعا .. تسا هتسخ .. اهتنا

دوش.. ادیپ یکی

هک تس یهار ِلا بند هب ..اما هدیسرن شهب شتسد و دنک ادیپ هتسناوتن هک ار ایربک

ریگ ییاج کی طقف .. دزادنیب ریگ ییاج کی ار تفرعم یب ِیضوع ِیرارف ِکرتخد

! دراد رتخد نیا یارب یهاگیاج هچ هک دمهفب و.. دزادنیب

یوت ایربک ِدوخ یاهفرح زا رتشیب . دوریمن نوریب شزغم الزا صا رایماک یاهفرح

بشید ِیباوخیب ِطرف زا شیاهمشچ . تسا هتفرگ وا ارزا رارق و مارآ و هتفر شخم

. دنکیم رکف شنتفر و..هب هدنام هریخ وربور هب هک یا هدش گنت یاه مشچ .. دزوسیم

چیه خرف اباب . دورب رگید ِهام کی زا رتمک دناوتب دیاش .. تسا روج شنتفر یاهراک ِمامت

تس. یضار ادیدش شرسپ ِندوب منج واب هضرع وزااب درادن شنتفر اب یتفلا خم

ولوچوک ِلکشم کی طقف دنک. هدامآ نتفر یارب ار شدوخ رسدرد ِنودب دناوتیم رگید

! ایربک ِمسا هب ییامنرسپ ِرتخد مه.. ..نآ هدنام طسو نیا

ارهلو شرورغ مامت ِیمحریب واب تخیر شتسد یور ار یکاپ ِبآ ایربک هک دنچره

زا سیخ ِباحاص یب ِیتفوک یاهمشچ نآ دناوتیمن هک وا هب تنعل درک...اما.. هدرول

اجنیا هرابود اهفرح نآ زا دعب هک شقمحا ِدوخ ِدوخ هب تنعل دنک! شومارف ار کشا

یاهفرح دیاش .. دیاش ..هک ایربک اب ندز فرح یارب تس یهار ِلا بند رد هب ورد هدنام

کی رابنیا دیاش . دنکب ییاهطلغ کی دهاوخب وا ِرطاخ هب ایربک و دشاب تسرد رایماک

! دشاب تسار .. شیاهفرح ِسکعرب ایربک ِهاگن دیاش .. دینش ایربک زا یرگید ِفرح

زا هکنیا ِسح . دنکیم تراقح ِساسحا ، تساجنیا ایربک ِسح ِندیمهف یارب هکنیا زا

،نآ دشاب غورد زیچ همه دیاش هک دراد دیما مهزاب و تسا هدش هدز سپ رتخد کی

! شدوخ ِرطاخ هب مه

مه شهاگن کی ِدح رد یتح ار یرتخد چیه هک یبانجیلا ..ع یهانپ ِشرآ زا اعقاو نیا
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هب مهزاب ، دشاب توافت یب دنکیم یعس ردقچره .اما تسا نیگنس یدایز ، دیدیمن

ِمامت ..هکاب رتخد کی . تسا رتخد نآ ِریگرد امامت هک دنیبیم و دیآ یم شدوخ

. تسا توافتم ، هدید شرمع رد هک ییاهرتخد

نوریب رکف ،زا عمتجم ِتمس ،هب ینیشام ِندیچیپ هکاب تسا رکف ِقرغ ردقچ دنادیمن

. دنکیم بیقعت شهاگن اراب نیشام . دنکیم عمج ار شساوح و دیآ یم

زا هدننار هک دنیبیم و دنکیم کیراب مشچ . دتسیا یم ینابهگن ِرد هب کیدزن نیشام

ِتسد ارهب چییوس و دوشیم هدایپ نیشام زا هک رایماک ِندید .اب دوشیم هدایپ نیشام

زا شیب زا دعب . دتسرفیم نوریب تدش اراب شا هتسخ ِسفن هرخ ،باال دهدیم نابهگن

دش! ادیپ یکی هرخ باال راظتنا تعاس ود

: دنکیم شیادص دوش، رترود رایماک هکنیا زا لبق و دوشیم هدایپ نیشام زا

! ایربک ِشاداد -

ِندید ..واب ددرگیمرب و دتسیا یم اج رد بجعت اب ییانشآ یادص ِندینش اب رایماک

همه زا راگنا هک تس یروج کی شهاگن هک دولا مخا ِپیتشوخ ی هدنُگ ی هرسپ نامه

هک دراد ییور هچ رشب نیا سِکان .یَا دوشیم هدز تهب دراد، بلط ار شیاباب ِثرا

دش! شیادیپ هرابود

: دیوگیم راکبلط و دنکیم مخا شدوخ ِلثم

! ایربک ِشاداد ،هن رایماک ! رایماک -

: دنزیم یدنخجک هلصوح یب شرآ

! یماک -قآ

: دیوگیم رتدوز شرآ ،هک دهدب ار شباوج دنت دهاوخیم رایماک

؟؟ مریگب وتتقو هقیقد دنچ هی منوتیم -

: دوشیم رمک هب تسد رایماک اما

؟؟ یاوخیم یچ ؟؟ هدش ادیپ ارو نیا یچ هساو -زاب
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، یناوختسا و فیرظ یایربک ِسکعرب هک دنکیم یهاگن کرسپ ِندوب یلپت هب شرآ

مه شتحت ام ِمشپ رات کی هب ایند ِلک هک تسا مولعم گنشق و تسا رُپ ووت ولا تشوگ

! تسین

.. مگیم تهب یایب -هگا

: دیوگیم یضاران و دشکیم مه اررد شیاهمخا رایماک

ت هلفن منزیم یگیمن .. ششاداد ِغارس یدموا تسار هک ییوررپ یلئِخ هگید -وت

؟؟ رسپ منکیم

: دیوگیم یا هرخسم و هاتوک ی هدنخ اب شرآ

هب مه یکمک هی دیاش .. مینزب فرح تدوخ اب ایب مولک ود ..هی تاهاب مراد فرح -

.. دموا رد تیرخ زا تدوخ ِلوق دشوهب ترهاوخ

: دریگیم دراگ عیرس رایماک

! مَنیب نزب فرح تسرد -

! دنیبیم مشچ هب دراد ار ایربک یوگلا و دنکیم جک شتروص ِفرط کی هب یبل شرآ

ایهن؟؟ یایم بخ هلیخ -

دیاب و دورب دیابن هک دیوگیم شا هنوگ شاداد ِتریغ دنچره .. دنکیم یثکم رایماک

نیا رگا ! رخآ تسا رخ ایربک بخ ،اما.. دهدب دگل و تشم و شحف اب مه ار وا ِباوج

هب دزرا ..یم دنکن یزاب شا یگدنز اب روطنیا و دیایب لقع ِرس ایربک هک درک یکمک ورای

..هن؟! شیاهفرح ندینش

دنکیم لوبق ،اما هدیشک مه اررد شیاه مخا و تس یضاران ال ماک شا هفایق دنچره

: دیوگیم هناتسود ِریغ و

.. یگیم یچ منیبب نزب وتِفرح مایب -

فرح دیاب یرمق هنن ره زا هک هدیسر اجک هب ..هک دروخیم فسات شدوخ یارب شرآ

! درذگن ولوچوک تیربک نآ زا ادخ . دیوگن یزیچ و دیایب هاتوک و دونشب
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: دتسیا یم شیوربور و دیآ یم شتمس هب مه رایماک .. دوشیم شنیشام ِکیدزن شرآ

؟؟ بخ -

ِسفن اب دعب .و دنکیم یدنب عمج ار شیاهرکف و دنکیم توکس یا هیناث شرآ

: دیوگیم مارآ .. یدنلب

.. یماک نیبب -

! رایماک -

دوشیم هلصوح یب شرآ

.. منیبب ور ایربک متساوخ اجنیا مدموا هک زور نوا .. یچره -حاال

: دیوگیم یبصع شرآ هک دریگب دراگ مهزاب دهاوخیم رایماک

ممهفب هک منزب فرح شاهاب و منیبب وتِرهاوخ مدموا هک زور نوا ! منزب ومفرح اسیاو -

هنک.. تخبدب وشدوخ نم ِرطاخ هب داوخیم ایربک هک یتفگ مهب هراد، یدرد هچ

یتحاران کی هاگن نیا و..ِهت دنکیم شهاگن مخا اب طقف . دنزب یفرح دناوتیمن رایماک

: دسرپیم هناتسود هک دمهفیم ! دمهفیم شرآ . دنزیم جوم یا

؟؟ دوب یچ تروظنم منودب ماوخیم طقف -

: دزادنا یم یاباال هناش یا هرخسم ی هدنخ واب دنکیم شیاهبیج یوت تسد رایماک

نم ِرهاوخ ورب! راذب هنودرم و درم یرب، یاوخیم هگا متفگ ... یمهفب هگا متفگ حضاو -

.. شیگدنز هب هنیرب داوخب وت ِنتفر تحار ِرطاخ هب هک هرخ ردقنا

ِمامت ! تسا هاتوک ی هلمج دنچ نیمه .. فرح ِمامت . دنام یم رایماک یور شرآ ِهاگن

. هتفرگ وا ارزا شمارآ و کاروخ و باوخ و هتخادنا دیدرت و کش ارهب وا هک یفرح

دیعب ال صا ییاه یراکادف نینچ رتخد نآ زا ار..هک ایربک ِیدایز یاهندز رز دنکن رواب هک

یگدنز و شدوخ زا نارگید ِشیاسآ ِرطاخ هب هک تسه رخ ردقنا رتخد نیا ..هک تسین

یباسح و تسرد . دنزب فرح ایربک ِدوخ اتاب دریگیمن مارآ شلد ..هک درذگب مه شا

! دنزب فرح
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: دنزب فرح ات دشکیم لوط

؟؟ منومهفب شهب یروطچ ، هشاب نتفر هب ممیمصت نم ..هگا نیبب بخ -

: دهدیم همادا یهاتوک ِثکم اب شرآ . دروخیم اج رایماک

هب ..هگا هدیمن ممانفلت ِباوج .. هدیم شوگ مافرح هب ،هن هنیبب ونم هرضاح هن ایربک -

... هرایمرد ییایزاب هرخسم نیچمه هراد نم ِرطاخ

.. اشاب تندز فرح ِبقارم -یُا

: دهدیم ناکت باصعا یب یتسد شرآ

اباب هک منومهفب شهب و منیبب وتِرهاوخ نیا اج هی ماوخیم لا! یخیب ونم ِندز ِفرح -

یضار ..نم نکن یطلغ نیچمه نم ِرطاخ مرب..هب مراذب ماوخیم متحار ما.. ینتفر نم

.. ینک تخبدب وتدوخ و ینکب یگتشذگ دوخ زا نم ِنتفر تحار ِرطاخ هب متسین

تس یماک دنچره . درادن یباوج شرآ ِفرح اعقاو ..اما دنکیم شهاگن ینابصع رایماک

! شا یتاذ ِندوب رَشت و

!! اینزیم فرح یراد نم ِیجبآ ی هرابرد -

: دهدیم ناکت دییات هب یرس شرآ

.. منزیم فرح مراد یلا عبانج ِرهاوخ لقع، یب ِراکادف یدایز ِموناخ تیربک ی هرابرد -

: دنکیم تشم تسد رایماک

! هکیترم -

: دریگیم باال تسیا ِتلا ح ارهب شتسد شرآ

؟؟؟ ایهن مدب حیضوت شهب و منیبب ور ایربک نم ینکیم یراک -هی

: دیوگیم عیرس رایماک

!! یشاب هتشاد راک نم ِرهاوخ اب ینکیم دوخیب ال صا هن!وت هک همولعم -
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ایب! هاتوک ار رابنیا ، یماک نابرق ار تتریغ

نیا اب وشدوخ هک منک شعناق و مریم مراد هک مدب حیضوت لصفم شهب یاوخیمن -

؟؟ هنکن تخبدب ش هرخسم ِمیمصت

: درغیم دنلب .. ینابصع اتبسن ِتروص و هدش تشم ِتسد نامه اب رایماک

! هدرکن -المز

: دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن شرآ

هدب.. مهب ربخ ،هی تیشوگ وت نزب وم هرامش سپ بخ -

: دیوگیم هیناث دنچ زا دعب .اما دراشفیم مکحم ار شکف رایماک

! اتسین رفن هی وت ِرطاخ هب طقف -

: دیوگیم فسات اب شرآ

.. شمنیبب منوتیم اجک هدب ربخ مهب نزب گنز .. منایرج رد -هرآ

و تسا شناج هک شرهاوخ ِرطاخ هب طقف .. دیایب هاتوک دوشیم روبجم هرخ باال رایماک

! دنکیم بابک ار مدآ لد اعقاو شدح زا شیب یاه یراکادف

**********

دنکیم نت هب یدیفس امامت ی هنادرم ِلدم ِزولب ، شهاتوک اتبسن ِیمه ِرس ِراولش یور زا

یوربور و دشکیم شرس یور مه .شیلا دشکیمن شزولب ِندرک همکد یارب یتمحز و

شیاهوم هک دنچره دنک. بترم رانک ِقرف اب دنکیم یعس ار شهاتوک یاهوم هنیآ

. دنریگیم مرف بوخ و دنا حتلا شوخ

.ورد تسا شیاه کَشوگرَخ زا یکی اب ندرک تچ ِلا حرد لبم یور هداد مل رایماک

نوریب هناخ زا دراد هرخ باال زور ود زا دعب هک تسه مه ایربک هب شساوح حلا نامه

. دوریم
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؟؟ یریم اجک -

: دیوگیم شیاهبل یور یمی ُرِژمال ِندیلا م ِلا حرد ایربک

م.. هنن ِشیپ مریم رس -هی

حلا هب طوبرم شیاهرکف اال متحا .و دراد رس رد ییاهرکف کی ایربک هک دمهفیم بوخ

. تسا شا هنن هب نداد

؟؟ هناورپ هب یدیم وتِمهس -

: دیوگیم یزیچ و دنکیم کاپ تشگنا اراب شبل ی هشوگ ایربک

.. یدیلوت ِسیئر هشب هنوتیم ، هشب شمان هب هگا طقف .. هنوا ِتسد -االمن

. دنزیم یدنخزوپ یماک

؟؟؟ یتفرگ رظن رد یا یراکادف هچ یهوک هساو -

. درادن هلصوح ایربک

و مرادرب جاودزا پیریت یرن ؟؟اب هیچ یراکادف .. تمَکیش وا ِنوج ور وت یماک نک -لو

؟! هیراکادف ، لسع ی هرمخ وت متفیب نوک اب

: دیوگیم بل ِریز طقف . درادن ثحب ی هلصوح رگید مه رایماک

.. یتفین هوگ وت هّلک ،اب لسع یاج هب طقف -اپِب

: دیوگیم رد ِتمس هب نتفر ِلا حرد .و دنزیم ندینشن ارهب دوخ ایربک

ماش مایم ، روخن یزیچ .. متفر مه یزیچ یدیرخ هی دیاش .. منوسریم ومدوخ ماش -ات

.. منکیم تسرد

ار شدیفس یاه یناتک ایربک . دهدیمن یباوج و دهدیم ناکت رس فسات اب طقف رایماک

دهدیم مایپ هرسپ نآ ،هب نتساوخن ِجوا رد رایماک .و دوریم نوریب هناخ وزا دنزیم اپ

هک:
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.. شنوج یمام ِشیپ هریم هراد .. نوریب تفر -

شوهم یاهفرح وهب دهدیم ناکت ار شنت دراد مارآ شا یلدنص هب هداد هیکت شرآ

،اما هتفرگ لد دنچره و هتسشن لبم یور شیوربور هک یشوهم . دهدیم شوگ

. دنزیم فرح شیاه همانرب ِدرومرد دراد دنخبل واب راودیما

یصصخت یاس یکال همه .. شلا بند متفیب ماوخیم .. مراد تسود یلیخ ور یرگشیارآ -

دیاش .. مشابن ناریا ..کال مدیاش .. منزب گرزب ِهاگشیارآ هی ماوخیم .. منکیم مان تبث ور

منکیم ساسحا .. مشاب هتشاد همانرب میگدنز ور مراد تسود .. مریگب مرب اپورا زا کردم

.. هرذگیم یکلا هراد مازور ی همه

"! اطلغ هچ هک:" دیوگن لد رد دناوتیمن ،اما دهدیم شوگ توکس رد شرآ

: دهدیم همادا و دشکیم نییاپ ار شهاگن شوهم و

راختفا منم هب خرفاباب منک یراک هی ماوخیم .. میگدنز وت مشاب قفوم ِنز هی ماوخیم -

یاراک و درمان ِدنهس نوا هب ندرک رکف اب ومتقو نیا زا رتشیب هگید ماوخیمن هنک..

ادعب هک مشاب ییازیچ ِلا بند دیاب .. هملا س هس و تسیب هگید ..االن منورذگب هنوگچب

منک.. راختفا ، مدرک تالش نوشارب هکنیا هساو

: دیوگیم هاتوک شرآ

.. هبوخ -

: دراد دنخبل و دنکیم شهاگن شوهم

وت.. ِشیپ مایب دیاش شدعب -

راتفرگ ندنام و نتفر ِنیب زونه شدوخ . تسا هرخسم و مارآ شرآ ِدنخزوپ

؟؟ دیوگیم هچ طسو نیا شوهم و.. هدش

قفوم تراک وت یه هک ینکیم تالش یراد و یدز تکرش مدید یتقو زا شرآ شتسار -

ماجنا یدیفم ِراک هی تساوخ ملد منم ، یسرب یاوخیم هک یزیچ نوا وهب یشاب

رانک..اباب مراذب ماوخیم ور یروخ تفم و مایم مدوخ هب مک مک مراد وت ِلثم منم .. مدب

! هدموا ششوخ تزا اباب رانک، یتشاذگ ور یروخ تفم یتقو زا ..وت هگیم تسار خرف
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ثمال؟! دوب فیرعت نیا ..االن دنکیم یمخا شرآ

.. مسرب ماراک هب نم ورب وشاپ بخ هلیخ -

! تسا هدرک ادیپ اونش شوگ هزات و دراد فرح یلک زونه اما شوهم

بقع یزادنب وتِراک نم ِرطاخ هب تعاس ود یکی ..حاال امینزیم فرح میراد شرآ -

اجنیا راذب عقوم نوا ..ات میریم مهاب ملا بند اجنیا دایم صقر زاکالس اسیلا ؟؟ هشیمن

.. منزب فرح تاهاب و مشاب

، درادن مه ار شدوخ ی هلصوح دنچره و دشکیم یفوپ ! شرآ نیا اه هدش یراتفرگ

: دیوگیم اما

.. نومب .. شاب -

: دهدیم همادا ار شفرح لا حشوخ شوهم

اج همه .. هشاب هقطنم هاگشیارآ نیرتگرزب ماوخیم ! منزب گرزب سِنلا هی ماوخیم -

... هتفیب انوبز رس نوج شوهم ِهاگشیارآ

ردقچ یهاگ دوب شاداد . دنکیم شهاگن حیلم ِدنخبل اب شرآ و دنزیم فرح شوهم

! تسا تخس

ار یشوگ ، دهدیم شوگ شوهم ِیجارو هب هک روطنامه . دسریم شا یشوگ هب یمایپ

دنک،اما هاگن شوهم هب هرابود دهاوخیم . دزادنا یم شا هحفص هب یهاگن و درادیمرب

زا مشچ دناوتیم رگید ،وهن دونشیم ار شوهم یادص هن رگید ، رایماک ِمسا ِندید اب

داد؟! مایپ یماک . دوشیمن شرواب .. دریگیم یلدنص ارزا شا هیکت . دریگب یشوگ

: دناوخیم و دنکیم زاب ار مایپ

.. شنوج یمام ِشیپ هریم هراد .. نوریب تفر -

هاگن شندش دنلب هب بجعتم شوهم . دوشیم دنلب شیاج زا هدز تهب مایپ ِندناوخ اب

: دهدیم همادا ار شفرح و دنکیم

و... هسرب شنامام و دنهس نیا ِشوگ هب نوج شوهم ِمسا -یآ
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و دنکیم شومارف ار شدوخ ِفرح شوهم . دنزیم گنچ یلدنص یور ارزا شتک شرآ

: دسرپیم تهب اب

؟!! یریم ییاج -

: دهدیم یباوج شتُک ِندرک نت ِلا حرد شرآ

مرب.. دیاب .. دموا شیپ یروف ِراک -هی

: دتسیا یم هدیرپ باال یاهوربا اب شوهم

؟! هدش یزیچ ؟؟ یراک -هچ

: دیوگیم و درادیمرب ار چییوس و یشوگ شرآ

.. مونشیم وتافرح ی هیقب مدموا هک بش .. هنوخ ورب یتساوخن ، نومب یتساوخ -هن..

؟! ییوهکی ردقنا ارچ و دوریم دراد یدج . دنامیم تام شوهم

؟؟ وهی یراک -هچ

.. هگید هراک -

: دیوگیم ثکم اب شوهم

.. مریم یدموین مدید هگا ..دعب منومیم دایب اسیلا یتقو ات بخ -

: دهدیم ناکت شیارب یتسد شرآ

عفال.. بخ هلیخ -

هب ور دعب دیآ.و یم نوریب شرتفد وزا دوشیمن شوهم ِفرط زا یباوج ِرظتنم رگید

: دیوگیم یزیچ یشنم

منم ِرهاوخ نیا هب تساوح .. مراد راک اج هی تعاس ود یکی نم یتمحر موناخ -

.. هشاب

: دنکیم جک رس یتمحر
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.. مشچ -

هکیلا حرد دیآ..و یم نییاپ و دنکیم یکی اتود اهار هلپ . دنزیم نوریب تکرش زا

یلوط . دریگیم ار رایماک ی هرامش ، دنزیم مهاب ار گنیکراپ ِرد ِتومیر و نیشام ِتومیر

. دوشیم رارقرب سامت هک دشکیمن

... امرفب -

داد ایربک زا ربخ هک نیمه .. تسین مهم تس.. یضاران رایماک یادص هک دمهفیم شرآ

! تسین یدب ی هچب هک تسا مولعم

؟؟ تفر -یِک

: دهدیم باوج هاتوک شدوخ ِلثم مه یماک

االن.. نیمه -

: دنکیم نشور ار نیشام و دوشیم شنیشام راوس شرآ

؟؟ اسراپ موناخ ِتکرش تفر -

نیا ..اما هنوخ هرب داوخیم ،ای شتکرش تفر منودیمن هگید م.. هنن ِشیپ مریم تفگ -

.. تکرش هرب اال متحا زور ِتقو

گنیکراپ زا تعرس واب دیآ یم ششوخ رایماک ِراک وزا دنکیم یمخا و دریگیم یسفن

دیآ: یم نوریب

.. منکیم شادیپ مرگ.. تمد -

هب یکمک راک نیا رگا ایهن،اما تسا تسرد شراک هک دراد کش زونه دنچره رایماک

! ندش یتریغ ِلا یخیب ، دنکیم یبک ِندش مدآ

.. شهاوخ -

کت و دنکیم یهاگن هدش عطق ِسامت هب شرآ . دنکیم عطق ار یشوگ هلصاف بال دعب و

ارهب سامت وا زا لبق یکی هک تسا شدوخ ی هرخسم ِعضو ِرطاخ هب شا هدنخ
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؟! ینکیم هچ شرآ رورغ یبِک،اب دنک تلیلذ ادخ یاااو و.. دنکیم عطق شیور

ار شفیک ِدنلب ِدنب و دوشیم هدایپ نیشام .زا دنکیم کراپ نابایخ ِرانک ار نیشام ایربک

یا هظحل . دتفا یم هار هب هناورپ یمام ِتکرش ِتمس وهب دزادنا یم شا هناش یور

دنکیم رکف تس.ای انشآ نیشام نیا . دتفا یم گنر هایس S600 ِزنب کی هب شمشچ

؟! تسانشآ هک

رد روسناسآ . دوشیم نامتخاس ِلخاد و دنکیم شومارف ار نیشام و دریگیم مشچ

ار یرادا ِنامتراپآ ِگنز و دیآ یم نوریب روسناسآ .زا دتسیا یم شرظن ِدروم ی هقبط

.و دوشیم زاب رد رگید ی هیناث دنچ . دراشفیم دراد رارق نآ رد هناورپ ِتکرش هک

دیآ: یم شبل یور دنخبل ، سیئر مناخ ی هزماب و نوطیش ِیخُد ِندید اب یچرادبآ

نم.. ِلگشوخ ِرتخد .. موناخ ایربک هب -هب

: دهدیم ینهپ و تپ ی هدنخ اراب نسم اتبسن ِدرم ِباوج ایربک

؟؟ پیتشوخ یبوخ .. مدوخ یومع ِرکاچ -

: دهدیم ار نابرهم ِرتخد ِباوج دنخبل اب درم

وت..ایب... ..ایب تیبوخ -هب

سالمو مرگ دوشیم وربور هک یسکره ،اب درادیمرب هک مدق .ره دوشیم لخاد ایربک

: دسریم یشنم .هب دنکیم یسرپلا وحا

! اتمروخیم .. یروطنوا دنخن موناخ لگشوخ -

! بصم ال دراد شارک مه اه یشنم ی همه یور ؟! تسین ماسرب یکی نیا انایحا

دیآ: یم شک رتشیب یشنم ی هدنخ

دوب.. هدش گنت تارب ملد ردقچ یدوبن تقو دنچ .. ایربک وت ِتسد -زا

: دنزیم یکمشچ ایربک

هک.. مدادیم مایپ تهب مقشع -
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: دهدیم ناکت یرس ناوج و ابیز ِیشنم

؟؟ یبوخ .. یدنوسریم وتفطل -

: دزادنا یم سیئر هنن ِرتفد ی هتسب ِرد هب یهاگن ایربک

؟؟ تسه نم ِیمام .. وترگیج -

.. هراد نومهم یلو -هرآ

: دوریم رتفد ِرد ِتمس هب ایربک

؟؟ هیک شنومهم -

: دنکیم رکف یمک یشنم

.. یعافد یاقآ .. یاقآ -

واب ددرگیمرب . دوشیم کشخ اوه یوت ، هریگتسد ِتمس هب دوب هتفر هک ایربک ِتسد

: دنکیم رارکت .و دنکیم هاگن یشنم هب بجعت

؟! یعافد -

: دهدیم ناکت دییات هب یرس یشنم

دوب.. نیمه نوشیلیماف منکیم رکف -

؟!! یعافد ِنامیرن -

: دیوگیم هنارکفتم یشنم

درک.. نوشادص نیمه اسراپ موناخ منک رکف -

و تکرش نیا یوت وتا.. یرن . دوشیم اجباج هتسب وِرد یشنم ِنیب شا هدز تهب ِهاگن

؟! دنکیم هچ ناج یمام ِرتفد یوت

ِندوب هب فیلکت وبال هداتسیا روطنامه دنک. هچ دنادیمن .. دوشیم هراوآ یا هظحل

شرس یوت تقو دنچ نیا هک ییاهرکف ِمامت و.. دنکیم رکف سیئر هنن ِقاتا رد نامیرن
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شلیوحت یدنخبل و.. دنیبب .. شدنیبب دناوتیم . تساجنیا نامیرن .حاال تشذگیم

یزاین رگید دوش!و زاب ییانشآ ِباب و.. دنک باترپ شتمس هب یزیچ یخن و..کی دهدب

. دنزب یفرح نامیرن هب رایهوک هک تسین

یفیلکت بال یوت شدوخ یتقو . دوریمن نوریب شنهذ زا یهوک یاهفرح .. طسو نیا اما

؟؟؟ دنک ریگرد مه ار نامیرن هک دشاب دب ردقنا دناوتیم روطچ تس،

؟؟ نوج ایربک هدش یزیچ -

: دیوگیم یزیچ نابز هب طقف ..اما دونشیم ار یشنم یادص

..هن.. نوج -

، دریگب مشچ هکنیا زا لبق رابنیا .اما دخرچیم رد ِتمس هب رگید ِراب شهاگن و

! دتفا یم نییاپ شهارمه هب ایربک ِبلق دعب.. و دوشیم هدیشک نییاپ یرد هریگتسد

ییانشآ ِدرم رد،هب هب کیدزن هداتسیا طقف دنک. هچ هک دنام یم ایربک . دوشیم زاب رد

: دهدیم ار شا هنن ِباوج دنخبل هکاب دنکیم هاگن

.. هراختفا ِثعاب امش اب یراکمه .. اسراپ مناخ دینکیم فطل -

ِندید .زا دوشیم مشچ یوت مشچ ایربک اب هظحل نامه و.. ددرگیمرب فرح نیا زا دعب و

. دنکیم شهاگن طقف هک ییایربک ِلثم تسرد .. دروخیم اج ایربک

! تساجنیا هک مموناخ ایربک -هع..

ِندید زا مه .وا دنیبیم یرد هناتسآ اررد هناورپ یمام و درذگیم نامیرن زا شهاگن

. دروخیم اج لکش نیا هام..هب کی زا رتشیب زا دعب شرتخد

؟؟ یبوخ ؟؟ یدموا یِک ؟!! ایربک -

: دهدیم باوج مارآ و دشکیم یسفن ایربک

-االن..

: دهدیم ناکت میظعت هب یرس نامیرن
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دش.. ضرع -سالم

دنک؟! راتفر روطچ نامیرن االناب دیاب و.. دشکیم شتروص فرط کی هب یبل ایربک

؟؟ مامت راولش تک یروطچ .. نامیرن زیچ.. .. یرن -وُخ..سالم..

دنک. الح صا دنکیم یعس . دناراخیم ار شا یناشیپ و دنزیم جیگ و ددنخیم دعب و

.. هپیتشوخ مروظنم -هه!

تس ییورب لد وت هچ و دیآ یم ششوخ کرتخد ی هزماب ِپیت وزا ددنخیم نامیرن

! هچب نیا

.. ینک مادص ینوتیم یراد تسود یچره .. شاب تحار -

! دشکیم هآ ایربک مهزاب و درک لو اه لگشوخ هدنخ نآ زا مهزاب

تادص هگید ِزیچ یعافد ِنامیرن زج هگید منوتیم هگم تواخس همه نیا اب نم -حاال

؟؟ منک

نآ .زا دنکیم رکف نامیرن هب هک تس یزور دنچ . دنکیم اجباج ود نآ ِنیب هاگن هناورپ

! هناردام یاهرکف

: دیوگیم نامیرن

؟؟ موناخ ایربک یبوخ -

ایهن.. تسا بوخ شلا ح هک دنادیمن مه شدوخ یتح و دزادنا یم یاباال هناش ایربک

ینم... هنن ؟؟اب ارونیا -یِا..

: دهدیم رکذت دنخبل اب هناورپ هک هدشن لماک شا هلمج زونه

ناج؟! ایربک -

هناورپ ِهاگن ِندید .اب دوشیم وربور شا یدج ی هفایق واب دنکیم هاگن هناورپ هب ایربک

دیآ: یم باال ییوربا و دیآ یم شدوخ هب
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! ناهآ -

: دیوگیم یکمشچ واب دنزیم ینکشب دعب

هنن! منکیم شتسرد -

! دنکیم شتسرد ایربک ..و رتخد نیا ِتسد زا دیآ یمرد هناورپ ِصرح

..اه؟؟ نامیرن ؟عِع! یرن یتشاد یراک نم ِیمام ..اب همنوج یمام مروظنم -

. دنزیم فرح اوه یوت و تسا جیو و جیگ هک تسا مولعم گنشق

: دهدیم ناکت رس یا هدنخ اب نامیرن

.. دایم مشوخ ینک، یادص ونم روجره ..وت شاب تحار هک متفگ -

اه! دوشیمن یدب داماد . دنکیم هاگن نامیرن هب یمشچ هشوگ هناورپ

: دناخرچیم هقدح رد مشچ ایربک

داد.. تسد نم هب ندوب نومیم ِساسحا وزاب دیدنخ نیا -زاب

: دهدیم ار شرکذت هناورپ ،اما دیوگیم مارآ دنچره

! مزیزع ایربک -

: دنکیم شهاگن ایربک

؟؟ اجنیا مدموا یچ هساو یگیمن .. یمام نوج -

: دهدیم شلیوحت یا یدج ِدنخبل هناورپ

! یدب تصرف ..هگا منودب مواکجنک -

.. دیشک فرح هب ونم نوریب دموا تقاتا زا وهی یرن هچ؟؟ نم -هب

ِمد ایربک دهاوخیم شلد طقف و دیوگب دناوتیمن یزیچ و دروخیم صرح هناورپ

اب نامیرن وا، ِسکعرب .اما دنَکیم ار شتشوگ یتشم ِنوگشین کی اتاب دوب شتسد

: ددنخیم حیرفت
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مدش ریگلفاغ یردق ،هب مدید هک ور زیزع یایربک .. هدنمرش دوب.. نم ِریصقت .. دیشخبب -

منک.. تمحز ِعفر مک مک هگید نم ، دیدب هزاجا هگا بخ دش.. وطالین افرح هک

: دیوگیم عیرس هناورپ

.. ریگن یدج امش .. هییوگ هدایز و یخوش ِلها کال ایربک ؟؟ ناج نامیرن هیچ افرح -نیا

.. میروخب هگید ی هوهق هی مه ِرود شاب هتشاد فیرشت ، تسه مه ایربک حاالهک

: درادن یتسیابردور و دنکیم کیراب مشچ شردام هب ور ایربک

یا هتخوسردپ .. هگید ..هرآ؟هرآ یرایبرد یاوخیم یزاب دیلپ زورما هک هگیم مساسحا -

! هناورپ وت یتسه

هدنخ اسراپ مناخ ات دناخرچیم رگید ِتمس ار شرس نامیرن و دوشیم هدز تهب هناورپ

. دنیبن ار شا

نک! تاعارم .. افطل ایربک -

! دوشیم رجفنم یمام ، دنزب فرح رگید ی هملک کی طقف هگا ..هک تینابصع ِجوا ینعی

دیآ: یم هاتوک ینابرهم ِدنخبل اب ایربک نیمه یارب

.. هتشز یرن ولج .. یمام نکن بارخ ِژوت یتسرپ ، مشچ -

: دیوگیم و دهدیم ناکت فارطا هب رس فسات اب هناورپ

.. یشابن نم ِتلا جخ ی هیام رابکی دشن -

: دیوگیم نامیرن هب وور دنزب دنخبل دنکیم یعس دعب و

.. یشاب هتشاد فیرشت میشیم لا حشوخ ناج نامیرن -

: دنکیم جک مارتحا هب یرس نامیرن

لا حشوخ و مدنومیم رتشیب امتح ، متشادن راک ..رگا اسراپ موناخ دیراد فطل -

دعب ، مشاب هتشاد ایربک اب یلا وحا و حلا هی طقف .. مراد هلجع هنافساتم ..اما مدشیم

.. منکیم مک ور تمحز
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: دیوگیم دنخبل واب دنکیم لا بقتسا داهنشیپ نیا زا هناورپ

..عفال.. مسرب مراک هب نم سپ .. دیشاب تحار منکیم شهاوخ -

اجباج نامیرن و هناورپ نیب هدش کیراب یاهمشچ نآ اراب شیانعم رپ ِهاگن ایربک

! بجع . دنکیم

دیآ: یم ایربک ِتمس هب ثکم اب نامیرن و دوشیم شرتفد ِلخاد هناورپ

..و منیبب اجنیا مه ور وت هک داوخب ملد اسراپ موناخ ِتکرش هب ندموا زا لبق هکنیا -

تاق مال رارق رایهوک هکاب یرابدنچ ِلثم جهبلا.. مارب یلیخ ، تمنیبب و هشب نیمه دعب

.. یدش هدروآرب وزرآ هی ِلثم ..ووت تمنیب متشاد تسود و متشاد

لدم نیا ِباوج تسین دلب ایربک ردقچ ..و ییایور و صااااخ و ابیز ردقچ داگ! هُا

: دنارپیم یزیچ و دهدب ار اهفرح

نوخ و فک َاَاَا ؟؟ ینک یزاس هلمج یلدم نیا یدلب یروطچ ! یرن وت ینفخ بجع -

ال.. صا مدرک یطاق

یوربور تسرد یتقو دعب .و دهدیم ناکت فارطا هب رس و دتفا یم هدنخ هب نامیرن

: دیوگیم یرتمارآ یادص ،اب هداتسیا ایربک

؟؟ دشن رعاش و دید ور وت یامشچ هشیم -

؟؟ رعش فالن هدرکن یادخ ای دنا رعش اهنیا عِی!!

! مشچ هایس ِرتخد ینکیم وداج تاشچ -اب

: دیوگیم تریح واب دنکیم چول ار شنامشچ ایربک

ییادخ وگن.. یرن وگن ؟؟؟ متشادن ربخ مدوخ و متشاد مه یصاوخ نیچمه ! ااااباب -هن

مرادن هانگ ؟؟ یدنخب مهب و ینک م هرخسم و یگب نم هب ور انیا یه دایم تِشوخ

؟؟ ایآ

: دیوگیم عیرس نامیرن
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؟! یراد یتشادرب نیچمه نم یافرح زا ..وت مگیم یدج اعقاو ؟؟ ایربک هیچ هرخسم -

دلا: نیم هتفرگ متام و دنکیم عمج یا هناچ ایربک

منوتب هک نک یراک ایب..هی وشتکرح ندز فرح یاج هب ؟؟ یتسین دلب هگید ِروج -

اه! هرتهب شِنیا .. هههنیا ناهآ مگب .. تتمس مشکب ومرکف

! دیمهفن یچیه نامیرن

؟؟ هیچ تروظنم -

: دنکیم همزمز و دشکیم نییاپ یدنلب ِفوپ اراب شهاگن ایربک

؟؟ هرایبرد یزاب هچلوغ هک مگب یروجچ -

؟؟ یچ -

ب نامیرن ِهاگن ارات شهاگن و دنکیمن هجوت ایربک دیآ. یمرد ادص هب تکرش ِگنز یادص

: دیوگیم و دشکیم اال

و نوراب هراتس ِهاگن و نتخیر نوبز .. منودیم هچ و دیجمت و فیرعت و رعش اب -نم

.. مشیمن بذج یزاب نوبرهم و یزاب حیلم و دنخبل

: دیوگیم یزیچ نامیرن . دوشیم زاب تکرش .رد دنام یم هدز تهب نامیرن

.. ممهفیمن وتِروظنم -

کی . دنکیم ترپ ار شساوح یرگید یادص اه..اما... دونشیم ار نامیرن یادص ایربک

: دیوگیم هک انشآ ی هنادرم یادص

؟؟ نتسه تکرش وت اسراپ موناخ -

همین شناهد .. تسا نامیرن یاهمشچ هب شهاگن . دتسیا یم نامز هظحل کی رد راگنا

شرآ دعب ..و دیوگیم یزیچ یچرادبآ هک دونشیم ؟!! تسا شرآ یادص ادص.. زاب..و

: دهدیم باوج هک تسا شرآ .. تسا

.. رکشتم -
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ار یدج ِلکیه تشرد ِباذج .و...کی دوشیم ادج نامیرن زا مامت ِیجیگ اب شهاگن

! دنکیم عطق ار شسفن شندوب هک..اب دنیبیم

تسه اعقاو .. زورما مه ..نآ اجنیا .. شرآ . دنزیمن مه کلپ یتح ؟!! انایحا دنیبیمن باوخ

؟!

-واو!

. دوشیم لفق مه رد ناشهاگن . دنیبیم ار وا رود ،زا دراذگیم رتکیدزن مدق یتقو شرآ

رود ِفرعم یب ِتیربک . دراد یگنرمک ِمخا هک یشرآ و هدز تهب یایربک

. تساجنیا هدش..

. دنیبیم ار وتا ِکدرم نامه .. ایربک ِرانک و دوشیم ادج ایربک زا شهاگن رگید یا هیناث اما

رسواپ هک"یب تفگیم و درکیم عافد وا زا ایربک هک یمرتحم یاقآ ! جبلا هچ

یتخس وهب دریگیم ار شدنخزوپ یولج یتخس .هب دنراد فیرشت اجنیا مه " تسین

. دنکیم ظفح ار شمارآ ِرهاظ

: دونشیم ار نامیرن ِمارآ یادص . تسا هدز تهب ایربک

؟! اجنیا .. هرسپ -نیا

ار شرآ دراد مه نامیرن . دشکیم نامیرن ِتمس ارهب شهاگن هلصاف بال ایربک

.. تسین باوخ .. سپ .. دنیبیم

؟؟ شینیبیم یراد ماوت -

: دهدیم باوج یضاران و تسا بجعتم مه نامیرن

؟؟ تتسود ..ای وتنامام ِراکمه -

! دنزب فرح هنعط اب مه نامیرن هک دوب هدنام نیمه

نیگنس ِهاگن اب شرآ . دوشیم هدیشک شرآ ِتمس وهب دوشیم ادج نامیرن زا ایربک ِهاگن

: دوشیم دنلب شیاپ هب یشنم . دراذگیم کیدزن مدق فرح ورپزا



tlg
:@

NOVELSLAND

.. ریخب نوتزور .. یهانپ یاقآ -سالم

: دهدیم یباوج و دریگیمن ایربک زا مشچ

-سالم..

؟؟ دیراد تاق مال ِرارق اسراپ موناخ ؟؟اب دایمرب نم ِتسد زا یکمک -هچ

: دوشیم کیراب ایربک هب ور شیاهمشچ

.. مراد راک شرتخد -هن..اب

نیا دراد حیلا هچ و دنزب شدوخ ی هلک رسو وت ایربک ِبلق ات تس یفاک هلمج نیمه

! باذج و باصعا ویب هریت ِهاگن نیا ِندید اب هراچیب ِبلق

: دیوگیم ایربک ِیمدق دنچ یوت و دیآ یم رتکیدزن شرآ

.. روطنیا -هک

یتقو دراد یدوخیب ی هدنخ هدش..و..هچ ریگلفاغ . دشکب سفن مارآ دناوتیمن ایربک

دیوگیم

؟؟ شرآ ینکیم راکیچ اجنیا ..هه.. شاداد .. ییاجنیا یدج یدج -عِع!

ِپیت و صاخ یاهسابل و صاخ ِلیاتسا . دزادنا یم کرتخد یاپ رسات هب یهاگن شرآ

هدش یزیر همانرب ! شنداتسیا کدرم نیا ِرانک و.. شندوب رتخد و.. صاخ ی هنارتخد

؟! دوب

؟؟ موناخ تیربک ینکیم راکیچ اجنیا ..وت پیت نیا -وت..اب

ال وصا دشاب راجفنا هب ثمالور هک راگنا ! فاطعنا زا خیلا و..هچ دسرپیم مارآ هچ هُا

! درواین شیور هب مه

یم یاباال هناش و دنزیم دگل و تشم شا هنیس هب دراد شبلق و دنکیم لوه ایربک

جک! یا هدنخ ،اب دزادنا

.. شمنیبب مدموا ! منامام .. هگید هم هنن ِتکرش ؟؟ -نم
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: دیوگیم هدارا ویب رتمارآ و

هنن! یاو یلیق -

: دیوگیم و دشکیم نامیرن ِتمس ارهب شهاگن ییانعم ورپ گنرمک ِدنخزوپ اب شرآ

.. تنامام -

یمن ششوخ راکبلط و وررپ ی هرسپ نیا ِییوهکی ِندش ادیپ زا دنچره نامیرن

دنخبل دنکیم یعس تس،اما یتسود زا رتشیب ووا ایربک ِنیب هک دنکیم سح و.. دیآ

دنک: راتفر شدوخ ی هنابدوم ِتیصخش ِروخ ورد دنزب

..سالم.. یهانپ یاقآ -

رتکیدزن هک دهدیمن تمحز شدوخ هب یتح و دهدیم ناکت شیارب یرس طقف شرآ

! دهدب تسد شیولج بیج ِشوگ هس ِلا متسد و یمسر راولش تک ِکدرم واب دوش

: دهدیم ایربک ارهب شهاگن هلصاف بال

؟؟ وک تنامام -

هراشا هناورپ هنن ِرتفد ی هتسب ِرد وهب دوشیم بوشآ لد وا ِندیسرپ ِتلا زاح ایربک

: دنکیم

؟؟ شهب مگب ؟؟ یراد شِراک .. هگید هشرتفد -وت

هک دوشیم ثعاب شا هدش کیراب ِهاگن . دنکیم شهاگن توکس رد یا هیناث دنچ شرآ

: دیوگیم یا هیانک رپ ِنحل اب شرآ ، لباقم ..ورد دنزب یفرح دناوتن رگید ایربک

.. ییاجنیا ووت هشرتفد ..وت تنامام -

: کرتخد یاهمشچ رد هرابود و دنکیم نامیرن هب ییارذگ ِهاگن دعب و

! بجع -

دهد حیضوت دیاب ارچ .. دوشیم نامیشپ دعب .اما دهد حیضوت هک دنکیم زاب ناهد ایربک

؟؟ شرآ یارب ایآ دراد حیضوت .. تسه هک یچره ال صا ؟!



tlg
:@

NOVELSLAND

حلا نامه !ورد دوشیم هل شریز دراد ایربک هک تسا نیگنس یردق هب ناشنیب یاضف

: دیوگیم

! هگید هیروطنیا .. شاداد -هرآ

. دوشیم کیدزن راجفنا هب دراد رتشیب هظحلر ه شرآ

تس.. ایروطنیا سپ .. ناهآ -

هب یا هرابود ِهاگن و دنکیم نامیرن هب یهاگن دعب .و دهدیم ناکت دییات هب رس ایربک

تس! ایروطنیا دهد،هلب.. ناشن ..هک شرآ

یمارآ یادص واب دشکیم دنخبل ِنودب یبل و دشکیم ناشن و طخ شهاگن اب شرآ

: دیوگیم

.. اجنیا -ایب

ادج ایربک زا شرآ ِهاگن .اما دوشیم زاب هناورپ ِرتفد !ِرد تفر ایربک ِسفن هک یاو

. تسا رظتنم و دوشیمن

: دسریم شوگ هب هناورپ یادص

؟؟ یدموا یِک امش ناج؟! شرآ -هع

هب هاگن . دناوتب دنک،رگا ظفح ار ششمارآ دنکیم یعس و دنکیم تشم تسد شرآ

: دیوگیم و دنکیم اسراپ مناخ

-سالم..

دیآ: یم رتکیدزن بجعتم و واکجنک هناورپ . دناوتیمن نیا زا رتشیب !هک نیمه طقف

؟؟ یبوخ ؟؟ ارونیا -سالم..

: دشکیم ایربک ِتمس هب هاگن ، دناخرچب رس هکنیا ِنودب شرآ

.. متشاد راک ایربک -اب
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: دسرپیم هلصاف بال ایربک

م؟! اجنیا نم یدیمهف اجک -زا

: دیوگیم و دنکیم شهاگن میقتسم شرآ

.. مراد تِراک -ایب

: دنادرگیم ود نآ ِنیب یهاگن بجعتم هناورپ

؟؟ هدموا شیپ یلکشم -

: دهدیم ار شرآ ِباوج ، هناورپ هنن هب هجوت ِنودب ایربک

وگب! اجنیمه ؟؟ یراد راکیچ -

: دهدیم رکذت بجعت و تلا جخ اب هناورپ

؟! ایربک -هع

مه هدنُگ ی هرسپ نیا هک دیآ یمن ششوخ . درادن ندوب اجنیا زا یبوخ سح نامیرن

: دنکیم ایربک هب ور یضاران و یدج یتروص واب دتسرفیم نوریب یسفن . تساجنیا

.. مدش لا حشوخ یلیخ تندید زا مزیزع یایربک -

. دنزیم یدنخبل نامیرن هب وور دریگیم شرآ زا مشچ ثکم یا هیناث اب ایربک

! نوج نوج یرن روطنیمه منم -

: دنکیم شیادص باصعا ویب مارآ شرآ

ایب! ایربک -

: دیوگیم و دنزیم ایربک یوزاب هب یتسد نامیرن . دهدیمن شلحم ایربک

.. هشیمن راگنا ، فیح .. منزب فرح تاهاب رتشیب تساوخیم ملد یلیخ -

: دیوگیم دوز یلیخ ایربک
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.. متسه هک نم ؟؟ هشیمن ارچ -

شهاگن ..اما دروخیم اج ایربک ِشمرن نیا زا نامیرن . دنزیم یراد ادص ِدنخزوپ شرآ

: دیوگیم یتقو تسا فرح رپزا مه

مرب.. دیاب منم .. هگید هشیمن اجنیا -

: دهدیم ناکت رس دنت ایربک

و ینوسرب ییاج اتهی ونم مه یاوخیم .. مرادن نیشام نم شتسار .. یگیم تسار -هرآ

؟؟ مینزب فرح مهاب ریسم وت مه

: دنزیم یدنخبل بجعتم نامیرن

؟! یدج -

ار ایربک ِتسد ِچم هلصاف وبال درادیمرب ولج هب یدنلب ِمدق . دنکیمن لمحت رگید شرآ

: دریگیم

؟؟؟ متسین ابوت هگم -

: دیوگیم تریح اب هناورپ مه.. نامیرن .. دروخیم اج ایربک

؟! شرآ -

: درادیمرب مدق و دشکیم ار شتسد و دنکیم ایربک هب یهاگن یخزرب یتروص اب شرآ

! تمنوسریم مدوخ ،ایب یربیم فیرشت هگا ییاج -

: دوشیم هدز تهب نامیرن

؟! هدروخرب ِزرط هچ -نیا

!! طسو نیا دورن شغ ایربک دنک ادخ ! یلئود هچ فوا

: دیوگیم هناورپ هب وور دروآ یمن باسح الهب صا ار نامیرن شرآ

.. مراد راک ترتخد اب یتعاس دنچ هی اسراپ موناخ -
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ار ایربک ِتسد . تسین باوج ِرظتنم مه شرآ . دهدب یباوج هچ ال صا دنام یم هناورپ

و درادیمرب مدق اوه یوت ایربک . دوریم یجورخ ِتمس هب دنلب یاهمدق واب دشکیم

: درغیم و دریگیم ار شناج دراد شرآ یاهیزاب یشحو

! مَنیب نک ..لو مایب ابوت دایمن مشوخ -

! شدوخ ِناج

: دیوگیم بل ِریز شرآ

وش! هفخ -

! دوشیم تیبرتیب باذج هچ یتنعل

و یشنم و وهنن نامیرن ِریحتم ِهاگن واب ددرگیمرب ، دوشیم هدیشک هک روطنامه ایربک

: دیوگیم نامیرن هب ور طقف یلو . دوشیم وربور نانکراک زا ییاتدنچ

.. نامیرن مینیبیم ور هگیدمه ادعب -

و راکبلط ی هرسپ ِتکرح ِکوش رد زونه نامیرن . دراشفیم مکحم ار شتسد شرآ

: دیوگیم و تس یشحو

هنک.. راتفر یروطنیا تاهاب ورای نیا هدن هزاجا -

نامیرن ارهب شراو دیدهت و هتسشن نوخ هب ِهاگن و ددرگیمرب هظحل نامه شرآ

: دهدیم

! تسین تِعفن الهب صا هک نکن تلا خد امش -

یمدق ! تسین هناتکازن ویب هناتیصخش یب یاهراک و اوعد ِلها ال صا هک مه نامیرن

: دیوگیم مخا واب دراذگیم ولج

نیا اب وشِنأش یراد هرب.. راذب و نک لِو وشتسد االن نیمه .. تسین تسرد ال صا تراک -

.. یرایم نییاپ ت هنابدا یب یاراتفر

دراد دوجو مه رشب نیا رتزا فیطل و دنزیم شا یناشیپ ارهب شتسد ِفک ایربک تِش!
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ال؟! صا

: دیوگیم یدنخزوپ اب شرآ

ژ یتسرپ هساو ال صا هک راین راشف تدوخ هب دایز امش .. میایم رانک مهاب نومدوخ -ام

! سین بوخ ت

وربا و مشچ اب ایربک .هک دهدب روعشیب ِمدآ نیا ِروخ رد یباوج هچ دنام یم نامیرن

: دنکیم هراشا شهب

نک! شلو ، هتیصخش -یب

: دپوتیم ایربک هب مارآ رگید وِراب ددرگیمرب شرآ

وت! نزن -رز

: دیوگیم فسات اب نامیرن

! شاب تدوخ ِبقارم -

و دشکیم رتمکحم ار شتسد شرآ .هک دهدب ار شباوج و ددرگرب دهاوخیم ایربک

هب نامیرن ِهاگن رد، ِندش هتسب واب دنزیم نوریب تکرش .زا دنکیم رتشیب ار شتعرس

: دخرچیم هناورپ ِتمس

؟! نیتفگن شهب یزیچ ارچ درب.. ور ایربک درب.. ونوترتخد اسراپ موناخ -

یدنخبل مک و..مک تسا هتسب ِرد هب شهاگن زونه .. هدروخ اج شرآ ِتکرح زا هناورپ

ِتلا ح هب یتسد ! دراد ییاه هاوخ رطاخ هچ شرتخد دیآ. یم شبل یور هتساوخان

: دیوگیم مارآ و دریگیم اوهرد نتسنادن

! مگب یچ -

ار روسناسآ ی همکد وا ِنتشاد هگن اب شرآ و.. دوشیم هدیشک روسناسآ لخاد ایربک

شرآ . دنکیم شهاگن صرح رپ یتروص اب ایربک ، روسناسآ ِرد ِندش هتسب .اب دراشفیم

شهاگن زا دیدهت و دشاپیم وا یور ارهب شَمه رد تدش هب یاهمخا و ددرگیمرب

ارخ شصرح ِمامت اجنیمه ات تس ایربک ِفرط زا فرح هملک کی ِرظتنم طقف . درابیم
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دنک. یلا

: درغیم هدارا ویب دیآ یم دنب وا ِراو دیدهت و یشحو ِهاگن زا ایربک ِسفن

! یوُب -دَب

؟! دروآرد ار نیا شیاجک .زا دروخیم اج یا هظحل ، هدنارپ ایربک هک یفرح زا شرآ

ار شتسد و دشکیم کرتخد ِخر ارهب شا هبذج رپ مخا هرابود دوز یلیخ اما

: دراشفیم

! تدنوسرب ییاج -هکاتهی

ردقنا ارچ شبلق ،اما دیایب ششوخ تیبرتیب یوا یاه ییوگروز الزا صا دیابن ایربک

: دنکیم تیذا هک تسا شخم یوت شیادص ؟! دروآ یمرد یزاب مهفن

.. ژژژژژ -یق

: دنکیم کیراب مشچ شرآ

؟؟ دوب یچ نیا -االن

رگید ِتمس ارهب شتشرد و هایس یاهمشچ ِمخت و دنکیم عمج ار شیاهبل ایربک

: دشکیم

.. دموا شدوخ -

هشیمه رتخد نیا ِربارب .رد تسا هارمه یگرخسم و تریح اب شرآ ی هدنخ کت

! دراد ندش لگسا ِساسحا

! طقف دنبب -

: دیوگیم بل ِریز هدش هچنغ یاهبل نامه اب ایربک

عِی! یتویک کاف لوف -
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؟؟؟ یگیم یچ -

دنکیم یعس حلا نامه ورد دوریم نوریب ایربک . دوشیم زاب روسناسآ ِرد هظحل نامه

: دشکب نوریب شرآ ِتسد یوت ارزا شتسد

نک! -لو

: دنکیم هارمه دوخ واب دشکیم ار شتسد مخا اب شرآ

! مریگب وت زا نم حیلا -هی

: دیوگیم شنابز و دوشیم عمج یراد یلیق ِزرط هب ایربک ِتروص

..رد میملا ع ِریگ حلا نومدوخ ..ام هریگب ور ام حِلا داوخب هک یسک هدییازن ردام -هه!

ایب دعب ، هشب بوخ یتفرگ هک ییانوا حِلا راذب حاال ؟؟ ولوچوک ییافرح نیا ِدح نیا

! شاه هدنُگ غارس

: دیوگیم راو دیدهت بل ِریز واب دیآ یم نوریب نامتخاس زا شرآ

! طقف نک ربص منک.. تراکیچ منودیم -

ارچ؟! ؟!! اجک ! دوریم ابوا دراد اعقاو هک دنیبیم ایربک

؟؟؟ اجک یوُه -

دوب.اب هدید ورب رود نامه مه ار ایربک ِنیشام و.. دنزیم ار شنیشام ِتومیر شرآ

: ددنخیم صرح

.. دینزب فرح مهاب هار ووت تدنوسرب نوج نوج یرن و یرادن نیشام -

یتقو ارچ؟! هدنخ و دنکیم روج و عمج ار شدوخ دوز دوش..اما لو هک دوریم هدنخ

.. دصقریم هرایتپ یاسیلا نآ اب ینامهم یوت و دورب تسا رارق

! کرتب -هرآ

ِهاگن نیا ِندید اب ایربک ! دشاپیم نوخ شیاهمشچ وزا ددرگیمرب شتمس هب وهکی هرآ

دنک: شتسرد دنکیم یعس و دنزیم ییامن نادند ِدنخبل کانسرت
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فرح مهاب ال مرب..صا یرن اب متساوخیم .. هگید هنیمه بخ .. ینعی ! کرتن بخ -

هک هراچیب نوا .. یتسه یبارخ سنج هچ مسانشیم ..نم یدرک شبارخ یدموا .. میتشاد

.. تایزاب روعشیب زا درک گنه هراچیب .. هنودیمن

: درغیم شیاهمشچ رد دیدهت و صرح اب شرآ

؟؟ یا یمسر هجوج نوا ِندرک گنه ِنارگن -

: دنکیم رارکت بل ِریز و دنامیم تام یا هظحل هداد، نامیرن هب شرآ هک یبقل زا ایربک

؟؟ یمسر هجوج -

دیآ. یم ناج یرن هب یکی نیا ردقچ لا! حاب هچ هک دنکیم رکف دعب

-هه...

؟! تسیچ یارب رگید شا هدنخ

! تفوک -

. تسین یبک نیا هب یدیما اعقاو و.. دوشیم عمج شا هدنخ شرآ ِفرح نیا اب

؟؟ مدیدنخ تور هب نم زاب ؟؟؟ -عِع

: دیوگیم و دنکیم مخا ایربک . دوریم شنیشام ِتمس وهب دشکیم یفوپ شرآ

مندینش فرح ی هلصوح و ..حلا امرادن فرَم فرح ابوت ..نم هگید نک لو اباب -یا

و گنر یافاد وردو ینومهم ِمرگ تِرس هگم ؟؟؟ دش تادیپ زاب یچ هساو ال ..صا مرادن

ِیگدنز و راک ِلا بند مرب منم راذب ؟؟ یتسین تنتفر یاراک ِلا بند هگم ؟؟ دوبن گنراو

؟؟ نامیرن و نم ِتارکاذم ِطسو یداتفا دشتاالیپ تادیپ وهی اجک الزا ..صا مدوخ

نیشام ِلخاد ار ،وا ایربک یاهندرک رو رو ِنایم و دنکیم زاب ار درگاش ِتمس ِرد شرآ

: دهدیم لُه

.. هدشن مومت نم اب تتارکاذم -عفال

یوت هدش عمج یاهمشچ و مخا اب شرآ و دهدیم وا ارهب شتشرد یاهمشچ ایربک
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: دیوگیم رتمارآ و دوریم شتروص

! ایربک منک سیورس وت زا نم ینهد .. تقو دنچ نیا یتفر مخم ور -دب

شراک یوت یخوم یخوش ال صا راگنا رابنیا . دروخیم اج اعقاو وا ِنحل ِتیدج زا ایربک

دوب. هدماین یزاب و یخوش یارب مه لوا زا ینعی . تسین

هب هظحل کی .رد دوشیم هدنک اج زا ایربک ِبلق و دوشیم هتسب شیور هب مکحم رد

شرآ ِتاکرح زا شندمآ شوخ .. منهج هب شبلق ی هنایشحو ِشبوک دیآ. یم شدوخ

تقو دنچ نیا . دشکیم رپ شبل یور زا هدنخ .. منهج هب اهزیچ ِمامت ال ..صا منهج هب مه

هنن ِشیپ شنتفر زورما ال ..صا شرآ ِنتفر .. شمیمصت . درذگیم شمشچ یولج زا

هظحل کی ارچ دش.. تقو دنچ نیا هک ییاه تیذا ی همه تس.. یدج زیچ همه .. هناورپ

هچ ؟! قباس یایربک نامه هب تشگرب وهکی شرآ ِندش ادیپ واب درک شومارف ار همه

دراد یفیلکت اببال ردقنا و هتفرگ یزاب ارهب شدوخ ِیگدنز یروطنیا هک تسا شگرم

؟! دنارذگیم

وهب دوریم ورف رکف رد ایربک . دتفا یم هار هب تعرس واب دنیشنیم لُر ِتشپ شرآ

؟؟ داد باذع ار دوخ ؟!مک هدیشک یتخس مین و هام کی نیا .مک دنام یم هریخ وربور

یمیمصت ؟؟ دریگب ار میمصت نیرت لوبق لباق و دیایب رانک شدوخ هکاب درک مکتالش

هک یرایهوک ..و دورب و دنّکب لد تحار تساوخیم هک تس یشرآ ِعفن هب مه هک

ارباال ناشدوخ ی هداوناخ ، یعافد ی هداوناخ هب رتشیب ِندش کیدزن اب تساوخیم

. تساوخیم ار تسایر هک یا هناورپ ..وهنن دربب

مهاب هک هدنام یفرح هچ رگید ال وصا دوریم دراد اجک هب شرآ .اب دمهفیمن االن..

یوت شرانک وحاال درکن تخس و تفس ِتفلا خم هک دوب هناقمحا شراک ؟؟؟ دننزب

طقف شندوب هک یساسحا دش. هارمه شساسحا اب راگنا یا هظحل .. هتسشن شنیشام

. تسا همه ررض هب

..اب دنزب فرح دنک یعس و دنک ادیپ ار شا هرخسم و لگسا ِدوخ ات دشکیم لوط

: تیدج

؟؟ میریم میراد اجک -
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دنچ نیا یردق وهب تس یبصع شتسد زا یردق .هب دنکیم وا هب ییارذگ ِهاگن شرآ

: دشاب یداع مه رهاظ هب دناوتیمن یتح هک دوب دب وا یاهراک رطاخ هب شلا ح تقو

؟؟ هراد یتیمها هچ شندوب اجک هگید .. مینزب میاوخیم فرح ین.. مهم .. اجره اج.. -هی

: ددرگیمرب شتمس هب لماک ایربک

؟؟ یفرح -هچ

رگید هن ..هک ساسحا ویب درس ِنحل دش..کی ضوع ایربک ِنحل هک دمهفیم شرآ

ار..نیا شندوب روطنیا . تسین ایربک راگنا ال صا . دنارپیم یزیچ دراد،وهن یدنخبل

. دریگیم یزاب ارهب شناور ایربک نیا ردقچ .و دینش مه نفلت ِتشپ بش نآ ار ادص

هنم.. ِنتفر ی هرابرد -

: دنکیم یمخا ایربک

؟؟ نم ِشاداد هراد یطبر هچ نم هب وت ِنتفر -

! دهدب تسد ارزا شلر تنک یِک دنادیمن و دنام یم درسنوخ یتخس هب شرآ

.. هگید هراد طبر -الدب

: دشکیم یبل گنرمک یلیخ ایربک

؟؟ تقونوا هیچ نم هب شطبر -

: دهدیم ناکت یرس و دنکیم رتشیب ار شتعرس شرآ

.. شهب میسریم -

ش هرابرد یاوخب نم هکاب هراد یطبر ..هچ یرب هرارق ..وت منودب االن ماوخیم -هن

؟؟ ینزب فرح

: دیوگیم ییانعم رپ ِهاگن اب شرآ

یلا کشا چیه ینزب تیرخ هب وتدوخ یاوخیم مرگا وت.. ،مه منودیم نم ..مه هراد طبر -
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.. منومهفیم تهب گنشق مدوخ .. هرادن

ِنودب شرآ . دنسریم رگید ی هقیقد هد زا رتمک . دهدب یباوج هچ دنادیمن رگید ایربک

شا هنیس یوت ایربک ِبلق . دنکیم شوماخ و دنکیم کراپ گنیکراپ یوت ار نیشام ثکم

: دیوگیم شنیگنس ِهاگن واب ددرگیمرب شرآ هک یتقو صوصخ .هب دنکیم یرارقیب

طقف .. یدرک تدوخ ِرهز ویچ همه .. منهج هب ..نم یدرک مَرهز ویچ همه تقو دنچ -نیا

ارچ! منودب ماوخیم

: دیوگیم یا هدنخ کت اب .اما دوریم دنب شسفن

؟؟؟ هبوخ ؟!حتلا شرآ وت یگیم یچ -

: دیوگیم و دشکیم یسفن دروخ هرگ یاهمخا اب شرآ

وش.. هدایپ .. شاب -

نیشام یوت ایربک . دوشیم هدایپ و دریگیم مشچ شرآ . دوشیم وحم ایربک ی هدنخ

هفخ دراد شسح ؟! دشاب یداع روطچ دنک. لر تنک ار شدوخ روطچ دنادیمن و دنامیم

شرآ ، پیتشوخ ِلیف هدنگ ورای نید..نیا یب ِبهذم ..ال ناجزیزع .. ناجاباب و دنکیم شا

ار شبلق .. دنکیم گنت ار شسفن هک یسک . تسا شنیلوا هک یشرآ ! تسا

و دشاب لا یخیب و یداع و دریگب هدیدان روطچ . دنکیم یشحو ار شیاهسح .. دنازرلیم

؟! دشاب شکرابم ِرو کی هب زیچ همه

یدج و دنکیم زاب ار نیشام ِرد شدوخ ، دنکیم للعت یدایز ایربک هک دنیبیم یتقو شرآ

: دیوگیم باصعا ویب

! نییاپ -ایب

: دیوگیم یزیچ بل ِریز و دراشفیم شتسد یوت ار شفیک ِدنب ایربک

ِروفالمن! هی هب اقیقد -

!! ملعا هللاو ؟! اقیقد تسا شیاجک شروظنم

: دشاب توافت ویب درس دنکیم یعس و دوشیم هدایپ نیشام زا
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مرب.. دیاب ، مراد یگدنز و ..راک هشن وطالین دایز تافرح -

: دریگیم ار شجنرآ و ددنبیم ار نیشام ِرد یدنخزوپ اب شرآ

رتمهم .. شِکن نم ِخر هب وت هتفر کاف هب ِیگدنز و ..راک هچب نزن فرح یروطنیا نم -اب

.. سین نومزورما ِتارکاذم زا

هک تسه مه راکبلط !و تسا رتدب شرآ یاهمخا .اما دنکیم شهاگن مخا اب ایربک

: درغیم

؟؟؟ یگب یراد یچ .. مدب وتباوج ات وگب ؟؟ هیچ -

هچ دنادیمن ال صا هظحل نیا رد تس..اما یباوج رضاح یادخ . دراشفیم یبل ایربک

: دیوگیم طقف ! دنزب یفرح

.. هراد طبر مدوخ هب نم ِیگدنز -

: دیوگیم و دشکیم ار شجنرآ یا هدنخ کت اب شرآ

ماوخیم طقف هرآ.. هطوبرم تدوخ تهب هتفرگ هوگ ِیگدنز ؟؟ یگب یچ ، یگن ونیا -

ت.. هرخسم ِیگدنز هب ینزیم دنگ یراد یروطچ هک مدب تنوشن رتگنشق

: درغیم اه هلپ ِنایم ایربک

انزن! فرح یروطنیا نم -اب

: دوریم ار شهار و دنکیمن هجوت شرآ

! تاج ِرس نیشب .. یتسین شدح -رد

یتح و دشاب شدح رد دوب دلب بوخ هنرگو .. دشاب لبق یایربک دهاوخیمن هک فیح

... لکلک یتح .. دشاب ناشنیب یزیچ دهاوخیمن رت..االن رونآ

.. شاب -

روطنیا زا دیآ یم شدب ردقچ و دنزیم ایربک ِدرس ِندمآ هاتوک هب یدنخرهز شرآ

. شندوب محریب



tlg
:@

NOVELSLAND

ایربک ِبلق . دریگیم ار ایربک ِتسد و.. دشکیم نییاپ ار شتسد .و دراشفیم ردار ِگنز

: دیوگیم مارآ . دشکیم ریت

.. شرآ ومتسد نک -لو

: دیوگیم شدوخ ِلثم شرآ

.. نتفرگ تسد ابهی مشیمن کیرحت سرتن -

: درغیم هدارا یب ایربک

! همخت -

یشنم ِهاگن . دنزب یفرح دناوتیمن رگید . دوشیم زاب و..رد دنکیم شهاگن شرآ ؟! تاو

: دیوگیم ناجیه واب تس ایربک یور تریح اب ناج یتمحر

؟!! ییوت -اوِا

یاپ رسات هب یشنم . دشکیم دوخ اب مه ار ایربک و دوشیم لخاد یگنرمک ِمخا اب شرآ

تس؟!! ادگ ماسرب نامه وابکالسو... پیتشوخ و باذج ِرتخد کی . دنکیم هاگن وا

؟؟ ماسرب ؟!! ینومه ..وت.. هشیمن مرواب نم!هن!! یادخ یاو -

: دهدیم ار یشنم ِباوج هملک کی ایربک

! نوج -

: دیوگیم مارآ شرآ و دنام یم هدز تهب یشنم

-ایب...

هدیشک ناشتمس هب همه ِهاگن هک دشکیمن هیناث دنچ ،هب دنراذگیم رتولج مدق یتقو و

یاهمشچ و دریگب مشچ دناوتیمن رگید ، ناشدنیبیم لوا ی هیناث هک سکره .و دوشیم

. دوشیم ودرگ ِدق کوش و تریح زا مادکره

ِرتخد ..نیا دهد صیخشت دناوتیمن و تسا جیگ هک شوهم صوصخ هب

؟!!! تسین ماسرب ... ِهیبش ... انشآ
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هللا!! مسب -

. دنکیم اجباج دننکیم شهاگن و دنا هداتسیا هک یناسک ِکت کت ِنیب ار شهاگن ایربک

دیآ: یم هناخرادبآ زا ییادص

اجک... هوهق نیا شوهم -

نیا . دوشیم شومارف هلمج و دوشیم کشخ و.. دنیبیم ار ایربک و شرآ اج نامه

؟!!! تسیک رگید رتخد ..نیا رتخد

دنیبیم یتقو ! دریگیم یسح بخ..کی .. هدارا ،یب دنیبیم حتلا نآ رد هک ار اسیلا ایربک

: دنزیم غیج هس ود کی و دریگیم اوه اررد شتسد وهکی ، دنتسه کوش رد همه هک

!! عععععَهههو -

. دنرپیم اوه هب رتم کی سرت و کوش اب همه

: دنکیم شهاگن یمشچ هشوگ شرآ

؟؟ درک لُگ تیزاب ماسرب -زاب

. دنکیم اجباج ناشنیب هاگن و ددنخیم یحیرفت رپ ِتلا ابح ایربک

حاال؟؟ دینکن هتکس -

: دیوگیم و دنکیم هاگن هتشاذگ شبلق یور تسد هک یشوهم هب رخآ ورد

؟؟ یروطچ وت مقشع -

نابز ارهب دسریم شنهذ هب هک یزیچ نیلوا روابان دیآ.و یمن نوریب کوش زا شوهم

: دروآ یم

؟!! یماسرب رهاوخ -وت..

: دنزیم یکمشچ ایربک

؟؟ مشاب یراد تسود -
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: دیوگیم و دیآ یم ولج یگدز تهب اب اسیلا . دیوگب هچ دنام یم شوهم

؟؟ ینکیمن یفرعم شرآ -

یطلغ هچ طسو نیا رگید نیا . دشکیم طخ ایربک ِخم یور گنشق اسیلا یادص

دیآ! یم شدب مه شرآ ،زا دنیبیم ار اسیلا یتقو ؟؟ دروخیم

: دیوگیم هملک کی شرآ

.. ایربک -

شمسا ینامهم رد بش نآ شرآ هک.. یرتخد نامه ایربک . دروخیم اج حوضو هب اسیلا

؟!! تسا نامه نیا.. . دروآ ار

: دسرپیم هک تسا شوهم

؟! ماسرب ِرهاوخ .. ایربک -

بجع ! اعقاو تسا رتخد . دنکیم هاگن ایربک یاپ رسات و..هب تسا شوهم ِرانک ناحبس

! تسه مه یرتخد

.. ماسرب ِدوخ -

: دنکیم شهاگن یجیگ اب شوهم

؟! یگیم یچ -

: دیوگیم هلصاف بال اسیلا و

؟!! ناحبس -او

شندرک شهاگن تقد .اب دوشیم رت قیقد ایربک ِنیشنلد و هزماب ِتروص یوت ناحبس

. دراشفب رتمکحم ار ایربک ِتسد هدارا و..یب دوش مه رد شرآ یاهمخا هک دوشیم ثعاب

: دنزیم ایربک یور هب یدنخبل ناحبس

تس.. ایربک مه شمسا .. هرتخد ماسرب .. میدوب راک ِرس تدم نیا نوم همه -
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: دنام یم زاب رتم کی شوهم ِناهد

-هن!!

: دیوگیم هدارا یب اسیلا

نم! یادخ -

: ددنخیم راختفا اب یتمحر

.. مدیمهف رتدوز همه زا ..نم مدوب هدرک کش شهب .. مدوب هدیمهف نم یلو -

و یتمحر و دبهم . دنکیم هاگن اهنآ حاالِت وهب هداتسیا هدش عمج یاهبل اب طقف ایربک

: دیوگیم و تسا هارمه دنخبل هکاب یناحبس ِهاگن و... ناحبس و اسیلا و شوهم

.. دایم شهب ندوب رتخد مردقچ -

: درغیم ناحبس هب وور دشکیم ایربک یولج ار دوخ یمک شرآ

! نکن شاگن -

: دریگیم تعسو مه شا هدنخ و دشکیم ندرگ ناحبس اما

؟؟ موناخ ایربک میگب تهب دعب هب نیا ..زا هچب یدش یا هکیت بجع -

: دهدیم رکذت شرآ

! ناحبس دنبب -

: دهدیم ار ناحبس ِباوج هدنخ اب ایربک یلو

! رگیج نک مادص یراد تسود یچره -وت

: دیوگیم یزیمآدیدهت و مارآ یادص .واب دشکیم ایربک ِتمس ارهب شزیت ِهاگن شرآ

؟؟ تسه تساوح .. ایتسین ماسرب هگید -االن

زا هک درادن لوگوش و..کی دراد ماسرب رتزا هفاضا یج یج ودات طقف بخ .. ممموه
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! تفر ول شنتشادن رطاخ هب ..هک تشادن مه لوا

.. منیبب ور اه هچب ماوخیم ، ولکیه رانک شکب ! هدموین وت هب شیلوضوف -

دنلب ناحبس ی هدنخ یادص . دروخیمن ناکت شیاج وزا دوریم هرغ مشچ شرآ

! عوهوا ار شتریغ .. دنیبیم دراد دیدج ِشرآ . دوشیم

! سیسخ بخ مینک شاگن مکی رانک شکب -

باسح شیاج چیه الهب صا ناحبس .و دهدیم ناحبس ارهب شا یخزرب ِهاگن شرآ

یج یج و دنکیم رکف ایربک ِندوب رتخد هب اقیقد مه .وا دنکیم هاگن ایربک وهب دنکیمن

فت!! ؟! دیمهفن رتدوز ارچ هکنیا زا تس ینابصع !و شنتشاد

؟؟ یدیدنخ ام هب ردقچ تقو دنچ ..نیا رتخد یدرک لگسا ونوم همه بوخ -

: دهدیم ار ناحبس باوج و دشکیم رانک یمک شرآ ِلغب ارزا شدوخ ایربک

.. دوبن نوتنتشاذگ راک ِرس مدصق .. یروطنیا وگن شاداد -چن..

: دیوگیم دنلب یادص اب وهکی شوهم

؟!!! یماسرب نومه وت یدج یدج -

رمک هب یتسد ایربک ! دهدیم ناشن لمعلا سکع و دیآ یم شدوخ هب دراد راگنا هزات

: دنزیم

-عَهَب!

: دیوگیم یتمحر . شدنیبب تقد اتاب دشکیم ولج ار دوخ تقاط یب شوهم

و درگلو یارسپ ِلکش وتدوخ ارچ ؟؟ یدرکیمن وور یدوب لگشوخ ردقنا بال.. نوطیش -

؟؟ یدوب هدرک هراچیب تخبدب

و دتسیا یم ایربک یوربور شوهم . تسا هدش پچ ِهاگن کی طقف ناج یتمحر ِباوج

هب رخآ .ورد دنکیم هاگن ار شیاپ رسات بجو هب بجو هدش تشرد یاهمشچ اب

کی شیاهوم و.. دراد یمی مال ِشیارآ .. طقف .. تسا ماسرب شتروص . دسریم شتروص
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مه باذج و لگشوخ ِرتخد و..کی تسا رتخد و.. تسا شرس یور وشلا تس یرو

! فوا تسه

؟!! یماسرب .. نومه !!وت هشیمن مرواب -

: دیوگیم یدنخبل اب دعب و دشکیم یفوپ ایربک

! هرجنهود ماسرب -

دیآ. یم شوهم ِبل یور یتریح ورپزا ارذگ ی هدنخ

ارچ؟!! ..اما.. ماسرب نومه ! اعقاو یشدوخ .. راگنا -

: دیوگیم یبجعتم ی هدنخ اب دبهم

.. دموا یم ششوخ ام ِنتشاذگ راک ِرس زا نوچ -

: دنکیم شهاگن ایربک

.. دبهم ِناج -هن

: دیوگیم یضاران هک تسا اسیلا

وتدوخ یتساوخیم ؟! هشب یچ هک ثمال؟؟ دوب یچ هرخسم یاراک نیا زا تدصق سپ -

یا هگید ِدصق ، نومهب ندیدنخ امو ِنتشاذگ راک ِرس زج ارهاظ ؟؟ یدب نوشن

.. یتشادن

هچ رگید .. درادن ار شندید ِمشچ شا یروطنیمه . دنکیم کیراب مشچ اسیلا هب ور ایربک

! دریگب مه هفایق یروطنیا و دنزب مه فرح هکنیا هب دسرب

؟؟ هخآ هرایم باسح هب ور وت -یک

: دزابن ار دوخ دنکیم یعس ،اما دروخیم اج وا ِکُر ِفرح زا اسیلا

راک ِرس یروطنیا وتدوخ یسک دایم تشوخ ؟؟ یچ هیقب .. یچیه ال صا نم هک! اعقاو -

؟؟ دشیم تدیاع یچ هرخسم یاندموا لوصا وادا یزاب پیچ و ییامندوخ ؟؟زا هراذب
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: دنکیم شهاگن صرح اب ایربک

!! امدرکن شعمج هدام رنو اتود اب مدوخ ات نک عمج وتتسود نوا شوهم -

و دوشیم رمک هب تسد اسیلا . دنکیم اجباج اسیلا و ایربک ِنیب هاگن هدز تهب شوهم

! تینابصع رد یتح ، دنزیم فرح زان اب اتاذ

ینودیم الِتچهلا یدرک رکف هک یدروآرد ور ارسپ یادا ردقنا .. هتندز فرح ِزرط منیا -

هیالِت زا ،مک مدید نم هک یماسرب نوا دنچره ؟؟ یزادنب هار اوعد اجنیا ینوتیم و

.. هرادن رسواپ یب

: دروآ یمن تقاط رگید ایربک

! مدیم تنوشن وندوب االنالت موناخ هرایتپ -

شرآ . دریگیم شناهد یولج تسد یدنلب ِنیه اب شوهم . درادیمرب اسیلا ِتمس هب مدق

: درادیم هگن ار ایربک ِتسد

! ایربک -

: دیوگیم یدنلب ی هدنخ اب ناحبس و دوشیم یزاب غولش و دوشیم همهمه

! هراد ندید ارتخد ِیشک سیگ و سیگ .. هنورتخد یاوعد نوجخآ -

: درغیم شرآ

.. ناحبس دنبب -

: دنکیم اسیلا هب وور

نک! شمومت ماوت اسیلا -

: دیوگیم شرآ هب ور هدش مولظم اسیلا

، هدیدنخ نوم همه هب شایزاب هرخسم نیا اب هرتخد نیا ؟؟ شرآ مدرک عورش نم هگم -

و دیدوب راک ِرس یلک هگب هک ؟؟ یچ هک تکرش هدموا هدش اپ هنورتخد ِپیت ابهی االمن

؟؟ مدرک نوت هرخسم ردقچ
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؟؟ ایآ دیآ یمن تداسح یوب

: دیوگیم اسیلا هب وور ددنخیم صرح اب ایربک

! مرتخد نم هنودیم هک ههام دنچ شرآ تع طاال ِضحم -

. دوشیم الل مامت ِیگدروخ اج اب اسیلا

: دیوگیم شوهم . دنوشیم هریخ شرآ هب تریح و تهب اب همه . دوشیم توکس

؟!! شرآ -هرآ

: دیوگیم ناجیه هکاب تسا یتمحر ، دهدب یباوج شرآ هکنیا زا لبق

هی متفگ .. متفگ .. هنودیم نوج سیئر متسنودیم ! مدوب هدز سدح منیا نم ادخ -هب

! تسه انیا ِنیب یزیچ

: دریگیم هبذج شا یشنم هب ور شرآ

! یتمحر موناخ -

: دنکیم هاگن شرآ هب انعم ورپ حیرفت اب ناحبس . دنکیم روج و عمج ار دوخ یتمحر

دش.. ولبات زور نومه .. شاداد هدش ولبات هگید !اما یبَلج یلیخ -

: دشکیم مه اررد شیاهمخا هدش بذعم شرآ

.. ناحبس وش هفخ -

: دنکیم ایربک هب ور ناحبس اما

؟؟؟ ام ِشرآ نیا اب یدرک راکیچ -

ایربک نیب هاگن یروابان و تهب اب همه ..و دوشیم توکس رگید .ِراب دنام یم تام ایربک

: دیوگیم یروابان و هتفر لیلحت یادص اب اسیلا . دننکیم اجباج شرآ و

نیا... وتاب شرآ -

. دشکیم نییاپ ار شهاگن و دنکیم مخا ایربک . دهد همادا ار شا هلمج دناوتیمن اما
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.هب دهدب حیضوت هیقب ،هب شرآ اب شا هتشادن ی هطبار ی هرابرد هک هدماین اجنیا

هک دش رارق دشو مامت ناشنیب زیچ همه هکنیا زا دعب مه .نآ تساجنیا شرآ ِتساوخ

. شدوخ یاه همانرب ِیپ دورب سکره

: دهدیم رارق بطاخم ار ناش همه .. ییاج کی هب هاگن اب دعب ی هیناث دنچ

.. مرادن یراک امش ِشرآ اب -نم

... شتوافت یب ِهاگن ..و شدرس ِنحل و.. ایربک نیا مهزاب . دنکیم شهاگن میقتسم شرآ

ی هریخ ِهاگن یولج ..و دراشفیم ار شتسد . دوشیم یبصع هک تسین شدوخ ِتسد

: دوریم رتفد ِتمس وهب دشکیم ار شتسد همه

! مرادن راک ابوت منم -

: دیوگیم هار ِنایم ایربک

مرب.. راذب سپ -

: دیوگیم یدرسنوخ زا خیلا شرآ

! یرب ینوتیم دعب ، منکیم نشور تارب ور ییازیچ -هی

.ورد دننکیم ناشلا بند هک یمشچ تفج نیدنچ هب یهاگن و دنکیم وا هب یهاگن ایربک

ِناهد اب اسیلا . دنوشیم در شرانک زا دنراد هک دسریم یا هدش کشخ یاسیلا هب رخآ

ایربک یاهمشچ ناش..و هدش لفق یاهتسد ..و دولا مخا ِشرآ ِنیب ار شهاگن هدنام زاب

ِجوا ورد دشاب یضاران هظحل نیا طقف .. یکی نیمه زا دناوتیمن ایربک . دوشیم اجباج

: دنکیم شیور هب یمخا یدیلپ

؟؟ منومهفب رت گنشق ای دش یچ یدیمهف -

: دشکیم ار ایربک ِتسد شرآ . دنامیم زاب اسیلا ِناهد

.. زادنن هار رش ور هعفدنیا -ایب
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.و دوشیم شرتفد دراو شرآ اب هارمه و دریگیم اسیلا زا مشچ یصاخ ِتلا ابح ایربک

. دنزودیم مشچ رتفد ی هتسب ِرد هب توکس رد همه ، دوشیم هتسب رتفد ِرد هک نیمه

: دیوگیم تریح زا یا همزمز یادص اب شوهم

؟! دوب بارخ .. هرتخد نیا ِرطاخ هب شرآ حِلا سپ -

: ددرگیمرب ناحبس ِتمس هب وهکی و

؟؟ ناحبس -هرآ

. دزادنا یم یاباال هناش هدنخ اب ناحبس

هک؟؟ ینیبیم -

: دیوگیم روابان و دهدیم هتسب ِرد ارهب شا هدش تشرد یاهمشچ شوهم

نم! یادخ یاو -

: تسا تخس شیارب مه رهاظ ظفح یتح و تسا دولا مخا اسیلا

دش! رید هگید میرب شوهم -

هچ مه ..نآ دمآرد بآ زا رتخد وهکی هک تس یماسرب نآ ِرکف رد زونه اما شوهم

! هتخادنا دب ِزور و حلا ارهب ششاداد راگنا هک یرتخد مه.. ..نآ یرتخد

؟؟ دوب یچ شمسا .. هرتخد و..نیا شرآ -

: دنکیم اسیلا ِهاگن

؟!! ایربک -

: دنکیم جک یبل اسیلا

.. منودیم -هچ

: ددنخیم شوهم

ِمشچ هب هک هصاخ ردقچ .. هرتخد ..نیا هشیمن مرواب ال صا یاو دوب.. نیمه منک رکف -
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... سپ وگن ؟؟ تسین هار هب الور صا شرآ هک هتقو دنچ ینودیم ؟!! هدموا شرآ

ِلد هک تسا توافتم یلیخ امتح . دنکیم رکف ایربک نامه ..ای ماسرب وهب دهدیمن همادا

! هدرُب ار ششاداد

زا زور کی هک دیجنگیمن مه شروصت یوت ال صا هک یشرآ یارب . دریگیم یگنشق ِسح

ندمآ شوخ ال صا راگنا مه نآ هک دوب یمنص هاش کی طقف ! دیایب ششوخ یرتخد

؟؟؟ ایربک ؟!! هرجنهود ماسرب . تسا هزماب و بیرغ و بیجع .. یکی نیا . دوبن

لا.. حاب هچ ممممزیزع ! ازیچ هچ ادخ -یا

: دوریم هناخرادبآ ِتمس وهب دریگیم مشچ و دنادرگیم هقدح رد مشچ اسیلا

! میرب وگب دش، مومت تندرک قوذ تقوره -

: دوگیم یزیچ رد هب هریخ شوهم

.. هشاب مممممِه -

: دیوگیم هتسب ِرد هب هریخ و دنزیم یتذل رپ ِدنخزوپ رد، ِندش هتسب اب ایربک

! مروخیم شزا نم هدرک رکف موناخ رتنع -

رپ ِنحل .اب دراد صرح شزا ردقچ و دنکیم هاگن شا هفایق هب یدنلب ِسفن اب شرآ

: دیوگیم یا هیانک

.. تحار تلا ،یخ یروخیمن یکشیه زا -وت

: دریگیم دراگ شلوا و دنکیم هاگن شرآ هب ایربک

یزاب سول و ندرک زان زج یزیچ هک یبجو مین نیا زا منوا ؟؟ مروخب دیاب ارچ -

؟؟؟ هرادن

: دیوگیم هدارا یب شنابز و.. دوشیم هریخ شقارب و هایس یاهمشچ رد شرآ

؟؟ یراد یچ ..وت یزاب سول و هراد زان نوا ؟؟ وت رتزا یبجو -مین
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ِدنخرهز اب شرآ ضوع .رد دنکیمن ادیپ یباوج .. دهدب یباوج دنکیم زاب ناهد ایربک

: دیوگیم یمارآ

هشقن و کلک ِلها .. یتسین هک مسول .. یرادن هک زان ؟؟ مدآ ِناور هب ینیریم یچ -وتاب

؟! ینم ِخم ور هروج همه ردقنا ارچ سپ .. یتسین مندز خم ِلا وبند یتسین مه

، دننزیمن یفرح . دننکیم هاگن مه هب طقف یا هیناث دنچ . دهدیم تروق ار شباوج ایربک

. دنمهفیم ار رگیدمه ِهاگن ِفرح اما

نیا ِباذع و تامحز ِمامت ات دنک لر تنک ار ناشنیب یاضف دنکیم یعس هک تس ایربک

: دورن داب هب شا هتقو دنچ

یضار ور همه هک منک راکیچ منودیمن هگید ما.. هدع هی ِخم ور منک،زاب یراک ره -نم

.. مراد هگن

: دهدیم ناکت رس دییات هب شرآ

.. یراد هگن یضار ور همه یاوخیم !هک هخم ور تاراک نیمه اقیقد .. هنیمه تلکشم -

: دشکیم نییاپ شرآ ی هناچ ارات شهاگن ایربک

.. منکیم میگدنز یازیزع ِشمارآ هساو ، منوتب یراکره -

: دیوگیم رتمارآ و درادیمرب شتمس هب یهاتوک ِمدق شرآ

؟؟ نا ایک تیگدنز یازیزع -

هبذج ورپ دریگیم ار شتسد ِدعاس شرآ . دهدب باوج دناوتیمن . دهدیمن یباوج ایربک

: دسرپیم رت

یگتشذگ دوخ زا یراد ایک ِرطاخ هساو ؟؟ ایربک نا ایک تیگدنز یازیزع ! ماوت -اب

؟؟ یراد نوشهگن یضار هک ینکیم

: دنکیم یمخا ایربک

! شکب وتتسد -
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: دیوگیم وا زا رتدب و دراشفیم مکحم ار شدعاس شرآ

هدب! ونم ِباوج مدآ ِلثم -

ویب هتسخ یاهمشچ هب ندرک هاگن اب یا هیناث .. دشکیم ارباال شدولا مخا ِهاگن ایربک

: دیوگیم دعب .اما دنزب یفرح هچ هک دنامیم شرآ ِباصعا

.. یماک .. هناورپ .. یهوک .. مرادن سرت مه یسک هک..زا مرادن یسابردور -

: دیوگیم رخآ رد ایربک .و تسا رظتنم شرآ و.. دوشیم وطالین شثکم

-وت!

هملک کی ؟! دپتیم رتخد نیا یارب شبلق ارچ . دنکیم هاگن شیاهمشچ رد طقف شرآ

شلغب مکحم دهاوخیم شلد حاال نیمه ارچ .. شررض هب مه "وت"،نآ کی طقف .. تفگ

ِشیپ ووا، شدوخ یاه همانرب ی همه ِلا یخیب و شدسوبب راب رازه رازه و دنک

؟؟؟ دراد شهگن شدوخ

یمک ..هک شا یگتخیر مه هب نیا یارب دریمیم ایربک و دهدیم ورف ار شیولگ بآ

: دروآ یم شیادص یوت شهاوخ

.. شرآ نک -لو

: دناشنیم شرانک و دشکیم مه ار ووا دنیشنیم لبم یور . دشکیم ار شتسد شرآ

! مراد فرح نیشب -

: دیوگیم هلصاف وبال دنیشنیم ایربک

و نم ِنیب ییاربخ هی ننکیم رکف اینوریب نوا شیروطنیمه مرب.. ماوخیم وگب، دوز -

.. هئوت

: دهدیم باال ییوربا شرآ

؟؟ همهم تارب هگم -

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ ، دنزب یفرح دهاوخیم ایربک
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یرکف ره یکره ، تفگ یچره یکره .. دوبن مهم ت هساو یچیه ..بقال یدش ضوع -

درک..

: دیوگیم ثکم اب ایربک

. هریگب شیتآ ایضعب فالِن منکیم حلا اقافتا .. شاداد تسین ممرو هی هب هک نم هساو -

تهی هرابرد هیقب و شوهم و ناحبس هک هشابن تدب هساو تقو ..هی مگیم وت هساو

و... ننکب ییارکف

: دنکیم یمخا شرآ

ین! مهم -

: دنوریم باال ایربک یاهوربا رابنیا

چیه ننک رکف نارگید هک دوب مهم یلیخ ت هساو ..بقال بانج یدش ضوع اباب؟! -هن

؟؟؟ دش یچ .. ینکیمن باسح متتشپ ِرد.. ِمشپ هب ور یرتخد

: دیوگیم یصاخ ِتلا ابح شرآ

.. سین ممتشپ ِرد ِمشپ ی هزادنا مارب یرتخد چیه -االمن

: دشکیم یبل شرآ . دنکیم کیراب ار شیاریگ یاهمشچ ایربک

! نکن یراکادف ، یتسین مه ممشپ ی هزادنا هک ینم هساو -

دش! نیا

: دهدیم همادا ار شفرح شرآ . دوشیم الل ایربک

ناریا ال صا هگید ِهام هی ات ..نم یرادنرب هچ ، یرادرب جاودزا پیریت یرخ ره وتاب -هچ

یتقو !زا یتفر ..االمن یریم منهذ ،زا ینکب وشرکف هک ینوا زا رتتحار یلیخ .. متسین

صا مدیمهف ! یداتفا ممشچ ،زا یتسین لئاق شزرا تدوخ ِیگدنز هساو یدرک تباث هک

تور ماوخب هسرب درک..هچ باسح هدیمهف و لقاع ِرتخد هی ناونع هب تور هشیمن ال

! مشکب دنگ هب ومیگدنز وت ِلثم یمدآ اب ماوخب و.. میگدنز هساو منک زاب باسح
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ح ِندرک بارخ زا یضار شرآ . درپیم مه حوضو !هب درپیم راب نیلوا یارب .. ایربک ِگنر

: دهدیم همادا و دراذگیم ایربک ِدرس ِتروص یور ار شتسد ، شلا

! هرادن یشزرا چیه نم هساو ، هشابن لئاق شزرا شیگدنز و شدوخ هساو هک یسک -

ِیلا حشوخ ِرطاخ موهب هنن ِندش سیئر ِرطاخ هب هک هگب مور وت دایب هک یسک

رکف هگید ِرخ هی هب ماوخیم هیقب ِیشوخ وت..ای ِرطاخ ..هب منودیم هچ و رایهوک

؟؟؟ همهم نم هساو هگید ینکیم رکف مرب، و مراذب تحار نم ثمال منک..هک

: دیوگیم یدرسنوخ اب شرآ . دریگیم ار ایربک یولگ ِهار گنس ِلثم ضغب

درک..اب تکمک فرح اب هشب هک ییافرح نیا رتزا رخ یلیخ یدرک تباث هک مزورما -

تباث بخ ؟؟ یتسه تفرح ِرس ینک تباث نم هب هک یرب یتساوخیم هرسپ نوا

؟!! نوا اب یرب یاوخیم نم ِرطاخ هب ؟؟؟ نک هجوت نم! ِرطاخ هب ؟؟ شدعب دش..

: دنزیم یفرح یتخس هب ایربک

! تسین وت ِرطاخ هب طقف -

: ددنخیم رخسمت اب شرآ

یازیزع زا یکی نم نوچ هنم.. ِرطاخ هب شیکی هک مینکیم وشباسح -حاال

نم هکنیا رطاخ هب ووت مرب و مراذب تحار نم هک هریگیمن ت هدنخ تدوخ .. متیگدنز

هگید یکی اب یاوخب مرب، یتخس اب یرادن تسود هک یراکادف رررردقنا و متزیزع

تیگدنز یچ؟! شدعب .. یدرک مراک نیا هک مینکب وشباسح حاال ؟؟؟ مه ور یزیرب

وهنن تِنوج یهوک و نم ِرطاخ هب هک همهفب ورای نوا هگا ؟؟ هشب داوخیم یروطچ

؟؟؟ هشیم حیلا هچ یدرک وراک نیا تنوج

: دیوگیم و دنزیم سپ ار شتسد . تسا دب شلا ح ایربک

.. هیرارکت تافرح -

: دراذگیم وا ِتروص ِفرط ود ار شتسد ود رابنیا شرآ

؟؟؟ هخلت تقیقح ای هیرارکت مافرح -
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واب دنکیم کیراب مشچ شا هدرک ضغب یاهمشچ رد شرآ . دنزیم سفن سفن ایربک

: دیوگیم یرتمارآ یادص

ونم یاوخیم یروطچ ادعب ، ینزب تیگدنز زا یرضاح هک مزیزع تارب ردقنا هک -نم

؟؟ ینک شومارف

: دراذگیمن شرآ دنک، عافد شدوخ زا یدوخیب دهاوخیم ایربک

وت هک هنیا وت تیمام و یهوک و نم ِعفن هک یمهفب شدعب هگا ! هگید ِزیچ -حاالهی

جاودزا درمریپ ورای،ابهی نوا یاج ثمالهب ؟؟ای ینزیم شیتآ ، ینزب شیتآ وتدوخ

؟؟ ینکیم ینک،

: دیوگیم یتخس ..هب نازرل ی هناچ اب ایربک

.. تسین یروطنیا -حاالهک..

: ددنخیم صرح اب شرآ

کاف هب هساو هفص ِلوا ایربک ، هشاب طسو یراکادف یاپ یتقو ؟؟ هنکیم یقرف -هچ

شزرا تدوخ هساو یدلب ال صا ؟؟ یدلب وندرک یگدنز تدوخ هساو ال ..صا شدوخ ِنداد

؟؟ یشاب لئاق

: دشکیم نییاپ ایربک یاهبل ارات شهاگن شرآ . دنوشیم عمج ایربک یاهبل

شزرا یب مه هیقب هساو ، هشن لئاق شزرا شیگدنز و شدوخ هساو هک یمدآ -

! یرادن شزرا منم.. هساو .. هشیم

ار شتسد شرآ . دنزیم خی شنت ِمامت هظحل کی رد هک راگنا . دوریم دنب ایربک ِسفن

: دیوگیم و درادیمرب

هب هک یساسحا نیا هکاب شاب مه ورای نوا ِرکف ،هب ینارگید ِرکف هب ردقنا -حاالهک

.. فقس هی ِریز یرب نوا اب یاوخیم ، یراد نم

: دهدیم باوج هناقمحا و دریمیم دراد ایربک

.. منکیم تشومارف مک مک منم .. یشاب شوخ -وت
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ایربک ِرس ِفرط ود ار شتسد و..ود دشکیم ولج ار شدوخ . دروآ یمن بات رگید شرآ

اراب کرتخد و.. دراشفیم ایربک یاهبل یور ار شیاهبل هک دشکیمن هیناث .هب دراذگیم

! دسوبیم دوجو ِمامت

یور شرآ یاهبل . دنام یم شا هنیس یوت سفن . دوشیم کشخ هظحل کی رد ایربک

ناشن یلمعلا سکع یسفن ویب تریح اب ایربک یاهمشچ و.. دوشیم هدرشف شبل

. درادیم شهگن شرآ .. دهدیم ناکت ار دوخ یمک . دهدیم

هیناث دنچ و تسا دنک یلیخ شلمعلا سکع . دوشیم هدرشف مه یور ایربک یاهمشچ

شرآ ِنت زا ییاج کی شتسد . دشکیم بقع ار دوخ . دیایب شدوخ اتهب دشکیم لوط

. دهدیم لُه بقع ارهب ووا دنیشنیم

واپ تسد ایربک . دروخب ناکت شیاج زا دراذگیمن و درادیم شهگن رتمکحم شرآ اما

ردقنا . دسوبیم یگناوید واب درادیم شهگن و دریگیم لغب ار شنت شرآ .. دنزیم

رگید .. دوشیم تسس مک .مک دوریم ایربک ِنت زا ناج هک دسوبیم ردقنا .. دسوبیم

شنت و هدش ناجیه رپزا شبلق . درادن تمواقم ِناوت رگید .. دنزب واپ تسد دناوتیمن

یاه هسوب ِربارب رد اعقاو . تسین شدوخ ِتسد .و دوشیم رتمرگ یوا هسوب ره اب

دوشیم .. تسا تخس مه ندیگنج یتح و.. دشاب توافت یب دناوتیمن شرآ

؟! دهاوخن هک

ِناج رگید ایربک هک دنیبیم یتقو و.. شدسوبیم نتساوخ و صرح ِمامت اب شرآ

ایربک رت..و.. ترارحرپ .. رتمرن . دنکیم رتمارآ ار شیاه هسوب ، درادن تمواقم و یراددوخ

سفن سفن .هب دشکیم بقع شرس ارزا وشلا دنکیم شلغب . دشکیم دوخ ِتمس ارهب

یهارمه هدارا یب ایربک هک دمهفیم ، شیاه هسوب ِنیب ..هک دهدیم شوگ ایربک یاهندز

. دنکیم شا

هب ایربک و.. دنکیم ورف ایربک ِندرگ ِیدوگ یوت رس ، هدیسر شفده هب هکنیا زا یضار

: دنزیم گنچ وا یاهوم

نک! ملو .. مدرُم گس.. هلوت -

سفن ،اب ایربک ِبهتلم یاهمشچ و تروص هب یهاگن واب دشکیم ارباال شهاگن شرآ
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: دنکیم همزمز سفن

وش.. هفخ -

: دنکیم شهاگن هدش رپ یاهمشچ اب ایربک

؟؟ یدرک وراک یک..نیا ی هزاجا -اب

: دنزیم یمرن ِدنخبل شا هتفر لیلحت و راد شخ یادص هب شرآ

.. یتشاذیمن ، یتسنوتیم -

و..دعب دسوبیم ار شبل رتمرن رگید ِراب شرآ ،اما دشکب بقع ار دوخ دهاوخیم ایربک

ار... شا یناشیپ ار.. شیاهمشچ ار.. شیاه هنوگ

اه هظحل ..نیا دیایب شدب و دروخب ناکت دناوتیمن هک.. دنکیم یتخبدب سح ایربک

دنا. هدننک هناوید

هب ایربک ِرس ِتشپ یاهوم یور شتسد . دباسچیم وا ِیناشیپ ارهب شا یناشیپ شرآ

! تسا شسفن .. توافتم ِگاپ هلوت نیمه .. ایربک نیمه .. رتخد نیا و دیآ یمرد یزاب

: دیوگیم ایربک ِبل هب کیدزن شرآ . دننزیم سفن سفن ودره

؟؟ ینک شومارف ینوتیم مه ور -انیا

: دریگیم ضغب شیادص و دنکیم ندیزرل هب عورش ایربک ی هناچ

ادخ! هب یدرمان -

یادص .واب دوشیم هدرشف ، ضغب دیاش .. یزیچ مجح زا شیولگ و دنکیم مخا شرآ

: دیوگیم ینیگنس

! درمان .. هنکیم یدرمان شدوخ ِقح رد شدوخ هک یسک هساو مشیم منیا رتزا درمان -

هی یگیم یچره و متسین تیگدنز ِزیزع هک ممهفب هرآ،ات وگب ؟؟ ینک شومارف ینوتیم

! هکشک ش همه هرو.. و رعش تشم

دب زاحِلا دراد . دریگیم هار شا هنوگ یور هزاجا یب کشا . ددنبیم مشچ ایربک
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: دریمیم

.. ینک یروطنیا نم یرب،اب هرارق یتقو یرادن قح -

: درغیم درد اب ایربک . دنکیم شلغب شرآ

.. یسوبب ونم یتشادن قح -

: دراشفیم دوخ ارهب کرتخد ِفیرظ ِنت مه رد یاهمخا اب شرآ

، هشاب تسار رایماک یافرح هگا متفگ .. ایربک متفگ .. منکیم ت هراچیب هک.. متفگ ! هتقح -

؟؟ ینوتیم .. ینک شومارف هک ینزیم روز طقف ووت مریم ..حاال...نم منکیم ت هراچیب

شومارف ور همه اه.. هسوب ی هنود هنود .. تشذگ نومنیب یچره ونم.. نک! شومارف

نک!!

دنک؟! شومارف روطچ . دهدب یباوج دناوتیمن ایربک

ارزا ووا دنک اهر ار ایربک ات دهدیم ناج . تسا شتخس .. دهاوخیمن .. ثکم اب شرآ

ناشن ار ودره ِدب حِلا هک یهاگن . دوشیم لفق مه رد ناشهاگن . دشکب نوریب شلغب

: دیوگیم یگتفرگ لد اب ایربک . دهدیم

نم اب نیبب وت تقو نوا منک.. بارخ ومیگدنز ماوخیم وت ِنتفر تحار هساو -نم

؟؟ ینکیم راکیچ

: دیوگیم و دنزیم سفن سفن یبصع ِدنخزوپ اب شرآ

ینک، تخبدب وتدوخ یاوخیم تدوخ یتقو م.. هساو هرادن شزرا ! هتقح هک.. متفگ -

شزرا هرتخد هک مگیم مدوخ واب مریم مراذیم تحار ..نم هزوسیمن تارب ملد منم

! هرادن شزرا هک هراد لوبق شدوخ نوچ .. تشادن

! ردقنا ورن نم ِباصعا -ور

: دیوگیم فسات رپ یدنخرهز اب شرآ

تدوخ رتزا تخبدب هی ِشیپ وتشزرا یب ِیگدنز تایاراکادف اب نومب ،وت مریم -نم

مه ینومیشپ ! یتخاب چیه هب وتیگدنز هک هنومیم تنهذ وت مه هشیمه هدب... همادا
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،ای هسریم تداد هب تِسیئر ِموناخ نامام عقومنوا منیبب .. هرادن یا هدیاف چیه

هک... یرایماک ..ای هشدوخ ِیگدنز هنوخ ِرس هک یرایهوک

: دیوگیم تقاط یب ایربک شفرح ِنایم

! هسب ، یدرک مسیورس هروج همه .. یدرک سیورس ونم ِنهد هسب -

: دنکیمن سب اما شرآ . دیوگیم ، دکرتیم دراد هک یلد اب

هب نزب ، تیگدنز هب ینزب دنگ یاوخیم .. متسین کال هگید ِهام اتهی ..نم موناخ تیربک -

یطبر نم ..هب هتدوخ ِتیرخ ! ینک مومت نم ِمسا هب ینکیم طلغ ..اما منهج

هابتشا هک تسه منم ِنتفر تحار ِرطاخ هب هگا ! نزن نم ِمسا هب ؟؟ یمهفیم .. هرادن

.. ینزیم یراد

: دیوگیم دب وحِلا ضغب اب ایربک

؟! یریم -وت

: ددنخیم صرح و یگناوید واب دهدیم ناکت دییات هب یرس شرآ

هکاب یشاب فیثک ردقنا ینوتب هگا هتبلا .. نزب هگید یکی ِمان هب متیاراکادف ! دصرددص -

نم هک راگنا هن راگنا .. هگید یکی اب یرب تحار ، تشذگ نومنیب هک ییازیچ نیا

.. یدرک میمهارمه متدوخ دشو ضوع حتلا ووت تمدیسوب

دناوتیمن هکنیا زا صرح اب ایربک و دنزیم شتآ ار ایربک ِنودلا خاهیف ات شرآ یاهفرح

ی هنیس ارهب شتشم ، دهدب یوا هنامحریب تدش هب یاهفرح ِلباقم رد یتسرد ِباوج

: دبوکیم وا

! یریمب ، شرآ یریمب .. تسپ .. یضوع -

دب وزاحِلا دبوکیم شرآ ی هنیس هب مه ِرس ِتشپ ار شتسد ود رگید یا هظحل و

: دریگیم شا هیرگ

ومیگدنز .. هئوت ِریصقت یچ همه دوب..االمن وت ِریصقت ش همه لوا دوب..زا وت ِریصقت -

! یدرک بارخ
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شیاهمشچ یوت یکانتشحو یاهمخا .اب درادیم شهگن و دریگیم ار شیاه هناش شرآ

: درغیم

؟؟؟ هنم ِریصقت -

: دهدیم شناکت

وت یدموا ..وت مزور و حلا هب یدز دنگ هنم؟!وت ریصقت شتمسق مودک اقیقد -

یدز دنگ وت ایربک ..وت.. یدروآرد تدوخ زا راوطا ..هی یدموا ادا هی زور ره ..وت متکرش

! میگدنز و زور و حلا هب

اب شرآ .و دوشیم شرآ یاهمشچ ی هریخ ، کشا ورپزا هدش تشرد یاهمشچ اب ایربک

: دیوگیم رتمارآ تس، حیلا دب ِرس زا هک ییاهمخا

مه.. هب یتخیر ومیگدنز دشو..ِلک تادیپ وهی -وت

دوریم یلیق شبلق ،اما دریگب شصرح دیاب ؟!االن دراد قرف ایربک هک میوشب رکذتم

وا یاه هناش هک شیاهتسد .. شرتدب یاهمخا .. شرآ ِنشخ ِنحل ! هنایکَلفِط و هناشوخرس

یا تسا تخبدب هچ ! تیباذج ینعی همه و همه .. شلا ح ودب هتسخ ِهاگن .. دراشفیم ار

و اقآ ورَخ روعشیب و تیبرت ویب نشخ یوا یارب دزیریم یّرُش شبلق هک ادخ

رخآ ..ورد شدیسوب راو یتنعل و هزاجا یب دز..دعب دب یاهفرح یلک لوا هک یرورغم

! شا یگدنز هب هدز دنگ وا هک دیوگیم یراکبلط اب روطنیا

: دزرلیم شا هناچ و دنوشیم عمج شیاهبل

.. دوبن لا حاب منلصا ! مشیمن رخ وشمگ -

: دیوگیم ..هک زونه تس یبصع و روخلد اما شرآ

یا.. یندموا دب یلیخ -

: دیوگیم عیرس ایربک

یدرک رکف .. یرب یاوخیم هک منهج !هب هیندموا دب تیچ همه .. رتشیب یلیخ ! رتشیب -وت

تدوخ ..حاالهک یرب هک منک یراک هی متساوخیم مدوخ النم صا ؟! همهم نم.. هساو
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مهم مارب مه هرذ !هی منهج هب دش..ورب تحار ملا ،یخ یتسین هگید هام اتهی یگیم

؟؟ منک یگتشذگ دوخ زا تارب ماوخب نم هک یتسه یک الوت ال..صا ..صا تسین

: دیوگیم ، ایربک ِنتخیر مه هب زا یضار شرآ

حاال.. روخن صرح دایز -

: ددنخیم صرح واب دزیریم شا هنوگ یور هدش سبح ِکشا و دنزیم کلپ ایربک

! یرب یاوخیم هک یرن ِلغبریز ِمشپ هب ؟؟ مروخب صرح ارچ واب -هب

! دنکیم یطاق ، فرح نیا ِندینش اب شرآ

؟؟؟ یتفگ یچ -

: دیوگیم بل ِریز ایربک

! مشپ -

: دراشفیم صرح اراب شیاه هناش شرآ

! متفرگن وتِنوج اجنیمه ات نوریب .. وشمگ .. وشاپ -

دنک،ح ارتالیف وا یاهفرح یمک هتسناوت هکنیا زا !اما دسرتیم اعقاو رگید رابنیا ایربک

: دیوگیم ترفن رپ یهاگن واب دوشیم رتهب شلا

مرب... نک لو -وُخ

ِناوختسا نآ ِقشاع دیابن ایربک و.. دراشفیم مه یور ار شیاهنادند تینابصع زا شرآ

ثمال ..ای شندرگ ی هدش هتسجرب ِگر ؟!ایاللقا دوشب ششوگانب و کف ی هدش تخس

! شا یناشیپ یور ِقرع ِزیر یاه هناد ..ایهن.. شیاهمشچ ی هبذج

و دورب دهاوخیم یضوع هکیترم و تسا رپ تدش هب شلد !عفال مادکچیه هن..عفال

. دروآ شرس هب یمیظع اهبالی هسوب نآ اب زورما

!! شرآ نک -لو
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: دیوگیم و دنکیم شیاهر تنوشخ اب ،اما درادن تسود دنچره .. ثکم اب شرآ

تم! .. گیم دایب، تنهد وت سومان یب نوا ِمسا هعفدنیا -

یب تس..هک یبیجع ِکوش . دنزیم نوریب هساک ،زا هدینش هک یزیچ زا ایربک یاهمشچ

: دیوگیم شنابز هدارا

؟!! یگیم یچ زویفپ -

: درغیم شا هدش هدرشف یاهنادند ِنیب وزا دریگیم ار شیوزاب شرآ

و نیلوا هک منک یراک هی منتفر لبق نکن یراک .. مدموا هار تاهاب یدایز -اتاالمن

! مشاب نم طقف ت هطبار ی هرطاخ نیرخآ

و دنکیم تشحو و دریگیم شا هدنخ وا ِیخاتسگ و تینابصع همه نیا زا روابان ایربک

: دیوگیم و دوشیم هدنک اج زا شبلق

؟؟؟ شرآ یگیم ترپ و ترچ یچ یمهفیم ! یفرش یب یلیییئِخ .. هگید -وت

دیآ، یمن هاتوک ایربک هکنیا هدش..زا ساسح . دمهفیمن و تس یطاق هبوهللاهک شرآ

تدش هب شرورغ . دناشنب شیاج ِرس ار رتخد نیا روطچ رگید دنادیمن و هدش یبصع

دنک؟! شمامت دهاوخیمن کرتخد داد.. شناشن ار هدنیآ .. دیسوب دز.. فرح .. هدروخ همطل

ایهن؟؟ یمهفب یاوخیم ؟؟؟ یچ ینعی ، ینزیم هابتشا یراد مگیم یتقو یمهفیم -

: دبوکیم شرآ ی هنیس هب مکحم ار شتشم وا زا رتدب ایربک

؟؟؟ ایهن یرب یاوخیم -

: دیوگیم یصرح رپ ِدنخزوپ اب شرآ

! مریم -هرآ..

: دیوگیم صرح واب دتفا یم سفن سفن هب ایربک

؟؟؟ هگید منکن هچ منک، جاودزا یرن اب نم -هچ



tlg
:@

NOVELSLAND

ِرورغ ..اما شندوبن یارب دهدیم ناج دراد هن!هک دیوگب دهاوخیم ولد ناج زا شرآ

: دیوگیم شنابز و دراذگیمن یتنعل

هک... متفگ -

: دیوگیم دعب ..و دشکیم شفنب ِغیج کی لوا و.. دنکیمن لمحت رگید ایربک

! ییییرادن یراکادف ِشزرا -وت

: ددنخیم لداعتمان و هدارا ،یب هدینش ار هلمج نیا هکنیا زا یضار شرآ

! مرادن .. هرتخد -هن

: دیوگیم تینابصع واب دوشیم دنلب شیاج زا ایربک

! تمنیبب ماوخیمن هگید -

و دریگیم مشچ ایربک . دهدیم هیکت و دتسرفیم نوریب یا هدوسآ ِسفن شرآ

: دیوگیم ، شنتفر هب هاگن اب شرآ ..و ددرگیمرب

! نکن رکف هدازمورح نوا هب نم ِنتفر تحار ِرطاخ هب هگید سپ -

سفن ..و تسا هتسب ِرد هب شا هتسشن نوخ هب ِهاگن . دتسیا یم رد هب هدیسرن ایربک

: دیوگیم دنخبل واب ددرگیمرب شتمس هب وهکی ثکم .اب دنزیم سفن

! منکیم رکف یعافد ِنامیرن یاقآ هب یهوک مو هنن ِرطاخ هن..هب وت ِرطاخ -هب

و دریگیم یا هفایق هنیک اب ایربک . دوشیم وحم هک دشکیمن هیناث هب شرآ ی هدنخ

دنلب و.. دروآ یمن تقاط شرآ هک هتشادنرب رد ِتمس هب مدق ود زونه .اما ددرگیمرب

هدیسرت ِهاگن .. شهاگن . دنکیم شلغب تشپ ،زا دسرب رد هب ایربک هکنیا زا لبق و.. دوشیم

مه.. ایربک ِهاگن . دنام یم رد یور ییاج کی شا

هظحلر ه ایربک ..و دورب و دراذگب یروطنیمه شزیزع ِتیربک هک دراذگب دناوتیمن شرآ

هبرجت دراد هیناث ره ار درد و دزوسیم یه شبلق . دنکیم هبرجت ار یگدنز و گرم

تس؟! یتخس ردقنا شقح و دنکیم
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دراذگن روطچ دنادیمن . دراشفیم دوخ ارهب .وا دهدیم ورف ار شیولگ بآ شرآ

ایربک .. دنزب فرح هکنیا ِنودب دوشیمن ؟! دمهفیمن شدوخ ایربک ارچ.. دنادیمن .. دورب

ار وا هک دیوگب شدوخ ایربک دوشیمن ؟؟ دنامب شاهاب کرتخد ِدوخ دوشیمن ؟! دمهفب

؟؟ دربب دوخ اب مه

: دتفا یم راک هب ندنک ناج هب یتنعل ِنابز

.. ینک رکف یرادن قح ورای نوا مه..هب متفر نم یتح -

؟! فرح دش مه نیا رخآ و.. دهدیم ناکت ار شدوخ ضغب اب ایربک

اباب! وشمگ -

: دیوگیم لبق رتزا تخس و درادیم شهگن شرآ

؟؟ یایم نم.. -اب

دنک. زاورپ هبباالرتار متفه ِنامسآ وات دروایبرد بلا هلمج کی نیمه االناب دیاب ایربک

ِزورما یاهراک و اهفرح ردقنا و هدید هبرض شرآ ِرورغ زا ردقنا .. هتفرگ شلد ردقنا اما

: دیوگیم یروخلد و ضغب هکاب هدرک شا هدرول هلو شرآ

! یرادن شزرا مارب هگید هک وت یتح .. منکیمن لو یکشیه ِرطاخ هب وم هداونوخ -نم

زا یردق هب شرآ یاهتسد و.. دهدیم ناکت ار دوخ ایربک . دوشیم کشخ شرآ یاهتسد

یم هلصاف ناشنیب . دشکیم نوریب شلغب ارزا دوخ تحار ایربک هک دوریم ناج

رس ِتشپ وزا هدنام شیاج ِرس هک یشرآ ..و هتشادرب ولج هب هک یمدق اب ایربک .. دتفا

. دنکیم شهاگن طقف

و درادیمرب یرگید ِمدق . دهدیم ورف ار ضغب و دشکیم شتروص هب یتسد ایربک

: دنزیم یدنخزوپ هنیک اب شرآ . دراذگیم هریگتسد یور ار شتسد

.. زادنب ترس باال ِنیبرود هب هاگن -هی

هدیشک نیبرود ِتمس هب هلصاف بال شهاگن . دوشیم کشخ هریگتسد یور ایربک ِتسد

: دیوگیم و دریگیم یسفن شرآ .. دوشیم
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و میکیدزن مه هب ردقچ ووت نم منک تباث ورای نوا هکاب هرادن یراک نم هساو -

میا.. یلومعم ِتسود هی زا رتشیب

هک یشرآ . دنکیم هاگن شرآ وهب ددرگیمرب تریح و سرت .اب دوشیم هراپ ایربک ِلد ِدنب

مخز و.. ینابصع و رامخ یاهمشچ واب دنکیم شیاهبیج یوت تسد

! هتخود مشچ وا زرم،هب دحو یب ینتساوخ و.. هدروخ

دیاش .. تمربب مدوخ هکاب یاوخب مزا ینوتیم ، تساوخ تلد هگا وت! ..اما مریم هک -نم

! ینومب اهنت دیاب .. یاین هک.. مرگا .. تمدرُب مدوخ واب متسنوت

هب و..رس دنکیم یا هدنخ ..کت هدنام زاب ِناهد ..اب یسفن ویب تریح ِجوا رد ایربک

؟!! دیدهت دوب..ای تساوخرد االن نیا . دهدیم ناکت فارطا

. دنکیم زاب وردار دشکیم ار هریگتسد . ددرگیمرب و دریگیم مشچ . دنامب دناوتیمن رگید

وزا دوریم تکرش ِرد ِتمس هب میقتسم اه، هچب ی هریخ و رظتنم ِهاگن یولج و

. دنزیم نوریب تکرش

بل ِریز هک تسا ناحبس . دنام یم هتسب ِرد هب همه هاگن ، تکرش ِرد ِندش هتسب اب

: دیوگیم

دش! نوشاوعد -زاب

: دنکیم هاگن ناسحا وهب ددرگیمرب بجعت زا هدنام زاب یناهد اب شوهم

دش؟!! یچ -

.اما دوریم شقاتا ِتمس وهب دهدیم ناکت اوه رد نتسنادن ِتلا ح هب یتسد ناحبس

: دنکیم شیادص شوهم

؟؟ دش یچ االن ناحبس -

: دیوگیم نتفر ِلا حرد ناحبس

.. سرپب تشاداد ؟زا منودیم هچ -نم

ِرد هظحل نامه .هک دوشیم هدیشک شرآ ِرتفد ِرد ِتمس هب هلصاف بال شوهم ِهاگن
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. دوشیم هتسب شرتفد

رتخد ، هزماب ِنوطیش ماسرب ..نآ هرسپ نآ هک هدیمهف زورما نیمه . تسا هدز تهب

!وحاال دراد قرف شرآ یارب ، بیرغ بیجع ِرتخد نیا هک هدیمهف زورما نیمه .و تسا

..ای یتسود کی زا رتشیب یلیخ دیاش . تسه ناشنیب ییاهزیچ کی هک هدیمهف مه

؟!! یلومعم ی هطبار

.و دتسیا یم شرانک و دیآ یم اسیلا هک تسا شرآ ِقاتا ی هتسب ِرد هب زونه شهاگن

: دیوگیم ، تسا شتاذ یوت هک ینتفرگ هفایق و ترفن اب

هنک.. محر ادخ هاو هاو ؟! دوب یک هگید هرتخد -نیا

: دنکیم همزمز رکف یوت شوهم

؟! دوب ..یک اعقاو -

نآ ِندوب رتخد زا تسا دب شلا ح ردقچ و دهدیم ناکت فارطا هب رس فسات اب اسیلا

زا رتدب .و دروآ نابز ارهب رتخد نیمه ِمسا بش نآ شرآ هکنیا نآ، زا رتدب ..و ماسرب

هچب نآ دنادیم هک تساههام شرآ و.. دندوب شرآ ِقاتا یوت مهاب .. هکنیا اهنیا ی همه

؟!! تسا رتخد لَگزُا یادگ

ور همه یروطنیا داوخب هک هشاب کلک ردقنا رتخد هی مدرکیمن مشرکف ال هک..صا اعقاو -

.. هنزب لوگ

: دیوگیم یا هدز تهب ی هدنخ کت اب شوهم

.. هنوطیش یلیخ .. دادیم شهب یتبسن ره تشاد قح شرآ ! هکلک یلیخ -

: دیوگیم و دنکیم کزان یمشچ ِتشپ اسیلا

.. میرب دش، مومت تیواکجنک هگا -حاال

: دنکیم شهاگن شوهم

مشاداد و رتخد نوا ِنیب یّرس رسو هچ منودب دیاب هدش!نم عورش هزات اباب -هن

.. تسه
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: دنکیم جک یبل هتساوخ ان اسیلا

وشرآ ِخم و هنک هجوت ِبلج تساوخیم یروطنیا هرتخد ؟! ماوت هیچ هگید رِس -رُسو

اب شیا .. هریگب موناخ هتیرفع نیا یاه هشقن منکن رکف .. هریم هراد هک شرآ یلو .. هنزب

ش! هرخسم یاپیت نوا

: دوریم باال هدنخ اب شوهم یاهوربا

یمن نوتِشوخ مه دوب،زا ماسرب هک مه یتقو همدای .. دیدوب جل مهاب لوا زا نوا -وتو

.. دموا

: دیوگیم تحاران اسیلا

.. دموا یمن ششوخ نم زا نوا ، هشاب تدای ..هگا مرادن یراک نوا هب نم شوهم -

تسار اسیلا . دنکیم رکف اسیلا اب ماسرب یاهدروخرب .هب دوریم ورف رکف هب شوهم

. دنزیم حلا دض شهب و دمآ یمن ششوخ اسیلا زا لوا زا هک دوب ماسرب ..نیا دیوگیم

: دریگیم شا هدنخ

و لگشوخ وت نوچ !الدب هدوب مه یبصعت و دوسح لوا زا سپ .. یگیم تسار -هرآ

... یراد رطخ شارب هدرک رکف ، یزان

: ددخیم یا هرخسم ِزرط وهب دوشیم عمج یتیاضران و ترفن زا اسیلا ِتروص

هچ زا تسین مولعم هرتخد ؟؟ تس افرح نیا ِتقو ؟ هندیدنخ ِتقو هه!االن هه -هه

هساو تسین مولعم .. هراد شرس وت ییارکف تس..هچ هراکیچ شدوخ هیا.. هداوناخ

هکلت دصق دیاش ینودیم ؟؟ یدنخیم یراد وت تقونوا ، هدیشک ییاه هشقن هچ شرآ

لوا زا دیاش ال صا هنک؟! تسرد رسدرد شساو داوخب دیاش ؟؟ای هشاب هتشاد وشندرک

اتهی اهادگ هچب ش..نیا هرخسم ِییادگ یاپیت نوا ..اب تکرش نیا وت هدموا هشقن اب

ننک. بذج وفرط ات نزیریم هشقن و دنفرت اترازه ، ننیبیم پیتشوخ و رادلوپ ِرسپ

؟!! دوشیم یزیچ نیچمه . دهدیم شوگ اسیلا یاهفرح هب هدنام تام شوهم

؟! یگیم تسار -
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: دهدیم همادا رتذوفن ورپ دنکیم نییاپ باالو یرس دییات هب اسیلا

وشرش و هغیتب شرآ زا یلوپ ..هی هشاب لوپ طقف شدیلپ ِتین هنک ادخ مگیم نم -حاال

هنک.. تسرد رسدرد شرآ هساو افرح نیا زا رتشیب مسرتیم یلو هنک.. مک

دهاوخیم شلد . دوشیم هدیشک شرآ ِرتفد ِرد ِتمس هب شهاگن . دزیریم مه هب شوهم

دنک.اما زکرمت اسیلا یاهفرح یور طقف ینعی دنک.. رکف رتشیب اسیلا یاهفرح هب

ِلثم . تسین یفنم ال ،صا بیرغ بیجع و سولم ِرتخد نآ هب شسح ارچ دنادیمن

. دادیم مدآ هب بوخ ِسح طقف شدوجو و دوب ماسرب هک ینامز ِلثم لبق..

شدوخ شرآ .. هرتهب یلیخ ، مینزب فرح شرآ اب واال!حاالزاب مگب یچ منودیمن -

هنک.. ش هکلت و هراذب کاله شِرس هنوتب رتخد هی هک تسافرح نیا رتزا هدیمهف یلیخ

: دیوگیم رتمارآ اسیلا

اترازه هکاب نا یذوم و طخ تفه نیچمه نوشایضعب ؟ یساشیمن ور ارتخد نیا -وت

.. ننکیم روت وفرط هشقن و کلک

!! بجع

؟؟ میتسین دلب اراک نیا امزا ارچ سپ -

! تسین دلب هک دروخیم صرح رتشیب شدوخ اسیلا

! میگنخ و هداس هک سب -

دنک روصت یذوم و طخ تفه ِرتخد کی ناونع ارهب ایربک دنکیم یعس مهزاب شوهم

شروصت یوت شگنشق ِتروص و پیت ، شیاج هب .اما دراد ار شرآ ِندرک روت ِدصق هک

و... شرآ یاهنداد صرح ..و شیاه یزاب ماسرب ..و شندز فرح دیآ.و یم

.. تسشنیم مدآ ِلد دوب..هب یروج !هی هلگشوخ یلیخ .. امینومدوخ یلو -

: دهدیم همادا و دنکیم اسیلا ِهاگن

؟؟ اسیلا -هن
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هب تقو ..نآ دنیبب ار لگزُا یادگ هچب نیا درادن مشچ اسیلا ! دسرپیم مه یسک هچ زا

؟! دشاب هتسشن شلد

! هتوافتم تارظن -

عِی! هُا

هک یفیک نومه ی هگنل ..نم هشاب ادگ هچب دموا یمن شهب .. هخآ دوب بوخ مه شپیت -

.. هشلوپ ینویلیم .. مدیسرپ ور دوب هتفرگ شتسد

: دوشیم رت کالهف اسیلا

.. هدوبن لصا شکرام الدب بخ اه.. یا هداس شوهم -

: دریگیم یا هفایق شوهم

.. مدیم صیخشت کیف زا ور لصا یخسرف دص زا نم ؟ یگیم نم -هب

: دوشیم رت گنت دراد اسیلا یارب هصرع

ثحب شرس میراد هتعاس ود هک هیمهم ِزیچ ور..هچ هرتخد نوا نک شلو -حاال

ِمامت .. امینیبب بوخ ِهاگشزومآ اتدنچ میرب زورما دش رارق ..ثمال میرب ؟؟ مینکیم

دش.. هتفرگ دوخیب یازیچ ِرس نومتقو

مه ..نآ زورما مه دنک؟!نآ رکف یرگشیارآ و هاگشزومآ هب دناوتیم رگم رگید شوهم

شقاتا یوت یتعاس کی شرآ هکاب یتقو مه ..نآ ابرلد ِبلا نآق رد ماسرب ِندید زا دعب

! دندوب

هرتخد نیا منیبب .. مرایبرد دیاب ور ارجام نیا یوت هت ..عفالنم هشیمن هگید هک زورما -

.. هراد یّرس رسو هچ شرآ واب هیک

هنایذوم و تنطیش یرپ هدنخ اب شوهم . دیوگب یچ رگید هک دنامیم هتفرگ متام اسیلا

: دیوگیم یا

ِدوخ ِغارس مریم ..دعب نوریب مشکب شزا هنودیم یچره ، ناحبس ِغارس مرب لوا -

.. نوریب دز تکرش زا یتحاران نوا اب وهی ارچ هرتخد نیا ممهفب .. شرآ
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: دیوگیم یراودیما اب اسیلا

هدید و هدروخرب شهب منوا مرب.. هرارق و متسین راگدنوم هک هتفگ شهب شرآ اال متحا -

هی منیا .. تفر تشاذگ و درک رهق نیمه هساو .. هسام یمن شهب شرآ زا یچیه هک

! هشکب شدوخ ِتمس وشرآ ندرک زان اب داوخیم هک هگید دنفرت

: دیوگیم باوج ورد دریگیم شا هدنخ اسیلا ِییارگ یفنم ردقنا زا شوهم

.. میمهفب نوش هطبار و هچب نیا ِدوخ ی هرابرد رتشیب لوا هرتهب یلو ! دیاش -

: دشکیمن شباصعا رگید اسیلا

نیبب .. ینکیم شگرزب ردقنا هک تسین یمهم زیچ .. یراد یا هلصوح هچ شوهم یاو -

؟؟ ینک تسرد رسدرد شرآ هساو و یزاسب هوک هاک زا ینوتیم

: دوریم ناحبس ِقاتا ِتمس وهب دهدیم ناکت اوه رد یتسد شوهم

.. شابن نارگن ،وت تسه مساوح -

!! دشاب نارگن رگا یریمب وت

.. متفر ..نم یناد دوخ -

: دیوگیم و دنکیم وا هب یهاگن شوهم

.. مینیبیم ور هگیدمه ادعب سپ هشاب -

کی زونه لگزُا ی هرتخد ناش؟! ِیتسود ِباوج دش مه نیا و دریگیم شصرح اسیلا

! تفرگ شتسد ار همه روطچ نیبب هدش.. شیادیپ هک تسین مه زور

یلیخ . دنام یم تکرش ِطسو یروطنامه ، دنکیمن هجوت رگید شوهم هک دنیبیم یتقو

مه وا سپ ؟! دراذگیم رگم یواکجنک بخ.. ..اما منهج هب دیوگب و دورب دهاوخیم شلد

: دوشیم هدیشک شوهم ِلا بند هب ،اما یتیاضران و صرح اب دنچره

مروبجم ، میرب هگید یاج تسین رارق هگید و مدموا اجنیا بخ..حاالهکات -

.. مایب منم راذب .. منومب
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: دیوگیم یراد انعم ی هدنخ اب شوهم

-ایب..

یهاگ ،مه تسه رابنا مه هک یقاتا . دنوشیم ناحبس ِقاتا ِدراو مهاب و دنزیم رد

یارب یناکم مه . دبهم ِقاتا یهاگ اهاط،ومه ِقاتا یهاگ ،مه ناحبس ِقاتا دوشیم

! ییاج یب زا ناما و تس یجند یاج .. نانکراک نیب وگتفگ و تروشم

، دنوشیم شقاتا ِدراو هک یرتخد ود وهب دهدیم هیکت شا یلدنص ِیتشپ هب ناحبس

دیآ: یم کیدزن یا هناسولپاچ ِدنخبل اب شوهم . دنکیم هاگن

.. ینوج ناحبس یشابن هتسخ -

: دنکیم کیراب مشچ ناحبس

.. نیدموا یلوضوف هساو هک وگن -

و دتسرفیم نوریب یدنلب ِسفن ناحبس . دنکیم نییاپ باالو یرس حیلم دنخبل اب شوهم

: دیوگیم مارآ شوهم . دنکیم ناشهاگن طقف یا هیناث دنچ

! هگید وگب تدوخ ، ینودیم نوش هرابرد یچره -

: دنکیم اجباج ، درابیم ناشیاهمشچ زا یلوضف هک ِرتخد ود ِنیب ار شهاگن ناحبس

.. ادیریمیم دیراد یلوضف -زا

: دنکیم ثکم رتشیب اسیلا یور ناحبس و دندنخیم ودره

؟؟ ینودب یاوخیم ماوت -

: دزادنا یم یاباال هناش اسیلا

متفگ یراکیب ِرس زا طقف .. تسین یمهم ِزیچ منودیم نوچ ، متسین قاتشم نیچمه -

.. مدب شوگ منم مایب

: دسرپیم مارآ و دهدیم باال انعم اررپ شیاهوربا ناحبس
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؟؟ ینئمطم -

: دیوگیم و دشکیم یبل شا یتاذ ِزان اب اسیلا

؟؟ مراکیب هکنیا ِدرومرد -

: دنزیم یدنخبل ناحبس

.. تسین یمهم ِزیچ هکنیا ِدرومرد -چن..

: دیوگیم هک تسا شوهم . دننام یم تام ودره شوهم و اسیلا

؟! همهم .. ینعی -

. تسا شهاگن رد یناجیه هچ هک دنیبیم و دشکیم شوهم ِتمس ارهب شهاگن ناحبس

.. هگید هتخادنا کاروخ و باوخ زا وشرآ ههام دنچ هک تسه مهم یردقنا -

: تسین شدوخ ِتسد شترفن و دنزیم یکلپ اسیلا

نم!! یادخ یاو -

تس: وا رتزا هدز تهب شوهم

؟؟ هنوا .. ِرطاخ شهب همه ینعی .. هشیمن مرواب -

: دهدیم ناکت یرس ناحبس

.. منزیم سدح یروطنیا -نم

: ددنخیم ناحبس هب هاگن اب اسیلا . دنهدیم مه ارهب ناشهاگن بجعت اب اسیلا و شوهم

! ینزیم سدح هابتشا دیاش بخ -

: دهدیم رارق بطاخم ار اسیلا رت یدج رابنیا ناحبس

! همهم شرآ هساو هرتخد ..نیا شمسانشیم یلا.. مشقیفر -

و رتمارآ و دشکیم ولج ار دوخ ناحبس . دنکیم شهاگن طقف یگدنام تام اب اسیلا
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: دیوگیم رتذوفنرپ

ور یا هگید ِسک ،زاب هسرن ییاج هب مه هرتخد نیا اب هگا یتح شرآ ناج.. اسیلا -

هجیتن هی هب هرتخد نیا هرب..حاالایاب داوخیم شرآ .. هصخشم شفده نوچ .. هنیبیمن

نوا زا ریغ هب شرآ .. مزیزع مگیم مراد هناتسود .. نوا ِنودب ،ای هریم و هسریم یا

! هریمن یا هگید ِرتخد چیه ِتمس شرکف ، رتخد

شهاگن یمشچ هشوگ شوهم . دراذگیم شا هنیس یور تسد یتحاران و تهب اب اسیلا

هک دننادیم همه ابیرقت ال صا . دراد شارک شرآ یور اسیلا هک تسنادیم مه ..وا دنکیم

سلا! هس ی هزادنا هب دیاش یش .تال تسا شرآ زا هاگن هشوگ کی ِرظتنم اسیلا

. دنزیم فرح شدرومرد و دروآ یم شیور هب کُر ردقنا یکی هک تسا راب نیلوا و

زا لیاوا بخ..نآ .و تسا ربخ هچ دنادیم رتهب همه زا هک شرآ کیدزن ِقیفر ... ناحبس

هب طقف اسیلا هک دید یتقو دوب.اما یصاخ ِرتخد شیارب و.. دمآ یم ششوخ اسیلا

دش. شلا یخیب و درک شنوریب شرکف زا مک ،مک تسا شرآ ِرظن ِبلج ِلا بند

شارب ایربک دوب. هدرک سلا همه نیا هنک،وت بلج وشرظن یا هگید ِسک دوب رارق -هگا

! هدید هکاتاالن یرتخد ره ..اب مگیم مراد .. هراد قرف ارتخد ی همه اب

: دنکیم مخا و دنکیم ضغب اسیلا

؟؟ یگیم نم هب ارچ ور انیا بخ -

: دریگیم اوه رد یتسد یدرسنوخ اب ناحبس

.. مگیم مراد منم ، دیسرپب ش هرابرد دیدموا امش .. یروطنیمه -

. دنکیم عمج ار شیاهبل اسیلا

شرآ هب وشدوخ دنفرت و هشقن رازه اب ادگ هچب نیا ،اما تسین مهم هک نم هساو -

.. هشیم رسدرد شارب هرتخد نیا هک منودیم .. مشرآ ِدوخ ِنارگن ..نم هدرک کیدزن

: دیوگیم شوهم . دننکیم شهاگن شوهم و ناحبس

.. هشابن یروطنیا دیاش .. اسیلا نکن تواضق دوز -حاال
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: دشکیم رگید ِتمس ار شهاگن و دنکیم یمخا اسیلا

هرب.. داوخیم شرآ ..حاالهک دیناد دوخ لا.. حره -هب

: دیوگیم دییات هب ناحبس

؟؟ بخ هرب! داوخیم شرآ .. اسیلا -هرآ

شلد بخ . دزوسیم کرتخد یارب شلد ناحبس . دنکیم هاگن ناحبس اههب هیناث اسیلا

ایهن؟؟ات دروایب شدوخ ارهب رتخد نیا دیاب یکی .اما دنزب حلا ِدض دیآ یمن مه

بانط و هسیر و خن یه و دربب رس هب یزادرپایور و تورپه رد دوشیمن هک شرخآ

ییاج چیه هب شرآ هکاب دنک لوبق اسیلا رگا دیاش دنک! شعطق اجرد شرآ و دتسرفب

شرکف ،زا دنشاب هتشاد مهاب تسین رارق یکرتشم ی هدنیآ چیه و دسرب تسین رارق

! دنیبب رتهب ار شرب و رود دناوتب و... دیایب نوریب

: دیوگیم رتمارآ

اتوت یصقرب هک تساوخ وت زا یتح دوب.. دب شلا ح ردقچ ینومهم وت یدید تدوخ -

ال صا ینعی .. دیدن ور هک؟؟کالوت یدید ..اما دایب نوریب ایربک ِرکف زا دیاش و هنیبب ور

.. هنیبیمن وسکچیه ، رتخد نوا زج

و دشکیم نییاپ ار شا هدش رات ِهاگن . دوشیم رپ اسیلا ِمشچ ی هساک یوت کشا

تحاران ناحبس هک یروط . دوشبم یهانگ و مولظم تدش .وهب دنزب یفرح دناوتیمن

: دنکیم شلغب و دوریم شرانک . شتسود نیرتهب یارب دزوسیم شلد شوهم و دوشیم

.. هرادن ور وت ِتقایل .. هروعشیب شرآ ! یجآ -

: دنزیم یرگید ِفرح ناحبس و

یتقو تدوخ ..وت تسین شدوخ ِتسد هک مدآ ِسح ! هراد باختنا ِقح شرآ .. شوهم -

؟؟ هروخیمن درد هب دنهس هک یدادیم شوگ ور یسک ِفرح ال ،صا یدوب دنهس اب

نیا هکاالنورد دنامهفب وا هب دنکیم یعس هراشا واب دنکیم هاگن ناحبس هب شوهم

: دراد ار شدوخ ِقطنم ناحبس .اما تسین اهفرح نیا یاج ، تیعقوم
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و تسیب نیا وت شرآ درک.. تدوخ ِبذج ور یسک هشیمن یروز هک مینک لوبق دیاب -

شلا ح ردقنا شرطاخ وهب هدموا ششوخ رتخد هی زا رابکی شیگدنز سِلا تفه

مارتحا شهب هرتهب افرح، نیا یاج ..هب هرادن یروعشیب هب مه یطبر چیه .. هبارخ

.. مینک شکرد و میراذب

: تسا ندیراب ی هدامآ شکشا هک دنکیم ییاسیلا ِهاگن دعب و

دب مه شیلا م ِعضو هگا یتح .. دنچره .. سین رسواپ ویب ادگ هچب ایربک .. نمض -رد

هساو .. هشب تواضق یروطنوا ش هرابرد هشیمن لیلد مزاب ، تسین منودیم هک هشاب

دعب ، سانشب وتِفرط لوا .. هتشاد یلیلد هی امتح مه شاراک و پیت و شندوب ماسرب

نک.. تواضق ش هرابرد

: دیوگیم شدنب تشپ مه شوهم

شهب یسح هی شرآ مدیمهف هک صوصخ ..هب ناحبس تسین دب شهب مسح منم -

رررردقچ و هتشاد یتوافتم ِتایصوصخ هچ هرتخد نیبب ، منکیم رکف ش همه .. هراد

منیبب .. شمسانشب رتشیب داوخیم ملد شتسار ! هدموا شرآ ِمشچ هب هک هدوب صاخ

.. مدوب شقشاع یکی دوب،نم هک مه ماسرب دنچره .. هدرب ونم ِشاداد ِلد هک هیروطچ

هیرگ هملا ع کی شلد . تسا دب شلا .ح دهد شوگ طقف و دتسیاب دناوتیمن رگید اسیلا

.. هیرگ ِریز دنزب ناحبس و شوهم ِشیپ هک دوشیمن و دهاوخیم

: دروآ یم هناهب ،اما تسا هرخسم هک دنادیم

.. هشیم مرید هراد مرب.. دیاب هگید ..نم هشاب -

هتخیر مه وهب هتفرگ روطنیا هک ییاسیلا یارب دریگیم شلد و دنکیم شهاگن شوهم

. تسا

؟؟ میرب مهاب ینوم یمن -

شناتشگنا . دنکیم بترم شا هناش یور ار شفیک و دیآ یم نوریب شلغب زا اسیلا

: دیوگیم و دنکیمن ناشهاگن . دکرتیم دراد ،و دزرلیم

اه.. هچب ..عفال تمنیبیم ادعب .. مراد ،راک هگید -هن



tlg
:@

NOVELSLAND

.. مایم منم -

: دیوگیم مکحم اسیلا

-هن!

دهاوخیم دور. یم رد ِتمس وهب ددرگیمرب ، دشاب باوج ِرظتنم هکنیا ِنودب و دیوگیم

: دیوگیم یمارآ یادص .هکاب دمهفیم شوهم و دشاب اهنت

.. ظفاحادخ .. هشاب -

: دنکیم هاگن ناحبس وهب ددرگیمرب شوهم .و دنزیم نوریب تکرش زا اسیلا

؟؟ شاهاب یدز فرح دنت ردقنا ارچ -

: دیوگیم و دنکیم رکف دب حِلا نآ اب اسیلا ِنتفر هب شقاتا ِرد هب هریخ ناحبس

هراد وشتقو هک دیمهفیم و دروآ یم شدوخ هب ورتخد نیا یکی دیاب دوب.. -المز

.. هنکیم فلت دوخیب

االن؟ هخآ -اما

: دنکیم شهاگن ناحبس

هگید ِرتخد هی ِشیپ شرکف شرآ هدیمهف ؟؟االنهک تیعقوم نیا زا رتهب ؟؟ یِک سپ -

.. هرادرب شهب ندرک رکف زا تسد هگید هرتهب تس،

: دیوگیم تحاران شوهم

دش.. تحاران هخآ -

ِباوخ نیا زا دیاب هرخ ..باال هنکیم عمج وشدوخ دعب ، هنومیم تحاران تقو دنچ -هی

.. دموا یم نوریب یشوگرخ

ناحبس اب قح مه دیاش . دنکیم رکف اسیلا هب توکس رد یا هیناث دنچ شوهم

. درکیم تیذا ار شدوخ یدایز رگید اسیلا .. دشاب
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: دنکیم هاگن ناحبس هب وزیت دوشیم هدیشک ایربک ِتمس هب شرکف دعب یا هقیقد اما

.. شمسانشب رتشیب وگب،ات ینودیم شدرومرد یچره ! ایربک هب میسریم -حاال

: دیوگیم یا هلصوح ییب هدنخ کت اب ناحبس

.. منودیم تدوخ ی هزادنا منم .. شوهم لا یخیب -

: دروآ یم رتنییاپ ار شیادص شوهم

منودب ماوخیم .. ینودیم نم زا رتشیب امتح ، یتکرش نیا وت هشیمه وگن..وت یکلا -

... هیروطچ شرآ شاب هطبار

: دیوگیم قایتشا اب شوهم و دزادنا یم وا هب یپچ ِهاگن ناحبس

ادخ.. ور -وت

فیرعت شیارب ار دنادیم هچره ، شوهم تسد زا یص خال یارب و رابجا هب ناحبس

یدج سپ . دهدیم شوگ تریح و ناجیه زا هدش تشرد یاهمشچ اب شوهم .و دنکیم

! تفر تسد زا ششاداد یدج

*************

.و تسا هدرک عمج وناز ارزا شیاپ کی و هداد مل هدیباوخ همین ِتلا ح هب لبم یور

ِشیپ امامت شرکف ، دنکیم هاگن هتشاذگ رایماک هک یا ییانج و نشکا ِملیف هب هکیلا حرد

. تسا زور ونآ شرآ

نآ زا دعب دنک؟! هچ تسا رارق شملیف اب تفگ ! دنکیم گنه ال ،صا دنکیم رورم یتقو

؟؟؟ بخ دنک هچ دهاوخیم دش.. تبث قاتا ِنیبرود یوت ..هک شندیسوب همه

و یبِک رت!اما رونآ یمک یتح دنک، هتکس دیاب سرت زا ینعی اه.. دسرتب دیاب االن

شرآ ِدیدهت نیا یارب هک دنک عمج ار شباحاص یب بلق نیا دیایب یکی ؟؟؟ ندیسرت

رس! رب کاخ هدش دوخیب دوخ زا روطچ
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اهنت دیاب رمع رخآ ،ات دوریمن رگا ،ای دورب .ایابوا تسا مگردرس رتشیب هشیمه حاالزا

تخادنا ملق ارزا یکی نیا ناهآ . دنکیم شا هراچیب و.. دراد مه ملیف شزا هزات . دنامب

!! شدیامن ..یم دروایب ار یرن ِمسا رگا هک

مه کانتشحو هچ !هُا دشکب ریت اهریم ریز ..نآ شندب یوت ات تس یفاک هلمج نیمه

. دنوشیم کلقلق شیاهسح

ونآ زور نآ هب دراد هظحل نیا رد هکنیا زا دوشیم شمرش و دنکیم یماک هب یهاگن

هکنیا یارب شنتساوخ و شرآ ِندرک لغب .. رخآ .ورد دنکیم رکف اهفرح اهونآ هسوب

؟؟ تسا نکمم رگم ؟؟ یروطچ ال صا ؟؟ اجک ؟!! دورب شاهاب . دورب شاهاب

وگالخ! رخآ دراد یدح مه یهاوخدوخ رپو.. مه یرن ، دورن رگا

یا هزات ِزیچ هک نیا و دشوجن نآ رد مه گس ،رس دشوجن شرآ یارب هک یگید هلب..

. تسین

: دیوگیم یزیچ ، ناجیه رپ ِملیف هب هریخ رایماک

.. میروخب رایب ییاچ هی ورب رپب یبک -

رپ ِتس نآژ هکاب یتقو ، طقف تسا ششوگ یوت شرآ ِفرح ؟!وهللاهک دونشیم ایربک

: تفگیم شبناج هب قح و رورغ

.. یدرک میهارمه ماوت ، تمدیسوب -نم

ِتسد بخ.. رخآ ؟؟؟ درک شا یهارمه ارچ . دبوکیم شا یناشیپ ارهب شتسد ِفک

اه... هسوب نآ اب تفرگ ار شناج یضوع ِشرآ هک. دوبن شدوخ

دیآ یم دوخ هب مک .مک دنکیم سح ار رایماک ِهاگن ِینیگنس ، تسا رکف رد هک روطنامه

: دیوگیم یماک ی هریخ ِهاگن ِباوج ورد

؟؟؟ هیچ -

: دیوگیم فسات اب رایماک

؟؟ وت ییاجک ، مدرک تادص رابود -
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الدب! درک شیادص شرآ یاه هسوب ِنایم ؟؟ دینشن ارچ درک؟! شیادص

بخ.. مدینشن -اه؟؟

؟؟ یدینشن هک تساجک تساوح -

: دیوگیم هدنخ واب دسریم شنهذ هب یرکف دوز یلیخ

هدش.. نیگنس مشوگ ، مشوگ وت هتفر وپماش -

: دشکیم یفوپ ایربک ! یتدوخ رخ هک دنامهفیم شهب شیانعمرپ ِهاگن اب رایماک

؟ یگیم یچ حاال بخ -

: دنکیم هراشا رایماک

.. رایب زیرب ییاچ هی ورب متفگ -

؟؟ دوبن فرح نیا زا رتمهم . دوشیم عمج ایربک ی هفایق

؟ هشاب یرما -

. دنکیم یلپ ار ملیف هرابود و دریگیم مشچ رایماک

! یتورپه ،کالوت هناورپ ِشیپ یتفر یتقو زا هک تسین مساوح نکن رکف -

؟! هدرک راتفر ولبات ردقنا ینعی . دنام یم تام ایربک

..نآ تقو کی رگا . دنکیم رکف شرآ ِرتفد یوت ِنیبرود ِملیف یاچ،هب ِنتخیر ِلا حرد

دهاوخیم روطچ رگید ، دنیبب ولا تشوگ ِرایماک نیمه رگا یاو .. دنیبب رایهوک اهار هظحل

دنک؟!! هاگن ناشیور وت

یاو! ، دوریم طقف رایهوک یوربآ تقو ..نآ دنیبب یرن رگا

مممموه ؟؟ دنکب ار راک نیا هک تسه درمان ردقنا شرآ . دشکیم یفوپ وکالهف مگردرس

.. شا یدج ِهاگن نآ اب صوصخ ،هب تسین دیعب هک شرآ زا

: دسرپیم دنلب ، دنیبیم ار شملیف هک روطنامه رایماک
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؟؟ هتگرم هچ وگب بخ -

: دنکیم شهاگن بجعتم ایربک

؟؟ ینم -اب

: دیوگیم یگرخسم واب ددرگیمرب رایماک

؟؟ ینکیم ریِس یراد اجک .. یبک ینزیم جیگ مم.. همع اب سپ -هن

: دنکیم جک یبل ایربک

.. هنکیم درد مخم مکی اباب یچیه -

ایربک دیمهف شرآ هک زور نآ دنادب دهاوخیم تس. وا ِرتشیب ِحیضوت ِرظتنم رایماک

؟؟؟ دیسر اجک هب ناشیاهفرح دز؟! فرح شاهاب .. تساجک

.. شدوخ یوت ،ای تسا رکف ایرد شا همه زور نآ زا ایربک اما

ییارذگ ِهاگن اب رایماک . دنیشنیم رایماک ِرانک ، نیمز یور و دیآ یم و دزیریم یاچ ایربک

: دسرپب تیمها یب دنکیم یعس وا، هب

؟؟ هگم تفگ تهب یچ .. یتفرگ درد خم ، یدموا ت هنن ِشیپ زا یتقو -زا

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

.. یچیه -

: دیوگیم دعب ی هیناث دنچ اما

دوب.. اجنوا مه یرن -

: دنکیم شهاگن بجعت .اب تشادن ار فرح نیا ِراظتنا . دروخیم اج رایماک

؟؟ هناورپ ِتکرش ؟!وت نامیرن -

: دنیشنیم فاص رایماک . دنکیم نییاپ باالو یرس ینیس هب هریخ ایربک
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؟؟ درکیم راکیچ اجنوا -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

.. اجنوا تشاد راکیچ ممهفب دشن تصرف ینعی .. مدیمهفن -

رکف زور نآ هب ایربک . دنزب فرح رتشیب ایربک ات دنکیم شهاگن توکس رد رایماک

؟! تساوخیم هچ اجنآ نامیرن اعقاو . دنکیم

.. مدرک بجعت شندید زا منم -

! دراد شرس یوت ییاهرکف کی امتح یذوم یاباب نز نیا ، دنکیم رکف رایماک

.. یدیسرپیم هناورپ زا بخ -

: دیوگیم هناقداص ایربک

.. دشن تصرف بخ -

ارچ؟! -

یفرح شرآ ِراظتنا زا رود و ییوهکی ِندش ادیپ ی هرابرد دناوتیمن . دراشفیم بل ایربک

و تکرش هب دوشیم لصو شرخآ و تسا شاهاب شنتفر یروز شلوا .هک دنزب

! ملیف و..نآ شدیدهت اهو هسوب ونآ شرتفد

؟! هدموا ارچ تفگن شدوخ -

: ددنخیم ایربک

هدروآرب هک ما ییوزرآ ِلثم تفگ .. متفر اجنوا زور نوا منم هک درک حلا یلک طقف -هن

.. مدش

دیوگیم یا هرخسم ِدنخزوپ اب رایماک

! کعاف -

هرابود نیمه یارب ، دوشب توکس دهاوخیمن رایماک . دوشیم راد ادص ایربک ی هدنخ
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: دسرپیم

؟؟ نیدیسر اجک هب هناورپ -اب

.. میسرب ییاج هب دشن تصرف -

: دوشیم یبصع رایماک

! هگید نزب فرح مدآ ِلثم بخ .. دشن تصرف هگیم ، مگیم یچره ! هَاَاَاَا -

.هک دنکیم هاگن رایماک هب توکس ورد دریگیم دوخ هب یا هلوک و جک ی هفایق ایربک

: دنزیم وا ِیناشیپ هب شناتشگنا ِکون اب رایماک ! تسا تخس شنتفگ ینعی

! وشمگ -

هدش یراتفرگ . دنکیم رکف زیم یور یاه هنیزگ .هب دنکیم هزم ار شیاچ . ددنخیم ایربک

! لوغ هچب نیا ِتسد زا

؟؟ یماک -

: دهدیم باوج دوز یلیخ یماک

؟؟ هیچ -

؟؟؟ یِک رگم؟! درک شیادص

؟؟ متفگ دنلب -چن..

: دنکیم کیراب مشچ یدب ِتلا ابح رایماک

! اتنهد وت مایم اپ تفج -

: ددنخیم ایربک

اب شملیف .. شیاوخیم یلیخ هک یرتخد هی ..هگا ههههک مگب متساوخیم نک.. ربص بخ -

؟؟ ینکیم راکیچ ، هسرب تتسد هگید ِرسپ هی

: دمهفب دناوتیمن ال صا هک دروخیم اج یردق هب وا ِلا وس زا رایماک



tlg
:@

NOVELSLAND

؟؟ هتروظنم یملیف روجچ یچ؟! ینعی -

: دسرپیم ار شلا وس رگید ِروج ایربک

یلیخ هک ترتخد تسود اب هکنیا یکی .. یراد باختنا هساو هنیزگ اتود نک ضرف -

مه یروطنیا .هن یهوک و نم ِشیپ ینومب ..ای هریم نوا هک اجره یرب ، یراد شتسود

؟؟ بخ یراد باختنا اتود نک رکف ال.. صا هگید ِروج !هی امتح یریم ..وت هشیمن

: دیوگیم جیگ کالهفو رایماک

ش! هیقب بخ -

: دهدیم همادا ایربک

، ینکیم رکف شهب مه یلدمره و هرادیم هگن ت هداونوخ ِشیپ ور وت هک ینوا یکی -

یکی واب ینک لو ویچ همه هکنیا مه.. یکی .. یشاب شاهاب هک تس همه ِعفن هب ینیبیم

.. دایم تشوخ شدوخ زا طقف هک یرب

: دیوگیم انعم رپ رایماک

وگب.. رتحضاو مکی -

: دوشیم یبصع ایربک

همه زا رتهب منومب اهنت ؟؟ای هیرتهب ِباختنا ترظن هب مودک شرآ و یرن ِنیب -اباب

امظُعلا و کاف هب ماوخیمن طقف .. همندوب اهنت شدصرد دون هک منودیم هتبلا ؟؟؟ تس

... مشاب اهنت منیبیم ، منکیم رکف یچره منک.. باختنا وهار هی مدوخ شلبق مرب..

یور ار یشوگ و ددرگیمرب . دروخیم گنز شا یشوگ هک هدشن لماک شا هلمج زونه

شهاگن طقف یروطنامه و دنکیم رکف ایربک ِلا وس هب بجعت اب رایماک . دنیبیم لبم

هب ،ور ییانشآان ی هرامش ِندید .اب درادیمرب ار یشوگ و دوشیم دنلب ایربک . دنکیم

: دیوگیم یماک

هیک.. مَنیب نک ربص -

: دنکیم لصتم ار سامت
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؟؟ -هلب

: دیوگیم هک دسریم ششوگ هب یفیرظ و یزان هنارتخد یادص

.. نوج ایربک -سالم

: دیوگیم و دهد صیخشت ار ادص دناوتیمن

-سالم..

: دیوگیم طخ ِتشپ ِدرف

؟؟ یتخانش ؟ یبوخ -

: دیوگیم واکجنک و درادیمرب یتمس هب مدق

؟؟ امش -هن..

: دوشیم ناجیه رپ ادص

! تقشع .. هگید مشوهم نم ؟؟ ماسرب -هع

ارچ رگید نیا . دتسیا یم تکرح زا ییاریذپ ِطسو ، شوهم ِمسا ِندینش اب یا هظحل

هدز؟! گنز

؟؟؟ مقشع یروطچ ! نوج -

: دیوگیم قوذ اب شوهم

! موووونااااخ ایربک ؟؟ ربخ هچ ؟؟ تلا وحا .. ااامش ِنوبرق -

: دنکیمن هجوت . دنیبیم ار رایماک ِواکجنک ِهاگن ، ددرگیمرب یتقو و دشکیم یبل ایربک

؟؟ رگیج یدروآ اجک زا ونم ی هرامش -

: دیوگیم تنطیش اب شوهم

-حاال!
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: دیوگیم هنارکفتم ایربک

؟؟ داد تهب ناحبس .. هریمن متَک الوت صا هک یتفرگ شرآ زا وگن -

: ددنخیم شوهم

! رتخد بالیی یلیخ .. یسانشیم ونم ِشاداد نم زا رتشیب وت راگنا -

ی هطساو هب هک تسین اهیزاب هچب نیا ِلها ال صا دنادب هک دسانشیم ار شرآ یردقنآ

،االن هطساو یب هچ هطساو هچاب ..هه! شرآ . دوشب رادربخ شزا دهاوخب یرگید ِسک

! تسین نتفرگ ربخ لا بند هب شرآ

؟؟ دوب فیرعت نیا -االن

.. کلتم ِینشاچ هرذ -ابهی

: ددنخیم ایربک

وگب! طقف ..وت شرآ ِلگشوخ ِیجبآ مینکیم حلا شاهاب ،ام هسرب یچره وت -زا

: ددنخیم ادص اب رگید ِراب شوهم

نومه هک راگنا .. یشاب رتخد منکیمن رکف ال ،صا ینزیم فرح یروطنیا -االنهک

! یماسرب

هدش،اب روطره تقو .نآ دنامیم ماسرب نامه شاک . دوشیم وحم مک مک ایربک ی هدنخ

یا هدننک هناوید یاهارجام نآ زا .امااالن..دعب درذگب شرآ زا هک دمآ یم رانک شدوخ

ره رگید درک.حاال ششومارف دوشیمن مهزاب ، دورب شرآ رگا یتح ، تشذگ ناشنیب هک

تسار شرآ . دوشیم رت تخس ، نتشاد نامیرن اب یا هدنیآ و نامیرن هب ندرک رکف زور

ِیگدنز اررد یرگید سک دراد، هک ییاهسح نیا هکاب دشاب فیثک ردقچ دیاب .. دیوگیم

کان شا، هنامحریب و نشخ ِقوف ِتکرح نآ هکاب مه ضشرآ . دهد هار شا یتفوک

! مامت درک، شتوآ

؟؟ ماسرب -

: دیوگیم یمارآ ی هدنخ کت واب دیآ یم دوخ ،هب شوهم یادص ندینش اب
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! تمروخب مایب و مشاب ماسرب داوخیم ملد ،هک ماسرب نکن مادص یروطنیا خآ -خآ

: دوشیم دنلب شوهم ِزان یرپ هدنخ یادص

نوا هک هنکیم رواب یک ؟؟ مّکوش وت زور دنچ زا دعب مزونه هشیم ترواب ! هنووید -

ایربک !! یرتخد هچ منوا ؟! هشاب رتخد ،هی یراک غولش و تنطیش همه نوا ،اب ماسرب

؟؟ یدرک میاق یروجچ وتاه هنیس ال.. صا ؟! یدرک وراک نیا یروطچ

درک! هراشا یزیر ی هتکن هب

: دیوگیم ، شیاهلا وس ِباوج یاج هب ایربک

؟؟ دوب هدرک لوغشم وترکف یکی نیمه -

هنورتخد ال صا متراتفر هکلب ، رهاظ ِظاحل زا اهنت ..هن هبیجع یلیخ مارب هخآ بخ -

ومو ِنودب ِتروص نوا میدادن صیخشت هک دوب ام ِفرط زا یزاب گنخ .. ینعی .. دوبن

!! دنامب ، هدیمهف روطچ شرآ !حاال هرتخد هی هساو فیرظ ِمادنا نوا

: دیوگیم شوهم و درادن نتفگ یارب یفرح ایربک

نیا ارچ .. مممما .. طقف دش.. میگدنز ِبلا ج یاهارجام زا یکی م.. هساو دوب جبلا یلیخ -

؟؟ یدرکیم وراک

! دوشیم ور دراد شوهم ِندز گنز لیلد مک مک

؟؟ راکیچ -

راتیگ ..دعب پیت نوا و.. اسابل نوا ..اب یدوب هدرک ارسپ ِهیبش وتدوخ .. هکنیا -

؟؟ یگب تدوخ ِدرومرد رتشیب مکی هشیم .. یدروآ یمرد لوپ و یدنوخیم گنهآ .. یدزیم

: دیوگیم شمرن زا خیلا نیح نامه ورد دوریم شقاتا ِتمس هب ایربک

؟ هشب یچ -هک

: دنکیم لوه یمک شوهم

.. تمیسانشب رتشیب .. هکنیا هساو بخ -
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؟؟ شدعب -

: دیوگیم یتحاران اب شوهم

؟؟ میتسین تسود هگید هگم -

، دنادیم شرآ نامه . دیوگب مه شوهم یارب ار شلی دال درادن تسود رانک.. هب یتسود

! رگید تسا سب

.. یمرگرس ِضحم .. یروطنیمه .. شوهم لا یخیب -

: دیوگیم دیدرت ورپ مارآ شوهم

؟! یتشاد زاین .. شلوپ -هب

: دسرپیم دعب .و تسا هرخسم ی هدنخ کت طقف ایربک ِباوج

؟؟ ربخ هچ ت یریبکیا ِتسود نوا -زا

شدرومرد درادن تسود سپ درک. ضوع ار فرح ایربک هک دمهفیم بوخ شوهم

دنک... ربص عفال دیاب راگنا بخ . دنزب فرح

؟؟ تس اسیلا تروظنم -

! تداسح زا ناما و درادیماو ترفن ارهب ایربک مه شمسا یتح

.. نومه -

: دیوگیم یتنطیش رپ ِنحل اب شوهم

؟؟ همهم تارب ؟؟ یدرک اسیلا زا یدای دش یچ -

: دوشیم هلصوح یب ایربک

! اسیلا مه یکی ، همهم مینیکیب ِلغب ی هدش هدنک ِمشپ یکی -

: دوشیم دنلب شوهم ی هدنخ یادص
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! یتیبرتیب یلیخ وت نم یادخ -

! شرآ ی همم ِرود ِمشپ بخ -

: دیوگیم دعب .و ددنخیم تریح اب شوهم

یادخ شلیلد ! هراد مه لیلد ..و دایمن تشوخ اسیلا زا وت هک هگیم مهب یسح -هی

؟؟ هشیمن طوبرم هک شرآ هب هدرکن

: دریگیم شصرح ایربک

! تاج ِرس ینیشب ،ات مدادیم تهب فالنراد ِشحف اتدنچ مدوب ماسرب -هگا

!حاال رگید تسا ماسرب بخ هک.. دیوگیم دوخ اب دعب .اما دنکیم پُک یا هظحل شوهم

وکابالس.. کیش ِرتخد کی ِبلا ردق

؟؟ مینزب فرح شرآ ی هرابرد .. شاج ..هب مینزن فرح هگید اسیلا ی هرابرد هشاب بخ -

تخت یور . ندش هناوید یارب تسا هدامآ ایربک ِبلق دیآ، یم نایم هب هک شرآ ِمسا

: دیوگیم و دتفا یم زاب قاط

.. یلوضف هساو مدز گنز وگب -

: دیوگیم زان اب شوهم

تدوخ ی هرابرد رتشیب مکی هشیمن ! یلوضف هساو مدز گنز هشاب بخ.. ؟؟ ماسرب -هع

؟؟ یگب مهب شرآ و

یا! هناقداص ِفارتعا هچ

: دیوگیم مکحم ایربک

-عَن!

: دروخیم اج شوهم

ارچ؟! بخ -او..
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: دیوگیم ، دنزب فرح شرآ هکاب راگنا ایربک

! تسین شرآ و نم ِنیب یچیه نوچ -

: دیوگیم شوهم هک یروج ؟؟ نیا زا رتولبات غورد

؟؟ هگیم یا هگید ِروج شرآ ارچ سپ -

: دنیشنیم تخت یور هدز تهب ایربک

؟؟؟ هدز یفرح شرآ ؟؟ هگیم یچ ؟!! شرآ -

: ددنخیم یضار هدز، یتسد کی هکنیا زا شوهم

دنچ .. تسین قباس ِشرآ هک ممهفیم ، شمنیبیم مدوخ ؟؟ هگم هراد نتفگ هب یزاین -

.. هدرک قرف یلیخ هک ههام

! دتفا یم یترز فرح نیا اب ایربک ِبلق

؟؟ هدزن .. یفرح -

: دیوگیم و تسا لا حشوخ دنک، زاب ار فرح ِرس هدش قفوم هکنیا زا شوهم

هکلب وت، هب منزب گنز متفگ نیمه هساو ، مشکب فرح شرآ زا مدشن قفوم هک -واالنم

.. هشب مریگتسد ییازیچ هی وت ِقیرط زا

.. تسین قباس ِلثم دیوگیم شوهم هک تس یشرآ ِرکف یوت ایربک اما

سرپب تیشحو ِلیف هدنُگ ِشاداد نومه زا ..ورب هسام یمن تهب یزیچ نم زا وشمگ -

! هشگرم هچ نیبب

: دیوگیم انعم ورپ دریگیم شا هدنخ هداد، شرآ هب ایربک هک ییاه بقل زا شوهم

! تفر تسد زا هک میشحو ِشاداد -

: دسرپب هک دوشیم کیرحت و دبوکیم ایربک ِبلق

؟؟ ..حهلا هچرد -
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ِیلدنص یور هک دنیبیم ار شرآ و دنزیم رانک یمک ار قاتا ی هدرپ ی هشوگ شوهم

. تسا هدنام هریخ ایرد هب فده یب هک تساه هقیقد و هدیشک زارد یلحاس

.. سرپب وشلا نزب،ح گنز تدوخ بخ -

یرگید ِفرح یا، هدنخ کت .واب ددنبیم مشچ و دراذگیم شبلق یور تسد ایربک

: دنزیم

.. منزب گنز ماوخب هک مرادن یراک شاهاب -نم

؟؟ یدیسرپ وشلا ح ارچ سپ -

: دیوگب تیمها یب دنکیم یعس دعب ،اما دهدب یباوج هچ دنامیم یا هیناث ایربک

هچ؟؟ نم الهب صا ؟؟ هشگرم هچ منیبب متساوخ منم ، تفر تسد زا یتفگ -وت

: دهدیم همادا و دریگب مارآ دناوتیمن

باختنا ور یمود امتح ، مشاب باختنا هب روبجم هگا هک وگب شهب نم ِفرط زا طقف -

! منومیم اهنت و منکیم

: دیوگیم بجعت اب شوهم

؟؟ یچ ینعی -

؟؟ شوهم یرادن ..راک همهفیم شدوخ یگب -

زورما یارب دنکیم رکف دنک،اما یظفاحادخ یدوز نیا هب درادن تسود دنچره شوهم

! دورب شرآ ِغارس دیاب تس.حاال یفاک

.. مگیم شرآ هب نم سپ -

تدیلپ و فیثک یارکف نوا فالنوت تفگ یبک وگب .. نوسِرن سالم مشهب وگب! امتح -

.. یتفرگ مزا هک یس همه..یگال نوا هشب تتفوک ! درمان ... ِیشحو ِمامت رورغ هکیترم

؟؟ هیچ -یگالس

؟؟ تسیچ رگید یگالس اعقاو
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..یاب! همهفیم شدوخ یگب -

شا هدنخ . دنکیم هاگن هدش عطق ِسامت و یشوگ ی هحفص هب بجعت اب شوهم

! تسا راک غولش هک مه ردقچ امنرسپ ی هرتخد . دریگیم

، تعاس ود زا دعب زونه هک یشرآ ِتمس هب مارآ و دیآ یم نوریب یصاصتخا لته زا

ِیلدنص یور . دوریم ، هدنام هریخ ایرد وهب هتسشن یلحاس ِیلدنص یور روطنامه

تسا رکف ِقرغ ردقنآ شرآ . دنکیم شهاگن یا هیناث دنچ توکس ورد دنیشنیم شرانک

یا یباتفآ ِکنیع ِتشپ ،زا توکس رد نانچمه . دشن مه شوهم ِندمآ ِهجوتم یتح هک

. هدنام هریخ ایرد دیآ،هب یمن راک هب بورغ نیا رد رگید حاال هک

، دنیچب شا یگدنز یارب یدیدج ی همانرب و دورب دیاب رگید ی هتفه ود ات هکنیا ِرکف

مه سلا کی یتح و تسا ناتسبات ِرخاوا . تسا هدرک مهرب و مهرد یاهسح اررپزا وا

چیه ِنودب و صقن یب شنتفر یاهراک دش،ومه یضار خرف اباب مه ات دیشکن لوط

؟! دوشیم رگم مه نیا زا رتهب دش. فیدر یعنام و رسدرد

زج هب رگا تسا قمحا . تشاد ار شیوزرآ ساهلا هک تس یزیچ .. تسا بوخ نتفر

! دراد ندوب قمحا ِساسحا تدش هب هنافساتم و.. دنک رکف یتح یرگید ِزیچ ،هب نتفر

رگید یاهزیچ ،هب شیک ِیایرد هب هریخ و هتسشن اجنیا تسا تعاس ود زا رتشیب هک

... هکنیا .ثمال دنکیم رکف

تس! ایربک ِفرط زا یلمعلا سکع کی ِرظتنم

..ای رابجا ..حاالایهب دربب دوخ اب مه ار ایربک یروج کی هک دنکیم رکف دوخ اب یهاگ ای

.وصا دیایب شاهاب هک دهاوخب و دشاب شیادخ زا ایربک ِدوخ هک یروط کی ..ای کلک اب

! دنکن یرارصا چیه شدوخ ، طسو نیا ال

مه شیادخ زا بخ . تسا دایز کرتخد ِرس زا مه رابکی نامه .. تساوخ شزا رابکی

شا یگدنز رد وا زا رتهب ، درذگب مه سلا دص ! تسا شرآ اه.. تسین یسک ..مک دشاب

دشاب نیرخآ و نیلوا دیاب شرآ ، رتدب هچ رتهب هچ !کال ناونع چیه هب دمآ دهاوخن

. تسا شقح ییاهنت هنرگو .. مناخ تیربِک یارب

! دیاش هتبلا .. دربب دوخ اراب ایربک دهاوخب رگا هک دنکیم رکف دوخ اب رگید یا هقیقد و
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و دریمیم وا ِنودب هک دنک فارتعا .. دهاوخب وا دنک..زا رارصا ایربک هک یتروصرد

دربب دوخ اب دیاب ار رتخد نیا یناونع هچ ..اب تقو !نآ دروخیمن شدرد هب رگید یگدنز

؟!!

هب دراد . دیایب شبل یور یروابان و هرخسم ی هدنخ هک دوشیم ثعاب مه شرکف یتح

؟!! دنکیم رکف ایربک اب جاودزا

! هدنوم منیمه -

: دسرپیم بجعت واب دونشیم ار شا همزمز شوهم

یچ؟! -

.رد ددرگیمرب شتمس وهب دروخیم ناکت اج رد سرت ،زا شوهم یادص ِندینش اب شرآ

باال شمشچ یور ارزا کنیع ! هتسشن شرانک هک دینبیم ار شوهم یروابان مکِلا

: دنکیم هاگن شوهم هب مخا واب دشکیم

؟! یدموا یِک -وت

: دهدیم شتلا جخ شمارآ واب دهدیم یاباال هناش شوهم

.. هشیم یا هقیقد هد -هی

. دوشیم شا هریخ هدش کیراب یاهمشچ واب دراذگیم شیاهوم یور ار کنیع شرآ

: دوشیم یبصع یمک طقف .. دشکیمن هک تلا جخ

؟؟ دایمنرد تزا ادص ارچ -

: دیوگیم یتقو دراد، یا هدش عمج ی هدنخ شوهم

.. مشب تندرک تولخ ِمحازم متساوخن ، یدرک تولخ یلیخ تدوخ اب مدید -

: دوشیم مه رد رتشیب شیاهمخا و دشکیم تلا جخ یمک کی حاال شرآ

یتسشن یچ هساو ؟ مدرک تولخ مدوخ اب ینیبیمن ؟؟ ینکیم یطلغ هچ اجنیا سپ -

؟؟ ینکیم هاگن ونم اجنیا
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رگا دنادیم هک ددنخب دهاوخیمن . دنادیم ار شق خاال دنگ ِشاداد تاکرح بوخ شوهم

: دسرپیم مارآ نیمه یارب . دنکیم رت یرفک ار شرآ ، دهدب لو ار شا هدنخ

؟؟ یدرکیم رکف یچ هب یتشاد -

تس: ینیب شیپ ِلباق شرآ ِباوج

؟؟ هچ وت -هب

: دوشیم سول و دنکیم یمخا شوهم

؟؟ یدب یباسح تسرد ونم ِباوج راب هی دش خاالق! -دب

: دوشیم هریخ ایرد هب هرابود .و دریگیم مشچ و دتسرفیم نوریب یسفن شرآ

! وشن مندرک تولخ ِمحازم ورب وشاپ -

! تبحم اب ردقچ

! دنوسِرن سالم ایربک هک مگب مدموا طقف .. مریم هشاب -

: دنادرگیمرب شوهم ِتمس ارهب شرس شرآ هک دشکیمن هیناث هب

یچ؟!! -

: دزادنا یم ارباال شا هناش کی تنطیش اب شوهم

! سرب تندرک تولخ ..هب متفر ..نم هگید نیمه -

شرورغ ینعی .. دسرپب دهاوخیمن . دنکیم شهاگن مخا اب شرآ . دوشیم دنلب و دیوگیم

و هتشاذگ شراک ِرس شوهم دیاش .. دنکیم رکف .و دوشب شعنام دهاوخیم هناتخسرس

: دیوگیم یا هدنخ کت اب نیمه یارب ! هدرک شا هرخسم

مَک! -رش

! تسا تفس یدایز یتنعل . دنام یم هداتسیا روطنامه شوهم

اتابوت.. هشاب اهنت هدیم حیجرت ایربک هک هتقح اعقاو ینعی -
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ِهاگن . دوریم شرانک وزا دنکیم کزان یمشچ ِتشپ شوهم . دوشیم هدز تهب شرآ

؟! هرخسم ِرهاوخ نیا دیوگیم ..هچ دنکیم رکف و دنامیم شوهم خِیلا یاج هب شرآ

: ددرگیمرب شتمس وهب دروایب تقاط دناوتیمن

؟؟ هیچ تروظنم -

شتمس هب ثکم واب دتسیا یم ، هتخیر مه ارهب شرآ هکنیا زا یضار شوهم

! تسا هنایذوم ثمال ردقچ هک نابرق ار شا هدنخ . ددرگیمرب

فالن مگب هک تفگ .. ایربک .. هرتخد نومه ..هن.. ماسرب هکنیا طقف .. مرادن یصاخ ِروظنم -

.. منوسرب تهب هک داد مگنشق ِشحف اتدنچ .. تدیلپ و فیثک یارکف وت

ار ایربک ِندز فرح ِزرط . تسین راک ِرس . دریگیم یرگید ِسح شوهم یاهفرح زا شرآ

! دنادیم بوخ

؟! یدز فرح شاهاب -وت..

: دنیشنیم فاص یلدنص یور و دنکیم مخا شرآ . دنکیم نییاپ باالو یرس شوهم

؟! یدروآ وش هرامش اجک ؟؟زا یدز گنز شهب ؟؟ یروطچ -

: دنیشنیم شا یلدنص یور هرابود و دیآ یم یمارآ هب شوهم

! هرادن ور وت ِندید ِمشچ ال صا هرتخد هک هنیا مهم .. تسین مهم شنوا -

: دیوگیم یدنخرهز اب شرآ

؟؟ تیربک -

: ددنخیم تذل واب دیآ یم ششوخ هداد، ایربک هب شرآ هک یبقل زا شوهم

! هراپ شیتآ ِماسرب .. دایم مه شهب هرآ ! تیربک -هُا

: درغیم مخا واب تس یرگید یاهرکف رد اما شرآ

زا هک یتفگن ؟؟ یدز گنز شهب یتشادرب یک ی هزاجا ؟؟اب ینزب گنز شهب تفگ -یک
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؟؟ ینم ِفرط

وکالهف یرفک شرآ ِرورغ زا ردقچ یهاگ همه، ِلثم و دنادرگیم هقدح رد مشچ شوهم

! دوشیم

؟؟ هشیم مک تزا یچ مدز، گنز وت ِفرط زا هنک رکف ..حاالثمال متفگن ریخن -

: دیوگیم راو دیدهت شرآ

.. شوهم یدز گنز نم ِفرط زا یتفگ منودب طقف -

: دنکیم مخا مه شوهم

منم .. یتسه یمدآ روجچ هسانشیم ور وت شدوخ سرتن ! یدروآرد وشِروش هگید هسب -

ِمدآ هی شرظن وت هک ردقنا .. درکیمن رواب سلا دص شدوخ ، ماوت ِفرط زا متفگیم

هک دز سدح شدوخ .. هدیعب تزا اراک نیا ال صا هک یا هنووید و یشحو و رورغم

.. متفرگ ناحبس زا وش هرامش

! دنکیم پُک لبق زا رتشیب شرآ

؟؟؟ هدروآ اجک زا ور ایربک ی هرامش ناحبس ؟!! ناحبس -

ناخ! دوسح ، دریگیم ار بلطم نیا اوه رد

..االن... تسین مهم شنوا -

: دیوگیم یباصعا یب اب شفرح ِنایم شرآ

ماوت وهب هراد شیشوگ وت ور ایربک ی هرامش ارچ ناحبس نیا منودب ماوخیم -هن

؟؟ هداد

ورف ار شا هدنخ یتخس هب !اما ددنخب هظحل نیا رد دهاوخیم شلد ردقچ شوهم

: دنکیم تیذا و دهدیم

! هداد شهب شدوخ ایربک دیاش -

اب ،اما دروایب شدوخ یور هب دهاوخیمن هک دنچره . دزیریم مه هب لبق زا رتشیب شرآ



tlg
:@

NOVELSLAND

دنک؟! هچ مه رد ِتروص نآ

یارب .. دراد یرتشیب یاهفرح رخآ عفال! هتبلا دنک، شتیذا دایز دیآ یمن شلد شوهم

: دیوگیم نیمه

دوب! ماسرب هک یتقو اال متحا -

. دنامیم هریخ شوهم دنا،هب هدش کیراب تینابصع زا هک ییاهمشچ ..اب توکس رد شرآ

تسین شدوخ تسد و دیآ یمن ششوخ مهزاب ..اما تسا نیمه هک دنادیم شدوخ

بخ!

هرب! ودالهار هشیمه هک منک سیورس نیچمه و ناحبس نیا زور هی -نم

. دنکیم شهاگن تریح زا هدنام زاب ناهد اب شوهم

!! شرآ -

: دیوگیم باصعا ویب دنکیم یمخا شرآ

؟؟ یدز گنز ایربک هب یتشادرب یچ هساو -وت

: دنکیم روج و عمج ار دوخ یتخس هب شوهم

.. مسرپب وشلا ح متساوخ .. یروطنیمه -ما..

: دیوگیم هملک کی شرآ

! دوخیب -

: دیوگیم باوج رد شوهم

.. منکب لا وحا و حلا هی شاهاب متساوخیم .. همتسود ال؟؟ صا هچ وت -هب

: دیوگیم ، دشاب راددوخ دنکیم یعس تدش هب هکیلا حرد ، ثکم هیناث دنچ اب شرآ

؟؟ تفگیم یچ حاال بخ -

؟! ایربک -
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: دشاب تیمها یب دنکیم یعس شرآ ، شوهم ِناجیه رپ یادص ِسکعرب

؟؟ تفگ یچ نم ی هرابرد یتفگ -هرآ..

ریزارس شوهم ِلد رد دراد ایربک یاه یلیق و دنکیم عمج ار شیاهبل تذل اب شوهم

! دوشیم

.. منوسرن سالم تهب هک تفگ .. هگید یچیه مممما -

. دنزیم یدنخزوپ صرح اب شرآ

عین! مهم -

! دنکیم داب دراد ، هاگتسد یمدو هیحان زا طقف ال.. صا

.. مگن وشافرح ی هیقب هگید هک هیروطنیا هگا سپ -

! یشوهم دنکیم مه یکیرحت هچ

یارب . دنکیم داب دراد مه رورغ ی هیحان زا هک هتبلا و دنکیم شهاگن یضاران شرآ

: دسرپیم ثکم اب نیمه

؟؟ تفگ مه یا هگید ِزیچ هگم -

: دزادنا یم یاباال هناش یا هنازوس نساب ِتلا ح هب شوهم

.. تفگ یچ عین!ره مهم هک وت هساو -

: دیوگیم مخا واب دنکیمن لمحت رگید شرآ

! هرتخد نیا هتفگ یچ منیبب نزب فرح تسرد نیشب .. نکن سول وتدوخ -

: دهدیم باال ییوربا دنخبل اب شوهم

؟؟ هنوج تیربک تروظنم -

یسول ِرهاوخ صوصخ .هب تسا هدننک کالهف رررردقچ یهاگ نتشاد رهاوخ فوه

! شوهم ِلثم
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؟؟ تفگ ایچ .. تیربک .. نومه -

: دراذگیم تنم و دهدیم شندرگ هب یرق شوهم

.. مگیم هشاب ، ینکیم رارصا یلیخ -حاالهک

.اما دشیم ناشیاوعد مهاب امتح دوب، یرگید ِتقو رگا هک دنکیم شهاگن یروج شرآ

و بآ یلک اب شوهم . دنزب فرح شوهم هک دوشیم رظتنم و دیآ یم هاتوک رابجا هب

: دیوگیم بات

! یدرمان تفگ .. ناهآ ... تفگ مه هگید ِزیچ و..هی هدنُگ و یشحو و نشخ وت تفگ -

دوب ینابصع ! امتح تفگ تینابصع .اب دنکیم رکف ایربک ِنتفگ ِلدم هب توکس رد شرآ

دوش! هیبنت رتهب ات دوب رگید ی هسوب رازه شقح ؟؟ دش هدیسوب هک

؟؟ هگید -

: دهدیم همادا و دنکیم رکف شوهم

.. تسین یچیه نوتنیب ههههک تفگ ..و منوسرن سالم تهب تفگ -

: دیوگیم شوهم . دشکیم دنخزوپ هب یبل شرآ

.. هنومیم اهنت و هنکیم باختنا ور یمود ، هشاب باختنا هب روبجم هگا هک تفگ ناهآ -

و دنکیم هاگن شوهم هب توکس .رد دوشیم بارخ شلا الح ماک شرآ ، فرح نیا اب

: دیوگیم شوهم

.. یتفرگ مزا هک یس یگال همه نوا هشب تتفوک .. مگب تهب هک تفگ مشرخآ -

: دنکیم رارکت یمهفن اب شرآ

-یگالس؟!

: دیوگیم رکف یمک اب شوهم

ِرس ؟؟ یتفرگ شزا وشاس یگال هگم ؟؟ شرآ هیچ ..یگالس!یگالس تفگ ونیمه -هرآ..
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؟! دوب تحاران نیا

.یگ ددنخیم تریح واب درذگیم شنهذ زا یرکف دعب .اما دوشیم کشخ یا هیناث شرآ

!! هبوجعا ی هرتخد الس!

: دنکیم شهاگن قیقد شوهم

؟! یدیدنخ ؟؟ دش یچ -

ریز شلا وح دتفا یم ، تفرگ ایربک زا روز هب هک یا هزمشوخ یاه یگالس ِدای هب شرآ

: دیوگیم شوهم هب وور دنکیم شیاهوم الی یتسد . دوشیم وور

؟؟ تفگ یچ هگید -

: دیوگیم هاتوک شوهم

.. هگید نیمه -

ار مود هار ! ادیپان شرس ،نآ دریگب رتخد نیا زا .حیلا دهدیم ناکت یرس شرآ

نآ اب دسریم اجک هب شرخآ دنیبب دنامب !! دنامب بخ ؟! دنام یم اهنت و دنکیم باختنا

؟؟ شیاه یگالس

: دسرپیم طایتحا اب شوهم

؟؟ یراد شتسود -

: دنزیم رشت و دشکیم مه اررد شیاهمخا شرآ

.. شوهم ورب وشاپ -

هناوید ششاداد .. تسین نتفگ هب یزاین . دوشیم دنلب و دشکیم باالیی دنلب ِشیا شوهم

! تسا رتخد ینآ

. دهدیم مل شا یلحاس ِیلدنص یور هرابود و دراذگیم شرس ِریز ار شتسد ود شرآ

مه . دنکیم روصت ار کمن رساتاپ ِرتخد نآ ِتروص و.. دنکیم رکف شوهم یاهفرح وهب

صا ! دایز یلیخ .. دایز .. شدهاوخیم شلد ،مه دریگیم شا هدنخ ،مه دریگیم شصرح
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!! هدننک هناوید ال

ار شمارآ ، رتخد ینآ هرابود و هرابود و هرابود ِندیسوب رکف و دبوکیم مکحم شبلق

نیا شیاهرکف ِلصا تس. ایربک هب ندرک رکف زا تمسق کی طقف نیا .و دریگیم شزا

شیاج ِرس یروج .. ددنبب ار شناهد یروج دنک.. بدا یروج ار رتخد نآ هک تسا

ار ندنام اهنت هک دشکب خر هب هزات و دنک باختنا هار دنکن دوجو رگید هک دناشنب

ار! ندمآ اتابوا دهدیم حیجرت

طقف ، شقاتا یوت ِنیبرود ی هدش تبث یاهملیف ِمامت ِنیب .و..زا درادیمرب ار یشوگ

ار! ایربک یاهبل زا ندیچ .یگالس دنکیم هاگن ار یکی

؟؟؟ تسین ارچ . دوشیم یبصع . دزادنا یم شپت ارهب شبلق ملیف نیا ی هرابود ِندید

رتشیب ار شا هنیک .. دنکیم شا ینابصع ! تسا تخس .. ایربک زا اهفرح نآ ِندینش ِلمحت

؟؟ دنکیم هدافتساوس شندوب مارآ زا دراد کرتخد . دنکیم

دنکیم یهارمه شاهاب ایربک هک ییاج نامه تسرد ار.. ملیف زا یهاتوک یلیخ ِتمسق

: دهدیم یمایپ شدنب تشپ .و دنکیم لا سرا شیارب ار

! موناخ یگالس نومب -اهنت

تسد وزا گب هدنگ ِشرآ و.. تسا شوهم ِندز گنز ِریگرد تدش هب هک یرکف اب ایربک

هدرک تسرد هک یکُبس ِماش ِلیاسو . دنزیم مه ار چراق ِپوس ، شندرک قرف و شنتفر

و هداد شرافس مه گرب بابک شدوخ یارب ولا تشوگ یماک هک دنچره . دنکیم هدامآ ار

تسرد یمی رژ یاذغ وا یارب هک ایربک ِفیح !و دنارذگ پوس اراب ماش دوشیمن ال صا

. دنکیم

هس تسا رارق .و تساجنیا مه رایهوک اهتدم زا دعب بشما . دنکیم نهپ ار هرفس ایربک

، تسا شا یشوگ اب یشکدوخ ِلا حرد لبم یور هداد مل یماک . دنروخب ماش مهاب ییات

دنک. کمک ماش ِلیاسو ِندروآ یارب ایربک اتهب دوشیم دنلب شیاج زا رایهوک و

: دیوگیم و دریگیم ایربک ِتسد اهارزا هساک هار ِنایم

.. رایب ولیاسو ی هیقب ورب -وت
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: دنزیم یدنخبل شلد ِزیزع ِشاداد یور ،هب تسین شیاج ِرس دایز هک یساوح اب ایربک

؟؟ یشاداد وت یدوب یک ِنملتنج -

: دیوگیم دنلب یماک

؟؟ منم ت هنودرد هک تفر تدای ، داتفا یهوک هب تِمشچ وت -زاب

: ددنخیم رایماک ِظیلغ تدش وهب یعونصم یاهمخا هب ور ایربک

.. یشاداد وت ینم یادناپ -

: دنکیم جک یبل یماک

؟؟ ادناپ ،نم هنملتنج یهوک -

: ددنخیم یگنرمک ِمخا اب رایهوک

.. مینیچب ور هرفس نک کمک وشاپ .. هدنُگ ِسرخ اباب نک عمج وتدوخ وشاپ -

: دیوگیم ، دروآ یم شدوخ ار پوس ِفرظ هکیلا حرد ایربک

هک.. تسین یزیچ ، یهوک داوخیمن -

: دنزیم رایماک یور هب یکمشچ دعب و

! نقشع اهادناپ -

: دوشیم زاب مه زا رایماک یاهمخا

.. همهفیم بوخ وشاداد اب شاداد قرف ،هک ممهف زیچ ِیجبآ ِصلخم -

ِیبک هک دمهفیم بوخ . رایماک هب یرتدب ِهاگن و دنکیم ایربک هب یپچ ِهاگن رایهوک

همادا ثحب دهدیم حیجرت ! ینابصع شتسد زا رایماک .و تسا ریگلد زونه شنابرهم

: دنزیم رشت و دوشن راد

.. متسبن ونوتنهد مدوخ دیش،ات هفخ نوتتفج -
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ال صا ار ایربک زا یتبحم یب ِراظتنا مه رایهوک . هدنخ ِریز دننزیم مهاب ایربک و رایماک

! درادن

: دیوگیم و دشکیم اروب پوس دنخبل اب رایهوک . دشکیم اذغ ناشیارب ایربک

! یتخاس یچ هب -هب

: دیوگیم شدنب تشپ رایماک

.. هباوج نیا ِدنب تشپ گرب بابک طقف -

! رگید دوشیمن ریس پوس هرذ کی نیا هکاب دهد ناشن دیاب

ِلثم ایربک .و دنروخیم ار ناشیاذغ طبر واب طبر یب یاهفرح و هدنخ و یخوش ِنیب

دیاب رگید . دروخیم هصغ و تس اهنت یلیخ امتح شا هناورپ هنن هک دنکیم رکف هشیمه

. هدزن هناخ هب رس کی یتح و هدنام اجنیا هک هدش هام وود دنکب یرکف کی مک مک

؟؟ ربخ هچ هناورپ زا یتسار -

لوو شنهذ یوت تسا تقو یلیخ هک یلا وس . دسرپیم رایهوک ار نیا

هب تسا رارق ایربک هک تس یمهس نآ ِشیپ رایهوک ِرکف ! تسنادیم ایربک و.. دروخیم

! یدیلوت ِیلصا ِسیئر دوشب هناورپ و دنک هناورپ ِمان

: دیوگیم یتیمها یب اب

.. دنوسر -سالم

: دهدیم باوج بل ریز رایهوک

.. هشاب -سالتم

: دسرپیم هرابود ثکم واب

؟؟ یدیسر اجک هب شاهاب -

: دشکیم باال رایهوک واکجنک ِهاگن ارات شهاگن ایربک
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! مدرکن شمان هب وممهس زونه -

ِمخا بجعت اب دعب .و ددنخب لوه اب رایهوک هک دوشیم ثعاب شنتفگ کُر ردقنا

: دنکب یگنرمک

؟ مدیسرپ ونیا نم هگم -

: دشکیم فرط کی هب یبل ایربک

.. هگید درکیم ت هفخ تشاد نیمه -

: ددنخیم رایماک

-عِی!

دیآ: یم هبذج مخا اب رایهوک

وت! نک تتفوک وتِبابک -

: دتفا یمن ور زا رایماک

ای یدرک هناورپ مان هب وتمهس سرپب لوا ..زا هگید هگیم تسار نم ِشاداد بخ -

؟؟ ینوچیپیم ور همقل ارچ هن..

: دیوگیم یدنلب ِفوپ اب رایهوک

.. دینکب ، داوخیم نوتلد یطلغ اباب!ره هچ نم -هب

: دیوگیم یمگردرس ی هدنخ اب ایربک

.. منکب یطلغ هچ مدنوم ممدوخ -حاالهک

: دسرپیم رتدوز رایهوک . دننکیم شهاگن میقتسم رایماک و رایهوک

؟؟ یچ ی هرابرد -

تسرد هک شدوخ ِسح و.. تسا ، هدرک شرآ هک یریگ سفن ِدیدهت نآ ِرکف رد ایربک

ندنام اهنت زج زا یا هراچ راگنا .. هیضق ِفرط کی هک مه شرآ ِنتفر . تسین وشب
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؟! دوشیم ..اه؟؟ تفر دوشیمن هک مه شرآ اب رخآ .. درادن

یچ... همه ی هرابرد -

: دسرپیم دیدرت اب رایهوک

؟؟ ینکیم رکف نامیرن -هب

: دیوگیم رایماک ، دهدب یباوج ایربک هکنیا زا لبق

وش! لا یخیب یهوک -

: دهدیم یدج ار رایماک ِباوج ، دریگب ایربک زا مشچ هکنیا ِنودب رایهوک

! مینزیم فرح میراد -

و فیلکت ار..وبال رایهوک ِرظتنم و میقتسم ِهاگن و دنیبیم ار رایماک ِیضاران ِهاگن ایربک

: دیوگیم هناقداص

یرن زا سیِک هک منودیم بوخ ممدوخ .. منکیم رکف شهب مه یلیخ .. منکیم هک رکف -

.. نوم هیقب هساو نم،مه هساو ..مه تسین نم هساو ، رتهب

: دهدیم همادا ایربک . دنزیم یا هرخسم ِدنخزوپ رایماک

ملد... -اما

: دهدیم همادا شیاج هب رایماک و دنکیم توکس هیناث کی

.. سین شاهاب تلد -اما

شتسد شزا همه هک شنابرهم یولوپوت ِشاداد . دنام یم رایماک یور شهاگن

تس. یرفک تدش هب شیاهراک وزا دروخیم ار شصرح و تس ینابصع

هب امتح هنک تروز هک هتشاذن تولگ ِخیب وقاچ یسک .. هگید وگب .. یبِک وگب تسار -ور

! نزب وتلد ِفرح .. ینک رکف یرن

هب ور رایهوک دعب .و دوشیم توکس ناشنیب هک دیوگیم ار اهنیا یدج ردقنا رایماک
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: دیوگیم ایربک

.. نزب وتلد ِفرح بخ.. -

ار شرکف هقیقد کی یتح دهاوخب هک درادن یشمارآ ال .وصا تسا حلا هدنامرد ایربک

. دهد صاصتخا فیطل و بدا واب تیصخش واب نابرهم یوتا یرن ِدوخ ِدوخ هب طقف

! شرکف ِطسو دیآ یم دورف اپ تفج وا زا لبق شرآ دیآ، یم یرن ِرکف یتقو ال صا

؟؟ یبک -

: دنکیم شهاگن و دیآ یم نوریب یضوع ِباذج ِیشحو نآ هب رکف زا رایهوک یادص اب

..عفال تسین صخشم مدوخ اب مفیلکت ال ..صا مفیلکت ..االنبال یهوک یگیم تسار -وت

منک.. زکرمت یرن ور منوتیمن

ِریز ، دتسرفیم نوریب هک یا هدوسآ ِسفن اب رایماک و دنکیم شهاگن توکس رد رایهوک

: دیوگیم بل

دش! راودیما شندش مدآ هب هشیم راگنا -هن

: دنکیم هاگن یماک هب یفرخزم ی هدنخ اب ایربک

مرظتنم منک..عفال خالص ومدوخ مگب ..کُر تحار تلا ،یخ متسین وشب مدآ نم اباب -هن

مزادنب مرس زا ونوا ِرکف لوا دیاب تقونوا مدش، هک..اهنت یتقو .. تفر یتقو هرب.. شرآ

منک.. رکف یرن هب منوتب شدعب ، نوریب

! قداص تس..اما یتحار و کُر ی هچبرتخد . دنام یم یبک یور رایماک و رایهوک ِهاگن

! شتلا جخ زا خیلا ِتقادص ِنابرق هب

یور هیناث کی ی هزادنا هب یهاتوک ِسامت هک هدشن لدب درو ناشنیب یفرح زونه

. تسا هناورپ هنن ِفرط زا هاتوک ِسیم ..کی درادیمرب ار یشوگ . دتفا یم شا یشوگ

؟! نوج سیئر ِفرط .زا دنکیم ییامندوخ یشوگ نآباالی یمایپ اما...

! انامه شبلق ِنداتفا ووال لوه ...هب انامه نوج سیئر ِمسا ِندید

رتدوز ارچ ! یتنعل و تسا شیپ ِمین و تعاس کی یارب هک یمایپ .. دنکیم زاب ار مایپ
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؟! درکن کچ ار یشوگ

: هداد شدعب هک مایپ کی و تسا لیاف ِتروص هب ملیف کی

.. موناخ یگالس نومب -اهنت

! دوشیم عمج اهریم ریز نآ شناج مامت ، دناوخیم هک یگالسار

یم ، دوشیم شخپ شا یشوگ رد هک یهاتوک ِملیف یور ایربک ِهاگن . دوشیم زاب لیاف

یوت .. دوشیم هدیسوب شرآ ِطسوت دراد و.. تسا ملیف یوت ..هک شدوخ ِندید .اب دنام

و هداتفا شا هناش یور شلا ..هک کانتشحو ِعضو رسو زور..اب نامه تسرد وا.. ِرتفد

هناش ارزا شرآ ِزولب ، شسفن ویب گنخ ِدوخ .. شدوخ و هتفرگ ار وا مکحم شرآ

!! دنکیم شا یهارمه .. دراد ، دراشفیم مه یور هک ییاهمشچ واب هتفرگ

: درپیم شناهد زا هدارا یب

! یّلعم برکالی -ای

! رگید تسا هدرک پُک هچب

: دنکیم مخا بجعت ،اب ایربک ِتشحو ِقرغ ِتروص و هدیرپ ِگنر ِندید اب رایماک

؟؟ هیچ -

روجدب ! شَریغ همین ِملیف هب هرابود و دنکیم یماک هب یهاگن هدز قو یاهمشچ اب ایربک

! تاه .. یلیخ روآ.. مرش یلیخ .. یعیبط یلیخ ال.. صا تسا روجان

: دنکیم کیراب مشچ رایهوک

هیچ؟! یبک -

، دننیبب شاداد اتود نیا ار ملیف نیا هکنیا ِرکف یتح ! دشکب سفن دناوتیمن یتح ایربک

: دیوگیم لوه ..اب دنزیم ..خی دنکیم غاد ! دنازرلیم ار شنت

!! یچیه -

! اقافتا تسه مه یمهم ِزیچ ..کی تسه یزیچ کی اقیقد ینعی
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: دوشیم شا هریخ قیقد و زیت رایهوک

دز؟؟ گنز دوب -یک

: دیوگیم عیرس ایربک

دوب.. م -هنن

؟! دیرپ تگنر ارچ ؟؟ یدرک لوه ارچ سپ -

لوه هک یا هرخسم ی هدنخ واب دنکیم شوماخ ار یشوگ ی هحفص دوز یلیخ ایربک

: دیوگیم ، دشکیم خر هب رتشیب ار شا یگدز

.. منزب مرس هنن هب مرب دیاب ادرف ! اشدنچ نیا.. دوب..زا کانسرت ِپیلک دوب..هی زیچ -

. دروآ یمن باال شیاذغ الزا صا ار شهاگن .و دنکیم شپوس ِندروخ هب عورش هلصاف بال

لا یخیب دعب و دننکیم لدب درو مه اب یهاگن یهوک و یماک هک دنکیمن هاگن ردقنا

. دوشیم لوغشم ناشرکف ایربک ِتکرح نیا ِرطاخ هب ودره هک دنچره . دنوشیم

کی دیآ، یم شنهذ یوت هک رابره .و دنکیم رکف هاتوک مایپ نآ ارهب بش ِمامت ایربک

ناخ رورغ نیا اراب شفیلکت دیاب ! درادن یخوش بانج سپ . دریگیم توافتم ِسح

دنک. نشور

شسفن و دراذگیم مه یور مشچ . دوشیم اهنت هرخ وباال ددنبیم رایماک ِرس ِتشپ ردار

.حاال دنکیم هاگن زیم یور ِیشوگ وهب ددرگیمرب وهکی .و دتسرفیم نوریب تدش اراب

هب یتیبرتیب ِظافلا و شحف دناوتیم ! دشاب ینابصع دناوتیم ، تسین سکچیه رگید هک

ِطرف زا مه شتروص .. مهُلا ثما و هاگتسد مدو ِدح رد یتیبرتیب یلیخ .. دریگب راک

ناشن لمعلا سکع ملیف نآ هب تحار و گنشق یلیخ و دوش هلوک و جک تینابصع

. دهد

، تسین تلا جِم تلا جخ ِلها هک ییایربک . دنیبیم ار ملیف رگید وِراب درادیمرب ار یشوگ

: درغیم بل ِریز تینابصع واب دوشیم خرس مرش زا

زا یروطچ نیبب نم ِرس وت کاخ نم! زا هتفرگ یدوویلا ه ِملیف راگنا ایح یب هکیترم -

! هسوبیم ونم هراد یروطچ .. تفاثک .. تفاثک .. تفاثک ؟؟ مدش دوخیب دوخ
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مرش ِقرغ و دنکیم روصت ار رایماک و رایهوک ِهاگن ، دنیبیم هک ار ملیف زا هیناث ره

دناوتیم مدآ کی ردقچ و هدش قرع ِسیخ شلغب ریز و ونت تروص مرش .زا دوشیم

ار یملیف نینچ هک دشاب رررووووعشیب و یتنعل و خاتسگ و یضوع و اورپ ویب وررپ

یزیچ هچ اقیقد ؟!!هک دتسرفب ! یزوس نساب .. دیشخبب .. یزوس نوک ای دیدهت ناونع هب

دنک؟! تباث ار

؟؟ هشب یچ -هک

و هداتفا هرامش هب شیاه سفن . دنکیم لا سرا شرآ یارب و دنکیم پیات ار مایپ نیمه

: دنکیم پیات یرگید ِمایپ

؟؟ یداتسرف نم هساو وملیف نیا یچ هساو -االنثمال

: دنکیم لا سرا یرگید ِمایپ ، راجفنا هب وور دیآ یمن یباوج

؟؟ یراد روز هک یدب نوشن یاوخیم ؟؟ ینک دیدهت ونم هک یراد کردم یگب یاوخیم -

نم هساو وتدوخ و مدوخ ملیف هک یزوسیم یراد اجک ..زا یراد ..هرآ شاب بخ

االن؟؟؟ یسرب یچ هب یاوخیم ؟؟ یتسرفیم

. دنزیم گنز و دروآ یمن تقاط دیآ، یمن شیاهمایپ یارب یباوج چیه هک دنیبیم یتقو

مامت ِیرارقیب .واب دوریم ور مدق شا هناخ سِنلا یوت و دراذگیم ششوگ ِمد ار یشوگ

دنک. رورت ار شرآ و دوش لصو سامت هک دوشیم رظتنم

یادص .و دوشیم رارقرب سامت هدش، دیماان شرآ ِنداد باوج زا هک یتقو تسرد

: دونشیم ار شرآ ِتوافت ویب درس یلیخ یلیخ

؟؟ هیچ -

! تسه مه راکبلط بانج و دوشیم تشم شتسد و دتسیا یم ایربک

! شرآ منکیم ت هراپ -

: دنکیم مخا یشخب تذل ی هدنخ واب دهدیم مل شا یلدنص یور شرآ ؟! تاو

والت؟؟ درگلو ی هچبرسپ هی ،هن یرتخد هی هک یریگب دای یاوخیم یِک ..وت بدا -یب
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: دروخیم صرح رتشیب ، تسا سکلیر ردقنا وا هکنیا وزا دنزیم سفن سفن ایربک

؟؟ یرادرب نم ِرس زا تسد هک یریگب دای یاوخیم یِک -وت

: تسا مارآ و درسنوخ یا هنارهام ِزرط هب زونه شرآ

تتفوک هک وگب شرآ هب شوهم هک یتسرفیم ماغیپ ..وت ینزیم گنز ..وت یدیم مایپ -وت

یگیم نم هب تقونوا .. یشیمن نم ِلا یخیب ..وت یتفرگ مزا هک ییاس یگال نوا هشب

؟؟ مرادرب ترس زا تسد

: دربیم ارباال شیادص صرح زا ،مه دشکیم تلا جخ مه ایربک

-ُک...

: دنکیم الح صا ثکم اه؟!اب

وزا هبارخ مشاداد حلا هک هگیم هدز گنز نم هب وت ِیجبآ ! رویلا گ اباب وگن رعش -

وو... هریمیم هراد و تسین لبق ِلثم هگید و هتفر تسد

: دیوگیم مخا واب دنکیم یثکم شرآ

؟؟ تفگ ور اترپ و ترچ نیا شوهم -

تدوخ یخِلا هب یتسرفب ملیف هک ..هن سرب مداد هب یبِک مبارخ وگب ، هبارخ حتلا -هگا

.. ینک دیدهت

: دنزیم یدنخزوپ شرآ

نیچمه هک هگنخ ردقنا ؟؟ متفر تسد زا وت ِرطاخ هب هک تفگ ! هلگسا شوهم -

؟؟ هنکب یتشادرب

: تسا رتدنلب ایربک ِدنخزوپ

راب دنچ یزور .. تخبدب !هالیک شاداد یداد نوشن هملیف نیمه اب تدوخ مه -هگن

؟؟؟ ینیبیم وملیف نیا

: دیوگیم رخسمت اب !اما یلیخ بخ شتسار
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هک هنیا هساو ، مداتسرف هک منیا .. منکب هاگن مین هی یتح ماوخب هک هرادن شزرا -

.. دایب تتسد راک ِباسح

: دیوگیم یدنُت ِنحل واب دنزیم یخرچ ایربک

؟؟؟ ِدرومرد -

: ددرگرب لبق ِیدرسنوخ هب دنکیم یعس شرآ

.. موناخ تیربک هیچ مروظنم یمهفیم بوخ ، ینزن تیرخ هب وتدوخ ! هگید -حاال

؟! دنزب ار شفرح مدآ ِلثم تسین دلب ! تسا هناوید رشب نیا و ددنخیم یگف ابکال ایربک

؟! دنکیمن شا هفخ رورغ همهنیا

! مایب منوتیمن تاهاب .. شرآ مگب کُر ..اما یدنچ دنچ تدوخ اب مدیمهفن هک -نم

یدنخرهز اب اه..اما دهدیم ناج دراد . دزیریم مه الهب ماک فرح نیا ِندینش اب شرآ

: دیوگیم

.. سین مهم منیچمه .. منهج -هب

.. شا هدنخ ،ومه دریگیم شصرح ومه دنادرگیم هقدح رد مشچ ایربک

وش! نم ِلا یخیب سپ -

یمارآ یادص اب رهاظ رد .اما دریگیم شتآ دراد و تسا هدرک غاد نورد زا شرآ و

: دیوگیم

؟؟ منک رکف تهب یتح ماوخب هک یتسه یک ؟؟ یگیم یچ ؟؟ مش تلا یخیب -

.هب دمهفیم هک تسا مولعم ؟؟ دمهفیم ایربک ! تسا نتخوس هب ور یدرسنوخ اب گنشق

: دیوگیم نیمه ِرطاخ

.. مریگب میمصت میگدنز هساو مدوخ راذب .. سپ بخ -

: دیوگیم یتیمها ییب هدنخ کت اب شرآ
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ِبقاوع طقف نکب، داوخیم تلد یطلغ ؟ره مراد وت ِشزرا یب ِیگدنز هب راکیچ -نم

؟؟ تیربک هشاب .. ینیبن نم ِمشچ زا ادعب .. هتدوخ یاپ هملیف نیا

: دوشیم رجفنم دعب ..اما دیوگب هچ دنادیمن یا هظحل ایربک

هی هملیف نیمه ،اب ماین تاهاب هگا ؟هک منومب اهنت ای مایب هکایابوت ؟؟ ینکیم دیدهت -

هه!! ؟؟ منومب اهنت رمع ِرخآ هکات ینکیم یراک

: دهدیم همادا و دنکیم یثکم

باختنا ومود هار مروبجم .. هگید تسین یا هراچ ؟؟ بخ ! مایمن تاهاب .. شعاب -

! منومیم منک..اهنت

: دیوگیم یتحاران و یزابجل اب ایربک . دوشیم هدرشف تینابصع زا شرآ ِکف

و مروبجم هکنیا ِرطاخ هب ..هن مدش شلا یخیب .. یتسرفب یرن هساو وملیف سین یزاین -

.. یگیم تسار وت هکنیا رطاخ ..هب قیفر ..هن ایدرک دیدهت وت

راد ضغب و هناقداص ایربک و دنامیم جاوم یایرد ِیهایس ،هب یکیرات یوت شرآ ِهاگن

: دیوگیم

هگید یکی ،اب هیضوع هی ِشیپ ش همه مرکف یتقو هک مشاب فیثک ردقنا منوتیمن -

منک.. یگدنز ماوخب

یا هدنخ کت اب ایربک . دتفا یم شپت هب شیاهفرح ..و کرتخد یادص زا شرآ ِبلق

: دیوگیم

.. یریم ..وت.. منومیم ..نم هرتهب نم هساو هار نیمود نومه -

: دیوگیم هک تسا هدارا یب ! دشابن رگید ایربک ..هک دوشیم هناوید مه شرکف زا شرآ

.. یایب ماهاب ینوتیم .. یتساوخ -

هتسناوتن تقوچیه هک یشرآ یارب مه فرح نیمه دیآ. یم ایربک بل یور یدنخبل

دنکیم یعس هک رورغ یرپ هتساوخ نیمه . تسا دایز یلیخ ، دروایب نابز ارهب شسح

. دیوگب یتیمها یب اب
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.. هنومیم اهنت م ..هنن شرآ منوتیمن -

: دربیم ارباال شیادص تینابصع اب شرآ

؟؟ ینارگید ِندش اهنت لوئسم -وت

رتمارآ و دراشفیم ار شتشم ، هدیشک هت هک یباصعا اب شرآ . دیوگیمن یزیچ ایربک

: دیوگیم

؟؟ ینومیم -اهنت

هب .وور دنکیم عطق ار سامت و دنکیمن لمحت رگید شرآ . دنزیمن یفرح مهزاب ایربک

: دنزیم هرعن لد ِهت زا ناشورخ یایرد

زا ریمب ! تقایل یب ِتخبدب .. یرادن تقایل .. دارد تنوج ات نومب اهنت ردقنا ! منهج -هب

! یرادن شزرا .. یرادن شزرا .. ییاهنت

: دوریم لیلحت شیادص .و دراشفیم ار شرس و دربیم شیاهوم ارالی شتسد وود

.. هنومب اهنت راذب نک شلو .. نکن رکف شهب -

*************

یور ار دوخ ، دهدیم ناکت شناتشگنا رس اراب شهاتوک و سیخ یاهوم هکیلا حرد

هاگن دراد، رارق شلباقم ِزیم یور هک لا قترپ بآ ِگرزب ِناویل وهب دزادنا یم یلبم

شیور ههام هس ود ِیرود راگنا اه؟! یرگ ونابدک نیا وزا هناورپ هنن ! عوهُا . دنکیم

ادخ! دیما ،هب هتشاذگ ریثات یمک

؟؟ هنم مِلا نیا -هنن

یصاخ ِدنخبل واب دشکیم یکرس هناخزپشآ یوت ،زا ایربک یادص ِندینش اب هناورپ

: دیوگیم

وگب ، یتساوخ مه یا هگید ِزیچ .. نوج نامام یریگب نوج روخب ناج! نامام -هرآ
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! نامام مرایب تارب

درادیمرب ار گرزب ِناویل هدنخ اب ایربک ! دمهفن هک یسک تسا ورخ تس یرایسب ِدیکات

: دیوگیم هناورپ ِرظتنم ِهاگن ِباوج ورد

! سکنَت یمام یِکوا -

هناخ هب اهتدم زا دعب شرتخد . دروخب صرح دهاوخیمن ار زورما هناورپ

: دیوگیم یرتمرن ِدنخبل اب نیمه یارب . دشاب نابرهم دهاوخیم .. هتشگرب

.. مزیزع نوج شون -

: دیوگیم و دوریم شدای هظحل نامه ایربک اما

؟؟ ینکیم راکیچ یراد هنوخزپشآ وت -هنن

: دوشیم حیلم هناورپ ِدنخبل ! تسین شندش مدآ هب یدیما ریخن

ناج! نامام منکیم تسرد ماش مراد -

هدش؟! ینِج زورما یرپ هنن . دوشیم یپهلا ِدق ایربک یاهمشچ

؟! یگیم نویذه ؟؟ هنن هبوخ هللا..حتلا مسب ! یبک ِگرم -

: دهدیم رکذت دنلب هناورپ

! ایربک وش تکاس -

: دراذگیم شرس یور تسد ایربک

شغ .. مرادن وش هبنج نم هگید دح نیا ..ات یبک ِنوج نکن ! تفر جیگ مرس وت ِناج -هب

اه! تتسد ور متفیم منکیم

ِریز و دهدیم شنامشچ ی هقدح هب یخرچ ، دنکیم توف نوریب هک یمدزاب اب هناورپ

: دیوگیم بل

هک.. تسین نک لو ، هنکن مینابصع -ات
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: دیوگیم دنلب ایربک اما

هشکب سوباک زا ونم یکی دوب.. یدب کوش منک.. تینابصع ماوخب منکب طلغ -نم

مرس ِرود هراد یچ همه یااااو تس.. اجک اجنیا .. یتسه یک ما..وت یک ..نم نوریب

! هنکیم تسرد ماش هراد تس.. هنوخزپشآ ..وت هرایم هویمبآ هناورپ ..هنن هخرچیم

: دنزیم شتروص ارهب شتسد ِفک مه رس ِتشپ دعب و

.. ینیبیم باوخ یراد .. یبک وش رادیب -

ملیف رساتاپ یایربک یاه یراک غولش وهب هداتسیا هناخزپشآ ی هناتسآ رد هناورپ

. دشاب درسنوخ دنکیم یعس طقف ، ییوگ ترپ و ترچ همهنیا ِلباقم .ورد دنکیم هاگن

ناج! ایربک وش هفخ -

: دنکیم شهاگن هدش تشرد یاهمشچ نامه اب ایربک

؟! یدرکیم راکیچ یتشاد ؟؟ یدوب هنوخزپشآ وت ؟؟ ییاجنوا زونه -

: دیوگیم یصرح ورپ مرن ِدنخبل اب هناورپ

یباسح تسرد سابل هی ورب مدعب ، روخب وت هویمبآ ، ندرک فیدر ترپ و ترچ یاج -

؟؟ هدرگیم تروش و هنت مین اب هنوخ وت نک..یک تنت

هب هنانیبزیر و دروخیم ار شا هویمبآ هدش، دراو شهب هک یمیظع ِکوش اب ایربک

: دنکیم هاگن هناورپ

و یدش تکرش ِلا یخیب زورما یروطچ م؟؟ هساو یرادن یزیچ یا هشقن ییادخ -

؟! ینکیم تسرد ماش نم هساو یراد هنوخزپشآ وت یداسیاو

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد و دشکیمن شا هلصوح رگید هناورپ

.. یدروخن امرس ات شوپب سابل هی -ورب

ار شا هویمبآ دوز یلیخ ایربک . دوشیم هناخزپشآ ِدراو هرابود و دریگیم مشچ دعب و

و صاخ ِتاظحل نیا ِدهاش کیدزن زا دهاوخیم . دوشیم دنلب تقاط ویب دنکیم مامت



tlg
:@

NOVELSLAND

! دشاب ردان ِقافتا

ِلا حرد .هک دنکیم هاگن هناورپ هنن هب اجنامه وزا دراذگیم رتناک یور ار خیلا ِناویل

: دیوگیم هدنخ واب دوشیمن نیا رتزا هدز تهب رگید . تسا زایپ ِندرک درُخ

؟؟ هنن یریگن زایپ -وب

: دهدیم شندرگ هب یرق هناورپ

منک..حا تسرد ماش شارب ماوخیم ، هنوخ هب مرتخد ِنتشگرب ِراختفا هب ور زورما -هی

.. ینکن شروش ردقنا وت هگا ، مرادن زایپ یوب اب یلکشم ور زورما ال

: دنکیم شهاگن کوکشم ایربک

؟؟ تشاد ؟راک هضیرم ؟؟ تساجک امیس -

: درغیم هناورپ

! ایربک تراک ِیپ -ورب

: دیوگیم .و دنیشنیم رتناک یور و دشکیم ارباال دوخ ایربک

.. دایم مشوخ هلا.. منک..حاب هاگن اسیاو یبک ِنوج -

: دریگیم شتمس ارهب وقاچ ِکون هناورپ

! نزن فرح سپ -

بخ! -

! یتخس هب مه ،نآ هیناث کی طقف

حاال؟؟ ینکیم تسرد یچ -

: دیایب هار شجارو و غولش ِرتخد اب دنکیم یعس هناورپ

ولآ.. ِتشروخ -
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. تسه مه ایربک ی عالهق ِدروم یاهاذغ زا یکی مممموه

حاال؟؟ یدلب -

: دنکیم شهاگن راودیدهت هناورپ

.. داوخیم تلد کتک وت راگنا -هن

: دیوگیم یا هنایوجلد ی هدنخ اب دعب و دنکیم یثکم ایربک

! یتنل نزب ونم طقف نوج،وت -

. دزادنا یم کرتخد هب یپچ ِهاگن هناورپ

.. یروخیم امرس ، شوپب سابل -ورب

: دیوگیم و درپیم نییاپ رتناک یور ،زا هناورپ ِفرح هب هجوت ِنودب ایربک یلو

.. مینک تسرد مهاب راذب .. هممرگ -

اذغ ِلوغشم مهاب دیآ. یمنرب شسپ دوش،زا شعنام دهاوخیم ردقچره هناورپ و

ساالد ِندرک تسرد .ردحِلا دننزیم مه فرح حلا نامه ،ورد دنوشیم ندرک تسرد

: دسرپیم هرخ باال هناورپ هک تسا

؟؟ یتفر اجک شرآ اب زور نوا یتفگن -

: دهدیم باوج تحار و دنکیم یهاگن ایربک

.. شتکرش میتفر -

: دروایبرد ار ارجام یوت هت دراد تسود اما هناورپ

؟؟ درُب دنوشک ور وت یبدا ویب ییوررپ اب یروطنوا هک تشاد یمهم ِراک -هچ

ناخ! یشحو . دشکیم ریت شبلق و دتفا یم زور نآ ِدای هب ایربک

دش.. هنووید درک، یطاق دید، هک ور یرن .. هیروطنیا شق ..کالخاال هیدب ِرسپ -
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: دهدیم باال ییوربا و دزادنا یم ایربک ِتروص هب یقیقد ِهاگن هناورپ

؟ دایم تشوخ وت ارچ سپ -

: دیوگیم یا هدنخ اب .اما دراشفیم یبل ایربک

! دایم مشوخ دب یارسپ ..زا هگید هیروطنیمه خاالمق منم بخ -

: دنکیم کیراب مشچ هناورپ

؟ دایم تشوخ شرآ زا هک ینکیم فارتعا یراد ینعی -

: دهدیم باوج ثکم واب دزادنا یم یاباال هناش ایربک

هنم.. ِیوُب ..دَب یزیچ نیچمه بخ..هی -

: دنیشنیم یوربور ِیلدنص یور هناورپ

؟؟ یراذب رارق نامیرن اب یاوخیم هک یتفگیم ارچ سپ -

: دسرپیم واکجنک هناورپ . درادن یباوج یکی نیا یارب ایربک

؟؟ هیچ شرآ تاب همانرب -حاال

انف کاف،هن..هب وهب دوش دود ایربک ِشوخ حِلا ِمامت ات تس یفاک لا وس کی نیمه

: دیوگیم و ددنخیم یتخس ،هب شرظتنم ِهاگن ِباوج .رد دورب

.. منومیم امش اب ،نم هریم نوا .. تسین یا همانرب -

. دنام یم تام هناورپ

؟! نیمه -

: دهدیم باوج بل ِریز ایربک

.. نیمه -

سپ دش.. یبصع نامیرن ِرطاخ هب یروطنوا شرآ .. دیتفر مهاب زور نوا سپ -
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؟! دیدز فرح یچ ِدرومرد دش؟! یچ

رکف زور نآ .وهب دهدیم هدش، هراوآ شتسد یوت هک ییوهاک ِگرب ارهب شهاگن ایربک

! ندنام اهنت یارب لوبق دش، شا هجیتن ..هک رخآ ِدیدهت و..نآ تاکرح ونآ دنکیم

؟! ایربک -

: دیوگیم و دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن

.. منومب اهنت ونم هرب نوا مرب،ای شاهاب هکای دش نیا مشرخآ .. میدز دایز هک فرح -

: دیوگیم بجعت اب هناورپ

؟! یرب شاهاب -

: دسرپیم تقاط یب هناورپ . دهدیم ناکت یرس ایربک

؟؟ یرب شاهاب اجک یچ؟! ینعی -

دنک: ناهنپ دناوتیمن ار شیاهمشچ یوت ِمغ و دنکیم شهاگن ایربک

.. منوتیمن متفگ منم مرب.. شاهاب تساوخ -مزا

دنلب هتساوخ ادخ ..زا دروخیم گنز ایربک ِیشوگ . دنکیم شهاگن طقف تهب اب هناورپ

شنتفر هب هناورپ . دراد ضغب تدش هب نوچ دیآ. یم نوریب هناخزپشآ وزا دوشیم

: دسرپیم و دنکیم هاگن

؟؟ یچ نامیرن سپ -

: دهدیم یباوج ، ددرگرب هکنیا ِنودب ایربک

منک.. رکف منوتیمن یرن -عفالهب

دنادیمن ؟! شرآ ِیجبآ .. مهزاب . دنیبیم ار شوهم ِمسا و دنکیم هاگن یشوگ ی هحفص هب

. تسا شتسود شوهم . دهدن ار شوهم ِباوج هک درادن یلیلد ،ایهن..و دهدب باوج

یب یسک هب تسین الدلب صا هک مه ایربک ! رگید دراد شرآ اب مه یتبسن کی حاال

. دهدن باوج و دنک یلحم
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: دوریم اه هلپ ِتمس وهب دوشیم رارقرب سامت

؟؟ مقشع نوج -

: دونشیم ار شوهم ِراد وزان مرگ یادص

! یماسرب زونه هک هنیا تزا مروصت ش همه وگن، یروطنیا ایربک یاو -

!! دزیم اوه یوت ار شوهم امتح دوب، ماسرب ورگا دوب رسپ اعقاو رگا

ِروهِدنل ِرسپ تسود نوا نم.. یوجوج زونه مراد شارک تور .. مماسرب نک رکف وت -وُخ

؟! ینزیم لر نم ؟؟اب درک مگ وشروگ تروخن درد هب

! هتفرگ بال دراد مه یلِجوخ ی هدنخ هچ و دوشیم دنلب شوهم ی هدنخ یادص

ونم ِخم یراد ،وت هشیم وتهالک هساو هراد رونوا نم ِشاداد ! هنووید وشمگ -

؟؟ ینزیم

و دتفا یم اهریم ریز نیمه شبلق . دتسیا یم اه هلپ ِنایم ناخ، شاداد ِفرح ِندمآ اب

: دهدیم یباوج ثکم اب

! هریم هراذیم و هنکیم ورهالک همه هالتک ِجوا رد هک متشاداد هالِتک نوا -هالِک

دش! هالیک ردنا هچهالک

؟؟؟ یشِک هال ماوت هنکن -

: دیوگیم یدنخزوپ اب

؟؟؟؟ -نم

: دهدیم همادا ثکم واب

! هرذی بخ -

: دیوگیم صرح اب ایربک و ددنخیم شوهم ! تقادص یسرم

رتزا هاوخدوخ ! هریگیم هچاپ ،ای هنکیم دیدهت طقف هکای مشِهوگ خاالِق نوا -هالِک
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نم لچک ِرس زا تسد منتفر ِمد هکیترم نم.. مدیدن وت ِلیف هدنُگ ِشاداد نیا

هگید ، اداناک یش روگ هب روگ یرب ینک مگ وتروگ یاوخیم تروگ هک وت بخ .. هرادیمنرب

؟؟ یرادیمنرب نم ِروگ زا تسد ارچ

طقف !و ییارس رعش یارب دنکیم هدافتسا یبدا ِییارآ جاو زا ردقچ زورما ناج ایربک

! رخآ تسا یتیربک هچ شرآ ِیخُد و دنکیم دنلب ار شوهم ی هدنخ

؟؟ یروخیم صرح یراد ردقنا ینکن هتکس ایربک یاو -

هک یدنلب ِسفن واب ددنبیم شرس ِتشپ ار شقاتا !ِرد دنکیم هتکس هراد مه اعقاو

: دیوگیم ، دتسرفیم نوریب

یدز گنز یتشاد راکیچ ؟؟ رگیج یبوخ تدوخ ! ومامت رورغ نوا نک شلو ال -صا

؟؟ نم ِیفاد

: دیوگیم و دنکیم مامت یدنلب ِسفن اراب شا هدنخ مه شوهم

ییاهارجام هی مدیمهف هک یعقوم نوا ..زا مدوب هدیدنخن یروطنیا دوب تقو یلیخ -

! مهاب ..وت.. شرآ .. هریگیم م هدنخ یکلا یکلا یه ، تسه شرآ وتو ِنیب

هداد خر خیرات ِقافتا نیرت هزماب راگنا و ددنخیم تراه تراه فرح نیا زا دعب و

. تسا

.. یدرک داش ونم ِلد هک هزرمایب وتناگنتفر ادخ -

شقاتا ی هشوگ ِگرزب ِگب نیب یور ار دوخ و دنکیم رپوخیلا داب ارزا شیاهپل ایربک

: دزادنا یم

! هترچ نم هساو مردقنیمه هراد، هدنخ وت هساو هک ردقنیمه -

: دوشیم عطق وهکی شوهم ی هدنخ

ارچ؟!! -هع

: دشکیم یجک نهد ِتلا ح هب یبل ایربک
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ندیبسچ هیکلا ِندز روز هرب.. دیاب وُخ ، هینتفر هک ینوا دوب.. یهابتشا کال نوچ -

،هه! مینزب ومه ِدیق دیاب .. مریم شاهاب نم ،هن هنومب هنوتیم نوا ..هن شهب

! توکس هقیقد دوب..کی نیگنس

: دیوگیم هدنام تام شوهم

-واو!

: دیوگیم دیآ، یم شدوخ هب یتقو دعب و

؟؟ یگنجب تقشع ِرطاخ هب یتسین رضاح ال صا ینعی -

: دنیامرفیم هنافوسلیف مناخ تیربک

منودیم هک یگنج وت ..نم هدیم کاف سالحهب طقف ، هشاب تسکش شهت هک یگنج -

! یجبآ منکیمن تکرش ، مروخیم تسکش

؟؟* نیگنس ِفرح نیا زا دعب تسین المز سام سوس

(: هیچ ننودیم دالش لها *

: ددنخیم زیر شوهم

منودیم ریذپان تسکش و راکتشپ اب یلیخ ِرتخد هی ور وت نم اقافتا .. رتخد رادنرب -زاف

روتانیمرت ِدای ونم گنشق .. هنکیم وشش یتال همه شاه هتساوخ هب ندیسر هساو هک

.. یزادنیم

شا هداوناخ .. تسا شلد یکی ..نیا رتخد نیا ِلغب ِریز نیچن هناودنه ! روتانیمرت

.. تسا شا یگدنز ِقشع نیلوا .. تسا شا یگدنز .. تسا

.. مراد شهگن روز هب منوتیمن .. شوهم متسین دلب یهاوخدوخ -نم

: دوشیم تحاران و دنیچیمرو بل شوهم

؟؟ هشیمن ورب.. شاهاب ..وت شاج راد..هب شهگن روز هب وت هک متفگن بخ ممموه -
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: ددنخیم خلت ایربک

؟؟ مرب اجک هرارق ، یرادن ربخ نم ِیگدنز ِعضو زا یتقو ؟؟ مرب اجک -

: دیوگیم عیرس شوهم

یلیخ ام مِیلا ِعضو .. هنکیم تتروپاس هروج همه شرآ ، یگیم میلا ِظاحل زا هگا بخ -

هک... هشاب مهم مه شرآ هساو منکن رکف .. هشابن یا هلئسم تارب ازیچ نیا ال ..صا هبوخ

: دیوگیم یفوپ اب ایربک شفرح ِنایم

شرآ و لا..نم یخیب ..کال سین ازیچ نیا فرح ال ..صا مقشع نک لو ور یمیلا هلئسم -

هرب.. نوا ، منومب اهنت نم دش رارق .. میدیسر مه قفاوت ،هب میدز ونومافرح

دنک. لوبق ار نیا دناوتیمن ال ،صا دنکیم رکف شرآ ِهاگن و هفایق نآ هب یتقو شوهم

کالهفوحلا روطنیا رتخد کی یارب طقف .. هتفر شلد رابکی شرمع رد شنوج شاداد

.اللقا درادن یا یشوخ چیه هک راگنا ، تسا شنتفر ِمد حاالهک یتح . تسا بارخ

؟؟ دوش صخشم لماک ناشفیلکت نتفر زا لبق دیابن

.. نوا ،هن هنشور وت ِلد ِفیلکت ..االنهن منودیم نم ایربک -

.. هشیم نشور -هرب،

: دیوگیم شیاج وهب دهدیمن شک رگید شوهم

؟؟ تِشیپ مایب ، یدب ونوت هنوخ سردآ هشیم -

: دنکیم یمخا ایربک

؟؟ هشب یچ -هک

: دوشیم بجعتم شوهم یادص

یمدآ بجع ؟؟ شمنیبب متسود ی هنوخ مایب منوتیمن اه.. میتسود ثمال ؟؟؟ ایربک -او

! یتسه

ار! ایند ِرتخد نیرت تحار دنکیم هدز تلا جخ ثمال
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؟؟ یایب یاوخیمن هک تشاداد هساو .. نکن حاالنهلا بخ -

! رگید تسا ماسرب بخ . دروخیمنرب شهب مه.. شوهم

.. طقف منزب رس تهب مایب ماوخیم ؟؟ نم مراد راکیچ شرآ هب اباب -هن

ِندینش اب شوهم .و دهدیم ار شدوخ ی هناخ ِسردآ ،اما تسین نئمطم دنچره ایربک

. دنکیم پُک یا هظحل ، ایربک ی هناخ ِسردآ

تس؟! هقطنم نوا وت نوت هنوخ -

: دیوگیم تیمها یب ایربک

.. تساجنوا مدوخ ی هنوخ -

: دنرپیم باال شوهم یاهوربا تفج

.. مسانشب ور شرآ ِموناخ تیربک رتشیب دش المز سپ -هُا!

: دنیشنیم فاص وهکی ایربک

؟؟؟ مش ولوچوک تیربک نم هک تفگ وت -هب

: ددنخیم شوهم

.. یزیچ نیچمه -هی

؟؟ ناخ یضوع ِشرآ ینکیم هچ ایربک ِبلق اب

: دخرچیم شنابز هدارا ویب دریگیم شضغب

ِنوگارد داگ! ؟؟؟ تیربک واالربک!!انا میظعلا و ُلِکافَم و َلیفلا ُکاف هلاالک! ُکاف -

یاب! ، مارح ِیشحو

ات شوهم . دنکیم عطق ار سامت ، دشاب شوهم ِفرط زا یباوج ِرظتنم هکنیا ِنودب و

ِریز و ددنخیم ریحتم و جیگ دعب .و دنکیم هاگن وربور هب طقف هدش کشخ هیناث دنچ

: دیوگیم بل



tlg
:@

NOVELSLAND

یم! ون تنود وی ؟؟ تاو -

*********

یظفاحادخ ینامهم ؟؟ دورب و دوش دنلب اجک هتفه کی ؟! دوشیم ال صا ! هتفه کی

؟!! ایربک یلیر ؟؟ شرآ

-عِی!

هک ییاهمدآ نیب دورب هتفه کی تس. ینامهم ِریگرد ال ماک شرکف هک تسا زور هس

هچ رگید . دشاب مه،رگا ناحبس ..و شوهم ..و تسانشآ ناشنیب شرآ هتبلا دنا! هبیرغ

؟؟ دنا دامتعا ِلباق .. دنتسه اجنآ هک ییاهمدآ ؟؟ دنتسه یناسک

! شرآ ِدوخ .. رتمهم همه زا

شرآ ِفرط زا هکنیا .هن تسا شرآ ِدوخ ، دنکیم شریگرد یزیچ ره زا رتشیب هک یزیچ

ِیکیدزن زا سرت .ای دراد شرآ ِرورغ زا سرت رتشیب ،هن... دنیبب یسنج ای یمسج ِبیسآ

ِندوب هدیاف یب دعب ..و شتاساسحا ِرتشیب و رتشیب ِندش ریگرد دعب.. و شرآ ی هرابود

.. شتاساسحا اب ندش یزاب رخآ .ورد شیاه تالش ِمامت

و دیایب شیپ ییاهارجام کی دسرتیم هکنیا . تسا رتمهم شیارب یزیچ ره زا یکی نیا

. دنسرن ییاج چیه هب مه رخآ دوش.و رت تخس زیچ همه دعب

مه شدوخ . درادن رارق و مارآ ال صا شبلق و دهدیم یاج نادمچ یوت بترم ار اهسابل

هب دهاوخیم و دنکیم دامتعا و ددنبیم ار شنادمچ دراد یمیلس لقع هچ اب دنادیمن

. دورب ینامهم نیا

ار شرآ ! رگید دیآ یم دوخ هب دوخ دامتعا بخ ، دهاوخیم شلد شدوخ یتقو

رارق مه ایربک ! درذگیم شرانک زا رورغ ،اب دزادنین جل ِرس ار وا یزیچ ..رگا دسانشیم

دروآ یم نامیرن زا یمسا ..هن دنکیم یراک ..هن دنزیم فرح ،هن دروایبرد ار شجل تسین

. درادن ار ناخ یشحو کیرحت ِدصق ال وصا

و بدوم و حیلم و بوخ ِرتخد کی ِلثم و دنیشنب یرانک هشوگ کی دهاوخیم طقف
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شیارب هیقب ِلثم ، شمارآ و حلص .ورد دربب تذل شرآ ِیظفاحادخ ِینامهم ،زا مارآ

!! تسا دیعب ایربک ،زا راتفر نیا زا ریغ الهب صا ! دنکب لآ هدیا ِیگدنز و تیقفوم یوزرآ

یگدنز یوت هدش، هک مه رابکی دشاب دلب هک دنک ادخ و دریگیم شا هدنخ مه شدوخ

نداد یگالس ِدوم الور صا رخآ . دوشن نشخ شرآ ِکیرحت ِثعاب و دریگب مارآ شا

! تسین

رگید ندرب نادمچ . دنکیم هاگن شنادمچ هب تریح رپ یا هدنخ ،اب ددنبیم هک ار نادمچ

کی دشابن تشز ؟؟ ددرگرب و دورب هزور کی تسین رتهب ال؟! صا تس یا هغیص هچ

؟! دنامب اجنآ هتفه کی ،هک تقو

! هرادن ییافص مشابن هنم،نم ِرطاخ هب ینومهم نیا یتقو .. هگید متوعد بخ -

رد اعطق ؟؟ دنکن یتحار ِساسحا هک دراد دوجو مه ییاج ایربک یارب رگم ! هتبلا دص

ناش همه واب درادیمرب تقافر پیریت اجنآ یاهمدآ ی همه لوا،اب ِتعاس دنچ نامه

کرد ناج شرآ . تسین هک شدوخ ِتسد و تس یتاذ رگید یکی نیا . دوشیم تسود

نک!

رد هناورپ هنن ِروضح ِهجوتم هک تسا نتفر ِریگرد ردقنا و تسا رکف ِقرغ ردقنا

شرانک هک دنیبیم وهکی ، دنادرگیمرب یتمس هب رس یتقو طقف . دوشیمن شقاتا

. هداتسیا

: دیوگیم هدارا ویب دشکیم یا هدیسرت ِنیه

؟؟ یشیم رهاظ وهی نج ِلثم ارچ -هنن

: دسرپیم شمارآ رد هناورپ

؟؟؟ یربیم فیرشت ییاج .. یتسب نودمچ -

: دیوگیم هملک کی هدارا یب ایربک

! ترفاسم -

. دنرپیم باال هناورپ یاهوربا تفج
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؟!! اجک -

دنک: الح صا دنکیم یعس و دنکیم عمج ار شساوح ایربک

.. ینومهم مریم ؟؟ هیچ ترفاسم -چن

: دوشیم راد انعم هناورپ ِهاگن

؟! نودمچ -اب

: دنزیم شا یدج ی هنن یور هب ییامن نادند ِدنخبل ایربک

.. منومب بش دیاش .. هرود -هار

. دهد حیضوت رتشیب ایربک ،ات دنکیم شهاگن توکس ورد دنکیم کیراب مشچ هناورپ

: یجارو هب دنکیم عورش ایربک

هگن،هب ش هنن هب وشفرح ..مدآ منکیمن میاق تزا ور یچیه هنن..نم ینودیم هک -وت

توعد منم ، هتفرگ مشلا وت نوش یوال وت ینومهم هی ماقیفر زا یکی ؟؟ هگب یک

نانیمطا هساو حاال متفگ .. منومب بش دیاش ..حاال هرود هار هک ینودیم تدوخ .. هدرک

.. مربب مدوخ اب مه سابل ات دنچ هی

: دسرپیم و دنیشنیم یلدنص یور هناورپ

؟؟ تتسود مودک -

: دیوگیم هلصاف بال ایربک

؟؟ شیسانشیم .. شوهم -

رکف .حاالهک دسانشیمن ار شرتخد یاهتسود زا مادکچیه .. ینعی .. دسانشیمن هک هتبلا

ای دنا راکمه هک ییاهنآ زا ریغ ار،هب ایربک یاهتسود زا یکی یتح هک دنیبیم ، دنکیم

ِعون زا دایز مه.. نآ هک دیمهف ار شرآ اب شا یتسود ، رخاوا نیا طقف ! دسانشیمن ، انشآ

شرآ ،هک دنرادن مه اب یا همانرب راگنا نآ، زا ریغ .هب دروآ یمن ردرس ناش یتسود

. دورب تسا رارق
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؟؟ هیرتخد روطچ -هن..

: دهدیم یا یتسد مد ِباوج ایربک

.. هبوخ -

یتح و هدرکن یواکجنک شیاهدمآ و تفر ِدرومرد حلا اتهب هناورپ یتقو بخ ! نیمه

هلگ هناورپ تس! یدایز مه باوج نیمه ، دیسرپن شزا شیاهتسود ِدرومرد مه رابکی

شرس یردق هب هزییاپ ِوش ِرطاخ هب هتفه نیا شدوخ .. درادن مه یتفلا ..خم درادن یا

نئمطم دهاوخیم لا حنیا .اب دشاب ایربک یاهراک ِریگیپ دایز دناوتیمن هک تسا غولش

هدش، رگا یتح . دنکیمن دیدهت ار شرتخد یرطخ و تسا هناتسود ِینامهم کی هک دوش

! ایربک ِنابز زا

؟؟ هگید تس هنورتخد ِینومهم -

! هناورپ هنن ِندش تحار یارب ، دهدیم یباوج ایربک

اال! متحا -

؟؟ ینومیم زور دنچ -

: دیوگیم هناقداص رابنیا ایربک

هس ود هی مدیاش ، متشگرب زور نومه دیاش ایهن.. هدیم حلا مهب منیبب هراد یگتسب -

.. مدنوم یزور

: دیوگیم رکف یمک اب هناورپ

هنورتخد نوتعمج هک یطرش ..هب یرب ینوتیم ، هرذگیم شوخ تهب ینکیم رکف -هگا

تدای الهمز..اما تاوه و حلا ِندش ضوع هساو هزور دنچ ترفاسم هی منک رکف .. هشاب

.. یراذب مارب سردآ هرن

هناورپ ! ییانعم رپ ِدنخبل بجع . دشکیم ناکما ِدح ارات شبل طقف ، دنخبل ِنودب ایربک

؟؟ دوشن هل شریز

؟؟ یتفیم هار -یِک
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.. حبص ادرف -

کی هرخ باال هناورپ هک یروج ! دراد دنخبل نانچمه ایربک و دهدیم ناکت رس هناورپ

: دیوگیم و دتفا یم ور زا یمک

یلیخ یا هتفه ود یکی دوب..االنمه غولش یلیخ مرس تقو دنچ -نیا

..اما میرب مهاب ترفاسم وهی میشاب مهاب رتشیب تساوخیم تلد منودیم .. مریگرد

هی زییاپ ِطساوا هساو مدیم لوق ..اما مغولش یلیخ ناج..عفال نامام هک ینیبیم

زا تسد مه رایهوک نیا ، هشب رتکبس مکی تکرش یاراک نک ..اعد میرب مهاب ترفاسم

تقو مرتخد اب رتشیب منوتب ،ات هشب رتتولخ مرس ..نم هرادرب نم ِندرک تیذا

.. منورذگب

شدوخ یارب شلد . تسا نیمه عاضوا تسا سلا دنچ . دنکیم هاگن طقف ایربک

روطنیا هداد، حیجرت وا هب اهتقو یلیخ ار شراک و تکرش هک یردام یارب هک، دزوسیم

. دنامب همین و هفصن ِنامام نیمه ِشیپ دهاوخیم و درذگیم شدوخ و شرآ زا

: دنزیم یدنخبل هناورپ .. تسا نیگنس شهاگن

ینیبیم تدوخ .. ینیبیم ور یدیلوت و تکرش ِعاضوا هک تدوخ .. نکن هاگن یروطنوا -

مارب و ینزب حرط هک متساوخن تزا یتح هعفد منک..نیا تکرد منکیم یعس ردقچ هک

تارب مه هگید ِیریگرد وهی مریگب تخس تهب هگید متساوخن نوچ .. یشب لدم

.. ینک کرد هک مراد عقوت ماوت زا لباقم منک..رد هفاضا

ثکم اب هناورپ . دهدیم ناکت یرس یدنلب ِسفن واب دریگیم مشچ هرخ باال ایربک

: دسرپیم

؟؟ هرخ باال ینک راکیچ یاوخیم تمهس ..اب یتسار -

! دهاوخیمن یچیه رگید دوش، تحار شلا ویخ دنک سیئر ار هناورپ هنن نیا ادخ یا

.. منکیم یرکف ،هی متشگرب هک ترفاسم -زا

: دیوگیم هناورپ دیآ.. یمرد ادص هب هناخ ِگنز . دهدیم ناکت یرس یدنخبل اب هناورپ

هیک.. منیبب منک زاب ورد مریم هدب،نم ماجنا وتاراک -وت
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. دنراد ار ناشدوخ ِیگدنز مادکره هک.. دنکیم رکف نیا وهب دنکیم هاگن شنتفر هب ایربک

؟! دشاب شا هداوناخ یاضعا ی هیقب ِلثم دناوتیمن وا ارچ سپ

هدامآ ار شیادرف یاهسابل . دراذگیم شقاتا ی هشوگ ار نادمچ و دوشیم دنلب شیاج زا

هدز تهب ییانشآ یادص ِندینشاب هک دنک کچ ار نیشام ِکرادم دهاوخیم .. دنکیم

. دوشیم

؟؟ تساجک ایربک -

دشکیمن هیناث دنچ ؟!هب رایهوک . دوشیم هدیشک شقاتا رد ِتمس هب هلصاف بال شهاگن

: دسرپیم هک هدروخ اج یردق هب شندید .زا دوشیم رهاظ شقاتا ِرد یولج رایهوک هک

بش؟!! تقو نیا ییوت یهوک -

یدایز یمک ..و دراد مخا . ددنبیم شرس ِتشپ وردار دوشیم شقاتا ِلخاد رایهوک

تس! یدج

؟؟ نوتدوخ ی هنوخ یتشگرب -

: ددنخیم بجعت اب ایربک

.. یدموا شوخ ربخ؟! سالم..هچ ؟؟ یبوخ ! ییوهی -هچ

: دنیشنیم تخت یور و دیآ یم کیدزن رایهوک

.. مراد تِراک نیشب -ایب

.. دروخیم اج رتشیب ایربک

؟! هدش یچ -

: دوشیم کیدزن نارگن ایربک . دنکیم شهاگن طقف یا هیناث دنچ رایهوک

؟! هدش شِچ یک ؟؟ یدموا یچ هساو هبش..وهی ِهدزای تعاس ؟؟ بخ هتچ -

و دربیم شیاهوم الی یتسد رایهوک . دریگیمن رایهوک زا مشچ و دنیشنیم تخت یور

: دیوگیم ، دتسرفیم نوریب هک یدنلب ِمدزاب اب
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؟! اجک دیتفر مهاب .. هناورپ ِتکرش ..زا هرسپ نوا اب زور نوا -

؟! هدمآ اجنیا هب نیا یارب ! دوشیم اتراهچ لا وس نیا ِندینش اب ایربک یاهمشچ

؟!االن؟؟ هرسپ ؟؟ تکرش ؟؟؟ تاو -

: دناوتب ،رگا دنزب فرح شمارآ رد دنکیم یعس رایهوک

ترودک نومنیب زاب ،ای مزادنب هار اوعد ماوخیمن دش! یچ زور نوا وگب تدوخ ایربک -

؟؟ یتفر یدشاپ اجک هرسپ نوا ..اب دایب شیپ

هلصوح یب رایهوک . دنزیم کلپ مه ِرس ِتشپ و دنکیم هاگن طقف یا هیناث دنچ ایربک

: دیوگیم

رارق شاهاب زاب ؟؟ یتشادرب پیریت هرسپ نوا اب ..زاب مرادن هلصوح یبک این -ادا

؟! ینکیم یطلغ هچ یراد ؟؟ یراذیم

: دیوگیم یا یضاران و بجعتم ی هدنخ کت اب ایربک

؟؟ هیچ پیریت ؟؟ تدوخ هساو یگیم یچ -

: دیوگیم هلصاف بال رایهوک

؟؟؟ ینکیم یراد راکیچ هدب.. حیضوت تدوخ -

راب نیمدنچ نیا دنک. ثحب یهوک اب دیاب شرآ ِرس رابره هک دریگیم شصرح ایربک

؟؟ تسا

؟؟ تفگ تهب -یک

: دهدیم ناکت یتسد رایهوک

درُب! ور وت اجک منودب ماوخیم .. سین مهم شنوا -

: درغیم یصرح یرپ هدنخ اب ایربک

هن؟؟ تفگ تهب یرن -



tlg
:@

NOVELSLAND

... یکره -

: دشکیم خر ارهب شا یگلصوح ویب دنادرگیم هقدح رد مشچ ایربک

یچ !هک هنزیم ام هب یکتاپ ،هی هشیم اپ شاج زا یرمق هنن ره ارچ منودیمن -نم

؟! هسرب یچ هب ؟؟ هنک تباث ویچ هک هتفگ وت هب هدموا ؟؟ هشب

دنک: ظفح ار دوخ شمارآ دنکیم یعس تس،اما وا رتزا یبصع رایهوک

..هناالنهک تفگیم زور نومه هگب، تساوخیم هگب..هگا تساوخیمن ، داتفا شفرح -

.. هتشذگ ارجام نوا زا تس هتفه هس ود

یلو... ، تسا تسرد مه نیا بخ

تارب یروطچ حاال ؟؟ هنزب بآریز تساوخ ثمال هچ؟؟ نوا ..هب یچره حاال بخ -

؟؟ هدرک فیرعت

: دیوگیم یدج و دنکیم کیراب مشچ رایهوک

دش! یچ وگب تدوخ .. مرادن نامیرن یافرح هب یراک -نم

! راگنا هدرک فیرعت یهوک یارب ار ارجام مه یدایز ِدودح ات سپ بخ

: دیوگیم تینابصع رپ یشمارآ ،رد دتسرفیم نوریب هک یدنلب ِسفن اب

؟؟ بخ .. متفر شاهاب -هرآ

: دنکیم مخا رایهوک

؟؟ یتفر اجک -

: دسرپیم یرابگر ار یدعب وساالت رایهوک ،هک دهدب باوج دنکیم زاب ناهد ایربک

ال صا درک؟! راکیچ ؟؟ تشاد راکیچ ؟؟؟ درُب اجک ، تکرش زا دیشک وتتسد ؟؟ تِدرُب اجک -

؟؟ درک راتفر تاهاب یروطچ ؟؟ درکیم راکیچ هناورپ ِتکرش وت زور نوا

مکو یب نامیرن . دوشیم رت هدز تهب ، دونشیم رایهوک ِناهد زا هک یلا وس ره اب ایربک
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! هدرک فیرعت تساک

! هنود هنود نک ربص ؟؟ یدیم متروق یراد ارچ ؟؟؟ هتربخ -هچ

: دیوگیم مه رد یاهمخا واب درادن ربص رایهوک

و رابتعا ِرکف ؟!هب یتسه نم یوربآ ِرکف هب ؟؟ ایربک ینکیم راکیچ یراد هرسپ نیا -اب

؟! یتسه نم ِتریغ ِرکف هب ؟؟ یتسه نم تیثیح

: درغیم یمارآ یادص وا،اب رتزا ینابصع ایربک

؟! هتفگ یچ یرن نیا ؟؟ یهوک یگیم یچ ؟؟ مراد راکیچ وت یوربآ هب -نم

. دنکیم غاد و دروآ یم دای ارهب نامیرن ِشیپ تعاس هس ود نیمه یاهفرح رایهوک

یاهباوج یتخس هب ردقچ . تفر لا وس ِریز شتریغ ردقچ .. دیشک تلا جخ ردقچ

داد. طبر ویب هرخسم

رسو هک دیدزیم فرح مهاب دیتشاد دید.. ور وت هناورپ ِتکرش وت هک تفگ نامیرن -

وتتسد وررپ هچب نوا یرب،اما نامیرن اب یتساوخیم دش..وت ادیپ مه هرسپ نیا ی هلک

درُب! شدوخ اب روز وهب تفرگ

هدارا یب شیاهبل . دوشیم وور ریز شلد ،حِلا دروآ یم دای هب هک ار شرآ ِراک و زور نآ

: دیوگیم یزیچ بل ِریز و دوشیم عمج

هرآ! -وُخ

: دکرتیم رایهوک

؟؟؟ یتفر شاهاب و نییاپ یتخادنا وتِرس ماوت ؟!! نیمه -هرآ؟!!

: دوشیم رت ینابصع رایهوک . دنکیم افتکا یرس ِنداد ناکت هب ایربک

؟!! نامیرن ولج -

: دنکیم الح صا ار شفرح ایربک

م! هنن ولج -
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: دیوگیم یگدز تهب نامه اب دعب .و دروخیم اج ایربک ِباوج زا هظحل کی رایهوک

؟! تفگن یچیه هناورپ -

: دهدیم حیضوت ایربک

یچ هناورپ .. مینزب فرح مهاب هک میتفر .. هنزب فرح ماهاب داوخیم هک تفگ شرآ -

تشاد فرح شرآ مرب،اما شاهاب متساوخیمن ؟!حاالنم دینزن فرح هگب ؟؟ هگب

!! هزیروتساپ ریش ِسرپ وتا ! بدا یب تفگ شرآ درک،هب هاگن داسیاو مه یرن بخ..

اب شنتفر ِدرومرد تحار هچ ! رخآ تسا تحار ردقچ رتخد نیا و دنامیم تام رایهوک

؟! شدنزب ؟؟ دنزیم فرح شرآ

؟؟ یتفر شاهاب یروگ مودک -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ایربک

.. شتکرش وت میدش روگ هب روگ -

! یتحار نیمه هب

؟! یتسنودیم وت ؟؟؟ دوب هدموا دوب هدش اپ یروگ مودک -زا

: دزادنا یم یاباال هناش ایربک

فرح ممهس ی هرابرد هناورپ هکاب متفر ؟؟ منودب اجک ..زا یهوک و یماک ِناج -هن

ور یرن زونه .. مدید اجنوا ور یرن وهی منک،هک شمان هب وممهس متساوخیم .. منزب

نیا.. هب نوا ، درکیم هاگن نوا هب نیا دش..حاال شادیپ شرآ ،هک مدوب هدرکن مضه

همادا دیآ! یم شقوذ هدارا زور،یب نآ ِلئود یروآدای واب ددنخیم یتسوپ ریز

: دهدیم

ییاضف ال دوب،صا هدش ییاضف هچ ینودیمن .. مدوب هدنوم طسو نیا منم -

نم هدب! تروق ور یرن تساوخیم شمخا اب شرآ ، تشاد مخا یرن ! یلیخت زیچ.. خُت...

و دروآ رد یزاب یشحو و تفر هرغ مشچ هی شرآ ، مریم شاهاب هک متفگ وتا یرن هب

! مراد تِراک میرب ایب تفگ
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: درغیم هدیشک هت ِباصعا اب یهوک هک دنکیم فیرعت قوذ و ناجیه اب دراد نانچمه

! ایربک وش هفخ -

و دشکیم رپ شا هدنخ ، دتفا یم هک یهوک ی هتسشن نوخ هب یاهمشچ هب ایربک ِهاگن

دیاب ار تشم نیا و دنکیم تشم تسد ، شصرح ِمامت اب رایهوک . دوشیم هتسب شناهد

: دیوگیم و دراشفیم طقف .اما دنزب ششوخرس ِرهاوخ نیا ِرس ِقرف یوت

؟؟؟ ینک نشور وتفیلکت و یایب رانک تدوخ اب دوبن رارق هگم وت؟! هتگرم -هچ

: دشاب وررپ نانچمه دنکیم یعس و دهدیم تروق ار شناهد بآ ایربک

.. هگید میدز فرح نیمه ی هرابرد بخ -

: دیوگیم شا هدش هدرشف یاه نادند ِنیب زا رایهوک

؟؟ دیدز فرح یتفوک هچ ی هرابرد -

: دوشیم مولظم و دنکیم عمج ار شاهبل ایربک

هب هتخادنا ، هدرک رُپ ور وت یروطنیا هک هنک لیلذ ور یرن نیا ادخ .. نکن یروجنوا -

مرکف یتقو هک.. داد نوشن مهب ینعی .. دزیم مهب ور وت یافرح مشرآ نک.. رواب نم! ِنوج

ِرطاخ هب هگا تفگ .. مدعب .. مرادرب ییانشآ پیریت یرن هکاب تسین تسرد ، هنوا ِشیپ

هچ منکب وراک نیا هچ تفگ .. منکیم هابتشا ، منکیم وراک نیا مراد هک هنوا ِنتفر تحار

هک! مگب ور همه حاال منوتیمن .. میدز فرح یلیخ .. هنتفر ش همانرب ینعی .. هریم ، منکن

... مشرخآ

: دوشیم هدیشک یتمس هب شهاگن و دشکیم یقیمع سفن

... هشب نشور نومفیلکت ...اما منومب اهنت منم هرب، نوا دش رارق مشرخآ -

: دیوگیم راو همزمز ایربک . دنکیم شهاگن طقف یگدز تهب و توکس رد رایهوک

منک.. راکیچ ماوخیم منودیمن مشرخآ -

: دسرپیم ثکم اب رایهوک
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یچ؟! ینعی -

: دنکیم شهاگن للعت اب ایربک

؟؟ منزب فرح تاهاب تحار منوتیم .. یمشاداد -

ایربک . دهدیم ناکت دییات هب یرس رایهوک لا حنیا دوب!اب تحاران حاتاال هک تسین

وا هب ایربک دنک،ات راتفر رتمرن دنکیم یعس رایهوک . دنکیم توکس طقف اه هیناث

دنک. نانیمطا

؟؟ هیچ .. یبِک وگب -

: دیوگیم رایهوک یاهمشچ ورد دنکیم ضغب هظحل کی رد ایربک

.. یهوک تسین نشور مدوخ اب مفیلکت -

مخا . دریگیم شراد ضغب یادص و ایربک ی هدز قرب یاهمشچ یارب رایهوک ِلد

وهب دوشیم دود هیناث کی رد تینابصع و درادن ار ایربک حِلا نیا ِندید ِتقاط .. دنکیم

و حلا نامه مهزاب .حاال دنکیم لمحت دراد یتخس هب هک تسا هام .ود دوریم اوه

. دنیبیم دراد ار هفایق نامه

؟؟ هدش یچ .. نکن ضغب -

: دوریم لیلحت شیادص و دوشیم کورچ ایربک ی هناچ

مرب.. منوتیمن منک.. راکیچ منودیمن مرب.. شاهاب هک داوخیم -مزا

: دسرپیم ثکم اب رایهوک

؟؟ اجک -

مه ابهب رایهوک . دشکیم نییاپ ار شهاگن و دزادنا یم ارباال شیاه هناش طقف ایربک

هقلح شا هناش ِرود تسد . دشکیم دوخ ِتمس وهب دریگیم ار ایربک یوزاب یگتخیر

: دنکیم شلغب و دنکیم

.. مورآ ؟؟ ینکیم هیرگ ارچ -
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: دکرتیم شضغب و دنکیم عمج ششاداد ِشوغآ یوت ار دوخ ایربک

.. مایب رانک شاهاب منوتیمن هک ههام دنچ .. مفیلکت ..بال یهوک تسین بوخ -حملا

دح؟! نیا .ات دنام یم ییاج کی هدز تهب رایهوک ِهاگن

.. تمنیبب یروطنیا مرادن تسود .. ایربِک وشن هرخسم -

: دیوگیم یرتمارآ یادص اب ایربک

.. تسین مدوخ ِتسد -

روطنیا هک تس ایربک دنک. مضه ار شرهاوخ ِدیدج یاهراتفر روطچ دنادیمن رایهوک

هشیمه هک ییایربک ؟! دیوگیم شبارخ زاحِلا هیرگ واب هدرک عمج ار دوخ شلغب یوت

هب یتح .. دادیم ناشن دوخ ارزا راتفر نیرتهب مه یتحاران ِجوا رد یتح و دیدنخیم

..حا تفگیمن یسک الهب صا ار شدرد ار.. شا هتساوخ ار.. شفرح و درکیم هیرگ تردن

؟! هداتفا زور نیا هب ارچ ال

؟؟ هخآ هدش تگرم ..هچ یتسین تدوخ هگید راگنا ، یدرک یطاق ههام دنچ .. هگید هسب -

بوخ حتلا شیپ هام دنچ هکات ..وت یدروآ یمنرد تدوخ زا ور ایزاب هچب نیا هک وت

؟؟ وهی هدش یچ دوب..

: دیوگیم یراد ضغب ی هدنخ اب ایربک

! مدیکرت ..وهی طقف یچیه -

: دنکیم هاگن مخا اب شیاهمشچ یوت و دشکیم نوریب ششوغآ ارزا وا رایهوک

؟؟ هرسپ نوا ِرطاخ -هب

تس. یمخز شنت ی همه هک راگنا و دنادرگیم یهاگن ایربک

..یه مدرک رهاظت یدایز هکنیا ِرطاخ ..هب مدوخ ِرطاخ ..هب هناورپ ..وت.. نوا ِرطاخ -هب

لا حشوخ امش .. مشاب لا یخیب .. هشاب بوخ امش ..حِلا هشاب بوخ حملا متساوخیم
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منک.. لا حشوخ ور همه .. دیشاب

: دیوگیم یدنلب ِفوپ اب دعب و

.. هشاب بوخ حملا امش هساو هک مرادن نوج هگید .. مدرک خیلا راگنا ما.. هتسخ -

رد طقف هشیمه .هک دنکیم هاگن شنابرهم و زوسلد یدایز رهاوخ هب توکس رد رایهوک

دنک. بوخ ار هیقب اتحِلا دوب تالش

: دنکیم هاگن رایهوک یاهمشچ ورد دهدیم نییاپ یتخس ارهب شضغب ایربک

.. هنکیم منوغاد هراد یکی -نیا

: دسرپیم للعت اب ،اما تسا شتخس دنچره رایهوک

؟ هرسپ نوا ِنتفر -

: دهدیم ناکت دییات هب یرس هناقداص ایربک

رانک مدوخ اب ماوخیم ..یه منزب یلا یخیب هب ماوخیم ومدوخ یچره .. منکیم یراکره -

مگب و منک لوبق دیاب ..اه؟؟ هگید هریم هراد ..وُخ هریم هراد هک منک لوبق و مایب

تحاران هرب..ای ماوخن هک متسین هاوخدوخ ما.. یبوخ ِرتخد هک هرب..نم بخ .. شاب

عفن زج منم .. هشعفن ..هرب،هب هنتفر ش همانرب هک سهلا دنچ .. مشاب مدوخ ِرکف وهب مشب

منک.. رکف دیابن یچیه نوا،هب ی هتساوخ و

: دیوگیم یراد ضغب ی هدنخ کت اب دعب دوش.و زاب شسفن ِهار ات دشکیم یقیمع ِسفن

اههب هنووید ِلثم و منزیم یزتناف مراد هک منیبیم ، مایم مدوخ ..اتهب هشیمن زاب -اما

ال ..صا هشب هگید ِروج ..هی منودیم هچ هرن!ای دیاش حاال هک مدیم یراودیما مدوخ

.. هشب لبق یازور نومه

: دنکیم شیادص تقاط یب رایهوک

... نکن ایربک -

: دیوگیم و دهدیم ناکت فارطا هب رس عیرس یلیخ ایربک
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مراد مه یلیخ .. مّهوت وت مرب یکلا و مرایبرد یزاب هچب ماوخیمن یهوک ِناج -هب

راب دنچ هک؟؟ یدید تدوخ .. مندموین رانک نیا رطاخ هب منکیم یروخدوخ

! کرد هب هرب منوا منک.. ترپ شزا ومساوح و مراذب رارق یرن اب متفگ یتح .. متساوخ

و ددنخیم شیاج دنک.هب هیرگ دهاوخیمن و دشکیم شسیخ ِمشچ ارهب شتسد ِتشپ

یا! هرخسم ی هدنخ هچ

یرن متساوخیم یتح وم.. ور..هنن ..وت مدزیم لوگ ومدوخ . دشن .. شاداد هشیمن -هه!

هک سب هرب.. هراذب تحار هک.. منزب لوگ ور یضوع ِشرآ .. مرونوا ..زا منزب لوگ مه ور

؟؟ یهوک ،هن ملگسا .. ملگسا

: دنکیم دییات ار شدوخ ِفرح شدوخ ایربک . دنکیم شهاگن طقف یگتفرگ اب رایهوک

هب همه هک مدوب هدیشک هشقن گنشق .. هرادن دوجو ایند وت نم رتزا لگسا واب -هرآ

..حاالیب هگید مدرکیم ومیگدنز طسو نیا ممدوخ .. نسرب ، نراد عقوت مزا هک ییازیچ

، مشیمن لئاق شزرا مدوخ هساو مدوخ هک ینم سپ .. متسین مهم هک نم ! شزرا

.. مشزرا یب نوت همه هساو .. نتسین لئاق شزرا م هساو مه نارگید

: دنزیم رشت یتحاران و مخا اب رایهوک

! ردقنا وگن ترچ -

: دیوگیم ، توکس یا هیناث اب ایربک

ماوخب یه و هشاب شرآ ِشیپ مرکف ..نم هروخب ونم ِلوگ تساوخیم هک یرن تخبدب -

الهنو وقشع ی همه نامیرن تقونوا ! نامیرن ی هلیسو هب منوا منک.. ششومارف هک

زا ،حملا منکیم مشرکف ..هَا شماوخیم منم هکنیا دیما نم،هب یاپ هب هزیرب وشیگدنز

.. مدرکیم ور ارکف نیا و مدوب تفاثک ردقنا هک هروخیم مه هب مدوخ

: درغیم ، دبوکیم ار شدوخ یِه ایربک هکنیا زا تحاران رایهوک

! هسب بخ هلیخ -

: دهدیم همادا ار شدوخ ِفرح اما ایربک
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مرس وت ور انیا ی همه ، متفر هناورپ ِتکرش زا شرآ هکاب زور نوا ؟؟ ینودیم -

مهاب مرب.. یرن اب ماوخیم نوا ِرطاخ هب هک دیمهف دوب.. ینابصع متسد زا یلیخ .. دیبوک

ویب تفاثک و یضوع ِمدآ هچ هک داد نوشن مهب تحار یلیخ .. میدرک ثحب یلک

.. منکیم وراک نیا مراد هک ما یشزرا

: درغیم صرح اب رایهوک

! هکیترم دروخ هوگ -

: دیوگیم یهاتوک ی هدنخ اب ایربک

یتح .. مدش تحاران یلیخ .. مدش ینابصع شلوا منم نم... ِشاداد تفگیم تسار -

مهب رتهب یلیخ طقف .. هئوت یافرح نومه ، شافرح مدید دعب !اما مدرک هیرگ

تسرد ، هششیپ مرکف یتقو هکات دوب نیا شفرح یلو درک.. دیدهت ممکی شهت .. دنومهف

.. مدب هار میگدنز وت ور هگید یکی تسین

ایآ؟! تفگ تفاطل و قطنم نیمه اب

نزوس ِرس ِکون یهی هزادنا درک.. یطاق مه ولوچوک ..هی تفگ ینابصع مکی حاال ممما -

.. دروآرد یزاب یشحو مه

! کون کی ؟ دینک تقد

: منکیم کیراب مشچ رایهوک

.. شدعب بخ -

: دتسرفیم نوریب تدش اراب شمدزاب ایربک

نشور مدوخ اب مفیلکت هک یتقو ..ات منکن رکف یرن عفالهب هک مدرک لوبق منم شدعب -

منک.. شومارف هروج همه کال وشرآ منوتب و هشب

. تسا هدننک یضار اللقا یکی نیا

؟؟ یِک -ات
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: دسرپیم رت یدج رایهوک . دوشیم رایهوک ی هریخ فرح رپزا یتوکس رد ایربک

یچ؟! شرخآ .. ایربک شرخآ -

! دراد فرح ، شمُگردرس یولوچوک یجبآ هک دمهفیم بوخ راگنا بخ..

: دیوگیم یمارآ یادص اب ایربک

.. هریم هراد هام نیا ِرخآ -ات

: دسرپیم هلصاف بال رایهوک

؟؟ بخ -

: دنکیم جک هناش ِتمس هب رس ایربک

.. هتفرگ یظفاحادخ ِنشج شرهاوخ -

: دنوریم باال رایهوک یاهوربا

بخ... -

مشلا.. یوالی -وت

! دوشیم جبلا دراد

؟ شدعب -

: دنکیم شا هتسب ِنادمچ هب یا هراشا رس اب ایربک

.. مریم حبص ادرف مراد -

: دنکیم هاگن ایربک هب یروابان ..رپزا دروخیم .اج دنکیم نادمچ هب هاگن رایهوک

؟! یرب اجک -

! رگید تسا هناقداص شهاگن . دنکیم شهاگن توکس رد ایربک

: دیوگیم مخا اب رایهوک
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! یرب مراذب هک نکن مشرکف -

: دنزیم یحیلم ِدنخبل ایربک

.. مگب تهب ومافرح مایب هشیمه ،ات شاب یبوخ ِشاداد -

: دوشیم مه رد لبق زا رتشیب رایهوک یاهمخا

مشلا ؟؟ یرب یروگ مودک ؟؟ یدرک ضرف یچ ونم ؟؟ یدرک رکف یچ تدوخ ..اب نزن -رز

؟؟ هگم یباحاص یب ؟؟؟ ینومهم مودک ؟! یرخ مودک یوالی تقونوا ؟؟ ییاهنت ؟!

: درغیم لبق زا رتدب رایهوک . دنکیم شهاگن توکس رد طقف مهزاب ایربک

! یرب مراذیمن سلا دص -

: دیوگیم یمارآ حتلا،هب نامه اب ایربک

مرب.. دیاب -

: دیوگیم رتدوز ایربک هک دنک تفلا خم هرابود ، دنکیم زاب ناهد رایهوک

؟! مایب رانک مدوخ هکاب یتساوخن هگم ؟؟ منک نشور ومفیلکت هک یتفگن تدوخ هگم -

ردقچ ینیبیمن هدب؟ حملا یمفهیمن ایهن؟؟ منکب مبارخ حِلا نیا هساو یراک هی دیاب

مدوخ هساو یراک هی دیاب ؟؟ مداتفا ریگ یا هرخسم ِعضو هچ وت ینیبیمن ؟؟ منوغاد

ایهن؟؟ منکب

شباصعا تقو دنچ نیا یفاک ی هزادنا .هب دونشب ار اهفرح نیا دهاوخیمن رایهوک

دوب. بارخ ایربک یارب

! یرب مراذیمن -هن!!

! یتخسرس نیمه هب

هب طقف . دیایب هاتوک دوشیم روبجم هرخ ،باال لکلک و ثحب تعاس مین زا دعب هتبلا

زا هک یلوق یلک واب ینارگن یلک واب طورش و طرش یلک اب مه ...نآ ایربک حِلا ِرطاخ

ات ددرگیم یهار ِلا بند هب هظحل نامه وزا دریگیمن مارآ شرکف هک هتبلا . دریگیم ایربک
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دنک. تظفاحم ایربک زا

*************

: دهدیم ار شوهم ِباوج و دروآ یم نوریب هناخ ِطایح ارزا نیشام

.. نوریب مدموا ،نم لخاد چیپب ونوبایخ نومه -هرآ

هک دونشیم ار شوهم یادص . دنیبیم ار رایهوک ِنیشام هک هدرکن فاص ار نامرف زونه

: دیوگیم

.. میدموا هشاب -

کراپ اه یکیدزن نامه .هک دوشیم رایهوک نیشام ی هریخ و دنکیم عطق ار سامت

، شندید اب ایربک و دیآ یم ایربک ِتمس هب میقتسم . دوشیم هدایپ هلصاف وبال دنکیم

! هدیباوخن شرکف زا حبص .الدبات دنکیم پچ وچیلا مشچ

: دیوگیم نیشام ِنییاپ ی هشیش زا شدوخ ، دسرب شهب رایهوک هکنیا زا لبق

؟؟ یحبص ِلوا هتربخ هچ شاداد -

مه رخآ .رد دریگب مارآ هک تشاذگن ، بارخ ِرکف و ینارگن و دیآ یم کیدزن رایهوک

شلا یخ ات دنزب فرح شاهاب ایربک ِنتفر زا لبق مه رابکی تساوخ و درواین تقاط

دوش. رتتحار

؟؟ یریم یراد -

: دشکیم بقع یمک ار شا یدوه ِگرزب کالِه ایربک

ت.. هزاجا -اب

ِدوخ هب یهاگن .واب دراذگیم هشیش ی هبل یور ار شیاه جنرآ و دوشیم مخ رایهوک

: دیوگیم ایربک

؟؟ یرادن المز یزیچ -
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یارب دوریم شلد هک تسین شدوخ تسد و دنکیم هاگن شا کالهف یاهمخا هب ایربک

! شناج شاداد یاه ینارگن

.. متشادرب یچ همه ، یهوک -هن

: دیوگیم لا حنیا اب رایهوک

؟؟ یتشادرب یچ همه .. کرادم .. تراک .. لوم لوپ مرگ.. ِسابل -

: دشکیم قشع رپ یا هدنخ اراب رایهوک ِپل و دنکیم زارد تسد ایربک

.. متشادرب ور همه یهوک -هرآ

بوخ مه ایربک دیآ. یم شدب تکرح نیا زا ردقچ و دنزیم سپ ار شتسد رایهوک

! دنکیم ار راک نیا و دنادیم

.. هگید یدزیم هنورتخد ِپیت هی ؟؟ زاب یدز هیچ پیت ..نیا نکن -

: دهدیم رابباال دنچ ار شیاهوربا ایربک

ِدروم رتمک یروطنیا ..زاب منکیم تسرد رسدرد ، مشیم رت لگشوخ هنورتخد پیت -اب

... متِدیدب دیدن یاسنجمه ِتیانع

: دیوگیم یدنخزوپ اب رایهوک

سنجمه ِشیپ یرب یدشیمن ،اپ یدوب نیا ِرکف هب وگن..هگا ررررعش ردقنا ، طقف دنبب -

.. ینوتسربق مودک تسین مولعم و هگید رهش هی وت منوا ، مدوخ

: دهاوخیمن ار بشید یاهفرح ی هرابود ِرارکت ایربک

ونم! نکن یرفک نتفر لا،ِمد یخیب -

: دنزیم یمارآ ِیندرگ سپ و دنکیم یمخا ایربک یراکبلط یارب رایهوک

و هتفیب متسد هنوهب هک نکن یراک ..هی متسه ینابصع تتسد زا یفاک ی هزادنا -هب

.. یرب مراذن
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: دنکیم شهاگن صرح اب ایربک

؟؟ راکیچ اجنیا یدموا ؟؟؟ هیچ -االن

: دیوگیم ثکم واب دراشفیم یکف رایهوک

؟؟ یرن هشیمن -

دش. عورش عَهَب!!زاب

. دنکیم ترپ ار شساوح باالیی لدم ِنیشام ِندش کیدزن ، دهدب یباوج هکنیا زا لبق

و دتسیا یم تکرح زا یکیدزن نامه یلوا ِنیشام .. شرس ِتشپ مه یدعب نیشام

: دیوگیم یواکجنک ِهاگن اب ایربک دعب..و نیشام ، شرس ِتشپ

ملا.. بند ندموا منک رکف -

: دسرپیم و دنکیم لا بند ار شهاگن ِدر هلصاف بال رایهوک

؟؟ -ایک

دیآ.اب یم نوریب لُر ِتشپ زا هک دنیبیم ار شوهم ایربک ..و دوشیم زاب نیشام ِرد

تس شنیشام ِگنر اراب شپیت شقشع دیآ. یم شبل یور یا هدنخ شندید

! ییولا بلآ ِزمرق .. هدرک

! مقیفر -

زاب ردار ایربک .و دتسیا یم فاص ، دوشیم هدایپ نیشام زا هک یرتخد ِندید اب رایهوک

و ترپسا یدایز ِپیت نآ اب ایربک ِندید اب شوهم . دوشیم هدایپ نیشام وزا دنکیم

: دیوگیم هلصاف نامه دیآ.وزا یم شبل یور یگرزب ِدنخبل ، شتوافتم هشیمه

.. یراد قرف همه هکاب مشب تندز پیت نوبرق -

ایربک ِتمس هب هک یرتخد هب دعب و دنکیم یهاگن نیشام ود هب رمک هب تسد رایهوک

باال! دنزیم شنورد ِماسرب و یشوهم یارب دوریم شغ ایربک دیآ. یم

؟؟ وت یدوب یک یولا بلآ نووووج -
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! زیزع تسا رایماک یولا تفش .. تسین ولا بلآ

.. تمروخب ..خآ..خآ رادبآ ِرانا وگب الوت -صا

دنخزوپ اب رایهوک !و مناخ زیه دیوگیم صرح هچاب و دشکیم مهباال ار شناهد بآ

ادخ! یِا دراد یرهاوخ هچ و دهدیم ناکت فارطا هب رس یا هدز تلا جخ

! رتخد نیا دراد یتفس ِندب و..هچ دنکیم لغب ار ایربک یگرزب ی هدنخ اب شوهم

ِشاداد هساو یراد ور یا هویم هچ ِمکح تدوخ هک منودب داوخیم ملد یلیخ -

.. یتسه یندروخ هک ردقنا نم..

! هناد کت یگالِس

: دیوگیم ششوگ ِمد مارآ و دراشفیم ار شیولهپ ایربک هتبلا

.. اجنوا هداسیاو مشاداد سیس -

: دسرپیم و دیآ یم نوریب شلغب زا بجعت اب شوهم

؟!! هتشاداد هداسیاو اجنوا هک نوا -

: دنکیم هراشا و دهدیم ناکت یرس ایربک

! هنوم یهوک -

: درادیمرب ولج هب مدق و دتسیا یم فاص شوهم

-سالم..

: دهدیم باوج یتقو تس یدج یلیخ ، رایماک سکعرب رایهوک

-سالم..

: دریگیم ایربک ِتمس هب یتسد زان اب شوهم ! نیمه

.. متسه ایربک ِتسود -نم
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: دهدیم باوج شیاج هب ایربک .و دهدیم ناکت یرس رایهوک

! رایهوک .. هیهوک مشاداد منیا -

: دنزیم یدنخبل شوهم

.. رایهوک متقوشوخ -

: دهدیم باوج هاتوک مه رایهوک

.. نینچمه -

: دیوگیم ایربک هب وور دنکیم ظفح ار شدنخبل .اما دروخیم شوهم ِقوذ یوت یمک

.. ننیشام وت مه هگید یاه هچب بخ.. -

اه هچب هب وور ددرگیمرب هک دنزیم یسدح هچ رایهوک ِهاگن زا شوهم دنادیمن ایربک و

هدایپ نیشام ود زا رتخد ات تفه رگید ی هیناث دنچ . دنوش هدایپ هک دنکیم هراشا

: دیوگیم رایهوک هب ور شوهم .و دنیآ یم اهنآ ِتمس وهب دنوشیم

.. نوم هنورتخد ِپیکا منیا -

ِنیب اسیلا ِندید اب هظحل و..کی دنکیم قوذ ، گنراو و گنر یاهرتخد ِندید اب ایربک

؟!! هدمآ ارچ هقیتع نیا . دروخیم شقوذ یوت اهنآ،

؟؟ هفحت یتسه هک ماوت -

اسیلا .و دنکیم ناشهاگن طقف رایهوک .. ددنخن هک دریگیم شناهد یولج تسد شوهم

هَا! ارهَا شا هنارسپ ِپیت و دنکیم کزان یمشچ ِتشپ ، ایربک ِباوج رد

؟؟ مرب متسود ِینومهم هک مریگب هزاجا وت زا دیاب -

ار اسیلا ِندید مشچ دیوگب هک تسا الالمز وصا دهدیم شا ینیب یب ینیچ ایربک

؟؟ نیا رتزا ولبات شا هفایق ؟؟ درادن

! یّقیز تنتفرگ هفایق هب کاف -

: دیوگیم شوهم هب ور صرح اب اسیلا و دوشیم دنلب اهرتخد ی هدنخ یادص
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میف.. عال اجنیا هتعاس ود ؟؟ میرب میتفیب هار میاوخیمن شوهم -

: دیوگیم رایهوک هب ور شوهم ،اما دهدب ار شباوج دنکیم زاب ناهد ایربک

.. میشاب یوال راهان هساو هک میرب میتفیب هار رتدوز ام هزاجا -اب

! تحار ایربک تباب تلا ..یخ میتسه رتخد همه ناج.. یهوک نیبب ینعی

: دنزیم شوهم ی هناش ارهب شتسد ِفک هدنخ اب ایربک اما

.. یایب ملیف داوخیمن هربخ، هچ هنودیم یهوک -

تهب اب شوهم و دراد یگنرمک ِمخا رایهوک ! دوشیم کشخ اجنامه شوهم ی هدنخ

: دناخرچیم ایربک ِتمس ارهب شهاگن تلا، جخ و یگدز

؟؟ یدج -

ار شفیدر یاهنادند و دشکیم ار شیاهبل هدزمرش شوهم . دهدیم ناکت یرس ایربک

: دهدیم ناشن

! مزیزع -

: دنیامرفیم قطن اسیلا ، دنزب یفرح یرگید ِسک هکنیا زا لبق و

؟؟ یریم یراد یک ِینومهم هنودیم ینعی -

: دوشیم عمج هتساوخان شتروص و دنکیم شهاگن میقتسم ایربک

.. راین راشف تدوخ هب ..وت مریم شرآ ِیظفادخ ِینومهم هنودیم هابت.. -هرآ

توافت یب دنکیم یعس اسیلا دنا،اما هدروخ اج شوهم ومه اسیلا مه هک دنچره

: دشاب

؟ مرایب راشف مدوخ هب هک هچ نم -اوهب

: دیوگیم یا هدنخ کت اب ایربک

هچ؟؟ وت نکن،هب دوبان وتدوخ .. منودیم -هچ
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: دهدیم یباوج تریح و صرح اب اسیلا

.. هرخسم -

: دنکیم ادص ار ایربک ، رایهوک . دندنخیم زیر زیر اهرتخد

.. اجنیا ایب یبِک -

: دشکیم دوخ واب دریگیم مه ار شوهم ِتسد ایربک

.. نرایب وتِنیشام وگب اه هچب نوا زا یکی ..هب میرب ایب نم -وتاب

دنچ .. رایهوک و دنتسیا یم رایهوک یوربور ودره . دنکیم لوبق ثکم ِنودب شوهم

: دیوگیم و دنزیم یسدح . دنکیم هاگن شوهم هب رتشیب هیناث

؟؟ یشرآ نومه ِرهاوخ امش -

: دهدیم ناکت دییات هب یرس شوهم

-هلب..

ارهب شرهاوخ دراد هک تسا فساتم شدوخ یارب و تس ینابصع ایربک ِتسد زا

. دراپسیم هرسپ نآ ِرهاوخ ِتسد

؟؟ هگید یتسه شبقارم .. تناما تتسد نم ِرهاوخ -

: دیوگیم عیرس یلیخ شوهم

.. منودرگیم شرب مه وسالتم وسملا شمربیم !سملا امتح -

: دسرپیم هرابود رایهوک

؟ هشاب تحار ملا -یخ

.. تحار نوتلا -یخ

نشور شلد اراب شفیلکت ات دوریم هک شزیزع ِرهاوخ . دنکیم ایربک هب یهاگن رایهوک

: دسرپیم شوهم هب .ور تسا نارگن یزیچ ره زا رتشیب ، ایربک ِدوخ ِدوخ یارب دنک.
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؟؟ هنیبیمن بیسآ -

: دهدب باوج دناوتب ات دنکیم ثکم یا هیناث دنچ شوهم

ِمیمصت هی هرارق طقف .. هنوسرب بیسآ ایربک هب تسین رارق .. تسین یدب ِرسپ ام ِشرآ -

ایربک ی هزادنا هب مشرآ ، هشاب ندید بیسآ هب انب ..هگا نوش هدنیآ هساو نریگب تسرد

.. هنیبیم بیسآ

: دهاوخیم شزا و دریگیم لغب ار ایربک . دهدیم ناکت یرس یدنلب ِسفن اب رایهوک

.. هشاب بوخ ،حتلا یدرگیمرب یتقو ماوخیم .. شاب تدوخ بقارم -

: دیوگیم و دنکیم ضغب رایهوک ِینارگن لد یارب ایربک

.. هشاب -

ویب دنت هظحل نامه زا ایربک ِبلق و دنتسه سولا چ هداج ِریسم رد رگید یتعاس و

. دبوکیم ناما

شرکف . دنکیم رکف شرآ اب ندش وربور ،هب یگدننار ِلا حرد و تس ولج هب ور شهاگن

! دنادن شرآ ،رگا تسا لا حاب مه

، تسا باوخ ِرامخ شیاهمشچ و هداد هیکت یلدنص ِیتشپ هب هک شوهم هب یهاگن

!! هدناشن دوخ ِلغب مه ار یعمج ساوح ِمدآ هچ نیبب ! فوپ . دنکیم

.. شوهم -

: دنکیم وا هب یهاگن شوهم

؟؟ موه -

: ددنخیم

.. یتسشنن نومرف ِتشپ هبوخ ؟؟ تیرفسمه نیا اب ینیرن -
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: دنکیم تداع دراد ایربک یاه یبدا یب وهب دشکیم یبل شوهم

هب هگید یکی هک مدرک لوبق دوز نیمه هساو .. هریگیم مباوخ هداج وت هشیمه -نم

.. منیشَن نومرف ِتشپ نم و هرایب ومنیشام ماج

..هک ناسنا کی ِشمارآ ِندرک تفوک و نتخیر ضرم ِداتسا ال! صا تس یماک ِکاروخ

طقف هتبلا .. تسا شزوسلد روژِن ایربک طقف . تسا هدرک عمج ایربک ، هتخیر یچره

ِریگ شوهم نیمه رگا .اما تسا ناشوزج مه ینوج شوهم هک اه صاخ یضعب یارب

شتفوک مه ندنام مارآ و توکس هظحل کی دوش، ضرع هچ هک باوخ ، دتفیب یماک

شتروص یور خی ِبآ ناویل کی دوب یماک دز،رگا هک ار فرح نیمه .ثمال دوشیم

فیطل ایربک !اما شیاج ِرس دنیشنب مدآ ِلثم و درپب شرس زا باوخ ال ماک ،ات دیشاپیم

: دنکیم افتکا تسد اب نداد لُه کی وهب تسا رت

تمدرواین مدوخ ..اب انییاپ منکیم تترپ نیشام هربب،زا تباوخ واب! نک عمج وتدوخ -

! نیشب فاص منک.. هاگن وتندیباوخ هک

هب امتح ، دوبن هتسب رد رگا ! دراد مه یتردق هچ رتخد نیا و دنیشنیم اج رد شوهم

. دشیم ترپ نوریب

؟؟ هدایز تروز ردقنا هک یریم یمزر شزرو ؟! ینشخ ردقنا ارچ وت رتخد یاو -

؟! دوب یزاب نشخ . دریگیم شا هدنخ

؟؟؟ هریگیم شدرد ، شرآ یاپ الی منزب یکی مروز نیا اب هگا ینعی -

: دیوگیم تریح اب شوهم

؟!! شیشُکب ماوخیم -

: دوشیم دنلب ایربک ی هدنخ یادص

هتفرگ شدرد یدج یدج سپ .. تفریم ودالهار تعاسود ،ات شمدز نیچمه راب -هی

دوب..

! تسا هتفای شهج اعقاو . دنزب یفرح هچ دنادیمن رگید شوهم
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؟؟ مایم مراد نم هک هنودیمن تشاداد نیا یتسار -

! دباوخب دناوتب ارمع رگید ، ایربک ِسرت وزا دشکیم شتروص هب یتسد شوهم

.. هنودیمن -هن

: دنکیم وا هب یا هشوگ ِهاگن ایربک

هک؟! دیتخیرن همانرب ؟؟ مقشع -

: ددنخیم شوهم

منک.. شزیارپوس ماوخیم .. تحار تلا یخ اباب -هن

. دروآ یمرد یا یزاب هچ شبلق ! تسود زیارپوس نوج

؟؟ تساجنوا -االن

نوشدوخ هک هگید یاه هچب زا اتدنچ ،ابهی مییارتخد ..عفالام دایم رهظ زا دعب -هنات

.. نایم نتفیم هار

؟!! دشوپب یچ یاو . دسریم شرآ زا رتدوز سپ

؟؟ دیریگیم نشج بشما -

: دهدیم ناکت رس هدرک قوذ شوهم

.. هشدعب یازور مهم .. تسین مهم دایز هک بشما ِنشج یلو -هرآ،

: دیوگیم کُر ایربک

.. مدرگیمرب ، دموین مشوخ و دادن حلا نم هب بشما -هگا

: دوشیم وحم شوهم ی هدنخ

؟! ایربک یچ ینعی -

و دهد ناشن یلمعلا سکع هچ شرآ تسا رارق دنادیمن . دزادنا یم یاباال هناش ایربک
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قلطم ِیلحم یب ،ای دنزب حلا دض دنک،ای خاالیق دب دسرتیم . دشاب هتشاد یراتفر هچ

! رتدب رگید ، تسه هک مه قد ی هنیآ ، اسیلا نیا . دنکب

؟؟؟ ایربک -

شرآ ِیظفاحادخ ِینامهم دراد تس. یروج کی حاال نیمه وزا دشکیم یفوپ ایربک

... دیاش و دنک یظفاحادخ شزا هشیمه یارب دیاش . دوریم

.. هشیم یچ حاال منیبب -

: دیوگیم نابرهم و تحاران و دراذگیم شا هناش یور تسد شوهم

.. هرذگب دب تهب مراذیمن ..نم ایربک نکن تیذا -

: دنکیم شوهم هب ییارذگ ِهاگن ایربک

.. ینک یراک ینوتیمن هک ،وت هرذگن شوخ ..هگا تسین وت ِثحب -

نیمه یارب . دوشب تیذا دوش،ای دیماان دوش،ای تحاران ایربک ال صا دهاوخیمن شوهم

: دیوگیم

! هرذگب دب شرآ هب هک نک یراک هی ماوت مممما ... هرذگیم دب تهب یدید -هگا

. دریگیم شا هدنخ شوهم ِداهنشیپ زا دعب .اما دنکیم شهاگن بجعت اب شلوا ایربک

؟! دوشیم یزیچ نیچمه

: دیوگیم و ددنخیم صرح اب

؟؟ یدروآ یتشادرب یچ هساو وموناخ رتنع -نیا

: دیوگیم بجعتم شوهم

؟؟؟ ویک -

وهکی رکف، یمک اب شوهم .هک دنکیم شهاگن طقف هدش کیراب یاهمشچ اب ایربک

: دسرپیم
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؟؟ ور اسیلا -

: دیوگیم ترفن زا هدش عمج یتروص اب ایربک

لد ..خآ هضرم و درد ِلماع شدوخ یکی ..نیا هریگیم مندییاز دایم مشمسا ال -هَا..صا

.. شاه یکرخ هوشع نوا اب هراد لیدوکازیب ِمکح نم هساو .. متفرگ هچیپ

رسو هب یرق ، دنکیم وحم هک ییاهمشچ واب دروایبرد ار اسیلا یادا دنکیم یعس دعب و

: دهدیم شندرگ

؟؟ یریم یراد یک ِینومهم هک هنودیم تشاداد ینعی -

: دیوگیم ترفن اب شدوخ یداع ِتلا ابح ایربک و دنکیم شهاگن طقف شوهم

! یگب شهب یروخب هوگ وت متشاذگ -هن

: ددنخیم هدش درگ یاهمشچ اب شوهم

؟!! ایربک -هع

: درغیم ایربک

هفخ! -

... یسرم

؟؟ داین ارچ هخآ .. میمهاب هشیمه .. داین دشیمن .. همتسود -اباب

: دیوگیم هدرمش و مارآ و دنکیم شوهم هب ییانعم رپ ِهاگن ایربک

هیچ! ینودیم مشلیلد .. دایمن مشوخ هرتخد نیا زا -نم

هچب .. ایربک ِندوب روطنیا زا دیآ یم ششوخ تس.. یگنرز و زیت ِرتخد . درادن یبجعت

بخ! دراد بصعت

؟؟ همهم هگم -

: دنزیم ییابیز ِدنخجک ایربک
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عین! هبفالممن واب -هه!!هن

تا؟! هتشادن فالِن ِناج

مهم ال صا . دزوسیم دراد نورد زا ایربک و تس ایربک یاه یزاب ماسرب ِوحم شوهم

! دصقریم اسیلا اب دراد هک تفگیم و دوب هدز گنز شرآ اه..اما تسین

: دیوگیم بل ِریز

! شنهد وت -فالمن

ال! یِواو

.. نوشتفج ِنهد الوت صا -وهللا!

: دسرپیم بجعتم شوهم

؟!! یگیم یچ -

: درپیم شناهد زا ..اما دشاب بدا اب دیاب .. دیوگب دهاوخیمن و دنکیم یهاگن ایربک

! شنهد وت مراذیم مدوخ ، هرایبرد یزاب رِسیل شرآ هساو اجنوا داوخب -

یا! هرظنم بجع .. میوشیم هریخ هداج بخ..هب

و دوریم گنیکراپ ِلخاد میقتسم نیشام . دنسریم یوال هب هک تسا رهظ ِکی تعاس

ار شنت مامت ِیگتسخ ،اب دنکیم شوماخ هک ار نیشام . ناشرس ِتشپ مه یدعب ِنیشام

! دراذگب یرارقیب نیا رگا هتبلا ، دهاوخیم یباسح ترُچ کی شلد .. دشکیم

ار شنادمچ زونه . دنوشیم یوال ِلخاد اه هچب اب هارمه و درادیمرب ار شکچوک ِنادمچ

: دیوگیم یا هدنخ واب دنکیم شنادمچ هب یهاگن اسیلا هک هتشاذگن نیمز یور

؟! هگم هیربخ ؟؟ یدروآ تدوخ اب منودمچ ووووا -

! شنتفر خم یور دش عورش ایب..زااالن

: دیوگیم و دنزیم شیور هب یگنشق ِدنخبل ایربک
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.. تسین یسک ره راگنا رکش ورادخ بخ -

ایربک ، دیوگب یزیچ هکنیا زا لبق و دنکیم عمج ار شمرُف شوخ و زمرق یاهبل اسیلا

: دهدیم همادا

یچره ِنَهم نهد و مشاب شوهم ِنومهم اجنیا هرارق یزور دنچ ..نم هخآ یرادن ربخ -

! ینوج یشابن هک هتعفن هب سپ منک.. سیورس ، هروخ هدایز

: دنکیم کزان یمشچ ِتشپ اسیلِا

.. یشاب تندز فرح ِبقارم هرتهب .. هطوبرم مدوخ هب هگید شنوا -

!اب دنکن شتلا فسآ زیچ.. ..هن شا هراپ هک دنک لر تنک ار دوخ دراد یعس یتخس هب ایربک

: دیوگیم دراد، اسیلا یور هب هک یدنخبل نامه

نک! شعمج ایب شوهم -

ِتمس هب عیرس یلیخ شوهم . دوشیم توکس هظحل کی هک دیوگیم راودیدهت یردق هب

: دیوگیم یا هدننک یرخ هدنخ واب دیآ یم اسیلا

؟؟ میدب شرافس یچ راهان مینیبب میرب ..ایب مقشع نوج اسیلا -

شا هناش یور ارزا شتسد شوهم ات دهدیم ناکت ار دوخ دیآ. یمن ششوخ اسیلا

: درادرب

منک.. ضوع وماسابل مرب ماوخیم نک ملو ؟؟ شوهم ینکیم راکیچ -هع

: دیوگیم یا هنازوس نساب ِدنخبل واب دنکیم ایربک هب ور دعب و

.. هرذگب شوخ تهب مراودیما ! هشرآ ِیظفاحادخ ِنشج -

.. دروایب مک مناخ رتنع نیا زا ارمع .اما دنکیم سح شتحتام اررد یغاد گنشق

همه نم هب ؟؟ هرذگب دب ارچ ، همقیفر ِیظفاحادخ ِنشج .. هرذگیم شوخ دصرددص -

.. هتبلا .. هرذگیم شوخ هروج

: دهدیم همادا و دریگیم اسیلا ِتمس ارهب شطسو ِتشگنا
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.. هدیم حلا رتشیب یشابن -وت

دنا هداتسیا هدنخ اب اهرتخد .و دروخیم اج هظحل کی یوا هنابدا یب ِتکرح زا اسیلا

: دیوگیم ییامن نادند ِدنخبل اب باوج رد اسیلا . دنکیم هاگن ار ود نیا یاه لکلک و

.. منومب مروبجم سپ -

: دهدیم ناکت ار شطسو ِتشگنا صرح واب دوشیم رجفنم دراد ایربک

! هرایتپ مایبرد تتلا جخ زا نیا اب مروبجم منم -

زا اتود هب شوهم و دوشیم دنلب اه هدنخ یادص . دوشیم طیخ دراد عاضوا یاو

! دشاب هدش زمرق یاسیلا هب ناشساوح هک دنکیم هراشا اهرتخد

: دیوگیم و دریگیم ار ایربک ِتسد ، اسیلا یاج هب رابنیا و

باال.. میرب ..ایب رتخد نکن هللارش مسب لوا -

هک دهدیم ناشن ، دشکیم ناشن و طخ هک یهاگن !واب انعم مامت هب تسا هلب..ّرش

: دیوگب هملک کی دناوتیم طقف اسیلا ! ندرک هراپ یارب دنکیم درد شرس

! بدا -یب

شوهم هب وور دشاپیم شیور ارهب شفورعم ِجک یاهدنخزوپ نآ زا یکی ایربک

: دیوگیم

.. رگیج میرب -

قاتا هسات هک یباالیی هقبط . دنسریم یباال هقبط وهب دنوریم اهباال هلپ زا مهاب

: دربیم اهقاتا زا یکی ِتمس وهب دشکیم ار شتسد شوهم .و دراد

نم.. ِقاتا وت میرب -

مشچ هب گرزب ی هرفن کی ِتخت تس..کی یگرزب اتبسن ِقاتا . دنوشیم قاتا ِدراو مهاب

هرجنپ و هدیبات قاتا هب هک یباتفآ منو یوب و لیاسو ی هیقب و سیورس و دروخیم

تس. ایرد هب ور هک یا
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و دهدیم شندب هب یسوق و شک . دنیشنیم تخت یور و دراذگیم یا هشوگ ار نادمچ

. تسا هتفر رژه شباصعا یور دب اسیلا نیا

یش.. ِرسحلا هک ریگب مه شود هی ورب ، یاوخیم نک..هگا ضوع وتاسابل -

. دنکیم رکف شندوب اجنیا ،هب فقس هب هریخ و دتفا یم تخت یور زاب قاط ایربک

تفگ شدوخ .. دورب تسا رارق .. تسا شرآ ِیظفاحادخ ِینامهم ؛ دیوگیم تسار اسیلا

. دوریم امتح هک

هب ابوا یظفاحادخ یارب هکنیا و دنک رکف یزیچ ره زا رتشیب دیاب ، شرآ ِنتفر هب

. دشاب رکف نیرتگرزب دیاب ، هدمآ اجنیا

ارباالی شیاهوم و دنکیم ضوع یتحار ِتس ِراولش و ترشیت اراب شیاهسابل شوهم

دعب ..و دنکیم کاپ ار ششیارآ و دتسیا یم هنیآ یوربور . ددنبیم سپیلک اب شرس

ایربک هب هنیآ زا هک تسا شتسد یوت گنر یسابلا ُرِژک زونه . دنکیم یمی مال شیارآ

. تسا هریخ فقس وهب هداتفا زاب قاط یروطنامه هک دنیبیم . دنکیم هاگن

؟؟ یباوخب مکی یاوخیم -

: دیوگیم ثکم ..واب دنادرگیمرب شوهم ِتمس ارهب شرس هدش، زارد روطنامه ایربک

.. منودیم هنک..نم سیورس ونم ِنهد داوخیم هرتخد -نیا

: ددرگیمرب شتمس هب هدنخ اب شوهم

؟؟ یروخیم مه یسک زا هگم -وت

: دیوگیم رکف یوت ایربک

سیورس منهد رتدب .. مرادن ونیا ی هفایق و تخیر ِندید ِمشچ نم هک هنودیم مشرآ -

! ندب مَرج مهاب ییاتود ناوخیم .. هشیم

: دیوگیم بجعت اب شوهم

هب یرتخد چیه ..کال هنیبیمن ور یرتخد چیه ال صا شرآ ؟؟ ینزیم هیفرح هچ -نیا

.. هدیمن شلحم هککال ور اسیلا صوصخ ..هب دایمن شمشچ
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: دیوگیم و دنیشنیم تخت یور ایربک

همه یب هچ شمسانشیم نم هرب! باال شزا نیچمه نم، ِنوک ِندنوزوس هساو -اما

.. هیزیچ

! دنامیم هک هتبلا ؟؟ دنامب زاب دیاب دش، یزیچ نیچمه رگا دنکیم رکف و

: دیوگیم یدنخجک اب

! منکیم ومدوخ ..ِراک مرادن نوشراک هب یراک هک -نم

: دیوگیم و ددنخیم ناجیه اب شوهم ؟! دیدهت ینعی نیا

.. هنورذگب ریخ هب ادخ -

: دیوگیم شوهم هب ور یکمشچ واب دوریم مامح ِسیورس ِتمس هب ایربک

! شکشیپ ریخ ، منوسرن ..رش یجبآ متسین ریخ ِلها -نم

ِنیشام مه همه زا لوا . دوشیم تیاده یوال ِگرزب ِطایح یوت اهرسپ ِنیشام هس

... شرآ

اراب شیاهمشچ یگتسخ ،اب دنکیم کراپ اهرتخد ِنیشام هب کیدزن ار نیشام یتقو

.و تسا هدش هدننک هتسخ یدایز بش، دنچ نیا یاه یباوخیب و دلا میم تشگنا رس

. تسا هدرک باصعا ویب هلصوح الیب ماک ار وا هک تسا ویخلا رکف

یشوگ و چییوس نامه دراد، دوخ ِهارمه هک یزیچ اهنت و دوشیم هدایپ نیشام زا

نیرت سکول ،زا تساوخ یزیچ مه ..ورگا دراد اجنیمه ، دشاب زاین هک یزیچره . تسا

. درخیم اههاگشورف

دیآ: یم شتمس ،هب دزادنا یم ششود یور هک یگرزب ی هلوک اب ناحبس

؟؟ رتدوز میزادنب هار ور هجوج طاسب .. یگنشگ زا میدرُم شاداد -

: دیوگیم یزیچ ، نیشام رد ِنتسب ِلا حرد و درادیمرب شیاهمشچ یور ارزا کنیع شرآ

.. نکب یاوخیم راکره -
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شمشچ هب ییانشآ ِنیشام هدش کراپ هک ینیشام هس ِنیب ، ددرگیمرب هک نیمه و

وار! اتویوت ِگنر یکشم ِنیشام .. یطسو ِنیشام . دروخیم

نامه ..اب دنکیم رکف . دنکیم کیراب مشچ تس؟! یلکش نیا اهرتخد زا کی مادک نیشام

. دوریم یوال ِنامتخاس ِتمس وهب دریگیم مشچ رکفتم ِهاگن

و هاتوک شرآ . دریگیم باال یسرپلا وحا سالمو یادص .و دنوشیم یوال ِدراو اه هچب اب

و دریگب شود و دورب شدوخ ِقاتا هب رتدوز دراد تسود . دهدیم ار ناشباوج خالهص

دناوتب و درادرب شرس زا تسد رتخد نآ ِرکف تعاس کی دیاش .. ددنبب مشچ یمک

. دباوخب

: دیوگیم یصاخ ِدنخبل واب دیآ یم شتمس هب شوهم

! یشاداد مریگب تارب ینشج -هچ

. رخآ دراد نشج ی هلصوح مه ردقچ و دشکیم یبل طقف شرآ

: دیوگیم ، دوریم رو شا یشوگ واب هتسشن یلبم یور هک ییاسیلا ِندید اب ناحبس

... یفایق و رهق وت یتقو دنچ هی مدرک رکف ؟؟؟ هک یدموا ماوت اسیلا ؟؟ -عع

شزا مه . دوشیم رورم شیارب زور نآ یاهفرح و دنکیم ناحبس هب ییارذگ ِهاگن اسیلا

واب درواین شیور هب دنکیم یعس مه . تسا تحاران شتسد زا ،مه دشکیم تلا جخ

: دیوگیم دنخبل

درک.. متوعد شوهم -

زا مادکره ،و دوریم دنا هتسشن مهاب هک یرتخد هسات وود اسیلا ِتمس هب ناحبس

رسو زا دراد تسود و دنکیم اهر ار شدوخ یکت لبم یور شرآ .اما یتمس هب اهرسپ

اه هچب زا یکی هب .ور درادن شمارآ مه تولخ رد دنچره . دشاب رود یغولش و ادص

: دیوگیم

.. دینک مد ییاچ -هی

: دسرپیم اهرتخد هب ،ور درذگیم شرس زا هک یرکف اب هلصاف وبال
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؟؟ هنوتمودک مِلا یکشم ِوار نوا -

: دیوگیم دنلب شوهم ، دنزب یفرح یسک هکنیا زا لبق

اه.. هچب زا یکی هساو -

؟؟ کیمادک هک دنادب دهاوخیم بخ

: دیوگیم مارآ ، دنکیم یکپچ هک یا هفایق اب اسیلا

؟؟؟ هشاب یک هساو یتساوخیم -

دوب. هدید ایربک یاپ ِریز طقف ار نیشام نیا . دنکیم کیراب مشچ یگنرمک ِمخا اب شرآ

. دنکیم کزان یمشچ تشپ و دنکیم هاگن اه هلپ ِتمس هب اسیلا

اه هلپ زا هک دنیبیم ار یسک و دنکیم لا بند ار شهاگن ِدر بجعتم و هتساوخان شرآ

تمس نآ هب هرابود و وهکی ..و دریگیم مشچ هاتوک یلیخ .. هظحل کی دیآ. یم نییاپ

شرواب دیآ! یم نییاپ دراد اه هلپ زا ایربک هک.. دنیبیم یروابان ِجوا .ورد دنکیم هاگن

؟!! دنزیم مّهوت دراد تس؟!ای یعقاو .. دوشیمن

و هاتوک یاهوم و دنزیم یگنرمک ِدنخجک شا، هدز تهب ِتلا وح شرآ ِندید اب ایربک

راک،کالِه نیا ..واب دشکیم بقع تسد کی ،اب هتخیر شا یناشیپ یور هک ار شسیخ

. دوریم رتبقع ، شداشگ ِگنر یسای ِترشییوس

باوخ راگنا .هن دنکیم هاگن شیاپ رسات هب مامت ِیگدروخ اج اب شرآ

تس! ایربک ِدوخ ِصاخ یاهدنخجک .. تسین

؟! دنکیم یطلغ هچ اجنیا رتخد نیا ادخ یچ؟!!ای ینعی شندوب اجنیا و

: دیوگیم دنلب ایربک ، دناخرچب ناهد یوت نابز ال صا دناوتب هکنیا زا لبق

چب،سالم! -ورب

ناحبس .و دندرگیمرب شتمس هب همه ، شدنلب یادص تس!اب وا ِدوخ یادص مه ادص

: دیوگیم بجعت اب کرتخد ِندید اب
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؟!! ییوت ماسرب -

. دنکیمن هاگن شرآ هب رگید و دشاپیم ناحبس یور ارهب شا هدنخ ایربک

هک؟؟ یتسه ماوت شاداد -

رتارف یزیچ کی شندوب اجنیا . دریگب ایربک زا مشچ دناوتیمن مه هیناث کی یتح شرآ

تس؟! اجنیا االن روطچ . تسا باوخ زا

ناشن ار شا یگدز تهب ِجوا هک یا هدنخ واب دنکیم هاگن ایربک یاپ رسات هب ناحبس

شهاگن مه اه هچب ی هیقب . درادیمرب مدق شتمس وهب دوشیم دنلب ، دهدیم

: دسرپیم بجعت اب اهرسپ زا یکی .. دننکیم

؟!! هگم هرسپ ؟! ماسرب -

: دیوگیم تس، ایربک هب زونه شهاگن هکیلا حرد یا، هدنخ کت اب ناحبس

! یرسپ هچ منوا -

هچب هب .وور دنکیم سح یتحار ارهب شرآ ی هدنام جاو و جاه ِهاگن ِینیگنس ایربک

: دیوگیم اه

.. مشوهم ِتسود ..نم هنکیم یخوش واب -هن

دیآ: یم ایربک ِتمس وهب دریگیم ناش همه یارب یا هفایق راختفا اب شوهم

هنم! ِروا روف لِر هنم..نیا ِقشع -

هک یزیچ دنک. هاگن ار کرتخد رتقیقد دناوتیم رابنیا و دتسیا یم شیوربور ناحبس

هک یروج ! تسا شندوب یکمن و یگزماب ، تسه دوجوم نیا ِتروص رد هشیمه

. دوشیم شبذج و دیآ یم ششوخ مدآ هاگآدوخان

؟! هچب ربخ هچ ؟؟؟ ارونیا -

و دوریم ناش هدش لفق یاهتسد ات رود کی شرآ ِهاگن و دهدیم تسد ناحبس اب ایربک

. ددرگیمرب
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درک.. متوعد شوهم -

: دنکیم هقلح شا هناش ِرود تسد شوهم

هنم.. یوژهی ِنومهم -

: ددنخیم دییات هب ناحبس

.. یدموا دش بوخ .. تمدید اجنیا مدرک حلا ردقچ ناج -یا

: دیوگیم و دنکیم اه هچب هب ور دعب و

.. دیشخبب ..هن ماسرب نومتسود نیا اه هچب -

: دیوگیم اه هچب هب ور شدوخ ایربک . هتفر شدای ار شمسا و دنکیم ایربک هب ور

.. ناتسود ما ایربک -

: دسرپیم رابنیا دوب، مگردرس شندوب رسپ و رتخد ِدرومرد هک یرسپ نامه

؟؟ یرتخد سپ -

: دهدیم ناکت رس هدنخ اب ایربک

.. مرتخد شاداد -هرآ

: دیوگیم رسپ

.. همایت منم ِمسا .. تزا دموا مشوخ یلا، -حاب

: دهدیم ناکت رس شیارب ایربک

.. مایت میصلخم -

شیب مکو مه اهرتخد . دوشیم مرگ ناشعمج مک ومک دنوشیم انشآ ایربک اب اهرسپ

ِتلا ابح شوهم نیب، نیا تس.رد یلا حاب و مرگنوخ ِرتخد ایربک و دیآ یم ناششوخ

: دهدیم رکذت اهرسپ هب یصاخ
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الااا! صا دیشابن ندز خم ِرکف وت طقف -

: دیوگیم اهرسپ زا یکی

.. سیسخ نزب حلا دض دعب دایب، نومرس وت شرکف هیناث هی راذب -

: دیوگیم کُر و دراد یا یدج ِدنخبل شوهم

.. دادریت اقآ هراد باحاص -

.. هئوت ِلر نیا -الدب

: دزادنا یم یاباال هناش زان اب شوهم

-حاّلا!

یور هتساوخان شتسد ! تسا شوهم ِراک سپ دیآ.. یم شدوخ هب دراد مک مک شرآ

؟!! تساجنیا ارچ .. دمهفب دناوتیمن و دوشیم تشم لبم ی هتسد

شرآ ِتمس .هب دوشیم عمج شساوح وهکی و دمهفیم ار شوهم ِروظنم بوخ ناحبس

یا، هدنخ .اب دوشیم وربور شرآ ِنیگنس یدایز و.. میقتسم و هریخ ِهاگن واب ددرگیمرب

: دنکیم هراشا ایربک هب

! هشوهم یوژهی ِنومهم ؟؟ شیدید شاداد -

و لکیه و پیت .. شندوب اجنیا تس. حیلا هچ دنادیمن . دریگیمن ایربک زا مشچ شرآ

ِتلا وابح دهد یم وا هب مرن هک یهاگن ! شهاگن .. شا ییورشوخ و هدنخ و تفارظ

: دیوگیم یصاخ

؟؟ نوج سیئر ِلا وحا -

زور و بش ردق ..نآ دشاب تساوخیم همه !نآ دشکب سفن مارآ دناوتیمن یتح شرآ

ایربک .حاال دوبن مه هظحل کی هک یشمارآ و رتبارخ ِرکف و بارخ حِلا دش..نآ تیذا

! شیوربور تسرد تس.. اجنیا

: دسرپیم یتقو تسین شدوخ ِتسد شروابان و نیگنس و راد شخ ِنحل
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؟؟ ینکیم راکیچ اجنیا -

: دهدب ار شباوج تحار دنکیم یعس و دنکیمن هجوت شبلق ِکانتشحو شِزیر هب ایربک

.. هگید تیظفادخ ِینومهم مدموا وُخ ؟؟ هخآ یسرپیم هلا -وس

: دیوگیم یمارآ ی هدنخ اب فرط نآ زا اسیلا

.. هدموا یظفاحادخ هساو طقف -

: دیوگیم سول یاسیلا هب یهاگن مین اب ایربک

! هنوسچرخ مدموا اروخ فالن ِنهد ِندرک سیورس هساو هک متفگ .. هگید -هن

اهرتخد .اما دراد یگزات ردقچ ناشیارب و دننکیم هاگن کرتخد هب بجعت اب اهرسپ

: دیوگیم صرح اب اسیلا .. دندنخیم

! بدا یب یتدوخ -

: دیوگیم یزیمآ رخسمت ِدنخجک اب ایربک

.. وتنهد نوا دنبب ناج بدوم -

: دیوگیم هلصوح الیب ماک شرآ هک دریگب باال دهاوخیم رگید ِراب ثحب

وگن! یزیچ وت هقیقد هی اسیلا -

: دیوگیم و دشکیم ینیه هدنام زاب ِناهد اب اسیلا

و... نهد دب ردقنا هک هک وگب یزیچ هی نیا هب شرآ -

ایربک هب باصعا یب . درادن یرگید ِفرح چیه ی هلصوح و دهدیم ناکت یتسد شرآ

: دیوگیم

؟؟ ایربک یدموا یچ هساو -

! هیقب ِلثم . دنامیم تام هظحل کی ایربک
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: دنکیم هاگن شرآ هب مخا اب شوهم

.... ِرطاخ هب هک تفگ ؟؟ هیفرح هچ -نیا

: دسرپیم ایربک هب ور هرابود و دنزب فرح شوهم دراذگیمن شرآ

؟؟؟ ییاجینا ارچ وگب.. -

: دریگب مارآ دناوتیمن شوهم

.. مدرک شتوعد -نم

مشچ ایربک تس. وا ِدوخ ِفرط زا باوج ِرظتنم و دنکیم هاگن ایربک هب طقف شرآ اما

طقف .امااالن درکیم ضغب امتح ، دندوب رگید یاج رگا . دبوکیم شبلق .. دریگیمن شزا

: دیوگیم و دنزیم هدنخ ِرد هب

مراذب ، دموین تشوخ هگا ! یرب سالتم هب منک ت هقردب ، تاقیفر ی هیقب ِلثم مدموا -

مرب!!

ِرتخد نیا نیب . تسه ییاهربخ کی ! واکجنک دنا..و هدز تهب همه . دوشیم توکس

؟!! رتصاخ ِشرآ و.. صاخ

ار نیگنس یاههاگن نیا ی هلصوح . دروآ یمن نتسشن ِبات شرآ هک درذگیمن هیناث دنچ

و دوشیم دنلب شیاج .زا تسا هتشاذگ یگناوید یانب تدش هب شلد یفرط وزا درادن

و دریگیم ار ایربک ِتسد ، ثکم ِنودب .و دناسریم ایربک ارهب دوخ دنلب یاهمدق اب

: دشکیم

! منیبب -ایب

هقبط یاه هلپ ِتمس اه،هب هچب ِریحتم ِهاگن یولج شرآ دمآ! دنب ایربک ِسفن ادخ یاو

هناوید اهیزاب یشحو نیا اب ایربک ِبلق . دشکیم دوخ ِهارمه مه ار ایربک و دوریم یباال

: دیوگیم یزیچ شنابز و دوشیم

شوهم ِرطاخ هدش،هب رپ رپ یاسیلا ِگرم هب وت ِناج هب ؟؟ مایب اجک نک، لو -عِع

.. مدموا
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و اهفرح هب هجوت ِنودب شرآ .و دنکیم یشرغ شیولگ ِهت زا وا ِمسق ِندینش اب اسیلا

.االن دنام یم اهنآ ِنتفر ِدر هب اههاگن ِمامت . دوریم اهباال هلپ ،زا ایربک یاهندرک تعنامم

دش؟!! یچ اقیقد

دراو شدوخ . دنکیم زاب ار شرد هلصاف وبال دوریم اهقاتا زا یکی ِتمس هب شرآ

. دشکیم قاتا ِلخاد دوخ اب مه ار ایربک و دوشیم

، ثکم یا هیناث اب شرآ و دوشیم هدرشف شرآ ِتسد یوت ایربک ِتسد . دوشیم هتسب رد

یوت دوشیم یتوش هچ ییوهکی ِهاگن نیا اب ایربک بلق هک .خآ ددرگیمرب شتمس هب

! شا هچاپ

حا نیمه .. اجنیا ! اعقاو تس ایربک . دنکیم شهاگن طقف یا هیناث دنچ مخا اب شرآ

یوالیوا! یوت مشلا.. یوت .. قاتا یوت ال..

دنچ نیا هک یباذع و ِیگنتلد .. دهدیم ناشن ار شیاهسح هک.. ار ریگسفن ِهاگن نیا ایربک

راک هب شنابز .و دروآ یمن بات ار... شندش ریگلفاغ ار.. شا یروابان ار.. دیشک تقو

: دنکیم ادا همانرب ِنودب ار تاملک و دتفا یم

هساو ؟؟ یراد بلط ؟؟ هیچ .. نکن هاگن نم هب مه یروطنیا ! امیرادن مخَت و مخا -وُه

؟! قاتا باالوت نیا یدنوشک ونم یچ هساو ؟؟ ینکیم مَلق یراد ومتسد یچ

ِینابصع کی تس. ینابصع و.. دوریم شیاهندرک رو رو یارب شلد . دریگیم یسفن شرآ

و دراذگب شدوخ حِلا ارهب رتخد نیا ات دوب ردتالش هظحلر هکه رارقیب و روخلد

ارچ؟! .. تساجنیا هک دش؟!حاالمه رگم .اما دنکن رکف شهب رگید

عِع! یروطنوا نکن ماگن مگیم -

یریگولج شمیقتسم ِهاگن اتزا دریگیم شرآ ِتروص یولج ار شتسد ِفک و دیوگیم

: دیوگیم یرادشخ و هتسخ یادص واب دنزیم سپ ار شتسد شرآ دنک.

؟؟ یرادرب نم ِرس زا تسد یاوخیمن -وت

ثمال؟! دوب تاساسحا زاربا ِجوا نیا .االن دشکیم رپ وهکی ایربک ِشوخ حِلا



tlg
:@

NOVELSLAND

! شوت -فالن

: دیوگیم رت لا حدب رتو مگردرس .و دونشیم شرآ ،اما تسا مارآ شا همزمز

؟! هچب وت یاوخیم نم ِنوج زا یچ ؟؟ یرب نم ِباصعا ور دایم تشوخ -

؟؟ ایدب تسا بوخ نیا بخ ؟! دوریم شباصعا یور

هقردب و مریگب نشج تنتفر هساو هیقب ِلثم مدموا .. نکن شگرزب ردقنا واب لا یخیب -

! تیگدنز و راک ِیپ یرب منک ت

؟! شرآ یارب نیا زا رتروآدرد و رتکانتشحو

لا.. یخیب یمک .ایاللقا دشاب مارآ دنکیم یعس و دراشفیم شیاهمشچ یور ار شتسد

: دهدیم ناکت اوه رد تسد و دنکیم شهاگن ثکم اب

؟؟ منیبب دیاب ویک ینک، هقردب ونم وت ماوخن -نم

ابکال شرآ . دوشیم هلا چم دراد شبلق .. رخآ دیآ. یمن شفرح ،اما دنکیم زاب ناهد ایربک

: دیوگیم یرتشیب ِیگف

؟؟ منکب دیاب راکیچ ، یریگب نشج نم هساو رفن هی وت ماوخن -نم

: درغیم یرتمارآ یادص واب دشکیم باالیی دنلب ِفوپ شرآ . دنکیم هاگن طقف رگید ایربک

؟! ایربک ینکیم تیذا ردقنا ارچ ؟؟ مداتفا هچب فِلا هی وت ِریگ ارچ -نم

: دیوگیم یتخس هب یتقو تسا فیعض ایربک یادص

.. منکیمن تیذا -نم

! شا یتنعل ِیماداب یاهمشچ ِناج تس ییوگتسار ِرتخد مه ردقچ

: دوشیم رتکیدزن یبصع شرآ

؟؟ ییاجینا یچ هساو سپ -



tlg
:@

NOVELSLAND

: دسرپیم هرابود تقاط یب شرآ . دنکیم ثکم ایربک

؟؟؟ اجنیا یدموا یچ هساو ایربک -

...رخ! ِیشحو یوا وا.. ِنابز زا شمسا ِندش ادا ِلدم یارب دوریم شلد ایربک

: دیوگیم و دوشیم لو شا هدنخ ..و دراشفیم بل

منک.. تیذا مدموا -وُخ

: دنزیم شرآ یوزاب ارهب شتسد یتنطیشرپ ی هدنخ اب ایربک . دنام یم هظحل کی شرآ

.. نکن یروطنیا وت هفایق واب مدرک یخوش خِخ خِخ خِخ خِخ -

: دیوگیم رتمارآ حیلا، کی اب ایربک ..و دوشیم کیراب کرتخد یور هب شرآ یاهمشچ

.. ولوچوک .. یلیق هرذ... -هی

شا هدنخ مهزاب رگم؟! دراد محر ایربک و دوشیم تیذا کرتخد یاهادا اب دراد شرآ

: دریگیم

هگید هک تیذا هرذ ..هی منکیم یخوش مراد نکن هاگن یروطنیا نم..اباب ِناج ور هفایق -

! مراد رارقیب ِماسرب ِموردنس هک.. تسین مدوخ ِتسد ؟؟ هروخیم .. هروخیمنرب ییاج هب

.. تنوج وبالی ماسرب مشب منم و نوج سیئر یشب وت داوخیم ملد وهی

! درادن ربخ و تسا ناج مهبالی شا یروطنیمه

... ینک تیذا یدموا سپ -

ناج! شرآ یرادن ربخ و دنک هروپ هراپ هدمآ

: دیوگیم هنارهاظتم ال ماک هک دنچره

.. مینورذگب شوخ مهاب مدموا -

: دیوگیم کرتخد ِباذج و زان یاهمشچ رد شرآ

؟؟ هرذگب شوخ نم هب یراذیم -وت
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: ددنخیم یکمشچ اب ایربک

-عَن!

! تقادص یسرم

کی و دناسرب رفص ارهب هلصاف دهاوخیم . دراذگیم ولج مدق و دروآ یمن تقاط رگید

. دیایب شتسد راک ِباسح ات دهدب روشوف راشف ار ضرم ِرتخد ..نیا یمک

.. ینک متفوک ومنتفر یدموا -

دهاوخیمن رگید دوش. کیدزن شهب شرآ دراذگیمن و دوریم بقع عیرس یلیخ ایربک

!! دوشب شبیصن هک دراذگیمن یگالسمه کی یتح ! دراذگب

! مَنیب تاج ِرس اسیاو ؟؟؟ نم ِقلح وت یایم اجک -

ِتسد واب دراشفیم ار ایربک ِتسد ، شتسد کی نُک!اب شوگ فرح هک مه شرآ

. دریگیم ار کرتخد ِتفِس و فیرظ ی هناش ، شرگید

؟؟ منکیم تالیف منم ینک، تیذا ینکیمن رکف -

: دوریم رتبقع حلا نامه ..ورد دراشفم شرآ ی هنیس یور تسد و دروآ یمن مک ایربک

! مدموین وت ِرطاخ -هب

هناوید ِدصق رتخد نیا هک دنزب سدح دناوتیم یتحار وهب درادن یبوخ حِلا شرآ

. دراد ار شندرک

نم رطاخ هب تقونوا نم.. ِقاتا ..االنوت ینم یوالی ..وت یدموا نم ِینومهم -

؟؟ یدموین

: دهدیم قاتا ارهب شهاگن و دشکیم ینیه وهکی ایربک

؟!! هئوت ِقاتا اجنیا -

..کی دنیبیم یبوچ ِیا هوهق ِتخت سیورس کی تس. یگرزب قاتا . ددرگیم شهاگن

. تسا هدش هدز راوید هب گرزب هک یرسرب کاخ و ینووووج و تخُل ِلکایه زا سکع
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هتبلا دیآ. یمن مشچ هب شتروص دیآ، یم مشچ هب شلگشوخ ِلکیه هک یردقنآ

دنکیم یعس و دنک موز دایز دهاوخیمن تس! اریگ بیجع ، یتنعل ِمخا نآ اب شیاهمشچ

: دیوگیم و دریگیم مشچ دنک.. ترپ ار شساوح

.. میرذگب .. نوج .. مِهِا -

یاهمشچ نآ ِندناخرچ ردحِلا .هک دنکیم هاگن کرتخد یاهادا هب یا هدنخ کت اب شرآ

ناکت ورس دنکیم دییات هرخ ،باال دنزیم دید لماک یتقو .و دنزیم مه توس ، شتشرد

: دهدیم

.. هجند .. هبوخ ..اما شنویساروکد هراد راک مکی ین! دب -یِا

: دسرپیم شرآ یاهمشچ رد وهکی دعب و

یب هکیترم تقاتا وت یدروآ ونم یچ هساو ؟ مینکیم یطلغ هچ وت ِقاتا -اماالنوت

؟! سومان

هدش! مک شنداد شحف هک دشیم نارگن تشاد .. تسا ماسرب نامه رکش ار ادخ

؟؟؟ یدموا یرخ مودک ِرطاخ هب وگب .. وتنهد دنیبب -

: دیوگیم شیاهبل ِنیب وزا ددنبیم ناهد ایربک

؟؟ مگب ،مه مدنبب ومنهد مه یروطچ -

ادخ! یا دوریم خم یور گنشق ردقچ

: درغیم و دریگیم ار شترشییوس ی هقی رابنیا شرآ

منکیم تالیف نیچمه ینک، تیذا یاوخب نک.. شمومت وندموا !ادا ایربک هدن یزاب ونم -

هک...

: دوشیم یدج و دنکیم مخا ایربک

! هکیترم زادنب وتتسد -

هقی و دوشیم رتظیلغ شیاهمخا دعب .اما دروخیم اج شندوب یدج زا هظحل کی شرآ
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.وزا دیایب باال شتروص ِیکیدزن ،ات ایربک ِتروص هک یروج . دشکیم ارباالرت ایربک ی

: دیوگیم شیاهمشچ مک،رد یلیخ ی هلصاف نامه

ایهن؟؟ مشاب مدوخ حِلا هب یراذیم

تیدج نامه واب دنکیم اجباج شرآ ِباصعا یب یاهمشچ ِنیب ار شهاگن ایربک

: دسرپیم

؟؟ شرآ هروطچ -حتلا

ناغاد و برد .. دوشیم هدرشف شکف . دنام یم ایربک یاهمشچ یور شرآ ِهاگن

: دیوگیم مامت ِیگتسخ واب دریگیم شخ شیادص ؟! دنیبیمن .. تسا

.. ایربک رادرب مرس زا تسد -

دنک: ادیپ هار شمشچ هب کشا یمک کی دراذگیمن یتح .اما دنکیم ضغب ایربک

؟؟ مَرب ینعی -

: دسرپیم رتمارآ ایربک . دنکیم شهاگن طقف توکس رد شرآ

؟ شرآ -مرب

. دراد حیلا هچ هک دنادیم ادخ . دوشیم هدرشف شرآ تشم یوت لبق زا رتشیب شا هقی

: دنزیم چپ ایربک

؟؟ -مرب

: دیوگیم تخس و دهدیم ورف ار شیولگ بآ شرآ

.. مشیم تیذا ، ینومب -

. تسا هدننک تیذا شرآ یارب مه هاگن نیا یتح .. دنکیم شهاگن فرح ِنودب ایربک

؟! دریگب ار شناج هک دنامب

.. شاب هتشادن راک ماهاب -
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تس! ینُک شوگ فرح ِرتخد و دهدیم ناکت رس تیدج اب ایربک

! مشاب هتشادن یراک چیه تاهاب ال صا مدیم لوق -

هقلح شرآ ِچم ِرود تسد مرن ایربک . دناسرتیم رتشیب ار شرآ ، شندوب عطاق روط نیا

همادا شیاهمشچ رد هریخ .و دشکیم نوریب وا ِتشم ِنایم ارزا شا هقی و دنکیم

: دهدیم

! منومب ماوخیم مدوخ ِرطاخ هب طقف ..امااالن مدموا شوهم ِرارصا ِرطاخ -هب

شرآ . دشکیم نوریب شرآ ِتسد یوت ارزا شتسد و دریگیم مشچ ثکم واب دیوگیم

: دیوگیم یتقو تس، ییاج کی شهاگن . درادیم شهگن و دنکیمن اهر ار شتسد اما

.. هشیم یچ شرخآ منیبب ماوخیم ! نومب ینک،اما تیذا یاوخیم منودیم -

و دهدیم ناکت یرس . یفیلکت بال مجح نیا زا تسا هتسخ مه شرآ .. دمفهیم ایربک

دیآ. یم نوریب شقاتا زا دعب .و دشکیم نوریب شرآ ِتسد یوت ارزا شتسد

هچ شبلق .و دشکیم شا یناشیپ و اهمشچ ارهب شتسد شرآ رد، ِندش هتسب اب

هچ دهاوخیم شرخآ .. شندوبن و ندوب ِرکف و رتخد نیا ِدوجو یارب دبوکیم مکحم

دنک؟!

تس. وا یور اههاگن ِمامت هک دنیبیم هظحل کی ورد دیآ یم نییاپ اه هلپ زا ایربک

همه هب ور نیمه یارب ! هدشن یمیمص دایز زونه طقف ، تسین هک یا یتلا جخ ِرتخد

: دنارپیم یزیچ و دنزیم یداشگ ِدنخبل ناش

؟؟ چب ورب ِلا وحا -

: دهدیم باوج هک تسا ناحبس

؟؟ نییاپ یدموا ، یدرک شیمخز -

: دیوگیم و دوریم شوهم ِتمس .هب دهدیمن یباوج و دشکیم ارباال شیاه هناش ایربک
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؟؟ نیتسشن یچ هساو ؟؟ تسین ینومهم بشما هگم -

یضوع دیشخبب .. یزاب نع شرآ رکش ار ادخ . دتسرفیم نوریب یا هدوسآ ِسفن شوهم

تس! یندنام عفال ایربک . درواینرد یزاب

؟؟ مینک راکیچ االن بخ -

: دیوگیم شوهم ِیلا یخیب زا بجعتم ایربک

؟؟ هنکیم راکیچ نتفرگ ینومهم هساو -مدآ

: دنیشنب شرانک ،ات دشکیم و دریگیم ار شتسد شوهم

.. میشیم هدامآ رصع ، نیشب -

: دسرپیم هدز تهب و دنیشنیم ایربک

؟! میدب ماجنا هک تسین یراک چیه ینعی -

: دنکیم کزان یمشچ ِتشپ اسیلا

مه ور اراک ی هیقب هدش.. هداد شرافس هک لیاسو و اذغ ؟! میدب ماجنا ارچ -اوام

.. ننکیم اراکتمدخ و ارگراک

: دوشیم هدیشک باال ایربک ِبل ی هشوگ

لیب.. هتسد اجنیا هک ماوت -

یلو ، دتفا یم هدنخ هب وهکی شوهم . دنشکیم یدنلب ِنیه مهاب ودره اسیلا و شوهم

: دربیم ارباال شیادص تینابصع اب اسیلا

! یدیم نوشن وتدوخ تیصخش یراد هگید -

یب اسیلا ِندروخ صرح ال وصا دهدیم ناکت شیارب اباب" "ورب ِتلا ح هب یتسد ایربک

: دیوگیم شوهم هب ور دعب .و تسا نیرت تیمها

ِراک مه اراکتمدخ و ارگراک .. مینک هدامآ ولیاسو ، مینکب روج و عمج هی وشاپ -
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.. ننکیم ونوشدوخ

: دیوگیم دنلب ناحبس

.. اسیلا ریگب -دای

دلا: نیم تحاران اسیلا

رتدب .. هشیم لمحت لباق ریغ هراد اضف یفاک ی هزادنا ..هب نزن فرح هگید وت ناحبس -

! افطل دینکن نیا زا

: دیوگیم یا هدنخ کت اب ایربک

اه.. هریم هراذیم هچب ، هشب رتدب .. نکن ناحبس -

: دیوگیم ترفن اب اسیلا

دزن.. فرح ابوت یسک -

! مناخ سانان دنا هزیروتساپ شیاهباوج هک مه ردقچ

: دیوگیم دنلب و دصق هب ناحبس

؟؟ کمک دایم یسک .. منزب جوج ماوخیم -

: دیوگیم راک، یارب رضاح هشیمه یایربک

.. شاداد مایم -نم

هب یا هراشا و دنکیم اسیلا ِهاگن ، دونشب تشاد تسود هک یباوج زا یضار ناحبس

. دوشیم دنلب دراد هک دنکیم ییایربک

.. یگیم یروطنیا نم هب ارچ هک هروخیمرب تابق ِشیریت مگب،هب یچ -زاباالنهی

! تسا نتفرگ هفایق دیآ، یمرب اسیلا ِتسد زا هک یراک اهنت

.. منزب خیس هجوج هدنوم منیمه -

: دهدیم اسیلا ِفرح ِروخرد یباوج و دیآ یم ناحبس ِتمس هب ایربک
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.. یرادن وت هک داوخیم هضرع ندز خیس هجوج -

: دیوگیم یصرح یرپ هدنخ اب مه اسیلا

! هسب یراد هضرع وت نیمه -

: دیوگیم ناحبس

! هتشز اسیلا -

: دنکیم تشرد مشچ ناحبس هب ور اسیلا

؟! ناحبس -

: دیوگیم یا هدنخ اب ایربک

.. میرب نزب هدب.. لو وشدوخ راذب ، شاداد ونیا نک -لو

: دونشیم ار شرآ یادص هک هتشذگن شفرح زا یا هیناث زونه

؟! اجک -

دراد اه هلپ زا یگنرمک ِمخا هکاب یشرآ . دندرگیمرب شتمس هب همه ، شرآ یادص اب

ار شرآ ِباوج مامت ِیتحار واب دنکیمن هجوت شبلق ِشزیر هب ایربک دیآ. یم نییاپ

: دهدیم

.. میزادنب هار جوج ِطاسب ناحبس اب میریم -

ناحبس و ایربک ِشیپ مه اهرسپ زا یکی . دتسیا یم تکرح زا هار ِطسو یا هیناث شرآ

دیآ: یم

.. کمک مایم منم لویا -

: دیوگیم ایربک . دوشیم تشم شرآ ِتسد

ایب.. ماوت شعاب -

و تسین شدوخ ِتسد ،اما دنزب یفرح دهاوخیمن . دنام یم ایربک یور طقف شرآ ِهاگن
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: دنزب فرح یداع دنکیم یعس ردقچ !و دکرتیم ، دیوگن رگا

.. نریم نوشدوخ ارسپ ، نیشب ..ورب تسین ارتخد ِراک ندز هجوج -

: دهدیم ار شباوج ، دشکیم هک یبل اب ایربک

نیچمه منک.. ناحبس ِکمک مرب داوخیم ملد مدوخ .. نوج سیئر هک هرادن رسپ و رتخد -

.. تهب مدب وبیلا فتک هچ نیبب نیشب .. یشاب هدروخن حاتاال ترمع هب هک منزب جوج

: دیوگیم ناحبس هب ور دعب و

میا.. هنشگ همه .. مینک هدامآ عیرس میرب -

ارباال شیاه هناش یا هنایذوم ی هدنخ واب دزادنا یم شرآ هب یصاخ ِهاگن ناحبس

: دشکیم

! سلجم بحاص ی هزاجا -اب

ایربک ِنتفر ِدهاش و دتسیاب اجنامه دناوتیم طقف . دنزب یفرح هچ دنادیمن رگید شرآ

. دوشب دادریت و ناحبس ِهارمه هب

: دیوگیم یرادانعم ِدنخبل اب شرآ هب ور مه شوهم هتبلا

.. نوشکمک مریم منم -

!ای دشاب هتشادن مشچ شرآ شاداد یگالِس هب یسک دشاب شساوح هک دوریم ینعی

. دنزن یطوبرمان ِفرح ال صا ..ای دنکن شهاگن پچ

یروخدوخ دیاب ؟! دراد توکس زج یا هراچ رگم تس،اما یبصع ال ماک شرآ هک دنچره

دراد بخ و.. دنک تداع و دنک لوبق و دنزن ومد دنیبب طقف دنک یعس دیاب و دنک

رارق یتقو هک الدن وبقب دوخ وهب دوش تیذا و دنیبب دیاب ار تقو دنچ نیا . دوریم

دنک؟! لوبق دوشیم . درادن یطبر وا هب رگید ایربک ینعی ، دورب تسا

هک تسین یرگید ِلبم ، هناخزپشآ هب ور ِلبم نیا زج طقف اه.. تسین دمع الهب صا

! دشاب تحار
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و دهدیم یو ییت هحفص ارهب شهاگن . دزادنا یم اپ یور واپ دنیشنیم لبم یور

ِتمس هب شا یا هشوگ ِهاگن مه یهاگ تس!اما یشزرو ِرابخا الهب ماک شساوح

! هدارا الیب ماک ، دوریم هناخزپشآ

دراد و هتسشن ناحبس هب وور هداد ارباال شرتشییوس یاه نیتسآ ایربک هک دنیبیم

ولد ناج هچاب و هجوج ِفرظ یوت هتفر واپ تسد راهچ . دنزیم مه اهار هجوج

! دنکیم راک مه

اه هچب ِندز فرح یادص .. تسا دنلب ، دوشیم شخپ نویزولت زا هک یگنهآ یادص

. دونشب ار اهنآ یادص هک تسا زیت شیاهشوگ مه..اما

.. مینزب خیس رایب ، روشب ور اه هجوگ نوا رپب شوهم -

: دیوگیم شوهم

.. ندیم شماجنا دادریت و ناحبس .. ایربک نکن فیثک وتاتسد یروطنیا -

: دیوگیم یزیچ راک ِقرغ ایربک

.. نوسرب ور اه هجوگ ..وت منُکیم مدوخ واب -هن

: ددنخیم و دنزیم ایربک رس یوت مارآ و درادیمرب یخیس ناحبس

.. مشکیم تلا جخ شرآ یور زا مراد .. هچب وشاپ -

: دیوگیم مارآ ناحبس .و دنکیم ناحبس ِهاگن و دنکیم دنلب ار شرس ایربک ، فرح نیا اب

دگل و کچ اب نومتقورس دایب هک تس ..االان هرادیمرب ونم فوخ ، هنکیم هاگن هراد -یه

.. نوریب هزادنب ، هرکذم یچره و دادریت و نم

: دیوگیم بجعتم دادریت

دح؟! نیا -ات

. دشکیم باالیی دنلب ِتوس ناحبس

؟؟ شوهم هن هگم دح.. نیا -باالرتزا
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: دهدیم رکذت ود نآ هب ور رمک هب تسد شوهم

! هنیبب نوتزا یزیچ هگا هرایمرد ونوتِردپ -

یلیخ شرآ . دنادرگیمرب شرآ ِتمس ارهب شرس وهکی ..و دنکیم ثکم یا هیناث ایربک

! دیمهف هک ایربک .اما دنکیم هاگن نویزولت وهب دریگیم مشچ دوز

: دیوگیم شصاخ ِدنخجک اب

.. هنکیم هاگن نویزولت هراد هچب ؟؟ هراد ام هب راکیچ هراچیب -

. دریگیم درد شخم و دشکیم یقیمع ِسفن شرآ . دوشیم دنلب ناحبس ی هدنخ یادص

ِهاگن و دروآ یمن بات هک یروج . درذگیم اه هظحل نیا تخس ردقچ و تسا شلوا هزات

. دنکیم اهنآ هب یا هرابود ِیا هشوگ

هقیلس اهاراب هجوج شدوخ . دنکیمن هجوت ال صا ..اما دنکیم سح ار شهاگن ایربک

هک مه ناحبس طسو نیا تس. یا هدنخ شوخ و ورشوخ ِرتخد اتاذ و دنزیم خیس

،لک یزیر ضرم و یزیر مرک اب یمک دمع.. هب یمک ناش.. هدنخ و یخوش یادص .. هیاپ

. درادیمرب ار هناخزپشآ

شرآ . دننک بابک اهار هجوج هک دنوریم نوریب مهاب شرآ ِمشچ یولج رخآ، ورد

شلمحت هک هدشن مه هقیقد کی یتح و.. هدنام ییاج کی شهاگن . دنزیم سفن سفن

. دوریم نوریب وهب دوشیم دنلب و دشکیم هت شا یراددوخ . دوشیم مامت

هدش هتشاذگ راک ِلقنم و قیچ آال ِتمس ارهب شهاگن ، دراذگیم نوریب هکاپهب نیمه

هلصاف نامه .زا دشکیم ، تسین دید یوت مه دایز و دراد رارق غاب ِطسو ابیرقت هک یا

..هه! دنکیم دراد ییاهراک کی و هداتسیا لقنم یاپ هک ییایربک .. ناشدنیبیم

شا یماسرب یاهسابل هب .هن دنزیم مشچ یوت ردقچ ، شگنر یسای ِترپسا ِتس نآ اب

ِرتخد کی ار وا هک شن اال یاهندز پیت هب دنک،هن شهاگن یتح تفرگیم شَقُع مدآ هک

هدش؟! کیش روطنیا ، ایربک و تسا رتخد نوچ .. دهدیم ناشن شوپ شوخ و توافتم

! هقیلساب ِتفاثک
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هک یناحبس ! تسا ناحبس ِموز شهاگن ، ایربک زا رتشیب .و دشکیم تمس نآ هب مدق

. تسا ندز فرح ِلا حرد و هداتسیا ایربک ِرانک

.. هزوسن نک،هک مک مکی وشِریز -

. دونشیم ار ایربک یادص . دتسیا یم ناشرس ِتشپ و دوشیم قیچ آال ِدراو ادص یب

هراد رمع هکات مدب وگالخ نیا هب یا هجوج ما..هی هراک نیا اباب، همتسد .. شاداد هلح -

.. هنکب منوج هب اعد

: ددنخیم ایربک هب ور ناحبس و دنکیم کیراب مشچ شرآ

.. هریگب وتِنوج هک ههار هی لا بند طقف ؟؟االن هنکب تنوج هب اعد هک دایم مدآ نوا -هب

. دروآ یمرد دنلب ی هدنخ یادا ومه ددنخیم مه ایربک

.. شهب مدیمن -هار

نتشگرب .هک دنیچب لقنم یور و درادرب اهار هجوج یاه خیس ات ددرگیمرب و دیوگیم

مدق دنچ ،اب شرس ِتشپ تسرد هک یلیف هدنُگ اب ندش مشچ یوت مشچ ،و انامه

روگ هللا!"مگو مسب :"ای ِنتفگ اب شا هدنخ و دروخیم !اج انامه ، هداتسیا هلصاف

؟! دمآ یِک رگید نیا . دوشیم

..هچ دنکیم پُک . دنیبیم ناشرس ِتشپ ار شرآ و ددرگیمرب مه ناحبس شیادص اب

دش! شیادیپ درکیم ار شرکف هک نآ زا رتدوز

: دنکیم رد یا هدنخ و دنکیم فاص ییولگ

؟؟ اجنیا یداسیاو یِک ؟!زا یگیمن یزیچ ارچ ؟؟ یدب نوم هتکس یاوخیم شاداد -

یم شدب هتساوخان . دراد مخا هتساوخان و دنکیم اجباج ناشنیب یهاگن شرآ

دنا؟! تحار مهاب ردقنا ارچ دیآ..

: دهدیم باوج نیگنس و مارآ و دهدیم ایربک هب رخآ اررد شهاگن

.. مدموا -االن
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: دریگیمن شزا هاگن ایربک

هک؟؟ یدینشن یزیچ -

! دنزیم تشُک ِدصق ارهب ایربک نیا زور کی

؟؟ یچ -ثمال

: دشکیم یبل ایربک

.. یچیه -

: دیوگیم ناحبس . دوشیم عمج شرآ یاهمشچ

.. میدرکیم وشتبیغ میتشاد هنکیم رکف ..االن رتخد یروطنوا وگن -

ایربک یاهمشچ رد هریخ ، نتسشن ِلا حرد و دشکیم بقع زیم ِتشپ ارزا یلدنص شرآ

: دیوگیم

؟؟ یدرکیم تبیغ -

: دهدیم باوج هلصاف بال ایربک

.. میدرکیمن -

نآ دیاش هزات .. دینش شدوخ دیآ. یم شدب شراکنا نیا زا ردقچ و دهدیم هیکت شرآ

. دشاب ناشیاهفرح زا کچوک ِتمسق کی طقف ، هلمج ودات

؟؟ یدرکیمن -

: ددنخیم هناسولپاچ ایربک

! مرکون -

دوب. فرح هلمج ود نآ زا رتشیب امتح هک دوشیم نئمطم وحاال دنکیم شهاگن طقف

رگید دنکیم یعس و درادیمرب ار هجوج یاه خیس وا، یانعم رپ ِهاگن ِینیگنس ِریز ایربک

! دنکب مه ار شدوخ ِراک طسو نیا ،اما دهدن وا هب مه ار شساوح . دنکن شهاگن
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: دیوگیم و دتسیا یم ناحبس ِرانک

.. منیچیم مدوخ رانک، ورب شاداد -

: دنکیم ایربک هب یا هراشا وربا ،اب شرآ هب هاگن واب دتسیا یم یرانک ناحبس

! هچب نیا -بالهیی

هب ور ادص ویب دنکیم یمخا ! دنزیم تشُک ِدصق هب زور کی مه ار ناحبس بال؟!

: دنزیم بل ناحبس

! دنبب -

: دیوگیم و دراذگیم شا هنیس یور تسد دوز یلیخ ناحبس

! میتسه متصلخم -

. دنکیم هاگن ایربک یاهراک ،هب هتخادنا اپ یور واپ یلدنص یور هداد مل روطنامه شرآ

دناوتیمن رتشیب هیناث دنچ . دنیچیم مه رانک بیترت وهب بترم اهار خیس روطچ هک

: دیوگیم و دنیشنب تکاس

.. مینکیم تسرد ناحبس و نم ورب ،ایب یدیچ هک ور انوا -

: دیوگیم ناحبس هب وور دراذگیم هلعش مک ِتمسق یور اهار فتِک ایربک

؟؟ دوب نم -اب

: دیوگیم یدج و دنکیم مخا شرآ

.. مدوب ابوت -هرآ

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ هب هریخ و ددرگیمرب ایربک

؟! تقو هی یریگن جوج وب ؟؟ یدلب اراک نیا زا هگم ماوت -عِع

مه ار شیاهیزاب هزماب و یخوش ی هلصوح و درادن یخوش ال صا شرآ وا، ِسکعرب

! درادن
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؟؟ منک تِدر مشاپ مدوخ ای یریم -

باال! دنزیم شا یماسرب ِگر و دنکیم ضوع گنر دوز یلیخ ایربک

ور ام یراد اجنیا یتسشن یچ هساو ال صا ؟؟ ینک مدر یاوخیم یروطچ مَنیب وشاپ -

؟؟؟ زاف ِد تاو ؟! یاوخیم یچ هتچ؟! ؟؟ هیچ ؟؟ تفرگ تِندرک راک وهی ؟؟ ییاپیم

؟! ینک بابک جوج یایب هک هندرک راک یطحق

.وور دهدیم ورف ار شا هدنخ یتخس هب ناحبس و دوشیم رت ینابصع هظحلر ه شرآ

: دیوگیم ایربک هب

.. منکیم تسرد مدوخ دیرب نوتتفج ، دینکن اوعد -اقآ

: دیوگیم و دریگیمن دنکیم لر تنک ار دوخ دراد یتخس هب هک یشرآ زا مشچ ایربک

! هدرکن میطاق نیا زا رتشیب ات ربب رادرب وتقیفر نیا ..وت متسه مدوخ -

نآ .اب دوشیم دنلب یلدنص یور زا وهکی شرآ هک هتشذگن شا هلمج زا هیناث کی زونه

: دیوگیم دوز یلیخ ایربک ..هک درادیمرب ایربک ِتمس هب مدق کی مخا ونآ تبیه

!! شِمخَت و مخا و لکیه ِنوبرق درک.. یطاق هُا !هُا هدرکن یطاق ینعی -

ریحتم ار شرآ و ناحبس و.. دناپچیم شبل ی هشوگ مه یا هنانیریشدوخ ی هدنخ و

: دتفا یم هدنخ هب ناحبس . دنکیم

! اندرک لکلک نیا هساو دوب هدش گنت ملد ردقچ -

: دنزیم رشت ناحبس ،هب ایربک هب هریخ شرآ

وت! دنبب -

: دیوگیم شیاهمشچ رد هریخ ، ایربک ِیمدق کی رد دعب و

؟؟؟ منیبب دیاب ویک ینک، راک نم ی هنوخ وت وت ماوخن -نم

: دنکیم ادیپ یفرح دعب و دنکیم توکس هیناث کی ایربک
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؟؟؟ منیبب دیاب ویک ، یشاب هتشاد نم هب راک وت ماوخن -نم

: دوشیم یدج شرآ

.. شاب هتشادن راک یچیه ،اب هشوگ هی ِنیشب نومهم ِلثم -

هک! تسین دلب

.. هرادن یراک مه شوهم ، مشوهم ِنومهم -

: دنکیم تشم تسد شرآ

.. رونوا یرپیم ، رونیا یرپیم یه دایمن مشوخ منم ینم، ِنومهم -

: دیوگیم تثابخ ِجوا رد ایربک

! ابمیس ِکرابم ؟هبفالِن یرادن شوخ -

: دسرپیم طسو نیا ناحبس

هیک؟! ابمیس -

یارب تس یرن هللا شام هک تسا ناش هیاسمه ِگنر ییانح ی هبرگ ابمیس .. مِهِا

: دنکیم الح صا رگید ِروج ار شفرح و تسین زیاج شنتفگ هک هتبلا ! شدوخ

مرب! مراذب ،کال یتسین یضار -

رگید شدنام هک دنیبیم ناحبس ! تخادنا هار مَرب مَرب .حاال دوشیم هدرشف شرآ ِکف

: دنکیم هدافتسا ناشتوکس وزا تسین زیاج

.. ننیچب ولیاسو اه هچب مگب دیدب ادن دش،هی رضاح هک جوج .. متفر نم -اقآ

راه یاهمشچ رد شرآ ، دوشیم رترود یتقو . دوریم و درذگیم ناشرانک وزا دیوگیم

: دیوگیم ایربک ی هدش

.. یزیریم ضرم یراد -

: دنکیم مخا ایربک
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.. مرادن راک وت هب -نم

: دهدیم نییاپ یتخس ارهب شیولگ بآ شرآ

.. تخوس اه هجوج -

هجوج وهب ددرگیمرب یدنلب ِنیه اب ایربک دعب و دوشیم توکس هیناث کی فرح نیا اب

: درغیم حلا نامه .ورد دنکیم هاگن هدش بابک یاه

.. یراذیمن مدآ هساو ساوح هک تندموا هبذج نوا فالنوت -یَا

نوریب یا هدوسآ ِسفن ، هتخوسن هک دنیبیم یتقو و دنادرگیمرب اهار خیس دنت دنت

رگید ِفرط وزا دتسیا یم شرانک ، دتسرفیم نوریب هک یدنلب ِسفن اب شرآ . دتسرفیم

: دیوگیم دوز یلیخ ایربک . دنادرگیمرب اهار خیس و دنکیم کمک

.. منکیم نوشتسرد مراد مدوخ نزن تسد -

: دیوگیم یزیچ بل ِریز شرآ

هفخ.. -

: دیوگیم دنلب ایربک

! امدینش -

: دنزیم یدنخزوپ شرآ

.. ینزن یدوخیب ِفرح وره یونشب هک متفگ ، هبوخ -

: دنکیم شهاگن مخا اب ایربک

؟؟ هدوخیب ِفرح ، یریگن بابک وب رانک ورب مگیم هکنیا -

: دنکیم شهاگن مه شرآ

! هدوخیب تافرح ی همه -

تس. ایربک ، دریگیم مشچ رتدوز هک یسک .ونآ دوشیم توکس ناشنیب یا هیناث
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لا.. یخیب شاب -

: دیوگیم بل ِریز و دوشیم تیذا دراد اه هظحل نیا ی هیناث .ره تسا کالهف شرآ

لا.. یخیب -هرآ

کرتشم ِخیس نیرخآ هب یتقو .و دوشیم اه خیس ِندنادرگرب ِلوغشم هرابود و

. دنیشنیم ایربک ِتسد یور شرآ ِتسد و.. دراذگیم شیور تسد رتدوز ایربک ، دنسریم

هک دنکیم سح .. هظحل کی رد شرآ و دزیریم ایربک ِبلق . دننام یم حتلا نآ رد ودره

! تسا گنتلد ردقچ

ایربک ، دهدب ناشتسد راک اهسح هکنیا زا لبق و.. تسا ناشیاهتسد هب ودره ِهاگن

: دیوگیم یزیچ و دشکیم نوریب وا ِتسد ِریز ارزا شتسد

منک.. تسرد منوتیم مدوخ .. شرآ -ورب

: تسا تخس شیادص و دراشفیم شتسد اررد خیس هدارا یب شرآ

.. رایب ور اه هجوگ -

اه هجوگ شدوخ . دوریم اه هجوگ خیس یاه هجوگ ِتمس هب دعب و دنکیم یثکم ایربک

و دنکن یخوم یخوش و دشاب رود روطنامه دنکیم یعس . دنیچیم لقنم ی هشوگ ار

. دهد ناشن یدج ار دوخ

: دیوگیم و دریگیم شتمس ارهب یبابک بلا ِخیس شرآ یتقو اما

.. شِکب -

: دیوگیم قوذ واب دشاب یبوخ ِرتخد دناوتیمن رگید

ما! هیاپ ور یلقنم اپ نوووج -

ردقچ !و دوشیم رت ینتساوخ .. ردقچ یهاگ . دزادنا یم کرتخد هب یقیمع ِهاگن شرآ

. دنکیم رت تخس شیارب

هب عورش غاد غاد و دشکیم نوریب خیس زا ،بیلا هداتسیا لقنم یاپ روطنامه ایربک
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هظحل نیمه رد نامز دهاوخیم شلد هک تسین شدوخ ِتسد شرآ .و دنکیم ندروخ

! دشاب شرانک یروطنیمه ایربک و دنک تسیا

: دریگیم شرآ تمس وهب دروآ یمرد ار یدعب بِلا ایربک

.. هدیم حلا یلیخ .. نوج سیئر نزب ماوت -

شا هناش یور هک شترشییوس .کالِه دنکیم هاگن شتروص رد یا هیناث دنچ شرآ

. تسا گنشق مه شا یگتخیر مه هب هک شتلا ح شوخ و هاتوک یاهوم و هداتفا

شرس یور ار شه هککال دیوگب شهب دهاوخیم شلد .. تسا کنخ اتبسن یزییاپ یاوه

هک ایربک یاهبل ارزا شهاگن دناوتیمن .اما درذگیم و دنکیم لر تنک ار دوخ .اما دشکب

ِتسد زا یبابک بلا ِنتفرگ .واب دریگب ، تسا شیور بابک ِهایس یاه هناد و هدش برچ

: دیوگیم مارآ وا،

نک.. کاپ وتابل -

. دشکب شبل ارهب شتسد ِتشپ و دیایب شدوخ هب ایربک ات دشکیم لوط یا هیناث دنچ

ورپ باتیب ودره هکیلا حرد . دوشیم توکس ناشنیب .. دوشیم یروج کی ناشنیب یاضف

دنا. فرح زا

: دیوگیم ییارذگ ی هدنخ اب دعب و دراشفیم یبل ! درادن ابوا یراک هک.. ایربک و

.. ننیچب وراهان ِطاسب هک مگب اه هچب هب مرب نک،نم فیدر ور انیا وت سپ -وُخ

رکذت ایربک ؟! دروایب نابز هب دناوتیم رگم .اما دَورن ایربک هک دهاوخیم لد ِهت زا شرآ

: دهدیم

هاگن مَر.. اه هجوگ .. هشیم هدامآ لماک هگید ی هقیقد جنپ ..هی ینوزوسن هشاب تساوح -

.. هگید نک

و درواین شدوخ یور هب دنکیم یعس ردقچ ؟؟ دوریم دوز ردقنا ارچ .. هدنام هقیقد جنپ

: دیوگیم

! هچب کاچ هب نزب -
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: دیوگیم یا هدنخ کت اب ایربک

.. متفر شعاب -

: دروخب هار یوت هک درادرب رگید بِلا کی دهاوخیم ، نتفر زا لبق اما

.. منزیم هار وت منیا -

ار اهوم نیا دهاوخیمن ارچ تس. ایربک ِتلا ح شوخ یاهوم هب شساوح یلو.. شرآ

؟! دننیبب هناخ یوت یاه رَخ هرن نآ زا مادکچیه

لوغشم ایربک یتقو .اما دنزن یفرح هک دنکیم یراددوخ تدش هب حلا نیع ورد

ایربک ِترشییوس کالِه ِتمس هب شتسد هتساوخان ، تسا خیس زا بلا کی ِندیشک

کالِه ِریز زا طقف هک شمشچ کی ،اب بجعتم ایربک . دشکیم شرس یور ار ونآ دوریم

یهیجوت یتیمها ویب مخا اب ناج شرآ .و دنکیم شهاگن ، تسا مولعم ترشییوس

: دروآ یم

! هدرس اوه -

الیب ماک ناراب هراتس یاهمشچ درک؟!!اب عمج ار ایربک یاه یلیق دوشیم رگم حاال اما

: دیوگیم هدارا

..یاب! یلیق .. هدرس اوه عاه -

ضغب واب دیآ یم نوریب قیچ دراد،زاآال تسد رد هک بیلا هناد کی نامه واب دیوگیم

ایربک هک یتقو ات شرآ .و دوریم یوال ِتمس ،هب هقدص نابرق و نیرفن و نعل و قوذ و

. دنکیم شهاگن طقف دوش، وحم شدید یولج زا

. تسا کانتشحو شرکف ردقچ یتنعل ؟! دشاب هتشادن و دنیبن ار رتخد نیا رگید و دورب

ندش هدامآ ِلا حرد هک دنیبیم ار اهرتخد ، دنکیم هاگن هک ار فرط وره دنادرگیم مشچ

یاتدنچ و شوهم و اسیلا ِلثم دنا. هتفر هاگشیارآ و دنتسین مه اه یلیخ هتبلا . دنتسه

.. رگید
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شَرب و رود یاه یخُد هب هاگن کی ، تخت ِجات هب هداد هیکت و هتسشن تخت یور ووا

و هدنام نشج هب تعاس کی زا رتشیب . شا یشوگ ی هحفص هب هاگن کی و دزادنا یم

؟؟ دننکیم یشکدوخ دنراد هک تسا ربخ هچ زااالن

: دناوخیم ار رایهوک ِمایپ ، اهرتخد یاهادا ِلا یخیب

؟ یدرگیمرب یِک ؟؟ اجنوا یتحار ؟؟ ربخ -هچ

: دهدیم باوج . تسا شنتشگرب ِرکف هب یهوک و هدشن مه زور کی زونه فوا

.. همَرود رتخد مه یلک ، متسشن قاتا وت اباب -هرآ

: دهدیم مایپ و تسین تحار شلا یخ یهوک

؟؟ یدیسر ییاج ؟!هب دیدز فرح مهاب ؟؟ ربخ هچ هرسپ نوا -زا

: دیوگیم اهرتخد زا یکی

اه.. هشیم رید ؟؟ یشب رضاح یاوخیمن نوج ایربک -

ظیلغ یلیخ طقف تس، ییابیز ِرتخد .. تسا شوهم ِتسود . دنکیم رتخد هب یهاگن

! تسا مولعم ناششیارآ یوت تروص مکی هک اه نآ .زا دنکیم شیارآ

.. تسه تقو حاال رگیج -هن

: دیوگیم یا هدنخ واب تسا بجعتم ایربک ِیلا یخیب ردقنا زا رتخد

.. هاگشیارآ یریم یلِا و شوهم اب مدرکیم رکف -

: دهدیم باوج یا هدنخ کت واب دنکیم یرکف

یکی هرب هراد المز ییادخ نوا .. هدیدن شیارآ ِنودب حاتاال یکشیه هک ور نوج -یلا

.. هشب ضوع مکی هکلب هنک راک شور ردقنا هگید

یضار ایربک ..و دندنخیم زیر زیر اهرتخد زا اتدنچ ناج؟! یبک ییوگیم صرح اب ارچ

. دوشیم یهوک اب تچ ِلوغشم هرابود ، هدرک هک یتبیغ زا
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حاال.. هشیم یچ منیبب راذب نم.. ِشاداد میدیسر زورما هزات -

: دهدیم مایپ هلصاف بال یهوک

.. یماک تلا،ای بند مایب نم ای هدب ربخ عیرس ایب..ای وشاپ ، هتتخس یدید تقوره -

: دیوگیم رایهوک یخِلا ِیتحار یارب

.. مدیم ربخ شاب -

هک یدنلب ِمدزاب واب دراذگیم زیم یور ار یشوگ ، دناوخیم هک ار مایپ نیرخآ رایهوک

و تس ایربک ِشیپ شرکف ی همه . دشکیم شیاهوم الی یتسد ، دتسرفیم نوریب

مه ایربک هتبلا . دورب هبیرغ هدع کی هکاب داد هزاجا یلد هچ اب دنادیمن مه شدوخ

. درکیم ار شدوخ ِراک هرخ وباال دوبن یوا هزاجا ِرظتنم

ارهب شهاگن و دراذگیم رانک ار یشوگ ، هدنام نشج ِعورش هب یتعاس مین حاالهک

رظن رد نشج یارب یصاخ .ِمِت دهدیم ، هدامآ ابیرقت و دنقاتا یوت زونه هک یرتخد دنچ

هک رتخد نامه .و هدرک شنت ، هتساوخ شلد هک یزیچره سکره و هدشن هتفرگ

: دیوگیم شهب تس،ور یتسه شمسا

اه.. هشیم -رید

: دیوگیم یزیچ تیمها ویب دیآ یم نییاپ تخت یور زا ایربک

.. هتوس ود نم -ِراک

: دیوگیم یتسه نامه هب ،ور دوریم ییوشتسد ِسیورس ِتمس هب هکیلا حرد دعب و

شولک مکی شنماد هک یدرکیم باختنا هگید ِنهاریپ ،هی هتسار ِنهاریپ نیا یاج -هب

.. ینک تنت هتسار ِیکشرز ِسابل دیابن یرغ، ال ردقنا یتقو .. هشاب رترُپ مش ..هقی هشاب

. دنکیم هاگن شسابل هب یتسه و دوشیم سیورس ِدراو ایربک . دنامیم هدز تهب یتسه

؟!ای دنزیم مشچ یوت شا یرغ ال ردقنا ینعی . دراد یروج و عمج الرغو یلیخ لکیه

؟؟ تسین بسانم شسابل

رو، کی ِقرف . دهدیم مرُف دهاوخیم هک روطنآ چیپ، سرُب و راوشس اراب شیاهوم ایربک
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.. غولش اما

هک دوشیم ثعاب مشچ ِطخ و یدود ی هیاس . دنکیم یا هریت یلو مالمی، ِشیارآ

دیآ. یم شدیفس اتبسن ِتسوپ هب زمرق ..وُرژ دسرب رظن هب رت هدیشک شیاهمشچ

یسوط ِگنر هک دراد هباپ یداشگ ی هتسار ِراولش شیاج .هب دنکیمن نت هب نهاریپ

شراد هنشاپ نادنچ هن ِشفک یور شداشگ یاه هچاپ .و تسا هریت یمک شا، هچراپ

. دناشوپیم ار

. دوشیم صخشم شراولش ِفاک ِکرام ِنهپ ِدنبرمک هک یردق ،هب تسا هاتوک شزولب

هاتوک شیاه نیتسآ .و دراد یقارب یمک ِسنج مالمی،هک یلیخ ِیسوط ِسابل کی

ِقاجنس کی شیاهوم ِرانک . دراد یا هتسار ِلدم و هتسشن شنت یور قش زولب، . تسا

کی اهدعب دیاش هک دنکیم رکف دوخ .واب دراد یترپسا ِپیت .. دنزیم رطع .. دنزیم هریت

درک! یمخز ار شیاه یرب و رود و تفر مه یهاگشیارآ

شتوافتم ِپیت اعطق . دنکیم سح ار اهرتخد ِزیمآ نیسحت و صاخ و.. یا هشوگ ِهاگن

. دیاین یسک ِمشچ هب هک تسا نآ زا رتباذج

هک یگرزب ِتکاپ ِنتشادرب و لیابوم ِنتشاذگ واب درادیمرب ار شکچوک ِیتسد ِفیک

ندش هدامآ ِراد و ریگ رد زونه هک ییاه هچب یارب یتسد دوب، هداد یاج شنادمچ یوت

: دوریم نوریب ِتمس وهب دهدیم ناکت ، دنتسه

مهاب ، هدنوم یراک هگا هک نییاپ دیایب عیرس .. دیلگشوخ نوتمه ، دینکن یشکدوخ دایز -

.. میدب ماجنا

ناشتسد همه هک هدرک راتفر یروج اه..اما هدمآ ناشعمج رد تسا زور کی شا همه

! تسیک سیئر دیایب

دراد، یتیباذج و لکیه هچ و تسا کیپ و کیش هچ رتخد نیا و دننامیم تام اهرتخد

! شیا

و هدز خی شناتشگنا ِکون هک دنچره .. دنزیم شناهد یوت شبلق هک دنچره ایربک

ِرتخد هک هداد لوق شدوخ هب یلو ... دنکیم روصت ار شرآ ِهاگن هظحلر هکه دنچره

..کی رگید هشیمه ِلثم ینعی ، ندوب یداع زا روظنم دنک. راتفر یداع و دشاب یبوخ
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! درادن یمامت شا رناژی هک غولش و سخُت ِیبک

بخ!اللقا شرس ِریخ تسا لدم نامِرتخُد و دیآ یم نییاپ اه هلپ زا هنامناخ یلیخ

!! رخآ دشکب خر ارهب نیا لوا ی هقیقد ود یکی

مه اهار یلیخ ِهاگن دیآ، یم نییاپ هک ار هلپ نیرخآ .و دنکیمن یسک هب مه هاگن هزات

.. رسپ و رتخد ! دنکیم سح

زاس یا هشوگ اررد شرآ و دنادرگیم یهاگن .. توافتم شراتفر .. تسا صاخ ایربک اما

! هدیدن ار وا زونه .و تسا شلیابوم اب ندز فرح هب شساوح هک دنیبیم نلا

یادص نیح نامه .رد درادیمرب شتمس هب مدق و دشکیم یقیمع ِسفن ، شرآ ِندید اب

: دیوگیم نیسحت و بجعت هکاب دونشیم ار ناحبس

! یماسرب نومه وت هک وگن لا.. یخیب اباب -َاَاَاَا

: دهدیم ار شباوج ،اما دنکیمن شهاگن

ور! اشچ نوا نییاپ زادنب -

: دیوگیم .و دوشیم دنلب ناحبس ی هدنخ یادص

.. میتشادن ربخ ،ام رتخد یدوب یزیچ بجع -

. دسریم رظن هب رتهب ، یمسر ِپیت هکاب دنکیم ناحبس هب یا هشوگ ِهاگن

! هرایمرد و مرایمرد وتاشچ هنرگو نک.. هاگن یرهاوخ یاج شاداد -

: ددنخیم تنطیشرپ و دهدیم ناکت رس دییات هب ناحبس

.. تسه مساوح .. یجبآ هلح -

فرح طخ ِتشپ ِصخش اب دراد هک حیلا نامه و..رد ددرگیمرب شرآ هظحل نامه

تس؟!! ایربک و.. دنکیم هاگن طقف یا هیناث . دنام یم کرتخد یور شهاگن ، دنزیم

هب شهاگن مک.. ومک دنام یم هطقن نامه یور شهاگن . دوشیم ششومارف ندز فرح

دیآ. یم زابباال مک ..ومک شیاهسابل و پیت . دروخیم رُس نییاپ
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! رتخد نیا ِمامت .. شیاهوم .. شتروص

ِهاگن ، ددرگیمرب هک نیمه .و دریگیم ناحبس زا مشچ ، هبذجرپ ِمخا و دنخبل اب ایربک

ِتدش زا شبلق هظحل نامه ، هاگن نآ ِندید .اب دنیبیم دوخ یور ار شرآ ِمیقتسم

و درادن نت هب تُک ..هک یمسر و ابیز ِپیت نآ یوت .. شرآ ِندید .و دشکیم ریت ناجیه

و کَس و... وزاب ورَپو هلضع زا راشرس لکیه ، شبذج اتبسن ِدیفس ی هنادرم ِزولب

! شَغ ، دشکیم خُر ارهب همه وکال هناش رَشو و کَپ سکیم کپ سکیس و هنیس

دراد یدح مه تیباذج رخآ ..و تسا بقع شهاتوک یاهوم و دراد یگنر هایس ِتاوارک

! یتنعل

. دشکیم شرآ ِتمس ارهب شمارآ و نوزوم یاهمدق و دهدیم ورف ار شیولگ ِبآ ایربک

: دیوگیم طخ ِتشپ ِصخش وهب دریگیمن ایربک زا مشچ مه هظحل کی یتح شرآ و

.. منزیم گنز ادعب -

و دراد ار شا یگشیمه ِمخا .. دوشیم رامخ شا هبذجرپ ِهاگن . دوشیم عطق سامت

هک دنیبیم ار یرتخد شیوربور . دراد مهاب ار ودب بوخ یاهسح ِمامت ارچ دنادیمن

ِمامت یوت کت.. ِرتخد کی . درادیمرب شتمس هب مدق دراد . دنکیم شهاگن میقتسم

یاهمدآ ی همه هک کانسرت ردقچ ابیز..و و توافتم و صاخ هداعلا قوف کَت! ، اهرتخد

رتخد نیا تسین رارق .. هکنیا رت کانسرت نآ .وزا دننکیم فشک ار ایربک دنراد عمج، نیا

؟! دشاب هتشاد ار

و دتسیا یم شیوربور ایربک .و درذگیم شنهذ زا هیناث دنچ ِضرع رد رکف نارازه

: دنزیم دنخبل

؟؟ شاداد یروطچ -

، دشکیم یسفن شرآ تس. ینتساوخ مه.. شا هنارتخد نادنچ هن ِندز فرح یتح

نیا اب دنک دروخرب روطچ دنادیمن ! دشکب سفن دیاب هک دتفا یم شدای هزات ینعی

همه ِلا یخیب . دندوبن اتود ناشدوخ زج یسک شاک . درادن رارق و مارآ ال صا ..اما ایربک

: دیوگیم هاتوک و دوشیم شنهذ یوت یاهفرح ی

.. میتسه -
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متاهوربا .. یشاب باذج .. یشاب پیتشوخ یروطنیمه .. یشاب هدنز .. یشاب هشیمه -

... یروطنیمه

: دیوگیم شفرح ِنایم شرآ هک دنزب هفاضا ِفرح دهاوخیم

.. یسرم هشاب -

: دیوگیم دنلب هک تسا شوهم نوچ . دنیآ یم اسیلا و شوهم

؟؟؟ یدش رضاح ایربک -

و دراد ییابیز ِیجنران ِشیارآ هک دنیبیم ار شوهم . ددرگیمرب شتمس هب ایربک

اسیلا هک هدیدن ار شوهم ی هیقب زونه .و تسا هدش گنر تسدکی ِیا هوهق شیاهوم

. دننکیم دوجو زاربا مناخ

اه.. هچب -سالم

شرآ هب هاگن هظحل نامه ! مناخ رتنع هدش ابیز . دخرچیم اسیلا ِتمس هب شهاگن

هک دراد رکش یاج اللقا فوه . دهدیم ناکت ناشیارب یرس هک دنیبیم ار شرآ و دنکیم

! دنیبیمن ار لگشوخ ی هرایتپ نیا یاه ییابیز شرآ

. دراد یهایس ِظیلغ ِشیارآ و هدرک هریت ِزمرق و یکشم ار شدنلب ِیرصم یاهوم هک

: دیوگیم شرآ هک دیایب شدب و دروخب صرح و دنزب دید هتسناوتن دایز زونه

؟؟ یگب یتساوخیم یچ -

هاگن ار ایربک دراد زونه شرآ . ددرگیمرب شتمس هب دوز یلیخ شرآ یادص اب ایربک

دراد هکاالن حیلا و..نیا تسا بیرغ و بیجع یاهسح ِقرغ و دنکیم لیلحت و دنکیم

؟؟؟ دوشیم تیذا ردقنا ارچ یچ؟! ینعی ،

اجکی شهاگن و دوشیم هدرشف دراد شکف حاال نیمه ..هک شرآ ِصاخ ِهاگن اب ایربک

: دنارپیم یزیچ و دنزیم یدنخبل دنام، یمن تباث شپیت و تروص یور

هک.. یدروخ -وُخ

: دیوگیم رتدوز ایربک .اما دهدب یباوج دهاوخیم و دنکیم مخا شرآ
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! مدرکیم هراپ ونوشِکت کت هنرگو .. یریم یراد هک یدروآ سناش -

: دیوگیم یا هدنخ کت اب ایربک و دنامیم تام شرآ

! هَنَنس ونم سالتم.. ،هب یریم یراد تِروگ ..حاالهک هزیچ واب مدرک یخوش -

: دنکیم کیراب مشچ و دریگیم شیاهفرح زا یبلا ج سح شرآ

؟؟ یشیم تیذا ارتخد ِهاگن زا یگیم یراد -

: دشکیم یاباال هناش ایربک

؟؟ هراد نم هب یلخد ..هچ هگید یرب یاوخیم -

: دیوگیم بل ِریز و دنادرگیم ایربک ِصقن یب ِتروص یوت هاگن شرآ

! مراد حیلا هچ نم نیبب -

: دیوگیم دنلب و دتفا یم هلولو و هلزلز هب ایربک ِبلق

! ایتفگ یچ مدینش -

: دیوگیم یصاخ ِسح ،اب شیاهمشچ رد اما شرآ

؟؟ ینک هلمح مهب رتمک ینوتیمن -

هک دوشیم ثعاب شیادص یوت ِسح رتشیب . دمفهیمن ..ای دمهفیم ار شروظنم ایربک

. دیایب دنب شسفن

ایربک !و هدنشُک ال ..صا تسا تخس ودره یارب . دنام یم مه یور ناشهاگن اه هیناث

. دشاب لا یخیب و یداع مهزاب دنکیم یعس و دنزیم کلپ هک تس

: دیوگیم و دریگیم شرآ ِتمس ارهب شتسد یوت ِگرزب ِتکاپ

هک وت دنچره ؟؟ هتسرد .. نرایب دیاب یهار وت ِلثم یزیچ ،هی رفاسم هساو منک رکف -

لا... حره ..هب یرب هشیمه هساو هرارق .. یتسین رفاسم
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: دنزیم شیور هب یمرگ ِدنخبل ایربک . دنکیم شهاگن طقف نانچمه شرآ

.. مدروآ تارب تیهار وت هساو ور -انیا

یگرزب ِتکاپ ارات شهاگن و دنکیم مخا ، دهدیم نییاپ یتخس هب هک ییولگ بآ اب شرآ

؟؟و شنتفر ِلوبق ینعی ، ندروآ یهار .وت دشکیم نییاپ ، هتفرگ شتمس هب ایربک هک

؟؟؟ دهدیمن ناشن ار نیمه نشج نیا

: دیوگیم بل ِریز و دریگیم ار تکاپ

.. یشکب تمحز دوبن زاین .. یسرم -

: دیوگیم دنلب ایربک اما

.. هشابن راکیب تنهد هار وت هک هیندروخ یرس ..هی تسین یراد لباق ِزیچ -

: دهدیم ناکت یرس شرآ

.. یسرم هشاب -

هتخانش ار وا ردقنا تدم نیا یوت رگید . تسین بوخ دایز شرآ حِلا هک دمهفیم ایربک

ِکرتخد .. دنکیم ،تالش شیاوه و حلا ِندرک ضوع یارب ! دراد حیلا هچ االن دنادب هک

! راکادف

: دیوگیم رناژییا یرپ هدنخ واب دریگیم شرآ ِتسد ارزا تکاپ

.. متشاذگ تارب ایچ مدب نوشن -ایب

.و دراذگیم ، تسا ناشکیدزن هک یزیم نامه یور ار تکاپ ایربک و.. هدرک توکس شرآ

هقیلس و قوذ و دشکیم نوریب ، هدرک هیهت شرآ یارب هک ییاه یندروخ ی هناد هناد

. دهدیم شرآ ِناشن ار شا

ییابیز و سکول ِیدنب هتسب رد هک ناجنسفر ِنیچتسد ی هتسپ گرزب ی هتسب کی

: دهدیم شرآ ِناشن هدش، هدیچ

؟؟ بخ شیروخب امتح هار ..وت هتسپ -
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ِفرظ کی . دشکیم نوریب ار رگید ی هتسب ایربک .و دنزب یفرح هچ ال صا دنادیمن شرآ

: دنکیم زاب ار شَرد شرآ هب ور ار طسوتم ی هتسبرد

ییاچ اب امتح نا.. هزمشوخ یلیخ .. مدرک تسرد مدوخ نا.. یزارد اپ ینیریش -انیا

.. هدیم حلا یلیخ ، روخب

: دهدیم شناشن هناد هناد ار رگید یاه هتسب ایربک و دشکیم یتخس ِسفن شرآ

و ودرگ ، روخب امتح منیا .. کشخ هویم مه ..انیا هکشخ وولآ کشاول منیا -

! هبوخ ت هساو .. هشمشک

: دریگیم شتمس وهب دروآ یمرد ار یکچوک ی هتسب رخآ ورد

امتح .. هشب دب ینک،ایحتلا خفن امیپاوه وت دیاش وطالهین، تس..هار انعن ِصرق .. منیا -

.. تنهد راذب نیا زا

ایربک . دهدیم ناکت رس طقف و دنزب یفرح دناوتیمن . دبسچیم شرآ یولگ ِخیب یزیچ

: دیوگیم و دتسرفیم نوریب وهکی ار شمدزاب

هدنمرش .. هشب بارخ مدیسرت ،اما متشاذیم تارب هگید یازیچ یلیخ تساوخیم -ملد

.. تسین راد لباق .. هگید

: دیوگیم هاتوک و دشکیم یبل شرآ

.. یسرم -

یبوخ یتح ..هک دهدب روطچ ار رتخد نیا یاه یبوخ ِباوج دنادیمن مه شدوخ و

تس! یندمآ ودب دنازوسیم لد هظحل نیا رد مه شیاهندرک

: دنکیم جک هناش ِتمس هب رس ایربک

تدرد هب متفگ ، مرخب یزیچ ییوداک هی متساوخیم .. نوج سیئر منکیم شهاوخ -

سیورس هک مدنبرمک و رطع و شفک و فیک ! یریم هکباال سابل شاماالزا .. هروخیمن

! هگید یدرک

. دنکن شسح و دورن ایربک ِتروص ِتمس هب شتسد ..هک دنکیم تشم تسد شرآ
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.. نبوخ انیمه .. نبوخ -

! رتخد نیا دراد یا یگنس ِتسد و دنکیم شرآ ی هنیس ی هلا وح یتشم هدنخ اب ایربک

نم! ِدنسپ صاخ .. دایم تشوخ متسنودیم -

و هدرک وور ریز ار شلا ح روطنیا نیمز یور ِرتخد نیرتصاخ هک تسا دنسپ صاخ

. دیایب رانک شندوبن اب دناوتیمن یتح

: دیوگیم هک.. تسین شدوخ ِتسد

.. امریم مراد -

: دشاب مکحم دنکیم یعس .اما دشکیم رپ ایربک ی هدنخ

.. منودیم -

دراد ییابیز یاهمشچ هچ . دوشیم اجباج ایربک ِتشرد و هریت یاهمشچ ِنیب شرآ هاگن

! رتخد نیا

؟؟ یظفادخ یدموا -

: دیوگیم یا هدنخ واب دنیشنیم ایربک یولگ یوت یدب ِضغب

ت! هقردب مدموا -

. دیایب شاهاب هک دهاوخب شزا رگید ِراب دراد تسود . دنکیم شهاگن توکس یوت شرآ

یرورغ هن.. دیوگب مه رابنیا رگا . دوشیم شعنام ، دونشب ار اهفرح نامه مهزاب هکنیا اما

: دیوگیم و دریگیم مشچ ایربک ، دنزیمن یفرح یتقو ! دنام یمن شیارب رگید

ش.. هسیک وت مراذیم هرابود تارب -

تکاپ یوت ، هدیرخ شرآ یارب هک ییاه یکاروخ ِندیچ ِلوغشم و دریگیم مشچ دعب و

هاگن شیاهوم هب شرآ ..و دنکیم ار راک نیا هقیلس واب طایتحا اب یلیخ . دوشیم

دشیمن .. مهزاب ..اما تناتم اب ومه تسا کیش مه ..هک شبلا ج ِپیت .. شیاهسابل . دنکیم

؟! دیدیمن یرگید ِسک ار ییابیز ردقنیا ؟؟ایاللقا دوبن ابیز ردقنا
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هچ ، دنکیم رکف دعب ؟؟ دوب یلکش هچ دوب، دنلب رگا ..هک دنکیم روصت ار شیاهوم

تس. ینتساوخ و صاخ شا یروطنیمه ایربک .. هریت .. نشور .. هاتوک .. دنلب ؟ دراد یتیمها

هدرک زیامتم اهرتخد ی همه ارزا وا تیصخش نیمه و راتفر نیمه و رهاظ نیمه

سمل ار شهاتوک یاهوم و دربب شیپ تسد هک دهاوخیم شلد ردقچ .وحاال.. تسا

و دوبن و تسا شگنتلد تسا تقو یلیخ ..هک هاتوک ی هظحل ..کی هظحل کی طقف دنک.

! هدمآ هقردب یارب حاالمه..

دنادیمن .اما درذگب و دشاب راددوخ هک دنکیم یعس یلیخ .. یلیخ . دنکیم تشم تسد

ایربک ِتسد . دنیشنیم ایربک ِرس ِرانک یاهوم یور شناتشگنا و.. دیآ یم باال شتسد یِک

شبلق . دنکیم ریگ هتسب نامه یور .. اجنامه شهاگن . دوشیم کشخ هتسب نیرخآ یور

! شناهد یوت دروآ یم موجه

هب یمارآ هب ایربک یاهوم یور شناتشگنا ! ایربک ِندوبن ِرکف ..اب دهدیم ناج دراد شرآ

. تسا روآ باذع شندوب رود و کیدزن روطنیا ردقچ و دیآ یمرد تکرح

.. شابن بوخ یدایز -

. تسا کالهف درم نیا یادص .اما دشاب هتشاد وا ِفرح زا یتشادرب هچ دنادیمن ایربک

شیایربک ِدوخ ِنداد ناشن طقف شدصق . دنامب دیابن نیا زا رتشیب رگید دنکیم رکف

. دنیبب دیاب طقف شرآ .. تسه و هدوب نیمه وایر. رهاظت یمک یتح زا رود ..هب تسا

: دیوگیم ، ددرگرب شرآ ِتمس هب هکنیا ِنودب و دراذگیم تکاپ یوت ار هتسب نیرخآ

.. هشاب هدنومَن یراک منیبب -مرب

اوه یوت هک یتسد . دوشیم ادج شیاهوم زا شرآ ِتسد و.. دنکیم تکرح و دیوگیم

دنک. هاگن شنتفر وهب دتسیاب دناوتیم طقف دیآ.و یم نییاپ یتخس وهب دنام یم

دنک؟! شیاشامت دیاب طقف ، تساجنیا کرتخد هک یتدم نیا رد ینعی

هشیمه ِلثم ، نشج ی هدننک عورش .و دوشیم عورش نشج رگید ِتعاس مین زا رتمک

ِگرزب یاضف یوت برض ِکیزوم و دنکیم هراشا یِجید ِهورگ هب هک یتقو .. تسا شوهم

. دروخیم ناکت اج رد شدوخ و دوشیم شخپ سنلا

دراد،و یا هتسب ی هقی و دنلب یاه نیتسآ ،هک شدیفس ِهاتوک نادنچ هن ِنهاریپ نآ اب
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هتخپ لبق هب تبسن شتاکرح .و دسریم رظن هب ینیتم ِرتخد .. شدنلب هنشاپ یاهشفک

ِتسکش کی ِنتشاذگ رس ِتشپ .. هدمآرد یگچب زا شرهاوخ هک دنیبیم شرآ و هدش رت

دنک. راتفر رت هنامناخ حاال هک هدش ثعاب ، دنهس ِلثم گرزب

هب تبسن مه شدوخ دنکیم رکف .حاال دوشیم غولش سنلا ِطسو هک دشکیمن هقیقد هب

داد، رکذت اه هچب هب هک دوب ناشندمآ زا لبق .ثمال دراد یرت هنادرم راتفر اه، لبق

اهنآ ِفرط زا یرطخ چیه و دشاب دیابن یلکلا یاه یندیشون و بورشم زا یربخ

. دناسرتب دیابن ار اهرتخد

ِمامتا شوهم ،اب دنشاب مشلا یوالی یوت تسا رارق یزور دنچ هک دیمهف یتقو و

یاهتسود زا اتدنچ طقف و دوشب ربخ اب دیابن رارق نیا زا یسکره هک دوب هدرک تجح

باالی رتگرزب دنکیم رکف دوب..حاال هدرک دییات مه شوهم . دنشاب دیاب ناشدامتعا ِلباق

... شوهم ،مه شدوخ مه ! تسه اه هچب نیا ِرس

.وهب درذگیم اهرسپ و اهرتخد ی همه زا شهاگن و.. هتسشن یکت ِلبم یور هک شدوخ

یور یصاخ ِبیترت اراب لا تسیرک یاه ماج دراد ایربک هک دنکیم هاگن یسنلا هشوگ

. دنکیم رپ هویمبآ ِعاونا اهارزا ماج هک تسه یراکتمدخ شرانک .و دنیچیم زیم

؟! دنکب یراک دیاب امتح و دوش دنب اج کی دناوتیمن ال ..صا تسین شدوخ ِتسد کرتخد

؟؟ درادن رارق و مارآ ارچ

ِمتیر اب هارمه ، شندرک هزم ِلا حرد و درادیمرب اهار هویمبآ زا یکی حلا، نامه رد

تحار .. شندوب ینامدوخ نیا . دصقریم و دروخیم ناکت اجرد شدوخ یارب گنهآ

. دنازرلیم لد بیجع ، شندوب ایر ویب داش روطنیا .. شندوب

سح ار یهاگن ِینیگنس ، دصقریم دوخ یارب هک یسنلا هشوگ نامه ..زا ایربک و

.. دنکن هاگن ال صا دنکیم یعس !اما یتحار ..هب دنکیم شسح . دنکیم

قشاع و تس یداش اتاذ ِرتخد . دنزیم نکشب شدوخ یارب . دروخیم ار شا هویمبآ

! غولش و برض یاهگنهآ

وهب دوشیم ندیصقر ِلا یخیب . دنکیم ادیپ یناریا ِصقر ِگنهآ ِمتیر مک مک گنهآ

: دیوگیم راک ردحِلا یاهراکتمدخ هب شیاج
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زا امتح .. دیراذن مک انومهم هساو یچیه .. ندرک ییاریذپ هب دینک عورش هگید مک -مک

الخیلا صا هویمبآ و هویم یافرظ ،ایهن! نراد المز یزیچ هک دیسرپب نوشکت کت

.. هشن

ایآ؟! تسا سلجم بحاص

هشوگ نامه ایربک .و دننکیم ییاریذپ هب عورش ایربک ِمناخ ِروتسد هب اهراکتمدخ

ِلا حرد یاهرسپ و رتخد ،ومه دنکیم تراظن اهراکتمدخ هی ومه دتسیا یم اهرانک

ترفن اعقاو ، دنصقریم هک ییاهرتخد عمج رد اسیلا ِندید .و دنارذگیم رظن ارزا صقر

! تسا روآ

درک! حرطم وشدوخ زوگ نیا -زاب

؟؟ مناخ چنف یدوب یک ِدوسح

یفپ یاه نیتسآ ..هک شقارب ِهایس ِنهاریپ و زمرق و هایس یاهوم نآ اب اسیلا رخآ بخ

دصقریم مه متیر هچاب ! رگید دراد مه تداسح یاج یمکی ، تسا هاتوک و دراد یا

ندیصقر سول روطنیا و هدرک نیرمت صقر یارب هک تسا صخشم ال ماک . مناخ رتنع

. تسین یکلا

! نکن یشکدوخ ، یدلب صقر میدیمهف شعاب -

! تسین گنشق شپیت و هفایق و صقر المه وصا دناخرچیم هقدح رد مشچ

گنشق المه صا هک ار رتخد نیا شرآ هک دنیبب دراد تسود .. تسین شدوخ ِتسد

ایهن؟! دنیبیم ، تسین

لفق شدوخ یور هک شرآ ِمیقتسم ِهاگن ِندید .و..اب دزادنا یم شرآ هب یا هشوگ ِهاگن

؟! درکیم شهاگن زونه شرآ . دنکیم ریگ اجنامه شهاگن ، تسا

و دوب ایربک هب شمشچ کی ینامهم ِلوا نامه زا شرآ . دروخیم هرگ مه هب ناشهاگن

ایربک ِلا بند هب هاگآدوخان شهاگن هرابود ..و درکیم هاگن فارطا هب هظحل دنچ کی

شندرک راک . درکیم شهاگن طقف تسا هقیقد کی زا رتشیب حاالهک ِلثم . دشیم هدیشک

یاهراتفر ی همه ار.. شا یریذپ تیلوئسم ار.. شلا یخیب و تحار ِندیصقر دید.. ار
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تس. ایربک ِدوخ ِدوخ ِصوصخم هک یصاخ

: دونشیم ییادص دیآ. یم شتمس هب یسک

هدب! تدوخ هب ینوکت هی وشاپ شرآ -

. دوشیمن ادج ایربک زا شهاگن . دهدیم صیخشت ار اهرسپ زا یکی یادص

.. منکیم هاگن نم ، دیدب نوکت امش -

: دنزیم شرآ ی هناش هب هدنخ اب رسپ

؟؟ ینکیم هاگن ور ام ِنداد رق یتسشن زیه.. ِزویفپ هکیترم -

. دشکیم ، تسا شیاه قیفر زا یکی ِتسود هک رسپ ِتمس ارهب شا یدج ِهاگن شرآ

ِهاگن ! دنوشیم ینامدوخ دوز هچ مدرم .. تسا شدای هب روز هب مه ار شمسا یتح

دنک. عمج ار شا هدنخ و درادرب ار شتسد رسپ هک دوشیم ثعاب شا یدج

.. مدرک یخوش اباب بخ -

: دیوگیم ناحبس . دوشیم ناشیادیپ دادریت و ناحبس هظحل نامه

هدب.. نوشن یدوخ هی وشاپ شاداد -

: دیوگیم هدنخ اب رسپ نامه

منک.. نوتاگن ،نم دیدب نوکت امش هگیم -

: دوشیم شرآ ِمیجح یوزاب ی هلا وح شتشم و دتفا یم هدنخ هب ناحبس

؟؟ فیثک هشاب هتشاد مشچ دیاب مشدوخ ِقیفر هب مدآ ! رسپ یتسه یزویفپ بجع -

! یمود مه نیا

رتدب هزات . دوشیمن بذعم رسپ نیا ِلثم هک ناحبس ،اما دنکیم ناحبس هب یا هریخ ِهاگن

: دریگیم ار شیوزاب و دوشیم مه

وشاپ .. دایمنرد وت هساو یچیه ام زا نک،هک عمج ام ور زا وتفیثک یاشچ وشاپ .. وشاپ -
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! ونساب و رمک نوا هدب نوکت

: دیوگیم یعونصم ِمخا واب دشاب یدج ردقنآ دناوتیمن ناحبس یاهفرح ِلباقم رد

هدب.. رق تارب هک شهب هدب ریگ نک ادیپ ور هگید یکی هفخ..ورب -

: دیوگیم و دهدیم ناکت ار دوخ هدنخ اب هراچیب ی هدز تبیصم ناحبس

.. داوخیمن ، ماوخیم .. مدش یراتفرگ .. داوخیمن ، ماوخیم -

زان ،رپزا اهرتخد زا یکی هکاب اسیلا هب یهاگن ناحبس . دنکیم کیراب مشچ شرآ

: دناوخیم یگرخسم واب دزادنا یم دصقریم

! داوخیمن ونم ..یلا داوخیمن ونم ..یلا داوخیم ویلِا ملد ..نم داوخیم ویلِا ملد -نم

یا هدنخ کت .اب دتفا یم هدنخ هب ناحبس ی هزماب ِندناوخ ِمتیر و اسیلا ِندید اب شرآ

: دیوگیم

ت هرود نایم نوشدوخ ارتخد هدب، رق هی طسو نومه ..رپب لگسا اباب ورب -ایب

.. ننکیم

اجنآ . دخرچیم دوب، هداتسیا ایربک هک ییاج ِتمس هب شهاگن ، نتفگ ِلا حرد

دنیبیم و.. دنادرگیم مشچ شرآ ..اما ددخیم دادریت . دنزیم یفرح ناحبس .. شدنیبیمن

. دروآ یم سنلا ِطسو دراد دوخ واب هتفرگ ار ایربک ِتسد شوهم هک

هارمه شوهم اب یمرگ ِدنخبل اب شدوخ و تسین مه فراعت لها هک ییایربک ِندید اب

یزیچ رگید ناش..وهن هدنخ یادص ..هن دونشیم ار ناحبس یادص هن رگید ، دوشیم

هب عورش ، گنهآ ِمتیر اب هارمه هک دنام یم ییایربک یور طقف شهاگن . دنیبیم

. دنکیم ندیصقر

یور شتسد . دوشیم ضوع لک هب شیاوه و حلا هظحل کی یوت ، ایربک ِصقر ِندید اب

. دخرچیم فارطا هب شهاگن هک تسین شدوخ ِتسد و دوشیم تشم لبم ِهتسد

؟!اب تسین مشچ یوت یدایز .. رتخد نیا ،اما دنصقریم دنراد اهرسپ و رتخد زا یلیخ

! شرت باذج و تحار یاهادا ..و شباذج و توافتم ِپیت ..و شیابیز و صاخ ِصقر نآ
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نیرت تحار حلا، ِنیع ورد صقر نیرت یا هفرح و دصقریم شوهم ِهارمه ایربک

ایهن؟! دنک مک ار وزوگ یلِا نیا یور دیاب . دراد ار تاکرح

دنازرلیم ار شبلق مه شرآ ِهاگن ِروصت یتح . دنیبب ار وا طقف دیاب ؟؟؟ شدنیبیم شرآ

. دنکیم تیریدم ار شصقر ِمتیر زان رپ یا هدنخ و..اب

تس؟! یبصع ردقنا ارچ .. تسا تام شرآ و

؟؟ شاداد شیراد -

یصاخ ِتلا ابح ناحبس دنک. شهاگن وزیت وهکی هک دوشیم ثعاب ناحبس یادص

: دنکیم صقر ِلا حرد یایربک هب یا هراشا

فشک اتاالن یروطچ ! ایربک نیا بالهیی بجع .. هشیم ور شزا دیدج ِزیچ هی زورره -

؟؟ شمدوب هدرکن

: درغیم هک تسین شدوخ ِتسد و دوشیم هدرشف یرتشیب ِتدش اب شتشم

! ناحبس وش هفخ -

رگم .اما دوریم رژه شرآ ِباصعا یور دراد هک دنادیم بوخ مه شدوخ ناحبس

: دیوگیم یراو یضوع ی هدنخ ؟؟اب درادیمرب تسد

... یرب ناریا وزا ینک عمج وتِشَل مرظتنم طقف .. یرب یشمُگ هک یتقو -خآ

: دریگیم گنچ یوت ار شزولب و دوریم ناحبس یوزاب ِتمس هب هدارا یب شتسد

؟؟؟ شدعب -

: دیوگیم یسخُت اب ناحبس

.. مگب ات زادنب وتتسد -

: دوشیم هدرشف هتساوخان شکف و دشکیم ار شزولب شرآ

؟؟؟ هروخب یهوگ هچ داوخیم یک شدعب مرب نم ، منودب ماوخیم -هن
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. دسانشیم ار شقیفر ناحبس دنا.اما هدروخ اج شرآ ِتکرح زا دادریت ِقیفر و دادریت

! دکرتیم دراد

: دیوگیم یا هدنخ کت اب

.. داوخیم ور یلِا ملد هک ..نم منودیم -هچ

ناحبس ، دیوگب یزیچ هکنیا زا لبق .اما دنکیم کیراب راو دیدهت ار شیاه مشچ شرآ

: دیوگیم و دروآ یم کیدزن ار شرس

؟؟؟ هن یگیم ! داوخیم ور یبِک نوشلد ایلیخ راگنا هک نک عمج وتساوح -وت

شهاگن . دوشیم حیلا کی شرآ ِبلق . دنکیم سنلا ِطسو هب یا هراشا وربا و مشچ اب

دراد ایربک یاه یکیدزن نامه اهرسپ زا یکی هک دنیبیم .و دهدیم سنلا ِطسو ارهب

ششوگ ِریز ناحبس ! دنزیم فرح شاهاب دراد راگنا و دراد یا هدنخ و دصقریم

: دیوگیم

ای داوخیم ور رتخد نیا یک هک هدموا شلخد هچ وت هب هک تساجنیا هتکن ! هتبلا -

! یریم یراد هک ..وت داوخیمن

زا شتسد . دوشیم رتدب شلا وح دیآ یم دورف شرس یوت کتُپ ِلثم ناحبس یاهفرح

اتبسن ی هلصاف نیمه وزا دنیشنب شیاج ِرس دیاب طقف .. دروخیم رُس ناحبس ِزولب یور

دنک؟!! هاگن رود..

شهاگن یهاگ امتح .. دنادیم هک شرآ ِهاگن ِسح اب هتبلا .. فارطا هب هجوت ِنودب ایربک

مارآ دراد شکیدزن هک مه ار یرسپ ِروضح . تسا ندیصقر ِلا حرد شوهم ،اب دنکیم

. تسا تیمها یب .اما دنکیم سح ، دروخیم ناکت

: دیوگیم هک دونشیم ار رسپ یادص

.. تمدوب هدیدن اینومهم مکاالیت..بقالوت اب ِرتخد هچ هب -هب

: دیوگیم یمرگ ِدنخبل اب رسپ . ددرگیمرب رسپ ِتمس وهب دشکیم باال ییوربا ایربک

؟؟ یتسه دیدج یاتسود -زا
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: دیوگیم شوهم ، دهدب یباوج هکنیا زا لبق

.. هشرآ و نم یاتسود -زا

هک تسا رود یاهتسود نآ .زا دنکیم شهاگن نیسحت واب دریگیمن ایربک زا مشچ رسپ

ارهب شدوخ رسپ . دیسر شیپ ِتعاس کی نیمه و دوب هدش توعد ینامهم هب طقف

: دنکیم یفرعم ایربک

؟؟ مراد ویک اب ییانشآ ِراختفا .. مدیحو -نم

: دیوگیم یلومعم ایربک

.. ایربک -

: دریگیم تعسو دیحو ی هدنخ

ابیز.. یایربک متقوشوخ -

: دیوگیم باوج رد مه ایربک

! هدنخ شوخ دیحو میصلخم -

یارب یرتشیب ِقایتشا هک هتبلا . ددنخیم بجعت واب دروخیم اج ایربک ِباوج زا دیحو

: دنکیم ادیپ ندز فرح

؟؟ یشیم نم ِگنشق مشچ ایربک ،وت مشاب هدنخ شوخ دیحو نم ! مناج -یا

: دهدیم یباوج هدارا یب دعب و دنامیم تام هیناث کی ایربک

! دیراخ گس ور زاب نوبز هک، نوج -

: دیسرپیم یرت بجعتم ی هدنخ کت اب هدینشن و هدینش دیحو

یچ؟! -

: دیوگیم یا یتحلصم ی هدنخ واب دنکیم روج و عمج ار دوخ دوز یلیخ ایربک
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؟؟ هدنخ دیحو یتساوخیم یچ .. هزیچ .. مدوب مدوخ اب واب یچیه -

: دیوگیم هرابود دیحو

؟؟ یشب نم ِگنشق مشچ یدیم راختفا مگیم -

، دهدب یباوج هکنیا زا لبق .اما تسا دنلب و شَغ و لغ ویب گرزب ایربک ی هدنخ

دیوگیم دیحو هب وور دتسیا یم شرانک تسرد شوهم

نک! ادیپ تدوخ هساو هگید ِگنشق مشچ هی ورب دیحو -

: دریگیمن شزا مشچ و هدش هزماب ِهاتوک وم ِرتخد ِبذج دیحو

! موناخ ایربک مرب.. تتسود ی هقدص نوبرق مکی ماوخیم طقف .. شوهم شابن سیسخ -

؟؟ تاشچ ِرود مدرگب

: دیوگیم یتنطیش رپ ِدنخشین اب ایربک

.. مسرب مصقر ی هیقب ،هب درگب دوز -وُخ

: دوشیم رتکیدزن یمک و دیآ یم ششوخ دیحو

.. مدرگب شِرود نم ِصقرب -وت

: دیوگیم ششوگ وِمد دنکیم مخ شوهم ِتمس هب رس هدنخ اب ایربک

.. شرآ ِندرک یناور هساو هدیم نوج نیا! هیگّسَدپ بَجع

: دنکیم شهاگن بجعت اب شوهم

-هن!

: دنزیم ییامن نادند ِدنخبل دیحو هب ور ایربک

! هررررآ -

: دیوگیم شوهم هب وور دهدیم ناکت ار دوخ نیح نامه ورد

؟؟ مینک شیناور -
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: دونشیم شرس ِتشپ زا ییادص هلصاف ،بال دوشیم مامت هک شا هلمج

؟؟ ینک یناور ویک -

و هدنُگ ِلکیه ، ددرگیمرب هک نیمه !و دروخیم یدب ِناکت اج ،رد شرآ یادص ِندینش اب

: دیوگیم هدارا ار..یب شا یخزرب ِهاگن و یدج ِتروص دعب.. و دنیبیم ار شا یا هلضع

-دُش!

ِمخا شرآ . دراد مهاب ار سرتسا و هدنخ و دریگیم شناهد یولج تسد شوهم

: دهدیم دیحو ارهب شا یدج ِهاگن و دریگیم ایربک زا مشچ .. دراد یظیلغ

؟؟ یکلپیم یراد ورَو رود نیا یاوخیم یچ ؟؟ دیحو هیچ -

: دیوگیم یدنخبل اب دعب .اما دنکیم پُک هظحل کی شرآ ِیدج ِتروص ِندید اب دیحو

.. مدرکیم یسرپلا وحا متشاد ارتخد اب یچیه -

نک!اما یسرپلا وحا تدوخ ِردام و رهاوخ اب ورب هک دیآ یم شنابز ِکون ات شرآ

؟؟؟ ددددح نیا ؟!!ات دیوگب تساوخیم هک.. تسا بجعتم مه شدوخ و دیوگیمن

؟؟؟ همومت ؟؟ یدرک بخ -

: دیوگیم یتقو دراد یا هنارسپ ِتنطیش دیحو

شوهم .. متشادن یراک شوهم اب نک رواب .. یدش ساسح هکاالن وگن .. شرآ لا یخیب -

! مدوخ ِتسود ِنیع ، مشوهم ِتسود .. همدوخ ِرهاوخ ِنیع

: دیوگیم ایربک هب ور دعب و

؟؟؟ یشیم تسود نم -اب

: دیوگیم دوز و دنکیم زاب ناهد ایربک

! میقیفر .. نمدوخ یاتسود ِنیع مشرآ یاتسود -

: دشکیم بقع یمک ار خاتسگ یایربک و دروآ یمن تقاط شرآ
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وگالخ؟؟ ینکیم راکیچ یراد -هع

: دتسیا یم دیحو یوربور تسرد و دنکیمن هجوت ایربک ضارتعا هب شرآ

.. شاب شوخ هگید یاه هچب ،اب ییاجنیا هک یتعاس دنچ نیا -ورب

. دوشیم درگ ِدرگ بجعت زا دیحو یاهمشچ

؟! یساسح مه هرتخد نیا -ور

هب دیحو . دنکیم شهاگن هبذج و مخا اب طقف ! تسا شزمرق ِطخ .. تسین ساسح

: دنزیم هدنخ ِرد وهب دیآ یم هاتوک راچان

.. مینزب پگ مهاب مکی و مدب ییانشآ هی متساوخیم طقف لا... یخیب اباب هشاب -

: دیوگیم شرآ ِرس ِتشپ زا ایربک

، مصقرب یتفگ .. یدرگب یتساوخیم مماشچ ِرود .. یرب مم هقدص نوبرق یتساوخ -

.. میشاب متسود مهاب یتفگ هزات ! یدرگب شرود

دیحو هب ور ینهپ و تپ ِدنخبل اب ایربک . دننکیم هاگن ایربک هب تام دیحو و شرآ

: دیوگیم

.. هدنخ شوخ دیحو هیِکوا متفگ منم -

مارآ هک تسین شدوخ ِتسد دوش.اما ینابصع دهاوخیمن و دنکیم تشم تسد شرآ

: درغیم یدج و

! دنخن .. هیکوا دوخیب -

..و دروخیم صرح رتشیب . دسریم ششوگ هب شوهم ِزیر زیر ی هدنخ یادص رابنیا

: دوریم هناشن ار هتشگرب تخب ِدیحو طقف شصرحرپ ِهاگن

؟؟؟ یداسیاو اجنیا هک -زاب

: دیوگیم هدز لوه و دنکیم یثکم دیحو
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.. هزاجا ..اب ارتخد و تدوخ ِرکاچ .. متفر .. مریم مراد اباب هشاب -

، دوشیم رود یتقو .و دوریم دوخ یارب ار یهار و ددرگیمرب دوز یلیخ و دیوگیم

: دیوگیم صرح و هدنخ اب ایربک

دیاب ونوبز نوا دوب؟! دلب نتخیر نوبز طقف .. دموا هاتوک دوز هچ رس رب کاخ اباب -یَا

! دیراخ .. اااااگ طقف گس ِلثم

ییایربک ی هریخ تیدج و صرح اب طقف شرآ .و دوشیم دنلب شوهم ی هدنخ یادص

! تسا یضوع ِگاپ هلوت کی حتلا نیا رد هک دنامیم

! دنبب -

ناج یشحو یاهمشچ . دنکیم هاگن شرآ وهب دریگیم دیحو ِنتفر ِدر زا مشچ ایربک

! خوا دنزیم یقرب هچ

؟؟ ویچ -

: دنکیم کیراب مشچ شرآ ار!و اهزیچ یلیخ بخ ؟! دندنبب دیاب ار یزیچ هچ ال وصا

اه! هشیم مومت تدوخ ِررض راذن،هب نم رس هبرس -

: دهدیم ناکت مه ندرگ هزات و دنکیم کیراب مشچ انیع مه ایربک

؟؟ میصقرب یتشاذن ، یدموا اجنیا یاوخیم یچ .. بانج مرادن یراک وت هب -نم

: دیوگیم شوهم هک هتفرگن رس ناشثحب زونه

.. نشاب هتشادن رسک مکو یزیچ منیبب منزب انومهم هب رس هی مرب نم هگید بخ -

: دیوگیم و ددرگیمرب شوهم ِتمس هب عیرس یلیخ ایربک

هنشگ تلم هک دینوسرب شتقو هب مه کیک و ماش .. یتفیم هار یراد شنوبرق -آ

.. ننومَن

: دیوگیم بل ِریز یا هرخسم ی هدنخ کت اب شرآ
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؟؟ مراذب ملد یاجک وشیروطنیا -

: دنکیم جک هناش تمس هب رس یا هدنخ اب شوهم هن! حضاو ؟؟ دونشیم ایربک

.. هشاب تندیصقر هب تساوح وت هشاب -

دوشیم یروج کی شرآ ِروضح زا شبلق ایربک . دنکیم شا هدنخ ینشاچ مه یکمشچ

: دیوگیم شوهم باوج ورد

نم! مرب وت هدنخ نوا ِرگیج -

ایربک ِخُر مین هب هریخ شرآ . ددرگیمرب و دنکیم ترپ شتمس هب یتسد شوهم

: دیوگیم

؟؟؟ یچ هک یریم مدآ و یعملا هقدص نوبرق -

: دیوگیم یجک ی هدنخ واب ددرگیمرب شتمس هب یهاتوک ِثکم اب ایربک

ِنوبرق ؟؟ هبوخ ! نوج سیئر مرب مه تِمخَت و مخَا نوا وراب وت ِدنگ خاالِق ِرگیج -وُخ

؟؟ای مش تادف هبوخ نم! مریمب مه تایزاب یضوع هساو مرب.. مه تیشحو ِهاگن نوا

؟؟ تارب مدرگب رتشیب

عمج ار شباذج یدایز و هایس یاهمشچ و دنزیم یدنخل هدش هدرشف ِکف اب شرآ

: دنکیم

.. شکشیپ هقدص نوبرق ورن، نم ِخُم ور -وت

: دروخیم ناکت شیاجرد مرن و دهدیم یاباال هناش ایربک

؟ مریم تخم ور یروطچ ، مرادن تِراک هب یراک و مصقریم مدوخ هساو -نم

و صاخ یاهمشچ نآ ..اب ایربک ِینتساوخ و ابیز ِتاکرح .. دوشیم کالهف شرآ

؟! دنکیم شا یناور دراد روطچ نیبب .. شمحریب

.. روخن نوکت -

: دهدیم ناکت یمرن ارهب شیاهتسد ایربک
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؟؟ مصقرن یگیم ینعی -

، دصقریم دراد ال صا ارچ . درَبن ایربک ِتمس هب تسد ..هک دنکیم تشم تسد شرآ

؟؟؟ دننک شهاگن اه یلیخ دیاش و تسابیز ردقنا هک یتقو

! صقرن -هن

: دیوگیم ندیصقر ِلا حرد و دشکیم زانباال اراب شیاهوربا ایربک

؟؟ مصقرن ونم هشاب مقیفر نیرتهب ِیظفاحادخ ِنشج ؟؟ هشیم هگم -

: دیوگیم ، دزیریم مه هب رتشیب و رتشیب دراد هک یباصعا اب شرآ

! تاج ِرس نیشب -ورب

: دشاپیم شرآ یور هب ییابیز ِدنخبل و دنزیم یخرچ ایربک

؟؟؟ یچ هگید ؟؟ منیشب ونم هشاب شرآ ِنشج -

: دیوگیم و دریگیم ار شتسد . دروآ یمن تقاط رگید شرآ

! صقرب نم اب سپ بخ، هلیخ -

اب هظحل نامه شبلق . ددرگیمرب شرآ ِتمس هب وهکی شتسد ِندش هدیشک اب ایربک

. دوریم شدای لک ،هب شندیشک شسفن یتح .. شصقر .. شتاکرح . دزیریم ورف تدش

..رد شرآ ..و دوشیم هدرشف شرآ ِتسد یوت شتسد . دوشیم لفق مه رد ناشهاگن

. دراد یباتیب شهاگن

نینط سنلا یاضف رد داش ِگنهآ یاج ،هب یمی مال ِگنهآ ..و دوشیم ضوع گنهآ ِمتیر

؟!عِی! تسا شوهم ِراک . دوشیم زادنا

هداس،و ردقچ . دوشیم اجباج ایربک یابیز و یماداب ِمشچ ود ِنیب شرآ ِهاگن

هدیسر شدوخ هب رتمک عمج نیا یوت یاهرتخد ی همه زا دیاش ! تسا صاخ .. ردقچ

. دهد ناشن نیشنلد و توافتم ِرتخد کی ار اتوا تس یفاک مه نیمه ،اما دشاب

نیا رابره ردقچ و تسا ردتالش ردقچ دش؟! شلا یخیب و دنَک لد رتخد نیا زا دوشیم
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. دوشیم رت هدیاف یب تالشاه

یاه رَخ هرن ی همه دیاب . درذگب هظحل نیا زا دناوتیمن ، یراددوخ ِمامت حاالهک..اب ِلثم

ناشتسد راک ِباسح !و شرآ اراب ایربک ینعی .. دننیبب مهاب ار اتود عمج،نآ نیا یوت

ار شتسد شرآ هک یرتخد هب درادن قح یسک . تسا هعونمم هرتخد نیا هک دیایب

.. تسا شرآ مِلا رتخد نیا هک دنمهفب دیاب . دنکب یهاگن مین یتح ، هتفرگ

تس؟!! وا مِلا ایربک .. دنکیم رکف هظحل نامه و

دهاوخیم رگید ی هتفه ود یتقو ؟؟؟ یِک !ات فیلکت بال ردقچ و هناهاوخدوخ ردقچ

؟! تیکلا م مادک رگید ، دورب

شدوخ ِشیپ طقف ایربک دراد تسود حاال.. طقف . دراد حیلا هچ دنادیمن مه شدوخ

ِتسد ،اما دشابن تسرد دیاش هک دنادیم ! شدوخ هب هدیبسچ .. شدوخ ِکیدزن . دشاب

. تسین شدوخ

و درادن یسفن ایربک . دیایب رتکیدزن هک دنکیم شراداو و دشکیم رتشیب ار ایربک ِتسد

: دنزیم بل

.. مایمن نکن -

یور ار شرگید ِتسد و دنکیم یمخا شرآ . دوشیم کیدزن هدارا یب یلو ، دیوگیم

. دراذگیم ایربک یولهپ

؟؟ یصقرب یسیاو تدوخ هساو اهنت و هشاب نم ِنشج -

: دنزیم شناهد یوت دراد ایربک ِبلق

.. مصقرب ابوت ماوخیمن -

نیمه مه شتسرد هک دنادیم بوخ مه شدوخ ..اما دونشب ار نیا دهاوخیمن شرآ

کیدزن دوخ هب رتشیب ار ووا دوشیم هدرشف ایربک یولهپ یور شتسد لا حنیا .اب تسا

. دنکیم

.. هشاب تادخ -زا
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! دهاوخیم هچ هک دمهفیمن مه شدوخ یضوع نیا ..اما تسه هک شیادخ زا

.. میشاب هتشادن راک مه اب یتفگن هگم -

! شاب هتشادن راک نم وتاب متفگ -

: دنزیم شا هنیس یور وا ِزولب هب یگنچ ایربک

ینکیم مروبجم یراد و یتفرگ ونم اجنیا یداسیاو ارچ ..وتاالن مرادن یراک ابوت -نم

؟؟ مشاب هتشاد راک تاهاب هک

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ

تس.. هداس ِصقر هی طقف .. یشحو نزن گنچ -

،اب شندش دنت هک تسین شدوخ ِتسد و دریگیم تشم یوت رتشیب ار وا ِزولب ایربک

: تسا هارمه یروخلد

تس.. هداس ِصقر هی طقف یدرک طلغ -

. دنابسچیم دوخ ،هب تکرح کی اراب ووا دربیم ایربک ِرمک ِتشپ ارات شتسد شرآ

: دیوگیم هبذج واب دراد مه مخا

؟؟ موناخ یبِک یدرک تشادرب یا هگید ِزیچ -وت

؟! دراذگیم ایربک یارب یبلق رگم نشخ و ینوووج یاه تکرح نیا ادخ ای

؟؟ منکن تشادرب -

هب کیدزن طقف دنک.اما سمل ار کرتخد ِتروص دهاوخیم شلد هظحل نیا رد شرآ

: دیوگیم شتروص

-هن..

: دهدیم باال ییوربا ایربک

! یضوع ِشرآ ِبانج ینکیم شتخس .. یراد تدوخ ! روطنیا -هک
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: دهدیم ناکت ششوغآ یوت ار ووا دراد یدنت و نشخ تاکرح شرآ

.. نکن رکف یا هگید ِزیچ چیه ..هب ایربک صقرب -

: دیوگیم انعم ،رپ شرآ ِشوغآ یوت ندروخ ناکت ِلا حرد اما ایربک

؟؟ ینکن رکف یچیه هب ماوت هشیم -

: دناخرچیم شناتسد ِریز ار کرتخد و دریگیم ار شتسد تنوشخ اب شرآ

.. منکیمن رکف یچیه هب -نم

ششوگ وِمد دنکیم مخ رس شرآ . دنیشنیم شیولگ یوت یدب ِضغب . دخرچیم ایربک

: دیوگیم

دیاب ماوت ، ینومب ووت مرب نم هشاب رارق ..هگا مشکب یتخس دیاب نم طقف نکن رکف -

.. یشب هنووید ینم هزادنا هب

شتمس ،هب شرآ ِتسد ِتکرح واب دریگیم ییاجره زا هاگن . دوشیم رات شیاهمشچ

هک یراو هناوید ابحِلا شرآ . دشکیمن باالرت شرآ ی هقی ارزا شهاگن .اما ددرگیمرب

: دیوگیم و دراشفیم دوخ ارهب دراد،وا

.. یشب تیذا دیاب ماوت -

؟؟؟ دوش تیذا دیاب روطچ رگید . دریمیم دراد ؟! دوشیمن تیذا

: دشکیم باال شرآ یاهمشچ ارات شهاگن

؟؟؟ یچ ینعی مندموا اجنیا -

: دیوگیم یا هتفرگ ِهاگن و مخا اب شرآ

.. یشکب باذع دیاب ماوت سپ نم.. هساو باذع ینعی -

: دیوگیم یدنخرهز اب ..اما دوشیم رُپ ایربک یاهمشچ

.. میشکب باذع نوم ودره یراد تسود ردقچ -
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: دیوگیم دنت شرآ

ِمشچ ولج ش همه ..وت یدیم باذع یراد ..وت یدرک عورش !وت یراد تسود -وت

یراذیمن .. منکب یطلغ هی تقو دنچ نیا و مایب رانک مدوخ اب نم یراذیمن ..وت ینم

.. ایربک

: دوشیم فیعض ایربک یادص

.. مرادن تاهاب یراک -نم

.. یراد راک هک ینودیم بوخ متدوخ ! یراد -

: دهدیم همادا شبارخ ِباصعا اب لباقم رد شرآ .. دوشیم تکاس ایربک

.. ینم ِندرک تیذا ِلا بند ینعی ینم، ِمشچ ولج و اجنیا یدموا یتقو ال -صا

مارآ و دروآ یم ارباال شتسد شرآ . دنکیم هاگن طقف و دیوگیمن یچیه رگید ایربک

: دشکیم ایربک یاهوم یور

هک منک رکف یه و منک تاگن یِه منیشب دیاب نم طقف ؟؟ مشب تیذا دیاب نم طقف -

؟؟ مشاب هار ِلا بند نم طقف ؟! ایربک هرآ ؟؟ هشاب بارخ حملا نم طقف ؟؟؟ منک راکیچ

رت فیلکت .بال دوشیم هدیشک شا ینتساوخ یایربک ی هنوگ یور شتسش ِتشگنا

: دیوگیم

هک یاوخب ما هرذ هی یتح دیابن وت ؟؟ مرب ای منومب هک مشاب ریگرد دیاب نم طقف -

تقونوا .. هشاب هار هی نیمه طقف ینعی .. هشاب نم اب تندموا شهار هگا ؟؟؟ یایب ماهاب

؟؟؟ ینزیم ومَدیق ؟؟ایکال یتفیم نم اب ندموا ِرکف هب ؟؟ یچ

شرآ ،اما دیوگب یزیچ ات دنکیم زاب ناهد یتخس .هب دهدب یباوج هچ دنادیمن ایربک

: دیوگیم و دراذگیمن

وگن! غورد طقف -

هکابوا دشاب نیا شرآ اب ندوب ِهار اهنت رگا . دنام یم زاب روطنامه ایربک ِناهد

؟!! دوریم .. دورب
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ِیتحاران و فسات رپزا ِدنخزوپ ِثعاب شتوکس .و دنکیمن ادیپ شیارب یباوج چیه

. دوشیم شرآ

.. ینزیم ومَدیق سپ -

: دوشیم رتگرزب ایربک ِیولگ رد ضغب

.. یرب یتسین روبجم -وت

: دیوگیم هلصاف بال شرآ

! ینومب یتسین روبجم ماوت -

: دیوگیم ثکم واب دراشفیم بل ایربک

.. مروبجم -

: دیوگیم یدرد ورپ هرخسم ی هدنخ اب شرآ

؟؟ ینومب هک هدرک روبجم ور ،وت تدوخ زج یک ؟؟؟ هدرک تروبجم یک ؟! یروبجم -

: دیوگیم یتخس وهب دنکیم زاب ناهد ایربک

م... هداونوخ -

: دیوگیم دییات هب شرآ هک هتفگن لماک ار شا هلمج زونه

رضاح هک مهم ردقنا ! تسه وت هساو ازیچ یلیخ نم زا رتمهم هک نک لوبق سپ -

ندموا نم، اب ندوب هار طقف هک..هگا نک لوبق .. یرذگب نوشزا نم ِرطاخ هب یتسین

! ینزیم ومَدیق ، هشاب ماهاب

: دبوکیم شرآ ی هنیس ارهب شتشم و دوشیم کالهف ایربک

وت هک هشاب نیا نومندوب مهاب ِهار اهنت نک رکف ؟! شرآ یچ تدوخ ؟؟ یچ -وت

؟؟ ینومب و ینزب ونتفر ِدیق یرضاح .. ینومب

: دیوگیم ایربک . دنام یم هریخ کرتخد ِینابصع و ابیز یاهمشچ هب توکس رد شرآ
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؟؟ ینومب یرضاح .. هشاب تندنوم نم، اب ندوب ِهار اهنت هگا هدب! باوج نکن، ماگن -

: دیوگیم شیاهمشچ رد هناقداص و مارآ .. دمهفب ار شفرح ایربک هک دهاوخیم شرآ

ینیا ِرکف هب طقف ؟؟ای یتسه ندنوم و نتفر ِریگرد ماوت .. مندنوم و نتفر ِریگرد -نم

؟؟ ینزب ومَدیق و ینومب ووت مرب نم ،ای یراد هگن ونم هکای

نیمه .ات دنادیمن ار شباوج مه شدوخ ،هک دنکیمن ادیپ یباوج . دزیریم مه هب ایربک

حاال !اما شرآ طقف دوب.. شرآ ِنتفر ای ندنام ِشیپ طقف شرکف ، شیپ ی هظحل دنچ

نتفر مه ونآ دشاب هتشاد دوجو ناشندوب مهاب یارب هار کی طقف رگا هک دنکیم رکف

؟! دوریم .. دشاب شرآ اب

؟؟ ینزیم ومَدیق ای یایم -

نادرگرس شرآ ی کالهف ِتروص یوت شهاگن . دنیشنیم ششوگ یوت شرآ یادص

..اب شرآ یاهتسد ِنایم حلا.. نیا یوت شیارب ندنام و دوشیم رتگرزب شضغب . دوشیم

و انعم رپ شرآ هک یتقو مه ..نآ دوشیم رت تخس و تخس ، یمگردرس مجح نیا

. تسا ندیمهف ِلا بند وهب هدش شا هریخ رظتنم

یتخس هب بل ِریز و دشکیم نوریب شرآ ِشوغآ ارزا دوخ . دنامب دناوتیمن رگید هن..

: دیوگیم

.. مسرب انومهم هب مریم -

: دیوگیم و دریگیم ار شیوزاب شرآ ، دراذگب بقع مدق هکنیا زا لبق اما

! یدب هک یرادن یباوج نک.. رارف -هرآ

! درادن یباوج اعقاو هکنیا .زا دشکیم تلا جخ شراک زا ایربک

: دریگب شیپ ِتسد و دنک مخا دنکیم یعس

؟؟ یگیم نم هب ..دعب ینک باختنا ونتفر یاوخیم ، یراد هک یهار ود نیا زا تدوخ -وت

: دنزیم یدنخبل تینابصع هکاب تسین شدوخ ِتسد شرآ
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ماهاب ،ای ینومب ..هکای یراد هار ودات ماوت .. یتسه ماوت ! متسین شنم همه نوچ -

یرخآ و لوا ِهار ! یدرکن مرکف نم اب ندموا الهب صا هک مدنبیم طرش ؟؟ یچ ..اما یایب

.. هندنوم ، یدرک باختنا هک

: دیوگیم شرآ . دنزب یفرح دناوتیمن رگید یتح ایربک

رت فیلکت نمبال منک رکف .. یدوب نم ِدعب منیزگیاج هی ِرکف وت هک یتفرعم یب ردقنا -وت

وت! منم،هن هفیلکت هکبال ینوا ینعی .. ماوت زا

ِرطاخ ..ایهب دراد هک یضغب ..ایزا تلا جخ دنک.زا رارف دهاوخیم طقف هظحل نیا رد

: دیوگیم یتخس وهب دشکیم بقع ار شتسد . دوَنشن وا زا یرتشیب ِفرح هکنیا

مرب.. راذب -

: دهدیم رکذت و دراشفیم ار شتسد شرآ

ِلثم نیشب هشوگ ..هی ینودب لوئسم نم یانومهم هساو وتدوخ ردقنا تسین -المز

تسین رارق .. منکیم تیذا منم ینک، تیذا .. وشن یضوع ربب..اما! تذل ینومهم زا هیقب

؟؟ بخ .. یدنخب و ینیشب ووت مشکب باذع نم ش همه

واب دشکیم نوریب شرآ ِتسد یوت ارزا شتسد ، دهدب یباوج هکنیا ِنودب ایربک

ادیپ دوخ یارب یهار ، صقر ِلا حرد ِتیعمج ِنیب .زا دوشیم رود شزا یدنلب یاهمدق

! دورب اجک دنادیمن ال ..وصا دوریم یتمس وهب دنکیم

. دنزیم فرح رگید یاه هچب و شوهم واب ددنخیم رهاظ هب طقف نشج ِلوط ِمامت رد

دنلب شیاه هدنخ . دورب نییاپ ضغب ات دروخیم هویمبآ و بآ مه ِرس ِتشپ

. درادن ار زمرق یوم هلوت یلا ِندید ِمشچ حلا همه !ورد یکَرخ شیاه یخوش .. تسا

فورعم یراددوخ هب ایربک و دوشیمن رادربخ شبارخ زاحِلا سکچیه لا.. حره هب

کال! تسا

طقف هضیرع ِندوبن خیلا یارب . دوریمن نییاپ شیولگ زا یچیه ،هک دروخیمن ماش

: دیوگیم ، دنکیم رارصا یِه هک یشوهم هب وور دراد یمرب سپیچ رپ دنچ

هم.. اجنیا ش همه .. مدروخ هویمبآ و ینیریش رَخ ِلثم -واب
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: دیوگیم دعب .و دنزیم شیولگ هب

.. هخآ مشاب هتشاد مه کیک هساو -اج

: دیوگیم و دنکیمن رارصا رگید شوهم

اه.. هچب ِشیپ مینیشب ایب سپ بخ -

: دیوگیم و دروخیمن ناکت شیاج زا اما ایربک

.. مایم ، ییوشتسد هی مرب اسیاو -

و درادن ار عمج ی هلصوح االن ایربک هک دمهفیم .. دنچره و دهدیم ناکت یرس شوهم

ِدنخبل واب دراشفیم ار شتسد نیمه یارب ! هدرک رهاظت شناوت ِدح زا هدایز رگید

: دیوگیم ینابرهم

.. مدوخ ِشیپ ایب دعب یلو ورب، هشاب -

دوب هدنام نیمه . دهدیم ناکت یرس طقف دراد، یگرخسم یمک هک یدنخجک اب ایربک

! یییعِه دنک یزوسلد شیارب شوهم

طقف .. دوریم رو شا یشوگ واب دنیشنیم یا یلدنص یور ، دوشیم رتتولخ هک شرود

کی مه ار رخآ ِتعاس کی نیا هکنیا یارب اوق.. ِدیدجت یارب . شساوح ِندرک ترپ یارب

حبص ادرف ؟؟ دنامب ؟ دورب بشما هک.. دنک رکف و دنیشنب هکنیا یارب . دنارذگب یروج

؟؟ دورب

اال متحا فوه . دنیبیم ار یماک ِفرط زا هتفر تسد زا ِسامت راهچ حلا، نامه ورد

نیمه هب امتح مه شَمه ِرس ِتشپ یاهسامت هدش.. شنتفر هجوتم اتاالن مه یماک

. تسا لیلد

نیگنس هک ییاهفرح . تسا شرآ یاهفرح ِشیپ شرکف و.. دنکیم هاگن یماک ِمسا هب

داد. ناشن ار یفیلکت وبال لکشم نیا یرگید ِروج دوب..کی رگید ی هیواز کی دوب..زا

هک روطنامه ! تسا هفرطود عقوت نیا سپ .. دنکیم رکف وا ِندنام و نتفر هب مه شرآ

مه ابوا نتفر هب ایربک هک دهاوخیم مه شرآ دنک، رکف ندنام هب شرآ دهاوخیم وا
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دنک؟! رکف نتفر هب دناوتیم ایربک ال دنک.وصا رکف

. دوشیم یتسد ِندمآ ولج ِهجوتم هک تس یشوگ ِشوماخ ی هحفص هب شهاگن زونه

.اب دریگیم رارق شلباقم ِزیم یور اذغ باقشب کی هک دنیبیم ، ددرگیمرب هک نیمه و

واب دنکیم هاگن هدش، هدیشک اهاذغ ِعاونا زا هک یگرزب ِباقشب هب بجعت

هدنک اج زا شبلق ، شرآ ِدولا مخا و یدج ِهاگن ِندید .اب دشکیم ارباال شهاگن .. ثکم

: دیوگیم مخا نامه اب شرآ . دوشیم

! روخب -

! نابرهم ِیشحو هچلوغ فوا

: دشکیم یتمس ارهب شهاگن و دریگیم مشچ یتخس هب

.. مرادن لیم -

،رهزا تفر ششیپ زا هک یا هظحل نامه .زا دنکیم شهاگن طقف یا هیناث دنچ شرآ

رد روطچ دوب.هک شتفرعم یب ِگاپ هلوت ِشیپ امامت شساوح و درکیم شهاگن یهاگ

اهمشچ نیا شرآ .. شیاهمشچ . دراد یتلا ح کی شتروص ،اما تسا قفوم رهاظ ِظفح

ِلثم دنا. هتفرگ ، قارب و هایس یاه یماداب نیا یاوه هک دیمهفیم بوخ . تسا رَب ارزا

... شدوخ ِلد یاوه

.. ایربک روخب -

: درغیم و دبوکیم شرآ ِمکش ارهب شتشم هک تسا هدارا یب

! مروخیمن وشمگ -

ِزاربا ِلدم دز؟؟ ارچ !االن یگنس ی هتفای شهج نیا ِتسد دراد یدرد هچ هک خآ

؟؟ دوب شا یتحاران

: دیوگیم و دنکیم ظفح ار شیاهمخا . دنخب دهاوخیمن و دوشیم عمج شتروص

؟؟ یشحو هتچ -

! دنروآ یمرد ردپ ، یماداب ِقارب یاهمشچ نیا هک یاو و.. دشکیم ارباال شهاگن ایربک
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؟؟ تفرگ تدرد -

! رتخد نیا ِتسد زا

: دیوگیم هبذج اب

.. روخب وتِماش -

: دیوگیم اعقاو ایربک

؟؟ مروخب اذغ ردقنا هک مَواگ نم هگم .. مرادن لیم -اباب

و دراذگیم قشاق یوت ینیچ هت هکت شرآ ، شدنت ِنحل نآ اب شیاهندرک رِو رِو ِنایم

: دیوگیم

لا..هی یخیب .. ینومیم تتیرخ ،ایوت یشیم تسرد ای منوا هک یرَخ مکی .. یتسین -واگ

.. یروخب ینوتب هک مدیشک تارب هرذ

: دیوگیم شیاهمشچ رد یروخلد و مخا اب ایربک

اج... هگید ، مدنوبمُل ینیریش اتود رَخ -ِنم

اج نامه گنشق ! دوشیم هدناپچ شناهد یوت نیچ هت ِقشاق و دوشیم هتفرگ شا هناچ

: دیوگیم مخا اب شرآ .و دوشیم الل

.. روخب وتاذغ ندز، فرح یاج -هب

، هتشاذگ شناهد یوت شرآ هک ینیچ هت ِگرزب ِمجح زا شناهد . دوشیم کشخ ایربک

: دنزیم مه ار شَرُغ ندز فرح ِلا حرد دنچره ، دروخب دوشیم روبجم .و دنکیم داب

.. سرب تانومهم هب ورب نم،ایب ِرود ندیخرچ یاج -هب

هنواال ؟؟ دیمهف شیاهفرح زا یزیچ شرآ

: دنزیم رشت و دنزیم شرس یوت مارآ

! نزن فرح رپ نهد -اب
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: دوشیم وا زا رتدب ایربک

انزن! نم ِرس -وت

کی ِلها ال ،صا ندوب کابالس ِنیع رد کرتخد . دنکیم شهاگن یبیجع حِلا کی اب شرآ

صاخ ار وا شندوب یروطنیمه ..و هدوب نیمه هشیمه . تسین نتشاذگ کالس هرذ

! شا یندیسوب و خرُس یاهبل . تسا شبل ِرانک جنرب ی هناد کی هکیی حاال نیمه . هدرک

یم شیپ ار شتسد شرآ و دریگیمن شرآ ارزا شا هلمح ی هدامآ و وررپ ِهاگن ایربک

. دنکیم کاپ ایربک ِبل ِرانک ارزا جنرب ی هناد ،نآ تسش ِتشگنا ..واب دروآ

.. هچب یروخیم فیثک رک یلیخ -

یاضف ! یریگسفن یاوه و حلا هچ ..و یرت نیگنس ِهاگن هچ ..و ینیگنس یادص هچ

! هنابیرغ و هناتسود و رود و تولخ .. نابرق هک مه ار ناشنیب

. دوشیم اجباج ایربک ِزیگنا هسوسو و گنرشوخ ویگالِس اهمشچ ِنیب شرآ ِهاگن

تس ییاهمشچ هب ایربک ِهاگن و.. هدنام ایربک ِبل ِرانک یروطنامه زونه شتسش ِتشگنا

گنتلد . دسریم رازه هب هظحل کی یوت شبلق ِنابرض . تسا کالهف ادیدش هک

تیذا و.. تس یبصع و.. درابیم شهاگن زا یگنتلد هک یشرآ ِلثم تسرد ! یلیخ .. تسا

. دوشیم

: دوشیم سفن ویب مارآ یا همزمز شرآ یادص

.. هشیم رت تخس مارب هراد -

: دریگیم یسفن یتخس هب ایربک

؟؟ ینکیم راکیچ .. هشب تتخس -هگا

ایربک ِبل یور یمرن هب شتسش ِتشگنا و دوشیم مه رد لبق زا رتشیب شرآ شیاهمخا

. دوشیم هدیشک

رس مزا ییاراک هی مش هنووید .. هبارخ م هقباس ..نم هرتخد نکن متخس یدایز .. نکن -

هک هسرب هلحرم نوا هب ماوخیمن وت.. هب ،هن منکیم رکف مدوخ هب هن هگید هک هنزیم
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.. هشاب هتشادن یا هدیاف متاندرک طلغ هگید ..اما مدرک طلغ یگب طقف

..مک دنراد یگناوید ! دنرادن یخوش اهمشچ نیا . دوریم دنب شسفن وا ِدیدهت زا ایربک

نابز ایربک هک دنچره . دنکیم لمحت اهار هظحل نیا دراد روز هب هک راگنا .. دنراد یربص

: دناخرچیم

.. ینکب یاوخیم یطلغ هچ منیبب وش هنووید -

: دراشفیم ایربک ِبل یور ار شتسش ِتشگنا شرآ

.. ولوچوک تیربک تسین تعفن -هب

: دنزیم سپ ار شرآ ِتسد ، تسد ِتشپ .اب دروآ یمن بات ایربک

مرب.. مراذب بشما هک ینکیم یراک -

نییاپ ایربک ِشوگ ِکیدزن ارات دوخ ِرس و دراذگیم ایربک ِرس ِتشپ ار شتسد شرآ اما

: دنزیم چپ مرگ و دیدهترپ ششوگ .وِمد دروآ یم

نتشگرب هگید ..االن ینومب شهت ات دیاب ، یدموا یتقو .. یرب ییاج ینوتیمن هگید -

.. هرادن دوجو

: دنابسچیم ششوگ هب وبل درادیم شهگن رتمکحم شرآ . دهدیم ناکت ار شرس ایربک

! هشب مومت داوخیم یروطچ یتخادنا هار هک یا یزاب نیا مینیبب میرب وشِرخآ ات نومب -

شرس .. دهدیم رِج ار شا هنیس دراد ناجیه ِروز زا شبلق . دنام یمن ایربک یارب یسفن

: دهدیم شرآ ِسح ورپ هایس یاهمشچ ارهب شهاگن و دشکیم بقع ار

هک مشیم کیرحت رتشیب ینک، دیدهت .. متسین ندیسرت ِلها ..نم شرآ نکن دیدهت ونم -

.. مرایبرد یزاب هنووید

. دنادرگیم ایربک ِتروص یوت یهاگن یدنخجک اب شرآ

.. مشب یضوع منوتیم رت تحار منم ، یشب هنووید یتقو وش.. هنووید .. هبوخ -
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زا دیاب ؟؟ دراد ار شندناسرت ِدصق تس؟!ای یدج .االن دنام یم تام ایربک

یوت یرکف ال؟؟ صا دشاب کانسرت دناوتیم ؟! تسا کانسرت یضوع ِشرآ ؟! دسرتب .. شرآ

؟؟ دراد شرس

شدوخ هب وهکی هدز تهب . دروخیم گنز شا یشوگ هک تسا شرآ هب زونه شهاگن

ِمسا ِندید ..واب دهدیم شتسد یوت ِیشوگ ارهب شهاگن . دریگیم مشچ و دیآ یم

نییاپ یتخس ارهب شیولگ وِبآ ددنبیم بل . دراد ضغب هک دنکیم سح ،حاال یماک

. دهدیم

ِمامت دناوتیم مه رتخد نیا ِروضح یتح . دریگیمن شزا مشچ و دتسیا یم فاص شرآ

تس؟! یگداس نیمه هب هدرک رکف .. دزیرب مه ارهب شیاه همانرب و اهرکف

: دیوگیم ، شیاهمشچ یوت ی هنایشحو ِسح و.. اهدیدهت و هاگن واو زا رارف یارب ایربک

! مدیسرت منم وش، یضوع .. شاب -هرآ

. دنزیم شیاهندرک ییوررپ هب یدنخزوپ شرآ

! وررپ هچب دایم مشوخ تزا -

ار مدق نیلوا زونه .اما دوشیم دنلب دنک، یهاگن شرآ هب رگید هکنیا ِنودب ایربک

: دونشیم ار شرآ یادص هک هتشادنرب

.. هشیم یچ مینیبب نومب شِهت وات شاب درَم -

: دیوگیم شیاهمشچ یوت مکحم و ددرگیمرب شتمس هب ثکم اب ایربک

مک ..ِمدآ مرایبرد یفیلکت زابال ور ووت مدوخ ات مدموا اجنیا هکات متسه نز ردقنا -

.. منکیم مک مملا ع یور .. شاداد متسین ندروآ

یبیجع ِزرط هب رتخد ..نیا شتعاجش رپزا ِیخاتسگ روطنیا زا دربیم تذل شرآ

یگناوید زا یدح هب دوشیم رتخد نیا .اب دزاسب ار شیاه هظحل نیرت توافتم دناوتیم

! شنتشاد ،زج درکن رکف یسکچیه و زیچ چیه هب هک دیسر

؟؟؟ ینوتیم نک! مک ویکی نم یور -
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: دهدیم همادا رتمارآ و ذوفن رپ شیاهمشچ رد شرآ . دنکیم شهاگن طقف ایربک

هار اتود ..نم یدرک عورش تدوخ نوچ .. یشاب شبقاوع ِرظتنم دیاب ینوتن -هگا

تروبجم هکنیا زا لبق نک، رکف قاعالهن یراد هک ییاههار هب ماوت ! هلوبق یِکوا ؟؟ مراد

.. ینک باختنا هار هی طقف منک

شرآ زا مشچ . دوشیم عطق سامت . دنامب دوشیمن رگید . دنکیم شهاگن یمهفن اب ایربک

نیا زا دیاب . دبوکیم لبط ِلثم شبلق . دوریم اه هلپ ِتمس هب ینادرگرس واب دریگیم

ندنام اجنیا ِتبقاع هب دیاب .. دنامب اهدیدهت نیا زا دعب رگا تسا ..رخ دسرتب اهدیدهت

وا ِیگناوید ِرظتنم ، هناوید ِشرآ .. دنامب هک تسین شعفن .هب دورب و دراذگب و دنک رکف

؟! دیسرت دیاب یضوع ِشرآ .زا دوشب نیرت یضوع ات تس

نآ ؟؟ ددرگرب و دنک شمامت حاال نیمه و دنزب ار شدیق هک یدح ؟؟ات دح هچ ات

؟! هدمآ ال صا ارچ .. تقو

مک ار عملا یور و تسین ندروآ مک ِمدآ هک درک رد طسو نآ دوب هچ اه یزوگ هدنُگ نآ

؟؟؟ دنکیم

زیچ کی هب طقف اهدیدرت نیا ِرخآ هک دنادیم بوخ مه شدوخ و دوشیم دیدرت رپزا

..نآ دورب دیاب ار شهت دنک،ات عورش یتقو .. رگید تس ایربک رگید ! ندنام .. دوشیم متخ

ار شرآ ِندوب یضوع ِتیاهن .. شقوف دوش. کیرحت روطنآ هک یتقو مه

یندش عمج رگید تقو نآ هک دوشن شرآ یاهندوب یضوع ِقشاع شاک و.. دنیبیم

ششوخ ووگالخ وگروز و یشحو و نشخ ..زا درادن هک یباسح تسرد ِلقع ! تسین

افش! ایادخ .. هدنازرل ار شبلق شرآ یاهدیدهت هک.. ..حاالمه گنخ ی هرتخد دیآ یم

ِدراو تس. یماک مهزاب . دروخیم گنز رگید ِراب شا یشوگ ، شوهم ِقاتا هب هدیسرن

. دنکیم رارقرب ار سامت و دشکیم یقیمع ِسفن .. ددنبیم وردار دوشیم شوهم ِقاتا

؟؟ یماک منوج -

: تسا دنلب رایماک یادص

؟؟؟ یدیمن باوج یچ هساو -
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: دسرپیم ثکم یا هیناث .هکاب تسه مه ینابصع

باوج یدوب یروگ مودک ؟؟ یتفر یدش اپ اجک ؟!! یتفر اجک ایربک ؟؟ ییاجک -

؟؟ یدادیمن

: دیوگیم یدنلب ِفوپ واب دنیشنیم تخت یور

؟؟ دش مومت -

: دکرتیم رگید ِراب رایماک

نوا ، منکیم هتکس مراد اجنیا ..نم منزیم گنز تهب مراد هتعاس هی ؟؟؟ دش مومت یچ -

مودک مشلا.. یتفر یدشاپ تاتسود اب تفگ یهوک ؟؟ دش مومت یگیم وت تقو

؟؟؟ یتسه یک ی هنوخ ؟؟ یتسه یک ِشیپ ؟! تساجنوا یک ؟؟ یتفر یک ؟؟اب تاتسود

: دیوگیم هلمج کی رایماک یاهندرک دادیب و داد ِمامت ِباوج رد

.. ینودیم تدوخ -

: دیوگیم دنلب یادص اب رایماک اما

نم الهب صا ؟؟ یتفگ یزیچ نم هب ؟!وت منودیم ویچ نم اقیقد ؟؟ منودیم ویچ -

؟؟؟ یدرک باسح مدآ ونم ؟؟ یدز یفرح

، تسا بارخ شلا ح شرآ ِراتفر ِرطاخ هب یفاک ی هزادنا هب شدوخ . دراشفیم ار شرس

؟؟ طسو نیا دیوگیم هچ رگید یماک

هیچ؟! ؟؟االن یماک هیچ -

: دیوگیم دراد، هگن نییاپ دناوتیمن هک ییادص و بجعت اب رایماک

هی نم هب دیابن تس.. ایک ِشیپ و تساجک میجبآ هک مریمیم ینارگن زا مراد ؟؟ همِچ -

؟؟ ممهفب دیاب نماالن ؟؟؟ یدادیم ربخ

: دیوگیم و تس یبصع ایربک

؟؟ هنکیم یقرف ..هچ یدیمهف وُخاالن ! نزن داد ردقنا -
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: دخرچیم دوخ ِرود مارآ ان رایماک

؟؟ ترفاسم یتفر هبیرغ هدع ابهی یدشاپ یچ هساو -

.. هتخیر مه هب شناور شرآ ِتسد ..زا دوشیم دنت ارچ دنادیمن

.. نوشمسانشیم .. نتسین هبیرغ -

ور؟! هرسپ نوا ؟؟ یسانشیم ومودک -

و هداد ندوب یضوع ی هدعو وا هب هک یشرآ ؟! دسانشیم ار شرآ . دنکیم توکس

! شدزادنا یم ندرک طلغ هب هک هدرک دیدهت

: دیوگیم تقاط یب رایماک

وت یکاخ هچ ،ام نرایب ترس هیبالیی تقو هی یتفگن ؟! ایربک یتفر یچ هساو -

؟؟ میزیرب نومرس

تسا رارق شرآ هکنیا دنک.بالییباالرتزا ضغب هک دوشیم ثعاب رایماک یاه ینارگن

؟؟ شا یظفاحادخ ِینامهم هدمآ و دورب

؟؟ مدموا یچ هساو تفگن یهوک .. هشیمن میزیچ -

اهزیچ نیا هب .اما دیمهف مه ار ایربک ِنتفر ِلیلد یتح .. دینش ار رایهوک یاهفرح رایماک

رکف یرگید ِزیچ هب دناوتیمن هک تس ایربک ِدوخ ِریگرد شرکف ردقنا ینعی . درادن راک

... دیایب شرس بالیی رگا دنک.

؟؟ یتفر اهنت یدشاپ یچ هساو .. یچره -

: دیوگیم هلصوح ویب تحاران ایربک

یراک هچ و هتسرد یراک هچ منودیم مدوخ .. متسین هچب هک ،نم یماک لا یخیب -

بارخ حملا رمع ِرخآ ،ات مدموا یمن ..هگا مدموا یم دیاب .. نکن شغولش یدوخیب .. طلغ

.. دایب مرس بالیی تسین رارق ، سرتن . دنومیم

. دشاب رتمارآ دنکیم یعس و دنکیم یثکم رایماک
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؟؟ دش یچ االن بخ -

: دیوگیم و دتسرفیم نوریب ادص اراب شمدزاب

.. یچیه -

؟؟ ییاجک -االن

: دهدیم شوهم ِقاتا ی هتسب ِرد ارهب شهاگن

.. شوهم ِقاتا -وت

: دوشیم رتمرن یمک کی رایماک

؟؟ تس اجنوا مشوهم -

دش! رتتحار شلا یخ یمک راگنا دمآ، هک ولا تفش ِمسا

! شرآ ..مه.. شاتسود زا اتدنچ ،مه تسه شوهم ..مه تسه -هرآ

هب مه یزاین و هدمآ شرآ ِرطاخ هب ایربک هک دمهفب رایماک ،ات تفگ دمع ارهب شرآ

زا دعب دوب.زا یلقتسم ِرتخد لوا زا ایربک .. دنکیم کرد رایماک . تشادن نتفرگ هزاجا

هک دوب یروط هناورپ ِراتفر هک صوصخ دش.هب مه رتشیب الل قتسا نیا ، ناشردپ ِتوف

هدش، هک مه روز وهب تشادن لوبق ار یرود نیا ایربک هک هتبلا درک. ناشِرود مک مک

. درکیم لصو شردارب اتود ارهب شدوخ

ایهن؟؟ دیدیسر ییاج هب بخ -

شرآ هکاب یبشما زا دعب ؟! دوشیم . دنکن ضغب دنکیم یعس و دتفا یم نییاپ شهاگن

داد. شناشن درک..هار شدیدهت درک.. نشور شیارب ار ییاهزیچ کی شرآ .. دیصقر

..اما... میدز فرح مهاب مکی -

: دسرپیم رایماک ، دوشیم وطالین هک شتوکس

؟؟ یچ -اما
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رگم؟! دیسر ییاج هب ناشیاهفرح ال صا رخآ . دهدب رایماک هب یباوج هچ ال صا دنادیمن

: دیوگیم هناقداص

... هشب یچ منودیمن -

: دوریمرد هروک زا رایماک

یگیم هزات ، دیدز مفرح مهاب .. یتفر اجنوا ؟!ات هشب یچ ینودیمن هک یچ ینعی -

هشاب یسورع شنوک وت هکنیا یاج هب زیچ همه یب هکیترم ؟؟ هشب یچ ینودیمن

؟؟ هراذیم باالمه هچقاط ام هساو هزات هداد، نوشن شهب شوخ یور هی نم ِرهاوخ

! هشاب مشادخ ؟!زا هربخ هچ هدرک رکف

: دیوگیم فده یب ایربک

.. یماک سین یروطنیا -

: دیوگیم تینابصع و صرح اب رایماک

هگم ؟! نومب ماهاب و ورن ادخ ور وت هک یگب شهب یرب اتوت هداسیاو ؟؟ هیروطچ سپ -

هک هیک ورای نیا ال صا ؟؟ ردقنا نییاپ یرایم وتدوخ ارچ ؟؟ نم ِرهاوخ یدنوم تسد ور

دیاب ام! هساو هدش خاش شلکیه نوا اب هکیترم ؟؟ ینزب فرح شاهاب یرب یاوخب وت

.. مینکب شلا ح هب یرکف هی دیاش ات هشکب تنم دایب راب رازه

: دهدیم شوگ رایماک یاهندروخ صرح هب توکس ورد دنزیمن یفرح رگید ایربک

یراک هی ؟؟؟ یرب متشاذیم هگم متسنودیم نم ..هگا موناخ یبک یدرک شوررپ -

!وت کرد هب بخ ؟؟ هرب هنک مگ وشروگ داوخیم .. هتفیب تاپ هب دایب شدوخ مدرکیم

؟؟ هرن ینک شیضار یچ؟! هک ؟؟ یتفر یدشاپ ارچ

: دهدیم باوج یفیعض یادص اب

-هن..

: دیوگیم دنلب رایماک اما

... هیرخ هچ حاال هدرک رکف ، اجنوا یتفر هن! ِرامِرهز -
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: دیوگیم تحاران ایربک

.. یماک وگن یروجنیا -

: دوشیم رت ینابصع رایماک

.. مخرچیم مدوخ ِرود مراد صرح زا هتعاس ..ود ایربک طقف دنبب -

شلد یوت ایربک هک دنچره بخ! دوشیم بآ تزیزع یاهتشوگ یمک .. درادن یلا کشا

؟؟ دروایب شیور ارهب یماک یاهتشوگ دناوتیم رگم تیعقوم نیا ورد دیوگیم

.. درگرب نک عمج االن نیمه .. هنوخ ایب وشاپ -

: دیوگیم یا هدنخ کت اب

؟؟ بش ِتقو -نیا

ییاهنت دناوتیمن هک بش ِهدزاود هب کیدزن تعاس هن.. هک دنیبیم و دنکیم یثکم رایماک

. ددرگرب

.. درگرب تفیب هار حبص ادرف سپ بخ -

: دیوگیم مارآ و هاتوک

.. منوتیمن -

: دیوگیم هدروخ واج دتسیا یم شا ییاریذپ ِطسو اقیقد رایماک

؟؟ یچ هگید ؟!! ینوتیمن -

: دشکیم یدنلب ِسفن ایربک

.. همدوخ ِرطاخ ،هب متفگ مه یهوک ..هب تسین شرآ ِرطاخ ..هب مایب منوتیمن -عفال

هک یرهاوخ یارب دریگیم شلد حلا، نامه ورد دوشیم تحاران ایربک ِتسد زا رایماک

. درادن یشوخ حِلا تسا هام دنچ

؟؟ همهم دح نیا -ات
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: دیوگیم مکحم یلو دراد، ضغب

.. همهم -

و... ینک کیچوک وتدوخ هک ردقنا -

: دیوگیم رایماک ِفرح ِنایم

ِراک هی دیاب .. مشن نومیشپ دعب ات منکب دیاب یراک هچ هک ممهفیم .. مشیمن کیچوک -

.. هدرک متوعد شوهم .. مایب دوخ ِرس مدشن هکاپ مدوخ .. یماک منکب تسرد

: دیوگیم تحاران کالهفو رایماک

.. اجنوا ینومب نیا زا رتشیب هگا هشیم وررپ هرسپ نوا .. هسب مه اجنیمه ..ات نومَن -

. دنکیم شا هفخ دراد یفیلکت وبال رورغ طقف ، تسین وررپ

.. تسین بوخ شلا ح مشدوخ -

: دوشیم دنلب رایماک یادص

؟؟؟ هیچ ِلا بند هگید تقایل ییب هرسپ ! منهج -هب

ِشیپ هار کی طقف هار.. کی و ندوب یضوع .. دیاش . دنادیمن رگید حاال مه شدوخ ایربک

! نتشاذگ ایربک یاپ

.. هربب شدوخ اب منم ...ای..ای هنومب ماهاب و هشب نتفر ِلا یخیب -ای

: دوشیم دنلب رایماک ِدنخزوپ یادص

؟؟ یتسین ینتفر هک یتفگن !وت اطلغ -هچ

.. شرآ یاهفرح واب بشما یلو هن! بشما ؟؟ات دوب هدرک رکف ابوا نتفر الهب صا ایربک

بخ... یلو .. متفگ ارچ -

: دسرپیم یلد ودب کش اب رایماک و دنزب ار شفرح ی همادا دناوتیمن
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یچ؟! بخ یلو -

: دزادنا یم رایماک ِلد هب سرت و دهدب یباوج دناوتیمن

؟؟ ینکیم رکف شاهاب نتفر هب هنکن -

: دهدیم ناکت فارطا هب رس ایربک

مرب.. شاهاب منوتیمن -هن..

: دیوگیم هلصاف مهبال رایماک

شاهاب هک هنکیمن تروبجم .. هنومیم ، داوخب ور وت هگا نوا .. یبِک یرب شاهاب ینوتیمن -

ونتفر ینعی .. هنومب تاهاب هک تداوخیمن یردقنا ینعی هرب.. راذب هرب، تساوخ ..هگا یرب

؟؟ بخ .. هدیم حیجرت ابوت ندنوم هب

هدز وا ارهب اهفرح نیمه اقیقد مه شرآ . دنکیم وور ریز ار ایربک ِبلق رایماک یاهفرح

! هدرکن رکف مه شاهاب ِنتفر هب یتح هک شدهاوخیمن یردقنا تفگیم دوب.هک

؟؟ دراد شدروم اررد ییاه تواضق و اهرکف نینچ ِقح مه شرآ سپ

؟؟ ایربک یمهفیم ومفرح -

: دیوگیم یمارآ یادص و ضغب واب دهدیم ناکت یرس

.. ممفهیم اباب ..هرآ موه -

دیاب .. درگرب و نکن کیچوک وتدوخ نیا زا رتشیب تس، هدیاف یب یدید هگا سپ بخ -

هرب هن، هک مرگا .. هنومیم هک هشاب هتشاد تقایل ..هگا هنومب تاهاب هک هشاب شادخ زا

! هکیترم کرد هب

: دیوگیم و هدش رتمارآ یمک رایماک . دنکیم توکس و درادن یفرح مهزاب ایربک

.. تِشیپ مایم ادرف -

: دیوگیم عیرس فرح نیا ِندینش اب ایربک
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! یماک -هن

: دیوگیم صرح و هنعط اب هلصاف بال رایماک

؟؟ تقونوا ارچ -

: دیوگیم مکحم و تفس ایربک

.. یایب ماوخیمن -

: دیوگیم رتدوز ایربک ،هک دنزب یفرح دهاوخیم رایماک

بذعم شرآ ، مشیم بذعم ..نم یایب مرادن تسود .. یشداد !عفالاین یبک ِنوج -

یچ مهفب تس.. هگیدمه ِلد وت یچ دیمهف هشیمن تحار دز.. هشیمن یفرح .. هشیم

.. مگیم

رتدب ، دسانشیم نوچ مه ار ایربک . رخآ تسا شاداد اه،اما دمهفیم ار شفرح رایماک

یمرد ار ندرک تبحم ِنع و دراد یراکادف و نابرهم ِرهاوخ هچ هک دنادیم . دوشیم

! دروآ

.. یروطنیا هریگیمن مورآ -ملد

: دیوگیم باوج رد ایربک

یایب یشن حاال..اپ هشیم یچ منیبب راذب نم، مروخب وتِلد .. مدوخ یولا تشوگ ِنوبرق -

.. هریگب مورآ تلد ، مدیم ربخ منزیم گنز تهب زورره مدوخ راذب .. اهاجنیا

یم تخت یور زاب قاط ایربک . دنکیم یظفاحادخ و دهدیم تیاضر هرخ باال رایماک

. دوشیم خیلا شلد وِهت دنکیم رکف شرآ یاهفرح .وهب دوشیم هریخ فقس وهب دتفا

هب هار ِنداد ناشن یارب تسا هشقن و رکف ِلا بند هب رتشیب هظحلر ه شرآ اما

شسح زا رتمهم یچیه هک دنامهفب وا وهب دروایب دوخ ارهب رتخد نیا دیاب .. ایربک

هشقن دنک... یمحریب مه یمک طسو نیا دیاش !حاال دشاب هتشاد دوجو شیارب دیابن

، دشاب یتخسرب رارق ..رگا تسا شقح کرتخد . دوریم وس و تمس نآ هب هک شیاه

هب دزرا یم یا هشقن و یتخس و یمحریب زیچ..ره همه ! دشاب ربارب یتخس نیا دیاب
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دنک. رتکیدزن دوخ ارهب ایربک دیاش هکنیا

************

تعاس . دنزیم تلغ اج رد یدوخیب و هدش رادیب باوخ زا هک تسه یتعاس مین

شباوخ رگید درک یراکره دش، رادیب باوخ زا یتقو وزا تسا حبص ِتشه هب کیدزن

. دنکیم هاگن شرانک وهب ددرگیمرب یدنلب ِسفن واب دراذگیم رانک ار یشوگ . دربن

. دنباوخ همه کال ینعی . دراد مه ینیگنس ِباوخ هچ و هدیباوخ شتسد لغب شوهم

و هدیباوخ تخت یور اهرتخد زا رگید یکی اب مه زمرقوم ِخلت تشوگ ی هرتخد نیا

نیا ، دشاب هدنام مه شرمع هب زور کی ینعی ! دنباوخب نیمز یور دنرادن تداع مناخ

! ناشن نیا طخ، ..نیا دهدیم میظعلا ُکاف ارهب اسیلِا

دعب تسرد دش؟! فرصنم ارچ دنک. مک ار شرش و دورب تساوخیم شروگ هک بشید

رگا ؟! دناوخ ششوگ ِریز یزیچ ؟؟ درک شفرصنم ناحبس دوب. ناحبس اب ندز فرح زا

! نئاخ ، دنکب ناحبس ِندرک هراپ یارب مه یرکف کی دیاب تسا ناحبس ِراک هک دنادب

دنا، هدیباوخن تسا سلا دص راگنا هک ییاه هزانج وهب دوشیم دنلب باوختخر زا

، دریگب ییاپ ِرس ِشود کی ات دورب مامح سیورس هب دهاوخیم یتقو . دنکیم یهاگن

و دریگیم اسیلا یاپ زا لگشوخ ِنوگشین کی هار ِرس . درذگب یزیر مرک ِنودب دناوتیمن

. دنکیم دنلب ار اسیلا ِداد

؟؟؟ دوب یچ ماپ! -خآ

: دیوگیم یرادیب و باوخ نیب و درپیم باوخ زا شوهم

دش؟!! یچ دش یچ -

ِدنخبل ایربک . دنزیم لز ایربک وهب دنیشنیم فاص هدش تشرد یاهمشچ اب اسیلا

: دیوگیم و دنزیم یا هناثیبخ

دز! هشپ منک رکف -

یا هفایق ایربک . دوشیم شوهیب هرابود شوهم . دناراخیم ار شرس هدز تهب اسیلا
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سول یاهادا رطاخ هب هرذ کی . دراذگیم دوخ حِلا ارهب هراچیب یاسیلا و دریگیم

دعب! یارب دنامب شا یقاب و درک ،تالیف باوخ یارب شبشید ی هناراو

اتسن ِناتک ِراولش کی ِهارمه .هب دنکیم نت هب یکُبس ی هزییاپ ِرویلپ و دریگیم شود

شپیت مه اه نیمه واب درادن ار گنوت و گنت یاهسابل ِندیشوپ ی هلصوح رخآ ! شَل

وهللا! تسا صقن یب

. درادیم هگن بقع نامه کچوک ِقاجنس کی واب دشکیم بقع امامت ار شرادمن یاهوم

هرابود ،ای دنوش راهم ای دیاب دیآ.. یم شتروص یوت یِه و هدش دنلب شیاه یرتچ رخآ

. دنوش هاتوک

اه هلپ .زا دنزیم نوریب قاتا وزا درادن ار هدرک شغ یاه هزانج ِنیب ندنام ی هلصوح

! دنباوخ مد زا همه . تسین سکچیه مه نییاپ سِنلا یوت هک دنیبیم و دیآ یم نییاپ

و بوخ یاوه .. دنکیم هاگن ایرد وهب دتسیا یم سارت یوربور . دنزیم نوریب یوال زا

یبوخ سح . دشکیم یقیمع ِسفن و دنکیم زاب مه ارزا شتسد تس.ود یکَنخ

: دروآ یم نابز ارهب هدنام شلد رد هک یفرح هدارا ویب دریگیم

؟؟ مرب ای منومب مممموه -

: دونشیم شرس ِتشپ زا ییادص هک هتشذگن شا همزمز زا یا هیناث زونه

؟؟ اجک -

: دنارپیم یزیچ و درپیم اج رد رتم کی شرآ ِمارآ یادص ِندینش اب

! مشَپ -ای

شهاگن و هداد هیکت رد ِبوچراهچ ارهب شا هناش هک دنیبیم ار شرآ و ددرگیمرب

! دزرلیم اه هتفرگ قرب ِلثم وهکی شبلق شهاگن ِندید اب ارچ ارچ.. دنادیمن . دنکیم

شنداتسیا ِتس وژ میقتسم ِهاگن و رامخ و هریت یاهمشچ .. دراد مه نتفرگ قرب ییادخ

و تیباذج و لکایه و ترپسا ِراولش و دراد نت هب هک یهاتوک نیتسآ و گنت ِترشیت و

! نوووج نوج نوج

: دیوگیم و دنکیم شیاپ رسات هب یهاگن شرآ
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؟؟ موناخ تیربِک ینومب ای یرب اجک -

فرح یدج دنکیم یعس ! هداتفین هار شناهد ِبآ ات دنکیم عمج ار شناهد و بل ایربک

: دنزب

.. نوم هنوخ -

: دیوگیم ، تسا دنخزوپ هب هیبش هک یباذج ی هدنخ کت اب شرآ

... یتسه عفال هک ونوا -

هب تسد و دوریمن شغ و تسا عیاض بخ ؟! تسا عیاض یلیخ ،ای دورب شغ ایربک

: دوشیم رمک

؟؟ بانج هگید -ِرما

. دراذگیم ولج مدق و دریگیم رد ارزا شا هیکت شرآ

؟؟ تسین تدرس -

: دیوگیم ، هداتسیا شیوربور رمک هب تسد هک روطنامه ایربک

؟؟ روطچ -

ارچ ال صا ؟! تسابیز ردقنا ارچ .. تروص ..نیا اهوم نیا و دتسیا یم شیوربور شرآ

؟؟ دشاب ابیز ردقنا دیاب

.. هسیخ تاهوم -

درم نیا ارچ ادخ ..یا شنحل .و ددرگیم هک یهاگن یارب دوریم دنب دراد شسفن ایربک

؟! دشاب نشخ خاالقو گس و یشحو باذج ردقنا دیاب

بخ.. هشعاب -

: دنکیم گنت ییاریگ رپزا ،اما شیارآ زا خیلا ِیماداب یاهمشچ یوت مشچ شرآ

... چنف بخ یروخیم امرس -
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شدوخ ِتسد و دنکیم رد یا هدنخ کت ایربک دنک؟! هلفن ار ایربک دهاوخیم ، یلیق یاو

: تسین

ما.. ییامرگ نم -عِه!هن

: دروآ یم نییاپ ار شیادص شرآ

مهب! یدادیم یگالس یتقو .. مدید وتندوب تاه موه -

شدوخ ِتسد ال صا شلمعلا سکع . دوشیم عطق لماک هظحل کی یارب ایربک ِسفن

: دبوکیم شرآ ی هنیس وهب دوشیم تشم شتسد یتقو تسین

! تیبرت -یب

ار دچیپیم شا هنیس یوت هک یدرد شرآ دوب. دیعب ایربک !زا یزان ِشحف هچ فوا

. دنکیم هقلح ایربک ِفیرظ ِچم ِرود تسد و دریگیم هدیدان

.. مدروآ تور وهب متیبرت یب هک دیشخبب -

: دهدیم ناکت ار دوخ ایربک

! نزن فرح ش هرابرد یضوع -

دنکیم یعس .و دنکیم هقلح شرمک ِرود تسد و دشکیم دوخ ِتمس ارهب وا شرآ

. دراد هگن دوخ ِشوغآ ِراصح یوت ار رقِچ و شومچ ِرتخد

؟؟؟ یشکیم تلا جخ ؟!ای هتخس تارب شیروآدای ؟؟ هیچ -

؟! دنکیم یروطنیا ارچ هک... تسا نیا دسریم ایربک ِنهذ هب هک یرکف نیلوا

! ینزب فرح ش هرابرد دایم مدب -

: دیوگیم ترارح ورپ دمع هب ششوگ وِمد دروآ یم نییاپ ار شرس شرآ

.. ینکیم یهارمه ماهاب ، هشب رارکت هگا االمن نیمه .. دایم تدب یدرک طلغ -وت

: دهدب لُه بقع ارهب وا دنکیم یعس تسد کی اب ایربک
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سلا! دص -

: دراذگیم ایربک ِشوگ ی الهل یور بل شرآ

؟؟ هشب تباث تهب ات مینک ناحتما -

؟! دنکیم تیذا ردقنا ارچ هدش! هناوید

اه... اجنیا نیزیرب همه منزیم داد ! شرآ رانک -ورب

. دنکیم سمل ار شرادمن و هاتوک یاهوم و دربیم ایربک ِرس ِتشپ ار شتسد کی شرآ

.. ییاجنیا تدوخ و نم ِرطاخ هب نوچ .. ینکیمن وراک -نیا

دوش. تیذا رتمک ات دشکیم بقع ار شرس ایربک

! مدموین نداد یگالس رطاخ -هب

ینارپ دگل هرابود ، هدنارپ هک یزیچ زا هدش نامیشپ ایربک و ددنخیم شرآ !! تفگ یچ

: دنکیم

اه هچب منک،االن هدامآ ور هنوحبص مرب راذب نک ملو زور! کی و دبا ات کاف ِد گنیکاف -

.. نشیم رادیب

: درادیم شهگن رتمکحم شرآ

.. ینک راک نم ی هنوخ وت یرادن قح هک متفگ تهب -

: دنکیم ونهلا هدش هدنامرد رگید ایربک

.. شرآ مرب راذب -

رت! محریب شرآ ، لباقم ورد

؟؟ یشیم تیذا یراد -

: دنزیم یدنخبل هنیک اب شرآ . دنکیم هاگن شیاهمشچ یوت طقف ایربک
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.. یدرکیم رکف مشاهاجنیا هب دیاب ، اجنیا یدموا نم ِندرک تیذا ِدصق هب یتقو -

؟؟؟ ار ندش تیذا مادک اقیقد ؟! دنکیم تالیف دراد ! هدرک عورش ار یزاب سپ

! امریم .. نکن -

: دیوگیم یزیمآ رخسمت ی هدنخ اب شرآ

مک یدوز نیا ..هب ینکیم مک مملا ع یور .. یتسین ندروآ مک ِمدآ !وت چنف هگید -هن

؟؟؟ یرب یراذب و یرایب

. دنکیم یروآدای شیارب ار بشید یاهفرح دراد شرآ هک دنامیم تام ایربک

: دهدیم همادا و دشکیم نییاپ ایربک یاهبل ارات شهاگن شرآ

یور هرارق .. یرایبرد یفیلکت زابال وتدوخ و نم ات یدموا یدشاپ هک یتسه نز ردقنا -

! ینک مک ونم

هک مه ایربک ! دراد هگن ار ایربک هک دنکیم کیرحت دراد هناکریز و گنشق هچ یضوع

! دتفیب ینک مک ور یوت هک یتقو دنک محر ادخ ... فوا

.. شرآ یشیم تیذا تدوخ -

: دشکیم باالرت دوخ ِتروص ارات ایربک ِتروص و دریگیم ار شرس ِتشپ یاهوم شرآ

! هریم وت ِمشچ وت شِدود ، مشب تیذا -نم

: دیوگیم مکحم شیاهمشچ رد ،اما دریگیم یسفن یتخس هب ایربک

. منکیمن رکف ابوت ندموا هب -نم

: دنزیم چپ دیدهت رپزا ایربک ِبل هب کیدزن و دوشیم هدرشف شرآ ِکف

! ایربک مشب یضوع نکن مکیرحت -

یزاب یضوع هچ اقیقد ندش، یضوع زا شرآ ِروظنم دنادیمن و تسا تام ایربک

هدش! یضوع مه االشن نیمه .. دنکیم رکف !اما تسیا
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: دیوگیم مارآ !و هدیخرُگ هک درواین شیور هب دنکیم یعس

منک! رکف منوتیمن هار نوا هب -نم

دنچ رد تسرد ایربک یاهبل و.. دنزیم گنچ شناتشگنا ِنایم مرن ار شیاهوم شرآ

شدوخ یارب ومه دوشب یضوع و دنک یمحریب دهاوخیم . تسا شیاهبل ِیتناس

: دنکیم دیدهت رت ترارح .رپ ایربک یارب دنک،ومه رت تخس

... یمهفب یاوخیمن سپ -

: دریگب هلصاف یمک ات دروآ یم راشف یوا هنیس هب شتشم اب ایربک

... یمهفب یاوخیمن -وت

هلصاف نیرتمک ورد دنزیم ایربک ِینیب ارهب شا ینیب یصرح رپ ِدنخجک اب شرآ

: دیوگیم

زا لبق هیچ... تهار هک یمهفب دیاب وت ..اما ممهفب ماوخیمن ور وت ِلثم یقمحا -نم

! یمهفب منک تروبجم مدوخ هکنیا

: شناهد یوت دیآ یم دراد شبلق و دراشفیم مشچ ایربک

! بقع ..ورب شرآ نکن دیدهت ونم ردقنا -

مه گرم اهزا هظحل نیا زا ندنک ولد دشکیم سفن دراد یتخس هب شدوخ شرآ

روطره ار ایربک دراد تسود .. دشاب محریب دراد تسود تس... یبصع . تسا رت تخس

هاتوک ایربک دیاش .اما... شدربب ، تساوخ شدوخ هک اجره و دراد هگن دوخ یارب هدش،

! تسه تصرف زونه ..اه؟! دهاوخب شدوخ و دیایب

نک... رکف شهب -

: درغیم شیاهمشچ یوت هدنامرد ایربک

؟؟؟ یچ -وت

کت یگالِس ِریخ .عفالزا دنکیم اجباج ایربک ِتحاران یاهمشچ و اهبل ِنیب یهاگن شرآ
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هب ایربک . دنکیم شیاهر هرابکی وهب درذگیم هسوسو ورپ باعل و گنر شوخ ی هناد

. دتسیا یم فاص شرآ هدش! تسس ردقچ شیاهاپ و دنکیم ظفح ار شلداعت یتخس

نومه اب .اما دهدیم ناشن رورغم ار وا رتشیب یلیخ شرهاظ ! دایز یلیخ دراد، رورغ

: دیوگیم رورغ

! منومهفب تهب مدوخ ،ای مهفب ...ای مشاب نیرتمهم تارب ماوخیم -نم

طقف ... طقف و دوشیم لخاد . ددرگیمرب و دراذگیم هدز تهب ار ایربک و دیوگیم

ارچ ایربک . دنکب یراکره ابوا ندنام یارب .هک دشاب نیرتمهم کرتخد یارب دهاوخیم

؟! دمهفیمن ار نیا

مکحم شبلق ردقچ . دنیشنیم شبلق یور شتسد . دنکیم هاگن شنتفر هب ایربک

. تسا نیرت یضوع ، هشرآ نیا ال صا اقآ ؟؟ تسا رورغم ؟؟ تس یهاوخدوخ . دبوکیم

نیرت یتنعل و.. یضوع و ینتساوخ و صاخ درم نیا تس؟! ینتساوخ ردقنا ارچ اما...

! یلیق ، تسا

ایربک بخ.. . دنامیم شاهاب ، دشاب مهم شرآ یارب رگا . دتفا یم رایماک یاهفرح ِدای هب

وا رطاخ هب هک دشاب مهم ردقنا شرآ یارب دهاوخیم ! شرآ ِلثم ... دراد تسود مه

؟! شرآ زا رتشیب ؟؟؟ دوشب یضوع دنک؟! هچ دیاب . دنامب

دنادیمن .حاال ندرک تیذا هب درک عورش هک دوب شدوخ لوا . دیوگیم تسار شرآ

باختنا ار هار کی طقف هک دنک شروبجم دهاوخیم روطچ و دراد یا همانرب هچ شرآ

. دتفیب ووال لوه وهب دریگب سرتسا هک هدش ثعاب ، نتسنادن نیمه دنک.و

شرآ هک دنیبب و دهد ناشن شرآ ارهب شیایربک ِدوخ ار.. شدوخ طقف هک هدمآ اجنیا

،ایهن! دنامیم ایربک نیمه اب

دهاوخیمن . دنکب یرگید ِراک چیه دهاوخیمن . دنادیمن ؟؟؟ دنکب مه یرگید ِراک دیاب

یزاب فیثک دنک.. یزاب دب دهاوخیمن دنک. لیمحت ار دوخ دهاوخیمن .. دنکب شکیرحت

؟! دوشیم . دشاب مهم شرآ یارب شدوخ ِدوخ و دشاب شدوخ دهاوخیم طقف دنک.

طقف دادریت و ناحبس و شرآ ات. راهچ اهرتخد وزا دنا هدنام هسات طقف ، اهرسپ زا
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لیوحت ار سکچیه ردقنا و تخادنا هار مخت و مخا ردقنا بشید شرآ رخآ . دندنام

هلا خرتخد هک تفرگ ندنام ِزوجم نیا ِرطاخ هب طقف مه دادریت ! دنتفر همه هک تفرگن

! نوج یلا ِتسود نیمه . دندزمان مهاب ییاهروج کی و دوب مه شا

. دزاونیم و هدروآ دوخ اب یراتیگ دادریت دنا. هتسشن لحاس ِرانک همه و تسا رصع

هدرک عونمم ار یلکلا ِتابورشم شرآ یاقآ و دنا هدروآ یکاروخ و یاچ و نایلق ِطاسب

رارق تیولوا رد اهنیا زا تظفاحم ... رخآ دنتسه هچنف یخُد نیا و شرهاوخ ! تسا

. شا هدش افوکش ِتابصعت ِنابرق و دراد

شیاهمشچ . دنکیم دود نایلق و هداد مل یلحاس یلدنص یور کراولش کی اب شدوخ

شه وکال هدرک نت هب یا هزماب ِیدوه هک دوشیم هدیشک ییایربک ِتمس هب یهاگ رهزا

هب دراذگیم شرآ .اما دراد هبرگ ِشوگ ود شا یدوه .کالِه هدیشک شرس یور ار

! گاپ هلوت کی یاهشوگ ِباسح

هچ . دنتسین ایند نیا یوت وکال دنا هدش مه قرغ هک شیاتس شا هلا خرتخد و دادریت

! شیارب دنزیم مه یراتیگ

ال صا دهاوخیمن . دنزیم فرح ناحبس و شوهم ،اب زغمراهچ ِندروخ ِلا حرد یلو ایربک

هک تسا نیا ِرکف ورد دنزیمن یفرح سکچیه هکاب یشرآ . دهدب شرآ ارهب شساوح

دنک! دوخ ِریگرد امامت ار کرتخد ِرکف روطچ

: دیوگیم و ددنخیم هدز، ناحبس هک یفرح ِباوج رد ایربک

.. یتسه یک هگید وت بَلج -یَا

: دیوگیم مخا واب دشکیم رتکیدزن ار شرس دعب و

؟؟؟ یتشاد هگن ور هفحُت نیا -وت

: ددنخیم شوهم و دشکیم ارباال شیاهوربا ناحبس

؟! هراچیب نوا هب یداد ریگ -زاب

: دنکیم اجباج رتخد ود نیب یهاگن ناحبس
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؟؟ هراچیب مودک -

رکف شرآ . دننازرلیم لد ناش هدش کیراب اه یماداب نیا و دنکیم کیراب مشچ ایربک

مشچ یروطنیا یرسپ چیه یارب تقوچیه ات دنزب ایربک ِرس وت یکی دیاب هک دنکیم

! دنکن عمج

.. مگیم وموناخ رتنع نومه .. نزن هار نوا هب وتدوخ -

: دیوگیم و دراذگیمن شوهم .هک تسا ندز هار نآ ارهب دوخ یادخ هک مه ناحبس

.. هگیم ور اسیلا -اباب

: دیوگیم یپچ ی هدنخ اب دعب و دیوگیم باالیی دنلب ِناهآ ناحبس

؟؟؟ هچب ماوت -

همه ..اب تسا نیمه اعقاو ایربک یلو . دوشیم تیذا دراد هتساوخان و درادن لمحت شرآ

! هدرک طلغ و.. تحار

هچ ؟؟ دوشن ساسح ؟؟ دهدن تیمها ؟! دنزب رشت دیاب . تسا فیلکت وبال دشکیم یفوه

دنک؟!

: دیوگیم ناحبس هب ور ایربک

؟؟ ور هقیتع یتشاد شهگن یچ هساو -

: دیوگیم یراد روظنم ی هدنخ واب دنکیم یمخا ناحبس

وش! شلا یخیب .. متشاد هگن مدوخ هساو -

: دیوگیم هدنخ واب دنلب شوهم تس؟! یدج ناحبس . دنامیم تام ایربک

؟! نووووج یلا ؟؟ ناحبس هربخ هچ وووووا -

: دیوگیم رتخد ود هب ور یکمشچ اب ناحبس

! نوج یلا هرررآ -
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: ددنخیم هدز تهب ایربک

.. نکن ایخوش نیا زا نم ..اب نکن .. هئوت ِفیح ! شداد وگن شاداد -

ریگرد ار کرتخد ات دنکیم باختنا هرخ ارباال یهار کی و دنکیمن لمحت رگید شرآ

دنک:

دش.. درس تییاچ ایربک -

! تسا رت روآ تریح مه ناحبس ِتکرح زا یتح ، شرآ ِتبحم ورپ ییوهکی ِهجوت

ار شبلق ایربک طسو نیا و دندرگیمرب شتمس هب وهکی ، مشچ تفج جنپ ره هک یروج

. دشکیم نوریب شراولش یوت زا روز هب

یمخا و دنکن هجوت ، هدنام شیور هک یا هدش تشرد یاهمشچ هب دنکیم یعس شرآ

: دنکیم هراشا دنکیم هراشا ایربک وهب دنکیم

! روخب وتییاچ -

: دیوگیم بل ِریز هدز تهب و دنکیم جک یناهد و بل ایربک

! ازیچ -هچ

: دیوگیم شرآ و دروخیم ار شیاچ

... روخب متزغمراهچ -

. دنکیم حشرت دوخ زا دراد یلیق یروطنیمه ایربک هک یروج ار! کرتخد دنکیم رتریگرد

: دزادنا یم هکیت ناحبس

.. میمدآ مام شرآ -

: دهدیم یا هدنخ کت اب یباوج مه شرآ

رخ! هرن نک تتفوک ماوت -

: دیوگیم و دوشیم رهاظ ناشرس ِتشپ اسیلا . دوشیم دنلب عمج ی هدنخ یادص
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؟؟ دیدنخیم یچ -هب

. دوشیم عمج ینآ هب ایربک ی هدنخ

هنک! نومتفوک دش، شادیپ یقیز .. امدیدنخیم میتشاد هک دوب هتشذگن هقیقد ود -آایب

: دیوگیم ایربک هب ور رمک هب تسد و دونشیم اسیلا

؟؟ یدوب نم -اب

: دیوگیم سکلیر یلیخ مه ایربک

؟؟؟ قولوت قَلَت میراد مه یا هگید ِیقیز اجنیا وت زج هگم -

: دیوگیم ثکم واب دنامیم زاب صرح زا اسیلا ناهد

؟؟ یدن نوشن وتدوخ نیا زا رتشیب و یراد هگن تدوخ هساو وتبدا هشیم -

: دیوگیم یا هرخسم ی هدنخ کت واب دوشیم جک ایربک ِبل

؟؟ هروخن تتخیر هب ممشچ هک یرانک هشوگ هی ینیشب هشیم -

: دیوگیم ، دهدیم شندرگ هب هک یرق واب دنکیم کیراب مشچ اسیلا

! مزیزع مدنوم وت ِرطاخ هب طقف -

، دنیبیم ار رتخد نیا ایربک ال صا اه! ندنازچ نآ ،زا دنازچب ار ایربک دهاوخیم ینعی

. تسین شدوخ ِتسد و دوشیم یبصع

؟؟ هریگب تدرد رتمک هک مدب یروطچ وتفطل نیا ِباوج -

دنک: یرگ هطساو دنکیم یعس ناحبس

... روخب یزیچ هی نیشب ایب اسیلا لا.. یخیب اه هچب -

: دیوگیم ، دزادنا یم هکباال ییوربا واب دریگیمن ایربک زا مشچ اسیلا

! شرآ ِشیپ مریم .. منیشب نم تسین اج هک اجنیا -
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ایآ؟! تسا هدیسرن اسیلا ِندرک هراپ ِتقو و دنوشیم هدییاس مه یور ایربک یاهنادند

: دوریم شرآ ِتمس وهب دریگیم شیارب یا هفایق اسیلا

یلیخ هخآ ، امتشادرب شزا مکی ؟؟ هئوت هساو هلا چخی وت هک یکشاول نوا شرآ -

دوب.. هزمشوخ

شرآ ! دنامیم هلمح ی هدامآ ِربب هدام کی ِلثم حتلا نیا .رد دوشیم تشم ایربک ِتسد

هدنخ کت دیآ.اب یم ششوخ .. شا یخزرب ی هفایق وزا دزادنا یم ایربک هب هاگن کی

: دیوگیم یراد روظنم ی

.. هدروآ صوصخم م هساو ماقیفر زا یکی .. نوج شون -

هک ییایربک ،و دنیشنیم شرآ ِرانک ِیلدنص یور دراد هک ییاسیلا ِنیب یهاگن ناحبس

دوش! اوعد هک تسا .االن دنکیم اجباج ، هدروخ نیچ شا ینیب

: دیوگیم ، دنیشنب اسیلا هکنیا زا لبق

.. اجنیا نیشب ایب -یلا

: دیوگیم و دتسیا یم روطنامه اسیلا

؟! اجک -

: دیوگیم و دنزیم ایربک ِرمک هب مکحم یکی تسد اب ناحبس

! اجنیا دایب اسیلا ، نیشب رونوا ورب وشاپ ... هدرک شوخ اج اجنیا هچ ! منیبب وشاپ -

رشت مخا اب ناحبس . دتسیا یم فاص هرابود و دوشیم ترپ ولج هب رود کی ایربک

: دنزیم

! هگید وشاپ -

اما ایربک ! اسیلا یتح . دنمهفیم ار ناحبس ِتین همه یلو ، دنزیمن یفرح سکچیه

: دیوگیم و دوشیم دنلب . دنزیم مه سدح هک دنچره تس.. یطاق

.. ناحبس مدوب تحار اجنیا -
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: دیوگیم شوهم

... هنیشب ام ِشیپ اسیلا میراد تسود ام یلو -

درو ایربک اب هناتسود ریغ یهاگن دیآ. یم ناشتمس وهب دنزیم یدنخبل رابجا هب اسیلا

یم شرآ ِرانک هب یهاگن هداتسیا روطنامه ایربک .و دنیشنیم ایربک یاج و دننکیم لدب

. دنکیم شهاگن طقف فرح ِنودب و دهدیم هیکت شا یلحاس ِیلدنص هب شرآ . دزادنا

. دنکیم یروآدای ار حبص یاهفرح هک تس یروط مه شهاگن

: دیوگیم شرآ ِهاگن نامه هب هریخ ایربک

! منیشب وت ِشیپ مایب دایمن مشوخ -

: دیوگیم ندز راتیگ ِلا حرد دادریت . دسریم شوگ اههب هچب ِزیر ی هدنخ یادص

.. نومشاداد هب هدب راختفا ور هعفد نیا -حاال

:هب دیوگب .ثمال دراد شزا رورغ رپ ِتکرح کی ِراظتنا و تسا شرآ ی هریخ ایربک

مکِلا رد شیاج هب .اما دنارپب یزیچ کی زیمآ رخسمت یا هدنخ !ایاب ممشپ !ایهب کرد

: دیوگیم بجعت

.. تیربک نم ِشیپ نیشب -ایب

، هدروآ شیارب هک یصوصخم ِکشاول هکنیا زا تحاران همه دوب..نآ ینابصع همه نآ

شبلق ییوهکی شزیر و بجعت ارهب شیاج وهکی یروخلد همه درک.نآ شتفوک اسیلا

نیا و یشحو هشیمه ِشرآ ! هدمآ دنب ناشنابز تریح زا مه هیقب هک روطنامه داد.

اه؟!! یزاب رگیج

: دیوگیم یزیچ کی یکی

! عوهوا -

: دهدیم باوج مخا اب مه شرآ ! دیکرتیم تفگیمن ورگا دوب ناحبس

... ایربک نیشب ریگب !ایب دنبب -
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شرآ نامه شرآ یلو...نیا . دنیشنیم شرآ ِرانک و دوریم ناش هریخ ِهاگن ِریز ایربک

؟! تسا

دیآ: یم رادانعم یاههاگن هب یا هبذج و درادیمرب ار زغمراهچ ِفرظ شرآ

! هشاب نوتدوخ ِراک هب نوتساوح -

هرابود دادریت . دنشکیم تمس کی ارهب ناشهاگن مادکره و دنریگیم مشچ اه هچب

: دیوگیم یمارآ ی هدنخ اب اسیلا و دوشیم شا هلا خرتخد یارب ندز راتیگ ِلوغشم

اه.. هش کنخ ملد منوزوسب ور هرتخد نیا مکی تشاذن -

ِنماد و دراد نت هب یهاتوک ی هزییاپ ِزولب . دنکیم اسیلا یاپ اترس هب یهاگن ناحبس

قمحا .زا شیاه یرتچ ونآ هتخیر شرود هک یتخَل و زاب یاهوم ..اب دنلب ِیلحاس

! دریگیم شصرح .. شندوب

.. نورذگب شوخ تدوخ ،اب رتخد نوا ِندنوزوس یاج -هب

: دروآ یم نییاپ ار شیادص ناحبس . دنکیم شهاگن اسیلا

شساسح ردقنا و رادرب ایربک ِندرک کیرحت زا تسد متفگن ؟ متفگ یچ تهب بشید -

؟؟ نکن

: دروآ یم نییاپ ار شیادص مه اسیلا

بخ ، هنکیم یبدا یب یروطنیا یتقو نم.. هب هرپیم یه مرادن یراک نیا اب نم هخآ -

! مدب شصرح و منک تالیف داوخیم ملد منم

: دیوگیم یمارآ یلیخ یادص اب ناحبس

رتدب نا، یعضو هچ وت ینک کرد هکنیا یاج هب ؟؟ ونوشزور و حلا یینبیمن ! دوخیب -

؟؟ یریم نوشباصعا ور

ِندروخ ِلوغشم و دزادنا یم یاباال هناش ، دریگیم دوخ هب هک یسول ی هفایق اب اسیلا

. دوشیم قنتالت
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: دیوگیم ایربک هب ور اه هتسپ زغم ِندرک ادج ِلا حرد شرآ

.. راذب تنهد وت مه یزیچ ،هی ینزب فرح زیر هی هکنیا یاج -هب

ایربک ِتمس ارهب هدرک ادج یاه هتسپ شرآ ! دروایبرد خاش دهاوخیم رگید ایربک

: دریگیم

.. روخب -

: دیوگن دناوتیمن و تسا شرآ یاهمشچ هب شا هدز تهب ِهاگن

؟! یدرک ادج نم هساو ور انیا -االن

: دشکیم یبل شرآ

.. روخب ماوت یلو ، مدرک ادج مدوخ هساو -

: دیوگیم یا هدنخ کت واب دنرپیم باال ایربک یاهوربا

؟؟ تارب مریمیم یگیمن یدنخیم یروطنیا -

: دربیم ایربک ِناهد ِتمس وهب درادیمرب اهار هتسپ زغم زا یکی شدوخ شرآ

! مارب یریمب مراد تسود -

دناوتیم هن رگید هک دوشیم ییاوه و حلا کی شبلق . دوشیم عمج ًانآ ایربک ی هدنخ

؟! دنکیم راتفر یروطنیا ارچ . دریگب شزا مشچ دناوتیم ،وهن دنزب یفرح

: دراذگیم شزاب همین یاهبل ِنیب ار هتسپ زغم و دنکیم ایربک یاهبل هب یهاگن شرآ

... مربب مدوخ وتاب هزانج نم -دعب

هتسپ ِزغم ِندروخ ِلا حرد و دوشیم هدیشک رگید تمس شهاگن . دوریم دنب ایربک ِسفن

. دنکیم رکف ، دمفهیمن هک یراتفر ،هب هتشاذگ شناهد یوت شرآ هک یا

یمک .. نتساوخ اب یدایز یمک . دنکیم شهاگن قیقد ، نایلق هب ندز کُپ لا حرد شرآ

! روظنم اب یدایز یمک .. هنیک اب یدایز
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نم... ِگاپ هلوت -

: دنکیم شهاگن و دزیریم ورف یرُه شبلق

! شرآ -

: دیوگیم مارآ و دنزیم یمرن ِدنخبل هدش هدرشف یکف اب شرآ

.. دایمن مشوخ ! هرتخد ریگن مرگ دایز ارخ هرن ی هیقب و ناحبس -اب

یا! هفرح ِقوف ِتکرح کی دنیوگیم نیا هب واو

: دنارپیم یزیچ و دهدب یباوج هچ دنادیمن . دنکیم جیگ دراد ار ایربک

... منیمه نم عین! مهم ... داین تِشوخ -وُخ

: دیوگیم یدیدهترپ و مارآ ِنحل واب دنکیم رامخ مشچ شرآ

! هسیورس تنهد داین، مشوخ نوچ وش... ضوع سپ -

! مناخ لوگنخ تسا تنوشخ ِقشاع رتخد نیا و دنوشیم رادیدپ اه یلیق

هرتخد نیا یداد ور هکشاول .. هسیورس تنهد .. ماوت ..وُخ یلیق تساج نآ ماک -هِه!

! دروخ

یضار ، هدرک شکیرحت هکنیا زا شرآ . درکیم هتکس تفگیمن ورگا دوب هدنام شلد یوت

: دیوگیم هناقداص دنچره ، دسریم رظن هب

و لِچ و لُخ ِتیربک !هی مرادن راک یرتخد چیه ..کالاب مرادن یراک هرتخد نیا اب -نم

هب شاهاب تسین رارق راگنا .. همهفیمن ! هلگسا منوا هک هتفرگ ونم ِمشچ هدنوم بقع

ِمدآ نیرتمهم شارب هک منوم یم یرتخد اب نم دایم،هن نم اب نوا ..هن مسرب ییاج

.. متسین شیگدنز

: دنزیم شیادص یا هتفر لیلحت یادص واب هدارا یب . دنام یم تام هظحل کی ایربک

... شرآ -
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: دیوگیم یرتمارآ یادص واب دنکیم یگنرمک ِمخا شرآ

؟؟ ینکیمن رکف نم اب ندموا هب !وت همهم یلیخ م هساو منم رورغ ، تیربک هدنمرش -

یدیمهف ایهن..هگا هیچ تتسرد ِهار یمهفیم منیبب منکیم ربص تدم نیا وت منم ... شاب

. دایمنرب نم ِتسد زا یراک هگید ، ینومب تتیرخ وت یتساوخ زاب مرگا ... چیه هک

روش هب ایربک ِبلق . دنکیم اشامت طقف و دناسرتیم و دزادنا یم هزرل ارهب کرتخد ِلد

: دیوگیم دنت هک تسین شدوخ ِتسد . دتفا یم

؟؟ هشاب دیاب نم ِفرط شزا همه -

دمهفیم ،اما دنکیمن ناشهاگن سکچیه هک دنچره . دناخرچیم عمج ِنیب یهاگن شرآ

: دریگیم ار ایربک یوزاب و دنکیم یمخا تس. اهنآ ِشیپ اه ساوح هک

! وشاپ -

: دیوگیم ایربک . دنکیم دنلب یلدنص یور ارزا ایربک و دوشیم دنلب شدوخ

هدب.. ونم ِباوج -

هجوت ِثعاب و دننک ثحب عمج یوت دهاوخیمن . دنکیم رود عمج وزا دشکیم ار وا شرآ

. دنوشب نارگید

: دیوگیم ، درادیمرب مدق لحاس یوت و هدیشک ار ایربک یوزاب هک روطنامه

! مداد بقال وتباوج -

دنک: اهر ار شیوزاب شرآ ات دهدیم ناکت ار دوخ ایربک

؟؟ یتفگ یچ .. یدادن -هن

: دنوشیم رترود و دنکیمن شیاهر شرآ

! مهفب متفگ -

: دیوگیم ، دوشیم هدیشک شهارمه هک روطنامه ایربک
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؟؟ یمهفیم ونم -وت

رمک هب تسد و دنکیم اهر ار شتسد . دشکیم دوخ یوربور ار ووا دتسیا یم شرآ

: دنکیم شا یبصع ایربک ِرُپ یاهمشچ و دراد مخا . دوشیم

! نکن ضغب -

: دوشیم دنلب ضغب اب ایربک یادص

؟؟ یمهفیم ونم وگب..وت نم هب ؟؟ منک ضغب هراد یلیلد هچ ! منکیمن -

: دیوگیم دنا هدش مه رد تدش هب هک ییاهمخا اب شرآ

؟؟؟ هتربخ ..هچ یاوخیم مهاب ویچ همه .. ممهفیمن وت زا یهاوخدوخ زج یچیه -نم

: ددنخیم ضغب واب هدنامرد ایربک

؟؟ منک باختنا دیاب ارچ ؟!! مشاب هتشاد مهاب ور همه دیابن ارچ ؟! هشیمن ارچ بخ -

ونوت همه دیراذیمن ارچ ؟؟ نشاب ماشاداد ،مه هشاب منامام ،مه یشاب وت مه دیابن ارچ

؟! مشاب هتشاد مهاب

: دهدیم همادا ..و دشکیم شتروص ارهب شنیتسآ و دکچیم شکشا

؟؟ دینکیم مروبجم ش همه ارچ منک.. باختنا مرادن تسود -

لُه بقع ارهب ووا دراذگیم ایربک ی هناش یور ار شتسد . دزیریم مه هب شرآ

: دهدیم

! نکن هیرگ متفگ -

: دوشیم دنلب ایربک یادص

، مشاب منامام ِشیپ مه هشیمن ارچ هدب... ومباوج ! شاب هتشادن یراک ینم هیرگ -هب

؟؟ یشاب مشیپ وت ،مه ماشاداد ِشیپ مه

: دیوگیم یمارآ یادص و تینابصع واب دریگیم شصرح کرتخد ِیمهفن زا شرآ
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؟؟ ایربک یهاوخدوخ ردقنا ارچ -

: دیوگیم تینابصع و تریح اب ایربک

ایوت؟! مهاوخدوخ -نم

تس: وا رتزا ینابصع شرآ

!! یهاوخدوخ -وت!وت

: دهدیم همادا و دنزیم ایربک ی هنیس هب تنوشخ اراب شا هراشا تشگنا

هک یهاوخدوخ ! دیشخبب ..هن یشاب هتشاد مهاب ویچ همه یاوخیم هک یهاوخدوخ -وت

دشن بخ ، دشن مرگا ... مشاب دش، رگا منم .. یشاب هتشاد وت هداونوخ یاوخیم طقف

! ینّکن لد تاشاداد و تنامام زا هک هنیا مهم ! منهج هب هگید

: دیوگیم ثکم اب ایربک

.. تسین یروطنیا -

: دیوگیم صرح اب شرآ

انوا وت هساو تیولوا نوچ .. هیروطنیمه هک ینودیم بوخ متدوخ ! تسه ارچ -

مدشن تخبدب ردقنا منم .. یراد هگن ونم هک هنیا هساو طقف اجنیا یدموا ..هگا نتسه

... منزب راوید ردو هب ومدوخ منم، شمود ِتیولوا هک یسک ِنتشاد هگن هساو هک

: دریگیم شبلق و دوشیم گنت ایربک ِسفن

! تسین یروطنیا شرآ -

: دیوگیم هلصاف بال شرآ

؟؟؟ هیروطچ منیبب وگب وگب! تدوخ ؟؟ هیروطچ سپ -

ددرگیمرب . دریگیم مشچ و دنزیم یدنلب ِدنخزوپ شرآ . دهدب یباوج هچ دنادیمن ایربک

: دیوگیم و ددرگیمرب ایربک ِتمس هب هرابود دعب ..اما درادیمرب ولج هب یمدق و
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؟؟ هیچ وت ِلکشم ینودیم -

: ددنخیم صرح اب شرآ . دنکیم شهاگن طقف توکس رد ایربک

تال اقمحا ِلثم یراد زونه ! یشاب هتشاد مهاب ویچ همه هشیمن یدیمهفن زونه هکنیا -

بخ وت! هداونوخ صوصخ ..هب یراد هگن یضار تدوخ زا ور همه هک ینکیم ش

هک هروخنرب نوشهب تقو ..هی نشاب یضار تزا ، نوششیپ نومب راد.. هگن یضار .. شاب

؟؟؟ تدوخ یاه هتساوخ لا بند یرب یاوخیم

: دیوگیم و ددنخیم فسات اب شرآ . دهدب یباوج دناوتیمن و دزرلیم ایربک ی هناچ

نوشلد هک راکره و ننکب ونوشیگدنز ناوخب روطره هک نراد قح ؟؟ یچ انوا -اما

هک یکره اب رایهوک و رایماک ! قمحا یایربک ؟؟ هفیلکت یکبال طسو ..نیا ننکب تساوخ

... متنامام دوز! ای ..رید نوشیگدنز هنوخ ِرس نریم و ننکیم جاودزا داوخب نوشلد

: دیوگیم یفیعض یادص اب ایربک

... هنوتیمن نم ِنودب منامام -

: دوشیم دنلب شرآ یادص

؟؟ یچ شرخآ ؟؟؟ یِک -ات

: درادیمرب شتمس هب یمدق ایربک

و... تسه مماشاداد و منامام هب مساوح نم یروطنیا ... نومب وت بخ -

: دیوگیم شفرح ِنایم باصعا یب شرآ

ِدوخ نم ِلکشم .. تسین نتفر و ندنوم نم ِلکشم ! ایربک یمهفن وت ردقچ -

تسه یروطره یتقو ؟؟ یدرک ضرف یچ ونم ! هئوت ِیدنب تیولوا .. هئوت یارکف .. ییوت

یعقوت هچ نم ،زا یراد هگن منم هک یتسه مه یهار هی لا بند دعب ، ینومب یاوخیم

ِدیق ، ینومیم هکنیا رطاخ هب منم ، نوشاهاب نومب ،وت مزیزع هشاب مگب هک ؟؟ یراد

! یدرکن باختنا ونم هک ییوت ..اب منومیم تاهاب و منزیم ونتفر

؟! دنزب یفرح هچ .اما دوشیم یمخز اهفرح نیا اب شرآ ِرورغ روطچ هک دنیبیم ایربک
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دهاوخیم شلد هک درم نیا ؟!هب دشکیم باذع دراد شدوخ هک دنامهفب وا هب روطچ

ِردام هب شساوح و دشاب هتشاد ار وا دراد تسود هک دیوگب روطچ ، دشاب نیرتمهم

؟؟ دشاب مه شیاهنت

منک.. باختنا مرادن تسود -نم

: دنزیم یدنخرهز شرآ

.. ینومب یاوخیم طقف .. ینکیمن رکف نم اب ندموا الهب صا !وت یدرک بقال وتباختنا -اما

!! منهج ..هب مگیم منم ! هگید دشن بخ ، دشن مرگا .. یرادیم هگن منم هک دش حاالرگا

ال ..صا هرادن شزرا م هساو ، مشابن شیگدنز ِمدآ نیرتمهم ش هساو نم هک یرتخد

! هرادن تقایل

شرآ . دنزب دناوتیمن یفرح چیه و دروخیم رُس شا هنوگ یور ایربک ِکشا هظحل نامه

..اب یگتخیر مه وهب صرح ..اب تینابصع ..اب درادیمرب مدق . ددرگیمرب و دریگیم مشچ

: دوشیم دنلب تینابصع و یتحاران ِرس زا ایربک یادص . دراد هک یا هرخسم ِضغب

! مریم زورما نیمه یضوع -

ح نامه یوت یا هیناث . دراشفیم مشچ ، دنکیم تشم هک یتسد واب دتسیا یم شرآ

! تسین شدوخ ِتسد .اما دهدب تیمها دهاوخیمن .. ددرگرب دهاوخیمن و دنام یم تلا

ایربک . دنکیم دنت مدق شتمس وهب ددرگیمرب ، دوشیم هدرشف مه یور هک ییاهنادند اب

شهب شرآ .اما درادیمرب بقع هب یمدق شا، ینابصع ِتروص و تشرد ِتبیه ِندید اب

: دیوگیم تنوشخ .واب دنکیم ایربک ِتروص ِباق ار شتسد وود دسریم

ثحب تاهاب هگید متساوخیمن ؟؟؟ هیچ ینودیم ال صا ! یریم ینکیم یدایز ِطلغ -وت

! یمهفب هک منک تروبجم طقف متساوخیم . مدرک ثحب تاهاب االمن مدرک هابتشا منک..

.. ریگب دیدن االون یافرح کال

: دیوگیم ایربک ِسیخ یاهمشچ ورد دروخیم ناکت اج رد رارقیب

نیا طقف دیاب نم! طقف منم.. تیگدنز ِمدآ نیرتمهم هک یمهفب ات ینومیم اجنیا ردقنا -

ترخآ و لوا ِباختنا هک منکیم تروبجم .. هشاب نیمه طقف هک منکیم تروبجم .. هشاب

! ایربک مشاب نم
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هب یراشف شرآ . دنکیم شهاگن طقف هدش، تشرد یاهمشچ و هدنام زاب ِناهد اب ایربک

. دوشیم هدرشف شکف .. دراد مخا دیآ. یم باال تخس شسفن و دروآ یم شتروص

ردقنا .. دیسوب ردقنا ار اهبل نیا دیاب . دوشیم هدیشک ایربک یاهبل ِتمس هب شهاگن

شخ اهبل، نامه هب هریخ ! تفرگ ارردرب کرتخد ِسح و رکف و نهذ ِمامت هک دیسوب

: دنکیم همزمز راد

... یرادن نم زج یباختنا -وت

سفن . دنتفا یم مه یور ایربک یاهمشچ ! دسوبیم .. یمرن ارهب ایربک ِبل ِرانک دعب و

. درذگیم شرانک وزا دنکیم شیاهر هرابکی هب شرآ . دوشیم سبح شا هنیس یوت

هنیس یور تسد .. دنکیم سح شتروص ارهب امرگ ِییوهکی ِموجه .. دوشیم جیگ ایربک

مدق یوال ِتمس هب وا هب تشپ دراد شرآ هک دنیبیم ..و ددرگیمرب و دراذگیم شا

. درادیمرب

: دیوگیم دنلب هک تسا هدارا یب

! هاوخدوخ -

ار شدوخ هار طقف . دهدیمن ناشن مه یلمعلا سکع چیه و ددرگیمنرب یتح شرآ

: دنکیم همزمز بل ِریز شنتفر هب هریخ ایربک .. دوریم

... هاوخدوخ .. ِیشحو -

یه شرس یوت شرآ یاهفرح دش! هدیسوب .. مهزاب و دراذگیم شناهد یولج تسد

روج و عمج ار دوخ تسا تخس دنک. رکف تمسق مادک هب دنادیمن .. دوشیم رارکت

هب نیا یارب رگم .. رخآ و تسا مگردرس ردقچ هک یاو دنک؟! رکف نتفر هب دیاب . ندرک

شرآ اب رخآ ؟! باختنا کی طقف ؟؟ای دشاب هتشاد دیاب مه رگید باختنا ؟! هدمآ اجنیا

؟! دورب اجک

اه هچب عمج هب رود زا یهاگن فیلکت .بال دنکیم رکف و دتسیا یم اجنامه اه هقیقد

کی . دشاب اهنت دراد تسود رتشیب و درادن ار عمج ی هلصوح یوال. هب یهاگن و دنکیم

ِشرآ و.. دزوسیم و دنکیم زگ زگ شبل ی هشوگ زونه دنک. رکف و دنیشنب یرانک هشوگ

. تخیر مه ارهب شلا ویخ رکف ِمامت مهزاب یضوع
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هک دنیبیم دوش. رتهب شلا ح دهاوخیم و دنکیم رکف و دتسیا یم اجنامه یعبر کی

دنلب ار شیادص رود نامه .زا دراد نت هب نوریب ِسابل و هدمآ نوریب یوال زا شرآ

: دیوگیم و دنکیم

.. دینزب گنز دیتساوخ یزیچ ، نوریب مریم مراد -نم

دناوتیم ! تسا بوخ ، دورب نوریب دهاوخیم هک نیمه .اما تسین حضاو دایز شیادص

. دشاب اهنت یوال یوت یتعاس کی و دروایب یگلصوح ویب باوخ ی هناهب

. دورب نوریب رد یکی نآ ،اتزا دوشیم لخاد و دریگیم مشچ ایربک هب رخآ ِهاگن اب شرآ

: دنکیم دنلب ار شیادص اه هچب هب وور دوریم یوال ِتمس هب شنتفر زا دعب ایربک

.. مباوخب مریم یتعاس هی -نم

ِزور و الحلا صا شرآ و ایربک هک دننکیم کرد همه . دنکیمن یتفلا خم چیه سکچیه

. دنرادن یتسرد

شرکف روطچ دنادیمن . تسا هریخ فقس وهب هدیشک زارد قاتا یوت ِتخت یور ایربک

؟؟؟ دورب و دراذگب اهنت ار هناورپ هنن رخآ روطچ دنک. یدنب عمج ار

ِدنخبل ، هناورپ هنن ِمسا ِندید .اب دروخیم گنز شا یشوگ هک تساهرکف نیمه یوت

ار همه دناوتیمن هک رخآ ؟؟ات یچ هک هرخ باال دیوگیم شرآ دیآ. یم شبل یور یخلت

! ادخب تس یدرمان رگید ندش رود ردقنا ... رخآ یلو . دراد هگن یضار

: دهدیم باوج

؟؟ هنن منوج -

: دهدیم ار شرکذت دنچره ، دریگیمن تخس رگید هناورپ

؟؟ مونشب یباسح تسرد ِباوج هی وت زا راب هی نم -دش

هدیدن یدج هشیمه ی هناورپ هنن زا یتبحم ردقنآ تقوچیه . دنکیم ضغب ارچ دنادیمن

یوا هتسباو شردام هک دنادیم بوخ یلو.. . دنتشاد ثحب مهاب هشیمه اهتقو رتشیب و

تس.
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: ددنخب دنکیم یعس

؟ ینکن ماوعد و منزب فرح تاهاب راب هی نم -دش

: دیوگیم دوز هناورپ

... مدرکن تاوعد هک -نم

تحار و دروایب تسد هب یا هناهب ات دهاوخیم ندش اوعد شلد ایربک یلو ، درکن اوعد

دنک. هیرگ

؟؟ ربخ ..هچ یدرکن -وُخ..

؟؟ یدب ربخ تدوخ زا یدزن گنز هی ارچ ؟ هرذگیم شوخ ربخ؟! هچ -وت

: دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن

ین... دب خیلا تاج -

؟؟ یدرگیمرب -یک

دوب شیپ ِتعاس مین نیمه و دمهفیمن ار شبارخ الحِلا صا یسک ! دنادیم ..هچ ددرگرب

دیاب امتح شرآ اب یظفاحادخ ِعقوم ، دورب شیپ روطنیمه رگا . دیسوب ار وا شرآ هک

دنک! رکف ندرُم وهب درخب هدامآ ِربق کی

.. منومب یزور دنچ هی دیاش اه.. هچب اب میتسه -حاال

: دیوگیم ینارگن اب هناورپ

؟؟ یتسه تدوخ ِبقارم -

: دروآ یمرد دوخ زا ییادص هاتوک

.. موه -

ِمود ِوش رطاخ هب یتقو دنچ هی منم .. نورذگب شوخ ، ینوتیم هک ییاج ات مزیزع -

مهب مه یکمک وهی یدوب مشیپ تساوخیم ملد یلیخ .. هغولش مرس هزییاپ
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.. هشب ضوع ت هیحور مکی و یشاب تدوخ ِرکف عفالهب مداد حیجرت یلو .. یدرکیم

: دسرپیم ثکم اب هناورپ .و درادن نتفگ یارب یفرح

؟؟ ربخ هچ شرآ ..زا یتسار -

ِتمس هب شهاگن . دشکیم ریت شبلق ، دونشیم هناورپ هنن ِنابز ارزا شرآ ِمسا هک نیمه

؟؟ دسرب اجک هب تسا رارق شرآ ..اب ددرگیمرب هرجنپ

.. یچیه -عفال

؟؟ هرب هرارق .. یدج -

: دونشیم ار هناورپ هنن یادص . دنکیم توکس یا هیناث دنچ و دنیشنیم

؟؟ ایربک -ولا

: دیوگیم وهکی و دروخیم لوو ایربک ِنهذ یوت یزیچ

؟؟ یشیم تیذا مرب... تِشیپ زا تقو هی نم -هگا

: دسرپیم بجعت اب هناورپ

یچ؟!! -

: دسرپیم لوه واب هرابود هناورپ ، دنزب یفرح دناوتیمن یتقو

؟؟؟ هیچ تروظنم ؟! یرب اجک -

: دیوگیم و دشکیم شا هتسخ یاهمشچ هب یتسد

تحار نم تباب زا متلا ،یخ سرب تِراک .هب متفگ یزیچ هی یروطنیمه لا.. یخیب یچیه -

؟؟ یرادن یراک .. هشاب

: دیوگیم یتقو تسا بجعتم زونه هناورپ

.. شاب تدوخ ِبقارم .. منزیم گنز تهب زاب -هن
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یا هشوگ کی ار یشوگ . دنکیم عطق ار سامت و دنکیم یظفاحادخ هناورپ هنن اب

. دنکیم یگفخ ِساسحا .. دراد یدب حِلا کی . دنام یم هریخ فقس هب مهزاب و دراذگیم

اب ندوب ِنیب دیاب ارچ . دشاب باختنا هب روبجم دهاوخب هک تسین نیا زا رتدب یچیه

؟؟ دنکیمن شَکرد شرآ ارچ دنک؟! باختنا ار یکی شا هداوناخ ِشیپ ندنام و شرآ

سکره دیوگیم شرآ ؟؟ دنک رکف شرآ و شدوخ هب طقف توافت یب دناوتیمن ارچ..

؟؟ دشاب روطنیا دناوتیمن وا ارچ یلو . دیوگیم مه تسار .. شدوخ ِیگدنز ِیپ دوریم

ردقچ ال صا دنادیمن . دربیم شباوخ یِک نُک درُخ باصعا یاهرکف ِنایم دنادیمن

: دونشیم ییادص هک تسا هدیباوخ

؟؟ تیربک -

: دونشیم هرابود یتقو تس یرادیب و باوخ ِنیب

هب هیچ ...نیا نوریب هداتفا تِفان ؟؟ یدیباوخ یلدم نیا ارچ وش! رادیب گاپ هلوت -

؟! هرتخد یدز تفان

: دوشیم رتحضاو ادص .و دنیشنیم شفان یور یتشگنا

. منکیم تِسوب ، ینکن او وتاشچ هگا ، مرُمشیم هس !ات تهب تنعل -

ارهب شا هدش تشرد یاهمشچ هک نیمه .و دوشیم زاب مه زا شیاهمشچ ناهگان

یتقو تس!و وا ِمکش یور شتسد و دراد یمخا هک دنیبیم ار شرآ ، دهدیم وربور

مارآ یادص واب دوشیم رمک هب تسد و دتسیا یم فاص ، دینبیم ار ایربک ِزاب یاهمشچ

: دیوگیم یا یبصع و

! یروطنیا منوا ... تمنیبب باوخ وت دوب هدنوم نیمه -

. دنیشنیم وهکی و دنک ادیپ ار دوخ دشکیم لوط یا هیناث . دنزیم کلپ ایربک

؟؟ ینکیم راکیچ اجنیا -

باوخ یوت هک یسخُت ی هچب کی ِلثم و زاب قاط دید..هک باوخ یوت ار وا شرآ

! تسین مولظم مه باوخ یوت ایربک هک دنچره دوب. هتفر باوخ ،هب دوشیم مولظم
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همین یاهبل .و دنازرلیم لد بیجع شا هدش گنیسریپ ِفان و دوب هتفر باال شسابل

! ندیسوب یارب دوب زیگنا هسوسو تدش هب هک شزاب

؟ تیربک یش رادیب ات منک تادص رابدنچ -

نییاپ ار شسابل هک دنکیم ییوا هب هاگن ، هداتسیا شیوربور رمک هب تسد هک روطنامه

: دیوگیم یزیچ بل ِریز .و دشکیم شیاهوم یور ار شترشییوس وکالِه دشکیم

؟؟ ینزب تسد مهب دیاب ، مشن رادیب اباب بخ -

، دنکیم بجعت دشکیم تلا جخ هکنیا زا شدوخ مه ! دوشیم یلگ لگ شیاهپل و دیوگیم

دیآ. یم ناششوخ بانج بخ.. .و شرآ مه

دش؟! زمرق ارچ تاپل -االن

: دیوگیم ، شندیشک تلا جخ زا یبصع ایربک

! مساسح مفان ور نوچ -

و دنکیم شا هدش هدیشک نییاپ ِسابل و تروص هب یهاگن یا هدنخ کت اب شرآ ؟! تاو

: دیوگیم یگدز تهب .واب دشکیم تلا جخ رتشیب هداد، هک یا یتوس زا ایربک

فرح مراد باوخ ،وت هدموین باال مزودنیو زونه عِه! ؟؟ متفگ ونیا ؟!االن متفگ -

... منزیم

نیا تس ینتساوخ حتلا نیا رد ردقچ . دنکیم شهاگن طقف یا هیناث دنچ شرآ

! دسوبب ... رابکی طقف ار شا هدش زمرق ِپل نآ دشیم شاک .. رتخد

ِنیگنس ِهاگن ِریز ایربک چنالدن.و ار چنف هلوت نیا هک دگنجیم دوخ اب دراد یتخس هب

: دیوگیم و تسا بذعم وا

هک! مدش مومت یدروخ بخ .. هدموا تشوخ مدیمهف ... یروطنوا نکن هاگن اباب -وُخ

!! فوه ؟! دراد یلا کشا ، دروخب یمکی مه ار شنابز

؟؟ تارب مدنبب ای یشیم هفخ -
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لد هب وزرآ رخآ ؟! دوشب تحاران وا ِندز فرح روطنیا زا رابکی ایربک دش ناخ! نشخ

. دنکب دناوتیمن رهق دراد، هک یج العال ضرم نیا رطاخ هب هک دنامیم

: دشاب یدج دنکیم یعس و دوشیم ونازراهچ

؟؟ قاتا وت یدموا یچ هساو ال -صا

! تفگ هنارتخد هچ

: دیوگیم و دنکیم یفخم مخا نَم کی ِتشپ ار شنتساوخ شرآ

.. هنیگنس تباوخ ردقچ .. یدینشن ، مدرک تادص -

: دیوگیم یا هدنخ کت واب دناراخیم ار شرس کاله یور زا ایربک

محبص .. مدوب هدیباوخن یباسح تسرد هک هزور دنچ درب..هی مباوخ یِک مدیمهفن -هرآ..

؟ یدموا یِک ؟وت هدنچ تعاس ؟؟ مدیباوخ دایز .. مدش رادیب دوز

باال یاهوربا .واب دنکیم هاگن ار شتعاس و دشکیم ارباال شسابل ِنیتسآ نتفگ ِنیح رد

: دیوگیم هدارا یب هتفر

؟!! مدیباوخ ردقنا ارچ هبش... ِهُن تعاس ! کاف -

ایربک . دبلطیم ار کرتخد شدوجو ِمامت و دهدیم شوگ شیاهندرک رو رو هب شرآ

: دراد یبجعتم ی هفایق زونه و دنکیم شهاگن

یزیچ ؟؟ میراد یزیچ ماش ؟ ینک مادص ماش هساو یدموا ! همنشگ ردقچ مگیم -

یشرتریس ؟؟ میروخب منزب تلما هی مشاپ ؟؟ دیدرک تسرد یزیچ ال صا ؟! یدیرخ

؟؟ یدیرخ

یتح دناوتیمن .. دوشیم هدرشف شا هنیس ِنایم . دنکیم رکف شندوبن هب هظحل کی شرآ

؟! دشابن هک دنک لوبق روطچ دنک.. رکف

. شهاگن یوت ِبیجع ِسح و.. توکس و.. دنیبیم وا زا یا هریخ ِهاگن طقف ایربک

هلصاف و... دوشیم کیدزن یمدق شرآ . دزرل یم شبلق دیآ.. یمن دیآ.ای یم دوخ هب
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شقارب یاهمشچ دناوتیم ، دوشیم مخ شیور رگا هک مک ردقنا .. تسا مک ایربک زا شا

. دسوبب ار

: دیوگیم ثکم واب دهدیم ورف ار شیولگ ِبآ ایربک

... ُکیم تصقان منزیم ! انکن رارکت وتِرصع -ِراک

ارهب شناتشگنا ِتشپ و دروآ یم شیپ ار شتسد شرآ هک هدشن مامت شفرح زونه

شسفن . دهد همادا ار شدیدهت دناوتیمن رگید ایربک . دشکیم ایربک ی هنوگ یور یمرن

. دوریم دنب شتروص یور شرآ ِناتشگنا ِندش هدیشک زا دراد

یور یا هیناث . دنادرگیم ایربک ِتروص یوت ار شنتساوخ ورپزا رورغ رپزا ِهاگن شرآ

هاگن شیاهمشچ هب سپس . دزادنا یم هزرل ارهب ایربک ِبلق و دنکیم ثکم شیاهبل

: دیوگیم و دنکیم

یرظتنم و یدیپِچ تقاتا وت ییاهنت هک ییاتقو نَرت،ای صاخ تارب اه هظحل -نیا

؟؟ ینک مهارف ش هساو یرپب عیرس ات داوخیم تزا یچ یک ینیبب

واب دشکیم ایربک ی هناچ یور ار شتشگنا شرآ . دروخیم اج وا ِفرح زا ایربک

: دنکیم کیراب مشچ شیاهمشچ یوت قیقد .و دروآ یم ارباالرت شا هناچ تشگنا

؟؟ یدیم حیجرت ومودک -

: دیوگیم یزیچ یتخس هب

منک.. هسیاقم ماوخیمن شرآ -

: دوشیم مخ شتروص یوت و دریگیم ار شا هناچ شرآ

.. ینک هسیاقم ماوخیم -

: دشکیم بقع ار دوخ یمک ایربک

ارچ؟! -

: دنزیم چپ ایربک ِبل هب کیدزن و.. دشکیم رتکیزن ار دوخ یمک شرآ ، لباقم ورد
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،هی یراد ییاه هتساوخ هی ماوت ...هک یدش لئاق شزرا تدوخ هساو مکی دیاش -

... یراد تدوخ هساو یگدنز ِقح هرذ ..هی یراد تسود ور ییازیچ

. دنکیم ییامندوخ ضغب و دنوشیم عمج هتساوخان ایربک یاهبل

... مشاب هاوخدوخ منوتیمن -

یم فاص و دشکیم شرس یور یتسد هدش، عمج یاهبل نآ ِندیسوب یاج هب شرآ

: دتسیا

.. یرادن تسود وتدوخ ردقنوا سپ -

: دیوگیم فسات اب شرآ . دنزب یفرح دناوتیمن ایربک

! ننیبیمن ور وت مه هیقب ، یریگب هدیدان وتدوخ .. تیربک شاب هتشاد تسود وتدوخ -

؟؟ یشن هدید تقوچیه هک ینک یگدنز یروج یاوخیم

: دزرلیم شیادص ِهت یلو ، دنزب سپ ار شضغب دهاوخیم یتخس هب ایربک

؟! هشیمن ارچ .. نشاب یضار و لا حشوخ مزا همه ماوخیم -نم

دوش. ینابصع کرتخد ِتسد زا دهاوخیمن شرآ

؟؟ یچ تدوخ سپ -

یدنلب ِفوپ اب شرآ . دهدب یباوج دناوتیمن . دوشیم هدیشک یتمس هب ایربک ِهاگن

: دیوگیم

؟؟ یراد دوجو متدوخ هک یمهفب یاوخیم -یِک

: دیوگیم و دنام یم هطقن نامه یور ایربک ِهاگن

.. منوجنرب میهاوخدوخ وراب یسک ماوخیمن -

: دیوگیم یدنخرهز اب شرآ

.. مدوخ ِینورذگ شوخ ِیپ مرب منک لِو ور وت ِلثم یقمحا ِرتخد دیاب -نم
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همادا یتقو تسا فساتم شدوخ یارب ..و ایربک یارب شرآ . دنکیم شهاگن ایربک

: دهدیم

.. یدیم حیجرت ندوب نم هباب وندنوم و یدرک وتباختنا هک ییوت -

: دیوگیم عیرس ایربک

! تسین یروطنیا -

یور راب دنچ و مارآ ار شا هراشا تشگنا و دوشیم مخ شتروص یور رگید ِراب شرآ

: دنزیم ایربک ِیناشیپ

یتح بخ؟! وگن غورد نم ..هب هربخ هچ تزغم نیا وت هک ممهفب منوتیم االمن نیمه -

... ینومب تنامام ِشیپ هشب یروج هی هک ینکیم رکف نیا هب یراد االمن نیمه

: دیوگیم هدش رات یاهمشچ اب ایربک

هک... هنیا رطاخ ،هب مدموا اجنیا هگا ...نم شرآ تسین یروطنیا -

: دنکیم لماک ار شا هلمج شدوخ و دنزب فرح دراذگیمن شرآ

نوچ ؟؟ ارچ .. ینومب ووت مرب ،نم دشن مرگا .. یراد هگن ونم هک هنیا رطاخ -هب

دازیمدآ ِوزج هککال متدوخ .. نشب تحاران تتسد تزا هداونوخ تقو هی یاوخیمن

هک.... منم .. یرادن یا هتساوخ و یتسین

و اهمشچ هب یتسد ، دتسرفیم نوریب هک یمکحم ِمدزاب واب دتسیا یم فاص

. دشکیم شیاهوم

... یچیه -

! رتخد نیا ِتسد زا تسا شیور یبصع راشف ردقچ

: دیوگیم هدنامرد و دهدیم ناکت فارطا هب رس ایربک

نک..نم کرد مکی .. هتخس ادخ ..هب منودیمن .. مشیم تیذا مراد نم شرآ نک.. رواب -

.. هخآ
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: دیوگیم وا رتزا کالهف شرآ . دیوگب هچ دنادیمن ال وصا دهد همادا دناوتیمن

تهب ؟؟ هخآ وت زا ماوخیم یچ مرب! منکیمن لو هک مرت قمحا ماوت زا لا..نم یخیب -

؟! یاوخیم یچ منومهفب

! هدزمرش ایربک و تسا خلت شا هدنخ کت

دنکیم گنر دیفس ِتکاپ یوت تسد . درادیمرب یا هتسب تخت یور وزا ددرگیمرب شرآ

: دیوگیم و دنکیم ترپ ایربک ِلغب یوت دعب .و دشکیم نوریب یا هچراپ و

.. مدیرخ وت هساو ، شریگب -

هب هاگن کی و دنکیم گنر دیفس ِسابل هب هاگن کی ایربک . دتفا یم ایربک ِلغب یوت سابل

: دیوگیم مخا اب شرآ . شرآ

... نوریب ،ایب هرضاح ماش -

شنتفر ِدر زا مشچ ثکم اب ایربک . دوریم نوریب قاتا وزا دریگیم مشچ و دیوگیم

ِزولب کی . دنکیم زاب ار سابل . دنکیم هاگن ، تسا شتسد یوت هک یسابل وهب دریگیم

! تسا هنارتخد

؟! هدیرخ شیارب شرآ ! گنر دیفس زیموش کی

. تسا هدش هتخانش و بوخ یدایز زیموش ِکرام و سنج . دزیریم ورف تدش اب شبلق

فپ یمک شا هنیس یور و دراد ییابیز ی هتسب ی هقی هک یراد همکد ِزیموش

! کیش یلیخ و هداس راد...

. هنارتخد ِسابل کی !! شرآ ِفرط !زا تسوا یارب

شتروص ِنهپ هدنخ و دریگیم شضغب دنک. هچ دایز قوذ زا دنادیمن و دوشیم دنلب

و دنزیم قرب کشا زا شیاهمشچ هک دنیبیم ، دتسیا یم هنیآ یوربور یتقو و هدش

هدش. خرس شیاهپل

.. یلیق مناهد یم، ..الو یلیق مبلق .. ناراب ممشچ .. ناراب میاهپل -

. دنکب دناوتیمن یراددوخ هک تسا تقاط یب یردق اههب نتساوخ و تبحم ِربارب رد
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. دوشیم ریحتم ، شنت یوت شا ییابیز وزا دنکیم نت ارهب زیموش هظحل نامه

! هراد مه یا هقیلس بجع رسپ -

ِناتک ِراولش ! رتخد یدایز . تسا رتخد ، زیموش نیا یوت وحاال دنزیم یخرچ دوخ ِرود

. دشوپیم گنر هایس ی هلول ِراولش کی شیاج وهب دروآ یمرد ارزااپ شداشگ

دیآ. یم نوریب قاتا وزا دنزیم رطع و دنزیم هناش ار شیاهوم

هک یشرآ . دوشیم مشچ وت مشچ شرآ دیآ،اب یم نییاپ اه هلپ زا هک یا هظحل نامه

دوب! شندمآ ِرظتنم راگنا

یم شصقن ویب فیرظ مادنا هب ردقچ . دنیبیم هنارتخد ِزیموش نآ یوت ار کرتخد

! تسا رتخد ردقچ و دیآ

: دنارپیم یزیچ و ددنخیم و دوشیم بذعم ، شرآ ِصاخ و میقتسم ِهاگن اب ایربک

هک ینیبب .. هشابن دوخیب تدیرخ منک ناربج مشوپب متفگ .. هگید شمدیشوپ -

! شمدیشوپ

ناکت ورس دنزیم ینیسحت و تذل رپ ِدنخبل شرآ ! دنادیمن مه شدوخ ؟ دیوگیم هچ

. دهدیم

.. یدرک بوخ -

! رگید تس یفاک ، دیمهف ار شروظنم شرآ نامه سپ

، دنکیم راک هناخزپشآ یوت دراد هک شوهم زج ار سکچیه . دنادرگیم یهاگن ایربک

. دنیبییمن

؟؟ نا اجک اه هچب -

هک تسین مه یرکذم رنو چیه رگید دنک.حاالهک شهاگن دهاوخیم شلد زونه شرآ

! دنزب دید یلک دناوتیم ییاهنت شدوخ و دنیبب ار شگاپ هلوت

.. نزب خرچ هی نتفر -
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: دوریم باال بجعت اب ایربک یاهوربا

؟؟ میتفرن ارچ ؟ام نتفر اجک -عِع

.. میدروخن ماش زونه ام نوچ -

خرچ هک دنتفرن ، دندروخن ماش هکنیا یارب هک دنکیم رکف ،و دمهفیمن ار شرآ ِروظنم

؟! دننزب

؟؟ ندروخ ماش انوا هگم -

: دیوگیم تیمها ویب هناقداص شرآ

.. نروخیم نوریب نریم نتفگ -

؟! دنتفرن مهاب یگمه ارچ بخ هک دسرپب دیاب و تسا سیف رکوپ کی هظحل نیا رد

. تسا هنسرگ یدایز هک دنکیم سح شیاج وهب دسرپیمن

؟؟ تفرن نوشاهاب ارچ شوهم -وُخ

: دیوگیم هناخزپشآ زا شوهم ، دهدب یباوج هکنیا زا لبق

! مشاب وت ِبقارم هک مدنوم -

: دیوگیم و دنزیم یتنطیش رپ یکمشچ شوهم . دنکیم شهاگن و ددرگیمرب ایربک

هنک.. یبدا یب مشاداد مراذن هک مداد لوق تشاداد -هب

: دنزیم یدنخزوپ شرآ

! اطلغ -هچ

: دنکیم شهاگن انعم رپ شوهم

.. ینزب بیسآ شهب مراذن هک مداد لوق -

شیریس شوهم .اما دورب درک، ناشِکد هک ییاهنآ اب مه شوهم هک دوب شیادخ زا شرآ

! دنام و دوب اهفرح نیا رتزا
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: دیوگیم شوهم ِباوج رد

. مرادن یراک شاهاب ،نم هنزن بیسآ شدوخ هب شدوخ -

. دمهفیم ار شروظنم بوخ ایربک . دنکیم هاگن ایربک هب فرح نیا زا دعب هلصاف وبال

نوچ ارچ؟! .. تسا تخس شرآ یانعم رپ یاهفرح و راتفر هب ندرک رکف .. ددزدیم مشچ

؟؟ دیوگیم ار قح

: دیوگیم شوهم

.. هشیم درس ، دیروخب ونوتماش دیایب -

: دیوگیم و دنکیم شوهم ِهاگن

؟؟ یچ وت سپ -

دیآ: یم نوریب هناخزپشآ وزا دنکیم لدب درو ود نآ نیب یهاگن شوهم

.. مدروخ -نم

ارهب شهاگن ثکم اب ایربک . دراذگیم اهنت ار ود ونآ دوریم اه هلپ ِتمس هب سپس

: دیوگیم و دیآ یم شتمس وا،هب ِهاگن اب شرآ . دشکیم شرآ ِتمس

-ایب..

نیا هدش شِچ رخآ و تسا دیعب اعقاو ایربک زا ندوب بذعم ! تسا بذعم ارچ دنادیمن

وبال؟؟ سخُت هشیمه ِیخُد

دوز یلیخ و دوریم شلا م شلد . دنکیم اهازتیپ هب یهاگن ایربک . دننیشنیم زیم ِتشپ

زا شرب کی و دشکیم یلدنص یور یگشیمه تداع ارهب شیاپ کی . دنکیم ضوع گنر

: درادیمرب ار ازتیپ

؟؟ مدوب هدرک سوه ازتیپ هک یدیمهف اجک زا ناج -

و رگید ِزاگ و رگید ِزاگ .و دنزیم شتسد یوت یازتیپ شرب هب گرزب ِزاگ کی و دیوگیم

.ورد دزیریم شرپ ِناهد یوت یپلق و دنکیم زاب ار هباشون ِیطوق ! دوشیم رپ شناهد
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! یتراهم بجع . دنکیم خیلا ازتیپ یور و درادیمرب ار دنت ِزمرق سس حلا، نامه

یشرب یمارآ ی هدنخ کت .اب دنکیم شهاگن تذل واب هتسشن شرانک ِیلدنص یور شرآ

: دیوگیم وا هب وور درادیمرب ار ازتیپ زا

س؟؟ هزمشوخ -

: دشکیم ارباال شیاهوربا و ددنبیم مشچ رپ ِناهد نامه اب ایربک

! یضعَو الهی -صا

تسف کی اررد ماش و دنتفر دیرخ هب راک یاه هچب هکاب دتفا یم یزور نآ دای هب

دهاوخ و دراد و تشاد یا هرطاخ نینچ یسک هچ .اب دندروخ ازتیپ ، یلومعم ِیدوف

؟! ماسرب ،زج تشاد

: دیوگیم و دربیم ایربک ِناهد ِتمس ارهب شتسد یوت یازتیپ شرب

.. تیربک هرذگب شوخ تهب نم اب داوخیم ..ملد نورذگب شوخ -

شرب دراد، هک یبیجع زاحِلا یگنرمک ِمخا اب شرآ . دنام یم تام هظحل کی ایربک

: دیوگیم دنا، هدش یسس یمک هک ییاهبل نامه هب هریخ .و دشکیم ایربک ِبل ارهب ازتیپ

.. هروخب مه هب نم ِنودب یا هگید ِتقو ره زا حتلا هک یشاب شوخ ردقنا -

: دیوگیم شرآ . دنکیم ندرک یزاب هب عورش ایربک ِبلق

.. وتابل نک -زاب

شناهد یوت ار ازتیپ شرآ . دنکیم زاب ناهد ، تسا نتفر دنب هب ور هک یسفن اب ایربک

، ایربک ی هدز تهب ِهاگن یولج ار هدز زاگ یازتیپ شرآ . دنزیم زاگ ایربک و دراذگیم

؟!! تسا ناج لوسوس کالسو یادخ ِشرآ نامه ! دروخیم و دربیم شناهد ِتمس

! شاگ ام -هُا

هَیی!! دزباال، شا یسیلگنا ی هجهل دایز تریح زا

: دیوگیم یزیچ و ددنخیم ایربک ی هدز تهب ی هفایق هب شرآ
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! هدیم یگالس ِمعط .. هبوخ تنهد ی هزم -

ادج شرآ زا ثکم اب شهاگن . دشکیم ریت یکانتشحو ِزرط هب ایربک ِبلق فرح نیا اب

! دنکیم ریگ شیاجنآ همقل و دوشیم

شناهد هب تسد ِتشپ اب دعب .و دروخیم ادص رپ یپلق دنچ و دربیم هانپ هباشون هب

: دروآ یمرد ار شرآ ِضارتعا یادص و دشکیم

؟! گنخ ینک کاپ وتابل دیاب تسد ِتشپ ؟؟اب یدروآرد یزاب فیثک رک -زاب

: دیوگیم یبذعم ی هدنخ کت واب دشکیم تلا جخ رتشیب ایربک

.. منکیم لوه ، یزادنیم هکیت یزاب یشحو هک سب .. منودیم -هچ

ارابِرپ شا هدش یسس ِتسد ِتشپ . دریگیم ار شتسد و دوریم شیپ شرآ ِتسد

: دیوگیم و دنکیم کاپ یذغاک لا متسد

هدش تچ م.. هچاپ وت یتشاذیم اتدص ، متفگیم یزیچ ..هی یدرکیمن لوه -بقال

؟؟ هرتخد

رد هریخ و دنکیم شزاون یمرن ارهب شتسد یور شرآ . دنام یم شرآ یور ایربک ِهاگن

: دیوگیم یصاخ ِنحل ،اب ایربک یاهمشچ

تس؟ هگید روج هی حتلا نم -اب

ه شیارب دراد شرآ ! تسا رگید ِروج کی شرآ هک...اب دوشیم یروآدای ایربک یارب

دیاش .. شنهذ و رکف رد ذوفن یارب دیاش دمع.. هب دیاش . دنکیم یروآدای ار نیا هظحلر

! شیاهسح ِمامت ِنتفرگ رب رد یارب

: دهدیم همادا راو همزمز و دروخیم خرچ کرتخد ِتروص یوت شرآ ِهاگن

! ایربک تس هگید ِروج هی حملا ابوت -نم

شرآ . دهد ناشن یلمعلا سکع دناوتیمن رگید یتح دنک. هاگن دناوتیم طقف هدنام تام

: دیوگیم ایربک ی هدز تهب یاهمشچ ،رد دشکیم گنرمک هک یبل اب
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.. میدروخ لا غشآ یازتیپ مه ِرود دعب و دیع دیرخ میتفر تاه هچب هکاب یتقو ِلثم -

: دوشیم ناجیه رپزا نآ کی و دوشیم تشرد ایربک یاهمشچ

؟؟ نوج سیئر هتدای -َاَاَا

: دیوگیم و دهدیم هیکت . دزیم شیادص یروطنیا مه اه تقو !نآ نوج سیئر

.. همیشوگ وت زونه تلیخ زخو یاسکع -

: درپیم شیاج زا وهکی و دنزیم قرب ایربک یاهمشچ

؟؟ نتسه مه اه هچب ور؟! اسکع نومه ؟؟ یراد زونه نم! ِنوج -

رتخد نیا و دوشیم هدز قوذ روطچ ، کچوک ِعوضوم کی ِرس ایربک هک دنیبیم شرآ

هداتفا اپ ِشیپ واب دوشیم ساسحا زا راشرس اه تبحم نیرتکچوک .اب تسا نیمه

؟! تسین ینتشاد تسود . دوشیم هدزاجیه اهفرح نیرت

... شمراد -

دیآ: یم شتمس هب هاگآدوخان ایربک

یتخیر هچ منیبب .. منیبب هدب شرآ ؟؟ منیبب .. یتشاد هگن هک مداتفا نومیم ِهیبش -الدب

؟ یراد مزا

یاضاقت مه رس ِتشپ و هداتسیا شرس وباالی تسا شکیدزن ایربک هک دنیبیم شرآ

ژیو رنارپ و تحار یایربک ! تساوخیم هک روطنامه اقیقد . دنکیم ار اهسکع نآ ِندید

هدز. قوذ

: دریگیم شزا مشچ و درادیمرب زیم یور ارزا یشوگ

.. مدب تنوشن -ایب

: دهدیم شرآ ِیشوگ ارهب شهاگن و دتسیا یم شا یلدنص ِرانک ایربک

اه.. هدیم نوشن هرادیمرب یزیچ یرتنع حاالهی نوج نوج -

: دنزیم یدنخجک
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! هگاپ هلوت ، تسین رتنع -

نآ !زا دشکیم تلا جخ ارچ.. دنادیمن و دنکیم شرآ هب یهاگن . دوشیم عمج ایربک یاهبل

: دوشیم شهت هک راد یلیق و قوذرپ یاه تلا جخ

لیق...هِه! ... ازتیپ هم... هنشگ -

و دناچیم شناهد یوت ار ازتیپ شرب ِمامت . درادیمرب یشرب و دربیم هانپ شیازتیپ وهب

و دنکیم کیراب شیور هب مشچ شرآ دنک؟ کنخ یزیچ هچ اراب شا هدش غاد یاهپل

. دنزیم یا هرخسم ِدنخبل و دناسریم مه ارهب شیاهبل روز هب ایربک

! تفرگ ملیف و سکع رتخد نیا ِتاظحل ِمامت زا دیاب ... دنکیم رکف شرآ

: دیوگیم و دشکیم یفوپ

نم! ِشیپ اسیاو -

کرتخد ِصوصخم یاه ملیف و سکع ِموبلآ شرآ . دتسیا یم و دنکیم جک یرس ایربک

؟!! سکع اتدنچ . دوشیم هدز تهب رپ، ِناهد نامه اب ایربک . دروآ یم ار

شناشن هناد هناد . دروآ یم ، دندوب هتفرگ دوف تسف نامه یوت هک ییاهسکع شرآ

ِناهد ارهب سس رپ یازتیپ شرآ هک یا هظحل نامه . دوشیم هدنز اه هرطاخ و.. دهدیم

! هدمآرد یسبُی زا شرآ هکنیا زا درک قوذ ایربک و دیبوک ایربک

دنک: لر تنک ار شناجیه دناوتیمن رگید و دهدیم ورف ار شناهد یوت ی همقل ایربک

! ایتشاد هگن متخیر زا نومیم هی متفگ ور... هفایق ور.. اجنیا -هَا

اب شرآ .و دنیبب رتهب ار اهسکع ات هدیبسچ شرآ هب هک تسین شدوخ ِتسد

دنک! سح رتشیب دوخ.. کیدزن ار ایربک ِروضح ات هدرک رترود مارآ ار یشوگ دمع..

: تسا هرخسم شا هدنخ و ددنخیم ایربک

سح ورب.. وتس ؟؟ژ یتشاد هگن مزا هییاسکع هچ نیا هخآ ... سیئر دایب تور وت -فت

مِنیمِا هک راگنا ! لضفلَبا ور وت نیبب ونیا دوب.. هدرک رپ ومنودلا خ اهیف ات ندوب ماسرب

گنت نوشارب ملد ردقچ ور.. اه هچب ناج !یا هریگیم تس ژ هراد اجنوا هتسشن
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یلیخ وماه هچب .. راگزور نیا هب و...فت یسا و لضفلا وبا یییه نم.. ِیلگ هدش..لگ

.. مدیدن هتقو

؟! دریگیم شضغب

شدوخ .زا ددنخیم مهزاب و دنزیم سپ ار شضغب ایربک . دنکیم شهاگن بجعتم شرآ

هب مکحم مه یکی . شا یماسرب یاه تس زاژ دریگیم شا هدنخ شدوخ و دیوگیم

: دیوگیم هدنخ واب دنزیم شرآ تشپ

؟؟ یتشاد هگن ور انیا ، یداتفا بوخ تدوخ نوچ زویفپ -

ردقنا ...ای رتخد نیا ِیتیبرتیب دنک،ای رکف شتشپ ِدرد هب دنادیمن شرآ

؟! شندش کیدزن

: دنزیم رشت ایربک هب وور دنکیم مخا

؟؟ یدنبب وتنهد دیاب ینکیمن سح -

تسین هک دازیمدآ ِلثم .اما دوشیم عمج ایربک ی هدنخ هظحل کی ، شرآ یاهمخا اب

: دیوگیم و دنکیم یا هتساوخان ی هدنخ دعب ی هیناث ..کی دربب باسح

بُخ! -

! شرآ یاهمخا زا درک قوذ هچب

ردقچ هزماب ِدنخبل نیا هک دمهفن ایربک !هک دیاین ششوخ هک دریگیم مشچ شرآ

: دیوگیم و دهدیم شناشن ار یدعب و یدعب ِسکع تس. ینتشاد تسود

.. دیداد مدروخ هب هک یلا غشآ یازتیپ ِرطاخ هب متشاد درد هدعم زور ود -ات

: دیوگیم مارآ و ددنخیم ایربک

! یلوسوس هک سب -

: درغیم رت یدج رابنیا

؟؟ شمدنبب -



tlg
:@

NOVELSLAND

. ددنخن ال صا رابنیا دنکیم یعس و دنکیم عمج بل . دزیریم ورف ایربک ِبلق

یشحو منم.. پیتشوخ منم.. ساسح منم.. لوسوس .. مدوخ متسب .. دیشخبب زیچ.. -هن..

منم..

: دیوگیم رتمارآ ، یصاخ ِسح واب دریگیم شا هدنخ یلو

هن؟؟ هگم ، تشذگ شوخ یلیخ بش نوا بخ یلو -

: دنکیم رورت رگید ِراب ایربک و دراد مخا زونه شرآ

؟ یدرک حلا هن؟؟ دوب بوخ دوب.. هگید روج هی بش نوا ؟؟ شرآ ..هن تشذگ شوخ -

هن؟؟ هگم درد هدعم هب دیزرا یم

ناکت یرس . دسوبن ار ایربک هک دگنجیم تدش هب دوخ واب دتسرفیم نوریب یسفن شرآ

: دیوگیم هاتوک و دهدیم

... دیزرا -یم

و دروایبرد قوذ زا ییادص شیولگ ِهت زا ایربک ات تس یفاک هاتوک ی هلمج کی نیمه

و دشکیم ار شرآ یاهوم ؟؟ دنک هیلخت ار شناجیه روطچ و.. دنک تشم ار شیاهتسد

: دیوگیم راو شرغ

... ممممتقشششاع -

دراذگیم شرآ ی هناش یور ار شدعاس و دناپچیم شناهد یوت ار ازتیپ زا یشرب دعب

: دیوگیم رپ ِناهد نامه .واب دوشیم مخ شا یشوگ یور و

! یدعب نزب -

! شدهاوخیم هظحل ره رتشیب .. ردقچ ..و شتسد زا دوشیم جیگ ردقچ شرآ

یاهسکع یاج وهب دیآ یم نوریب اهسکع .زا دهدیم ورف یتخس ارهب شیولگ بآ

ناش! یزاب یگالس ِملیف نامه ؟؟؟ ملیف مادک . دنکیم یِلپ ار یملیف ، رگید

یملیف نامه . دوشیم وحم شا هدنخ دیآ. یم دوخ هب مک مک ایربک ، ملیف ِندش یِلپ اب
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بات و بت رپ یاه هسوب نامه .. تکرش یوت ِملیف نامه . داتسرف شیارب شرآ هک تس

. درکیم شا یهارمه مه شدوخ هک

. دنکیم ریگ شیولگ یوت همقل و دهدیم نییاپ یتخس ارهب همقل

؟ هرخسم هیچ -نیا..

هفخ دراد و دنزیم شا هنیس ارهب شیاهتشم .. دروآ یم موجه امرگ . دتسیا یم فاص

. دوشیم

؟؟ یشن هفخ ؟؟ دش یچ -

وزا دوشیم مخ وا، هب هریخ ِهاگن اب شرآ دنک. شهاگن هک دشکیم تلا جخ یتح ایربک

: دریگیم ایربک ِتمس .وهب درادیمرب ار هباشون زیم یور

... موناخ یگالس یریمیم یراد ، روخب -

،اما دوشیم زاب شیولگ هار . دروخیم یپلق دنچ و دشکیم شرآ ِتسد ارزا هباشون

. دنزب نوریب شناهد زا دهاوخیم راگنا هک دبوکیم نانچنآ شبلق

یور یشوگ و دوشیم شخپ دراد نانچمه ملیف . دنکیم شهاگن طقف هداد، هیکت شرآ

مشچ شرآ . ددزدیم هاگن و دنکیم شرآ ِیشوگ ی هحفص هب هاگن کی ایربک . تسا زیم

: دنکیم کیراب

شلا ح رتشیب ..یک هسوبیم رت گنشق ..یک هرتهب یک ؟؟ یرادن یرظن ملیف نیا ِدرومرد -

...یک... هبوخ

: دیوگیم و دنکیم شیور هب یمخا هدش گنت ِسفن اب ایربک

.. یتشاد شهگن هک یروعشیب یلیخ -

: دوریم باال شرآ یاهوربا

ارچ؟! -

تلا جخ مه ردقچ .و دوشیم رورم زور نآ ردقچ هتساوخان و دراشفیم بل ایربک
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. دوشیم غاد شنت ومه دشکیم

.. تسین تسرد نوچ .. نوچ -

: دهدیم ار شباوج شمارآ اب شرآ

ایهن؟ هتسرد هک ینکیم نییعت -وت

: دیوگیم ثکم واب دهدیم شرآ هب میقتسم ار شا ینابصع و هدزمرش ِهاگن

! شرآ یشاب هتشاد ونیا دیابن ... تسین تسرد .. منکیم نییعت نم -هرآ

: دیوگیم شیاهبل هب هریخ و دنادرگیم ایربک ِتروص یوت یمرگ ِهاگن شرآ

؟ شیراد وت ارچ سپ -

: دراذگیمن شرآ هک دنک راکنا دنکیم زاب ناهد . دنام یم تام یا هظحل ایربک

یبش نوا و لبق یازور و زور نوا ماوت .. ینکیم هاگن یهاگ ماوت .. هتیشوگ !وت شیراد -

؟؟ ینکیم رورم .. یدیسوب ونم ماوت و تمدیسوب نیشام وت هک

: دهدیم ایربک یاهمشچ ارهب شرامخ ِهاگن شرآ دیآ. یمن باال رگید ایربک ِسفن

... دنبرد میتفر مهاب هک یزور نوا -

. دنیبیم یلو شرآ . دشابن کشا هک دنزیم کلپ . دوشیم رپ شیاهمشچ یِک دنادیمن

: دیوگیم رت هنامحریب

مهاب یتقو ..ای میدیصقر مهاب تدلوت ِنشج وت یتقو ..ای یدش راوس مروتوم ِکرت -

یتقو .. میدیرخ هگیدمه هساو تس ِلا غشآ ِدرز ِترشیت اهوهی هچب هساو دیرخ میتفر

... یتقو .. یرتخد مدیمهف

: دیوگیم ضغب ورپ دراشفیم مه یور مشچ تقاط یب ایربک ، تارطاخ ِرورم ِنایم

! هسب -

مهاب دهاوخیمن ایربک . تسا دب شلا وح دنکیم یگتخیر مه هب ِرس زا یمخا شرآ
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دنک؟! باختنا ار ناشندوب

؟؟ یچ هتنهذ وت هک ییانوا .. هشب کاپ مه اسکع ی همه .. هشب کاپ ملیف -نیا

، دروآ یم موجه شنهذ هب هک تارطاخ نیا زا مادکره اه بش . دزرلیم ایربک ی هناچ

؟؟ دنکیم رتدب شیارب دراد ارچ شرآ . دریگب ار شناج دهاوخیم

ار ووا دریگیم ار ایربک ِتسد . دنکیم زارد تسد و دریگیم شا یلدنص زا هیکت شرآ

: دشکیم دوخ ِتمس هب

... اجنیا -ایب

. تسا سیخ شهاگن و دنکیم زاب مشچ . درادیمرب شتمس هب مدق هتساوخان ایربک

: دیوگیم مارآ ، دتسرفیم نوریب هک ینیگنس ِسفن اب شرآ

االن؟؟ ینکیم هیرگ یچ هساو -

هناچ دهاوخیمن ؟؟ دنادیمن شدوخ و دنکیم هکت هکت ار شبلق شرآ یاهفرح ؟! دنادیمن

: دیوگیم مخا واب تسین شدوخ ِتسد یلو ، دزرلب شا

؟؟ یگیم ور انیا ارچ -

: دیوگیم وکالهف دنکیم شزاون ار شتسد یور شرآ

؟؟ ینودیمن تدوخ مگن، -نم

.. ینکیم یروآدای یِه -وت

: دیوگیم یمارآ ِدنخزوپ اب شرآ

؟؟ هشیمن یروآدای دوخ هب دوخ ینیبیم ونم -

یا هجیتن چیه هب رخآ هک دسرتیم ،مه دهدیم باذع دراد ار شدوخ ..مه دوشیم

! هدمآ هک یهار نیا الاب صا دریمب و.. دسرن

هرب.. مدای مه هظحل هی یتح یراذیمن .. ینکیم رتدب وت یلو -
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: دیوگیم یمارآ یادص و مخا واب دشکیم دوخ ِتمس رتشیب ار وا شرآ

؟؟ راکیچ اجنیا یدموا سپ ؟؟ هرب تدای هرارق هگم -

اب رمع ِرخآ ات تسا رارق دیوگب ؟؟ دیوگب هچ . دنکیم هاگن شیاهمشچ رد طقف ایربک

؟؟ دریگب ربکا یازع اه نیمه

: دسرپیم رت یدج و هرابود شرآ

؟! ییاجنیا یچ هساو سپ ؟؟ هرب تدای یاوخیم -

: دیوگیم یتخس هب ایربک

شومارف یروج هی مروبجم .. میدیسرن ییاج هب ..هگا میسریم اجک هب منیبب مدموا -

منک..

دوخ دهاوخیم ایربک . دراذگیم ایربک ِرمک یور و دروآ یم شیپ ار شرگید ِتسد شرآ

: دیوگیم و دشکب بقع ار

! نکن -

ِلمعلا سکع هک دریگیم شصرح شدوخ زا ایربک و.. دروخب ناکت دراذگیمن شرآ یلو

؟! تسا رخ یایربک ..کی ردقنا ، دروایبرد یزاب ماسرب دیاب ارچاالنهک . درادن یرتمکحم

.. ینک شومارف هک یروبجم سپ -

: دنوشن کیدزن نیا زا رتشیب ات دراذگیم شا هناش یور تسد ایربک

و... هشب رارکت هک مرادن تسود المه صا ! منکیم شومارف ، ینومب تسین رارق -هگا

ایربک ِرس ِتشپ تسد . دشکیم ششوغآ یوت ال ماک ار ووا دوشیم دنلب وهکی شرآ اما

. دوشیم هریخ ایربک یاهمشچ رد یسفن ویب مخا واب دراذگیم

: دنکیم همزمز ایربک یاهبل زا یمک یلیخ ی هلصاف ورد

؟؟ هشب رارکت یرادن تسود ال صا ! یسریمن اج چیه ،هب قمحا گنجن تدوخ اب ردقنا -

! یگیم غورد یراد متدوخ هب یتح وت
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شرآ ی هنیس ارهب شتسد ، دنزب نوریب شا هنیس زا دهاوخیم هک یبلق اب ایربک

: درغیم و دراشفیم

هک هنیبب دایب شوهم منزیم داد ..ای منکیم تصقان مدوخ ،ای بقع یریم االن نیمه -ای

! ینکیم یطلغ هچ یراد

: دیوگیم یدنخجک اب شرآ

.. ییاجنیا هکاالن یراد تسود متدوخ نوچ .. ینکیمن یراک چیه -

. تسا یرفک هظحل نیا رد شدوخ ِییاپ و تسد یب وزا دنکیم زاب ناهد ایربک

...نم... مراد تسود هک مدیدنخ یهوک و یماک ِشیر هب -نم

: دنزیم چپ ششوگ ِمد شرآ ، دیارسب یرگید ِرعش هکنیا زا لبق

؟؟ منک تباث تهب یاوخیم ... یراد تسود -

! سفن یمک ادخ ای

: دنزیم داد یناهگان و دراشفیم مشچ و دهدیم ناکت رس ایربک

ِرطاخ هب ..نم ینک روبجم ونم ینوتیمن وگالخ هرک هئوت ! مایمن یروگ چیه ابوت -نم

زا ممدوخ هک ینک رورم نم هساو ور ییازیچ یرادن قح .. منومیشپ اراک نوا ی همه

مرب! راذب نک ملو .. منومیشپ و مشکیم تلا جخ نوشیروآدای

دوخ ِتروص ِتمس میقتسم ار شتروص و دریگیم ار ایربک یاهوم باصعا یب شرآ

: درغیم یباصعا و..یب یباتیب .واب درادیم هگن

اقافتا . دایم تدب ،هن ینومیشپ هن وت ؟؟ یگب غورد ردقنا ینوتیم یروطچ ؟! ینومیشپ -

... هشب رارکت هک هشیمن زاب ارچ هک یروخیم ترسح

: دیوگیم هدرک ضغب و دوشیم هناوید ایربک

نک! سب شرآ -

ایربک یاهبل ِیتناس هس ود ..رد یرت هتخیر مه هب ِناور واب دیآ یمن هاتوک شرآ یلو
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: دیوگیم

االنزاب ..هگا تمسوبب االن نیمه هگا ! هرتخد دایم مدب ندموا ملیف و غورد زا -نم

تسود نوچ ؟؟ ارچ ینودیم ! یشکب بقع ینوتیمن یتح ،وت تمسوبب و منک رارکت

! یراد تسود وندوب حتلا نیمه ..وت وندوب نم ِلغب ...وت وندوب نم وتاب ایربک ! یراد

ینوتیمن هک تسح زا ...اما ینک رارف هدش، هک مروز هب یاوخب و یزادنب کتفج دیاش

؟ات ینک راکیچ یاوخیم ، تمسوبب ماوخب یه و مراد تهگن نم ؟؟ ینوتیم ... ینک رارف

نوا ِلثم .. ینکیم میهارمه متدوخ شرخآ ؟؟ ینک رارف و ینک یزاب ملیف یاوخیم اجک

! تکرش زور،وت

شدوجو ِمامت حاال نیمه هکنیا ..زا دوشیم هدیبوک شرس یوت روطنیا تقیقح هکنیا زا

دناوتیمن هک تسا ناوتان ردقنا هکنیا ..زا دهاوخیم ار رورغم و هظح مال یب ِمدآ نیا

ِساسحا . دریگیم شصرح ، دوشیم ور یتحار هب مه شیاهغورد یتح .. دیایب شدب

مه... شرآ وزا دشکیم تلا جخ شدوخ ..زا دنکیم یگراچیب

شیاهر وهکی .. ثکم اب شرآ هک دوشیم روطچ شیور و گنر .. شهاگن ِتلا ح دنادیمن

ار شیولگ وِبآ دنکیم اجباج ایربک ی هدش هراوآ یاهمشچ ِنیب هاگن هک یشرآ . دنکیم

. دهدیم ورف ، دریگیم دراد ار شسفن هک یراو هناوید یاه نتساوخ ِمامت ِهارمه هب

: دیوگیم مارآ و دنکیم تشم تسد

... تیربک یشاب ماهاب دایم تدب وگن -

ویب دکچیم شمشچ زا کشا . تسا هدنامرد تدش .هب دریگیم شرآ زا هاگن ایربک

هک یبلق و یگفخ سح واب ددرگیمرب . دشکیم شتروص هب شناتشگنا ِتشپ اب فده

کی و دوریم اه هلپ ِتمس دیآ.هب یم نوریب هناخزپشآ ،زا تسا هتسخ یرارقیب زا

اهنت قاتا یوت دراذگب و دنک شکرد شوهم شاک . دشاب اهنت هک دهاوخیم ار ییاج

. دشاب

و دنک هچ رتخد نیا دنا.اب هداتفا ریگ یدب وحِلا سح هچ وت هک دنیبیم شرآ و

دنک؟! ..هچ رتخد نیا ِنودب

ار شیاهوم و هتسشن یلدنص یور هک دنیبیم ار شوهم و دوشیم قاتا ِدراو ایربک
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: دیوگیم و ددرگیمرب هظحل نامه . دنزیم هناش

دوز... هچ ؟؟ یدروخ ماش -

. دنکیم شومارف ار شا هلمج ، ایربک ِرُپ یاهمشچ و بارخ یور و گنر ِندید اب یلو

: دیوگیم بجعت و ینارگن واب درپیم باال شیاهوربا

هدز؟! یفرح شرآ ؟؟؟ هدش یچ ؟! یدرک هیرگ -

: دیوگیم یا هدنخ کت واب دهدیم نییاپ ار شضغب یتخس هب

االن.. نکن ماگن لا.. یخیب -

دیآ: یم شتمس وهب دوشیم دنلب شوهم . دوشیم رپ شمشچ و دیوگیم

؟؟ ایربک -

: دیوگیم .و دنکیم توف ار شمدزاب ، دشکیم سفن . دراذگیم مه یور مشچ ایربک

مکی طقف .. هشیم تسرد شدوخ ، هرذگب مکی نک... ربص ..هه! مرایمرد مراد یزاب لگسا -

... دیاب

: دیوگیم یدنخبل اب شوهم یاهمشچ رد

! مشاب اهنت دیاب مکی -

ات تشاد زاین ییاهنت هب ردقچ هک دتفا یم ییاهزور ِدای و..هب دنکیم یثکم شوهم

: دیوگیم مارآ و دهدیم ناکت شیارب یرس . دیایب رانک دنهس ِندوبن اب دناوتب

.. هشاب -

. دوشیم رتشیب زورره هک یدرد و ییاهنت و دنام یم ایربک .و دوریم نوریب و دیوگیم

دوشیم ییاج کی .ات دیوگیم تسار شرآ . دنکیم رکف اه هظحل نآ هب طقف یتعاس

. دسرتیم شساسحا ِشیپ ندروآ مک .زا دروآ یم مک ییاج کی هرخ درک،اماباال رارف

یوت رابره .. شرآ ِرخآ ِفرح !و دیابن هک دریگب یمیمصت دوش ثعاب ندروآ مک نیا هک
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. دوشیم رارکت شنهذ

" تیربک یشاب ماهاب دایم تدب وگن -"

والی دریگیم هار شا هتسب یاهمشچ زا یکشا هرطق و دراذگیم مه یور مشچ

؟؟؟ دیایب شدب دوشیم ال صا ؟! دشاب دب ندوب شرآ اب دوشیم . دوشیم مگ شیاهوم

دنک؟! هچ دیاب رخآ .اما دزیریم مه هب مه شغورد زا یتح رورغم ِشرآ

هب مهزاب و دنزیم فرح هناورپ هنن اب هاتوک . دهدیم ار رایماک و رایهوک یاهمایپ ِباوج

حلا، ِنیع .ورد دشاب نیرتمهم دهاوخیم هک یشرآ . دنکیم رکف شرآ یاهفرح

. دشاب لئاق شزرا شدوخ یارب مه ایربک هک دهاوخیم

هب نداد تیمها . تسا هبیرغ شاهاب ال ..صا هتفرگن دای ار ندوب روطنیا ایربک و

تیمها یب ..ای نداد رارق تیولوا یوت ار شدوخ ی هتساوخ و ساسحا ..ای شدوخ

. تسین دلب ار اهنیا .. نارگید ی هتساوخ هب ندوب

دناوتیم .ای دشاب هتشاد ییاه هتساوخ دناوتیم مه شدوخ هک هدادن دای وا هب یسک

. دشاب هتشاد ار شدوخ ِیگدنز .ای دریگب میمصت یهاوخدوخ اب یهاگ ، شدوخ یارب

. دیوگیم مه رایماک تس... یرگ طارفا دیوگیم شرآ

!حا هدوبن یرگید ِروط حلا ،اتهب ندوب روطنیا ..زج رخآ هچ. ینعی یرگ طارفا دنادیمن

. تسا تخس هک ادخ هب یلو . دنیبب مه ار شدوخ دیاب ... یگدنز سلا تسیب زا دعب ال

؟! شدوخ ِیگدنز و هتساوخ لا بند دورب و دریگب هدیدان ار زیچ همه وهکی دیاب روطچ

نامام ..ثمالهب نارگید هب یهاوخدوخ نیا رگا ...ای دشاب هابتشا شهار الرگا صا

دنک؟! ..هچ دناسرب بیسآ شا هناورپ

و قد ی هنیآ یاسیلا هک تسا وجبلا دوریم باوخ هب دیدرت و کش و رکف رازه اب

همه راگنا . دوریم و دنزیم رس کی مه شوهم . دنیآ یمن قاتا نیا یوت بشما شیاتس

. دننک کرد ار فیلکت بال ِقمحا ِتخبدب ی هراوآ اتود نیا تسا رارق

************
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.وهب تسا هداد هیکت بوچراهچ ارهب شا هناش و هداتسیا رد بوچراهچ ِنایم شرآ

راگنا هک تسا هدیباوخ یروج . هتفر باوخ هب تخت ِطسو هک دنکیم هاگن یرتخد

! یشحو و زاب قاط .. تفرگیم یتشُک

تشلا زاب شرس .و هتفر شرس اتباالی فاص شتسد کی و هدرک عمج ار شیاپ کی

هدش. جک شندرگ و هداتفا نییاپ

یاهوم . دنکیم شیاشامت دراد و هداتسیا حتلا نامه یوت هک تس یا هقیقد دنچ

! باوخ اررد ایربک ِدوخ .. شدوخ ..و شدیباوخ ِتلا ار.وح شتروص یور هدش هتخیر

دید، باوخ ِتلا ارردح وا هک بشید و..زا تسا حبص ِتفه تعاس . دوریم کیدزن

ایربک هک یقاتا یوت .. تساجنیا دوب.وحاال هداتفا شناج هب شندید هرابود ی هسوسو

. هدیباوخ ییاهنت

یوت هک ییاهتسد ،اب دتسیا یم ایربک ِرس .باالی ددنبیم شرس ِتشپ یمارآ ردارهب

شهاگن . دنکیم هاگن شتروص هب قیمع حتلا نامه یوت . هدرک شترُپسا ِراولش ِبیج

بشید هک دراد نت ارهب یزیموش نامه . کرتخد ِفیرظ و ابیز مادنا ،ات دروخیم رُس

. دیرخ شیارب

روطنیا . شا ینتساوخ یدایز و نوطیش رشو ِتروص . دنکیم هاگن شتروص هب هرابود

دیآ. یم مشچ هب رتشیب شهایس رُپو یاه ،مژه تسا هتسب شا یماداب یاهمشچ هک

دنک. شهاگن طقف و دتسیاب اجنامه اه هقیقد دراد تسود

و..هب دشکیم شیاهوم و تروص هب یتسد . دتسرفیم نوریب هرابکی ارهب شمدزاب

هک دسریم هجیتن نیا هب رتشیب ، دنکیم شهاگن ردقچره . دنیشنیم تخت ی هبل یمارآ

! دوشیمن هرتخد نیا ِنودب

حاال نیمه یتح . دوشیم نتساوخ زا راشرس ، دنکیم شهاگن یتقو یتح هک ار یرتخد

هب ِتروص دهاوخیم شلد هک حاالیی نیمه . دوشیم شگنتلد ، درادن شزا یا هلصاف هک

دنک. ناراب هسوب ار شا هتفر باوخ

ِمامت هک تسا شندوبن ِرکف نآ، زا رتدب .و دنکیم شتیذا ، ایربک ی هداتفا جک ِندرگ

! هتفرگ وا ارزا شمارآ
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هک دیمهف دید، اجنیا ار ایربک هک یتقو ینعی .حاال... دیوگب غورد دناوتیمن هک دوخ هب

هک تسا تخس شیارب . دراد رورغ شدوخ یارب بخ.. .اما تسا لا حم ایربک ِنودب

حیجرت ابوا ندوب ارهب ندنام ایربک هک تسا تخس . دشاب مود ِباختنا ایربک یارب

باختنا ار ندنام ، ندنام و ندمآ ابوا ِنیب ایربک هک تسین لمحت لباق شیارب . دهدب

دنک.

! دهاوخن ردقنآ ار وا ایربک هک تسا هدننک هناوید مه شرکف یتح

نیمه ! چنف هجوج تسا ربخ هچ شبلق یوت هک دنادیم بوخ . دنادیم ار کرتخد سح

و تسا گنخ یمک طقف یلو . دنشاب مهاب هک دهاوخیم شلد ینعی دمآ، اجنیا هب هک

تسود حلا، ِنیع ورد دهاوخیم مهاب ار یچ همه ..هک هاوخ هدایز دح زا شیب یمک

شدوخ زج دنیبیم ار همه هک رتخد نیا اب رخآ . دراد هگن یضار شدوخ ارزا همه دراد

؟؟ دنک هچ دیاب ،

و زیچ همه دیاب یهاگ دوب. هاوخدوخ دیاب یهاگ ..هک دنامهفب وا هب دهاوخیم شلد

همه دوشیمن هشیمه هک دنامهفب دوب. شدوخ ِسح ِرکف وهب تفرگ هدیدان ار سک همه

یاپ ِریز ار دوخ هک دوب راکادف ردقنا دیابن ... دیابن . تشاد هگن لا حشوخ و یضار ار

درک! هل همه

یا هطبار دنک.اب شدوخ یارب ار کرتخد یدرمان .اب دشاب یضوع تساوخیم شلوا

... یرابجا دیاش

. دراد قرف ایربک . دشاب درمان ردقنآ تسناوتن ایربک یارب . دناوتب هک دشن . تسناوتن یلو

دنک. باختنا ار وا هک دنک شروبجم روطنآ دهاوخیمن . تسا مهم شسح

دهاوخیم درک.حاال باختنا ار رگید ،هار تسا مهم یدایز شیارب هک یرورغ ِدوجو اب

تساوخ . دروایب تسد ارهب ایربک ِسح ِمامت هک دشاب نیرتهب ایربک یارب ردقنا

. دشاب یدجاس ِنایک رابکی ... رابکی

شیارب هک ار یرتخد رابکی دنک. تظفاحم ، شدهاوخیم هک یرتخد زا دناوتب رابکی

یارب هک دنچره دنک. تالش گنشق .. دنیبب بوخ . دهاوخب تسرد ، دبوکیم شبلق

زا تسد یگدنز یوت رابکی دهاوخیم یلو ! تخس یلیخ .. تسا تخس شتیصخش



tlg
:@

NOVELSLAND

هکال دناسرب یشزرا نآ ،هب شدهاوخیم هک ار یرتخد و... درادرب یزاب یضوع و رورغ

. دمهفب ار نیا مه ایربک ِدوخ شاک . تسا شقی

. دروآ یم شیپ تسد و دنکیم یمخا دنک. لمحت ار ایربک ی هداتفا جک ِندرگ دناوتیمن

تشلا ب یور و دنکیم دنلب ار شرس .و دهدیم رُس ایربک ِرس ِریز ار شتسد یمارآ هب

. دراذگیم

ِتسد شرآ . دوشیمن رادیب باوخ زا .اما دنکیم مخا و دروخیم ناکت باوخ یوت ایربک

و دهدیم ناکت یبل ایربک . دراذگیم شرانک مارآ و دشکیم نییاپ مه ار شا هتفر باال

: دیوگیم یزیچ یباوخ یوت

.. نوج سیئر نکن -

شدنخبل ! هتفرگ هار مه کرتخد ِباوخ یوت هک تسا بوخ دیآ. یم شبل یور یدنخبل

شلد ردقچ . دنیشنیم شیاهوربا ِنایم یگنرمک ِمخا رگید وِراب دوشیم وحم

! شدسوبب .. دهاوخیم

یاهمشچ ِنیب شهاگن . دنزیم بقع ار ایربک ِیناشیپ یور هدش هتخیر یاهوم یمارآ هب

ایربک ی هنارتخد رُپو یوربا یور یمرن هب شناتشگنا . دوشیم اجباج شا هتسب

. دنکیم مخا باوخ یوت ایربک . دوشیم هدیشک

ورف ار شیولگ ِبآ . دوشیم شرآ ِبلق ِشبوک ِثعاب ، کرتخد ِندیسوب ی هسوسو

ار شهاگن . دشکیم ایربک ی هتسجرب ی هنوگ یور یمرن ارهب شناتشگنا ِتشپ . دهدیم

ایربک ِبل یور شناتشگنا ِتشپ . دهدیم ایربک ِزیگنا هسوسو و مرف شوخ یاهبل هب

تسود ، دوشیم سح شزاب همین یاهبل ِنیب زا هک ار شمرگ یاهسفن ِمرُه . دنیشنیم

ره زا رود هب رابکی دنک. شسح .. دشکب سفن اهبل نیا ِنایم دراد تسود . دراد

! شدسوبب ، هفرط ود ینتساوخ اب طقف ... یزیچ

یور ار شتسش ِتشگنا و دنکیم نفد شدوجو یوت ییاج کی یتخس ارهب نتساوخ

: دنکیم شیادص مارآ .و دشکیم ایربک ی هنوگ

؟ تیربک -

: دنزیم شیادص هرابود و دشکیم رتکیدزن ار شرس شرآ . دوشیمن رادیب ایربک
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؟؟ چنف -

: دنزیم چپ شرآ . دروخیم یمارآ ِناکت ایربک

؟ ایربک -

. دنیبیم دوخ ِتروص ِلباقم تسرد ار شرآ ِتروص .و دنکیم زاب مشچ وهکی ایربک

؟!! شرآ . دنیبیم هرابود .. دنزیم کلپ ! دننکیم شهاگن دنراد هک یباذج و هریت ییاهمشچ

: دنکیم شزاون تسش ِتشگنا اراب شا هنوگ و دشکیم یبل شرآ

االن؟ یرادیب -

شبلق ، دنکیم ادیپ ار دوخ هک نیمه .و دوشیم اجباج شرآ یاهمشچ ِنیب ایربک ِهاگن

. دشکیم ریت راو هناوید

. دنکیم شیاهبل هب یهاگن شرآ و دنابنجیم بل

؟؟ منک تِسوب ای یرادیب -

: دیوگیم هدارا ویب دوشیم سبح هنیس یوت ایربک ِسفن

-هن!

: دنکیم کیراب مشچ شرآ

؟ یباوخ زونه ینعی -

: دیوگیم هدش لوه ایربک

.. نکن مسوب .. مرادیب هن -هن

! لوگنخ هک نوج

. ددنخن هک دنکیم مخا شرآ

وا هب ور هکنیا ِرطاخ ..ایهب شرآ یکیدزن ِرطاخ هدز..ایهب هک یفرح رطاخ هب ایربک

دنلب ار شرس رگا هک دروخب ناکت شیاج زا دناوتیمن .اما دشکیم تلا جخ ، هدیشک زارد
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! شرآ ِقلح یوت دوریم اقیقد نک،

؟ هدنچ تعاس -

: دشکیمن بقع یمک یتح شرآ

.. حبص ِتفه -

: دوشیم تشرد ایربک یاهمشچ

؟ هدنُگ ینکیم راکیچ نم ِرس باالی اجنیا حبص ِتقو -نیا

: دنکیم شزاون ار شتروص دراد مارآ شرآ

منک.. ترادیب -هک

: دسرپیم بجعت واب دنکیم یثکم ایربک

؟؟ ارچ -

: دیوگیم مارآ شرآ

.. نوریب میرب -هک

: دیوگیم و دشکیم بقع هرخ باال یدنلب ِسفن اب شرآ . دنام یم تام ایربک

ایب... نم اب ماوت وش رضاح ، نوریب مریم مراد -

هچ شندب یوت . دتسرفیم نوریب ار شا هدش سبح ِسفن ایربک ، دشکیم بقع هک نیمه

باوخ یوت ار وا شرآ .. دنکن دش. رادیب باوخ زا روطچ یدوز ِحبص ! تنعل تسا ربخ

. دیمهفن و دوب باوخ ، دشاب هدیسوب مه رگا ؟!هَا دشاب هدیسوب

: دیوگیم هناریگ چم شرآ هک دنکیم رکف هدش تام ی هفایق اب هیناث دنچ یوت ردقنا

؟؟ متفگ یچ یدینش -

؟! دراد یتسیابردور رگم یلو ایربک
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هک؟؟ یدرکن یراک مدوب باوخ -

! تصرف ِرظتنم هک مه شرآ

؟؟ راکیچ -ثمال

: دیوگیم یا هدنخ کت واب دوشیم ریخ مین ایربک

... طقف مدرک سح .. مدوب باوخ هک ..نم منودیم -هچ

: دنکیم اجباج ایربک ِتروص یوت یا هنایذوم ِهاگن شرآ

؟ هدرک غاد تییاج هگم -

سفن یب ایربک و دوشیم هدیشک نییاپ ایربک ِنت ات شرآ ِهاگن ! دوشیم کشخ ایربک

: دبوکیم شرآ ی هنیس ارهب شتشم

! یوب دَب ِکاف یایح -یب

دشاب یدج دناوتیمن مهزاب دیآ، یم هبذج مه ردقچره یلو دش. خاروس شرآ ی هنیس

: دنزیم رشت یتخس هب مخا واب

! امنکیم تِغاد ،دب هشن عمج تنهد ایربک -

: دوشیم دنلب شرآ و دهدب دناوتیمن یباوج هک! دروخ لوو شلد بخ یتنعل یاو

.. میرب وش رضاح عیرس وشاپ -

: دهدیم ورف ار شیولگ ِبآ ایربک

؟ اجک -

.. مینزب مه یخرچ ،هی مینک دیرخ دیاب مکی -

نیا مه رود؟!نآ رود و دیرخ مهاب دنورب اعقاو . دزرلیم ایربک ِلد ،اما دیوگیم یداع

؟؟ حبص ِتقو

.. شاب نییاپ هگید ی هقیقد جنپ -ات
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شرس هکباالی یا هتشرف نیا و دوشیم جیگ ایربک .و دوریم نوریب قاتا وزا دیوگیم

؟؟ دنکیم یطلغ هچ دراد ، هداتسیا نامکریت اب

: دنکیم اوجن ساسحا یلک اب هتشرف یابیز خر ِوحم

! شرآ -فالنوتفالتن

کی اه! دنزیم پیت دیآ..اما یم نییاپ هدامآ و رضاح ایربک هک دوشیمن مه هقیقد جنپ

ِیرسور کی . دنکیم شرس یرسور . هاتوک ِبذج ِراولش کی ،و دنکیم شنت هزییاپ تک

دوخ هکاب ینوریب ی هنارتخد یاهسابل اهنت . درادیمرب مه نوریب ِفیک ! هنارتخد و داش

. هاتوک هنشاپ و تسا گنر یا هوهق هک شفیک ِتس ِشفک تفج کی هارمه ..هب هدروآ

. دنزیم رطع یلو ِزُرمالمی. کی ،زج دنکیمن هک.. مه شیارآ

،هب دشکیم رس ار شا هویمبآ ِناویل هکیلا حرد شرآ ِهاگن دیآ. یم نییاپ اه هلپ زا

ال ال...صا صا . ددرگیمرب و دراذگیم زیم یور ار ناویل وا، ِندمآ ِسح .اب تسا نوریب

هنارسپ ای ترپسا ِپیت اب مهزاب هک تشاد راظتنا ! دشاب ایربک هک تشادن ار شراظتنا

دیآ. یم نییاپ اه هلپ زا دراد ومکلا مامت ِرتخد کی هک دنیبیم یلو دوش، رهاظ

شوخ ردقچ ، تسا رتخد هک یتقو دیآ. یم شک ایربک یاپ رسات زا هدارا یب شهاگن

دوب. هدید ار وا هک یلبق ِراب ود ِلثم ! دوشیم رهاظ هقیلس شوخ و شوپ

یاهبل ! یدنخبل هچ مه ،نآ دنزیم دنخبل هاگآدوخان ، شرآ ِصاخ ِهاگن ِندید اب ایربک

. دوشن لو و دنک ناهنپ ار شدنخبل دهاوخیم روز هب هی هک یا هدش عمج

. دهدیم ناکت شیارب دییات هب یرس و دشکیم باال ایربک ِتروص ارات شهاگن شرآ

هدز. هنارتخد پیت ابوا، نتفر نوریب ِرطاخ وا..هب یارب ایربک هک دیآ یم ششوخ

! ایربک .. هبوخ -

... شکمناب یاه یرتچ نآ !اب تسا رتخد دیوگب هک دنکیم دیکات شمسا یور

: دنکیم جک ورس دراد یا ینتشاد تسود شپت شبلق دیآ. یم شرانک ایربک

.. میرب -
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: دیوگیم و دراذگیم ایربک ِتشپ تسد .. دشکیم یسفن شرآ

.. میرب -

زا ایربک ، دروآ یمرد تکرح ارهب نیشام شرآ هک نیمه .و دنوشیم شرآ ِنیشام ِراوس

شدوخ ِتسد و دنکیم تشم تسد و دشکیم یا هفخ ِغیج ناجیه ِرس

! دنزیم گنچ شرآ ی هناش هب ارچ دنادیمن .. تسین

!! میرب نزب یشحو ِلوغ هلوت یلیق -

یم ششوخ شرانک ِبیجع ِدوجوم ِقوذ وزا ددنخیم ایربک ِناجیه ِرطاخ هب شرآ

دیآ.

رود... رود و دیرخ میریم ..دعب ینک حلا مدب تهب هچاپ هلک هی لوا میرب -

؟؟ دنکیم شعمج شرآ ایآ دنک شغ

... دنفسوگ مروخب وت هچاپ نوجخآ -

دایز ِقوذ زا شیاهنادند و دهدیم شا ینیب هب ینیچ ایربک و دنکیم شهاگن شرآ

سکس ِعقوم رتخد ...نیا درذگیم شرآ ِنهذ زا رکف کی طقف . دنوشیم هدرشف دنراد

؟؟؟ شفیدر و دیفس و زیت یاهنادند نآ اب دنّکب هت زا دنکن دنک؟!! راتفر دهاوخیم روطچ

! خوا

... ینتساوخ ِیشحو -

و دوشیم شرآ ی هریخ تریح زا هدنام زاب ِناهد اب ایربک !!و تفگ اعقاو ! تفگ

: دیوگیم

نم ما؟!! ینتساوخ نم ؟؟؟ ما یشحو نم ؟؟ یگیم ونم ؟؟ یدوب نم -نم؟!!اب

؟؟؟ شرآ ما ینتساوخ

رتخد نیا اب هظحل ره ار یگدنز دیاب . دورب و دنک لِو ار رتخد نیا دناوتب ارمع هن...

ردقچ هک یاو . درذگیم شوخ هروج همه رتخد نیا یا..اب هنیمز ره یوت درک. هبرجت

ار ایربک ِمامت شلد ! رتشیب یلیخ ..وحاال دهاوخیم اهار هسوب نآ ِرارکت شلد
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. دهاوخیم

! یندروخ -و

درُم! ایربک ..و هملک کی

، تسا هدننک هناوید شا هدنخ !و تفرگ شضغب اعقاو . دنوشیم رُپ قوذ زا شیاهمشچ

: دیوگیم هچ دنادیمن و دوشیم دنب ییاج کی شتسد هک یتقو

؟؟؟ رت یندروخ مدنفسوگ ی هچاپ زا یتح -

: دهدیم ناکت فارطا هب رس ایربک . تسا هارمه تهب اب شرآ ی هدنخ کت

؟!! یراد تسود ومنوبز و هچاپ رپو ؟؟ مت هچاپ هلک ؟! یروخب ونم یاوخیم .. هزیچ -هن

: دیوگیم و دهدیم ناکت رس هک هدرک هناوید مه ار شرآ کال! هدرک یطاق ادخ ای

هدنخ .. تاشچ .. تابل ت.. هچاپ ..رپو تنوبز .. یرت یندروخ مدنفسوگ -زا

؟! مگب مش هیقب .. تِنت .. تاه

وربآ یلو . دونشب مه ار شا هیقب هک تسا شیادخ زا بخ و دوریم شلا م ایربک ِبلق

: دیوگیم یسفن ییب هدنخ واب دنکیم یراد

! هّسب اجنیمه ات هگید -هن

هللا! دمحلا

هک ییایربک . دننیشنیم یخبطم کی یوت یزیم ِتشپ هک تسا تشه ِتعاس هب کیدزن

یدج هشیمه شتروص دنچره هک یشرآ .و دوشیمن عمج شدنخبل و دراد دنخبل یه

! فوا تسا صاخ ایربک یور شهاگن یلو دراد، یا هنارورغم ِمخا دنچره و تس

! دنفسوگ ِنابز و هچاپ رپو ِقشاع یلو ، توافتم ِمدآ وود لماک ی هچاپ هلک تسد کی

دناوتیمن ال صا دیآ. یم ترسح یور ترسح .و دعلبم قشع اراب هظحل ره ایربک

ِناهد رد یکی شیاه همقل و تسا شغ و لغ یب شیاه هدنخ دنک. ناهنپ ار شسح

هظحل وره دریگیم شضغب هظحلر .ه دوشیم هدناپچ شرآ ِناهد رد یدعب ،و شدوخ
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طقف .. تسا شدوخ اهمِلا هظحل نیا هک دنکیم رکف نیا هب هظحلر وه ددنخیم

! شرآ .اب دنکیم هبرجت دراد شبلق و سح .اب دنکیم یگدنز دراد اه هظحل نیا ! شدوخ

نیا زا رتشیب و دنک محر وا هب شاک . دنامب ابوا شاک . تفریمن شلیف هدنُگ شاک

...رگا دورب رگا . دنریگب ار شناج تسا رارق اهدعب اه هرطاخ نیا . دنکن ششُکرجز

! دورب رگا یاو .. دورب

اه هظحل نیرت بان دهاوخیم . درذگب شوخ ایربک هب هک دنکیم ار شش تال ِمامت شرآ و

ی هظحل ره زا رتهب ردقچ ، ندوب مه هکاب دهد ناشن وا .هب دزاسب کرتخد یارب ار

. ندوب ..ابوا ندوب وا ِرانک رد ینعی نیا! ینعی یگدنز هک دنامهفب وا تس.هب یرگید

ِگنهآ شرآ . تسا تعرس ِقشاع ایربک .و دناریم تعرس اب شرآ . دنوشیم نیشام ِراوس

ی هدش کیرحت شا یروطنیمه . دوشیمن دنب اج کی ایربک و دراذگیم یداش ِپاپ

! دنکیم هچ ،ابوا تعرس و گنهآ اب شرآ رگید تس.. ییادخ

: دیوگیم دنلب کرتخد هب ور

! تیربک نورذگب شوخ طقف زورما -

ار هشیش و دنزیم غیج . تسین شدوخ ِتسد شناجیه و هدش رپ شنامشچ ایربک

: دنزیم داد راو هناوید . دروخیم شتروص هب ناراب ِزیر یاه هرطق . دشکیم نییاپ

! نکن وراک نیا نم ...اب هرذگیم شوخ هراد یلیخ هگید درمان -

: دشکیم ار شپل و دنزیم یدنخبل ، شنادنخ هشیمه ِچنف زاحِلا یضار شرآ

.. منکیم یوت هفایق نیا ِندید هساو راک همه -نم

: دیوگیم شرآ یاهمشچ .رد دراد مهاب ار ضغب و هدنخ و دزرلیم ایربک ی هناچ

؟؟؟ ینک ملد هب نوخ دایم تِشوخ -

: دهدیم ناکت دییات هب یرس شرآ

! دایم مشوخ -
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: دربیم ارباال شیادص ایربک

؟؟ یشیمن تیذا تدوخ ال.. یدب...صا هنووید -

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ

! یلیخ -

؟؟ ونم ،مه ینکیم تیذا وتدوخ مه یراد ضرم -

: دیوگیم یصاخ ِنحل اب شرآ

! هیفاک نم هساو یشب تیذا ،وت سین مهم نم ِندش تیذا -

یتساوخ و.. یتنعل و.. هناوید ردقنا یکی دوشیم روطچ دنادیمن . ددنخیم ریحتم ایربک

! دشاب ضرم و..

ارچ؟! -

: دنزیم یکمشچ شرآ

.. ینک باختنا هار هی هک یشب تیذا ردقنا -

: دنکیم رتشیب ار شتعرس ولج هب ور شرآ دیآ. یمرد شپت هب ایربک ِبلق

! یشب تیذا طقف هگید یاتقو هک هشاب بوخ ت هساو ندوب نم اب ردقنا مراد تسود -

ِیگدنز هب ندرک رکف یتح مه شی حاال نیمه . دناشوپیم تسد ود اراب شتروص ایربک

دوش؟! تحار دشُکب ار وا هک دهاوخیم رگید . تسا هدننک تیذا وا ِنودب

ناکت شیاهوم یور تسد شلا یور وزا دراذگیم ایربک ِرس ِتشپ ار شتسد شرآ

: دهدیم

... نورذگب شوخ نم اب طقف تیربک -

: دیوگیم دعب .و دراد یباذج ِدنخبل ، لباقم رد شرآ و دنکیم شهاگن هدز متام ایربک

! دیرخ میرب نزب -
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دنراد ار دیرخ کی اعقاو .. دیرخ کی و دنتسه یگرزب ِهاگشورف یوت رگید ی هقیقد هد

. دننکیم هبرجت مهاب

هک هچره .و دنخرچیم فلتخم یاه النی یوت و دنا هتشادرب هک یرادخرچ ِدبس نآ اب

ِتکرح کی اجنامه ایربک ، تشاد اج رگا . دننکیم خیلا دبس یوت دیآ، یم ناشتسد

یاه لوو تبیصم هب یلو دنک. ارخیلا شا هدش ناروف ِناجیه ات دمآ یم کیتابورکآ

ششوخ شیاه تنطیش زا شرآ هک دنچره . دنکن یزیر وربآ ات درادیم هگن ار شنورد

یارب یلو ، دشاب یزاب فلِج و هرخسم دبو نارگید ِرظن رد هک مه ردقچره دیآ! یم

یروطنیمه ار شا رناژی ورپ ایر ویب داش یایربک شرآ . تسین مهم رگید شرآ

رناژی یایند .. تسین فلج ، دشاب شدوخ و دشاب داش و ددنخب هک یرتخد . دراد تسود

تس!

نیشام ،اب یزییاپ یاوه یوت مشلا.. یاهنابایخ یوت . دنیآ یم نوریب هاگشورف زا

شیپ مامت ِیگناوید .اب دنوشیم وحلا سح نیا ی هتسباو رتشیب و رتشیب و دندرگیم

! ایربک ِقد ی هنیآ دوشب تسا رارق اه هرطاخ و دننکیم تیذا ار دوخ و دنوریم

و دنوشیم هدایپ نیشام زا مهاب . درادیم هگن ار نیشام یلحاس ِهاگشورف یوربور شرآ

و هدز قوذ . دنارذگیم ار هیناث هب هیناث بیجع وحیلا سح زا ولمم و روابان ایربک

شرآ هک نیمه دیآ.ثمال یم یتکرح کی یهاگ رهزا ...هک رارقیب و لوگنخ و یشحو

و دوریم فعض و شغ رود کی ، دهدیم شناشن ار یگنر دیفس ِیلحاس ِدنلب ِنهاریپ

: دتفا یم جک هناش ِتمس هب شرس و دوشیم پچ شنامشچ

ِگلر! ماسرب هع مَا -مآ

: دشکیم و دریگیم ار شتسد یا هدنخ اب شرآ

.. مارب یریمب یراد تقو ادعب ، هرتخد اجنیا -ایب

: درغیم ایربک

... شاداد میت هزانج -

: دیوگیم و دنزیم ایربک ِرس یوت مارآ یعونصم ِمخا اب شرآ
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! منیبب اسیاو فاص -

ایربک . دریگیم ایربک ِنت یولج و دشکیم نوریب گرلا یوت ارزا یلحاس ِنهاریپ سپس

. دنکیم روصت ایربک ِنت یوت ار یخن ِدنلب نهاریپ نیا شرآ و دنکیم هاگن شرآ هب طقف

دش! دهاوخ ینتساوخ ردقچ

... دایب تهب منک رکف -

! دنفسوگ یاه هچاپ ِناج ،هب دوشیم هراپ هراپ شَرگج و دشکیم هآ ایربک

.. مایم وت هب منم -

باال شیاهوربا . دنکیم بجعت شدوخ ِفرح زا ایربک و دنام یم تام شرآ ؟! تفگ یچ

: دیوگیم بل ِریز و ددنخیم و دوشیم هدیشک

! لُخسُخ ماسرب هع مَا -یآ

. دوشیم تشم شتسد ؟؟ دراد یبیع شندرک لغب رابکی ، دنکیم رکف و تسا تام شرآ

ار ووا دنیشنیم ایربک ِرمک ِتشپ شتسد یلو ، درذگیم شندرک لغب زا یتخس هب

. دشکیم دوخ ِکیدزن

.. هدیم حلا هراد هندش تیذا -نیا

: دیوگیم ضغب و هدنخ اب ایربک

! یلییییئِخ -

یور .کالهار درخیم یلحاس ِراد کالِههبل کی شیارب . دنکیم تیاده ولج ارهب وا شرآ

. دنکیم شهاگن طقف ، قارب و تشرد یاهمشچ نآ اب ایربک و دراذگیم ایربک ِرس

؟؟ دایم تِشوخ -

: دیوگیم هناقداص ایربک

یچ... همه ! هبوخ ش همه فاصنا ...یب دایم مشوخ ش همه -زا

: دهدیم ناکت ورس ددنخیم تیاضر اب شرآ
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نُک! ..حلا هبوخ -

لگ ِدنلب ِنماد .. یگنر یگنر یوتنام . درخیم شیارب یلحاس ِیتشگنا ِییاپمد دعب و

یلک .. بوخ حِلا یلک . دراد یشیپ کی ِسکع شیور هک یا هزماب و دازآ ِترشیت یلگ..

.. یگدنز

دنا هدش رادیب همه . تسا رهظ ِهدزاود هب کیدزن تعاس ، دندرگیمرب یوال هب هک یتقو

دنا. هدروخ هناحبص هزات و

عمج یتخس ارهب شدنخبل و دنکیم رکف دروخ هرخرخ هکات یا هچاپ هلک هب ایربک و

هکیلا حرد شزیزع یاه دیرخ واب دراذگیم شرس یور ار شگرزب ِراد .کالههبل دنکیم

: دیوگیم ، دوریم اه هلپ ِتمس هب

منک.. ضوع وماسابل ..مرب منیچیم ومیدیرخ هک یلیاسو مایم -االن

: دیوگیم شرآ

.. ننکیم اجباج ور ادیرخ نشیم دنلب نوشدوخ .. نتسه اه هچب داوخیمن -

روظنم و هدز تهب ِهاگن همه هک دنیبیم و ددرگیمرب ! داتفا دشو هدنک شبلق هک خآ

مخا اب شرآ و.. دنوشیم شرآ ی هریخ رخآ .ورد دننکیم لدب درو ود نآ ِنیب یراد

: دیوگیم

دیشاپ امش... اب نوشندرک اجباج ، دیرخ میتفر ام ؟؟ دینکیم هاگن یچ هیچ؟هب -

اجباج ، شوهم و اسیلا .. دیرایب نیشام وت زا ور ادیرخ دیرب دادریت و ناحبس ... منیبب

.. مینکیم تادص دش، هدامآ هک راهان ورب، ماوت ایربک ! دینک

ریحتم اه هچب یاههاگن .و یگنادرم و.. ینابرهم همهنیا زا روابان و هدز قوذ ایربک عِی!

: دیوگیم ناحبس . تسا صاخ و

.. شاداد یریگب ملیوحت یروطنیا و ایربک مشب تساوخ -ملد

: دنزیم رشت شرآ و دوشیم دنلب اه هچب ی هدنخ یادص
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.. دینزن یدایز فرح ، دینک روج و عمج دیشاپ -

اهب هلپ ،زا شرس یباالی هدش رهاظ ِبلق و تسد هب لا مکریت ی هتشرف نامه اب ایربک

. دزادنا یم تخت یور ار دوخ . ددنیبیم وردار دوشیم شوهم ِقاتا ِدراو . دوریم اال

رورم ار شا هظحل هب هظحل و هدنام فقس ی هریخ هک یهاگن ...و سفن ویب زاب قاط

. دنکیم

. دراد تسود .. دوشیم تیذا .. دنکیم ضغب .. دنزیم سفن سفن ... دراد دنخبل شزاب یاهبل

اب ندوب یاه هظحل ؟! تسین یهاوخدوخ و دهاوخیم ولد ناج اهاراب هظحل نآ

و رتشیب شلد ؟! تسین یهاوخدوخ ، دهاوخب ار اهنامه طقف و..رگا دنا یگدنز شرآ

...نیا درذگب شرآ اب شا یگدنز یاه هیناث ی همه دراد تسود و دهاوخیم رتشیب

؟! تسین یهاوخدوخ

ار شردام شلد . دزوسیم شلد .. دریگیم شلد . دشکیم یقیمع ِسفن و ددنبیم مشچ

و دوبن تخس ردقنا شاک . تشاد ار شرآ شاک دوب.. یهار کی شاک ... دهاوخیم مه

دنک؟! هچ دیاب ، دپتیم شرآ یارب کانتشحو روطنیا هک یبلق .اب دوبن باختنا هب روبجم

هکه دوشیم هتسباو دراد یردق وحاال...هب تسا شرآ یوالی یوت هک تسا زور راهچ

. دوشیم رت تخس شیارب میمصت هظحلر

اشامت ار رارقیب ِجاوما دراد ایرد، هب وور هتسشن لحاس ِبل رگید یاه هچب زا رود

دعب یاهزور وهب تسین مارآ شرکف . درادن یتیمها درس. یمک اوه .. تسا رصع . دنکیم

؟! دوشن دنکن و... یفیلکت وبال رتدعب و دعب یاهزور . دنکیم رکف

ار گرزب ِلکشم نیا ، دنکشب ار یسک ِلد هکنیا ِنودب دوشب هک تسا هار کی ِلا بند هب

...اب شیاه یبوخ .اب دنکیم رت تخس شیارب دراد شا همه شرآ یلو دنک. لح

هیده وا هب هک یریگسفن یاه هظحل ...اب شیاهندوب صاخ ...اب شا هنادرم یاهراتفر

. دنکیم یگدنز راگنا اهار هظحل نامه طقف اهار.. هظحل ...نآ دهدیم

و هتسشن اجنآ ردقچ دنادیمن . دوشیمن ادج ایرد زا شهاگن و هتفرگ لغب ار شیاهوناز

و دنک رکف دهاوخیم طقف .عفال تسین مه مهم دنا،ایهن. هتفر اه هچب ال صا دنادیمن

دنک. ادیپ یهار
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و دروخیم ناکت اج .رد دنیشنیم شیاه هناش یور یزیچ هک تس ایرد یاهجوم ِقرغ

یور ار دوخ ِزولب دراد و هداتسیا شرس هکباالی دنیبیم ار شرآ ، ددرگیمرب هک نیمه

. دزادنا یم یوا هناش

شهاگن ! هدننک هناوید یاه تکرح نامه زا یکی مه نیا و دریگیم شضغب هظحل نامه

دلا: نیم و دنام یم شرآ ِصاخ ِهاگن و اهمخا یور

... نکن یروطنیا -

: دیوگیم و دنیشنیم شرانک شرآ

؟؟ یروطچ -

: دزرلیم ایربک ی هناچ

.. ینودیم تدوخ -

: دوشیم هریخ ایرد هب یگف زاکال یمخا واب دریگیم مشچ شرآ

نک.. تداع -

: دیوگیم رتمارآ ، ثکم یا هیناث واب

نک.. تداع -مهب

: دیوگیم و.. دوشیم وا ِخریمن ی هریخ ایربک

؟؟ ردقچ هگید -

: دیوگیم و دنکیم شهاگن هدنخ زا خیلا یا هدنخ کت اب شرآ

.. یشب هنووید و یریگب ضرم نم ِنودب هک ردقنا -

: دیوگیم و دنکیم اجباج شرآ یاهمشچ رد هاگن . دنزیم کلپ ایربک

... مریمیم -

: ددنخیم شرآ
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.. مراد تسود .. هبوخ -

: دیوگیم ایربک ِشوگ وِمد دنکیم کیدزن ار شرس سپس

! ایربک ریمب نم ِنودب -

و بلق شزرل همهنیا زا دیآ یمن باال رگید شسفن . دنتفا یم مه یور ایربک یاهمشچ

و... سرتسا و بوخ وحِلا سح و ویخلا رکف

سمل شناتشگنا ِکون اراب شهاتوک یاهوم و دنادرگیم شتروص یوت هاگن شرآ

. دنکیم

منک.. روصت منوتیمن ؟؟ یشیم یلکش هچ ، نشب دنلب -انیا

یا هرط یگنرمک ِمخا اب شرآ . دنکیم شهاگن طقف توکس ورد دنکیم زاب مشچ ایربک

: دیوگیم و دریگیم ار کرتخد ِهاتوک یاهوم زا

.. هبوخ شیروطنیمه .. تسین مهم -

: دشکیم بقع ار شتسد و دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن دعب و

.. هبوخ تیروطنیمه -

. دوریمن نییاپ و هدز هربمچ ایربک یولگ ِخیب ضغب

.. هتخس ..هدب.. شابن یروطنیا وت یلو -

: دیوگیم هنارورغم و یضار شرآ

.. هدیم حلا رتشیب ، هشب تتخس یچره ما.. یضار -

: دیوگیم راو همزمز ایربک

.. محریب -

: دنزیم شا هدرک ضغب ِهاگن یور هب یکمشچ ، دنخبل ِنودب شرآ

... تیربک یا هگید ِروج هی نم هساو -وت
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دراد هنامحریب ردقچ . دوشیم رت رارقیب شبلق و دعلبیم ار وا ِتسایس رپ یاهفرح ایربک

وا! زا دربیم لد

نک... تباث -

: دنکیم کیراب مشچ شرآ

؟ یروطچ -

: دهاوخیم ایربک

.. نومب ماهاب -

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ

.. منکیم تباث هگید روج -عَن!هی

! دهدن ناج رگا دنک. لمحت و دروایب تقاط دهاوخیم ایربک

؟؟ یروطچ -

یور تسرد . دراذگیم شا هنیس یور ار ایربک ِتسد ِفک و... دریگیم ار شتسد شرآ

شرآ ِبلق ِنیگنس و مکحم یاه شپت ایربک . دوشیم هریخ ایربک هب توکس !ورد شبلق

. دوشیم هناوید شبلق . دوشیم سبح شا هنیس یوت سفن . دنکیم سح شتسد ِریز ار

: دیوگیم مارآ و دنکیم مخا شرآ

... یروطنیا -

: دنزیم ادص ار شمسا هدارا ویب دنامیم زاب شناهد یسفن یب زا ایربک

... شرآ -

هداد هیکت . دنکیم شنت یاصع و دربیم بقع ار شیاهتسد . دنکیم اهر ار شتسد شرآ

دنچره ، دشاب یداع دنکیم یعس . دنکیم هاگن ایربک وهب دنکیم جک رس شیاهتسد هب

! دپتیم رتخد نیا یارب شبلق

؟ گاپ هلوت اجنیا یتسشن یچ هساو هتعاس -ود
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: هتفر لیلحت شیادص و دنک روج و عمج ار دوخ دناوتیمن ایربک

.. مدرکیم رکف وت هب متشاد -

: دشکیم یبل شرآ

.. دموا مشوخ لویا دوب... بوخ -

: دیوگیم .و دنیشنیم وا هب لیامتم و دوشیم ونازراهچ ایربک

.. مدلب یحارط -نم

کرتخد . دوشیم ترپ شساوح و.. دنادرگیم کرتخد یابیز ِتروص یوت هاگن طقف شرآ

دنک. شلغب حاال نیمه دهاوخیم شلد ردقچ .. یندیسوب یاهبل .. دراد یگنشق یاهمشچ

... موه -

: دهدیم همادا و دریگیم یسفن ایربک

نا... نفخ ردقچ ماه حرط ینودیم تدوخ -

دنروخیم ناکت داب یوت هک یهاتوک یاهوم تس. ایربک ِدوخ ِترپ شساوح مهزاب شرآ

دنا. هتخیر شیاهمشچ و یناشیپ یور و

بخ.. -

: دیوگیم و دراد سرتسا و دنزیم یحیلم ِدنخبل ایربک

هک هدادعتسا ! ننکیم تباقر نم ..ِرس نراد اوعد شمه م وهنن یهوک ماه، حرط -ِرس

.. ندب متسد زا ناوخیمن هک ما یرهاوج هچ نم ندیمهف انیا نیبب مزا.. هرابیم

. دنکیم رکف شندز فرح ِزرط هب ینعی . دونشیم طقف ؛ دونشیم ار شیاهفرح شرآ

ادخ، ی هشیمه . دراد دنخبل هشیمه و دهدیم ناکت ار شتلا ح شوخ یاهبل نآ هک یتقو

! دنراد ینابرهم رپزا یتنطیش هشیمه .. شیاهمشچ .و دنکیم ضغب یتقو یتح

؟؟ یدرک شوگ -
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: دیوگیم ایربک ِلا وس باوج رد یدوخیب

.. مدیم شوگ مراد -هرآ

: دهدیم همادا یرتشیب ِناجیه اب ایربک

ور همه ِلد ماه حرط هک دادعتسا ِبایان ی هنوگ ما؟هی یچ نم سپ ... نیبب بخ -

؟؟ یا یچ .وت هدرُب

بل زا روطنیا هک تسا قمحا ِمدآ کی هک دیوگیمن شباوج ورد دنزیم یدنخجک شرآ

! دراد ار شندیسوب سوه و دیآ یم ششوخ ، کرتخد یاهندز فرح و ناهد و

؟؟ یچ -

: دیوگیم شدوخ ایربک

نم . یدب تسد زا یاوخیمن ور اتصرف هک یرگن هدنیآ و پیتشوخ ِیهانپ ِشرآ هی -وت

.. متصرف هی وت ِرظن زا

: دنکیم کیراب مشچ شرآ

! بلطم ِلصا ِرس ..ورب موناخ تصرف -

: ددنخیم ایربک

منک! ذوفن هک مگیم مراد زیر ..زیر نکن ترپ ومساوح اسیاو -وُخ

! ولوچوک یذوفن

؟؟ ینک ذوفن ماجک -

یساسحا یتح . دروخیم نیچ شا ینیب و دوشیم لیدبت قوذ هب ایربک ی هدنخ

! ینتشاد تسود و.. تسا ولد ناج زا مه شیاهندش

ِقووووف ِحارط نم هکنیا ... مگب وشیقاب بخ هّقَد! هی نزن فرح یروطنیا یییییییا -

ادخ ثمال...ثمال هک تسایساب و اناد و لقاع ِدرم هی ماوت و مدادعتسا واب یا هفرح

زا ونم اه!ثمال نم ِتمعن ..زا یشب دنم هرهب تمعن نیا اتزا هداد رارق تهار ِرس ونم
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منم.. وت طالِیی ِتصرف ... یدن تسد

: دیوگیم ، ندمآ شوخ ورپزا جیگ شرآ

! ایربک ش هیقب -

: دیوگیم و دهدیم نوریب هرابکی ار شمدزاب ایربک

؟؟؟ هروطچ .. مینکیم یراکمه مهاب بخ؟ .. نومب -وت

: دسرپیم لا حنیا !اب تسیچ شفرح هک دوب هدیمهف مه شلوا زا

یا؟ هنیمز هچ -وت

: دیوگیم هدزناجیه و دهدیم دوخ هب یناکت ایربک

..ثمال...ثمال یدب عاقترا وتتکرش ینوتیم .. هتفرگ قنور هزات تتکرش .. یراد تکرش -وت

! تدوخ ِدوخ ِصوصخم ِحارط مشب منم و... ینزب یدیلوت هی

سرتسا و دیدرت رپزا شرآ ِهاگن زا ایربک . دنکیم شهاگن طقف یا هیناث دنچ شرآ

: دیوگیم و دوشیم

؟؟ ینکیم لوبق اه.. هیبوخ ِداهنشیپ ؟اه؟! ینوم -یم

. دوریم دنب ایربک ِسفن . دوریم ایربک ِتروص یوت و دشکیم ولج ار دوخ وهکی شرآ

: دیوگیم شیاهمشچ ،رد دنادرگیم ایربک ِتروص یوت هک یهاگن اب شرآ

-عَن!!

یور هدش هتخیر یاه یرتچ و دروآ یم شیپ تسد شرآ ! دتفا یم ایربک ِبلق

ارهب شناتشگنا ِتشپ سپس . دنزیم رانک شناتشگنا اراب ایربک یاهمشچ و یناشیپ

: دیوگیم شبل هب کیدزن و دشکیم شفیطل ی هنوگ یور یمرن

لوگ تاه هدعو نیا هکاب متسین هچب ...نم ایربک ینزب ملوگ نکن یعس -

؟؟ موه .. مروخب

: دنکیم همزمز ایربک ِشوگ ِرانک و دشکیم کیدزن ار شرس شرآ . دنام یم تام ایربک
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... چنف یتدوخ -رَخ

..ای دوبن شرآ ِندز لوگ شدصق . دنوشیم هدرشف مه یور ایربک یاهمشچ

؟! دمهفیمن ارچ . تسا تخس یهاوخدوخ و نتفر و... دهدب شتسد زا دهاوخیمن دوب..

.. نکن تشادرب هابتشا -

: دیوگیم یگتخیر مه وهب مخا اب شرآ

وگب یراد دوجو .. یدیم داهنشیپ نم هب یدصق هچ هکاب ینودیم بوخ متدوخ سپ -

... هتدوخ ،ای مدوخ رطاخ هب

: دیوگیم ضغب ورپزا دنزیم وا ِترشیت هب گنچ ایربک

.. ماهاب ینومب ماوخیم درمان -

.و دنابسچیم ششوگ هب وبل دراذگیم ایربک ِندرگ ِتشپ تسد تقاط یب شرآ

: دنزیم چپ راو هناوید

! یراد طقف باختنا ،هی تقمحا ِدوخ ِرطاخ ..هب نکب باختنا -هی

: دیوگیم دنلب یادص اب شرآ هب .وور دوشیم دنلب و دشکیم بقع . دنکیمن لمحت ایربک

.. مریمیم هصغ زا مراد ؟؟؟ یمفهیمن ارچ ! هتخس -

: دیوگیم صرح اب ایربک یاهمشچ ورد دنکیم دنلب ار شرس شرآ

! هریمب هصغ زا هک هشقح ، هدیمن شزرا شدوخ هب هک یمدآ -

و دریگیم مشچ وهکی .و دنکیم شهاگن ضغب زا هدش رپ یاهمشچ اب یا هیناث ایربک

و مکحم یاهمدق و دزادنا یم نیمز یور شیاه هناش یور ارزا شرآ ِزولب . ددرگیمرب

: دنزیم داد شرآ . درادیمرب ایرد ِتمس ارهب شدنلب

؟؟ یریم یروگ مودک -

: دهدیم ناکت اوه رد یتسد ، دوریم ایرد ِتمس هب دنت هکیلا حرد مه ایربک
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مش! تحار نوت همه ِتسد زا مریمب مریم -

! بجع

: دیوگیم و دشکیم یدنلب ِفوپ شرآ

... یریمیم یریم دعب حاال راذب ، هدرس اوه -

ار شدوخ دهاوخیم شلد هک تسا هتخیر مه وهب یبصع ردقنا . دنکیمن هجوت ایربک

ات بآ . دوشیم شدرس . دریگیم شا هیرگ . دزرلیم دوخ وهب دوشیم ایرد ِدراو ! دنزب

! یتفوک تسا درس ردقچ و..بآ دوریم رتولج دیآ.ووا یم باال شرمک

: دوشیم دنلب تینابصع اب شرآ

! نوریب ایب هگید هسب -

: دیوگیم دنلب یادص واب دوشیم رت یرَج ایربک

. مریمب ماوخیم وشمگ -

! شدنزب دروخیم ات دریگب

: درغیم و دنکیم دنت اپ

! قمحا تمشُکیم مدوخ -

، دوریم شتمس هب هک روطنامه شرآ . دوریم ورف بآ یوت ندرگ وات دوریم رتولج ایربک

: دیوگیم

! ریمب اسیاو اجنومه ورن، رتولج ؟؟ یونشیم ، ماوت اب یوُه . هجاوم ایرد ورن رتولج -

وزا دزرلیم شبلق شرآ ِصاخ یاه تنوشخ رطاخ هب مه حلا نامه یوت یتح

: دیوگیم صرح ورپ یضاران و دوشیم بآ ِلخاد شرآ . دریگیم شصرح شدوخ

تتاجن منک تبغر ، هشاب مرگ اوه هک یشکدوخ هساو ایب هگید تقو هی تِروگ -

مدز،هَا! ..خی مدب
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: درغیم . دوشیم سیخ شیاهوم و دنزیم خرچ شتمس هب ایربک

این! ولج -

. هچب هرذ کی دیآ یم مه یملیف هچ

: دنزیم رشت و دوریم ولج مخا اب شرآ

منک.. تفصن منزب مدموین ات اجنومه اسیاو -

: دربیم ارباال شیادص و دوریم بقع وا هب ور ایربک

.. یتفرگ مزا وشمارآ زور.. دنچ نیا وت ونم یدرک تخبدب .. یدرک م هتسخ ! ماوخیمن -

دزن؟! رُغ راد رهوش یاهنز ِلثم

.. هتفرگ هکرعم نک.. عمج وتدوخ اباب هفخ -

انش یلو ، دوشیم راوآ شرس یور یجوم . دوشیم قلعم شیاهاپ و دوریم رتبقع ایربک

: دیوگیم شرآ هب دیآ.ور یمرب شسپ وزا دنکیم

؟؟؟ ایهن ینومیم ماهاب ... یراد هار -هی

: دوشیم رتکیدزن و دنزیم یدنخزوپ شرآ ! دنکیم دیدهت

؟ منومَن -هگا

: دنزیم داد هدز متام ایربک

! امشُکیم ومدوخ تفاثک -

: دریگیم ار شتسد و دناسریم ایربک ارهب دوخ تکرح کی یوت شرآ

.. ینکیم طلغ -وت

: دنزیم غیج ایربک

.. درمان ی هدنُگ نک ملو -
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بل هلصاف .وبال دنکیم هقلح شرمک ِرود تسد و دشکیم دوخ ِتمس ارهب وا شرآ

. دربیم بآ ِریز ار شرس حلا، نامه و...رد دراذگیم کرتخد یاهبل یور

اب شرآ . دنکیم یگفخ ِسح . دنزیم نوریب هنیس زا شبلق . دنکیم مگ ار دوخ ایربک

کرتخد دراذگیمن . دراشفیم شیاهبل یور وبل دسوبیم بآ ِریز ار شیاهبل صرح

دراد و دنزیم واپ تسد و دنزیم گنچ شا هناش هب ایربک . دروایب ارباال شرس

!! دریمیم دراد یتنعل ! دریمیم

دعب یا هیناث و دروآ یم ارباال شرس ، درادن یسفن رگید ایربک دنیبیم هک یتقو شرآ

یاهمشچ و..اب هتفرگ شگنچ یوت هناش ارزا شرآ ِسابل ایربک . دشکیم بقع ار دوخ

و هدش هناوید شبلق . دعلبیم ار اوه علو واب دنکیم زاب ناهد هدش، تشرد دح زا شیب

دش؟! یچ وهکی . دوشیمن شرواب

-وت...

و هتشاد هگن ششوغآ یوت ار ایربک ! دیسوب .. درواین بات . دنزیم سفن سفن مه شرآ

باال شیادص . دنزیم سفن سفن . دراشفیم مشچ ایربک . دنکیم شیاشامت دراد طقف

: دوریم

! هنووید -

: دنزیم شرآ ی هناش ارهب شتشم . دریگیم شضغب . دزگیم بل

؟؟؟ نم اب ینکیم یروطنیا ارچ هنووید -

: دنکیم ایربک ِسیخ یاهوم ارالی شرگید ِتسد و دراشفیم دوخ هب رتشیب ار وا شرآ

هک... منکیم تکمک مراد ؟؟؟ یریمب یتساوخیمن هگم -

: دنزیم داد ایربک

! تاراک نیا اب یریگیم ومَنوج یراد -

: دیوگیم سفن یب شیاهبل یور و دنکیم سمل ار ایربک یاهبل رگید ِراب تقاط یب شرآ
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. مریگیم وتِنوج هنرگو ایب، نم ..اب تیربک ایب... ماهاب -

شسپ زا هک تسا نآ رتزا تسس یلو ، دشکیم بقع ار دوخ . تسا نیرت هدنامرد ایربک

! هتفرگ ارردرب شدوجو ِمامت حاال هک یساسحا ِسپ .زا دیایبرب

.. شرآ نکن وراک نیا ماهاب -

تس: ایربک زا رتدب شلا وح دورب بقع دراذگیمن شرآ

! ایربک نکن یزاب مرورغ اب ردقنا -

: دنزیم داد و دنزیم شسابل هب گنچ ایربک

! نکن یزاب ماهاب ردقنا -

: دوریم باال شیادص مه شرآ

؟! ایربک ینیبیمن ونم ارچ ؟ یشاب ماهاب هک منکیم یراکره مراد ینیبیمن ارچ -

وهب دیآ یمن باال شسفن . دنکیم شهاگن یگدنامرد ورپزا سیخ یاهمشچ اب ایربک

: دیوگیم یتخس

.. ینومب ماهاب وت هک اجنیا مدموا -نم

: دنکیم شزاون ار شا هنوگ تنوشخ اب شرآ

یا هگید ِزیچ ره هب وندوب نم اب ماوخیم .. مشاب نم تلوا ِباختنا ماوخیم -نم

! یاوخب ونم طقف ماوخیم .. یدب حیجرت

یاهبل هب هریخ شرآ . دیوگب هچ دنادیمن و دوشیم اجباج شرآ یاهمشچ ِنیب ایربک ِهاگن

: دیوگیم ، دروآ یمرد یاپ زا دراد ار شبلق هک یسح و هدش هل ِرورغ و صرح ،اب ایربک

... یریمب نم ِنودب ماوخیم -

سح ورپزا تنوشخرپ ار شیاهبل ! دنکیم شندیسوب هب عورش هلصاف وبال

هظحل نیا زا دناوتیمن .. دناوتیمن . درادن ندیشک بقع ِناوت رگید ایربک و.. دسوبیم

طقف ... شرآ اراب شا یگدنز یاه هظحل ِمامت هکنیا یارب دریمیم دراد .. دوشیمن . درذگب
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دنا. یگدنز ِدوخ ِدوخ هک اه هظحل نیا ِلثم دنک. رُپ شرآ اب

هسوب . دنکیم دوخ ی هناوید ار.. شرآ .و دنکیم یهارمه ابوا راو میلست دعب یا هقیقد

عمج وا ِشوغآ یوت ار دوخ ایربک سپس . دوشیم ساسحا ورپ مرگ و مارآ ناشیاه

اررپزا کرتخد و دراذگیم مه یور مشچ شرآ . دراد زاین شوغآ نیا وهب دنکیم

. دنکیم لغب نتساوخ و یگنتلد

... یاوخب ونم ماوخیم طقف -

: دهاوخیم شیاهمشچ .ورد دشکیم بقع ار شرس شرآ و دنزب یفرح دناوتیمن ایربک

! یاوخب وتدوخ ماوخیم طقف -

اب شرآ . دربیم هانپ شرآ ِشوغآ و..هب دنکیم ندیزرل هب عورش ضغب زا ایربک ی هناچ

دحو یب ینتساوخ واب هناکلا وم گنت . دنکیم لغب ار کرتخد رگید ِراب یدنلب ِسفن

زرم.

درس و هدش کیرات اوه . دروآ یم نوریب بآ زا ششوغآ یوت ار ایربک دعب یا هقیقد

و هدرک هقلح ایربک ی هناش ِرود تسد شرآ . دننکیمن امرس ِساسحا ردقنآ .اما تسا

. دوشن شدرس هک تسا شگاپ هلوت ِرکف دوخ،هب زا رتشیب

.. یروخن امرس ، ریگب شود هی ورب عیرس -

. تسا تخس شوغآ نیا زا ندنک ولد هداد هیکت شرآ ی هنیس ارهب شرس ایربک

درُم! دهاوخ شوغآ نیا ِندوبن اب اعطق . دنکب ار شندوبن ِرکف یتح ، دناوتیمن رگید

. دشکیم تلا جخ ، دنتسه هیقب هکنیا زا راب نیلوا یارب ایربک . دنوشیم یوال ِلخاد مهاب

یاه تولخ اتود نیا هک دسریم ناشِکرد راگنا بخ . دنکیمن ناشهاگن سکچیه اما

!! تسین ریثات یب مه شرآ ی هبذجرپ ِهاگن هتبلا ! دنتشاد مهاب یتیبرتیب و صاخ

رکف اه هظحل ینآ هیناث هب هیناث .وهب ددنبیم مشچ و دتسیا یم شود ِریز ایربک

هک ییاه هسوب دش. هدیسوب . دنکیم لغب ار دوخ . دزرلیم شبلق .. دنکیم رورم . دنکیم

. دندوب یگدنز شا هظحل هب هظحل .. دندوب سفن .. دندوب قشع

ینازرل و ضغب رپ ِسفن ! دناوتیمن .. شرآ ِنودب تس. یگدنامرد ورپزا دزگیم بل
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دنک؟!اب هچ شردام .اب دناوتیمن شرآ ِنودب هک دنادیم بوخ وحاال دتسرفیم نوریب

دنک؟!ایهب باختنا ار شرآ دیاب درک. دنهاوخ تفلا خم اعطق هک یرایماک و رایهوک

دنک؟!! باختنا ار شدوخ .. دیاب دنک؟ باختنا ار شسح .. یتیاور

؟؟ دهاوخب ار شدوخ دیاب

دنک. رکف شساسحا و شدوخ هب طقف .هک هدرکن رکف یکی نیا الهب صا حلا اتهب

و دنیبب ار دوخ طقف روطچ . تسا تخس یلیخ شنتفرگ ودای تسین دلب هک راگنا

؟! دریگب هدیدان ار هیقب

؟؟ دوشیم اهنت شردام . دزوسیم شلد . دشکیم تلا جخ

رابکی طقف .. رابکی ایهن؟! دریگب یمیمصت کی شا یگدنز یارب دیاب هک هرخ بخ..باال

تس. یگرزب ِمیمصت یلیخ و تسا تخس یلیخ . دریگب میمصت شدوخ ِلد اب دناوتب

ایهن. دیآ یمرب شسپ زا دنادیمن

ِنودب هک دنیبیم ، دنکیم هسیاقم وحاالهک دناشوپیم ار شتروص شیاهتسد ِفک اب

: دنکیم همزمز یگراچیب !اب تسا نیرت تخس ندوب شرآ

مرب! شرآ ،ایاب مریمب دیاب -ای

********

رگید ! هدنام یوال نیا رد هک تس یزور نیمتشه ... زورما و دنا هتسشن سنلا یوت

یلو . ددرگرب رگید هک دهاوخیم مه هناورپ هنن یتح و هدمآرد رایماک و رایهوک یادص

هب یضار . ددرگرب دناوتیمن ، هتفرگن شدوخ یارب یتسرد ِمیمصت زونه یتقو ایربک

. تسین تیعضو نیا اب نتشگرب

باختنا ار وا هک دنیبب ات دوب ایربک ِلا بند هب شمشچ طقف تدم نیا ِمامت شرآ و

ود وزرل سرت اب هیقب هک هدش قلُخ دب ردقنا دایز، ِیبصع ِراشف و رکف ،ایهن!زا دنکیم

هروپ هراپ ار یکی ات تسا هناهب کی ِرظتنم یشحو ِشرآ . دننزیم فرح شاهاب هملک

! دیامنب
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نیرتهب ایربک یارب هک تسا نیا شیعس ِمامت نانچمه و.. دنکیم یروبص یتخس هب

!و دیاب ... دیایب ابوا دیاب ایربک . دزاسب کرتخد یارب اهار هظحل نیرتهب دوخ، !اب دشاب

تقو !نآ دروآ یمرد شغامد ارزا همه و دنکیم شا هفخ اجنیمه ، دیایب دهاوخن رگا

شا هلماح و دنکیم زواجت شهب ال.. ..صا دهدب ار شیاهندوب بوخ ِمامت ِباوج دیاب

!! دیایب هک دوش روبجم ،ات دنکیم

رد زان واب مارآ شیاتس و تسا شیاتس شا هلا خرتخد یارب ندز راتیگ ِلوغشم دادریت

یرایهوک . دنکیم تچ رایهوک واب دراد تسد هب یشوگ ایربک . دصقریم دادریت یارب اج

: هداد مایپ هک

؟؟ هدش وطالین یلیخ تندنوم اجنوا ینکیمن رکف -

: دهدیم باوج مامت ِیگف ابکال ایربک

.. مندنوم اجنیا ،عفالالهمز یهوک مایم -

: دهدیم باوج هلصاف بال رایهوک

؟؟ یِک -ات

: دتسرفیم نوریب تدش اراب شمدزاب ایربک

.. مریگب یباسح تسرد ِمیمصت هی هک یتقو -ات

: دسرپیم تقاط یب رایهوک

؟؟ یریگب میمصت وت هرارق هگم یچ! ینعی یبِک ممهفیمن -

: دهدیم باوج سرتسا ورپزا دزگیم بل ایربک

منک.. رکف مدوخ هب ماوخیم راب -هی

: دسرب رایهوک ِمایپ ات دشکیم لوط هقیقد کی زا رتشیب

؟! هرذگیم ترکف وت یچ -

وت مشچ شرآ اب هظحل نامه و دوشیم هدیشک باال شهاگن . دهدب یباوج هچ دنادیمن
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مه هب تدش وهب هتخادنا اپ یور واپ هتسشن شیوربور هک یشرآ . دوشیم مشچ

. تسا هتخیر

یایند هایس، و میقتسم ِهاگن نآ یوت ایربک . دوشیم لفق مه رد ناشهاگن اه هیناث

ار... شنورد ِبوشآ ار... شا یمارآ ار..ان شیاهمخا . دنیبیم ار یگف وکال یرارقیب

ی هدیسر ِمایپ . ددزدیم مشچ و دروآ یمن بات دیآ. یم درد هب شبلق شرآ ِهاگن زا

: دناوخیم ار رایهوک

؟! ینکیم رکف یچ هدب!هب باوج ایربک -

یارب نیا زج یباوج رگید دنک. رکف شدوخ هب دهاوخیم هک تفگ . درادن یباوج

. درادن یرگید ِسکچیه و شردام و رایماک و رایهوک

هتفرگ شمشچ یولج هدولا ف ینتسب زا یفرظ هک تس یشوگ یوت شرس زونه

. تسا شرکف هب روطنیا یک هک دنیبب دنک،ات دنلب ار شرس تسین یزاین . دوشیم

هک دنامهفیم وا .هب دنراد ار وا زا تظفاحم زا ناشن هشیمه شرآ ی هنادرم یاهتسد

. دشاب شبقارم .. دشاب شرانک دهاوخیم زونه تس. وا ِرکف هب زونه

: دهدیم نییاپ یتخس ارهب شضغب و دریگیم شتسد ارزا ینتسب ِفرظ

وگالخ! هک یسرم -

هب یگف .کال دنیشنیم لبم یور شرانک ، دتسرفیم نوریب هک یدنلب ِمدزاب اب شرآ

یاپ یور ار شتسد ِفک و دنکیم زاب ار شیاهاپ یتقو تس ادیپ شتاکرح رد حوضو

. دراذگیم ایربک

؟ تیربک ربخ -هچ

ینعم ییب هدنخ دوش.اب زاب شیولگ هار ،ات دروخیم ار هدولا ف ینتسب زا یقشاق ایربک

: دهدیم باوج یا

.. دنوسر سالم یهوک -
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: دنکیم شهاگن ایربک تس. ینعم یب مه شرآ ی هدنخ کت

.. درگرب هگیم -

: دروخیم رُس رتنییاپ یمک ایربک ِهاگن . تسا هدش عمج شیاهمشچ و دراد مخا شرآ

مه... هناورپ ..هنن درگرب هگیم مه یماک -

: ددنخیم مارآ .و دشکیم شیاهوم و تروص هب یتسد یبصع شرآ

؟ نتشادن یا هگید -ِرما

ال ماک و دنکب دناوتیمن مه رهاظ ِظفح یتح رگید شرآ هک دنیبیم دراد یبوخ هب ایربک

هدش. تقاط یب

: دیوگیم ایربک یاهمشچ یوت و تس یباسح تسرد یاوعد کی ِرظتنم راگنا هک یروج

؟؟ یدرگرب یاوخیم -

: دیوگیم یدنخزوپ اب شرآ . دنکیم شهاگن طقف فرح ِنودب ایربک

الهب ..صا یدرگرب دیاب ، درگرب نگیم یتقو .. هراد تیولوا انوا ِفرح .. هگید -هرآ

... نیمه اب نومب ماوت .. مریم مراد هگید هتفه ود یکی هکات نم ! درگرب .. منهج

: دیوگیم مارآ شفرح ِنایم ایربک

منک.. رکف مدوخ هب ماوخیم هک متفگ یهوک -هب

فوپ اب ایربک و... دنکیم هاگن ایربک هب روابان . دنکیم شومارف ار شا هلمج ی هیقب شرآ

: دیوگیم یدنلب

نم! ما یدنگ ِمدآ ..هچ مدوب هدرکن یهاوخدوخ ِساسحا ردقنا -حاتاال

بل ِریز و دروخیم ار شا ینتسب و دریگیم مشچ . دنزیم فرح دوخ هکاب راگنا

: دیوگیم

منک؟ راکیچ وم -هنن



tlg
:@

NOVELSLAND

: دنادرگیمرب دوخ ِتمس ارهب ووا دراذگیم شا هناش یور تسد هدز تهب شرآ

؟! یتفگ یچ -

: دیوگیم و دشکیم تروه ار شبل ِنایم هدش نازیوآ ی هدولا یف هتشر ایربک

؟ متفگ یچ ویچ -

: دیوگیم باصعا ویب دنکیم یربلد ایربک ی هفایق و درادن ملیف ی هلصوح شرآ

رکف تدوخ هب یاوخیم هک یچ ینعی ؟! یتفگ یچ یهوک ..هب نزب فرح تسرد ایربک -

؟! یتفگ شهب ونیا یدج یدج ؟؟ ینک

. دنوشیم رُپ یا هرخسم ِزرط هب شیاهمشچ و دنکیم عمج بل ایربک

هن؟؟ مروعشیب -

: دیوگیم دنلب ناحبس ، دهدب ار شباوج شرآ هکنیا زا لبق

ماسرب یاوه روجدب نوملد ... نوخب نوم هساو نهد نزب،هی راتیگ هی وشاپ ایربک -

! هدرک ور هرجنهود

و دادریت و اسییلا و شوهم هتبلا . دننکیم هاگن ناحبس هب دحاو نآ رد شرآ و ایربک

مه! شیاتس

: دیوگیم شوهم . دخرچیم ایربک ِتمس هب همه ِهاگن دعب و

نز.. راتیگ ماسرب اه! ینَلثم یدوب ماسرب نومه ..وت ریخب شدای هرآ یاو -

نز! رع وگب ، شوهم شاب تحار

: دیوگیم مارآ و دریگیم یا هفایق اسیلا

ها! هَا تشاد مه یسحن یادص -هچ

: دخرچیم اسیلا ِتمس هب ایربک ِزیت ِهاگن

؟؟ یتفگ یچ منیبب وگب دنلب ! مدینشن ، یتفگ یچ -هی
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: دیوگیم یعونصم یا هدنخ اب اسیلا

هک نوخب رود زا طقف . مدرکیم فیرعت تیی یطال هرجنه زا متشاد ... مزیزع یچیه -

! هگنشق رود زا تادص

: دیوگیم دیدهت و تینابصع اب ایربک

! متسین ماسرب هک مریگن ور هچب فِلا هی وت حِلا -نم

و دریگیم ار شتسد شرآ دیآ.و یمرد همه ِضارتعا یادص دوش، دنلب دهاوخیم ات

: دیوگیم

، منزیم ونوتتفج مشیم ...اپ مرادن ور اتود امش ثحب ی هلصوح و حلا ایربک نیشب -

! زیرن ضرم اسیلا .. نیشب ریگب اه.. هشوگ هی مزادنیم

: دنکیم دییات مه ناحبس

.. دیشاب هتشادن راک مه هب هگا دینکیم نوملا حشوخ .. لویا -

دیآ: یم ایربک ِتمس وهب دریگیم دادریت ِتسد ارزا راتیگ دعب و

.. هشب ضوع نوماوه و حلا نوخب نهد هی -ایب

ناحبس هب ور شرآ . دهدب صرح دهاوخیم طقف هتفرگ ضرم و ددنخیم زیر زیر اسیلا

: درغیم

.. هدرکن ..المز هنوخیمن ایربک ؟؟ یایم اجک -

: دیوگیم هدنخ اب اسیلا

! شرآ یسرم .. تسین شندنوخ هب یضار مشرآ یتح -ایب!

: دنکیمن لمحت رگید ایربک

! منکیم شنوزیوآ زااپ ونیا زورما -نم

ِلکلک و ایربک ِندروخ صرح اب دننکیم یحیرفت هچ و دوشیم دنلب عمج یادص مهزاب
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! رتخد ود

: دیوگیم باصعا یب هک تسا شرآ طقف

.. نوتِمنیبن دیش، وحم هشوگ هی ربب مه ور اسیلا نوا رادرب .. ناحبس تِراک ِیپ -ورب

: دیوگیم هنایذوم یلو ناحبس

؟! دایمن تِشوخ شادص زا هنکن ؟؟ هنوخب ایربک یرادن تسود -

؟! دیایب ششوخ ارچ ... رگید تسا نع شیادص یتنعل بخ . دنکیم شهاگن زیت ایربک

عمج نیا یوت ایربک دهاوخیمن شلد . تسین رظن ِدم هرجنهود ماسرب ِندز امااالنرع

هدش! ریگ تخس ردقچ و.. دناوخب

: دیوگیم و دشکیم یفوپ

... هنوخب دایمن مشوخ -

: دیوگیم دنلب اسیلا

! یراذن هگا ینکیم فطل -

: دهدیم ار اسیلا ِباوج شدوخ دریگیم ار شتسد شرآ دوش، دنلب ایربک هکنیا زا لبق

... هنوخب اهامش هساو داوخیمن ..ملد مگیم شدوخ رطاخ ،هب مگیمن شادص رطاخ -هب

یور شا ینامک نیگنر ِهاگن .. دنوشیم رادیدپ اه یلیق . دزیریم ورف تدش اب ایربک ِبلق

. دوشیم دنلب اه هچب ِندیشک " وووووا " یادص و... دنام یم شیاهمخا و شرآ

: دیوگیم و دوشیم قرغ شرآ یاهمشچ رد هک تسا دارا یب

وت! یادف مزغم و نوبز و هچاپ هلک ی همه وُخ ؟؟ مریمب .. یلیق -هن!

: تسا شوخ رپزاحِلا شا هدنخ زونه و دهدیم نییاپ ار شقوذ یتخس هب

... منزب ور هرتخد نیا ِزوپ دیاب .. منوتیمن یلو ! یسرم -

: دنزیم ،چپ شرآ ی هرغ مشچ ِلباقم ورد دراشفیم مه یور نادند



tlg
:@

NOVELSLAND

! نوج ، ریگب ومَلا ح مایم -دعب

ارزا راتیگ و دوشیم دنلب ، شرآ ی هبذج ورپ بجعتم یاهمشچ یولج و دیوگیم

: دنزیم شیادص راو رکذت شرآ . دریگیم ناحبس

! ایربک -

: دیوگیم و دوشیم رود باوج رد ایربک

! ریگب رظن رد هیبنت -

: دیوگیم و دنیشنیم عمج هب لبم،ور کت یور سپس

! هرجنهود ماسرب ِتشگزاب ... مهِا -

هک مه ایربک . دسرب شوگ اههب هچب ِزیر ی هدنخ یادص ات تس یفاک فرح نیمه

نیا تساهلا س هک راگنا . دشکیم راتیگ یاهرات و هندب هب یشزاون تسد و هتفرگ سح

: دیوگیم ساسحا ورپزا دشکیم یقیمع ِسفن دوب! هدنام رود شرنه وزا تسا هراک

! نزب ونم ایب هگیم هنزیم فرح مدآ اب هراتیگ مممموه -

دیاب هک! تسین شدوخ ِتسد دیآ.. یم شا هرخسم و دشکیم دنخبل ِنودب یبل شرآ

... رگید تس ایربک ِوزج مه شا یماسرب یاه نتفر خم ور هک دنک لوبق

! منکیم تراکیچ نم نیبب ، نوخب -وت

هب یصاخ ِهاگن دعب .و دروآ یمرد ار شیادص و دنزیم راتیگ یاهرات هب یگنچ ایربک

. دنکیم ، تسا مه رد شیاهمخا و هتسشن وا هب ور یضاران هک یشرآ

بخ! -

! یلیق ، تسه یهیبنت یره هدامآ هک درک لوبق ینعی

! نابرق ار شیادص و دناوخیم و دنکیم ندز راتیگ هب عورش
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هدز سپ وت رطاخ هب ور همه رفن هی ینیبب ههههیبوخ سح -

هدز سفن سفن وهار ی همه وت، هب شدوخ ندنوسر ی هساو

! هههیبوخ ِسح

دنا. مه داضتم ی هطقن ود تفاطل و ماسرب ! دایز ؟هن فیطل .. تسا مارآ شیادص

تسین گنشق شیادص . دراد کرتخد هب یا کالهف ِهاگن شرآ و دیآ یمنرد یسک ِکیج

.... شندناوخ روطنیا ..و گنهآ ِنتم ..و شیادص ِسح یلو بخ...

هممصم وت باختنا هساو رفن هی ینیبب ، هیبوخ سح -

هملسم وت ِرانک شندنوم هگب تهب و هریگب وتتسد

! هههیبوخ سح

هناوید . دهاوخیم ار رتخد نیا . دوشیم رادیدپ شرآ یولگ یوت یا هدش گنس مجح

ششیپ طقف . دشاب ایربک رخآ و لوا ِباختنا دهاوخیم شلد ... شدهاوخیم راو

. دهاوخیمن نیا ..زج دشاب

! دریگیم جوا شا یماسرب یادص وهکی هک تسا قرغ ایربک یادص ِسح یوت زونه

مرت هتسباو وت هب هشیمه زا تزا مریگلد هک هظحل ، نیمه -وت

مرس هب دزیمن یقشاع رکف ، دوبن نم هب وت بوخ سح هگا

! ممممرس هب

سح یوت دننکیم یعس و دنریگیم ار ناش هدنخ یولج یتخس اههب هچب حلا! ِدض هَا

یبیجع ِسح مه شندز رع نیمه ...هکاب شرآ زا ریغ هب هتبلا ! یتنعل دوشیمن .. دنورب

! دریگیم

: دنازرلیم ار هناخ یاه نوتس شا ییاروام یادص

یمرانک منک سح هرابود ات هدب یگدنز ی هزیگنا نم، -هب

.... یمرانک وگب یکلا ، ریگب وماتسد هدش مغورد هب
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! یییییکلا

وا...رع یارب طقف ، دناوخیم وا یارب هک راگنا . دنکیم هاگن شرآ هب هظحل نیا یوت

! دنزیم

هممصم وت ِباختنا هساو رفن هی ینیبب ، هیبوخ سح -

هملسم وت رانک شندنوم هگب تهب و هریگب وتتسد

! هیبوخ سح

: دنزیم داد وهکی و دراشفیم مشچ ایربک . دوشیم گنت شرآ سفن

درک... هناقشاع ونم یاه هظحل شاگن اب هشیمه ،هک یدوب وت نوا -

ادج ایربک زا شهاگن و دنکیم مخا شرآ . دریگب ار شا هدنخ یولج دناوتیمن ناحبس

! دوشیم خیس خیس همه ِنت یوم . دوشیمن

درک... هنوهب ور وت یقشاع هساو اه هظحل مومت وت هک منم -نیا

طال! هرجنه دنک تا هفخ ادخ

یاهشوگ یارب دشاب ینیکست ...اللقا دخرچیم دوخ ِرود . دصقریم یگرخسم اب اسیلا

! هراچیب

دادن نم دای ور یتوافت یب تنوبرهم هاگن نوا ، زگره -

.... مندوب ابوت ِزاین رپزا نم

: دوشیمارآ شیادص و دنکیم هاگن شرآ هب همادا ورد

... داوخن ور وت نم ِبلق هشیم هگم -

! شا همه تس... ینتساوخ ردقچ ... دنکیم شهاگن طقف شرآ

: دنزیم داد ناحبس

! تِسفن -ِزان
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: دناوخیم و ددرگیمرب ناحبس ِتمس هب یا هدنخ اب ایربک

.... ینیبب ، هیبوخ ِسح -

مخا واب دوشیم عطق شندناوخ . دصقریم دراد هک دنیبیم ار اسیلا هظحل نامه

: درغیم

ممشچ یرانک هشوگ هی ورب ، یدنورپ ومندنوخ ِزاف ؟! هصقریم گنهآ نیا اب یک لگسا -

! هتفین تهب

: دراد یراو یضوع ِدنخبل و تسا هارمه یگرخسم اب اسیلا یادا و زان

! سح وت نریم لماک و هنکیم لیمکت منم ِصقر ، هگنشق وت ِندنوخ هک ردقنومه -

: دنزیم یدنخزوپ صرح اب ایربک

؟؟ هفرخزم وت ِصقر ی هزادنا هب نم ندنوخ یگب یاوخیم ینعی -

: دهدیم شا ینیب هب ینیچ اسیلا

... مزیزع دایمرب متسد زا نیمه یلو .. هسریمن هک وت ندنوخ ِیفرخزم ،هب یراد رایتخا -

: دیوگیم شرآ .و دنهدیم شوگ اتود نیا لکلک هب هتفرگ متام هیقب

ای... دینکیم شمومت -

: دیوگیم یرخسمت یرپ هدنخ اب اسیلا هب وور دنک لماک ار شدیدهت دراذگیمن ایربک

! نزن دوخیب ِروز ، هجوج یتسین هراک ..نیا هخآ میدید متیداع یازور -

: دیوگیم ییابیز ِدنخجک اب ایربک . دنکیم کیراب مشچ وا هب ور اسیلا

؟؟ ولوچوک یزادنب لک نم اب یاوخیم وت هخآ .. تخوسیمن مدآ دوب، تِراب یزیچ هی -زاب

یلو . دوشیم نامیشپ ، تخادنا لک ابوا هکنیا وزا دوشیم یبصع هظحل کی اسیلا

: دیوگیم و دنکیم روج و عمج ار دوخ دوز یلیخ

... گنشق ادص ماسرب یتسین نتخادنا لک ِدح -رد
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عا ینعی هاگن نیا و دسرتیم ایربک ِهاگن ِعون زا شرآ . دشکیم ینیب زا یدنلب ِسفن ایربک

: دهدیم رکذت نیمه یارب ، دنکب یراک کی هک تسا !االن گنج الِن

اه! یشیمن دنلب تاج زا ایربک -

هُا! .هُا دنکیم کیراب مشچ ایربک

اه! یشیم فالن منکیم مک وتور نکن، کیرحت ونم -

: دیوگیم یا هرخسم ی هدنخ کت اب اسیلا ! هنابدوم هچ ، مزیزع

ال؟؟ صا یتسه شدح رد منیبب ینک مک ونم یور ماوخیم -

: دهدیم رکذت اسیلا هب رابنیا شرآ

نک.. شمومت اسیلا -

: دیوگیم دنلب ناحبس . دوشیم دنلب و دراذگیم لبم یور ار راتیگ یلو ایربک

؟! اجک دش... دنلب هللا! -ای

: دنزیم رشت ناحبس هب شرآ

.. هدشن رش ات ربب ور اسیلا رادرب ، یزاب کقلد یاج -

دنا! هزماب ّرش نیا ِرظتنم همه .. رخآ

: دیوگیم دنلب و دشکیم ناشن و طخ اسیلا هب هریخ ایربک

!! نزب شوهم -

: دنکیم دیدهت شرآ . دوریم متسیس تمس وهب دریگیم اوه یوت شوهم

اه! هریمن متسیس تمس هب تتسد شوهم -

: تسا تینابصع هب ور شرآ . دنکیم ار شدوخ ِراک ییامن نادند ی هدنخ اب مه شوهم

! مرایم ترس هچبالیی ینیبب ،ات یروخب نوکت تاج زا ماوخیم طقف ایربک -
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ینک مک ور نیا ِرظتنم و هدش رمک هب تسد هک ییاسیلا زا مشچ و دزیریم شبلق ایربک

: دریگیمن تس،

! هلوبق ، شاداد هلح -

! مامت دهاوخیم هیبنت شلد ال وصا دیآ یمن هاتوک هروج چیه ینعی

؟؟؟ متسین ابوت هگم -

زادنا نینط ردسنلا کیزوم ِدنلب یادص هک هتشذگن شرآ ِفرح زا یا هیناث زونه

! دوشیم

. دهدیم ناکت ار دوخ هنارتخد و دنکیم ندیصقر هب عورش لوا نامه زا اسیلا

! دشاب نیرت نفخ دهاوخب هک یرتخد زا ناما ! ایربک و

نوخ و فک همه هک دنکیم بیکرت ار پاه پیه و لفاش و یناریا ِصقر یروج کی

! دننکیم یطاق

شندب رد ناوختسا ال صا رتخد نیا و نیمز ِفک دبسچیم ناتسود ی هیقب و اسیلا ِکف

اب گنشق هچ ! یصقن ویب یا هفرح تاکرح ..هچ یفاطعنا ..هچ یمرن ِندب هچ ؟!! دراد

! دبلطیم بیقر ؟! دسریم شیاپ هب یسک ال وصا دوشیم گنهامه گنهآ

! اسیلا یتح ، دننکیم هاگن کرتخد هب نیسحت رپزا همه طسو نیا

و باصعا ردقنا ، دنکیم یروخ دوخ ردقنا . دروخیم صرح هک تسا شرآ طقف و

ایربک ِرویلپ کالِه تاکرح نیا ِنیبام یتقو .و دوشیم هناوید هک دزیریم مه هب شناور

یم نوریب شفان و مکش و دوریم باال شسابل هاگیب و هاگ و دتفا یم شرس یور زا

دنک! لمحت دناوتیمن رگید ، دتفا

، دیایب شدوخ هب ایربک هکنیا زا لبق .و دریگیم ار ایربک ِتسد و دوشیم دنلب هرابکی هب

. دربیم یباال هقبط هب دوخ واب دشکیم ار وا شرآ

هک مه ار ایربک ِضارتعا یادص . دنکیمن هجوت و دونشیم اهار هچب ِضارتعا یادص
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: دیوگیم ندش هدیشک لا حرد اه هلپ ِنایم

دوب! هدشن مومت زونه ؟ یربیم اجک ونم -

. دشکیم ار شتسد یرتشیب ِتینایصع اب شرآ

دش! تیدایز منیمه -

هش! یا هوهق گنشق مرب، مه یرتپوکیله اتود راذب -اباب

: ددنخیم صرح اب شرآ

! هدنوم تنیمه -

دوخ اب مه ار ایربک و دوریم دوخ ِقاتا ِتمس هب هلصاف ،بال دنوریم هکباال اه هلپ زا

و دشکیم دوخ یوربور ار ایربک ، ددنبیم شرس ِتشپ ردار هک نیمه .و دشکیم لخاد

: درغیم مه رد یاهمخا اب

؟!! تاج ِرس نیشب متفگن هگم -

هدارا یب دعب .و دوشیم یواالل هبذج رطاخ هب هیناث کی ی هزادنا .. هظحل کی ایربک

: دیوگیم

اه! یشیمن دنلب تاج زا ایربک هک... یتفگ زیچ.. هن.. ..هن وشن دنلب تاج زا یتفگ -هن..

کرتخد هب شوخ یور رابنیا دهاوخیمن و دنکیم عمج ار شیاهمشچ تینابصع زا شرآ

. دشاب هتشاد یربلد و تنطیش ِدصق هک مه ردقچره دهد؛ ناشن

؟؟؟ ایهن یدیمهف ومفرح -

..یه دزیریم یِه شرآ ِیشحو ِهاگن ره اب شبلق و دشکیم شناهد یوت ار شیاهبل ایربک

! دزیریم

... موهوا -

: درادیمرب شتمس هب یمدق مَه، رد یاه مخا اب شرآ
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... یدیمهفن -هن

: دیوگیم عیرس ایربک

.. مدیمهف ادخ -هب

اه! هچبرتخد ِلثم .. تفگ هناکدوک هچ

؟ یدیمهف یچ -

دریگیم شا هدنخ ارچ ال وصا دریگیم ار شا الهن وگنخ ی هدنخ یولج یتخس هب ایربک

! دنادیمن ؟!

... اسیاو .. اسیاو -وُخ

تشم تسد شرآ دوش. عمج شا هدز یلیق ی هدنخ ات دهدیم ورف ار شناهد بآ

دنک! زاگ زاگ ار رتخد نیا دیاب ... دنکیم

هیبال هک منکیم کیرحت ور مش،وت دنلب ماج زا هگا هک مدیمهف نم بخ هک... یتفگ -

! یرایب مرس یی

یا! هدیمهف ِرتخد هچ

؟! دنامب ینابصع روطچ شرآ تاکرح نیا اب

؟؟ مرایب تِرس هیبالیی داوخیم تلد ینعی -

. دنکیم ادا یا هزماب وچُن دزادنا یم باال هناچ ایربک

: دیوگیم رتمارآ و دربیم رتکیدزن ار شرس شرآ

بال داوخیم تلد سپ هلح! ؟؟ یتفگ بُخ.. یتفگ .. یدرک لوبق .. یدشاپ هک یاوخیم -

. مرایب ترس

یمدق یسفن ییب هدنخ کت اب ایربک . دربیم رتکیدزن ار شرس ، دیوگیم هک یا هملک ره

: دوریم بقع
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! دایمن تلد .. یرایمن نم ِرس بالمال نیا زا رتشیب وت یلو -

: دیوگیم شا هدش دیلک یاهنادند ِنیب زا یا هدنخ اب شرآ

... مدرکن یراک هک زونه -

زان! ،اب دریگیم یا هفایق و دنکیم تشرد مشچ ایربک

؟؟ متفر کاف هب یروطنیا ونم یدرکن یراک زونه -حاال

: درغیم و دراذگیم شیولهپ یور تسد مخا اب شرآ

... نکن یبدا -یب

: دشکیم بقع ار دوخ و دراذگیم شا هنیس یور تسد ایربک

هچ هب نیبب ؟؟ یرایب نم ِرس بال یاوخیم نیا زا رتشیب هگید ؟ مگیم غورد هگم -واال

ونم؟! یتخادنا یزور

: دنادرگیم شتروص یوت هاگن . دوریم کرتخد یارب شرآ ِسفن

؟؟ مدرک تراکیچ -

اب یراک هچ دنیبیمن شدوخ . دنکیم شهاگن توکس ورد دتسیا یم شیاج ِرس ایربک

؟! هدرک وا

! شندرک هیبنت ... شندرک لغب یارب دوریم شلد شرآ

: دیوگیم و دراذگیم ولج مدق

صا ،نم یدرک نم ...وتاب ینکیم نم وتاب هک ییاراک لباقم ؟!رد ایربک مدرک تراکیچ -

؟؟ تاهاب مدرک یراک ال

رپ مه هک یبیجع .ابحِلا تسا راوید شتشپ رگید و..حاال دوریم بقع سفن یب ایربک

: دیوگیم ، دهاوخیم ار وا تدش ...هب شلد ومه دراد ضغب ومه تسا سح زا

؟؟ مگب یچ م هنن -هب
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شهاگن دنک. شومارف ار ندیشک سفن هظحل کی شرآ ات تس یفاک لا وس کی نیمه

: دسرپیم روابان و دنام یم کرتخد یاهمشچ یور

؟!! یگب یچ ویچ -

: دیوگیم وهکی و.. دراشفیم بل ایربک

! مشب تلا یخیب منوتیمن هک یدرک ماهاب یراک هی وت هکنیا -

: دیوگیم ثکم .واب دنکیم زاب ناهد روابان شرآ

... شدعب -

: دهدیم شرآ یاهمشچ ارهب شتشرد یاهمشچ ایربک

یچ؟! -ِدعب

ایربک ی هنوگ یور و دروآ یم ارباال شتسد . دریگیم یسفن .. دنکیم یمخا شرآ

: دراذگیم

وگب! وش هیقب -

: دیوگیم . درادن یسفن مه.. ایربک

دوب! نیمه .. شمه .. هرادن هیقب -

یاهمشچ نیب هاگن . تسا تناس دنچ زا رتمک ناش هلصاف هک دوشیم کیدزن ردقنا شرآ

: دسرپیم و دنکیم اجباج ایربک

؟! یایم ماهاب -

: دسرپیم تقاط یب شرآ . دنکیم توکس ایربک

؟!! ایربک یایم ماهاب -

. دنزیم قرب شیاهمشچ و دنکیم ضغب هظحل نامه ایربک

؟؟ مگب یچ نوشهب -
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شبلق .. دنکیم مخا . دراذگیم مه یور مشچ ، درادن یسفن چیه هک یا هدنخ کت اب شرآ

. دبوکیم مکحم هچ

... یایم ماهاب -

: دنکیم رارکت و دراذگیم ایربک یاهوم یور بل دعب و

.. یایم نم ...اب یشیم نم -مِلا

: دراذگیم مه یور مشچ ایربک

.. مگب یچ نوشهب منودیمن -

لغب ار کرتخد ! اههام زا دعب ، تسا هدوسآ ِسفن کی هک راگنا . دشکیم یسفن شرآ

ار شیاهوم ِرطع . دسوبیم ار شیاهوم یور . دراشفیم دوخ ارهب شفیرظ .ِنت دنکیم

: دنکیم همزمز مارآ ... دشکیم سفن

... مشب شلا یخیب منوتیمن هک هدرک ماهاب یراک هی شرآ هک وگب -

نکمم ریغ مه ندیشک سفن یتح مدآ نیا ِنودب . دراذگیم شا هنیس یور رس ایربک

هنشت هشیمه و دنکیم شلغب رتمکحمخم شرآ . تسا

. دوشیمن ریس کرتخد الزا صا . تسا شنتشاد ی

؟؟ نتسه .. نتسین هک تگرم هب یضار ... یریمیم نم ِنودب هک وگب نوشهب -

: دیوگیم ششوگ ِمد شرآ . دنکیم عمج یوا هلضع رپ ِلغب یوت ار دوخ ایربک

! مریمیم شرآ ِنودب وگب -

: دنکیم همزمز بل ریز ایربک

... مریمیم شرآ ِنودب -

. دشاب مارآ روطچ دنادیمن هک هدش وور ریز شلا ح ردقنا . ددنخیم سفن یب شرآ

ردقنا .. ایربک ردقنا ِرباربرد دوب.حاال تخس هشیمه ... تسا تخس شیارب ندز فرح

! هدروآ ،مک شدهاوخیم راو هناوید هک یرتخد ِفرط زا ندش هتساوخ ردقنا .. یگرزب
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: دیوگیم ششوگ ِمد ثکم اب

؟؟ منک تهیبنت -

. ددنخیم مارآ ایربک

.. مرادن ندش هیبنت نوج -

.واب دراذگیم ایربک ِتروص ِفرط ود ار شتسد وود دشکیم بقع ار شرس شرآ

: دیوگیم ، تسا شوخ رپزاحِلا هک یمخا

! یدیصقر نوشارب یدشاپ -

: دیوگیم زان واب دریگیم زاگ ار شنیریز بل ایربک

.. هشب مک موناخ رتنع نوا یور متساوخ بخ -

: دیوگیم و دراشفیم ار شکف تذل ،اب مخا نامه اب شرآ

... وشن دنلب متفگ تهب -

: دزادنا یم یاباال هناش ایربک

... مدش ریگوج -

: دیوگیم ثکم واب دنکیم هاگن کرتخد ِیندیسوب یاهبل هب شرآ

هیچ؟ تندش ریگوج ِناوات -

! دنادیم بوخ . دمهفیم بوخ شرآ ار شهاگن ِفرح و دنکیم شهاگن توکس رد ایربک

: دهاوخیم ، دهدیم نییاپ هک ییولگ ِبآ واب دونشب شنابز زا دهاوخیم

وگب! -

: دروآ یم نابز هب مارآ ، نتساوخ ِمامت اراب شلد ِفرح ایربک
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نک... مهیبنت -

یارب راو هناوید هک یبلق واب دشکیم ارباال کرتخد ِتروص . دروآ یمن بات رگید شرآ

دراشفیم مشچ شرآ ... دراذگیم مه یور مشچ ایربک . دسوبیم ار شیاهبل ، دپتیم ایربک

و دریگیم سفن و دریگیم ناج راگنا ، دریگیم ایربک یاهبل زا هک یا هسوب ره واب

! دوریم کرتخد یارب شسفن

. دنزیم جوم نآ رد نتشاد تسود طقف هک وحیلا سح ..اب ینادردق ..رپزا قیمع .. مارآ

رتخد نیا ِنودب اعطق تس. یندیتسرپ هک ار یرتخد دنکیم شیاتس ، هسوبره واب

. تسا شناج رتخد نیا و دورب تسناوتیمن

روطنیا هک ییایربک ِشوگ .وِمد دننزیم سفن سفن و.. دنکیم شلغب قیمع یسفن اب

: دنزیم ،چپ هدرک وور ریز ار شبلق

... چنف متفریمن وت ِنودب .. ینک باختنا ونم ات مدرکیم یراکره -

کی ناجیه و سرتسا .و تسا هارمه ییابیز سح اب شا هدنخ و ددنخیم مارآ ایربک

تخس یماک و یهوک و هنن اب ندش وربور . دنکیم ییامندوخ شلد یوت ییاج

اه هظحل نیا رد یلو . تخس یدایز ، شرآ اب نتفر ِدرومرد ندز فرح ... تسا

دهاوخیمن دنا. راد یلیق دنا... بان دنا... فیح اه هظحل نیا دنک. رکف اهنآ هب دهاوخیمن

. تسا مهم شوخ حِلا نیا و شرآ و شدوخ طقف .االن دنوش بارخ رگید یاهرکف اب

یاه یراک نیریش ! دنکیم یراک نیریش و هتسشن شرآ هب ،ور لحاس ِمرن یاه نش یور

!! یماسرب ِصوصخم

زا دعب یاوه دنا. هتسشن یرفنود اهنآ، زا رترود ییاج کی و دنا هدناچیپ اهار هچب

،اب هدیشوپ ار یلگ لگ ِنماد نامه ایربک . تسا عوبطم و کنخ ، زییاپ یاهزور ِرهظ

یدایز شا یلحاس ِپیت . دیرخ شیارب شرآ هک یراد وکالِههبل داشگ ِترشیت نامه

رارق و مارآ هک یتقو تس. ینتساوخ ردقچ شیاه تنطیش و هدرک ربلد ار کرتخد

دنک. ارخیلا شدوجو یوت هدش عمج رناژِی یروج کی دیاب و درادن

: دیوگیم و دیآ یم یتس ژ شرآ هب ور
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مدوخ هن؟ هگم دایم مهب ! متشادن حاتاال انیا ..زا هدنُگ مراد تسود یلیخ وماسابل -

! هرتخد نیا هساو یریمب داوخیم تلد . مدش ینتشاد تسود .. دایم مهب منودیم

و دهدیم شندرگ هب یرق وادا زان واب دراذگیم شه یکال هبل یور تسد دعب و

: دناوخیم

؟ یراد مَسود وگب -

: دشکیم نییاپ ار شه یکال هبل یا هدنخ اب شرآ

! هچب ریگب مورآ -

شرآ ِسح رپزا یاهمشچ هب شه کال ِهبل ِریز زا یتخس وهب دریگیم ارباال شرس ایربک

. دنکیم هاگن

! یراد متسود وگب -

دنک. نوگشین نوگشین رناژیار رپ ِکرتخد دهاوخیم شلد و دراشفیم ار شغامد شرآ

! امدیم تتسد نکن،راک -

: درغیم و تس وا زا رتدب ایربک

وتاه هلضع ِتشوگیروطچ ینیبب تقونوا ، یدب متسد راک داوخیم ملد -خآ

! یراد متسود یگن هگا منّکیم ... منّکیم

ادخ و دیوگیم صرح اب اعقاو تس! یرطخ ردقچ رتخد نیا و ددنخیم تهب اب شرآ

دنک، دوبک و زاگ زاگ هک ییوا اال متحا . دنشاب هتشاد سکس مهاب هک یتقو هب دنک محر

. دنازرلیم لد ردقچ شیاهیزاب یشحو ِروصت هک و...خآ تس ایربک

: دیوگیم تذل و صرح رپ ینتساوخ واب دنیشنیم ایربک یولهپ یور شتسد

! امراد تهگن اجنیمه ، تمربن ادرف ینکیم یراک -هی

. دنیشنب شیاج ِرس مارآ هظحل کی دناوتیمن یتح و دنزیم وا ِترشیت هب یگنچ ایربک

! یراد مَسود وگب هنودی -
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و دنکیم ادا یچن . دهاوخیم ار رتخد نیمه هناتخسرس شرآ و دنازرلیم ار شرآ ِبلق

: دیوگیم

... تمربیمن ادرف تقونوا مگب، -

: دیوگیم و دهدیم نیچ ار شا ینیب و دنکیم عمج ار شیاهبل ایربک

؟؟ یچ مشب شوم تارب -هگا

. دهاوخیم ار وا ِندرک لغب شلد و دروآ یم کرتخد یولهپ هب یراشف شرآ

.. تمنوباوخیم مدوخ ِلغب مبش ! رتدب -

: درغیم یسفن ییب هدنخ واب دزیریم ورف ایربک ِبلق

؟؟ یچ مریمب تارب -هگا

و دوشیم هدیشک ایربک ِمرن ی هنوگ یور شیاهبل . دشکیم کیدزن ار شرس باتیب شرآ

: دیوگیم سح رپزا

.. نکن شبارخ هراد، یدح منم ِلمحت ... نکن شتخس ، هرتخد نکن -

ار دوخ ، دشاب شدوخ ِتسد هکنیا ِنودب .و دوشیم زیربل ناجیه و دوریم ایربک ِسفن

و هدش ریگلفاغ شرآ ! دریگیم زاگ ار شرآ الِین ضع ی هنیس باالی وهکی و دشکیم ولج

. دراشفیم شرآ ِتشوگ یوت ار شیاهنادند صرح اب ایربک . دیوگیم درد زا یخآ

! شیدنک ، هلوت تور وت فت -خآ

شتسد ِتشپ یتذل ورپ هناصیرح ی هدنخ اب ایربک و دشکیم بقع ار ایربک یتخس هب

. دشکیم شیاهبل ارهب

! تتشوگ هراد یا هزم هچ هک خآ ؟؟؟ یراد تسود گاپ هلوت -

ردقنا یلو . تسا تخس ردقچ رتخد نیا ِلر تنک و دنکیم مخا شا هنیس ِدرد زا شرآ

.هب دوشیم هدنمرش شدوخ ِرورغ زا شرآ هک تس ینتساوخ یردق ،هب شندوب ایر یب

: دیوگیم دیدهت ورپزا دریگیم ار شتسد ایربک هک صوصخ
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؟؟؟ ایهن یراد متسود یگیم -

راو هناوید . دوشیم اجباج کرتخد ِمارآ ان یاهمشچ ِنیب شهاگن . دشکیم یقیمع ِسفن

: دیوگیم و دراد شتسود

؟؟ ینکیم راکیچ مگب -هگا

: دیوگیم یسفن ویب تلا جخ و قوذ اب ایربک

! مدیم رِق تارب مشیم ...اپ منودیمن ... مدیم نوج ... منکیم شغ اجنیمه -

: دروخیم خرچ کرتخد ِتروص یوت شهاگن و دراشفیم ار شتسد شرآ

منک.. تِسوب نم ات وگب -وت

: دریگیم یا هفایق ایربک

! هراد طرش مگب نم هگا ؟؟ ینکیم راک تدوخ ِعفن ؟هب یگنرز -هع

رپزا ضوع ،رد دشاب هناگچب هک مه ردقچره . دراد تسود ار رتخد نیا اب یزاب شرآ

تس. ییایر یب

؟ یطرش -هچ

؟ ینکیم لوبق وگب لوا -

دهدیم ناکت رس یلطعم ویب دونشب دهاوخیم شرآ

.. هلوبق -هرآ

دعب .و دروآ یمرد شیولگ ِهت زا یشرغ یادص و دراشفیم مه یور نادند قوذ زا ایربک

دنک. هبلغ شناجیه هب دهاوخیم یتخس وهب دهدیم ورف ار شیولگ بآ

.. نوریب یربب ماش ور چب ورب و نم دیاب مگب، نم ...هگا یلیق ... اسیاو نیبب زیچ.. بخ... -

: دسرپیم . تسا هداس مکو شیاه هتساوخ ردقچ

ور؟ اه هچب -نیا
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: دوشیم یکپچ ایربک ی هفایق

مدب نوشهب منم ، نروخیم مک ؟؟ مربب مزادنب هار مدوخ اب اجک ور انیا واب -هن

! هروخب ونیا دایب هرتخد نوا ... نروخب

؟! اقیقد ار مادک

تلا جخ یمک ..کی یمک ینعی هک دنزیم یحیلم ِدنخبل ایربک و دنکیم کیراب مشچ شرآ

! شفرح زا هدیشک

ایمیک و یلگ ولگ فِسوا و یسِا ... مگیم ومدوخ یاه هچب ال... صا ور انوا نک لو -وُخ

و... لضفلا ووبا

ِنایم شرآ ؟! درامشب و دربب مسا ار شا هچب ات هدراهچ هدزیس ی همه تسا رارق

: دیوگیم شفرح

! هلوبق گاپ، یِکوا ... مدیمهف هشاب بخ -

یم زارد هب زارد و دوشیم هتسب شیاهمشچ . شرآ ِندرک لوبق یارب دوریم شغ ایربک

! لحاس یاه نش یور دتفا

! اسیلا ِگرم ... کاف روِا هچلوغ روف شَغ الو یام -هَیی

: دراذگیم ایربک یوزاب یور تسد و دنکیم مخا یا هدنخ اب شرآ

وگب! شابدوز -

: دیوگیم حلا نامه یوت ایربک

؟؟ مگب یچ .. اسیاو ...االن دایب باال منوج راذب -

.. یراد مَسود وگب نُک او وتاشچ -

ابیرقت ناجیه ِرس وزا دناشوپیم شناتسد ِفک اراب شتروص تلا جخ و هدنخ اب ایربک

: دنزیم غیج

! مامت ، مراد تِسود -
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!! هناصلا وخ تحار ردقچ ؟! تفگ . دنام یم هدز تهب یا هظحل شرآ

: دیوگیم دنت دنت شرآ هب وور دوشیم دنلب دوز یلیخ ایربک

وگب ! امصقریم تارب یگب ...هگا یراد مَسود وگب وگب.. وگب وگب.. .. هئوت ِتبون حاال بخ -

... تارب مریمب ات وگب ! یراد مَسود وگب .. شرآ

ِشیپ طقف شساوح هککال شرآ . دروخیم گنز شا یشوگ ، رارقیب یاه نتفگ ردحِلا

. دنیبیم ار هناورپ هنن ِمسا و دنکیم شا یشوگ ی هحفص هب یهاگن ایربک تس. ایربک

هحفص ِرانک ی همکد یور شتسد دعب .اما دشکیم کالرپ قوذ و هدنخ هظحل کی

. دنکیم شوماخ ار یشوگ ی هحفص و دوریم

: دراد ایربک هب یصاخ ِهاگن شرآ

؟ یدب وشباوج یاوخیمن -

. دوشن ضوع ناشبوخ ..حِلا شبوخ حِلا هک دنکیم ار شیعس ِمامت ایربک

؟؟ یگیم ... یراد مسود یگب مهب ماوخیم ..االن نوشمنیبیم ادرف -هن

.واب دراذگیم ایربک یاهبل یور وبل دربیم کرتخد ِرس ِتشپ تسد . درادن یسفن شرآ

: دیوگیم تس، یگناوید هب ور نتساوخ زا هک حیلا

! تیربک وت ینم ِنوج -

اراب شناجیه ِمامت و دوشیم دنلب وهکی . دشکیم یا هفخ ِغیج . دنکیم ضغب ایربک

شه کال شرگید ِتسد واب دریگیم ار شنماد شتسد کی .اب دهدیم ناشن ندیصقر

. دنکیم هزم تذل اراب یعقاو ِیگدنز و دصقریم و دخرچیم دوخ ِرود ار...

رتخد نیا زا ردقچ . شندیخرچ و ندیصقر وهب دنکیم هاگن شی دقوباال هب شرآ

و دنک یگناوید شیارب روطنیمه ایربک ، دهاوخیم شلد ردقچ . دریگیم یبوخ ِسح

رتخد نیا یاپ ارهب شا یگدنز دراد تسود ردقچ و.. دروایب دنب ار شسفن و دصقرب

. دزیرب
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یگناوید ... شندیصقر .. شیاهادا .. شیاه هدنخ .. شهاگن تس. وا مِلا طقف رتخد نیا

! ایربک ی همه .. شا همه .. شندرک

... صقرن ایربک -

یرتپوکیله کی امتح ، تشادن هباپ نماد ورگا دهدیم ناکت ار دوخ وا هب ور ایربک

دمآ! یم شیارب

! صقرب ماهاب ماوت وشاپ -

: دیوگیم رتمارآ و دریگیم یسفن شرآ

.. امنکیم تهل منزیم مشیماپ نکن -

واب دوشیم شرآ هب ور هرابود . دصقریم داب یوت شنماد و دخرچیم دوخ رود ایربک

: دیوگیم زان

؟؟ یصقریم نم -اب

: دریگیم ار شرآ ِتسد و دوشیم مخ شدوخ ایربک . دنکیم شهاگن طقف شرآ

! ههههع هگید وش دنلب -ِد

: دیوگیم بل ِریز و دوشیم دنلب شرآ

... هنووید ی هرتخد -

: دیوگیم شیاهمشچ .ورد دروخیم خرچ شرآ ِتسد ِریز و دنزیم غیج قوذ زا ایربک

! هنووید ِرتخد نیا هساو یریمیم وگب -

نیح نامه .ورد دشکب شوغآ ارهب وا دهاوخیم و دراذگیم شیولهپ یور تسد شرآ

: دیوگیم

... تایزاب هلوت نیا اب ونم یتشُک -

ی هدنخ وااب هب .وور دوریم بقع و دروخیم زیل شتسد ِریز زا یهام ِلثم ایربک
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دیوگیم یا ینتساوخ

وش! مادف -هسات

: دنکیم شهاگن تذل زا هدش هدرشف ِکف اب شرآ

؟ چنف هجوج هشابن تِمک -

. دوریم بقع یمدق وا هب وور دنکیم ادا یچن ایربک

... مدش یچرادبآ تتکرش مدموا هکنیا هساو لوا -

: دوریم ولج یمدق شرآ

؟! مرب تندش یچرادبآ نوبرق ؟؟ بخ -

: دریگیم وا یولج راطخا ِتلا ح ارهب شا هراشا تشگنا ایربک

... مرتخد یدیمهف هکنیا ِرطاخ هب مود ! اسیاو اجنومه -

صرح اب شرآ ! دراد مه ییادف یرتخد نیچمه بخ ؟! دراد ندش ادف رگید نیا

: دیوگیم و دوریم ولج یرتشیب

! تمدروخیم دیاب عقوم نومه -

: دوریم رت بقع و دنکیم یشرغ قوذ زا شیولگ ِهت زا ایربک

... مگب ور یدعب ات این ولج -

ال چیم ردقنآ ، دسرب شتسد طقف ... دسرب کرتخد هب شتسد . دنکیم تشم تسد شرآ

دوش. دوبک و هایس شنت یاج همه هک شدن

وگب! ور یموس -

: دیوگیم و دهدیم نییاپ شیولگ زا یتخس ارهب شبلق ایربک

... ییوت مباختنا هکنیا ِرطاخ هب موس -

باختنا نیا ،و کرتخد یاهادا و اهفرح وزا درادیمرب شتمس هب یمدق مارآ شرآ



tlg
:@

NOVELSLAND

: دربیم ار تذل یایند ، شندرک

؟؟ هشاب تسنوتیم هگم منیا -زج

: دزادنا یم یاباال هناش هدش، عمج یاهبل واب دتسیا یم شیاج ِرس ایربک

تقو دنچ هی نم و یرب وت هک هشاب یروطنوا شاج وهب هشابن یروطنیا تسنوتیم -

.. یِکوا وتا یرن اب هگید

شتمس هب وهکی و دوشیم مامت شلمحت رگید ، ایربک ِنابز زا یرن ِمسا ِندینش اب شرآ

: درادیمرب زیخ

!! یدرکیم طلغ -وت

دنت مدق شرآ . دودیم شرآ هب تشپ .. ددرگیمرب و دنزیم غیج سرت زا وهکی ایربک

شرآ . ددنخیم و دنزیم غیج و دروخیم ناکت دنب کی ایربک . دریگیم شسابل وزا دنکیم

: درغیم ششوگ وِمد دنکیم هقلح شرود تسد تشپ زا

وگب! هگید راب هی یراد تارج -

: دورب رد دراذگیمن و درادیم شهگن مکحم شرآ . ددنخیم و دروخیم لوو طقف ایربک

! مدرک طلغ وگب شابدوز -

: تسا دنلب ایربک ِغیج یادص

یش! مادف دیاب ... مگیمن -

و دروخیم خرچ شرآ ِلغب یوت ایربک . دناخرچیم دوخ ِرود ار کرتخد یباتیب اب شرآ

: دهاوخیم رگید ِراب شرآ . دوریم شغ و دریگیم هلصاف نیمز زا شاهاپ

! شرآ طقف وگب -

: دیوگیم دنلب ایربک

! ایربک طقف وگب -
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... ایربک ی هتساوخ یارب دریمیم شرآ

! گاپ هلوت طقف -

... شرآ ِنتفگ یارب دریمیم ایربک

! لیف هدنُگ طقف -

تسا حلا نیرتهب و دندنخیم و دنشاپیم مه یور رسو هب وبآ دنودیم لحاس یوت

دنتسناوتیمن یسکچیه اب اعطق . دنربیم ار تذل تیاهن شا هیناث هب هیناث حلا!زا نیا

ار شمعط ؟!حاال دنهدب تسد زا هک دنا هناوید رگم و دنشاب هتشاد اهار هظحل نیا

هن! رگید دنا، هدیشچ

ورگا دنا یگدنز اه هظحل نیا . دنشاب فلا خم ایند ِمامت رگا یتح . دنریمب رگا یتح

. دشاب هتشادن دوجو دنهاوخیم ال ،صا دنشاب هتشادن یگدنز تسا رارق

*****************

ِیقاب شدوخ ایربک . دهدیم یاج شنیشام ِبقع قودنص یوت ار ایربک ِنادمچ شرآ

: دسرپیم ایربک هب ،ور ددنبیم ار بقع قودنص ِرد هکیلا حرد شرآ . دراذگیم ار شلیاسو

؟؟ یتشاذن اج یزیچ -

دروآرد یزاب ریدم یروج دوب. شوج و بنج رد حبص .زا هدرک کچ اجار همه ایربک

قرب یزیمت یوالزا ،ِلک هتعاس ود هک یروط درک!هب ندرک راک هب روبجم ار همه هک

زاتشیپ ردقنا شدوخ هکنیا دوب.وجبلا شیاج ِرس زیمت و بترم زیچ همه و دزیم

شدب رتخد نیا یاهنداد روتسد زا سکچیه ،هک درکیم راک همه تحار ردقنا و دوب

دمآ. یمن

ِنتشاذگ رس هب رس و دوب ایربک ِندرک تیذا شدصق رتشیب مه نآ هک دوب اسیلا طقف

صرح دادیم یا هزم هچ هک !خآ تسا ساسح یدایز شرآ یور هک یرتخد

!! شیاهندروخ
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هب تسد ... شیاهراک . تسا هزماب ایربک یاهندروخ صرح هک... دنراد لوبق همه ال صا

اب شنتشاد قرف ... شنتشاد ...رناژی شندوب داش ! یلیخ ، تسا بوخ شنتشاد ریخ

... رگید یاهرتخد

! تسا شرآ ِلد ِزیزع ... رتخد نیا و

: دیوگیم و دنکیم جک شرآ یارب هناش ِتمس هب یرس

. هتسرد شِراک یبِک ... یوُب -هن

: دیوگیم و دشکیم مارآ ار شپل یدنخجک اب شرآ

.. میرب رپب سپ -

رگید . دراپسیم دادریت ِتسد ارهب دوخ ِنیشام و دوشیم شرآ ِنیشام ِراوس ایربک

! تسین مهم ... دیایب ، دهاوخیم روطره سکره

هک دتسرفب ار ناش هدننار ادعب ،ات دراذگیم یوال نامه یوت ار دوخ ِنیشام شوهم

یواکجنک شلد یمک و دیآ یم اسیلا و ناحبس ِهارمه شدوخ . دروایب ار شنیشام

. دنیآ یم ایربک ِنیشام اب مه شیاتس و دادریت بخ! دهاوخیم

شرآ تقو کی ات دهد یم ماجنا ، تسا دلب هک یا یراک نیریش ره هار یوت ایربک

. دندرگرب یحیرفت و دنتفیب هار حبص زا دش رارق ! دربن شباوخ

یمک یتح ال صا رتخد نیا .و دشکیم لوط تعاس هد زا رتشیب ، هتعاس راهچ هس ِریسم

ناج ِتوافتم ِلومرف اب هتفای شهج ِدوجوم کی . دنکیمن یگتسخ ساسحا مه

شرآ ات دنکیم یگدننار دایز ِرارصا اب شدوخ مه ار یتعاس دنچ یتح ! یتخس

بوخ یارب هدش هدیرفآ راگنا ، رتخد نیا هک دنکیم رکف دوخ اب شرآ دنک. تحارتسا

رگید ایربک ! نداد بوخ ِسح ... ندیشخب ... ندرک ینابرهم ... ندرک یراکادف یارب ! ندوب

!! دروآ یم مک ششیپ مدآ شا همه و هدروآرد ار ندوب بوخ و یراوگرزب ِنع

رگید ِروج ینعی . دراد یرتهب ِساسحا یروطنیا شدوخ ایربک هک تساجنیا هلئسم اما

رتتحار و تسا رت یضار شدوخ زا یروطنیا . رگید تس یلدم نیمه و دشاب دناوتیمن

بخ! دهدب تیمها دیاب مه شا یتحار وهب تسا
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یمک ایربک هزات هظحل .ونآ دنسریم هک درذگیم تشه زا تعاس و تسا بش

ور رامخ ِهاگن نامه واب دراد ار شدنخبل لا حنیا .اب دسریم رظن هب هتسخ شیاهمشچ

: دیوگیم شرآ هب

هنک لغب ونم یکی ...هِه! نوریب هنزیم ماشچ زا هراد منوج هک تشذگ شوخ ردقنا -

... متخت ور هراذب هربب

ار کرتخد ی هتسخ ِنت شدوخ دهاوخیم شلد . دنکیم شهاگن یبوخ ِسح اب شرآ

یور ار شتسد ِفک . دناباوخب ، شدوخ ِشوغآ یوت .. شدوخ ِرانک دربب و دریگب لغب

: دیوگیم و دراذگیم ایربک ِتروص

. مدوخ ِشیپ منودرگ ترب هرابود و مریگب وشزاگ نکن یراک -هی

. دزادنا یم شرآ ِتسد یور ار شتروص ِینیگنس دنخبل واب ددنبیم مشچ ایربک

ونم دایب یکی . مدرکیم روصت هشیمه هک ایروط یشحو تکرح نوا ...زا هشیم لا -حاب

مقشاع و هشاب هنووید و هنکب نفخ یاراک وهی هراد مهگن ییاج وهی هدزدب

! مشب شقشاع هک هنک مروبجم ممموه و... هشاب

! هچب دیآ یم شباوخ اال متحا

: دیوگیم مارآ اجنامه .و دسوبیم ار ایربک ِیناشیپ ثکم واب دشکیم یسفن شرآ

؟ تمروخب تمربب بشما نیمه ای یشیم هدایپ -

: درغیم و دهدیم شا ینیب هب ینیچ یسفن یب ،زا هتسب یاهمشچ نامه اب ایربک

وُخ! تفر مسفن ... رتمورآ یشحو -

ِدنخبل و دنکیم زاب مشچ قمر ویب تسم ایربک . دنکیم شهاگن یا هدنخ کت اب شرآ

: دشاپیم شرآ یور ارهب شیابیز

یاب... ، تمنیبیم ... یسرم یچ همه هساو -
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شرآ دوش، هدایپ هکنیا زا لبق ،اما دراذگیم هریگتسد یور تسد . ددرگیمرب و دیوگیم

. دنادرگیمرب دوخ َتمس ارهب ووا دریگیم ار شتسد

؟ میگب نوشهب مهاب مایب ،ای ینزیم فرح نوشاهاب -اهنت

: دیوگیم . تسا تخس شنتفگ و دتفا یم روش هب ایربک ِبلق

... مگب مدوخ راذب شلوا -

. رتخد نیا ِنتشاد یارب ، درادن یربص شرآ

هدب.. ربخ -مهب

هدایپ نیشام .زا دیوگیم یرادشک ِمشچ و دنکیم جک هناش تمس هب یرس ایربک

دنزیم ار ناش هناخ ِرد ِگنز ایربک . دراذگیم شیارب ار شلیاسو و نادمچ شرآ . دوشیم

: دیوگیم شرآ هب وور

ورب.. وش راوس ...رپب هچلوغ هنکن درد تتسد -

: دیوگیم و دهدیم هیکت نیشام هب شرآ

. مریم ، تردام ِتسد تمرپسب -

؟! دریمب ... دنکیم رکف دوخ اب یا هظحل ایربک

! لوغ یلو ال وُخ -اع

ار هناخ رد گنز مهزاب ایربک دیآ. یم ششوخ شا ییوهکی ِتاساسحا زاربا زا شرآ

: دیوگیم شرآ هب ،ور دنکیمن زاب ردار یسک یتقو و دنزیم

منک. زاب دیاب دیلک ،اب تسین هنوخ یسک -

هک تفرعم بخ ،اما دروایب شیور هب دهاوخیمن . دنیشنیم شرآ یاهوربا نایم یمخا

هناخ هب ادرف هک دوب هداد ربخ ردام نیا هب زورید زا ایربک ! دوشیمن هفرط کی

ِگنتلد رگم ؟ دندماین شلا بقتسا هب ارچ ؟! تسین شرظتنم یسک ارچ ... ددرگیمرب

؟ دندوبن دوب، ترفاسم هتفه ود هب کیدزن هک ناشرتخد
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و نادمچ و دنکیم کراپ طایح ِلخاد ار ایربک ِنیشام شدوخ شرآ . دیوگیمن یزیچ

: دیوگیم و دراذگیم لخاد ار شلیاسو

... نزب گنز مهب ، یتشاد المز یزیچ -

اه هچب ی هیقب و شرآ ِنتفر .اب شناج وگالخ یاهندوب یماح یارب دوریم شغ ایربک و

حیلا کی رپزا شدوجو ی همه ،اما هدیشک هت شا .رناژی دوریم هناخ هب ایربک ،

. تسا شوخ

مشچ . دتفا یم تخت یور زاب قاط یروطنامه و دروآ یمرد نت ارزا شیاهسابل

درک، یگدنز شاهاب دوشیم هک یشرآ هب ردقچ ... دراد زاین یگدنز هب ردقچ ... ددنبیم

! دراد زاین

و دوش رارقرب سامت ات دشکیم لوط . دنزیم گنز هناورپ هنن وهب درادیمرب ار یشوگ

. تسا غولش شرس هناورپ هنن

؟ مزیزع منوج -

: دیوگیم باوخ ِرامخ و هتسب یاهمشچ نامه اب ایربک

... هنوخ متشگرب نم یمام -

ِرخآ نیمه هک یزییاپ ِمود ِوش ِرطاخ هب طقف . تسا لا حشوخ ایربک ِنتشگرب زا هناورپ

. دراد راک یلیخ ، دوشیم رازگرب هتفه

. هنوخ مایم هگید تعاس ود یکی ات نم نک، تحارتسا ... بوخ ردقچ -

: دیوگیم و دروآ یمن شیور هب یلو مرگ! ِلا بقتسا نیا زا دوشیم رکپ

. میروخب مهاب یایب ،ات منکیم تسرد یزیچ هی ماش سپ هشاب -

: دیوگیم یترپساوح اب هناورپ

نک. تحارتسا .وت مرخیم یزیچ ییاذغ هی نوریب ...زا داوخیمن هن! ینعی ... هشاب -

.بال دنکیم یظفاحادخ و دیوگیمن یزیچ . تسا غولش یلیخ شردام ِرس هک دمهفیم
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ودره . دهدیم ربخ ار شنتشگرب هناخ وهب دنزیم گنز مه رایماک و رایهوک هب هلصافا

ایربک . دنراد لا وس و دنواکجنک ودره هک مه ردقچ و دنکیم لا حشوخ ار شاداد

: دیوگیم ودره هب رخآ ورد دهدیمن یباوج

. مینزیم فرح مهاب -دعب

همه ات دهاوخیم هتعاس دنچ ِباوخ کی شلد . ددنبیم مشچ و دراذگیم رانک ار یشوگ

. دورب نوریب شنت زا یگتسخ ی

و تسرد ِلدج و ثحب کی ی هدامآ ار دوخ دیاب و تسا دایز یلیخ رکف دنچره

نامه دنک.واب رورم یوالار یوت ِتارطاخ یه دهاوخیم شلد دنک،اما یباسح

. دوریم باوخ هب یگنر یگنر یاهرکف

رادیب باوخ زا هناورپ هنن یادص .هکاب هدرب شباوخ تسا تعاس دنچ دنادیمن

. دوشیم

یگیمن ؟ یروخیم امرس یگیمن ؟ هیعضو هچ نیا ؟! ایربک یدیباوخ سابل ِنودب ارچ -

؟! دایم یکی وهی

: دروآ یمرد دوخ زا ییادص و دنکیم زاب ار شیاهکلپ یتخس هب

هنن... کلِو -

هک دهدیم یا هناورپ هنن ارهب شهاگن و دهدیم شندب هب یسوق و شک حلا نامه رد

و دیآ یم شبل یور دنخبل شندید .اب دنکیم شهاگن دراد هبذج واب رمک هب تسد

: دیوگیم

هک! تتساوخ نوملد ... یرپ دوب هدرک وتاوه همقر دب نوملد -

: دیوگیم و دناخرچیم هقدح رد مشچ هناورپ

... نییاپ نک،ایب تنت یزیچ یسابل هی وشاپ -

شلد . دنکیم لغب مکحم ار شردام و دوشیم دنلب ایربک ، دورب هناورپ هکنیا زا لبق اما

؟! دورب شردام ِشیپ زا تسا رارق نآ... زا ریغ وهب دوب هدش گنت شردام یارب اعقاو
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... هتخس یلیخ هنن خآ -خآ

: دهدیم زورب ار شا یگنتلد ِزاربا هرخ باال یدنلب ِسفن اب هناورپ

؟ هباوخیم یگنتلد اب بشره ، یراذیم اهنت وتنامام یگیمن ، ایربک یدموا رید ردقچ -

و دنکیم لغب ار شردام رتمکحم . دنکیم ضغب ایربک تس،اما یلومعم هناورپ ِفرح

: دیوگیم و دوشیم هدرشف هناورپ . دنزب دناوتیمن یفرح چیه

... روخب وتماش نییاپ ایب ودب ، هسب هگید بخ -

! شیریس ی هرتخد دنّکیم دوخ ارزا ایربک یتخس وهب

،نت هتفر شک هک ار رایماک داشگ هلَگ یاه ترشیت نامه زا یکی باالیی دنلب ابِهآ ایربک

دنراد هک تسا هدزاود هب کیدزن تعاس . هدیرخ بابک شردام . دوریم نییاپ و دنکیم

مه ماش اعطق ، دوبن ایربک ورگا درابیم هناورپ ِتروص زا یگتسخ . دنروخیم ماش

ِدرومرد دهاوخیم یفرط وزا درادن ار ایربک یاهنداد ریگ ششک یلو . دروخیمن

. دسرپب شترفاسم

؟ تشذگ شوخ بخ؟ -

تشم کی و دزادنا یم مهباال ار زایپ و دناپچیم شناهد یوت رپار ِقشاق ایربک

: دیوگیم رپ ِناهد نامه !واب شیور مه ناحیر

ولا!* ااع -عولا

(: *عیلا

: دیوگیم و درادن مه ار شرتخد هب نداد رکذت ی هلصوح

؟ دوب روطچ -

: دنکیم فیرعت و دشکیم رس ار غود ایربک

دوب. بوخ شمه خیلا تاج ، میرذگب هک ناد داز ناد لا قترپ و اباشون و ماماح -زا

: دسرپیم یدج و دتسرفیم نوریب یسفن هناورپ
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؟ یدرگرب هک دیشک لوط ردقنا ارچ ؟ یتفر ایک ؟اب یتفر اجک منیبب نک فیرعت تسرد -

: دیوگیم یا هدنخ کت اب ایربک

. دادیم حلا مهب تشاد هک سب ، مدرگرب دمویمن -ملد

: دیوگیم ییوهکی و ثکم اب ایربک . دنکیم کیراب مشچ هناورپ

دوب! مشرآ هخآ -

ِلوغشم ار دوخ و دنکیم رپ اذغ ارزا شناهد ایربک . دنکیم گنه یا هظحل هناورپ

. دهدیم ناشن ندروخ

؟ درکیم راکیچ اجنوا شرآ ؟!! شرآ یچ؟! -

: دیوگیم رپ ناهد نامه اب ایربک

. میدوب شرآ نومهم هخآ -

: دبوکیم زیم یور تسد فک اب هناورپ

؟!! یدوب هتفر ایک ؟!اب یدوب هتفر اجک منیبب نزب فرح تسرد ایربک -

: دنکیم هراشا شیاذغ هب ایربک

. منکیم فیرعت دعب ، مروخب وماذغ راذب -

هنن یارب ، دشاب زاجم هک یدح اذغ،ات ِندروخ زا دعب ایربک .و... دنکیم تقفاوم هناورپ

درو ناشنیب ییاهرارق و اهفرح هچ هک دیوگیمن طقف . دنکیم فیرعت ار ارجام هناورپ

هدش. لدب

. تسا هدز تهب هناورپ

؟! یدوب هتفر شرآ اب تدم همه نیا یتفر یدنوچیپ ونم -

: دیوگیم هناقداص ایربک

منک. تنارگن متساوخیمن -
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: دنکیم مخا هناورپ

یرب یشاپ شاهاب هک هشاب زاب شرآ تاب هطبار دح نیا هکات هداد هزاجا تهب -یک

؟!! ترفاسم

: دیوگیم ثکم اب ایربک

هطبار رکف الوت صا . ندوب ایلیخ و دوب ینومهم . تحار تلا یخ اباب میدرکن یراک چیه -

نم هتبلا . میسریم مانوا هب دعب هش، صخشم فیلکت لوا میتفگ ! میدوبن ازیچ نیا و

! شرآ ِلکایه ِناج ،هب مرادن یداقتعا جاودزا لبق ی هطبار هب هک

ادخ! یا رتخد نیا تسا تحار ردقچ

همهنیا و یتفر شاهاب هک تشاد یلیلد هچ ؟! یتفر یچ هساو ال صا ! ایربک وش تکاس -

؟!! یدوب اجنوا متدم

: دنزیم یحیلم ِدنخبل ایربک

. دشیم نشور نومیفیلکت دیاب . متفریم دیاب هنن... نکن ماوعد -

: دسرپیم باصعا یب هناورپ

یچ؟ ِفیلکت -

... نوم هطبار ِفیلکت -

: دوشن ینابصع هک دنکیم لر تنک ار دوخ یتخس هب هناورپ

؟ هطبار مودک -

: ددنخیم ایربک

. دیسرن اهاجنوا هک...هب متفگ ! فرحنم ، هترس وت هک اه هطبار نوا زا -هن

! ایربک -

: دیوگیم و دشکیم یفوپ ایربک



tlg
:@

NOVELSLAND

... نومنتفر ای ندنوم ِفیلکت -

: دیوگیم یبصع و بجعتم هناورپ

وگب! رتحضاو ... مدشن تروظنم هجوتم -

: دزادنا یم یاباال هناش و درادن یحیضوت رگید عفال ایربک

.. مگیم نوتارب ، ندوب مه یماک و یهوک یتقو هنومب مشیقاب ! هگید نیمه -

: دیوگیم و دسوبیم ار شردام ی هنوگ و دوشیم دنلب فرح نیا زا دعب و

ریگب وشاپ ماوت ... یمام ِناج هب ما هدرول ...هلو مباوخب و مریگب شود هی متفر -نم

. مینزب مهاب هک میراد فرح یلک دعب . نکن لوغشم نم هساو وترکف ، باوخب

: دنزیم شیادص هناورپ . ددرگیمرب

! ایربک -

و دوشیم شقاتا دراو میقتسم .و دوریم اهباال هلپ وزا دهدیم ناکت یتسد ایربک

دهاوخیم . درادیمرب ار یشوگ . دتفا یم تخت یور شوپنت ی هلوح .اب دریگیم شود

زا لبق هک دنیبیم دنک.اما یروآدای شیارب ار دوخ و.. دهدب یزیچ یمایپ کی شرآ هب

. هداد مایپ شرآ وا،

هک یسکع . دنیبیم یا هرفنود ِسکع . دنکیم زاب ار مایپ و دنیشنیم تخت یور قوذ اب

ترشیت و یلگ لگ ِنماد نآکالهونآ شیارب هک یزور نامه دنا! هتفرگ ایرد ِرانک مهاب

... دیصقر شیارب هک یزور نامه دوب. هدیشوپ ار

شرآ ِیگنتلد ِتیاهن ینعی ، سکع نیا اب زور نآ ِیروآدای . دنیشنیم شبلق یور شتسد

اه! هظحل ونآ زور نآ یارب

ورپ کیرات ِنامسآ هب شهاگن و هداد مل یلدنص یور غاب هب ،ور سارت یوت هک یشرآ

تس. ایربک ِشیپ شا همه شرکف ،و هراتس

نآ اراب ایربک ِدنخبل ! هظحل .ره دوشیم رورم شیارب مشلا یوالی یوت یاهزور نآ

. دوریم شا هقدص نابرق لد یوت و هدرک تبث شنهذ یوت قارب و سخُت یاهمشچ
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. دننازرلیم لد . دنراد تنطیش . دنراد ینابرهم هک ییاهشمچ . دسوبیم ار شیاهمشچ

امامت یایربک . دنهدیم شناشن ، رورغ و بیرف و غورد یمک ِنودب ار سح نیرتابیز

! ایربک

شلباقم ِزیم یور ارزا یشوگ و دریگیم اجکان زا مشچ ، یشوگ ِمایپ یادص اب

. هداد ار شباوج کرتخد . درادیمرب

راگنا . مداتفا هظحل رد شمه ...نم یسکع شوخ یلیخ ،وت تسین فاصنا نیا -اقآ

هنم! اجاب همه یلیق

ی هدنخ نیمه دراد،اب تسود ار شت ال یخت ایآ؟! تسا یزیچ یدوجوم کی یلیق

! شزاب همین یاهمشچ و هدروخ نیچ ِینیب و لگشوخ

... هگید یداتفا بوخ وگن، ترچ -

: دنکیم پیات شیارب و دزگیم هدز قوذ ِدنخبل اراب شبل و دوشیم رمد ایربک

ماردقنا ...نم درمان هدب منم هب ادن ،هی یریگب سکع یتساوخ یتقو هعفد نیا -زا

. متفیم هلوک و جک وت ِشیپ شمه طقف ، متسین تشز

دوب. ششیپ االن نیمه االن... کرتخد تساوخیم شلد . دشکیم یبل شرآ

... هبوخ تیروطنیمه -

عمج هلمج کی نیمه یوت شفرح ی همه ینعی ! شرآ ِفیرعت ِتیاهن ینعی نیا

ِتاساسحا ِزاربا نیمه یارب دریمیم هک ییایربک ! دمهفیم ار نیا ایربک طقف و... هدش

دیآ یم تسرد یلو ، دروآ یم نابز هب تخس تس! یعقاو ِیعقاو ،اما تسا ...مک شرآ

. دنیشنیم ایربک ِلد وهب

: دنکیم پیات شرآ یارب و دوریم فعض و شغ رود کی و دراشفیم مشچ

؟ تسود ارم ...وت هدرم هتشُک یبک االن نیمه ارهالک... وت ...نم شغ ار وت -نم

: دهدیم مایپ شیارب . دزادنا یم هزرل ارهب شرآ ِلد شا یزاب نابز

! چنف ملغب -ایب
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: دیوگیم و دهدیم شلد هب لد . دنکیم هفخ ولگ یوت ار شغیج و دراشفیم مشچ ایربک

نک... ملغب -

ربتس ی هنیس و الین ضع یاهزواب نآ ِنیب . تسا شرآ یاهتسد ِنایم هک دنکیم روصت و

! نتساوخ و تینما ِهوک و

. دسوبیم ار شیاهوم و دراشفیم دوخ ارهب کرتخد فیرظ ِنت شروصت یوت شرآ

. دهدیم تشهب یوب شیاهوم

! هریمن مرس ...زا تیربک هنکیم تیذا تاهوم یوب -

. تسا شرآ ی هنیس یور شرس هک دنکیم روصت و دراذگیم تشلا ب یور رس ایربک

! مدش هدن،هل مراشف ردقنا -

؟! دوشیم رگم مه نیا زا رتهب و تس یزاب هناوید ی هیاپ بیجع کرتخد

؟؟ بخ ... هتنت ، مدیرخ تدلوت هساو هک یدنب ِپات نومه -

بخ! دراد تسود و دزیریم شبلق و دشکیم تلا جخ ایربک

... لوبق بخ -

شا هنهرب ِرمک . تسا شلغب یوت یدنب ِپات نآ هکاب ییایربک یارب دوریم شسفن شرآ

: دهدیم مایپ و تسا وکالهف دنکیم شزاون شناتشگنا ِکون اراب

! تمنیبب نومه اب دیاب راب -هی

: دهدیم باوج هلصاف بال ایربک

... مصقریم تارب نومه اب راب -هی

: درغیم و ددنخیم سفن یب شرآ

! رتخد تهب تنعل -

: دنکیم پیات همادا ورد دهدیم مایپ شیارب ار نیمه و
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! منکیم هراپ هکیت تنت وت ور پات نوا -نم

شرآ یارب ، هراچیب ِتشلا ب ِنتفرگ زاگ زا دعب و دربیم ورف تشلا ب یوت ار شتروص ایربک

: دنکیم پیات

! منکیم هراپ هکیت ور وت منم -

وخآ،خآ! دنکیم روصت ار کرتخد ِندوب یشحو شرآ

... مسوبیم وتنت ِمامت -

! مریگیم تزاگ -

مهاب ار حبص ات بش ...هک ایربک ِنتشاد امامت یارب تسا باتیب ردقچ و ددنخیم شرآ

. دننک یگناوید

... گاپ هلوت منکیم رکف شهت هب مراد -

. دنزیم رازه تعرس اب ایربک بلق نابرض

؟ تساجک شهت -

: دهدیم حرش شیارب نتساوخ مامت اب شرآ

تلغب ، منکیم تاگن ...نم یصقریم مارب یدنب پات نوا نم...اب ِشیپ یایم وت شهت -

تنت زا وتاسابل مامت و پات نم . ینکیم شغ مارب ملغب ...وت منکیم

...دعب ینزب سفن سفن مارب هک تمسوبیم ردقنا ... تمسوبیم ... تمسوبیم .. مرایمرد

تسوپ مامت اااات ، تندیسوب هب منک عورش تاهوم ...زا تخت ور تمنومباوخب

شهت . ماوخیم منم ، یاوخیم .وت مینک رکف تسین رارق یچیه هب نومدوخ ...زج تنت

... ینم وتمِلا هک هنیا

ِتاروصت کت کت ندناوخ اب دروخیم بات و چیپ شبلق . دوشیم هلا چم دوخ یوت ایربک

دوش!! هچ فوا ... دنکیم روصت !و شرآ

فارتعا بخ ...اما ینکیم یتیبرت یب یارکف یراد ، شرآ یتسه یفرحنم مدآ -وت

نلا! حاب تارکف هک منکیم
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: دنکیم پیات و ددنخیم هناصیرح ، تیبرت یب ِکرتخد زا یضار شرآ

؟ منکب تاهاب متساوخ یراکره نم و یشاب نم مِلا یا هیاپ بشما سپ -

. دوشیم یشخب تذل ِیامرگ رپزا شلد یوت و دریگیم زاگ مکحم ار شبل ایربک

وت... مِلا نم بشما -

یبصع و... دهاوخیم ار کرتخد و دوشیم کالهف رتشیب ، دنکیم روصت ردقچره شرآ و

: درغیم

هگید هسب نک، مومت نوشاهاب وتافرح هتفه رخآ !ات مشُکیم ور وت نم رخ ِیتنعل -

... مدرک لمحت یچره

*****

واکجنک و رظتنم و دنا هتسشن شیوربور هک شا یگدنز ِمهم ِمدآ هس ِنیب شهاگن

. دنتسه اجنیا یوا هتساوخ هب رایماک و رایهوک . دوشیم اجباج دنا، هدش شا هریخ

یاهفرح تسا رارق ،هک دنیایب اجنیا امتح زورما هک تساوخ ود نآ دزوزا گنز بشید

، تسا شرآ و شدوخ ِدرومرد شیاهفرح هکنیا ِنتفگ اب مه ار هناورپ .وهنن دنزب یمهم

ار نیا شزرا ، دوشیم طوبرم شرتخد ی هدنیآ هب هک ییاهفرح هرخ .باال دناشک هناخ هب

! رگید ددرگرب هناخ هب رتدوز تعاس ود هک دراد

سح دوب؛ هدیسرت ایربک ِرخآ یاهمایپ .زا تسا رتواکجنک و رتزیت همه زا رایهوک ِهاگن

تس یزور دنچ .هک دزیرب مه ارهب وا هک دینش دهاوخ ایربک زا ییاهزیچ دنکیم

هک ییایربک ِلثم تس... یتلا ح کی هک ییایربک نیمه تس. ایربک ِلوغشم شرکف

! تسین دوب، فیلکت وبال تفریم ترفاسم هب تشاد

: دوشیم ونازراهچ و دنکیم عمج لبم یور ار شیاهاپ یا هدنخ اب ایربک

ایآ؟ بلطم ِلصا ِرس -مرب

: دیوگیم یربص یب ِرس زا یمخا اب رایهوک
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! نزب وتفرح رتدوز ، راینرد ادا یبک -

. تسا تینابصع ی هدامآ رایهوک ، هتفگن یزیچ زونه هُا

: دیوگیم وهکی یلیخ ، دتسرفیم نوریب هک یمدزاب واب دشکیم یقیمع سفن

مرب! شرآ اب ماوخیم -نم

! یتبرض و بیجع و هدننک هکوش و... دنت ردقنیمه

دنناوتیمن مادکچیه یا هیناث دنچ و دنام یم ایربک یور یروابان و تهب اب هسره ِهاگن

مه هرذ کی یتح دهاوخیمن و تسا هدامآ و دریگیمن اهنآ زا هاگن ایربک . دننزب یفرح

! دشاب هتشاد دیدرت

: دیوگیم یمهفن رپزا هک تسا هناورپ

؟!! ینک راکیچ -وت...

: درغیم رایماک . دنکیم شهاگن طقف ایربک

؟! یتفگ یچ وگب لوا ...زا هگید رابکی ... مدیمهفن وگب... هرابود -

شکانتشحو ی هلمج رگید رابکی ایربک .هک دنخاوخیم ار نیمه هسره ! تسا تسرد هرآ

دوش. دیکات ،ات دیوگیم هرابود مه ایربک . دروایب نابز ارهب

...مرب! شرآ اب ماوخیم -نم...

: دوشیم دنلب هلصاف بال هناورپ یادص

؟!! یرب اجک -

: دسرپیم هرابود تقاط یب هناورپ . دنکیم شهاگن طقف و دنزیم سفن سفن رایهوک

... منیبب نزب فرح تسرد هیچ؟ تروظنم ؟!! یرب اجک شرآ اب ایربک -

: دیوگیم رایماک شفرح ِنایم

؟! هتفرگ تیخوش -
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: دنکیم شهاگن میقتسم ایربک

منک. یخوش ماوخب هک نکن مشرکف ال -صا

هک تس یبصع ردقنا . دهدیم هیکت و دنزیم یدنخزوپ شتریح و صرح ِمامت اب رایهوک

دوب! هدز ار شسدح و... دنزب یفرح هچ ال صا دنادیمن

: دوشیم دنلب هناورپ

؟!! یرب شرآ اب یاوخیم اجک هدب! ونم ِباوج ایربک -

: دزادنا یم یاباال هناش و ددنخیم ،اما تسا سرتسا رپزا نورد زا دنچره ایربک

هرب! هک اجره -

: دربیم ارباال شیادص ینابصع هناورپ ، لباقم رد

یباحاص یب وت هگم ؟؟ هرب هک اجره ؟! هدرک لُگ زاب تیزاب هرخسم ؟!!ای یدش هنووید -

؟!

: دریگب مارآ دناوتیمن هناورپ . دنکیم شهاگن دراد طقف تینابصع و فسات اب رایهوک

اجره هرسپ نیا ِلا بند یتفیب هک یراک و سک یب ! ایربک نکن هاگن نم هب یروطنوا -

؟ یرب شاهاب ماوت تفر

: دیوگیم مارآ ، یصرح رپ ِدنخزوپ اب رایهوک

! هراک و سک یب هگید -هرآ

: دزودیم رایهوک هب هاگن ایربک

! متفریم مدوخ ... مگب نوتهب هک مدرکیمن ادص ور امش ، مدوب وراک سک -یب

: ددنخیم فسات اب رایهوک

... میتسین مدآ ِلخاد ال صا ام یدب نوشن هک هدنوم تِملق هی نیمه -

: دیوگیم یتقو تسا روابان رایماک
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؟! یبک دز وتِیأر -

: دنکیم هاگن رایماک هب رابنیا ایربک

هک... متساوخ مدوخ دوب... مدوخ ِمیمصت -

: دنزیم داد هناورپ هک هدشن لماک شا هلمج زونه

یرب یاوخیم شاهاب ماوت هک هرب داوخیم اجک شرآ ! یتساوخ تدوخ ینکیم طلغ -وت

؟؟ جراخ هرب داوخیم تفگن هگم ؟

: دیوگیم و دشاب طلسم شباصعا هب دنکیم یعس ایربک

... میریم مهاب ینعی هرب... داوخیم -

: دوشیم دنلب رایماک ی هدنخ کت یادص

زیچ! همه یب هکیترم هدز ور هخم -

: دنکیم شهاگن زیت ایربک

! یماک متساوخ مدوخ متفگ -

: درادیم هگن نییاپ ار شیادص یتخس وهب تس یگناوید هب ور رایهوک

هتفه ایهن...ود هنومیم ماهاب منیبب هک مرب یتفگ ؟! تندرک نشور فیلکت دوب -نیا

قح منک، کرد همرهاوخ متفگ یه ، متفگن یچیه ...یه سومان یب نوا ِشیپ یدنوم

، دنومن تاهاب اهنت هن فرط دش؟ یچ شرخآ هنک... نشور شلد اب وشفیلکت داوخب هراد

؟هه!! هگید نیمه ؟! یرب شاهاب هک هتفر ماوت ِخم ور هک

یفسات رپ ِدنخبل و رایهوک ی هدش هدرشف کف وهب دنکیم توکس یا هیناث دنچ ایربک

: دیوگیم تیدج و تینابصع ِمامت اب هناورپ . دنکیم هاگن دراد، هک

مراذیمن نم نوچ نک! نوریب ترس زا وشرکف ... ایربک منک تحار وتلا یخ ! دوخیب -

... یرب

هدز! ار شفرح ، درادن یفرح . دشکیم هناورپ هنن ِتمس ارهب شهاگن توکس رد ایربک
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! دناسرتیم ار هناورپ شهاگن ردقچ

: دیوگیم رایماک

یردقنوا هیچ؟! ؟؟ یرب شاهاب ارچ هنک!وت تباث و هنومب ، تداوخیم هگا ال -صا

؟!! یرب و شلا بند یتفیب یاوخیم وت تخبدب ؟! هنومب ترطاخ هب هک تداوخیمن

صرح اب هناورپ . دنزیمن یفرح مهزاب و... دهدیم رایماک ارهب شهاگن رابنیا ایربک

: دیوگیم

شزا و هنک شِرخ داوخیم هسریم هار زا یکره تس! هداس نم ِرتخد نیا هک سب -

. هتیگدنز هگید نیا ؛ ایربک هگید نک سب ... هریگب یراوس

: دنزیم شین رایهوک

هی هک هنیا مهم ، هرذگیمن شنتفر زا بانج هک تسین مهم ! شرآ اقآ ِمیدقت مشیگدنز -

! ناوخب شرآ اقآ هک یچره ال هرن...صا شاهاب ایربک هک نشن تحاران تقو

: دیوگیم رایهوک ِباوج ورد دراشفیم بل ایربک

مرب! ماوخیم مدوخ ِرطاخ -هب

وور دوشیم دنلب ایربک . دنام یم ایربک یور هسره ِهاگن . دوشیم توکس یا هیناث دنچ

: دیوگیم یدج ناشیات هسره هب

ِرطاخ هب طقف ، مریگب میگدنز هساو یمیمصت هی مدوخ ِرطاخ هب ماوخیم راب -هی

! مدوخ

، دنکیم ناشهاگن تیدج ِمامت اب یا هیناث دنچ ایربک . تسا سرت رپزا هسره ِروابان ِهاگن

: دنزیم داد تینابصع و سرت اب هناورپ . دوریم یتمس وهب دریگیم مشچ دعب و

! ایربک -

دنلب یتقو تس ینابصع مه رایهوک . دوریم ار شدوخ وهار دهدیمن یباوج ایربک

: دوریم شتمس وهب دوشیم



tlg
:@

NOVELSLAND

! منیبب نک ربص -

تسد ! تسا تخس هک ادخ .هب دنتسه شا هداوناخ ِمامت رفن هس نیا . دراد ضغب ایربک

شرآ هکاب تسا شا یگدنز ِمیمصت نیرت تخس و نیرتگرزب . دزرلیم دراد شیاپ و

و... دورب

یوت . دنادرگیمرب دوخ ِتمس هب تنوشخ اراب ووا دریگیم تشپ ارزا شیوزاب رایهوک

مخا واب دنزیم جوم یروخلد و تینابصع و یتحاران و ینارگن زا ییایند شیاهمشچ

: درغیم ایربک یاهمشچ یوت

؟! یبک یرب یاوخیم اجک -

: دیوگیم رایهوک یاهمشچ یوت و دوشیم رپ ایربک یاهمشچ مد نامه

منک. یگدنز و مرب شاهاب ماوخیم -

: دنکیم اجباج ایربک یاهمشچ ِنیب ار شهاگن رایهوک

؟! مراذیم نم هگم -

. دسرتیم هاگن نیا زا رایهوک و.. دزیریم شهاگن یوت ار شمیمصت رد شتیدج ایربک

؟!! یرب و یراذب ور ...ام ینوتیم هگم -

. دراد شهاگن رد فرح ایند کی و دزرلیم ایربک ی هناچ

منک. یگدنز منوتیم منک ساسحا ، مشِشیپ یتقو هک مشاب یسک اب ماوخیم -

: دیوگیم تریح و ضغب اب رایهوک

؟! یرادن یساسحا نیچمه ام شیپ -

: دیوگیم شیاج !هب تسین نداد باوج هب مه یزاین ...هک دهدیمن یباوج ایربک

... هنومیم مارب ینومیشپ و ترسح طقف رمع ِرخآ مرن،ات شاهاب ...هگا هریم هتفه ِرخآ -

.وزا دوریم یباال هقبط ِتمس وهب دریگیم رایهوک زا مشچ ، خسار ِهاگن واب دیوگیم
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هب روبجم هک دب ردقچ . دکچیم شیاهمشچ زا کشا ِگرزب یاه هلولگ هظحل نامه

. تسا شا هداوناخ ِشیپ ندنام زا رتمهم شیارب ندوب شرآ ِشیپ دشو... باختنا

***********

یتقو وات دنکیم عورش حبص . تسا شخم یوت هناورپ هنن یادص هک تسا زور دنچ

طقف ایربک .و دروخیم صرح ... دنزیم ...داد دوشیم ینابصع . دیوگیم زیرکی ، دورب هک

. دنکیم شهاگن توکس رد

قاط شتقاط رگید هک یتقو ات دنکیم مخَت و مخا ، ددرگیمرب تکرش زا هک مه یتقو

دراو ینابرهم هار زا دنکیم یعس طسو نیا یهاگ ! نتفگ هب دنک عورش هرابود و دوش

هکنیا ... دراد ینعم کی طقف شهاگن و توکس . دنکیمن یقرف ایربک یارب دوش.هک

! هتفرگ ار شمیمصت

لِغِج هب هک شروز دنک. فرصنم نتفر ارزا وا دنکیم یعس مایپ و گنز اب مه رایهوک

: دشاب نیرت یدج دنکیم یعس یلو . دسریمن هچب

... یرب مراذیمن ... موناخ یجبآ نک نوریب ترس زا ور هرسپ نوا اب نتفر رکف -

رود و مرن یلیخ ، شیاه سامت لباقم ورد دادن ار شیاهمایپ زا مادکچیه ِباوج ایربک

حاالهک ِلثم . دنکیم یبصع رتشیب ار رایموک نیا هک دادیم ار شباوج لا جنج زا

: دهدیم باوج ایربک و هدز گنز رایهوک

؟ شاداد نوج -

: دیوگیم تس یبصع یلو نییاپ هک ییادص اب رایهوک

... هنوخراک ایب وشاپ -

و دشاب رترتخد هک دنکیم روصت دوخ یارب . دزادنا یم هنیآ یوت دوخ هب یهاگن ایربک

! امتح دوشیم گنشق فوا دنک. دنولب ار شیاهوم کون دوش...ای دنلب شیاهوم

،ایب هنوخراک ،ایب مرتفد ایب یگیم ینزیم گنز زورره ، یهوک وش نم ِلا یخیب -اباب
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مه مایب ماوخب هش... مومت نزب یشوگ ِتشپ نیمه زا وتافرح هگید رود م...هی هنوخ

... هگید ینزب ور افرح نیمه یاوخیم

: دیوگیم ینابصع و تس یطاق دب رایهوک

؟؟ هتفر تِشوگ وت راب هی منزیم فرح همهنیا ؟ هریم تخم وت منزب فرح -

اب راگنا بخ دوش.اما خلت مه رایهوک ِتاقوا دهاوخیمن و دنکیم ادا یظیلغ ِچُن ایربک

یناور ناش همه روطنیا هک هدرک خلت ار شا یگدنز ِزیزع هس ره تاقوا میمصت نیا

دنا. هدش

؟ ینکیم هتسخ وتدوخ ارچ سپ نم... ِشاداد هریمن هک ینودیم -

: دربیم ارباال شیادص رایهوک

تدوخ هساو هک یراک و سک یب هگم ایربک ؟ یباحاص یب وت هگم ! هریمن دوخیب -

و... یریگب میمصت

: دیوگیم یگلصوح یب اب شفرح ِنایم ایربک

! یماک و یرپ وتوهنن هن منک یگدنز هرارق نم . همدوخ ِیگدنز ... یهوک رابدص -

یراذب یاوخیم اجک اباب ؟! میتنارگن یمفهیمن ارچ ... هشیم طوبرم مه ام هب وت ِیگدنز -

؟؟ یرب تمیتسرفب میش یضار یروطچ ناج... یبک نم.. ِزیزع نم... ِرهاوخ هخآ یرب

: دیوگیم و دنکیم ولو تخت یور ار دوخ ایربک

منک رهوش دیاب هرخ مرب...باال دیاب هک هرخ وباال مرتخد هک نک رکف نیا !هب یتحار -هب

هساو االن هگید ... مدوخ حِلا هب مدش لو تسه سیلا دنچ هی هک نم اه؟! هگید

ِیگدنز منم ... دیراد ونوتدوخ ِیگدنز مودکره هک... هشاب تخس دیابن نوتمودکچیه

هک هماهاب یکی مرب شرآ اب ،زاب مدوب اهنت .اتاالنهک مشاب هتشاد ماوخیم ومدوخ

! ییاهنت زا منکن سیورس ور امش ِنهد ردقنا

: دیوگیم ایربک . دنزب یفرح دناوتیمن و دنکیم توکس یا هیناث دنچ رایهوک

شاب مرارق و لوق ِریز منزب منوتیمن ... مدموا رانک مدوخ اب روز ...هب یبِک ِناج هدن -ریگ
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... شرآ

: دیوگیم یا وکالهف هتفر لیلحت یادص اب رایهوک

فُپ... نوا -

! رایهوک -

: دشکیم یفوپ رایهوک

... شاب ام ِرکف هب ممکی ، یزویفُپ نوا اب نتفر ِرکف هب هک ردقنا -

تقو کی و دتفیب کش هب رخآ دسرتیم دنک؟! رکف اهنآ هب ردقچ رخآ و دنزیمن یفرح

: دیوگیم دوش. فرصنم

یزاب رهوشرهاوخ شارب یرایب ومشادادنز هرارق یِک سپ ؟ هروطچ تدزمان یتسار -

؟ مرایبرد

: دیوگیم باصعا یب رایهوک

.. مینزب فرح مهاب اجنیا ایب وشاپ -

: دنکیم عمج یبل ایربک

ومخم مهاب نوتتفج ، یماک ی هنوخ مایم ادرف هنومب ، مرادن حلا زورما -عان!

؟ یرادن راک . دیروخیم

هب شرتفد ی هرجنپ .وزا دنکیم عطق ار سامت و دنکیم یظفاحادخ یضاران رایهوک

کی و هدرک ریگرد ار شرکف تدش هب ایربک ِنتفر . دنکیم هاگن هناخراک نوریب یاضف

نآ ات دورب ترفاسم هب تشاذگ ارچ .هک دروخیم خرچ شرس یوت ینامیشپ ِسح

ایربک یارب دیاب هک روطنآ ارچ ... اهنیا زا لبق ال ؟صا دنزب نتفر یارب ار شخم هرسپ

دیوگب و دهد حیجرت شا هداوناخ اب ندنام ارهب رسپ نآ ایربک حاال هک دوبن شاداد

دنک؟! یگدنز دناوتیم شرآ هک...اب

ِباوج مادکچیه هک دوب ناش همه ریصقت . دوبن هناورپ ِریصقت طقف دنکیم رکف حاال

هتشاد ار همه تساوخیم هک یتقو ار... ایربک یاه تبحم اهو ینابرهم اهو هتساوخ
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حاالهت هک هدوب دایز ردقنا شا، هداوناخ یارب ایربک ِیراکادف هک راگنا . دندادن ، دشاب

. دشاب شدوخ یاه هتساوخ و یگدنز و شدوخ ِرکف هب دهاوخیم رابکی ...و هدیشک

: دهدیم مایپ

... منکیم ناربج تارب هروج همه نم ورن، هرسپ نیا -وتاب

شرآ ِمایپ و... دهدیمن باوج . دنکیم ضغب . دریگیم شلد . دناوخیم ار شمایپ ایربک

: دسریم

؟! ینم هکمِلا ندش عناق ؟ یدز نوشهب وتافرح ؟ تیربک دش یچ -

وگ نآ ِمایپ کی ،اب اهدیدرت و کش اهو یتحاران اهو سرتسا اه... یدرُخ باصعا ِمامت

! مامت ، دوریم داب وهب دیوشیم یشحو الِخ

... ننکیمن لوبق ننک... مفرصنم هک ننکیم معناق نراد انوا -عفال

.حِلا دراد یبوخ وحِلا سح ، یگف کال ِجوا ورد هداد مل هرفن هس ِلبم یور شرآ

باختنا ار وا ایربک هک نیمه . تسا شهارمه مشلا زا نتشگرب ِنامز زا هک یشوخ

لغب، نیمه تس. وا ِشیپ شیاج ایربک ، تسه هک روطره هرخ... باال ینعی ، هدرک

وا! هب هدیبسچ

لوبق ننوتیم ، هشاب رتتحار نوش هساو و ننک لوبق ننوتیم ... نایم رانک هرخ باال بخ -

. نایب رانک تندوبن اتاب هشکیم لوط مکی طقف ... هنکیمن مه یقرف بخ و ننکن

! تحار ردقنیمه

ارچ . دراد یهاوخدوخ ِتاذ بجع رشب نیا و دنکیم رپوخیلا داب ارزا شیاهپل ایربک

! دنزیم نیریش یمک ییادخ ؟! دزرلیم شبلق شا یهاوخدوخ زا

! هرادن ال صا هک مه یا هگید -هار

: دنکیم پیات یدنخجک اب شرآ

راک ِباسح نم،هک ِشیپ یایب زااالن ینک عمج هکنیا ... هراد هگید هار هی ارچ -

... دایب نوشتسد
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: دنکیم پیات و دهدیم شنامشچ ی هقدح هب یخرچ یا هدنخ اب ایربک

تسه هزاجا بانج بخ! دایب،هرآ نوشتسد راک ِباسح دوب. یبوخ ِداهنشیپ یسرم -

؟ مدب یداهنشیپ هی منم

: دهدیم مایپ نداد هزاجا یاج هب شرآ

بخ ... هشیم رت وطالین نومنتفر یاراک مکی ، مربب مدوخ وراب وت ماوخب هگا -نم

رتدوز ور اراک مینوتیم هتبلا هلح... نوا هک هنم وتاب ِندموا مهم . تسین یا هلئسم

! یگب نوشهب تاه همانرب وزا ینزب فرح رتمکحم مکی وت هگا ، میربب شیپ

و... تسا تحاران و... دراد تسود و دنکیم رکف شرآ یاه همانرب هب ایربک

؟! هگید میرب امتح دیاب -

: دهاوخیم یرگید ِزیچ و دراذگیم باوج ویب دیآ یمن ششوخ مایپ نیا زا شرآ

ایهن؟ ینکیم یِکوا هتفه ِرخآ هساو ور همانرب هرخ باال ایربک -

. تسا لدج و ثحب رد شا هداوناخ اب زونه . دهدب یباوج هچ دنادیمن ایربک

: دهدیم مایپ رت کالهف شرآ ، دهدیمن یباوج یتقو

! هیکوا هبنش جنپ نومه سپ -

؟! یعقاو ! رگید ِزور هس ینعی ... هبنش جنپ نیمه . دریگیم یبیجع حِلا ایربک

... ینکیم هلمح یروطنیا یتقو ، شاب منم حِلا ِرکف -

بیرغ بیجع شدوخ حِلا ردقچ و دنزیم یدنخبل یمارآ هب شمایپ ِندناوخ اب شرآ

. تسا رت

... تلا بند مایب وش رضاح وشاپ -

هُن هب کیدزن . دنکیم تعاس هب هاگن . دوشیم تشرد شمایپ ِندناوخ اب ایربک یاهمشچ

. تسا بش
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-االن؟!

: دوشیم دنلب لبم یور زا شرآ

. منوتِرد ِمد هگید عبر اتهی ...نم شاب عیرس -

یزاب شساسحا اب راو هناوید هچ اه ییوهکی نیا . دراذگیم شبلق یور تسد ایربک

. دننکیم

نهد ، متسین هنیبب ...هگا هنوخ دایب م هنن هک تسان ...اال شرآ منوتیمن نم هخآ فوا -

... هنکیم فاص ومنَهَم

: دهدیم ار رخآ ِمایپ و دنکیمن هجوت شرآ

منم! تباختنا هک ننک لوبق دیاب هگید -

: دنکیم لا سرا مایپ کی

! شرآ -

: ددنخیم گنتلد و هناصیرح شرآ

... مریم ، تمنیبیم مایم -

نامام و شوهم و خرف اباب ِصاخ و انعم رپ ِهاگن ، دوریم اهباال هلپ زا دراد یتقو و

دنا. هدش شا هریخ میقتسم رفن هسره هک دنیبیم ار ولین

: دیوگیم ، تشاد نداد مایپ ِعقوم هک یا هدنخ رطاخ وهب دتسیا یم هسره هب ور

یچ؟ هک بخ -

: دهدیم ارباال شیاهوربا ولین

! نوج نامام هخآ دوب یروج -هی

دوب! هدرواینرد دوخ زا تاکرح نیا زا حلا اتهب رخآ و دنکیم مخا و دشکیم تلا جخ

: دیوگیم خرف دنک، ادیپ یباوج هکنیا زا لبق
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! تِنوج نامام ِرسپ لُگ یدش یروج -کالهی

: دیوگیم ثکم واب دهدیم ناکت اوه رد یتسد مخا نامه اب

. دینکن موز نم ...ور یچره -حاال

: دیوگیم شوهم

؟ شرآ ربخ هچ ایربک -زا

: دیوگیم یصاخ ِنحل اب شوهم و دنکیم شهاگن زیت شرآ

هک تسین یصاخ ِزیچ ایهن؟ای هیچ شلیلد تندش یروج هی یگب دیاب هرخ -باال

؟ یگب یاوخب

ار فرح شدوخ تساوخیم هک تسا زور دنچ . دراد لوبق ار شوهم ِفرح ال ماک شرآ

شفرح تقو کی تساوخیمن ال وصا تسا رورغم تدش هب هک ییاجنآ زا .اما دنزب

.اب دهدب یربخ کی شا هداوناخ ِرظن زا لوا ایربک هک دش رظتنم دوش، بارخ

دوش. هدز ییاهفرح کی تسا رتهب لا... حنیا

... دنیبب ار یتنعل ِیخُد نآ هظحل کی دورب لوا . تسا گنتلد ادیدش هن...حاال حاالهک

: دیوگیم شیانعم رپ ِهاگن اب خرف

؟؟؟ بخ -

: دهدیم باوج ثکم اب شرآ

... منزیم فرح ش هرابرد مایم -

: دسرپیم هلصاف بال ولین

یچ؟! ی هرابرد -

: دهدیم همادا خرف

یک! ی هرابرد -ای
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وور ددنخیم شوهم . دوریم اهباال هلپ وزا دریگیم مشچ . دهدیمن یباوج رگید شرآ

: دیوگیم مارآ شواکجنک ِردام و ردپ هب

هدب؟! ور امش وساالی ِباوج هسیمیاو دینکیم رکف ، تشاد هک یا هدنخ نوا -االناب

. دننکیم هاگن ، درابیم شیاهمشچ زا یلوضف و تنطیش هک یشوهم هب ولین و خرف

: دیوگیم و دنزیم یکمشچ شوهم

! داوخیم ور هرتخد -

الم! وسلا

: ددنخیم زیر شوهم و دننام یم هریخ شوهم هب یگدز تهب اب ولین و خرف

هک دوب نیمه بلطم ِلصا یلو ... هرذگیم شرکف وت یچ مینیبب هگب دایب حاال شدوخ -

! متفگ

! تاولص

دوخ یور ار ولین و خرف ِهاگن مهزاب دیآ.و یم نییاپ اه هلپ ندش،زا هدامآ زا دعب شرآ

رد هک شوهم زا ریغ هب هتبلا ... دنیبیم مه یروابان ناشهاگن رد رابنیا . دنکیم سح

! دنزیم جوم یان یانان یان، یان ین کی شیاهمشچ

: دهدیم ناکت تسد هسره هب دیآ!ور یمن شدب بخ... . دمهفیم شیب مکو شرآ

... متفر -نم

: دیوگیم یزیچ هک تسا ولین

... نوسرب -سالم

واب دوشیم نیشام ِراوس . دنزیم نوریب هناخ وزا دریگیم مشچ یا هدنخ کت اب شرآ

هلوت نآ ِگنت شلد ردقنا ... شدهاوخیم هظحل نیا رد ردقنا . دتفا یم هار هب تعرس

کالهف تدش هب هک ییاهبش . دوشیم رت تخس شیارب شزا یرود زور ره هک تسا گاپ

حلا همه رد هک ییاهزور .و دنکیم سح تدش هب شرانک ار شا خیلا یاج و تسا

شرانک زا مه هظحل کی دراذگیمن رگید ، دروایب شتسد هب رگا تس. ایربک ِشیپ شرکف
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! دروخب بنُج

شا یبصع یرارقیب نیا و تسا رارقیب تدش .هب دسریم دصقم هب عبر کی رتمک دیاش

هک دوشیم رت یبصع و دزادنا یم ایربک ِیمام ی هناخ ی هتسب ِرد هب هاگن .هی هدرک

تسین گنتلد یوا هزادنا هب رگم ؟ تسین شرظتنم ارچ ؟! تسین رد االنِمد ایربک ارچ

! ایربک ِندرکن ای ندرک هجوت یور هدش ساسح ردقچ ؟!

دهدیم هیکت نیشام ارهب شتشپ . دوشیم هدایپ نیشام وزا دشکیم باالیی دنلب ِفوپ

: دنکیم لا سرا شیارب یمایپ و

... منوتِرد -ِمد

هکنیا زا لبق دهاوخیم شلد . دهدیم هتسب ِرد ارهب شهاگن و دنکیم لا سرا ار مایپ

دنک! کرد ار نیا کرتخد شاک . دیایب شتمس هب ایربک ، دیوگب شدوخ

رتخد نیا دیآ! یمرد هزرل هب هناخ یاه نوتس هک دشکیم یغیج ، شمایپ ِندید اب ایربک

شتقو هب هک دراد هدش هریخذ رناژِی راخب ِبسا رازه ی هزادنا وهب تس رناژی ِعبنم

نج! ِمخت ، دناکرتب ار رهش وِلک دنک لمع متا ِبمب کی ِلثم دناوتیم

سابل ِلا حرد هرسکی ، شدنیبب و دیایب دهاوخیم داد مایپ شرآ هک یا هظحل نآ زا

با هفصن ارات راولش و هداتسیا قاتا ِطسو تخل هک اتهباالن!االین تسا ندرک ضوع

هدش ناروف یرناژِی هیلخت یارب تشادن غارس نیا زا رتهب یهار چیه . تسا هدیشک ال

یلیق و درپیم دراد نییاپ حلاباالو نامه !رد تسا سابل رپزا شقاتا حاالِلک ،هک

دنا! هدرک شا هرصاحم اه

تسود ایربک هک دیایب شیپ یزیچ دنک محر ادخ و تسا شرآ یاه ییوهکی نیا ِقشاع

! دراد

ِرس ِلگ کی اراب شا هدش ناشیرپ ِهاتوک یاهوم و دنکیم نت ار شگنر یناجمداب یدوه

شرس یور وکالهار دنکیم نت ارهب یوه ِتس ِراولش . درادیم هگن شرس ِرانک ، کچوک

یدنب ِپات هب ور ناجیه و صرح .اب دنکیم ییامندوخ یا هشوگ یدنب ِپات . دزادنا یم

: درغیم

! میرایب وشلخد ات شرآ ِغارس میریم و تمشوپیم زور -هی
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! دسرب شرآ ِتکرب ِداد هب ادخ و هدرک زیت نادند هک یاو

دنچ دوش. اپ هلک تسا کیدزن هک ییاج ،ات دروخیم رُس اجنامه زا هدرن یور ار شنساب

س یتقو دوش. یزغم هبرض تسا نکمم نآ ره هک دیآ یم نییاپ یروج ار رخآ ی هلپ

نوریب شناهد زا هدنام مک شبلق و دراذگیم شبلق یور تسد ، دسریم دصقم هب ملا

؟! ددنخیم ارچ رخآ .و دنزب

هار شا هنیس یوت یزیچ کی . دنزیم نوریب هناخ دراد،زا هک یلوه یاه هدنخ اب

ِشرآ . دوشیم عمج روطنیا شناج و دنشکیم شبلق یور نخان هکاب راگنا ... هتفرگ

! دنکیم هناوید ار وا روطچ هناوید

هب شرآ ِبات ویب دولا مخا ِهاگن ، طایح ِرد ِندش زاب .واب دنکیم زاب ار طایح ِرد

وهکی هدنخ و دریگیم یمد ایربک . دوشیم لفق مه رد ناشهاگن . دوشیم هدیشک شتمس

یم هدش،باال میاق شا یدوه ِیدنلب ِنیتسآ یوت هک ار شتسد و دوشیم شتروص ِنهپ

: دهدیم ناکت تسد شیارب و دروآ

! هچلوغ یام یاه -هِه!

: دیوگیم یگف وابکال هدش هدرشف شکف . دنکیم تشم تسد شرآ

! ایربک یدرک لطعم ونم هقیقد جنپ ! مرظتنم رد ِمد تس هقیقد جنپ -

ِلثم یمدآ یارب راظتنا نیا هک تسا مولعم بخ و هدش مامت شیارب نینگنس ردقچ

! تسا تخس شرآ

مناخ تیربک ارزا عقوم ییب هدنخ نیا ادخ و دریگیم شا هدنخ ایربک بخ... و

! دریگن

دش... رید رد، ِمد مایب دوز متساوخیم نوچ هخآ ... اسیاو بخ -

و دمهفیم اه! دمهفیم شرآ . تسادیپ شا هدز قوذ یاهفرح رد یلا حاب ِضقانت هچ

نآ هکاب صوصخ تس.هب ینتساوخ بیجع ایربک یاهمشچ ِقرب و دیآ یم ششوخ

اراب شفیدر یاهنادند و هتشاذگ شتروص ِفرط ود ار شناتسد شدنلب یاه نیتسآ

. دشکیم خر هب یگنشق ی هدنخ
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: دهدیم روتسد مارآ و دتسرفیم نوریب یسفن یمخا اب

... اجنیا ایب بخ هلیخ -

: دیوگیم و دزادنا یم رسباال ایربک

! هتامشچ وت یصاخ " ِیبِک تمروخب -عَن!هی"ایب

هی ور وت و"نم دریگیم نیشام ارزا شا هیکت . دشکیم یبل هدش هدرشف ِکف اب شرآ

! دهدیم ناشن ایربک ارهب شیاهمشچ ِصاخ " ِمنکیم مپچ ی همقل

؟؟ یایمن -

: دوشن لو شا هدنخ ات دریگیم زاگ مکحم ار شبل ایربک

! مایمن -

بقع مدق و دراذگیم شیاهمشچ یور ار شتسد ود ایربک دیآ. یم ولج شدوخ شرآ

شرآ . دوشیم لخاد یا هفخ ِغیج اب ایربک و دنکیم دنت شتمس هب مدق شرآ . دشکیم

ِتسد ِچم هکیلا .وردح دوشیم ایربک ی هناخ ِطایح ِلخاد و دیآ یم شرس ِتشپ

. ددنبیم شرس ِتشپ ،ردار دشکیم دوخ ِتمس وهب دریگیم ار ایربک

هیناث و دوشیم هدیشک شرآ ِتسد ی هلیسو ،هب دوشیم اهر هک یگرزب ی هدنخ اب ایربک

! دوشیم هدرشف شرآ ِلغب یوت رگید یا

ارردرب وا هک شمیجح یاهوزاب ... شنت ِرطع تس... یا هدننک هناوید ِسح

هک ییادص و دراشفیم دوخ ارهب وا هک ییاهتسد ... شبلق ِشبوک ... شا یباتیب ... هتفرگ

: دچیپیم ششوگ ِمد

یایب هک ماوخب تزا همتخس نم ! دایمن مشوخ ... ایربک راذن رظتنم ونم -

هک یدرمیم یتشاد و دوب هدش گنت مارب تلد هک وگب وگب... نم ِلبق تدوخ ... تمنیبب

! تمنیبب مایب

ار! شا یتقاط ویب رورغ نیا دتسرپیم ایربک

دایز ِنتساوخ زا شیادص و دشکیم سفن شهاتوک یاهوم یوت یگنتلد ِمامت اب شرآ
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: دریگیم شخ

وگب ... یشاب نم ِشیپ طقف داوخیم تلد هک وگب ... میرود زا یرادن زور و بش هک وگب -

هشیمه ات ینکیم یرامش هظحل یراد هک وگب ... تِشیپ متسین نم هکنیا زا هدب حتلا هک

! یشاب نم اب

ِسح همهنیا یارب دوریم ایربک ِسفن و دروآ یم نابز هب دراد ار شدوخ یاهسح ِمامت

... شیادص یوت

... شمه ... هشاب -هرآ...

. تسا ریگسفن وا، ِفرط زا ندش هتساوخ مجح نیا ردقچ و دریگیم شضغب

اب شیاه شزاون تس. ایربک ِتروص یور شتسد و دهدیم هلصاف دوخ ارزا وا شرآ

: دوشیم اجباج ایربک ِقارب یاهمشچ ِنیب شهاگن و تسا هارمه تنوشخ

نم! هب ندرک رکف زا ینوغاد هک وگب ونم! هنکیم نوغاد ... نکن یروطنیا وتامشچ -

: دهدیم ناکت دش هدش رپ یاهمشچ اب ایربک

... منوغاد -

: دنابسچیم ایربک ِیناشیپ ارهب شا یناشیپ و دنکیم یمخا شرآ

! مراد تسود نم ِرطاخ هب وتندوب نوغاد -

ییابیز وحِلا سح یوت ! دشکیم سفن ار... شا هنوگ ... دسوبیم ار ایربک یامشچ

بقع وهب دنرپیم اج رد شرآ و ایربک . دوشیم زاب ییادص رداب هظحل نامه هک دنتسه

دلا: نیم یدنلب ِنیه اب ایربک و... دوشیم زاب مه زا دراد یرد هقاط .ود دننکیم هاگن

یاو! م هنن یاو -

اهنآ یوربور تسرد هک دنیبیم ار ینیشام ، دوشیم رت زاب هک .رد دروخیم اج شرآ

شندید .اب دنکیم هاگن ود نآ هب بجعت واب هتسشن لُر ِتشپ ایربک ِنامام تس..و

. دشکیم تلا جخ و دنکیم یمخا



tlg
:@

NOVELSLAND

ندیسرت یارب یزیچ هک دنچره و دنکیم اجباج هناورپ وهنن شرآ ِنیب ار شهاگن ایربک

. تسا هارمه یگدز لوه اب شلمعلا سکع ،اما درادن دوجو

؟ یرب یاوخیم ! یتخبدب -چن

و دشکیم شیاهوم الی یتسد دیآ. یمن ششوخ لا سراپ مناخ ی هریخ ِهاگن زا شرآ

: دیوگیم بل ِریز .و دریگیم مشچ

؟؟ یچ مرب؟!هک اجک -هن

: دیوگیم ارچ دنادیمن و دنکیم عمج بل ایربک

! یلیق -

یهاگن .اب دوشیم هدایپ نیشام ،زا هتشاد هگن زاب ِرد ِنیب ار نیشام هکیلا حرد هناورپ

! هناریگ و...چم تس یدج و هریخ هک

: دراذگیم رتولج مدق یتقو تسا شرآ هب طقف شهاگن

؟! شرآ اقآ ِلا وحا -

دوش. وربور ایربک ِنامام اب دیاب هظحل نیا یوت هک هرخسم ردقچ . دریگیم یسفن شرآ

: درواین دوخ یور وهب دشاب مارآ دنکیم یعس اما

... اسراپ موناخ -سالم

: دیوگیم شنیگنس ِهاگن .واب دوشیم هنیس هب تسد و دتسیا یم ناشیوربور هناورپ

! تمنیبب مدوخ ی هنوخ وت هک متشادن وشراظتنا ال صا ... تمدیدن هتقو یلیخ -سالم!

: دیوگیم عیرس ایربک

دوب... هدموا بخ! نزن فرح یروطنوا -هنن

: دیوگیم هناورپ هب هریخ شدوخ شرآ دنک، مه ِرس یغورد ایربک هکنیا زا لبق

... منیبب ور ایربک مدوب هدموا -
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! هدرک فعض ددع کی ایربک

. دوشیم هنیس هب تسد و دهدیم ارباال شیوربا یات کی هناورپ

بش ِتقو نیا هک یشاب تحار دح نیا ات ینوتب هک هدش ثعاب یچ ! تعاجش نیرفآ -

؟ ینیبب ونم ِرتخد و نم ی هنوخ یایب

دیآ: یمرد ایربک یادص

! یرپ -

: دریگیمن شرآ زا مشچ هناورپ

یروطچ هک هدب حیضوت ماوخیم ... منزیم فرح شرآ اب مراد ! ایربک شاب تکاس -وت

و هشب دراو نم ی هداوناخ میرح هب دح نیا هکات هدب هزاجا شدوخ هب هنوتیم

؟! هراک و سک یب نم ِرتخد هنکیم رکف هدب!ایآ یزغم وشتسش ومرتخد

: دیوگیم هنامرتحم و یدج و مارآ و دنکیم یمخا شرآ

وشدوخ ِهار داوخب ایربک هکنیا هیچ؟! یزغم یوشتسش زا نوتروظنم اسراپ موناخ -

؟؟ هیچ شداریا ، هریگب شیگدنز هساو تسرد ِمیمصت وهی هنک باختنا

: دیوگیم تینابصع ِرس زا یمخا اب هناورپ

، یدب طخ شهب و ینکب فیلکت نییعت شارب وت هدب هزاجا هکنیا ؟! تسرد ِمیمصت -

رد هب هار زا ونم ِرتخد نم ی هنوخ وت یدموا بش تقو نیا ؟؟ تسرد ِمیمصت هشیم

هنک؟! باختنا وشدوخ ِهار هک یگب دعب و ینک

نامه واب دنکیم ظفح ال ماک ار شرهاظ یلو ، دوشیم یبصع هناورپ یاهفرح زا شرآ

: دیوگیم نحل

! هراد یگدنز ِقح مشدوخ هک مداد دای شهب طقف ... مدرکن فیلکت نییعت شارب -نم

یگدنز نوا ِرظن هکاب هنک شروز هنوتیمن سکچیه ش... هدنیآ هساو هراد باختنا ِقح

! هگید ِسکچیه ،هن شاشاداد اتود امش...هن هنک...هن

: دیوگیم یتخس وهب دنکیم شهاگن صرح اب هناورپ
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؟! مرتحم یاقآ یراد راکیچ ینم هنوخ وت بش ِتقو -نیا

: دیوگیم تیدج واب دریگیمن هناورپ ِینابصع یاهمشچ زا مشچ شرآ

! شمنیبب مدموا دوب، هدرک وشاوه -ملد

: دوریم باال شیادص هناورپ . دنکیم شهاگن یبیجع ابحِلا ایربک

وراک سک یب تقوره ... دایب ابوت مراذب هنکمم ِلا حم ! شکب طخ ونم ِرتخد ِرود افطل -

و... هشرس باال ردام نک...عفال شِرد هب هار وزا نک هدافتساوس شزا ایب تقونوا دش،

: دیوگیم راو هراچیب ایربک

... یبک ِنوج نامام -

: درغیم شرتخد هب ور تینابصع اب هناورپ

و یراذب تاپ ِریز وت هداوناخ و نم مدآ نیا ِرطاخ هب یاوخیم یچ؟!! یبک ِنوج -

زا هراد ردقچ یمهفیمن ؟! یرادن لقع ؟!! متتمدخ رد نم ، مشچ یگب تساوخ یچره

؟! هشیم هدافتساوس تساسحا

: دیوگیم هناورپ ِفرح ِنایم و دزیریم مه هب شرآ

باختنا وشیگدنز ِهار شدوخ ایربک ؟!! هدافتساوس مودک ! اسراپ موناخ دینک سب -

؟! یلقع یب دش هرب، شیپ شلد ی هتساوخ اب داوخیم شیگدنز وت راب هی نوچ ... هدرک

؟! هدافتساوس دش هنک، یگدنز هراد تسود هک یروطنوا هک مدنومهف شهب نوچ

: درغیم وا هب ور تینابصع اب هناورپ

ِساسحا زا هدافتساوس هشیم هرآ ! هدافتساوس هشیم هرب، داوخیم ابوت نوچ -

اب یاوخیم و ینکیم هدافتسا تدوخ ِعفن هب ایربک ِنتشاد تسود زا یراد !!وت مرتخد

؟! ینومیمن ایربک ِرطاخ هب تدوخ ارچ هنرگو ... شیربب تدوخ

: دنزب فرح مارآ هک دنکیم لر تنک ار دوخ دراد یتخس هب شرآ

هساو باختنا ِقح رتخد نیا . تسایربک ِدوخ ثحب ! تسین نم ِنتفرن و نتفر ثحب -
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؟!! دیشیم هجوتم ونیا هراد، شیگدنز

: دیوگیم تحاران و مارآ ایربک

.. دینکن ثحب -

: دیوگیم تینابصع اب شرآ یاهمشچ رد ایربک هب هجوت نودب هناورپ

! مراذیمن نم ، هشاب طلغ شباختنا یتقو -

هب مه طقف ! ایربک ،هن تسامش ِدوخ ِرظن نیا ؟! هطلغ شباختنا دینودیم اجک -زا

یگدنز یروطنومه ایربک داوخب نوتلد هشیمه ِلثم و هشب امش دوخ ِفرح هکنیا ِرطاخ

...حاال هریگب میمصت شیگدنز هساو هتساوخ رابکی نوترتخد ! دیاوخیم امش هک هنک

ِلا بند دیاب هشیمه هرآ؟! ههابتشا سپ ، دیشیم تحاران و دیتسین یضار امش نوچ

شاشاداد اتود و امش تقو هی هک هشاب شساوح دیاب هشیمه ؟! هشاب امش ِیلا حشوخ

مومت هنک. یگدنز شدوخ هساو دیراذب راب !هی هگید هسب ؟! دیشابن تحاران شتسد زا

! دینکن هدافتساوس شینوبرهم زا ردقنا ! ایربک هب تبسن ونوت یهاوخدوخ نیا دینک

: دنزب فرح تسرد دناوتیمن هک هدروخ اج شرآ یاهفرح زا یردق هب هناورپ

... ینزیم فرح یروطنیا نم اب یقح هچ هب -وت...وت

: دیوگیم تیدج اب شرآ

نم هتبلا ! دینیبب ور ایربک ممکی ، نوتدوخ زا ریغ هب ماوخیم طقف ، مدزن فرح دب -نم

نارگید تیاضر ِبلج و یراکادف لا بند طقف قباس ِلثم ایربک مراذیمن هگید

ور اهامش دزات شیچ همه زا یچره هسب هنک... یگدنز شدوخ هساو ماوخیم ... هشاب

یادف مش هدنیآ مراذیمن هش... هدنیآ ِفرح هگید هعفد ...نیا هراد هگن یضار

ات منم . داوخیم شلد هک هنک یگدنز یروطنومه ایربک ماوخیم ! هنکب امش ِیهاوخدوخ

! اسراپ موناخ مشتشپ شِهت

. دنکیم هاگن شرآ هب یبیجع وحِلا سح و ضغب اب ایربک و دنزیم سفن سفن هناورپ

: دیوگیم ایربک هب وور دریگیم مشچ مخا اب شرآ

تارب وتیگدنز یاه هظحل نیرتهب ات منکب راک همه هک یتسه مهم مساو ردقنا -
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! اتود نومدوخ ... هنومدوخ ِرطاخ ،هب ماوخیم یچره هک ینودیم تدوخ ... مزاسب

تسا راجفنا هب ور هک دنکیم یا هناورپ ِهاگن شرآ . دریگیم هار ایربک ی هنوگ یور کشا

. دنزب یفرح دناوتیمن و

... هزاجا !اب اسراپ موناخ میسریم تمدخ هداوناخ اب هبنش جنپ -

رد رخآ ی هظحل و درذگیم ، هدمآ دنب شنابز تریح طرف زا هک یا هناورپ رانک زا

: دیوگیم ایربک ِنامشچ

! تیربک تمنیبیم -

! رادتقا و یگنادرم همهنیا یارب دریمیم ایربک و

********

هقی یصاخ ِتیساسح .اب دنکیم تسرد هنیآ یوربور ار شگنر یدود ِتاوارک ی هرک

هدیزرو و تشرد ِلکیه . دزادنا یم شیاپ رسات هب یقیقد ِهاگن و دنکیم بترم ار شا

هللاُ رازه و دیآ یم مشچ هب هداعلا قوف گنر، دیفس ی هنادرم ِنهریپ نیا یوت شا

یام دربیم جارات ارهب یرتخد ره ِنید و ،لد هبذج رپ ِمخا نآ اب شا یگنادرم ! ربکا

داگ!

.دقو دنکیم هاگن شا یگدنز ی هرمث هب راختفا واب هداتسیا قاتا یِرد هناتسآ رد خرف

خاالق،هک دغودب ِرسپ نیا و دوریم هقدص نابرق و دنارذگیم رظن ارزا شی باال

کی ِهاوخ رطاخ یروابان ِزرط ،هب تسنادیمن مه شدوخ ِهاگن کی ِدح اررد سکچیه

دوخ ِقشاع ار رورغم خاالِق دنگ نیا هک تسیا هبوجعا هچ رگید رتخد هدش!!نآ رتخد

ِبیجع ِشنُکارت کی دراد،ای یا هدیچیپ لومرف کی اعطق ! سب و دناد ادخ ، هدرک

؟! تسا دلب مه اهطلغ نیا زا رگم رسپ نیا هنرگو ! هدشن فیرعت

رد ِبوچراهچ هب بانجیلا هکع ددنیبیم و ددرگیمرب ، شخرف اباب ِهاگن ِسح اب شرآ

! درمریپ هدز مه هب مه یپیت هچ . دنکیم شهاگن و هداتسیا شقاتا

؟ یدز لز یچ هب پیتشوخ -
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: دیوگیم یروظنم یرپ هدنخ اب خرف

! متشادن ربخ نم و یدوب یشومچ ِدلو هچ هگید -وت

: دسرپیم یا هدنخ کت !اب تسا ولوچوک تیربک هک ؟!نآ شومچ دلو

؟ روطچ -

: دیوگیم شصاخ نحل اب خرف

؟ طسو نیا دوب یچ تندش قشاع ییوهی -

رگم دوب اهیزاب یترق نیا ِلها ! تسا بذعم بخ دیآ. یمن ششوخ اهفرح نیا زا شرآ

شنتساوخ دزو ییاهفرح کی ایربک هب عجار شیب ومکو تسشن بش نآ هک نیمه ؟!

خرف و ولین نامام ِبش نآ ِهاگن تس. یفاک شرمع کی یارب داد، ناشن یروج کی ار

! درکیم یبصع ار شرآ هک دوب بیرغ بیجع ردقنا ناخ

! مسرب شلد ِداد ...هب ماوخیم منم ، هتفر نم هساو شلد هرتخد اباب... هیچ یقشاع -

: دنوریم باال خرف یاهوربا تفج

!! یسرب مدرم ِرتخد ِلد ِداد هب هک ناااهآ -

مشچ ، ثحب نیا ی همادا زا تس یضاران و دراد رورغ و دراد مخا هک یدنخبل اب شرآ

: درادیمرب ار یکشم ِتخود شوخ ِتُک و دریگیم

اه! هیام نیمه وت ناج اباب -هرآ

هک رورغم ِرسپ نیا هداد داب هب یلد بجع . دریگب ار شا هدنخ یولج دناوتیمن شرآ

! تسا تخس شیارب مه شدرومرد ندز فرح یتح

؟ رسپ هشیم یچ سپ تنتفر -

: دزادنا یم شردپ هب یهاگن ، دنکیم نت ارهب تک هکیلا حرد شرآ

حاال... منیبب -
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شرس هب رس یِه دهاوخیم شلد ...مه دریگیم شصرح دیآ...مه یم ششوخ مه خرف

! دراذگب

منتفر و متسین نومب اجنیا ونم مرب ماوخیم هک یدز روز همه نوا حاال؟! ینیبب -

حاال؟؟ منیبب دش االن شمه و... هشب روج دیاب

: دهدیم ناشن ثحب ی همادا یارب ار شا یگلصوح یب شرآ

... لوا دیاب هک مراد نتفر زا رتمهم یاراک عفال متفگ ! مریمن متفگن -

: ددنخیم بجعت اب خرف

هرتخد ِلد ِداد هب ندیسر رتمهم ِراک ! شرآ هساو منوا ... نتفر زا رتمهم ِراک اباب! -هن

؟! هگید تس

: دیوگیم یدنلب ِفوپ واب دنکیم تسرد ار شتک ی هقی شرآ

ناخ! خرف وش نم هب نداد ریگ ِلا یخیب ور هزورما -

ضوع هنوتیم ردقچ سلا هی وت مدآ ! منومیم نوریح ، هتفیم مدای ولا سراپ هخآ -هن

! رتخد هی ِرطاخ هب هشب

: دیوگیم کالهف

-اباب!

! هدمآ ششوخ هزات ؟! دوشیم شلا یخیب رگم خرف

!! یدز تکرش یتفر و یتشادرب یرورپ نت زا تسد یرب، ینوتب هکنیا رطاخ -هب

هساو تمحز و جنر همه نوا دش یچ سپ ! یرب سلا هی ِرس ینوتب هک یدز تکرش

؟ نتفر

شهاگن یضاران و میقتسم هدش! خرف اباب ی هرخسم و هدنخ بابسا هک دمهفیم بوخ

: دیوگیم و دنکیم

بقع منتفر یاراک مکی طقف ... یگیم یروطنیا مدشن هک نتفر ِلا یخیب ؟! دشیچ یچ -
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هک... داتفا

! یسرب ترتمهم یاراک هب -هک

و دهدیم ناکت شیارب یتسد یا هدنخ اب خرف . دنکیم شهاگن رگید طقف شرآ

: دیوگیم

ِقشع زا هک میسرب مدرم ِرتخد ِلد ِداد هب میرب ایب ودب ... نکن هاگن یروطنوا اباب هشاب -

! هریمیم هراد وت

یور یا هدنخ هتساوخان .و دنکیم هاگن شخرف اباب خِیلا یاج هب شرآ و دوریم خرف

هراچ بانج و دریمیم شیارب دراد مناخ تیربک ! رگید تسا نیمه بخ دیآ. یم شبل

ِمدآ هچ ! دهد تاجن گرم ارزا هراچیب و قشاع ِرتخد نیا هکنیا زج هب درادن یا

!! یراکادف

لوا نامه و تسا هدز ناجیه شوهم . دنوشیم خرف اباب ِلیبموتا ِراوس رفن راهچ ره

: دیوگیم

! ایربک ِیراگتساوخ میریم میراد هشیمن مرواب یاو -

و هتسشن بقع یلدنص یور یتخس هب .هک دنکیم هاگن شرسپ وهب ددرگیمرب ولین

؟! تسا بقع ِیلدنص رگم تشرد ِلکیه نآ یاج رخآ

... منیشب بقع مایب نم ولج، نیشب ایب اج نامام -

: دیوگیم ،اما تسین تحار دنچره و دوشیم اجباج یمک شرآ

... هگید میرب عیرس متحار -

تس یندمآ شوخ مه شا یباتیب . دنکیم هاگن شرآ هب همه و دوشیم توکس یا هیناث

واب دنزیم شا هنیس ارهب شا هدش تشم ِتسد ولین ! تسا زیگنا رب بجعت ،مه

: دیوگیم قشع

! نامام مرب تیربص یب نوا نوبرق نم یهلا -

دراد نتفر هقدص نابرق رگید نیا رخآ . ددنخیم مارآ خرف و دنکیم پچ یبل شوهم
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دلب رظن مشچ یاعد هچره ، دنسرب هک یتقو .ات رگید تسا ردام ... دنچره ناج؟! ولین

: دیوگیم مه رخآ !رد دنکیم توف شا هفحت وهب دناوخیم ، تسا

وت نیبب وسناش نم! ِرسپ زا ندرب لد نیا اب هدش نوج ایربک نیا حِلا هب شوخ -هچ

نم ِرتخد ِلثم مه یکی ... هشاب مومت یچ همه هک هنکیم ادیپ شرآ ِلثم یکی ادخ... ور

! هشاب تلا جخ ی هیام طقف هک هنکیم ادیپ هقیتع هی هریم

: دیوگیم یبصع و دهدیم شنامشچ ی هقدح هب یخرچ شوهم

یضار روز هب هرتخد ... نزن افرح نیا زا ایربک ولج اشهاوخ ! هسب ، تفر مرس نم ِردام -

شیرود ی هصغ زا ترسپ نیا ، هشب یراکبارخ هعفد هنک...نیا باختنا وشرآ هک هدش

اه! هشیم رپ رپ

: ددرگیمرب شوهم ِتمس هب وور دنکیم تشم شناهد یولج تسد ولین

! افرح هچ -او

: دیوگیم و ددنخیم مخا اب شرآ

... میسریم میراد ور... افرح نیا دینک -لو

: دنکیم شهاگن ولین

ِگنس اجنوا میرب هنکن . دوبن یضار دایز راگنا مدز، گنز شنامام هب هک نم شرآ یلو -

اه! هرادن تقاط ملد ؟نم ننک نومخی ور

! یزان ِنامام بجع

هنم... ِشیپ شلد هرتخد ... سین اربخ نیا زا اباب -هن

! افطل رادادص ِتوس

بترم ار شدیفس یاهزُر و دراذگیم زیم یور هقیلس اراب یلا تسیرک ِنادلگ ایربک

مهزاب ، هتشاد حبص زا هک یشوج و بنج همه نآ واب تسین شلد یوت لد . دنکیم

! دراد رارقیب ِیلیق ِموردنس اال متحا . دریگب مارآ دناوتیمن
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نیمه ات داتفا هناخ ناج هب امیس هارمه هب حبص زا شدوخ . دنکیم هاگن ار رود ات رود

دوب. راک ِلوغشم حاال

ینابصع و یضاران ِمشچ تفج هس طقف . تسا شیاج ِرس بترم زیچ همه حاال

نیا ایربک !و دنهدب تروق هتسرد ار ایربک دنا،ات تصرف ِرظتنم هک تسا شیور

: دیوگیم ناشیات هسره هب ور یداشگ هلگ ِدنخبل واب دهدیمن اهنآ ارهب تصرف

؟ دیشکب نوتتخیر رسو هب یتسد هی دیشاپ هیچ نوترظن -

بل ِریز . دشکیم یرگید ِتمس ار شهاگن و دنکیم کزان یمشچ ِتشپ صرح اب هناورپ

: دیوگیم

! مشیم هنووید مراد هگید -

: دوریم رو شا یشوگ واب دهدیم مل رتشیب یزابجل ِتلا ح هب رایماک

اباب! فَخ -

. دیوگیمن یچیه و دنکیم شهاگن فرح ورپزا میقتسم ... رایهوک و

اتزا دندز فرح ابوا دنتسناوتیم هک یوحن ره هب مادکره زور دنچ نیا یوت

روطنآ شرآ یتقو . دوبن هک دوبن دایب هاتوک ایربک .اما دننک شفرصنم شیمیمصت

؟! دوش شلا یخیب دناوتیم رگم دز، فرح شیارب

: دیوگیم و دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن رمک هب تسد

! منکیم راختفا نوتهب ،نم دیشاب یروطره امش ال -صا

: دیوگیم ، هدیشک زارد لبم یور هک یرایماک هب ور دعب و

! اتسه مموناخ شوهم طاالع، ضحم طقف -

دهاوخیم شرهاوخ هک یتقو دراد یتیمها هچ شوهم . دنکیمن مه شهاگن یتح یماک

؟! دورب و دراذگب ار اهنآ

: دیوگیم دعب و دهدیم شیاهمشچ ی هقدح هب یخرچ ایربک
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یریثات چیه نوچ . دیشابن فایق وت یروطنیا ندموا انومهم یتقو افطل بخ... هلیخ -

! شرآ ی هتساوخ وت هراد،هن نم ِمیمصت وت هن

، دنیچیم اهار هویم دراد هک ییامیس .هب دوریم هناخزپشآ وهب دریگیم مشچ سپس

: دیوگیم

زا ور یزیچ نیبب . راذب مه ور اه هویم ِباقشب نوا ت... هجنپ و تسد ِنوبرق امیس -

؟ هشاج ِرس یچ همه ؟ میتخادنن ملق

: دیوگیم ینابرهم ِدنخبل اب امیس

... تسه یچ همه هب مساوح ... مرتخد هشاب تحار تلا -یخ

هک راگنا هن راگنا . دوریم اهباال هلپ زا نانک رپب ورپب دسوبیم ار شا هنوگ مکحم ایربک

دنا. یضاران ینامهم نیا زا همه ، شدوخ زج

ِزولب . دنارذگیم رظن ارزا هتشاذگ رانک بشما ِسلجم رد ندیشوپ یارب هک ار ییاهسابل

هدش. راک دیراورم شیور کوت و کت و دراد یفیطل یلیخ ِسنج هک یگنر دیفس

هب زیر یاه دیراورم ،اب فاک ِدنرب ، سابل ِنییاپ ی هشوگ ورد تسا هاتوک شیاه نیتسآ

.هب تساه نیرت سآ ِوزج مه زونه و دوب شدوخ شحارط هک یسابل . دروخیم مشچ

هنشاپ یاهلدنص یور و تسا داشگ اپمد هک یگنر یریش ِتخود شوخ ِراولش ِهارمه

. دنیشنیم ییابیز هب شدنلب

هتخیر شا یناشیپ یور هک ییاهوم . تسا هتسارآ ییابیز وهب هلصوح اراب شیاهوم

ردقنآ تس،وهن یسلجم ردقنآ هن هک یکیش و هداس ِپیت . دراد یغولش ِلدم و

. یلومعم

هب شیور هچاسرو ِحرط هک یگرزب ِرتشگنا . دنزیم رطع و دنکیم دیدمت ار شمی ُرِژمال

یلک ِهاگن . دنکیم رتابیز ار شفیرظ ِتسد ، تسا قارب یاه نیگن ورپزا دنزیم مشچ

. دوشیم روصت شیارب هک تس یزیچ اهنت ، شرآ ِهاگن و دزادنا یم شیاپ رسات هب یا

شقاتا ِرد ِبوچراهچ نایم ار رایهوک و... دروآ یم شبل یور هدنخ مه شروصت

. دنیبیم

. دنکیم شهاگن دراد توکس ورد هداد هیکت بوچراهچ هب هک دنیبیم . دنکیم شهاگن
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یعس و دهدیم ورف ار شیولگ بآ . دراد فرح ردقچ و تسا ریگلد ردقچ هاگن نیا

: درواین شیور هب دنکیم

... نسریم انومهم باال؟االن یدموا ارچ -

: دیوگیم توکس یا هیناث زا ...دعب یفیرظ ِمخا اب رایهوک

.. دینومب اجنیمه ... دیرن هک وگب شهب -

رگید . تسا ریگلد یفاک ی هزادنا هب شدوخ دیآ. یم درد هب فرح نیا زا ایربک ِبلق

؟! دیوگیم هچ رایهوک

. مریم شاهاب هرب... اجره -

یچ؟ ام سپ -

: دیوگیم رایهوک . دنکن ضغب ات دزگیم بل

؟ یریم یزادنیم ور -ام

: دیوگیم مخا اب ایربک

؟ یشیم تحار منک هیرگ منیشب االن بخ وگن... یروطنیا یبک ِنوج -

: دیوگیم و تس یتحاران رپزا رایهوک

؟ یرب شاهاب تفر نوا اج ره یاوخیم هک دوب تتخس ابام ردقنا -

: دشکیم نییاپ هاگن مخا .اب دنزیم کلپ و دنوشیم رُپ ایربک یاهمشچ

... هرادن امش هب یطبر ... تسین امش ِفرح هگید -هناالن

: دهدیم همادا ایربک و دنکیم شهاگن توکس رد رایهوک

... هشرآ ِدوخ مفرح -

: دیوگیم مکحم ، رایهوک یاهمشچ ورد دشکیم ارباال شهاگن
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. هبوخ حملا شرآ اب ...نم ینعی ! هبوخ یدایز شرآ ... دیتسین دب امش -

: دیوگیم یدرد رپ ِسفن اب رایهوک

.. مینکیم ناربج -ورن،

: دراذگیم شقاتا ِلخاد مدق رایهوک . دهدیم ناکت فارطا هب رس توکس رد ایربک

... یجبآ منکیم ناربج مدوخ -

: دیوگیم شیاهمشچ رد ضغب اب ایربک

... منوتیمن شرآ ِنودب ... منوتیمن ، یهوک هاوخن -

ایربک . دنامب هک دهاوخب شزا دناوتیمن رگید . دراشفیم شیاهمشچ هب یتسد رایهوک

هشیمه امتح و دوشیم گنت شرهاوخ اهنت یارب شلد حاال نیمه !زا تسین یندنام

دوب. دهاوخ شنارگن

... ملغب بخ،ایب هلیخ -

شناج زا رتزیزع ِشاداد ِشوغآ یوت ار دوخ ، دشاب فرح نیمه ِرظتنم هک راگنا ایربک

: دنکیم همزمز و دسوبیم ار شیاهوم یور رایهوک . دهدیم یاج

... هرتمهم یزیچ ره زا مساو تبوخ -حِلا

تسا رایماک . دنزب یفرح دناوتیمن ، شیولگ یوت ِجمس ِضغب واب دراشفیم مشچ ایربک

: دنکیم ناشیادص هک

... نییاپ دیایب هگید هسب -

!هک شنابرهم و... ایند زا غراف یولا تشوگ ِشاداد . دندرگیمرب یماک ِتمس هب ودره

یاهبل . دنکیم هاگن اهنآ دولا،هب مخا و هتفرگ و هدرک شراولش شیاهبیج یوت تسد

: دنزیم وبل دوشیم عمج ایربک

... یماک -

. ددرگیمرب و دریگیم مشچ یتیاضران و مخا نامه .اب تسا تحاران شتسد زا رایماک
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: دیوگیم و دنزیم ایربک ِرمک هب یتسد رایهوک

... نییاپ ایب دوز -

. دوریم نوریب شقاتا وزا

شرآ ِشیپ تسا رارق . دنکیم هاگن دوخ هب هنیآ یوت رگید ِراب یقیمع ِسفن اب ایربک

یارب ردقچ شبلق و... تسا شرآ شباختنا دنک. یگدنز ...ابوا دنامب ششیپ . دورب

. دنکیم درد شا هداوناخ زا یرود

نییاپ و دوشیم هدنک اج زا ایربک ِبلق هظحل نامه دیآ. یمرد ادص هب هناخ ِرد ِگنز

. دهدیم نییاپ روز و برض اراب شیولگ وبآ دشکیم شیور رسو هب یتسد . دتفا یم

! دشاب ایربک دیاب طقف بشما و دیآ یم نییاپ اه هلپ زا زاااان و هینامط واب

. دسریم ششوگ هب یسرپلا وحا سالمو یادص هک دیایب نییاپ هدنام هلپ دنچ زونه

هدز ناجیه ... دراد سرتسا . دشکیم یقیمع سفن و دتسیا یم هار ِنایم

. دبوکیم ناما یب شبلق و تسا ندز خی هب ور شناتشگنا ... تسا

...و شوهم ... شردام و ردپ . دنیبیم ار شرآ ی هداوناخ دیآ، یم نییاپ هک ار هلپ نیرخآ

! یلیق ، تسا هدننک هناوید شا یمسر پیت هک یشرآ رخآ، رد

: دیوگیم دنلب و دراذگیم ولج مدق

-سالم!

یاباب و نامام ... یروج کی هاگن .ره دندرگیمرب شتمس هب اههاگن ی همه

یمک هک یا یماک و یضاران ی هناورپ هنن . دراد یگنشق ی هدنخ هک یشوهم ... شرآ

! هریت و باذج ِهاگن نآ زا ناما .و... تسا رتمارآ هک یرایهوک و دراد مخا

: دیوگیم دنخبل هکاب تسا شرآ ِنامام

.. مزیزع -سالم

! شتِس ال ماک ِروید ِپیت نیا اب تس وبال زان هچ شرآ ی هنن خاو
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: دوریم شتمس وهب دریگیم تعسو شا هدنخ

... لخاد دییامرفب ... دیدموا شوخ -

و سابل شوخ ِهاتوک وم ِیخُد یاپ رسات هب یهاگن واب دنکیم یسوبور ابوا نز

: دهدیم ناکت یرس ، فیرظ

... ییامش موناخ ایربک سپ ... مزیزع -

: دیوگیم شرآ یاباب هک یتقو صوصخ !هب دشکیم تلا جخ یمک کی

! هدرب ور ام ِشرآ ِلد هک یرتخد هب... -هب

: دیوگیم تنطیش اب شوهم ؟ دشاب هدش خرس دنکن دش؟! غاد شیاهشوگ ارچ خآ

؟ هعوجوج اه...هچ هشرآ ی هقیلس ؟ نامام ینیبیم -

مه یتلا جخ هچ ! تسا چنف هجوج ... دنکیم رکف دوخ واب هداتسیا رترود یمک شرآ

!! وهکی دش

: دیوگیم شوهم هب ور یا هدنخ اب ایربک

... موناخ شوهم یدموا شوخ -

: دیوگیم و دریگیم شتمس ارهب لگ ِگرزب هبعج شوهم

! هشرآ ی هقیلس منیا ... موناخ سورع دییامرفب -

هاگن خرس، ِزُر یاهلگ شطسو و تسا مویلیل شرود اترود هک یدرِگ یِلگ هبعج هب

دنا. یندروخ و لگشوخ ردقچ ...و شرآ ِفرط !زا تسوا یارب . دنکیم

ناکت رس شیارب شرآ . دوشیم لفق مه رد ناشهاگن و... دیآ یم باال شرآ ات شهاگن

: دیوگیم و دزرلیم ایربک ِبلق . دهدیم

عِک! یسرم -

ِتاذ ات دنکیم لر تنک دراد ار دوخ مناخ یشحو هک تسا بوخ و دشکیم یبل شرآ

. دادیم تروق شا هبعج اراب اهلگ دیاب االن هنرگو ! دهدن ناشن ار شبیرغ بیجع
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! تیربک یراد وربآ یارب یسرم

... ایربک تشادن وتلباق -

!هک دنکب نفخ ِتاساسحا ِزاربا کی دهاوخیم و دوشیم هدرشف مه یور ایربک یاهنادند

: دیوگیم عیرس و دنکیم فاص ییولگ رایهوک

. دییامرفب ... دیسنیاو ..ِرساپ منکیم شهاوخ دییامرفب -

! تشذگ ریخ هب

تس یا هبذج اب ِنز اتاذ هک یا هناورپ . دننیشنیم اهنامهم ، هناورپ و رایهوک ِییامنهار اب

: دیوگیم تیدج نامه !واب یدج یدایز هک وحاالمه

... دیدموا شوخ یلیخ -

: دنکیم شرآ هب یصاخ ِهاگن و

! شرآ -اقآ

هک هدمآ ! هکیچوک شاداد ِمخَت و مخا ،وهن تسا مهم هناورپ ِتیدج ...هن شرآ یارب و

. دروآ یم شتسد ...وهب دهاوخب دوخ یارب ار ایربک

: دهدیم ار هناورپ ِباوج یگنرمک ِدنخبل اب

... نونمم -

هاگن نامه .اب دنکیم هاگن رایهوک عمج،هب هب یلک ِهاگن واب دنیشنیم یلبم یور ایربک

: دیوگیم و دزادنا یم اپ یور اپ رایهوک . دمهفب رایهوک ،رگا دنزیم ار شفرح

، مشیم انشآ مه نوش هداوناخ اب هکنیا ...زا میتشاد شرآ اقآ اب ییانشآ -امبقالهی

.. متقوشوخ

: دهدیم ار شباوج دنخبل اب خرف

؟ هگید یتسه موناخ ایربک ِردارب امش ... نینچمه -
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: دهدیم ناکت یرس رایهوک

و... -نم

: دنکیم رایماک هب یا هراشا و

... رایماک -

: دنکیم جک شیارب رس شوهم . دنزیم یدنخبل رابجا هب رایماک

؟ رایماک اقآ یروطچ -

ِندرب ترفاسم نآ .اب تسا تحاران مه شوهم ِتسد .زا دهدیم شوهم هب هاگن رایماک

ِخم هک دوب هدش شیوررپ ِگب هدنُگ ِشاداد تسدمه مه رتخد نیا سپ ! شرهاوخ

. دنربب ناشدوخ واب دنهد وشتسش ار ایربک

امش... یایسرپلا وحا -زا

: دیوگیم شراد زان ِتاذ اب شوهم

... مدوب حتلا یایوج ایربک ...زا هگید وگن -

. دزادنا یم نییاپ ورس دشکیم یبل ! دروخب ار شیاهندرک زان ِلوگ دیابن فوا

هب یهاتوک ِهاگن هناورپ . تسا بذعم یمک و دنکیم فارطا و رود هب یهاگن ولین

: دنکیم هناخزپشآ

؟ امیس -

رکشت هاتوک هویم ِنتشادرب اب خرف . دنکیم ییاریذپ هب عورش امیس . هملک کی نیمه

: دسرپیم رایهوک هب وور دنکیم

؟ نتسین تایح ِدیق رد -ردپ

: دیوگیم یدنلب ِسفن اب رایهوک

امش.. هب نداد ور نوشرمع -
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: دراذگیم شبلق یور تسد و دوشیم یتاساسحا ولین هظحل نامه

نم! ِیاو -یا

: دنکیم هاگن ایربک هب دعب و

... نوشدزرمایب ادخ ... مزیزع -

: دنکیم عمج بل هدارا یب ایربک

.. یسرم -

: دیوگیم مه خرف

هنک... نوشتمحر ادخ -

: دنکیم هاگن هناورپ هب یتحاران اب ولین

... موناخ هزرمایب ونوترهوش ادخ -

: دهدیم ار ولین ِباوج هناورپ زا لبق و دزگیم بل ایربک

تس... هناورپ منامام ِمسا ... شرآ ِنامام امش ِنوبرق -

: دیوگیم هناورپ هب وور دنزیم ایربک هب یدنخبل هناورپ

... نوج هناورپ متقوشوخ ... متسه ولین منم -

: دیوگیم یا یدج ِدنخبل اب هناورپ

... نینچمه -

دنوش بذعم شرآ ی هداوناخ دهاوخیمن دوش. نیگنس ناشنیب یاضف دهاوخیمن ایربک

! دشابن توکس ال صا دنکیم یعس نیمه یارب دوش. تخس مه شدوخ یارب و

؟!! یشوهم اقآ؟! جاح ؟ نوج ولین ... دییامرفب ... دینک ییاریذپ نوتدوخ -زا

شرآ هب ور رخآ دنک!ورد یبیرغ یسک اب دناوتیمن و شندوب ینامدوخ و تس ایربک
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: دیوگیم

! روخب زوم ... نکن فراعت شرآ -

: دیوگیم یا هدنخ کت اب رایماک

... نکن غولش یبِک -

: دهدیم شا ینیب هب ینیچ ایربک

! منکیم ومیعس مراد -

: دوشیم دنلب شوهم ی هدنخ یادص

هدنیآ ِسورع اب ماباب نامام دیاب هرخ ...باال شاب تحار ، هتخس ت هساو ردقچ منودیم -

ایهن؟ نشب انشآ نوش

؟! شیاه یزاب ماسرب اب

... شوهم هگید مک -حاالمک

: دیوگیم صرح رپ یا هدنخ اب یماک

هگنل هک خاالهیق دنگ مدآ کَی نم ِرهاوخ منک...نیا نوتانشآ رتهب نم دیراذب -هن

... هرادن

: دوشیم تشرد ایربک یاهمشچ

! یماک -

: دنکیمن شهاگن رایماک

،هن... هدلب هنوخ ِراک ،هن هدلب یزپشآ رنه...هن یب ! سول ... یمدمد ... ورغرغ -

: دهدیم رکذت رایهوک رابنیا

! رایماک -

: دنکیم شهاگن مخا اب رایماک
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؟ هراد سلا دنچ هگم هنک؟ رهوش داوخیم هک هدلب یچ یبِک نیا ؟ یهوک مگیم غورد -

هرب؟ هراذب داوخیم اجک ؟ هشیم شِراب یچ

یفرح دنناوتیمن و دنا هدز تهب ولین و خرف . دمهفیم ار رایماک و دنکیم ضغب ایربک

: دیوگیم یا ینابصع ِدنخبل اب هناورپ . دننزب

نم! ِرتخد ِتایصوصخ منیا -

یدج و مکحم .و هناورپ ِهاگن دعب و دنکیم رایماک ِهاگن هتخیر مه هب ِباصعا اب شرآ

: دیوگیم

! ماوخیم تایصوصخ نیمه وراب امش ِرتخد -نم

الم! وسلا

هدارا یب ایربک . دوشیم توکس طقف یا هیناث دنچ و دنام یم شرآ یور همه ِهاگن

: دنارپیم یزیچ

! لیف -

! دوریمن اجنیا زا تبثم ِباوج ِنتفرگ ِنودب و دراد مخا و دنکیم شهاگن شرآ

! هسانشیمن ورتخد نیا نم ِلثم سکچیه ... تسین شتایصوصخ ِنتفگ هب یزاین -

: دیوگیم شردام و ردپ ور شوهم و دوریم شغ ایربک غیج!

. هگیم شدرومرد یروطنیا هک هتحاران ایربک ِتسد زا منک رکف رایماک ینعی ... یماک -

. تفگ رایماک هک هییازیچ نیا ِسکعرب ال ماک ایربک هنرگو

: دریگیم اوه رد یتسد ولین

. هشاب مهم ردقنوا هک تسین یزیچ نوج ایربک ِنتشادن و نتشاد ...رنه مگب یچ -واال

ِباختنا هک هنیا مهم نا. یضار نووج اتود هک یتقو ، تسین مهم دایز ام ِرظن ینعی

؟ نوج هناورپ هن هگم هیچ. نوشدوخ

: دیوگیم رایهوک و دهدب یباوج دناوتیمن هناورپ
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هدنیآ یگدنز هساو یا همانرب هچ و هراد یتامیمصت شرآ اقآ مینیبب ...ات هتسرد -هلب

... هراد ش

: دهدیم باوج یتقو تسا نیتم و یدج شرآ . دنکیم هاگن شرآ هب میقتسم و

نم لصا .رد میدیسر مه مهافت هب اقافتا مدز. فرح ایربک اب ماه همانرب ِدرومرد -نم

ربخ هک هشاب عمج نیا وت یسک منکن رکف و هصخشم مه هب تبسن نومرظن ایربک و

ِغارس میرب و میرذگب هدش لح ِدروم نیا زا هگید ، دیدیم هزاجا هگا . هشاب هتشادن

! یشاوح

کُر! مه ردقچ

: دیوگن شرآ هب دناوتیمن و ددنخیم صرح اب رایماک

اه! هتحار تلا یخ یروطنیا هک یدز ودب هخم -

: دیوگیم هنارورغم و دهدیم ارباال شیوربا یات کی شرآ

! هتحار ایربک تباب زا ملا -یخ

: دیوگیم دنک، لر تنک دهاوخیم یتخس هب هک یتینابصع اب رایماک

... هنکن بارخ وشیگدنز وت ِرطاخ هب یگب هک ینزب فرح شاهاب دوب رارق -

: دروایب مک دهاوخیمن و دهدیم هیکت شرآ

! مریمن ایربک ِنودب دش... ضوع م همانرب -

. هیقب ِلثم ... دنکیم اجباج ود نآ ِنیب هاگن ناجیه و سرت اب ایربک

: دراد یظیلغ یاهمخا رایماک

؟ داین ایربک هگا -و

: دنزیم شیادص ایربک

! یماک -
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: دیوگیم هلصاف بال شرآ

... میدیچ ونوم همانرب ایربک و -نم

: دنکیم هاگن ایربک هب رایماک

هرن! هک هاوخب شزا ... هریمن وت ِنودب هگیم -

: دیوگیم یتحاران و مخا اب ایربک

... یماک میدز ونومافرح -بقال

: دیوگیم تحاران رایماک

... شردام و ردپ شیپ ... هاوخب شزا راب هی -وت

واج بجعتم ِهاگن . دنیبیم ار تحاران ی هناورپ هنن ِهاگن . دنکیم عمج هب یهاگن ایربک

... شرآ دوخ ِرظتنم ِهاگن ار...و شرآ یاباب و نامام ی هدروخ

: دیوگیم یدنلب ِسفن واب دزادنا ی نییاپ هاگن

... منوم یمن شرآ نودب ... هنیمه همانرب -

ششوخ . دزادنا یم شپت ارهب شرآ ِبلق ایربک باوج . دوشیم توکس یا هیناث دنچ

دیآ! یمنرب ایربک زا نیا زا ریغ هب .هک ندوب روسج همه نیا زا دیآ یم

: دیوگیم یتقو تس ایربک هب شهاگن

! یشاوح هنومیم -

: دیوگیم ایربک هب وور دنکیمن لمحت هناورپ

؟! یراذیم اهنت ونم ایربک -

مارآ ار وج دنکیم یعس هک تسا رایهوک . دهدیمن مه یباوج و دشکیمن باال هاگن ایربک

دنک.

ِرظن مینوتیمن مه .ام نتفرگ ور نوشمیمصت بخ ... منوا هک هشرآ و ایربک ِرظن لصا -
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ناج! هناورپ و رایماک ... مینک لیمحت ونومدوخ

توکس و دشکیم باالیی دنلب ِفوپ یماک . دینک شمامت و دینکن ثحب رگید ینعی

. درادن یفرح رگید هناورپ . دنکیم

: دیوگیم و دنکیم خرف هب ور رایهوک

مهم نومارب یزیچ ایربک ِیلا حشوخ و یتخبشوخ زج هک .ام دییامرفب امش .. راوگرزب -

. تسین

: دنزب فرح و دنک عمج ار شساوح ات دنکیم ثکم یا هیناث خرف

نوشدوخ هب نوشندنوم و نتفر هنرگو ... هنووج اتود نیا یتخبشوخ -واالمالکمه

روطنیا . مینکیم یتخبشوخ یوزرآ نوشساو مهام . نشاب ، نشوخ اجره . هشیم طوبرم

... هشلآ هدیا ظاحل همه زا هک هتشاذگ تسد یرتخد ور شرآ همولعم هک

: دیوگیم و دنکیم هاگن هناورپ هب سپس

. مینکیم لوبق مشچ یور ...امهب دییامرفب ، دیراد یا هتساوخ ره امش موناخ -

: دیوگیم و دهدیم ناکت اوه رد نتسنادن یتلا ح هب یتسد هناورپ

... ننودیم نوشدوخ یچره هگید -

یارب ... شا هداوناخ یارب دنکیم یرتگرزب رایهوک . شا یتیاضران ِجوا عاالِم ینعی نیا

. تسا شرهاوخ هک ییایربک

وصالهح ریخ دینکیم رکف هک روطنوا ... نوتدوخ ِرتخد ِلثم منم ِرهاوخ یهانپ بانج -

... دییامرفب ،

نآ ِسکعرب . تسیا یقطنم و هتخپ ِرسپ دیآ. یم ششوخ رایهوک ِدروخرب زا خرف

! دراد داب شا هلک هک یماک

: دیوگیم دنخبل واب دراذگیمن مک مه وا

ناج ایربک ِرهم هکس رازه نم ، موناخ هناورپ ی هزاجا ...اب هنومدوخ ِرتخد ناج ایربک -
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نم لا حره .هب هنوشدوخ ی هدهع هب ندنوم و نتفر هساو نوشمیمصت هگید . منکیم

ی هتساوخره ناج ایربک . منکیم نوشتیامح ظاحل همه ،زا نریگب هک یمیمصت ره

. منکیم لوبق مشچ یور هب مدوخ هراد، مه یا هگید

!ای نوج اباب ؟!ای دنزب ادص خرف اباب ار وا دناوتیم . شرآ یاباب یارب دوریم شغ ایربک

ناخ! خرف ... نابرهم ... گنشق لیبس ... پیتشوخ ... یجاح اباب؟! جاح

شرآ .و دوشیم جیگ هک دوشیم فیدر شنهذ یوت تبسن ردقنا هظحل کی یوت

: دیوگیم ،و شندرک هاگن روط نآ یارب دوریم شلد !هک شدمهفیم

دوب... امش اب خرف اباب ایربک -

! خرف اباب دیوگب دیاب ناهآ

: دیوگیم شرآ یاباب ِرظتنم ِهاگن ِباوج ورد دیآ یم شبل یور یراد یلیق ی هدنخ

؟ هشاب خرف، اباب مگب امش هب منم -

زاب اج شلد یوت دراد وزاحاال تس ینیریش ِرتخد دیآ. یم خرف ِبل یور یدنخبل

. دنکیم

... شاب تحار ... مرتخد -هرآ

باال! دنزیم شا یزاب ماسرب و دریگیم تعسو ایربک ی هدنخ

هگم ؟! هربخ هچ اباب هدایز مه هیرهم همه نوا . مرادن یا هتساوخ نم خرف اباب بخ -

هبوخ لگ هخاش رازه نومه ؟ هتفرگ یک هداد یک هیچ؟ هیرهم ال س؟صا هندرگ رس

پات اترازه ... زمرق ِیفک هایس،اب دنلب هنشاپ شفک تفج رازه ...ای ازتیپ ات رازه اه...ای

! ناهآ ؟هن یدنب

: دیوگیم و دنکیم شرآ ِهاگن

!! هبلا طملا دنع ! یدب اذغ ماه هچب هب رابرازه -

بجعتم ولین و خرف . دنامیم ایربک یور یروابان و تهب اب همه هاگن و دوشیم توکس

هفخ ادخ و دننکیم شهاگن فسات اب هناورپ و رایهوک و رایماک . دندیمهفن یچیه و دنا
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! رتخد دنک تا

: دسرپیم بجعت اب شوهم و

؟!! تاه هچب -

ایند! ِرتخد نیرت توافتم و دیآ یم ششوخ شداهنشیپ زا شرآ

! هلوبق هشاب -

! یتم سال هب

: دیوگیم دنلب شوهم دعب، یا هیناث و دوشیم توکس

! هههههکرابم سپ -

دنچره دش. هتشاذگ ایربک و شرآ ِنیب رارق یلو ، دشن ایربک ِروظنم ِهجوتم سکچیه

یخلا اللقا راک نیا .واب دریگیم رظن اررد درک ناونع هک یا هیرهم نامه خرف هک

! دادن ناشتسد راک ایربک ِیلقع یب رابنیا هک دنکیم تحار ار هناورپ

: دیوگیم شرآ هک دننزیم فرح یئزج یاهزیچ ِدرومرد زونه

؟! همومت افرح سپ -

هب شرآ !و یروبجم دنچره ، هدرک لوبق . درادن یباوج هناورپ هک دنیکم هاگن هناورپ هب

: دنکیم هاگن رایهوک

؟ رایهوک اقآ هگید همومت -

؟ تسا مهم شرظن رگم و دهدیم ناکت دییات هب یرس رایهوک

... دیشب تخبشوخ -

. دنکیم یسوبور شاهاب و دوشیم دنلب رفن نیلوا شوهم . درادن یسفن رگید ایربک

خرف وا زا دعب .و دنکیم یتخبشوخ یوزرآ ناشیارب و دسوبیم ار کرتخد ولین سپس

: دیوگیم و دسوبیم هناردپ ار ایربک یاهوم یور هک تسا
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... مرتخد دیشب تخبشوخ -

: دیوگیم ششوگ ِمد دعب و

... نکن لوغشم شرآ ِنتفر هساو مترکف -

. دیوگیمن یزیچ رگید و دنزیم یکمشچ دنخبل اب خرف . دنکیم شهاگن بجعتم ایربک

: دنزیم ادص ار شردام شدوخ ایربک

؟ یمام -

! هناورپ قلح رد شا یراد وربآ

، هتفرگ مه شضغب یتح و شدنزب دهاوخیم شلد و تس ینابصع شتسد زا دنچره

: دوریم شتمس وهب دوشیم دنلب یتیاضران هب اما

... هشاب کرابم ... دیدرک ونوتدوخ ِراک رخآ -

دوخ ارهب شا هنن مکحم و دنکیم ضغب و دزگیم وبل دنکیم شلغب قوذ اب ایربک

. دراشفیم

... مترکون هنن... یسرم -

ِتمس هب سپس . دیوگیم کیربت و دنکیم یسوبور شرآ واب دوشیم دنلب مه رایهوک

رایهوک . دریگیم یاج رایهوک ِشوغآ یوت شقشع ِمامت اب ایربک دیآ. یم ایربک

. ایربک ِندوبن یارب دریگیم زاحاال شلد و شدسوبیم

... ملگشوخ ِیجبآ ... دیشب تخبشوخ -

: دزرلیم شیادص و دریگب ار شضغب یولج دناوتیمن رگید ایربک

... یدرک شتسرد هک یسرم ... یهوک مرب تنوبرق -

: دیوگیم شرآ هب ور دعب و دشکیم نوریب ششوغآ ارزا وا دنلب ِسفن اب رایهوک

... شاب میجبآ ِبقارم -
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: دیوگیم هملک کی و دهدیم ناکت یرس شرآ

.. متسه -

هب .یا دنکیم شهاگن مخَت و مخا واب هتسشن اجنامه هک دنکیم یرایماک ِهاگن ایربک

! یبک یولا تشوگ شا هزماب یاهمخا نآ ِنابرق

؟ یماک -

: دیوگیم دنت رایماک

! نزن فرح نم -اب

! رتشیب شوهم . دنسانشیم ار هزماب رشو ِرسپ نیا دنراد خرف یاباب و نامام مک مک

... رایماک نزن فرح یروطنیا مشادادنز -اب

: دنکیم هاگن شوهم هب رایماک

.. منزیم فرح یروطنیا متدوخ -اب

: دیوگیم و دوریم شتمس هب ایربک

نک... ملغب هی وشاپ اللقا -وُخ

. دورب ناششیپ زا دهاوخیم هک دیآ یم شدب ایربک وزا دریگیم یدب ی هفایق رایماک

: دیوگیم و دوشیم رپ شیاهمشچ و ددنخیم ایربک

؟ یشاداد -

: دیوگیم بل ریز و دوشیم دنلب و دشکیم یفوپ رایماک

! تخیریب ... یشاداد ِتفوک -

: دیوگیم و دنکیم شلغب مکحم یراد ضغب ی هدنخ اب ایربک

وت ،زا مشاب هتشادن کرد عقوت یکره ...زا اریگن هفایق نم هساو ... یمدوخ یولا تشوگ -

ونم... یمهفب مراد عقوت یکی
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: دنکیم شلغب تحاران رایماک

... یشب تخبشوخ ... تفرعم -یب

،زا دیوگیمن یزیچ هک نیمه ! دهدیم شلحم هن دنکیم هاگن الهن صا هک مه شرآ هب

. تسا دایز مه شرس

ایربک ِنتشاد یارب یدایز ی هلجع شرآ و دوشیم هتشاذگ دقع و نشج ِرارق اجنامه

! دراد

؟ اسراپ موناخ هیچ امش ِرظن ... هشاب یفاک اراک ماجنا هساو تصرف هتفه کی مرظن -هب

: دیوگیم یدرس دنخبل اب هناورپ دنا. هتخود و دنا هدیرب هک اتود ناشدوخ

... نیاوخیم نوتدوخ روطره -

: دیوگیم و تسا شیادخ زا هک مه ایربک

... هیکوا اباب -هرآ

نیا ِتسد زا دروخیمن مه صرح یتح رگید هناورپ ! دندرک دییات مناخ هللدمحلا بخ

! ایربک یوش والل دراد یحیلم ِدنخبل و دنکیم هاگن طقف ... رتخد

لفق مه رد ناشهاگن و دریگیم ار ایربک ِتسد شرآ ، دوشیم هک یظفاحادخ ِعقوم

ِرتفک اتود نیا همه راگنا و دوشیم تولخ هک دشکیمن هیناث دنچ هب ناشرود . دوشیم

! دننکیم کرد ار قشاع

. دنزیم قرب شیاهمشچ و دراد یسفن یب ِدنخبل هک ییایربک ... هریخ ... باتیب ودره ِهاگن

مِلا طقف ... تسوا مِلا رگید رتخد نیا . دربیم رس هب یگنشق ِیروابان رد هک یشرآ و

! شدوخ

! چنف -

: دیوگیم یباتیب ی هدنخ اب ایربک

! هچلوغ -
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! درکیم ناراب هسوب ار کرتخد ، دوبن یسک ورگا دراشفیم ار شتسد . ددنخیم مه شرآ

دوش...ِرانا وبمل وبآ دنزب نوریب شناهد زا شناج هک درشفیم شدوخ هب ردقنا

! شا هزمشوخ

مشچ و دنکیم نییاپ باالو یرس تس. ادیپ ناشهاگن زا اهسح و تسین یفرح

. دنزیم چنف هجوج نیا یارب امامت شبلق و دراشفیم

: دیوگیم ششوگ ِمد ثکم اب

! هبلا طملا دنع ... مدب وت هیرهم میرب تلا، بند مایم ادرف سپ -

هک یداهنشیپ نیرتهب . دشکیم شیولگ ِهت زا یغیج و دراشفیم مه یور نادند ایربک

! درکیم زاگ زاگ ار شرآ ... دوبن یسک رگا دنک. لماک ار شبشما ِیشوخ تسناوتیم

! شا یندروخ ِلیتساپ ، دادیم تروق ار شا هزمشوخ یاه هلضع

**********

.هب دشوپیم هنارتخد سابل ، شیاه هچب شیپ نتفر یارب هک تسا راب نیلوا یارب

ناش همه تسا رارق شرآ ومع هک داد ربخ دزو گنز ، تشاد ار ناش هرامش هک ییاهنآ

یشوگ رحس و ایند و یسا و فسوا و لضفلوبا ماش. و شدرگ یارب ، دربب نوریب ار

...هب دننک ربخ اهار هچب ی همه هک درک دیکات دز.و گنز مه ناشرفن جنپ وهب دنتشاد

ار! شزیزع ِنوتب گال صوصخ

هدش دنلب یاه یرتچ و دراد یمی مال ِشیارآ . دنکیم نت هب یگنر دیفس ِدنلب ی هزییاپ

امامت شیولوچوک ِیتسد ِفیک و دنلب هنشاپ ِشفک .و هتخیر شا یناشیپ یور ار شا

! دراد شندوب رتخد زا ناشن

رتخد ِماسرب هب یلمعلا سکع هچ تسا رارق هک دنکیم روصت اهار هچب ِهاگن یتقو

ِشدرگ نیلوا ادخ! گنت ناشیارب شلد ردقچ . دریگیم شا هدنخ ، دنهد ناشن هدش

! هیرهم نیا دراد یبوخ ِمعط هچ و تساه هچب نآ ندرب نوریب رطاخ هب ناش یدزمان

رد هناورپ هنن زورما . دنکیم ندیپت هب عورش شبلق . دونشیم ار هناخ رد ِگنز یادص
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ِرخآ ِدقع ِنشج یارب دننک هدامآ ار سنلا هک رگراک و رنیازید دنچ هارمه .هب تسا هناخ

زا یکچوک ِزیچ یتح دهاوخیمن و تسا ساسح یدایز دروم نیا یور هناورپ !و هتفه

! دشاب صقن یب اسراپ هناورپ یارب دیاب زیچ همه . دتفیب ملق

زا رگم هناورپ و دنتسه یحطس هچ رد هک دید ار شرآ ی هداوناخ هک صوصخ هب

؟! دروآ یم مک یسک

سالمو یادص دیآ. یم نوریب قاتا وزا دهدیم رُس شفیک یوت ار یشوگ ایربک

درک یعس طقف زور نآ زا هک یا هناورپ . دونشیم ار هناورپ وهنن شرآ ِیسرپلا وحا

ال صا هک مه فرح ! شدنیبب تشادن مشچ ال صا دنچره دنک. لوبق ار ایربک ِباختنا

. دزیمن

مک ِساسحا و دنزیم فرح نیگنسرس زونه مه شرآ هکاب دنیبیم اه باالیهلپ نامه زا

! دراد ار وررپ ِناوج نیا ِشیپ ندروآ

! دنادب هچ ارچ؟! . ددنخیم طقف شوخرس ِگنشم کی ِلثم ... ایربک و

: دیوگیم دنلب و درپیم دنلب هنشاپ ِشفک نآ اراب هلپ نیرخآ

! پیتشوخ -سالم

ایربک تمس ،هب دنتسه راک ِلوغشم سنلا یوت هک یرفن دنچ و شرآ و هناورپ ِهاگن

لد ترپسا ِپیت نآ هکاب تس یپیتشوخ نامه یور طقف ایربک ِهاگن .و ددرگیمرب

! صاخ ِیتنعل دربیم هک تسا

شناتک ِراولش هک یگرزب یاهتوب هداد،ونآ ارباال شنیتسآ هک یگنر یدود ِرویلپ نآ

! فوا فوا و تیباذج و مخَت و مخا و لکیه دقو هدش،نآ عمج شیور

؟ تیربک یروطچ -

! شندز فرح ِعون و

! شغ -

. تسا ،مک دروخب صرح رتخد نیا ِتسد زا یچره هناورپ
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ورب! ایب ناج ایربک -

: دنکیم عمج یتخس ارهب شدنخبل ایربک و دوب ییاج هب ِراطخا

... متفر ... مریم نزن، -وُخ...

ِهاگن شرآ دیآ. یم شرآ ِتمس ،هب درابیم شیور رسو الزا صا هک یا یسخُت اب دعب و

: دیوگیم راو چپ چپ ایربک و... دنکیم ایربک هب یگنتلد ،اما هبذجرپ

... تمدروخیم ، مدوبن م -هنن

و دراشفیم ار ایربک یوزاب ! دوشیمن و دروخن فسات دهاوخیم . دونشیم هناورپ هک هتبلا

: دیوگیم ییانعم ورپ یدج ِدنخبل اب

سالتم. هب دیرب ... مزیزع دیشاب نوتدوخ ِبقارم -

مشچ ارهب یا هناورپ ِمشخ ، یشن وحم ممشچ یولج زا رگید ی هیناث کی ات ینعی

دید! دیهاوخ

: دیوگیم هک دمهفیم بوخ ایربک

...یاب... میتفر هنن... میریم میراد هُا... -هُا

دشکیم تلا جخ یمک کی ایربک . دنیآ یم نوریب هناخ زا هناورپ ی هریخ ِهاگن یولج

شهاگن شرآ یتقو و دراذگیم شرآ ِجنرآ ِرود ار شتسد ! دهاوخیم شلد بخ یلو...

. ددنخیم تنطیش و تلا جخ ،اب دنکیم

انیا! -زا

: دیوگیم هک تسین شدوخ ِتسد و دوشیم ایربک یابیز ی هدنخ وحم شرآ

.. مموناخ -

همه هک دراد یتلصخ هچ ندوب دزمان و دوشیم هطبار نیا یطاق دراد هشیلک ! عوهوا

؟! دننکیم ادیپ ییاه تیصوصخ نینچ وهکی

: ددنخیم ادص اب ایربک
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! نوماقآ -

. میوشیم وحم قفا هللا!رد الهلااال

باال! دنزیم ایربک ِلوو ، دننکیم تکرح هک نیمه و دنوشیم نیشام ِراوس

گنهآ کی اتهب دنکیم اهاردر گنهآ ردقنا و دنکیم نشور ار نیشام متسیس شدوخ

دنک. هیلخت ار شنورد ِناجیه دناوتب هک یان یان ین کی . دسرب هاوخلد

. تسا نیمز یور ِرتخد نیرت دنول شرآ یارب و دروخیم ناکت اج رد شا ییایربک ِزان اب

... یدیباوخن نم ِرکف زا تقورید ات بشید ماوت هک وگب -

شرورغم رتخد نیا ِنتشاد بخ و ددنخیم و دوشیم رورغم و دنکیم یهاگن شرآ

. دنکیم

.. دوبن اربخ نیا -زا

: دنکیم جک ندرگ ِتمس هب رس ایربک

نم هک یدرک روصت و یدید ونم یاملیف و سکع طقف بش هفصن هکات نک فارتعا -

.. متِشیپ

: دنکیم ادا یظیلغ وِچُن دوشیم رتشیب تذل و دراشفیم ار شکف شرآ

درب. مباوخ تحار بش ِلوا نومه خیلا تاج -

! شا همع ناج

تلد ... هگید یرادن تقاط هک وگب شابدوز ... یباوخیم تخس ابش ردقچ هک وگب -

... تِشیپ مایب داوخیم

: دراشفیم مکحم ار شپل و دنکیم زارد تسد ایربک یاهندرک وزان اهفرح زا کالهف شرآ

! یریگب فارتعا ینوتیمن نم ...زا تیربک -هن

: دیوگیم هلمج کی طقف ، یصاخ ِنحل واب ددنخیم ایربک
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... داوخیم ملد نم -اما

و دشکیم نابایخ ی هشوگ ِتمس ارهب نیشام . دنکیم مامت ار شرآ ِتقاط هلمج نیمه

ایربک ِتمس هب وهکی ...و دریگیم یسفن ... دراشفیم مشچ . دراذگیم زمرت یور اپ

. ددرگیمرب

! هنووید -

نیا ِشیپ هک یشرآ یارب دراد، ییانعم رپ ِهاگن هچ . دنکیم هاگن طقف یمرن هب ایربک

، دهاوخیم ار کرتخد ردقنا شلد . دراشفیم ... دریگیم ار شتسد شرآ . دروآ یم مک هاگن

هب مه شا همه . دشیم نشور تشاد اوه هک یتقو ...ات دیباوخن بشید . درادن دح هک

! شرانک ایربک ِندوبن رطاخ

... ینکیم ترپ ومساوح -

تسد واب دشکیم دوخ ِتمس ارهب شتسد شرآ . دزادنا یم یاباال هناش ایربک

. دنکیم شزاون ار ایربک مرن ی هنوگ شرگید

! نکن زور... و بش ... ینکیم ترپ ومساوح -کال

: دیوگیم شرآ ِیترپ ساوح زا یضار و دزگیم بل ایربک

... یدیباوخن بشید سپ -

: دیوگیم گنتلد و ترارح رپ ششوگ ِمد شرآ

! مراد حیلا هچ مهفب تدوخ ... مگیمن -

و دراذگیم مه یور مشچ ایربک ! تسا رت ینتفگ فارتعا اهدص ،زا شنتفگن نیمه و

. دشکیم ماشم ارهب شا هنادرم ِرطع

! تفر یدش م هنووید ... ممهفیم ممموه -

رکف زا هک تس حیلا نیرتمک یگناوید .هک دیوگیمن یزیچ و ددنخیم ادص یب شرآ

درادیم شهگن شرآ یلو ، دشکیم بقع ار دوخ ثکم اب ایربک . دراد رتخد نیا هب ندرک

: دهدیم داهنشیپ هداتفا شناج هب هک یا هسوسو واب
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یام؟ هنوخ میرب و ینوچیپب وتاه هچب یاوخیم -

زیگنا هسوسو شرآ و دنکیم شهاگن . دننکیم ییامندوخ ایربک ی هبنج یب یاه نومره

: دیوگیم

. میزادنب نومریز وتپ ...هی هنیموش رانک ! اتود نومدوخ مشلا... یوالی میرب ال صا -ای

! یباوخب ملغب منک...وت تباوخ مدوخ دیاب و یدش باوخ دب هک ماوت

بخ! تساوخ شلد فوا

؟ انوا -زا

: دنزیم یکمشچ شرآ

! انوا -زا

اه همانرب رخآ . دننکن ینوطیش دقع ِنشج زا لبق هک هداد لوق شدوخ هب اما ایربک

دعب! یارب دراد

! اندعب هنومب ... میراد راک مه یلک ... نرظتنم اه هچب زورما -عن!

ِنشج رگید زور هس و تسا مک تقو و دنراد راک یلک . دوشیمن تسنادیم شرآ

دیآ، یمن ششوخ ایربک ِنتفگ هن زا دنچره ! شتقو هب دنکیم ربص و... تسا ناشدقع

: دنکیم دییات رورغ ظفح یارب اما

! هرتمهم نوماراک بخ... -هرآ

؟! شیادص تشادن صرح یمک

: دیوگیم و ددنخیم زیر ایربک

... نسریم نراد هک هداد مایپ فسوا ودب -

و ماش و شدرگ و دیرخ و ایربک یاه هچب دوب.اب دهاوخ یبوخ بش امتح بخ... اما

ایر... یب یاه هچب نآ ِتذل و هدنخ ِندید

: دیوگیم و دنکیم تکرح تعرس اب
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! مدب وت هیرهم میرب -

.رناژِی دنکیم تنطیش زیرکی ، دنسرب هک یتقو وات درپیم نییاپ باالو قوذ اب ایربک

. تسین وشب مامت هک مه شا ییاروام

هگن اه هچب هب کیدزن ار نیشام شرآ ، دنسریم دنا هتشاذگ رارق هک ییاج هب یتقو

شا هشیش هک یرد ارهب شیاه جنرآ و دنکیم نوریب هشیش ارزا شرس ایربک . درادیم

ردقچ هک یاو . دنکیم هاگن شیاه هچب هب حتلا نامه .ورد دهدیم هیکت تسا نییاپ

دوب. هدرک ار ناشیاوه شلد

ناش ماسرب شاداد ِرظتنم ! دنسانشیمن ار ایربک ...و رظتنم و هداتسیا همه اه هچب

: دیوگیم مارآ شرآ و دریگیم تعسو ایربک ی هدنخ . دنتسه

... اتخبدب ننکیم گنه ...االن هچب هنتخیر ضرم تراک -کال

: دیوگیم قوذ ،اب هچب هب هریخ هاگن نامه اب ایربک

... هدیم -حلا

! ررررش یادخ

ی هداوناخ ِوضع نیرتکچوک . دنیبیم ار نوتب وگال دنادرگیم مشچ اه هچب ِنیب

ییاهسابل نآ واب هداتسیا لضفلا وبا ِرانک هک یا هچبرتخد یارب دوریم شلو ! شصاخ

راگنا ...و هتخود مشچ نابایخ یاهتنا ،هب تسا لومعم ِدح زا رتگرزب شزیاس یمک هک

. تسا هتسخ راظتنا زا

: دنزیم ادص ار هچب نامه

؟ یلگ -

شیادص هرابود ایربک و... درذگیم ایربک زا شهاگن ... ددرگیمرب زیت یلیخ هچبرتخد

: دنزیم

؟ یلگ -لگ

تعسو شا هدنخ . دننکیم شهاگن مه اه هچب زا اتدنچ ، نوتب زاگال ریغ هب رابنیا
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: دیوگیم و دریگیم

مودک هی ینعی ... منکیم نوتاگن مراد ربورِب یروطنیمه هتعاسود ! کعاخ ینعی -

؟! دیتخانشن

هدش... کشخ و گنه و جیگ مد زا همه وا!و هب دنا هدز لز اه هچب ی همه حاال

ادص .اب ناشبجعت عالتم یاه هفایق ِندید زا دنکیم قشع و دوشیم هدایپ نیشام زا

: دیوگیم شا هدنخ نایم و دنکیم ترپ ناشتمس ارهب شتسد ِفک و ددنخیم

! دیرخ یلیخ -

: دیوگیم یا هتکس ِتلا ح هب تسا یسا

!! متشه ماما -ای

: دیوگیم و دریگیم مدوخ هب یماسرب ی هفایق ایربک

؟؟؟ مدوخ یارگیج ِلا وحا -

: دنکیم هاگن نوتب هبگال ایربک دیآ. یمنرد یسک زا ادص

؟ یلگ لگ یروطچ -

ِریز دنزیم و دبسچیم لضفلا وبا هب سرت زا وهکی و دنکیم هاگن طقف یا هیناث نوتب گال

! هیرگ

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ

... یداد هتکس ور هچب نک -حلا

: دنکیم لغب ار نوتب وگال دوریم ولج شدوخ

... هدرک شنت هنورتخد سابل ، هماسرب هک... هرادن سرت ؟ ینکیم هیرگ ارچ وت هچب -

: دیوگیم فسوا . دنکیم هاگن ایربک هب یکمیاق هدش عمج ی هناچ اب نوتب گال

؟! نوتدوخ یدرک رتخد ارچ ؟ شاداد یدرک لگسا -
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: دیوگیم رگید یکی

! شاب وتخیر ...رسو هتفرگ ونوماگتسیا -

: دیوگیم یلوه ی هدنخ اب اهرتخد زا یکی

!! ماسرب یدش لگشوخ -هچ

نیا رد ماسرب ردقچ . دربیم ورف تهب اررد همه هک تس یبیرغ بیجع ِزیچ کی نیا و

! تسا رتخد ردقچ و... هدش لگشوخ هنارتخد تخیر و پیت

هدش! ارتخد ِهیبش اعقاو -

: دزیریم ناشتسد یور ار یکاپ وِبآ دوریم رس شا هلصوح و دشکیم یفوپ شرآ

! هرتخد نوچ -

: ددنخیم و دنکیم یچن ایربک

... شرآ یتفگ دوز -

: دنکیم هراشا شرآ

... هتفرگ شیزاب ... رایبرد یگنه زا ور اتخبدب هدب حیضوت شابدوز -

: دنکیم جک یبل ایربک

! سبُی ِقوذ -یب

: دیوگیم اه هچب هب ور دعب و

... تفگ شرآ هک نیمه -

زا تسناوتیم شاک ... طقف ار ناشیاه هفایق ؟! دننزب یفرح دنناوتیم رگم اه هچب

. دریگب ملیف ناشتروص

و یجبآ نانچمه هک مامش ... ایربک مدش ، مدوب ماسرب اه... هدرکن مه ینانچنآ ِقرف -حاال

هی هک مدموا توافتم ور هبشما ...حاال مماسرب نومه نم امش هساو ... دینم یاشاداد
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... مدب نوتهب پوت ربخ

: دیوگیم نانک یلیق شلد اه، هچب ی هدرک گنه ی هفایق هب هجوت نودب

! ااااانوا زا مهاب شرآ و -نم

اهار! هچب نیا درک بل هب ناج و... دزاونیم ناهد اب مه "ار اداب کرابم اداب "اداب ِگنهآ

: دیوگیم ایمیک

؟!! ماسرب یرتخد وتاالن ینعی -

: دیوگیم شرآ ِلغب یوت نوتب .گال دنکیم ناشهاگن طقف حیلم یدنخبل اب

وک؟! ماسرب -

: دوریم شتمس هب ینابرهم ی هدنخ اب ایربک

یلگ... لگ ممدوخ -

شیارب ، تسا رتخد هک یماسرب ِمضه و دسرتیم و دبسچیم شرآ هب تفس نوتب گال

. تسا تخس یلیخ

! دشاب هتشادن راک هچب نیا عفالهب هک دنکیم هراشا ایربک هب شرآ

: دیوگیم ناش همه هب وور دتسرفیم نوریب تدش اراب شسفن ایربک

... مدب حیضوت نوتهب لماک ، مینیشب اج هی میرب دیایب ال -صا

دوخ .و دننکیم میسقت نیشام هس یوت اهار هچب و دننکیم هیارک یتسبرد ِنیشام ود

هک هتبلا . دننکیم تکرح و دوشیم یتسبرد نیشام ِراوس اه هچب زا یکی اب هارمه ایربک

! دوریم شرآ هارمه نوتب گال

کالهف رگید شرآ هک یروط هب دننکیم چیپ لا وس ار شرآ دنناوتیم ات ریسم لوط رد

: دیوگیم مکحت .واب دوشیم

... دیسرپب ایربک دوخ زا دینک ربص -
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دوش: ناراب لا وس مهزاب هک دوشیم ثعاب فرح نیمه

تس؟!! ایربک شمسا -

یوت ... سکعرب .و دنکیم هاگن وربور هب طقف توکس ورد دهدیمن باوج رگید شرآ

ِلثم ار وج ات دنزیم فرح شدوخ ایربک و... دسرپیمن یلا وس سکچیه ، رگید ِنیشام

. دیوگیم شدوخ ِدرومرد مه ییاهزیچ کی طسو نیا دنک. یمیمص لبق

هب ور ایربک .و دهدیم شرافس ینتسب ناش همه یارب شرآ و دننیشنیم یپاشیفاک یوت

. دروایب ناشرد یگنه اتزا دهدیم حیضوت ، دناوتیم هک یروطره اه هچب

مرب. و مایب نوتشیپ رتتحار ممدوخ . دیشاب رتتحار ماهاب هک مشاب ماسرب متساوخیم -

هک شرسپ و رتخد ... مدموا هگید ی هرایس هی زا راگنا هک دینزن لز نم هب مه یروطنیا

؟ هگید میقیفر !اه؟ میقیفر مهاب هکاالمن هنیا مهم ... هرادن قرف

: تسا گنه زونه لضفلا وبا

؟ یجبآ میگب وت االنامهب شاداد قلا! خلا للج -

: دناراخیم ار شرس یسا . دریگیم ناش هدنخ ایربک و شرآ

! هخآ هخرچیمن منوبز -

: دیوگیم ایربک

... دیگب دیراد تسود یچره امش -

: دیوگیم شرآ و

! ایربک دیگب -

لد رد شرآ و دنکیم هاگن شرآ هب ایربک دیآ. یم رتخد نیا هب مسا نیا ردقچ و

اهمشچ نیرت تنطیشرپ و نیرتنابرهم . تسا مسا نیا الِقی کرتخد هک دنکیم فارتعا

! تسابیز ردقچ ...و دراد ار

ییولگ فسوا و... دوشیم لدب درو یحیلم ِدنخبل و دوشیم لفق مه رد ناشهاگن
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: دنکیم فاص

اه...عع! هتسشن هچب ومع !! مهِا -

: دیوگیم نوتب و...گال تس ایربک و شرآ یور اه هچب ِمیقتسم ِهاگن

؟!! دیرهوش و نز شرآ ومع اب ...دعب یرتخد االنوت ماسرب -

ال! صا دنک کرد دناوتیمن هراچیب ی هچب

: دنکیم زارد شتمس ارهب شتسد ایربک

هدش... هزیر هی هساو ملد هک ماسرب ِلغب ایب وشاپ مرب... تنوبرق -هرآ

یوت و شدریگیم رود نامه زا ایربک دیآ.و یم شتمس هب دیدرت و سرت اب نوتب گال

. دشکیم شلغب

یلگ... لگ دوب هدش هرذ هی تارب ملد -خآ،خآ،

شناج ماسرب ِلغب نامه ِمعط ، لگشوخ ِمناخ رتخد نیا ِلغب هک دنیبیم یتقو نوتب گال

. دریگیم مارآ و دوشیم تحار شلا ،یخ دهدیم ار

... یدش اسورع ِهیبش ... ماسرب یدش لگشوخ یلیخ -

: دیوگیم و دناشنیم شیاپ یور ار وا ایربک

دز! ونم ِخم هرخ باال شرآ ومع ...نیا هگید مدش سورع -

: دیوگیم بل ِریز و دزادنا یم کرتخد هب یا هشوگ ِهاگن شرآ

! بجع -

: دسرپیم اه هچب هب ور دعب و ددنخیم زیر و دونشیم ایربک

ومع دیدب شرافس داوخیم نوتلد یچره ! مندش سورع ِتبسانم هب مزیارپوس منیا -

! میراد بابک مبش ... نوریب هنزب نوتاشچ زا هک دیروخب ردقنا ... هرخب نوتارب شرآ

سح ... شرآ .و دوریم ناشندرک قوذ ی هقدص نابرق ایربک و دننکیم قوذ اه هچب
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! دنتسه ابیز اه هنحص نیا ردقچ . دراد یبوخ

دنک: ناشِرت لا حشوخ ات دنکیم یعس رتشیب ایربک

هساو ..مه مینکیم مه دیرخ ! مهاب نوم همه ... میرخب مه هقلح میرب میاوخیم مهاب -

... مدش سورع هک نم هساو امش،مه

: دیوگیم قوذ اب لضفلا وبا

! یجبآ ... دیشخبب ... شاداد -

دنا! هدرکن تداع شهب ... یجبآ نیا تسا دیدج و بیجع هچ و دندنخیم اه هچب

؟ ینکیم توعد ور ام متیسورع یجبآ -

: دیوگیم قشع اب ایربک

جنپ ! دینم یوژهی یوژهی یانومهم ... دینم یاه هچب امش ... منکیم توعد هک همولعم -

میریم مزورما ... نوتلا بند متسرفیم میرگیم نیشام مدوخ ... هنومدقع ِنشج هبنش

. دیرخ

ایربک زا هک یشوخ .حِلا دنکیم شهاگن طقف ، ایربک ِندز فرح لوط ِمامت رد شرآ و

. دنکیمن ضوع یچیه ،اب دریگیم

پاشیفاک .زا دنروخیم ار ناش ینتسب مه، ِنتشاذگ رس هبرس و هدنخ و یخوش اب

! شرآ و ایربک ی هقلح ِدیرخ یارب دنوریم یشورفرهاوج هب مهاب همه و دننزیم نوریب

غولش اه هچب ی همه ِندش لخاد اب ،اما تسا گرزب یشورف یطال هزاغم هکنیا اب

ایربک ِلثم دراد . تسین بذعم رگید شرآ و دننکیم هاگن ریحتم اه هدنشورف . دوشیم

. دریگیم دای ار ندش

: دیوگیم اه هچب هب ور ایربک ِدوخ ، دنیوگب یزیچ هدنشورف هکنیا زا لبق

... میرب و مینکب ونومدیرخ ، نیسیاو هشوگ اههی هچب -

هقلح شرآ جنرآ ِرود تسد ایربک . دننکیم تیریدم اهار هچب و دننکیم کرد اهرتگرزب
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. درابیم شیاهمشچ زا قوذ و هدنخ و دنکیم

وگالخ! میرخب ونومقشع ِدنویپ ی هقلح میرب -

؟! هناخلت تشوگ ردقنا ؟! یبِک اعقاو ؟! قشع ِدنویپ ی هقلح

ایربک . دننکیم باختنا هقلح تس دنچ مهاب دنک. ادیپ دناوتیمن یباوج و ددنخیم شرآ

: دهدیم ناشن اه هچب وهب ددرگیمرب ، دنکیم تست هک ار مادکره

؟! دایم متسد ؟هب هلگشوخ اه هچب -

. دننکیم قوذ ناشدیدج ِیجبآ یارب و دننیبیم لگشوخ ار همه انثتسا مهبال اه هچب

: دهدیم ناشن شرآ هب ایربک

؟ میرخب ونیمه ... شرآ هرگیج یلیخ -نیا

نآ شا هنادرم ِتس .و تسا زیر یاه نیگن رپزا ،هک روید ِحرط اب هداس ی هقلح کی

. درادن ار زیر یاه نیگن

ایربک بخ .اما تسین سآ ردقنآ بخ و دنکیم شتشگنا یوت ار هنادرم ی هقلح شرآ

! دنیبیمن هزاغم نیا یوت هک نیا زا رتهب هنرگو هداد، جرخ هب هقیلس

: دهدیم ناشن ار شا یباختنا ی هقلح و دنکیم اه هچب هب ور ایربک

اه؟ هچب هن هگم هلگشوخ ... دموا مشوخ نیا -زا

ناشدییات یتقو ایربک ! تسا گنشق دنک، باختنا ایربک هک یزیچره اه هچب نیا ِرظن زا

: دنکیم هاگن شرآ هب هرابود ، دنیبیم ار

؟ هبوخ نیمه -

فعض شلد . دنکیم هاگن ، دنکیم زیلا نآ دراد شتسد یوت یگنرمک ِمخا اب یا هقلح وهب

. دروخیم مشچ هب شرآ ِتشگنا یور شتس هک یا هقلح یارب دوریم

! مکَرهوش -
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! فوه مه؟! اهنیا زا

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ

.. میرخب ، هدموا تشوخ ...هگا تسین -دب

شرآ . دنکیم نییاپ باالو دییات هب یرس و دنکیم شهاگن ناراب هراتس یاهمشچ اب ایربک

... صاخ ِحرط کی . تسا ریجنز پالکو کی دیرخ ِرکف وت اما

. دنزاسب ات دهد شرافس دیاب ، تسا شرظن دم هک روطنآ هتبلا

. دنوریم دیرخ هب مهاب . دنیآ یم نوریب یشورف وزاطال دنکیم باسح اهار هقلح ِلوپ

تسد کی مادکره یارب . دنکیم باختنا سابل اه هچب یارب اههاگشورف نیرت سکول زا

اهرسپ یارب و درخیم فیک اهرتخد یارب . درخیم شفک تفج کی ،و ینامهم ِسابل

... تاوارک

یتقو . دشاب هتشاد دوشیم هک تس حیلا نیرتهب اه هچب ی هدنخ و قوذ ِندید و

: دیوگیم شرآ ، دوشیم مامت اه هچب ِدیرخ

؟ مینک عورش نهاریپ ...زا هتدوخ تبون میرب حاال بخ -

دنچ هک تسا زور دنچ و هتفرگ رظن رد شیارب شا هناورپ هنن هک ینهاریپ هب ایربک

یکمشچ هدنخ واب دوریم شلا م شلد . دنکیم رکف ، دننکیم راک دنراد شیور یرفن

: دنزیم

و نم ِسابل ور هزیرب وشرنه ی همه داوخیم م... هساو هزودیم هراد م هنن ونوا -

هنک! تبث سولا ِحرط نیرتهب

: دهدیم باال ییوربا شرآ . دیوگیم مه راختفا هچاب

... هگید یادیرخ هساو میرب ... تنامام اب نهاریپ تمحز یکوا ! اسراپ موناخ نیرفآ -

و فیک . دنتسه ناشهارمه هک ییاه هچب !اب ناشدیرخ نیلوا دوشیم یدیرخ هچ و

ِکرام ، شفک ِدنلب ی هنشاپ یور و تس یلمخم شسنج هک درخیم یگنر دیفس ِشفک

. دروخیم مشچ هدش،هب راک قارب یاه نیگن هکاب لِنش
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ره .واب تسابیز و کیش هداعلا قوف هک دنکیم باختنا شیارب یا هداس ِنهاریپ شرآ

! هقیلس شوخ ِشرآ اب دیرخ دهدیم حیلا هچ و دنکیم هناوید ار ایربک ِبلق دیرخ

ک ِشفک ... ترپسا ِتس ... یکسورع ِیخت ِنهاریپ ... دنکیم باختنا شیارب کراولش و پات

بخ! دوشیم رگیج یلیخ یدوه اب ایربک و.. هنارتخد ِگنر یهبلگ ِیدوه ! یدوه جلا...

در ِلا حرد . دیرخ ِلا حرد یگرزب ِیراجت زکرم یوت و تسا رگیدمه ِتسد یوت ناشتسد

. دتسیا یم شرآ هک دنتسه یشورف ریز سابل و باوخ سابل ِکیتوب ِرانک زا ندش

سابل . دهدیم دراد، رارق هزاغم ِنیرتیو ِتشپ هک ییابیز ِباوخ سابل ارهب شهاگن

.و شدنلب ِنماد ِنییاپ ،ات تسا زاب کاچ کی اب هنیس ریز زا گنر،هک زمرق یروت ِباوخ

هدش. نویپاپ شا هنیس طسو تسرد هک تسا ِدنب کی طقف شا، هنیس یور

باوخ سابل نامه ،هب دنکیم لا بند ار شهاگن ِدر یتقو و دنکیم شرآ هب هاگن ایربک

: دنکیم همزمز هدارا ویب دوریم دنب یدنلب ِمد اب شسفن . دسریم

! سپوا -

هظحلر .ه دنکیم روصت ایربک فیرظ ِنت یوت ار باوخ سابل ... دراشفیم ار شتسد شرآ

! تسا نیرت صاخ شیارب هک یرتخد ِنت ِسمل یارب دوشیم رترارقیب

ِتمس ، تسین شدوخ تسد هک یمرش اب شهاگن و دریگیم زاگ ار شنیریز بل ایربک

شناهد یوت شبلق بخ و دنزیم توس شیاهنادند نیب زا مارآ . دوشیم هدیشک یرگید

دمآ!

.... دموا مشوخ شزا -

! فوا

اه یکیدزن نامه هک ییاه هچب یارب یدوخیب و دهدیم نییاپ ار شیولگ بآ ایربک

: دنزیم فرح دنا، هداتسیا

... میتشگ ردقنا دش نوم هنشگ ... میروخیم بابک میریم اجنیا زا -دعب

: دیوگیم ایربک ِشوگ وِمد دروآ یم نییاپ ار شرس شرآ
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... هیلکش هچ تنت وت منکیم روصت مراد -

: دنکیم هاگن شرآ وهب دراشفیم بل

! بدا -یب

: دنکیم ایربک ِنت هب یهاگن و دیآ یم شرآ بل یور یصاخ و باذج ِدنخبل

... هراد یرتگنشق یامن ... هشب شزاب هنیس ور نویپاپ -

. تسا هدرک غاد شتروص رخآ هدش؟! خرس ... دراشفیم مشچ ... دریگیم زاگ ار شبل ایربک

! تسا شیاه یج یج فده

: دیوگیم ششوگ وِمد دنکیم مخ رس شرآ

... شمرخیم مایم مدوخ ادعب -

: درغیم بل ِریز و دراشفیم شرآ یا هنیس ارهب شا یناشیپ یا هظحل ایربک

... یروخب ونم یاوخیم یشحو -

! دنوش اهنت رگا یاو ... دندوب اهنت رگا . دوشیم هدرشف شرآ ِکف

لماک ار مه ِرانک تخت .ود دنوریم ، دنتفر مهاب راب نیلوا هک یتنس ناروتسر نامه هب

: دیوگیم اه هچب هب ور هک تسا شرآ رابنیا .و دننکیم رپ

یساوردور ال ...صا دیروخب ، دیراد اج ردقچره ... دیدب شرافس ، داوخیم نوتلد یچره -

... هرذگب شوخ یلک نوتهب بشما ماوخیم . دینکن

: دنیوگیم ادص کی هتساوخ ادخ زا هک مه اه هچب

! بابک -

: دیوگیم رتدنلب ایربک و

!! یلعبآ ِغود -اب

، دنکیم هجوت نایفارطا ِهاگن هب هن رگید و دزادنا یم هدنخ ارهب شرآ شیاه یگناوید
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نآ رد حلا هکاتهب تس یعمج نیرتایر یب عمج نیا . دشکیم تلا جخ رگید وهن

. تسا هتشاد روضح

ِمامت اب راگنا هک دهدیم هزم ناشهب یردق ،هب دنروخیم اه هچب اب بش نآ هک یبابک

اه هچب نیا الاب صا لا! غشآ یازتیپ نامه ِلثم . دراد قرف دنا، هدروخ هک ییاه بابک

و اهفرح ... ناشیاه هدنخ . تسا رگید ِروج کی ناشلا وح سح . دراد قرف زیچ همه

و بوخ ناشزیچ همه ال ...صا ناشیاهندروخ ... ناشیاهیزاب دیدب دیدن اهو یخوش

ار صاخ و بیجع حِلا نیا هک تس ایربک ِنونمم ردقچ شرآ تس.و ینتشاد تسود

ار ناشدوخ اه، هچب نیا ِندرک لا حشوخ دنک.هک هبرجت مه داد...اتوا هیده وا هب

! دنکیم لا حشوخ رتشیب

تفه ِتعاس ، ناشلگشوخ یاهسابل نامه اب هبنش جنپ هک دهدیم هدعو اه هچب هب ایربک

. دنشاب نابایخ نامه ِرس

! ادیشاب نوت همه ... نوتلا بند نایب متسرفیم نیشام ، دیسیاو اجنوا -

***************

دولا باوخ یردق .هب تسا هداد هیکت تخت ِجات وهب هدرک زارد تخت یور ار شیاهاپ

. تسا هتشاد هگن زاب یتخس ارهب شیاهمشچ هک تسا

هچب تسد ِفک کی رخآ روطچ و هداد ناهیآ الِزاب ماک یاهمشچ ارهب شرامخ ِهاگن

ادخ! یا سخُت یاهمشچ نآ اراب شا هدنخ ؟! دنکیم شریسا اهتعاس

: دنزیم یدنخبل شیور هب هتسخ و مارآ

... هچب باوخب ریگب -

واپ تسد هب عور دریگب تعسو شی بال نوطیش ِرسپ ی هدنخ ات تس یفاک هلمج کی

ِتفه تعاس هک اتهباالین تسا رادیب بش هفصن هس زا هک یتقو مه .نآ دنکب ندز

تیذا ِلا بند طقف هک دشاب هتخوسردپ و قلق دب ردقنا یا هچب دوشیم رگم ! تسا حبص

! دراذگیم راک ِرس گنشق هچ شندوب تسد ِفک کی نیا ؟!اب دشاب ندرک
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: دنزیم رشت راو چپ چپ

! امنکیم تاوعد ، باوخب ریگب ... دنخن -

هرابود ،و دنزیم شا هنیس هب کیم کی شا یسخُت زا راشرس ی ههام هس ی هچب

. دنکیم یزاب و دنکیم هجروو هجرو

: دشکیم ارباال شپات ِدنب صرح اب منص هاش

... هتفرگ تیزاب ، تسین ت هنشگ وت -هن

،هب تسا نایک یاهمشچ ِسکاریز هک نشور ِیلسع یاهمشچ نآ ...اب شزان ی هچبرسپ

هاش ! ندرک هیرگ ی هدامآ و دوشیم عمج شتروص . دنکیم هاگن دش وحم هک یا هنیس

و دشکیم نییاپ ار شپات ِدنب هرابود ، دیاینرد ناهیآ یادص هکنیا رطاخ هب منص

: دیوگیم

! هئوت مِلا شمه ...ایب... اینکن هیرگ ینامام هشاب -

و دنزیم یتلغ رادیب و باوخ ِنیب نایک . دوشیم عطق ناهیآ ی هدماین ی هیرگ مد نامه

ییاراد و نز ِرس زا تسد هک ییوررپ ی هچبرسپ و منص هاش تیعضو هب یهاگن اب

: دیوگیم دولا باوخ ، درادیمنرب شیاه

یاجنپ و داتشه ِنوج زا یاوخیم یچ هگید باوخب ریگب هچب ! هتخوسردپ هدرک طلغ -

ام یراذیم ،هن یباوخیم تدوخ هن هگید نک لو ؟ ریگیپ ردقنا و هچب هرذ نم؟هی

... میباوخب

. دریمیم دراد باوخ ِروز وزا ددنخیم منص هاش

؟ نیبب وشاشچ منک... شباوخ یروطچ منودیمن -

تسا بجعتم شیاه تس ژ نیا زا نایک . دنزیم لز نایک ِزاب یاهمشچ هب مخا اب ناهیآ

شیاهمشچ ورد دوشیم زیخ مین ! درابیم هچب نیا ِهاگن رسوورو زا تنطیش و

: دیوگیم

نم مِلا لوا انیا ؟؟ هچب یراکبلط هیچ؟ ! هدرک نم هساو یمخا هچ ور هلوت نک شاگن -
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! منیبب نکن دایز وتور . ایدش بحاص االن دوب

ی هشوگ وزا دنزیم منص هاش ی هنیس هب یکیم . دروآ یمرد دوخ زا ییادص هچبرسپ

یردق هب شیاهراتفر ... شهاگن ... شیاهادا . تسا هدز لز نایک هب یروطنامه مشچ

. دیدنخن شیاهراک هب دوشیمن . دربیم ار یسکره لد هک تسا تنطیش ورپزا هزماب

: دیوگیم قشع واب دراشفیم دوخ ارهب شرسپ منص هاش

... هتدوخ مِلا شمه ! ییوررپ تاباب ِلثم هک مرب تندرک هاگن نوا نوبرق -

و دنزیم فرح ابوا منص هاش هک ییاهتقو رثکا ِلثم . دنکیم یگنشق ی هدنخ ناهیآ

. دوریم شا هقدص نابرق

: دنزیم شیادص مارآ و دنکیم منص هاش ارهب ناهیآ ِهاگن نامه ِلثم نایک

؟ لوگوگ -

: دنزیم نایک هب یکمشچ هدنخ اب منص هاش

بخ... هراد هنگ م هچب ؟ نایک -

اب نایک . تسا هارمه یصاخ ِتنطیش اب شا هدنخ یادص و ددنخیم لیلد یب هچبرسپ

: دیوگیم بجعتم یا هدنخ

هع! دنخن ... هدنخیم مهب هراد هتخادنا تسد ونم هرذ -هی

: دوشیم دنلب مه منص هاش ی هدنخ یاص

هنک! مک ور وت یور هک دموا یکی دایم مشوخ -

. دوشیم دنلب تخت یور وزا دشکیم یفوپ نایک

،مه هریگب تزا وباوخ مه ... هرایب بیقر هرادرب شدوخ هساو هک هشاب رخ ردقچ -مدآ

تهب و هنک مک وتور مرخآ هنک. مخا تهب و هنک ییوررپ تارب ،مه هریگب تزا وتنز

! هدنخب

و منص هاش .و دوریم ییوشتسد وهب دوریم نوریب قاتا ،زا دنکیم هک ییاهرغ رغ اب
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: دنکیم شناراب هسوب منص هاش و دندنخیم رگیدمه هب یهاگن اب ناهیآ

؟ یدنخیم حاال یدرک تیذا ور ...اباب هتخوسردپ مروخب وتلگشوخ ی هدنخ نوا -نم

اه... هروخیمنرب ییاج هب یباوخب هرذ هی

هچب نیا .و ددنخیم یربلد یادص واب دنکیم قشع منص هاش یاه هسوب زا هچبرسپ

شنس زا رتدوز ردقنآ و دشاب منص هاش شردام یتقو بخ... !و تسا شهام هس طقف

دشاب فورعم و دشاب نایک شردپ ،و مایپ ویدار هب دشاب فورعم و دنادب ار زیچ همه

هک! دوشیمن نیا زا رتهب بخ ، رورش ِناخ ومرک هب

ِتشه تعاس ! دربیم شباوخ هزات هدز، باتفآ و هدش نشور ال ماک اوه یتقو رخآ ورد

: دیوگیم یدنلب ِسفن اب منص هاش .و حبص

هریگیم تحار شدوخ زور ، مباوخب نم هراذیمن بش ... هگید دش تحار تلا -یخ

... هباوخیم

منص هاش ِشوغآ یوت هک شی بال ِکرسپ وهب هداتسیا تخت یوربور رمک هب تسد نایک

،زا ندرک راتفر مارآ روطنیا و دیآ یم تخت یور مارآ . دنکیم هاگن ، هتفر باوخ هب

. دروآ یمن یمدآ ِرس هک هچبالاه هچب ! تسا دیعب نایک

؟ دیباوخ هرخ باال ناخ هلزلز -

و دنکیم شزاون ار ناهیآ ِتروص ِفیطل ِتسوپ مارآ . دهدیم ناکت یرس منص هاش

دیآ. یم شبل یور یقشع رپزا ِدنخبل

... مراد شتسود ردقچ -

هک یا هتشرف ِتروص ِقرغ ودره و دننکیم هقلح شا هناش ِرود تسد نایک و

یدنب ِپات و هتسب شرس ارباالی شیاهوم هک یمنص هاش . دنوشیم ، تسا ناشیگدنز

هک ینایک .و تسا هداتفا نوریب پات زا شا هنیس کی هتبلا .و دراد نت هب یتحار

! هچب نیا نز..و نیا یارب دوریم شناج

... نوتماوخیم ردقچ -

: دیوگیم دنخبل واب دهدیم نایک ارهب شباوخ زا رامخ ِهاگن منص هاش
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... دیتسه هک هبوخ ردقچ -

: سدوبیم ار شیاهوم یور و دراذگیم شا هناش یور ار منص هاش ِرس نایک

... یشکیم وشتمحز ردقنا هک یسرم *! مولآ وُداگ -

... منوج هب تدرد *

. دشکیم یا هدوسآ و دنلب سفن و ددنبیم مشچ منص هاش

... شارب مدیم ممنوج -

نایک هب ور شا یشحو و رامخ یاهمشچ نآ باالاب نامه وزا دنکیم زاب مشچ دعب و

: دنزیم چپ

ناخ... دوسح مدیم ماوت هساو -

منص هاش ِشوغآ ارزا ناهیآ سپس . دسوبیم ار شیابیز یاهمشچ و ددنخیم مایک

دنا، هداد رارق ناشدوخ ی هرفنود تخت هب هدیبسچ هک یکچوک ِتخت یور و دریگیم

چپ نایک . دنکیم مخا باوخ یوت ناهیآ ،هک دسوبیم ار شتروص مارآ یلیخ . دراذگیم

: دیوگیم راو چپ

! هچب مرب وتامخا نوا رگیج -

. دتسیا یم فاص و دشکیم شفیحن و ولوچوک ندب یور وتپ

یگتسخ زا منص هاش . دنام یم تام یا هظحل ، دتفا یم منص هاش هب شهاگن یتقو

،مه دریگیم شا هدنخ مه . هدرب شباوخ و هداد هیکت تخت ِجات هب حتلا نامه یوت

! هتشاذگن شنز یارب کاروخ و باوخ هتخوسردپ نیا . دزوسیم شلد

.و دناشوپیم ار شا هنیس و دشکیم ارباال منص هاش ِپات ِدنب . دوریم تخت یور مارآ

: دیوگیم دولا باوخ روطنامه منص هاش . دناباوخیم دوخ ِشوغآ یوت و دنکیم شلغب دعب

؟ تکرش یرب یاوخیم هشن ترید -

: دیوگیم یراوید ِتعاس هب ییارذگ ِهاگن اب نایک
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... مریم هگید تعاس -هی

وهب دنزیم یدنخبل و ددنبیم مشچ ، تسا نایک ِشوغآ رد هکنیا زا یضار منص هاش

هقدص نابرق لد ورد شدسوبیم و دنکیم ششزاون اه هقیقد نایک .و دوریم باوخ

سح ردقچ هدش. ضوع شا یگدنز نز، نیا دوجو اب ردقچ . دوریم شیابیز ِتروص ی

هک یتقو . دنیبیم شا هناخ اررد ووا ددرگیمرب راک ِرس زا هک یتقو تس یبوخ

. دنکیم شا هقردب منص هاش ، دورب دهاوخیم

شخب تذل ردقنا هداد، شا یگدنز هب هک ییامرگ . تسا دلب بوخ ار ندوب نز هک ینز

ِروج دید. ار وا هرابود هکنیا یارب . شنتشاد یارب دنکیم رکش ار ادخ هشیمه هک تسا

ِیگدنز کی ِنتشاد دش، تالش نیا ی هرمث .و دروایب شتسد اتهب درک دید.تالش رگید

، یگدنز تیاهن ییب هچبرسپ ...کی هداوناخ ...کی هداعلا قوف ِمنص هاش کی لآ. هدیا

درک. نادنچ ود ار شبوخ سح هک

ار شتروص یمارآ .هب شا یگتسخ رپزا ِباوخ نیا یارب دزوسیم شلد ردقچ و

شیارب منص هاش ، دوریم تکرش هب یتقو هشیمه . دوشیم دنلب شرانک وزا دسوبیم

یمن شلد ، دنیبیم هتسخ ار وا روطنیا هک اه تقو یلیخ یلو . دنکیم هدامآ هناحبص

هناخ زا ریش و هچولک کی ندروخ واب دوشیم هدامآ ادص رسو یب دنک. شرادیب دیآ

. دوریم نوریب

ی هیرگ یادص . دوشیمن رادیب باوخ ،زا دیاینرد ناهیآ یادص هک یتقو ات منص هاش و

شا هیرگ یادص هک ییاهتقو ِمامت ِلثم ... درپب اج زا وهکی هک دوشیم ثعاب ناهیآ ِمارآ

. دونشیم ار

ار شمشچ و دیآ یم شبل یور یدنخبل ، ناهیآ ِگنرشوخ و زاب یاهمشچ ندید اب

. دنیبب رتهب ات دلا میم

.. یتاباب هیبش ردقنا هک تگنشق یامشچ نوبرق ملغب ایب ودب .. مدش رادیب بخ هلیخ -

دعب . تسا هدزاود هک دنیبیم تعاس هب یهاگن .اب دهدیم ریش و دریگیم لغب ار ناهبآ

یارب یزاب هرخسم و صقر .واب دراذگیم یگنهآ و دوشیم دنلب ناهیآ هب نداد ریش زا

هسیر هدنخ زا منص هاش یادا ره اب ناهیآ . دنکیم ندرک روج و عمج هب عورش ، ناهیآ
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.اب دروخیم هناحبص . دوشیم شنیریش یاه هدنخ ی هقدص نابرق منص هاش و دوریم

ناهیآ ِتروص هب ور ار یشوگ و دنزیم فرح یریوصت شا همیهف نامام و دومحم اباب

.اب دنوریم فعض و شغ ناش هون نیلوا یارباهنآ و دنزیم واپ تسد ناهیآ . دریگیم

نیریش شیارب ردقنا . تسا هچب نیا قشاع نایک یاباب . دنزیم فرح شخرهاش اباب

یم ناششیپ و دیآ یم زاریش هب اهتقو یلیخ . دوشیم شگنتلد تدش هب هک تسا

خرهاش دنک.اما یگدنز اهنآ واب دنامب اجنیمه هک دنکیم رارصا یلیخ منص هاش . دنام

هتشاد اهنآ یارب ندوب محازم ساسحا تقو کی دهاوخیمن تس. یبذعم و دیقم ِدرم

تسود و اهنت ِرهوشردپ یارب دیاب امتح هک دنکیم رکف دوخ اب رابره منص هاش .و دشاب

! دنزب باال نیتسآ شا ینتشاد

واپ تسد اهو هدنخ یارب دنکیم قشع و دنزیم فرح ناهیآ اهاب هقیقد خرهاش

: دیوگیم رابره ِلثم ، دوشیم مامت شنفلت یتقو .و شا هون یاهندز

هدش. گنت هچب نیا هساو یلیخ نوملد اباب... نارهت دیایب دیشاپ منص هاش -

: دهدیم ار شباوج دنخبل رناژیو اب منص هاش

هی مینک روج و عمج مینوتیم هبنشراهچ مینیبب هشب مومت نایک ...ِراک نوجاباب مشچ -

؟ میایب یزور ود

. دیراذن هار هب مشچ ونم ...زاب امرظتنم دیایب . مشچ ِرس نوتمدق دیایب -

: ددنخیم یتسیابردور اب منص هاش

... هگیم یچ منیبب منزب فرح شاهاب دایب نایک ... نوج اباب همادخ زا هک نم مشچ -

ضوع ار ناهیآ کشوپ . دسریم دوخ هب یمک و دنکیم یظفاحادخ خرهاش اباب زا

تعاس دوز یلیخ هک دریگیم ار شتقو ناهیآ ردقنا .و دنکیم بترم ار هناخ . دنکیم

ماش یارب دنیبب هک تسا لا چخی یوت ندیشک کرس لا حرد . دوشیم رصع و درذگیم

. ددنبیم ار لا چخی ،رد یشوگ گنز یادص ندینش دنک،هکاب هچ

شمسا هتفه هس ود زا دعب . ددنخیم بجعتم ایربک ِمسا ِندید واب درادیمرب ار یشوگ

دنچ نیا دوب مرگ شرس اهاجک تسین مولعم و... دنیبیم یشوگ ی هحفص یور ار

! هتقو
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: دیوگیم و دوشیم رارقرب سامت

؟ یتییوت یروطچ ... ادیپ مک ِموناخ ِلا وحا -

: دنزیم فرح رناژی واب دنلب هشیمه ِلثم ایربک

منص؟ هیسکس هچ ینیبیم ! چنف هجوج .. مچنف دش...االن یمیدق یتییوت -

: دیوگیم وزیت ددنخیم منص هاش

.. چنف هگیم تهب یک مینیبب بخ...ات -هرآ

: تسا شتسد فک شتاساسحا و دوریم فعض ایربک

دایب داوخیم دزواالمن ور هخم و درک رخ ونم شانتفگ چنف نیمه هکاب لیف هدنگ -هی

! مدریگب

: دنزیم داد بجعت زا منص هاش

یچ؟!! -

: دیوگیم رارقیب ایربک

مخا یتقو هک هیرورغم و یشحو خاالقو گس !هی داتسا ِلد ِلگشوخ هگید نیمه -

... هنکیم شوارت مزا یروطنیمه یلیق ال ...صا شارب مریم شغ ، هنکیم

: دیوگیم یا هدنخ کت اب منص هاش

؟ یگیم یچ .. ایربک وشن هرخسم -

یان!باال یان وین میراد رودود راداد مه هبنش جنپ نیمه ! داوخیم ونم مگیم مراد -

نیا هشب یرهوش هچ خخخخوا ... تخب ی هنوخ مریم مراد مدرک رهوش منم هرخ

... ایزاب یترق نیا وزا صقر و دقع و نشج ... میراد مه انوا ...زا شرآ

رتخد نیا ارچ . دریگیم شا هدنخ ایربک یاهفرح زا ،مه تسا بجعتم مه منص هاش

؟ دنزب ار شفرح یباسح تسرد دناوتیمن رابکی
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؟ هتدقع ِنشج هبنش جنپ -

و نزب گنز متفگ هرود تهار نوچ ،اما امیراد توعد تراک ... هشدوخ خلا! وت یدز -

ش! هچب و ونز داتسا منک. توعد

: دیوگیم یلا حشوخ و بجعت اب منص هاش

؟ ینکیم جاودزا یراد ینعی ... هشیمن مرواب -

: دیوگیم روابان یا هدنخ اب ایربک

ونم ... هگید یچیه اجک! هب میدیسر اجک ...زا مگنه زونه واب... هشیمن مرواب ممدوخ -

!! داوخیم

نیرتداش ، دشاب هتشاد ار رتخد نیا سکره انئمطم و تسا لا حشوخ شیارب منص هاش

. تشاد دهاوخ ار یگدنز

. هشاب کرابم لا... حاب ...هچ مممزیزع ناج -یا

: دنزیم فرح قوذ واب دنلب هدارا یب ایربک

؟ هگید یایم ... یسرم بخ... -

: ددنبیم رابگر هب ایربک و دنکیم ثکم هیناث کی طقف منص هاش

یبک ِنوج بخ؟ دیایب . منکیم مراد یمسر توعد مدز گنز ؟ دیایم منص؟ یایم -

منوتیمن هک یراک ... هگید داین، و هنک هدافا داوخب وگب داتسا ...هب امرظتنم ... ادینوچیپن

منومب تحاران مدقع بش مش؟ تحاران دیاوخیم وُخ... مشیم تحاران یلو ، منکب

؟ نوتزا

یناهیآ ِتمس ارهب شهاگن . دوشیم دنلب ناهیآ ندز قن یادص ، شیاهندرک رو رو ِنایم

! هیرگ ِریز دنزیم منص هاش ِهاگن ِندید اب ناهیآ .و دهدیم هتفرگ هیرگ تس هکژ

: دیوگیم هدارا یب منص هاش

ناج... نامام مدموا -
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: دیوگیم و دنکیم توکس وهکی ایربک

؟ یدوب یک -اب

: دوشیم دنلب شغیج یادص دعب یا هظحل و

؟؟ هنکیم هیرگ هراد شوم یاو ؟!! هناهیآ یادص -

: دریگیم لغب ار ناهیآ شا، هناش یور یشوگ ِتشاد هگن واب ددنخیم منص هاش

. هنکیم سول وشدوخ ... هنکیمن هیرگ -

: دنزیم داد قوذ و ساسحا رپزا ایربک

هجوج نیا نم یک ادخ ...یا هسول ردقنا هک هدرگب شلکش رسو نوا ِرود یبِک یهلا -

ملد یاو ؟ مروخب و منّکب وشاج همه و مریگب شاپل زا زاگ اتود ؟هی سپ منیبیم ور

هس ود !هی منزب فرح مه مهم ی هلوقم نیا ی هرابرد دیاب شرآ بخ...اب تساوخ هچب

.. هشیم یچ مینیبب دعب ات میرایب عورش هساو ییات

عفلا! شیب نیا دنکیم رکف ییاهزیچ هچ زااالنهب

: دیوگیم هدنخ اب منص هاش

... ینکیم رکف ازیچ نیا زااالنهب هک یرادن ینس هسات؟ ود هشابن تِمک -

: دیوگیم ترسح اب ایربک

شجاودزا نس و تس هچب زونه ایربک هک نتفگ ردقنا ندرک مرورت ... نزن وم هنن فرح -

یباذج ِیشحو هی هشاب تادخ زا هدش...اباب سیورس شرآ و نم ِنهم نهد .. تسین

. شارب هدیم مشنوج هک داوخیم وترتخد ردقنا شرآ ِلثم

شا یگدنز یارب ایربک هک یسک وهب دهدیم ناکت شلغب یوت ار ناهیآ منص هاش

یصخش روطچ ایربک ِباختنا هک دنک روصت ال صا دناوتیمن . دنکیم رکف ، هدرک باختنا

تس! یتوافتم ِرتخد هک ردقنا ، تسا

ردقنا ایربک ِلثم یصاخ رتخد هی هک هشاب شادخ زا دیاب تشرآ اقآ منک رکف -
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... شداوخیم

: دیوگیم ، دوشیمن عمج هک یقوذ اب ایربک

!! دزاسیم اهار مهافت هک تساه توافت . میروج مهاب هتخت الردو صا ! هتبلا دص نوا -

! یبِک زا کالیم

: دیوگیم و دهدیمن منص هاش هب تصرف

نک شرتمک وزان مکی تفگ یبِک وگب نوسرب سالم داتسا ...هب هگید منوترظتنم سپ -

هبنش جنپ ... ریگب نم فرط زا یتشم ِزاگ اتدنچ هی مه ور هجوج نوا ایب... نک عمج

بخ؟ ... انوتمنیبیم یمتح

: دیوگیم ، دهدب یباوج منص هاش هکنیا زا لبق

یاب... -عفال

هدش عطق ِسامت هب منص هاش .و دنکب یتفلا خم منص هاش هک دهدیمن تصرف یتح

دیآ. یم شبل یور دنخبل و دنکیم هاگن

مه ! دورب یکسا نایک ِناور یور و دنک زان یمک کی دیاب طقف . دورب دهاوخیم شلد

. دنورب ایربک دقع ِنشج هب ،مه خرهاش اباب هب ،مه دننزب رس شردام و ردپ هب

: ددنخیم شا هدنخ واب دناخرچیم ششوغآ یوت ار ناهیآ

! میدب شِرق میرب میاوخیم -

*********

ِیماداب یاهمشچ . تسا هدنام هریخ ، تسا رتخد امامت هک یرتخد ِروصت هب هنیآ یوت

ییاهمشچ . دراد یرتشیب ییاریگ طالیی یمک و یدود ی هیاس ِراصح رد شا هدیشک

ِمشچ تفج کی . دنراو تنطیش و صاخ ، دهاوخب ناتلد ات ،اما دنرادن یتح مال چیه هک

! یشحو ِهایس
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نشور یلیخ ِدنولب گنر هب شیاهوم کون دنا. هدش شیارآ ییابیز ،هب شهاتوک یاهوم

یمک یصاخ ِتلا وابح هدرک ادیپ یا هداعلا قوف داضت شیاهوم یهایس هکاب تسا

. تسا هتخیر شا یناشیپ یور

و دراذگیم راک شیاهوم یور ار دیفس ی هفوکش نیرخآ شردام ِیصاصتخا رگشیارآ

: دنکیم شهاگن دنخبل اب هنیآ زا

... یدش اه هتشرف ِلثم ... ایربک یدش ضوع یلیخ -

شا یا هتخوسردپ ِدنخجک نآ اب صوصخ وهللا!هب تسا ربون یسخُت نیا هب هتشرف

. دنکیم روصت ار شرآ ِهاگن و دیآ یم دوخ یارب وربا صقر هک

! نوج ، هتشرف ندید اب هنکیم گنه ملوغ هچب -

دیشک کرس اج همه هب ردقنا دش... اجباج ردقنا درک. لمحت ندنک ناج ارهب تعاس ود

نیا رخآ دوب. هدرک یصاع ار ناوج نادنچ هن ِنز هک درک یراک غولش دزو فرح و

... شا یگدنز ِبش نیرت صاخ بشما و تسا قوذ رپزا رتخد

: دیوگیم هتخاس هک یزیچ زا یضار ، دوشیم مامت رگشیارآ ِراک یتقو

رهش... ِسورع نیرتلگشوخ -

. تسا شتداع ، دنکیم هراپ هکت فراعت

! دریگیم یدج هک هناورپ ، دریگن یدج مه ایربک اما

. هنزیم ولوا فرح ییابیز وت هشیمه مرتخد ...عیلا! نوج زانهش دش هداعلا قوف -

: دوشیم دنلب یا هدنخ اب ایربک

... ایداتفا هار ماوت هنن نووووج -

: دیوگیم هبذج واب دنکیم یمخا هناورپ

شوپب وتسابل اجنیا !ایب مزیزع ینک راک رتشیب دیاب تندز فرح ِزرط و راتفر ور طقف -

... هشیم رید هراد
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. دروآ یم ار ایربک یابیز هداعلا قوف و رخاف ِنهاریپ ، شنادرگاش زا اتود کمک اب

ِنهاریپ کی . تسا هدش راک طالیی ِگنر هب شیاهتمسق یضعب ،هک یکشم ینهاریپ

... نیمز یور رتم کی دراد،ات رمک یور زا هفاضا ی هلا بند کی تشپ زا ،هک یهام لدم

یوت ار تمسق ره شیاهدرگاش . دنکیم ایربک ِنت ار نهاریپ ، شدوخ ِصاخ ِساوسو اب

دادتما وزاب نییاپ وات هداتفا هناشرس یور هک ییاه نیتسآ . دننکیم تسرد ایربک ِنت

ِروت الهی کی دراد،اما یزاب ی هقی . دروخیم مشچ هب طالیی یاه ریجنز شیور دراد،و

! تسا هدناشوپ ار شیاه یج یج و هدمآ شا هقی یور کزان

ییابیز هب شتیباذج و تفارظ ...و شا هداعلا قوف و هدش راک ِلکیه ... شا یگدیشک

ندوب دیفس و موسر و مسر هب یداقتعا ال صا هناورپ .و دوشیم هدید نهاریپ نیا رد

دنکیم رکف هک یزیچ ونآ تسا مهم کالسراک طقف هناورپ یارب . درادن دقع نهاریپ

زا هک دیفس گنر ،هن تسا نیرتهب گنر نیمه اب نهاریپ نیا هک هتبلا . تسا نیرتهب

. دنکیم مک شندوب صاخ

نهاریپ نیا ! دننکن شنیسحت دنناوتیمن و دنتسیا یم رانک ، دوشیم مامت ناشراک یتقو

! صقن یب ردقچ هدش. هتخاس رتخد نیمه و لیاتسا نیمه یارب طقف

،هک شردام ِراک ِقاتا ی هدش راک یاه هنیآ یوت و دنزیم رمک هب یتسد یمرن هب ایربک

رد یکدوک زا ردقنا . دنکیم هاگن شیاپ رسات دراد،هب رارق ناش هناخ یباالی هقبط رد

! دشاب یا هفرح ال ماک ، شندرک ،وزان شهاگن ، شنتفرگ تس ژ ِزرط یتح هک دوب هفرح

رارق دیدج گولا تاک یوت و دوش سکع دیاب تس ژ نیا هک دروخیم ترسح هناورپ و

... شدوخ ِرتفد یوت ، گرزب رواک کی . دریگب

ِدنخبل هکاب دناوخیم ار شیاهرکف ایربک .و درذگیم شنهذ زا رکف اهدص هقیقد کی رد

: دیوگیم یگنرمک

. تسین ایزاب یترق نیا تقو بشما هنن، نکن لوغشم وترکف -

: دیوگیم و دهدیم ناکت دییات هب یرس یا هدنخ کت اب هناورپ

... یدب شماجنا مارب زور هی هدب لوق سپ -

یروج کی شلد حِلا هظحل کی .رد دنکیم نییاپ باالو یرس یدنلب ِسفن اب ایربک
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: دیوگیم شا هناورپ هنن هب وور دوشیم

یچ.. همه هساو ... یسرم -

اب تخس ردقچ دنک؟! هچ ییاهنت ، دورب شرتخد رگا . دنکیم ضغب ینآ هب هناورپ

. دنزن یفرح رگید هک تسا هدرک لوبق ندنک ناج وهب هدمآ رانک شدوخ

. درادیمرب شتمس هب مدق و دریگیم شضغب شردام ی هدش رپ یاهمشچ ندید اب ایربک

: دیوگیم ، دزرلیم ضغب زا هک ییادص .اب دنکیم شلغب

... میتشگرب تدم هی دعب دیاش ال ...صا منزیم رس تهب مایم دنت -دنت

: دشاب مکحم دنکیم یعس و دنزیم ایربک ِرمک هب یتسد یدنلب ِسفن اب هناورپ

... یشاب لا حشوخ ، یتسه اجره داوخیم بخ...ملد هلیخ ... مزیزع هشاب -

عمج ار دوخ یتخس هب هناورپ . تسا راد ضغب ودره ِدنخبل دیآ. یم نوریب ششوغآ زا

: دیوگیم مخا واب دنکیم روج و

... یساکع دیرب تلا بند دایم شرآ ...االن هشیم بارخ تشیارآ نکن هیرگ -

و یکشم ِدنلب هنشاپ یاهشفک . دهدیم نییاپ ار شضغب یتخس وهب دنزیم کلپ دنت دنت

دیآ. یمرد ادص هب هناخ رد ِگنز هک هدشن هقیقد ود زونه .و دشوپیم ار شا طالیی

شرآ ِهاگن ِروصت . دنزیم یلوه ِدنخبل هاگآدوخان و... دزیریم نییاپ یرُه ایربک ِبلق

. دنازرلیم ار شبلق

: دیوگیم اجنامه وزا دنکیم زاب شرآ یارب ردار راکتمدخ

... نتسه شرآ اقآ موناخ -

: دیوگیم ایربک هب ور هناورپ

... هشن نوترید ، نییاپ ایب عیرس -

ِنتشادرب اب ایربک و دوریم نییاپ شدوخ هناورپ . دهدیم نییاپ ار شیولگ بآ یاربک

زیچ همه دیآ. یم نوریب قاتا ،زا تسا شنهاریپ ِتس هک شا یتسد ِکچوک ِفیک
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. صقن ویب وعیلا بترم

و دریگیم یقیمع .ِمد دونشیم ار ناش یسرپلا وحا سالمو یادص باال سِنلا نامه زا

. تسا هناورپ هب شرآ ِهاگن هکیلا حرد ! شدنیبیم باال نامه .زا درادیمرب مدق

: دنزیم شیادص و دراذگیم اه هلپ ِراصح یور تسد

؟ شرآ -

هدیشک اهباال هلپ زا شهاگن ...و درگیمرب ادص ِتمس هب دوز یلیخ شرآ

مه سفن یتح یا هیناث ... دوشیم کشخ . دنام یم اه باالیهلپ تسرد و... دوشیم

! دشکیمن

. دنکیم شهاگن طقف . دهد ناشن یلمعلا سکع دناوتیم ،وهن دریگب مشچ دناوتیم هن

تس! ایربک

ار دنخبل . دشکیم تلا جخ یمک کی . دوریم شلا م شبلق ، شرآ ِهاگن ِعون ِندید اب ایربک

ابوا هارمه شرآ ِهاگن دیآ.و یم نییاپ یمارآ اههب هلپ وزا دهدیم نییاپ یتخس هب

یاهمشچ ... شیاهمشچ ... شیاهوم ... شنهاریپ ... شیاپ رسات .زا دوشیم هدیشک نییاپ

یاهبل و... هتسجرب اه هنوگ و ابیز ابکالسو ِتروص . دنربیم لد هک یقارب ِیماداب

دنا! یندیسوب بیجع هک یقارب

وا، هب هدنام هلپ ود ایربک .و دتسیا یم اه هلپ نییاپ تسرد و درادیمرب شتمس هب مدق

: دراد زان هتساوخان و دتسیا یم

-سالم...

و رامخ یهاگن . شیابیز ِتروص دیآ،ات یم باال ایربک ی هدش راک ِنماد زا شرآ ِهاگن و

. دنکیم زارد شتمس هب تسد . نیسحت رپزا ،اما رورغم

... چنف -

یارب دوشیم .و دراذگیم شرآ ِتسد یوت یمرن ارهب شتسد و دنزیم یدنخبل ایربک

و هایس ِراولش تک ؟!اب درکن شغ ، تسا نیرتهب هشیمه سابل و پیت رد هک یدرم

. دروخیم مشچ هب نآ رد طالیی یاه هدر ،هک یکشم ِتاوارک و دیفس ِنهریپ
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یور تسد شرآ ، دسریم وا هب یتقو دیآ.و یم نییاپ شرآ ِکمک ارهب رخآ ی هلپ ود

یا هظحل ایربک یاه مشچ . دسوبیم سح اررپزا شا هقیقس ِرانک و دراذگیم شولهپ

: دیوگیم ششوگ ِمد شرآ .و دتفا یم مه یور

... ایربک یسرم -

میمصت ... تساوخ ار وا هکنیا یارب ... شباختنا یارب ! شندوب ایربک ِمامت یارب ، رکشت کی

تس. وا ِسورع حاال .هک دشاب هکابوا تفرگ

. دنوشیم خرف اباب ِراوس دیآ. یم نوریب هناخ وزا دننکیم یظفاحادخ هناورپ زا

باال همه یدود یاه هشیش و دوشیم شخپ نیشام یاضف یوت یگنهآ ... دننکیم تکرح

کی طقف شرآ .اما دهاوخیم ندیرپ نییاپ وباالو ندیصقر یلک شلد ایربک .و دنتسه

! دسوبب راب رازه رازه و دربب شا هناخ حاالهب نیمه ار ایربک هکنیا . دهاوخیم زیچ

یم شرآ یارب ، نتفرگ سکع ِعقوم اهار تس ژ نیرتابیز هک رناژییا ورپ داش ِرتخد

فاک دنرب یارب یصاصتخا ِلدم کی هک ار یرتخد دسانشیم بوخ ساکع دیآ.و

و پیتشوخ داماد و تسابیز و یا هفرح ردقنا سورع هک یتقو اه سکع ! تسا

نیا تس یدولا مخا و یدج ِداماد بجع .اما دوشیم اه سکع نیرتهب اتعیبط ... هنادرم

ناخ! پیتشوخ

ی هچلوغ نیا . دوریمن شبل یور زا هدنخ و دراذگیم شرس هب رس هک تس ایربک اما

ربخ هچ شرآ ِلد یوت هک دنادیم بوخ ایربک ! تسا رهاظ شا همه دولا، مخا و رورغم

. دراد یسح هچ ، دنکیم شهاگن هریخ روطنیا حاالهک نیمه و تسا

: دیوگیم ششوگ وِمد دنکیم هقلح شندرگ ِرود تسد

! سوبب ونم هملا هیع بشما -

نیا اب تسا تخس ردقچ . دنیشنیم ایربک ِرمک یور شتسد و دوشیم هدرشف شرآ ِکف

: دیوگیم ششوگ دنک.ِمد یراددوخ ، نتساوخ همه

ایب... ماهاب بشما -

درادیم شهگن شرآ . دریگیم سکع ساکع و دزادنا یم ارباال شرس و ددنخیم ایربک
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: دیوگیم رگید وِراب

! گاپ تمربیم مدوخ اب بشما -

: دنکیم زان طقف ، تسا شیادخ زا هک ایربک

... یدیم تروق تسرد ونم ، مایب بشما -

: دنکیم نییاپ باالو یرس و دشکیم هدش،بل هدرشف یاهنادند اب شرآ

! منکیم تاشامت رود زا طقف -هن

ِناشن ار شفیدر و هدرشف یاهنادند و دنکیم شیوزاب ی هلا وح یتشم هدنخ اب ایربک

: دنادیم شرآ

! بشما مرایمرد وتردپ نم -اما

! دیشک ریت شناج تکرب خوا

؟ یشحو ردقنا مرتخد ... هریگیم مدرد وگن یروطنوا -

ی هقدص نابرق شلد یوت و دریگیم ار شتسد شرآ . دوشیم بجعتم شفرح زا ایربک

. دوریم شلوگنخ ی هفایق

ایربک . تسا بش ِتفه تعاس و هدش کیرات اوه ، دنیآ یم نوریب یساکع زا یتقو

هک دنکیم رکف شرآ ... سکعرب .و تشذگ دوز تعاس ردقنا روطچ هک تسا بجعتم

؟! درذگیم رید ردقنا تعاس ارچ

... ندیسر همه االن انومهم وپالخ.. دش رید هچ -هُا

هشوگ زا ایربک . دراشفیم تسد یوت ار ایربک ِتسد و... دتفا یم هار هب تعرس اب شرآ

نییاپ ار شا هدنخ هک دزگیم بل . دنکیم هاگن ناش هدش لفق یاهتسد هب مشچ ی

ار یگدنز هظحل ره دوشیم شرآ تس.اب یگدنز ِسح زا راشرس شدوجو ِمامت . دهدب

. دیمهف

یادص اج نامه .زا دوشیم تیاده هناخ ِگرزب ِطایح ِلخاد هب نیشام و دوشیم زاب رد
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شسورع یارب ار نیشام ورد دوشیم هدایپ نیشام زا شرآ . دوشیم دنلب ولِک تسد

رتدنلب ولک غیج یادص دوش. هدایپ هک دنکیم شکمک و دریگیم ار شتسد . دنکیم زاب

هاگن ایربک . درابیم ناشرس یور هک تسا سانکسا ، دنرادیمرب هک یمدق .ره دوشیم

شوخ یگرزب ِدنخبل واب دهدیم ناکت رس شیارب ، دنیبیم هک ار ییانشآ وره دنادرگیم

. دهدیم ناکت رس طقف شا یتاذ ِتیدج و تناتم اب شرآ .و دیوگیم دمآ

کی هک دتفا یم ییاه هچب هب یا هظحل ایربک ِهاگن هک دنا هتفرن رتولج مدق دنچ زونه

نا رد ناشندید ! شیاه هچب . دننکیم شهاگن دنخبل و قوذ واب دنا هداتسیا هشوگ

: دیوگیم دنلب و دنکیم بوخ سح زا راشرس ار وا ون یاهسابل

؟!! فِسوا -

شدوخ ایربک . دنیایب شتمس اتهب دندوب ایربک ی هراشا ِرظتنم راگنا اه هچب و فِسوا

: دنکیم ناشتوعد

! منیبب اجنیا دییودب -

ناشکت کت قشع اب ایربک . دنیآ یم اه هچب دیآ. یم ششوخ شرآ و... دنا بجعتم همه

ِنیج ِنهاریپ هک دنیبیم الدنو چیم ار نوتب .گال دیوگیم دمآ شوخ و دنکیم لغب ار

: دهدیم شناشن شرآ دیآ.هب یم هچب نیا هب ردقچ راد، نیچ

... نوم یلگ لگ هدز یپیت هچ نیبب -

. دوریمن شبل یور زا دنخبل مه هظحل کی نوتب وگال دشکیم ار هچب پل دنخبل اب شرآ

یلگ... یدش لگشوخ -

ومع! یسرم -

راکچ دهاوخیم شودقاس رگید هچب نیا ِدوجو .واب دنکیم توعد لخاد اهارهب هچب

؟!

ناشیولج یلا حشوخ و غیج اب شوهم . دوشیم دنلب گنهآ یادص . دنوشیم لخاد

همه ناشکرتشم یاهتسود ! دهدیم ناکت ار دوخ یمک کی مه رایماک . دصقریم

ناج! اسیلا ...و... دنتسه
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. تسا لا حشوخ ایربک و شرآ یارب و دراد دنخبل و هداتسیا ناحبس ِرانک هک ییاسیلا

! یهلا دوشب ناشتفوک و دنیآ یم مه هب یدایز رفنود نیا اعقاو

ولین و خرف . دننیشنیم ناشهاگیاج رد اهنامهم هب ییوگ دمآ شوخ زا دعب شرآ و ایربک

. ناشرگید ِتمس رایهوک و هناورپ ،و ناشتمس کی

تسا شیاه هچب هب شساوح ایربک .و دوشیم غولش یمک اهناوج ِصقر اب سنلا طسو

: دیوگیم و

... دیروخب تساوخ نوتلد یچره ... دینورذگب شوخ ... دیصقرب اه هچب -

: دیوگیم یراکتمدخ هب سپس

دقوباالت! نوبرق نک ییاریذپ مه اه هچب نوا ،زا رگیج -

! دروخب شرآ ار شنابز

ردقچ و دنتسه دقاع ِرظتنم !اما شرآ اب مه ...نآ دهاوخیم ندیصقر شلد ایربک

. تسا تخس ناش ودره یارب راظتنا

: دنزیم ادص ار شمسا ییانشآ یادص هک تسا شرآ هب زونه شرآ ِهاگن

؟!! ایربک -

تسا داتسا ِلغب یوت هک یا هجوج و... یدجاس داتسا و منص هاش ِندید واب ددرگیمرب

: دوشیم دنلب یلا حشوخ ،اب

منص! هاش -

ار ایربک ِهاگن ِدر شهاگن . دوشیم هدز تهب ایربک ِناهد ،زا مسا نیا ِندینش زا شرآ

. دنتسین هبیرغ هک دسریم یجوز هب یروابان و تریح ِجوا و...رد دنکیم لا بند

دنا. روابان و ریحتم وا... ِلثم تسرد مه منص هاش و نایک ! دسانشیم بوخ ... دسانشیم

. دوشیم اجباج شرآ و ایربک ِنیب ناشهاگن و

اج... همه زا غراف ایربک و
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: دیوگیم منص هاش ِشوگ ِمد نایک . دزیریم مه هب لک هب شرآ حِلا

؟! یتسنودیم منص -

: دیوگیم تریح اب منص هاش

-هنوهللا!

تس. یضاران رتشیب یلیخ شرآ هتبلا . شرآ تس،وهن یضار دروخرب نیا زا نایک هن

بجعتم منص هاش ِندید اب مه شوهم . دوشیم بارخ شیور و گنر هک یروج کی

: دوریم شتمس وهب تسا

! هشیمن مرواب ؟!! یتدوخ منص هاش منص! هاش -هع

: دیوگیم یزیچ ... تسا بجعتم . دنکیم اجباج شوهم و منص هاش ِنیب یهاگن ایربک

؟! نسانشیم ومه -انیا

.و دنکیم هاگن شرآ وهب ددرگیمرب تس. یسک هچ شبطاخم هک دنادیمن مه شدوخ و

. دوشیم رت بجعتم شرآ ِتروص حتلا ِندید اب

! شرآ -

سرت دراد، هکاالن یسح و...اهنت دنک روج و عمج ار دوخ دناوتیمن و دراد مخا شرآ

هاگن نیا نایک و دوشیمن ادج نایک زا شهاگن . دسرتیم ایربک ِنداد تسد .زازا تسا

. دراد تشحو ندش بارخ زا تدش هب درم ...نیا دمهفیم . دسانشیم بوخ ار

دوب. هنشت شنوخ هب هک دنازرل یردق ار شنت مدآ نیمه زور کی تس. یکچوک یایند

یدرمان ردقچ درک... دب ردقچ درک... ییوربآ یب ردقچ . دنازرل ردقچ ار منص هاش ِنت

... شدروخرب ... شیاهفرح ... شراتفر دوب. یبیجع ِروج کی راب، نیرخآ درک.اما

.ِمد دماین ندرک بارخ یارب . تسین درمان ال!اما ،صا درادن مدآ نیا زا یشوخ لد

: دهدیم راطخا ، دنکیم اجباج ود نآ ِنیب هاگن یگدز تهب هکاب یمنص هاش ِشوگ

! ایگیمن یچیه -
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و تسا منص هاش هکنیا لوا ؟! دیوگن دناوتیم روطچ رخآ . دهدیم وا هب هاگن منص هاش

دهاوخیم مدآ نیا هکنیا موس ! دروخیمن سیخ شناهد رد دوخن هکنیا مود ! مایپ ویدار

؟! درادن هانگ ؟؟؟ ایربک دنک؟! جاودزا ایربک اب

... نایک -

: دیوگیم رت یدج نایک

! مومت . میریم دعب ، میگیم کیربت نوشهب ... ینزیمن فرح هملک -هی

سرتسا اب شوهم هک یتقو صوصخ .هب تسا بجعتم اهنآ کت کت راتفر زا ایربک و

. دیوگیم منص هاش هب یزیچ

: دیوگیم و دریگیم ار منص هاش ِتسد شوهم

شتسود ... دیشک یتخس ردقچ ینودیمن ادخ... ور ...وت همشاداد دقع ِنشج منص هاش -

...هی هنکیم راکیچ هراد تسنودیمن دوب... نووج عقوم نوا ... منکیم شهاوخ ... هراد

هرب... شوربآ دیگن یزیچ تقو

: دیوگیم یدج نایک شا، هدش لوه یاهفرح ِنایم

میدموا ایربک هب کیربت هساو طقف ...ام موناخ هرادن یطبر ام هب امش ِشاداد ِیچیه -

! اجنیا

. دتسرفیم نوریب یا هدوسآ ِسفن و دراذگیم شا هنیس یور تسد شوهم

... دینکیم فطل ... اعقاو نونمم ... نونمم -

: دیوگیم و دراذگیم نایک ی هناش یور تسد هک تسا خرف و

... دینکیم ییاقآ نم... ِرسپ ِقح رد دینکیم یگرزب -

ار ایربک دناوتیم رخآ مدآ نیا ؟!! دیوگب یزیچ دیابن ینعی ، دنکیم رکف منص هاش

یایربک هکاب دراد تقایل یهانپ ِشرآ ال ؟صا تسین ایربک ِفیح دنک؟! تخبشوخ

دنک؟! جاودزا ، تسین دلب یچیه نیدرک یبوخ زج هک نابرهم
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! نایک مگب راذب -

: دنیچیمرو بل منص هاش . دنکیم شیور هب یمخا نایک

! مگب هک هنکیم مکح میناسنا ی هفیظو -

! شا یناسنا ی هفیظو اه... هن شا یمایپ ویدار ی هفیظو

: دنزیم شیادص شوهم

! شهاوخ منص هاش -

اتزا دشکیم یا هشوگ ار ووا دریگیم ار شتسد نایک . دهدیمن شلحم ال صا منص هاش

؟! دنتفر ارچ و تسا هدز تهب ایربک .و دنوش رود اهنآ

: دشکیم و دریگیم ار شتسد شرآ

! هگید نیشب -

: دنکیم شهاگن بجعتم و دنیشنیم رابجا هب ایربک

؟! یشیم ینابصع یلدم نیا ارچ -وت

ار ایربک ِتسد . دیایب رظن هب یداع ات دنک راتفر روطچ دنادیمن و تسا لوه شرآ

هاش و نایک ِتمس هب شهاگیب و هاگ ِهاگن .و دراشفیم شتسد ِنایم هدارا ویب هتفرگ

دهدیم نییاپ ار شیولگ بآ دنا. هداتسیا سنلا ِرود ی هشوگ هک دوشیم هدیشک یمنص

: دیوگیم ایربک هب وور

هن؟ هگم هگید یراد دامتعا نم هب -وت

! دنزیم کوکشم هچ شرآ . دهدیم ارباال شیاهوربا ایربک

: دیوگیم یدنخجک .اب دوشیم نامیشپ شلا وس وزا دشکیم یفوپ شرآ

؟ هگید یماهاب شهت لا...ات یخیب ... یچره -

؟! تسا بارخ ردقنا ارچ شرآ یور و گنر و دوشیمن شیاهفرح هجوتم ایربک
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هیچ؟ -

: دسرپیم وا ارزا نیمه ایربک

؟ شرآ هیچ -

هیچ؟ یچ -

: دریگیمن وا زا هاگن ایربک

... ینکیم هل یراد ومتسد -

دنک. اهر ار شتسد دناوتیمن و دنکیم یمخا یبصع شرآ

هیچ؟ وگب طقف -

: دیوگیم ،دنت هداتفا شناج هب هک یتشحو اب شرآ

! نکن هاگن نم هب ردقنا -

. دنکیم هاگن تسین نایرج هجوتم دایز و هداتسیا شکیدزن هک شردام هب سپس

؟ دایب داوخیمن دقاع نیا سپ -

ار شسدح ،اما درادن ربخ عوضوم زا ردقنآ . دراذگیم شرسپ ی هناش یور تسد ولین

. دشاب هتخیر مه هب ردقنا شرسپ ِرکف دهاوخیمن و... دنزیم

... هسرب هک تس االان نیمه ... مزیزع دایم -

شرآ تسد یوت ارزا شتسد دهاوخیم تس. یروج کی .دب؟! دریگیم یسح کی ایربک

زا هاگن ایربک . دنکیمن اهر ار شتسد و دنکیم شهاگن عیرس یلیخ شرآ . دشکب نوریب

! تسا روخلد ... یزیچ هچ ارچ...ایزا دنادیمن و دریگیم وا

: دراشفیم ار شتسد شرآ

... ایربک -

شهاگن در شرآ . دنیآ یم ناشتمس هب دنراد هک تس ینایک و منص هاش هب ایربک ِهاگن
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تسا هدارا یب . دریگیم یدب یلیخ ِشپت شبلق ، دسریم اهنآ هب یتقو و دنکیم لا بند ار

: دیوگیم سرت واب دنکیم هاگن شسورع ِخر مین هب هک

؟؟؟ بخ ... ینم -مِلا

ار شرآ یزیچ کی . تسه یزیچ کی هک دمفهیم . دزرلیم شرآ ِنحل زا ایربک ِبلق

. هتخیر مه هب روطنیا

ناشتمس ،هب دروخیم لوو نایک ِلغب وت هک ییولوچوک ی هچب ونآ منص هاش و نایک

هاش دنچره ! تشاذگ منص هاش یارب یهیجوت یاکالس هقیقد هس ود نایک .و دنیآ یم

یروآدای اب زونه و... دشن تیذا شتسد زا .مک دیاین شدب رشب نیا زا دناوتیمن منص

.و دراد دوجو شنز یارب هرطاخ نیا هک دیآ یم شدب ردقچ نایک .و دزرلیم شنت شا

. دنوش وربور مدآ نامه اب دیاب حاال

... یدج هتساوخان مه شدنخبل یتح و تسا راددوخ یتخس هب

ِتسد یوت زا شتسد و... دتسیا یم ایربک ، دنتسیا یم شرآ و ایربک یوربور یتقو

. دوشیم اهر شرآ

ادخ یاو ... دیدرک ملا حشوخ ردقچ ... دیدموا شوخ ش! هچب و ونز داتسا -سالم

! منیبب ملغب هرب...ایب تتشرد یاشچ نوا نوبرق یبک یهلا ... هاااااگن ونوش هجوج

ایربک ِشیپ شیوربآ دنکن دیآ...هک یم دنب دراد شسفن . دوشیم دنلب ثکم اب مه شرآ

؟! دهدب شتسد و...زا دورب

: دیوگیم ندنک ناج هب شرآ و... دریگیم نایک ِلغب ارزا ناهیآ ایربک

... دیدموا شوخ -

هب ور طقف . دهدیمن مه ار شباوج یتح و دنکیم شرآ هب یهاتوک ِهاگن منص هاش

: دیوگیم ایربک

! یشب تخبشوخ یلیخ ... ایربک مگیم کیربت -

: دیوگیم شرآ هب ور تخس یلیخ .. تخس ... نایک اما
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.. مگیم کیربت -

: دنکیم هاگن ایربک هب نایک .و دهدیم ناکت رس طقف . دنزب دنخبل دناوتیمن یتح شرآ

... دیشب تخبشوخ ... یخُد کیربت -

یتح هکاالن ار شیور شوخ هشیمه ِداتسا ار... منص هاش ِراتفر اه! دمهفیم ایربک

ار شرورغ و سفن هب دامتعا نآ هک یشرآ تس.و یعونصم و گنرمک مه شدنخبل

. دنزیم فرح دراد یتخس وهب هدرک مگ راگنا

... دیدروآ فیرشت دیدرک نوملا حشوخ منص... یسرم ... داتسا یسرم بخ... -

یاضف کی . تسا رتهب نتفگن یزیچ راگنا ،هک دیوگیمن یچیه . دنزیمن یرگید فرح و

نآ یوت فرح یلک و هدنام هریخ وا هب طقف منص هاش .هک تسا ناشنیب یبارخ

. دنکیم لمحت دراد و هداتسیا اجنیا روز هب راگنا یدجاس داتسا دراد،و شیاهمشچ

هساو مدرُمیم متشاد هک شومَم نیا صوصخ کت!هب کت نوت هسات نوبرق یهلا -

... شندید

شناشن شرآ .هب دشکیم یمارآ و هفخ ِغیج و دراشفیم دوخ ارهب ناهیآ سپس

: دهدیم

؟ شنیبب شرآ -

یدج ِهاگن و مخا هچ منص! هاش و نایک ِرسپ . دزادنا یم هچب هب یا هشوگ ِهاگن شرآ

یاه خاالق ،اب تسا یتریغ داتسا ِدوخ هک راگنا . هچب هرذ کی دراد مه یا

. شا هنادرم و... صاخ

... مگیم ... کیربت -

: دیوگیم منص هاش هب ور مارآ .و دنکیم توف نوریب ار شمدزاب نایک

... هشن تیذا ایربک ، ریگب ور ناهیآ منص هاش -

: دیوگیم یا هدنخ واب دریگیم ایربک ِلغب ارزا ناهیآ عیرس یلیخ منص هاش
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... هشیم رسپ ت هچب نیلوا -

! تفگ یچ

: ددنخیم دنلب و بجعت اب ایربک

یچ؟! هساو -

زا صوصخ ،هب دشکیم تلا جخ یمک . دنارپ ار نیا ارچ دنادیمن مه شدوخ منص هاش

. نایک ِیا هشوگ ِهاگن

دوب. نم رسپ ، یدرک لغب هک یا هچب نیلوا ... نوچ -

: ددنخیم و دنزیم شرآ یوزاب هب تسد ِفک اب ایربک

دش. تیسنج نییعت نوم هچب نیلوا ... امرفب ... هرسپ نوم هچب -

شرآ زا مشچ ، تسین شدوخ تسد هک یندمآ ابدب منص هاش . دشکیم یبل طقف شرآ

: دیوگیم ایربک هب وور دریگیم

هرب! تدوخ هب طقف مراودیما -

ینامیشپ زا راشرس شا هدنخ .هک ددنخیم هدزمرش و مارآ و دشکیم نییاپ هاگن شرآ

تس.

: دیوگیم نایک

...اب دیشب ریپ مه یاپ ...هب کیربت هساو میدوب هدموا ... میشن محازم هگید بخ -

... هزاجا

: دسرپیم هدز تهب ایربک

؟؟؟ داتسا یچ؟! ینعی ؟! اجک -

: دیوگیم منص هاش

... تتوعد زا یسرم دوب. نتفگ کیربت و تندید طقف ضرغ -
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: دیوگیم مارآ و دسوبیم ار شتروص منص هاش . دوشیم کشخ ایربک

... یشب تخبشوخ هک منکیم وزرآ تارب لد هت -زا

: دیوگیم نایک . دوشیمن هدیشک باال مرش زا شهاگن . دنکیم تشم تسد شرآ

... شرآ -اقآ

دشکیم یبل . دناوخیم شهاگن ارزا مرش نایک . دشکیم اگنباال ثکم یا هیناث اب شرآ

: دیوگیم انعم ورپ

مراودیما ... یدیشک یتخس شندروآ تسد هب هساو مه یلک ... یراد شتسود نگیم -

هنودرم ینوتب هک یدش درم ردقنا امتح ... ینک شتخبشوخ یشاب ودلب ینودب ردق

... یسیاو شتیلوئسم یاپ

مه نایک .و دتفا یم دش، لدب درو نایک واو نیب هک ییاهفرح نیرخآ دای هب شرآ

: دهدیم ناکت رس یدنلب ِسفن .اب دنکیم رورم دراد ار زور نامه تسرد

... متفرگ -دای

: دیوگیم منص هاش هب وور دریگیم مشچ . تسا رتمارآ یمک حاال نایک

؟ موناخ میرب -

. دنکیم راختفا ، تسا نیمز یور ِدرم نیرت درم هک ییوا ِنتشاد هب ردقچ منص هاش

شا، یگدنز ی هلحرم نیرت تخس ورد درک مامت شقح اررد یگنادرم هک یسک

: دهدیم ناکت شیارب ورس دنکیم شهاگن قشع دش.اب شا یماح نیرتگرزب

... میرب -

رپزاعالتم هک ییایربک . دنکیم یظفاحادخ رگید ،راب تسا هدنام تام هک ییایربک زا

؟! دسرپب یسک هچ و...زا تسا لا وس

یوگلا نیرتگرزب هک تس ینایک هب شهاگن تس. یگنادرم ردقنا ی هدنمرش شرآ و

ی همه ...هکاب صاخ ... توافتم ِمدآ کی دش. یگنادرم و تفرعم رد شا یگدنز

. تسا بوخ ، ندوب نایک ِلثم ، دنکیم رکف .وحاال تشاد قرف دوب، هدید هک ییاهمدآ
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تس یضار شدوخ .حاالزا دشاب یماح وا ِلثم یمک هک دریگب دای دناوتب رگا یتح

ایربک ِتشپ هروج همه دهاوخیم شلد .و دراد قرف ایند مامت اب شیارب ایربک هک...

! تسه هک یروطنامه دنک.. شلوبق دنک... شرواب . دشاب

: دنزیم ادص هدش بلقنم ابحیلا شرآ هک دنا هدشن رود اهنآ زا یمدق ود زونه

! نایک -اقآ

...هک دنکیم هاگن نایک هب طقف شرآ .و ددرگیمرب شتمس هب ثکم واب دتسیا یم نایک

. تسا ساسح شمنص هاش یور درم، نیا ردقچ دنادیم بوخ

یور یزیچ کی رمع رخآ ،ات دیوگن رگا دنکیم سح وا،اما یارب شنتفگ تسا تخس

. دنکیم ینیگنس شلد

. مراکهدب تموناخ وتو هب حیضوت هی منک...نم رکف -

روطنیا و حیضوت ِلها رگم شرآ ...هک بجعتم و واکجنک . دنکیم شهاگن میقتسم ایربک

؟! تسا ندز فرح

: دریگیمن نایک زا مشچ شرآ

ینعی ... دایم مدب ... ینعی ... دایمن مشوخ شیروآدای هک...زا ینودب ماوخیم -

... منومیشپ بخ...

: دیوگیم رت تخس و دریگیم یمد

ما... هدنمرش ینعی -

دهاوخیمن تقوچیه و دوشیمن فاص مدآ نیا اب شلد تقوچیه دنچره . دمهفیم نایک

توکس ورد دهدیم ناکت شیارب یرس . تسا هدننک یضار شا ینامیشپ ...اما شدنیبب

. دنکیم ناش ودره یارب یتخبشوخ یوزرآ .و دوریم منص هاش اب هارمه و ددرگیمرب

. دنزب یفرح دناوتیمن هک تسا واکجنک و ریحتم ردقنا . دریگیمن شرآ زا مشچ ایربک

رگید ِروج بشما شرآ ارچ ؟!! ینامیشپ و شرآ ؟! یگدنمرش و شرآ

؟!! تسا شرآ ال...نیا صا درک؟! راتفر
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ِتم عال رازه اب دنیبیم ایربک و...کی دنکیم شهاگن وا، نیگنس ِهاگن تفایرد اب شرآ

! بجعت و لا وس

: دنیشنیم و دریگیم ار شتسد طقف

.. نیشب -

: دسرپیم لا وس کی طقف و دنیشنیم شرانک ایربک

هیچ؟! ارجام -

. دهاوخیم راو هناوید ار رتخد ...نیا طقف . درادن یباوج شرآ بخ... و

... یموداب مشچ -

: دیوگیم تقاط یب ایربک

هیچ! ارجام وگب شرآ -

ِندید واب دریگیم مشچ . دنکیم یکبس ساسحا . دشکیم یا هدوسآ و دنلب سفن شرآ

: دیوگیم ، دوشیم سنلا دراو هک دقاع

... یایم ماهاب بشما -

. تسا هدنام باوج یب شا یواکجنک هک دریگیم شصرح ایربک

سلا! دص -

! شدربیم دوخ اب هدش هک مه روز .هب دشکیم یبل طقف شرآ

داتسا . دخرچیم سنلا یجورخ ِتمس هب ایربک ِهاگن . دنیشنیم ناشدقع هرفس رانک دقاع

: دهدیم رکذت شرآ . دنوریم دنراد شا هچب و ونز یدجاس

... هشاب نم ِشیپ تساوح -

: دریگیمن ِردسنلا زا مشچ ایربک

... هئوت ِشیپ مساوح -
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: دنکیم شرآ هب یصاخ هاگن دعب و

! تسه تِهب تساوح مروجدب -

: دنادرگیم ایربک ِتروص یوت یهاگن و دشکیم یبل شرآ

هدب! وباوج ... تیربک هبوخ -

. دریگیمن شرآ زا مشچ ایربک و دناوخیم ار هبطخ دقاع . دنکیم کیراب مشچ ایربک

؟ یدرک یهاوخ ترذعم داتسا زا یچ هساو -

: دهدیم ارباال شیوربا یات کی شرآ

دوب. نایک و نم نیب یزیچ -هی

: دسرپیم دقاع . دهدب ار شباوج دهاوخیم

؟ ملیکو -ایآ

: دیوگیم شا هزماب و الیت نحل اب یسِا همه زا لبق

.. هنیچب لگ هتفر سورع -

رگید راب دقاع . دسریم شوگ هب اهنامهم زیر ی هدنخ یادص ! دراد مه یدنلب یادص هچ

: دسرپیم

؟ ملیکو ایآ موناخ سورع -

: دیوگیم اسیلا ابنیا . دنزیم لُغ شیولگ ات ایربک ِبلق

! دیسرپب هرابود ... راورخ هی هراد زان موناخ سورع -

: دیوگیم مارآ . دریگیمن شرآ زا مشچ ایربک ناج! کمن

؟ یگیم -

: دیوگیم مارآ شدوخ ِلثم شرآ
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وش. شلا یخیب سپ ... ینودب وت ماوخب هک تسین یزیچ -

: دوشیم دنلب دقاع یادص

؟ ملیکو ایآ موناخ سورع ... مسرپیم موس راب یارب -

شلا یخیب دناوتب هک تسین یزیچ شرآ بشما راتفر و هدنام شرآ یور ایربک ِهاگن

: دیوگیم یدج و مارآ شیاهمشچ یوت شرآ دوش.

هدب! باوج -

: دیوگیم یسک . دریگیمن شیاهمشچ زا مشچ ایربک

. داوخیم یظفلر یز سورع -

: دیوگیم دنلب و دریگیم شرآ ِتمس هب یدیلک خرف

! نوشیگدنز عورش هساو لماک ثاثا اب هنوخ دحاو -هی

: دنزیم شا هناش هب یتسد خرف . دنکیم رکشت و دریگیم ار دیلک هدزمرش شرآ

... هنوتدقع یوداک ، تسین یظفلر یز نیا هتبلا -

. دسوبیم ار شتروص و ددنبیم ایربک تسد هب ییابیز ِدنبتسد ولین

. هزیریم تاپ هب یاوخب یچره هدب، مرسپ هب ور هلب امش -

: دیوگیم هدارا ویب دنکیم ناروف ایربک تاساسحا

! ولین هنن یسرم -

: دنکیم الح وصا ددنخیم تلا جخ اب ایربک . دوشیم درگ ولین یاهمشچ

! نوج ولین -

دوش! ایربک ی هدروخ مخز تسا رارق مه ولین و دروخیم فسات هناورپ

ایربک ! رظتنم و دولا مخا دنک. شهاگن هک دنکیم شروبجم و دشکیم ار شتسد شرآ

: دیوگیم یرت مرن ِنحل اب یتقو ، دناوخیم شیاهمشچ ارزا یرارقیب
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... ایربک هدب باوج -االن

ار یدجاس داتسا و منص هاش اب شدروخرب و شرآ بشما راتفر . دریگیم یقیمع سفن

دوشیم هک یشرآ ؟!اب تساوخن ار شرآ دوشیم رگم .اما... درادیم هگن شنهذ ی هشوگ

نیا ورد دنیشنب اجنیا مه رابرازه رگا درک. یگناوید درب... تذل درک... سح ار یگدنز

. تسا هملک کی طقف شباوج ، دریگب ارق هظحل

هل!! ،بــــ یماک ، یهوک ، یمام ی هزاجا -اب

!! یدنلب ی هلب هچ هُا

دقاع . دتسرفیم نوریب یا هدوسآ ِسفن شرآ .و دوشیم دنلب ولک توس و تسد ادص

: دیوگیم هملک کی شرآ و دسرپیم مه شرآ زا

-هلب...

! مامت و

... شرآ صاخ ِهاگن و ایربک ِنتخیر داش.زان اتبسن یگنهآ ناش...اب هرفن ود صقر

شدوخ حاالمِلا هک یرتخد یارب دوریم شسفن . دناخرچیم شتسد ِریز ار ایربک

: دیوگیم ششوگ وِمد دراذگیم شرمک یور تسد ! تسا شناج . تسا

هدب... منوشن بش رخآ وترنه ی هیقب -

: دروخیم ناکت مرن گنهآ اب هارمه و دشکیم بقع ار دوخ زان اب ایربک

... تاهاب مایمن -

: دیوگیم یمرن هب شرآ

... یایم -

! مناخ تیربک ییایب دیاب مه یریمب ینعی

؟ هروز -
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: دهدیم ناکت یرس شرآ

! هروز -

: دخرچیم زان اب ایربک

... مایمن -چن...

: دنادرگیم شرب دوخ تمس وهب دریگیم ار شتسد شرآ

هن؟ دایم تشوخ منک، تروز -

ییوگروز یارب دوریم فعض و شغ دراد ! رگید تس ایربک هک... ناهنپ هچ امش بخ...زا

. شرآ ِصاخ یاه

... مایم طرش هی هب بخ -

: دیوگیم مامت ِیتحار اب شرآ و

هنم! ِشیپ بشما زا تاج نوچ ... یایم طرش و دیق -یب

! شا هناهاوخدوخ و وررپ نحل نیا یارب دریمیم ایربک و

یوت ی هقلح هب ایربک ِهاگن . تسا تکرح لا حرد نابایخ یوت تعرس اب نیشام

یرتشگنا ! دراد شتسود ردقچ و دیآ یم شتسد هب ردقچ و دنزیم یقرب ...هچ شتسد

. دروآ ار شسورع هرخ و...باال هتسشن شرانک هک یشرآ . دنکیم لصو شرآ ارهب وا هک

حاال هکنیا هب دیزرا یم ...هک رایماک یاهمخا ...و رایهوک و هناورپ ِهاگن ِینیگنس ِریز

. تسا هتسشن شرانک ایربک

.حِلا دبوکیم تدش هب ودره ِبلق . تسا مارآ لبق،حاال یاهزور ِسکعرب هک ییایربک

هکاب ییامرگ و... دزرلیم هک یبلق و... هرهلد و... بان و... صاخ سح تس. یبیجع

. تسا هارمه یصاخ یامرس

گنهامه ، گنهآ ِمتیر واب هتفرگ برض نامرف یور شا هراشا تشگنا کون اب شرآ

زمرق غارچ کی یتح ... یرگید ِزیچ چیه هب ،وهن تسا گنهآ هب هن شساوح .اما تسا

؟! دراد یتیمها و...هچ هدرک در مه ار
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یمک ار شتاوارک ،و درادن نت هب تُک .حاالهک دهدیم وا ارهب شا یا هشوگ هاگن ایربک

... تسا هتخیر مه هب یمک شهاتوک یاهوم ..و هدرک لُش شندرگ یور

شهاگن میقتسم ... سکعرب . ددزدیمن مشچ ایربک و... دشکیم شتمس هب هاگن ایربک

شرآ ی هنیس یاه هلضع ِتمس هب هدارا یب شتسد و دوشیم لو شا هدنخ و دنکیم

. دوریم

! هنزیم کمشچ هچ -انیا

! مناخ زیه

: دنزیم ایربک ِبل هب مارآ ار شا هراشا ِتشگنا ِتشپ و ددنخیم یگنرمک مخا اب شرآ

! روخب ونم هگیم ... هنزیم کمشچ یلیخ منیا -

دیآ،رد یم شنهذ هب هک ِرکف اب .اما دنکیم یشرغ شیولگ ِهت وزا دراشفیم مشچ ایربک

: دیوگیم تیدج واب دوشیم ضوع شا هفایق هیناث کی ضرع

ضوع تراتفر ، یدید ور انوا یتقو ارچ یتفگن زونه ... هنزیم هفاضا ِرز هدرک دوخیب -

دش!

: دنزیم شبل هب مارآ شرآ

.. مگب هک تسین مرارق -

: دشکیم نییاپ و دریگیم ار شتسد ایربک

... یگب یاوخیمن هک هیمهم زیچ هی سپ -

.ویب دنزیم دراد، رارق یبوخ ی هقطنم رد هک ار یسکول نامتخاس رد ِتومیر شرآ

: دیوگیم تیمها

... چنف هشیمن طوبرم وت ...هب یچره -

. تسا هتفر شخم یور ، دنادیمن هک ار ییارجام ردقنا ارچ دنادیمن ایربک

ترو هی هب وسکچیه هک وررپ هئوت ... یگیمن ، هشیم طوبرم منم هب نوچ اال متحا -
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؟ نوشیتخانشیم اجک الزا ؟صا یدش یدجاس داتسا ی هدنمرش ارچ ، ینکیمن باسح

ارچ... ؟ دموا یمن ششوخ تزا منص هاش ارچ

: دیوگیم و دناریم نامتخاس گنیکراپ ِلخاد تعرس اب شرآ شفرح ِنایم

؟ یلوضف زا یکرتن -

: دوریم باال ایربک یادص

! مکرتیم مراد بخ -

: دیوگیم ، دنادرگیم ایربک ِتروص رد هک یرامخ یهاگن واب درادیم هگن ار نیشام شرآ

... یموداب مشچ کرتب -

دراذگیم ایربک ِتروص یور تسد شرآ . دوریم دنب شنحل ...و شرآ ِهاگن زا ایربک ِسفن

: تسا سح رپزا شا همزمز و

دنچ نیا یاه یباوخیب ی همه ،ات داوخیم وطالین و قیمع و تحار ِباوخ هی -ملد

؟ یتسه م هیاپ ... ماوخیم هیاپ ... هشب ناربج هام

و یباتیب هکاب ییاهزور ینآ هتسخ ! تسا هتسخ ...و ینتساوخ شهاگن ردقچ

ِسرت زا هتسخ ... ایربک ِنتشادن زا هتسخ ... یرود زا هتسخ . تسا هتشذگ یباوخیب

! شنتشادن

شلد دنام، یمن تباث اج کی هک یهاگن اب شرآ .و دوشیم توکس ناشنیب اه هیناث

دنک. ناراب هسوب ار صاخ و ابیز ِکرتخد ِتروص ِمامت دهاوخیم

! دهدیم ایربک ِبلق هب حیلا هچ هاگن نیا و

؟ همدنچ ی هقبط نوم هنوخ -

: دنکیم شزاون ار ایربک ی هتسجرب ی هنوگ مارآ ، تسش تشگنا اب شرآ

... مهدزای ی هقبط -

: دیوگیم و دراذگیم هریگتسد یور تسد . ددرگیمرب ایربک
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.. میرب بخ -

...هک شیابیز ِنهاریپ نآ ...اب دنکیم دنت اپ روسناسآ تمس .هب دوشیم هدایپ نیشام زا

شرآ .و دوشیم هدیشک نیمز یور ، شدنلب ی هلا وبند هتفرگ شیاهتسد اراب شنماد

. دنکیم شیاشامت راو هناوید ینتساوخ ،اب درادیمرب مدق شرس تشپ هک روطنامه

دوخ واب دریگیم ار شیوزاب شرآ و... دوشیم زاب .رد دنزیم ار روسناسآ ی همکد ایربک

هتسب رد هک نیمه .و دنزیم ار هدزای ی هرامش ی همکد . دشکیم روسناسآ ِلخاد هب

ارباال شتروص تسد کی واب دنابسچیم روسناسآ ی هراویو ارهب ایربک ، دوشیم

. دشکیم

اب ایربک و دنکیم ایربک یاهمشچ هب هاگن یگنرمک ِمخا اب شرآ . دنرادن یسفن مادکچیه

! دشکب سفن دنکیم یعس ، هدنام زاب همین یناهد

... منودب ماوخیم ... هشاب یچره نایک و منص هاش ... یارجام -

: دوشیم هریخ شیاهبل وهب دنکیم مخا شرآ

نک! رکف نم هب طقف -

: دهدیم نییاپ ار شیولگ ات هدز لغ ِبلق یتخس هب ایربک

؟ یدش ش هدنمرش ارچ -

: دراشفیم شتروص یور تسد شرآ

! ینک رکف شهب دایمن مشوخ ایربک -

: دراذگیم شا هنیس یور تسد ایربک

؟ یرادن دامتعا -مهب

ایربک . دتسیا یم روسناسآ . دنکیم شهاگن مه رد یاهمخا و هدش هدرشف ِکف اب شرآ

: دنزیم گنچ ار شزولب

ِیگدنز ...وت هراذیمن ریثات نم ِنتشاد تسود ی هزادنا ور یچیه هک ینودب دیاب دیاش -
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... هشیمن ضوع تقوچیه ...نیا شرآ ینم

: دیوگیم ششوگ وِمد دراشفیم مشچ شرآ

... مگب داوخیمن -ملد

ِرد دیلک اب دوز یلیخ . دنیآ یم نوریب روسناسآ وزا دریگیم ار ایربک تسد هلصاف وبال

... لماک ِثاثا اب یرتم تسیب دصو دحاو . دنکیم زاب ار شدحاو

ولج مدق و دوشیم اهر ایربک ِتسد . دشکیم لخاد دوخ اراب ایربک و دوشیم لخاد

هاگن شرآ وهب ددرگیمرب میقتسم هناخ، ِگرزب سِنلا هب یهاگن مین ِنودب . دراذگیم

. دنکیم

وگب! -

زج یچیه رگید . تسا شا هناخ حاالرد شسورع . ددنبیم شرس تشپ ردار شرآ

! دهاوخیمن نیا

... مگیمن ما، هدنمرش شرطاخ هب هک ور یزیچ -

: دوریم بقع یمدق ایربک

... مسرپیم منص هاش زا منزیم گنز -

: دراذگیم رتولج مدق بیجع ینتساوخ واب دنکیم رت لُش ار شتاوارک هرگ شرآ

... تهب هگیمن -

: دربیم باال ناجیه ارزا شیادص ایربک

! شرآ -

: دشکیم یبل سفن یب شرآ

هدن... همدا هگید -

. دتسیا یم ، دنزیم رازه یور شنابرض هک یبلق اب ایربک
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نک... دامتعا منتشاد تسود -هب

شیاهمشچ هب هریخ .و دشکیم دوخ ِتمس ارهب ووا دراذگیم شرمک یور تسد شرآ

: دیوگیم

نک! دامتعا منتشاد تسود -هب

حاال هک ینتشاد تسود مامت ...اب ودره دعب... .و دوشیم لفق مه رد ناشهاگن یا هیناث

و بت راو...رپ هناوید . دنسوبیم ار رگیدمه نامزمه ، تسا ناشنیب سح نیرتگرزب

دوخ ارهب ایربک ِفیرظ ِنت هک یشرآ و دنزیم شرآ ی هقی هب گنچ هک ییایربک ... بات

. دراشفیم

: درغیم سفن سفن اب ایربک ناشیاه هسوب ِنایم

... تفر مسفن لیف هدنگ -

. دشکیم نییاپ ار کرتخد ِسابل ِپیز تشپ زا شرآ

... ایربک ونم یتشُک -

شرآ . دراشفیم شیاهنادند ِنایم و دریگیم زاگ ار شرآ ی هنیس ناجیه ِروز زا ایربک

. دیوگیم صرح و تذل و درد زا یخآ

! یشحو ِکاپ هلوت -

ِنهاریپ شرآ .و دنکیم زاب ار شرآ ِزولب یاه همکد و ددنخیم هتفر دنب ِسفن اب ایربک

یکی زا یکی . دنکیم ناراب هسوب ار ایربک یاهبل و ندرگ و دشکیم نییاپ ار ایربک

رت! یشحو

... ایربک ِنت یوت ینهاریپ ،وهن... دنامب شرآ ِنت یوت یزولب هن هک یتقو ات

لغب ار ایربک هک یشرآ . دوشیمن عطق مه هظحل کی هک ییاه هسوب ... ناشیاه نیلوا

تسد هک ییایربک .و دنکیم سمل شنتساوخ مامت اراب شنت ِفیطل تسوپ و دنکیم

. دنکیمن ضوع ایند مامت اهاراب هظحل نیا و هدرک هقلح شرآ ندرگ رود

شیاهوم زا شرآ .و دیایب دورف هرفن ود ِتخت ِمرن ِکشت یور شتشپ هک یتقو ات
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رورغ . دنکیم شیاتس شیاه هسوب اراب شنت ِمامت ...ات دنکیم ندیسوب هب عورش

و شزاون القی طقف رتخد نیا . تسا شدوخ ِقح رد تنایخ ، رتخد نیا یارب نتشاد

هک یرتخد . دهدیم رتخد نیا ِندوب یارب مه ار شناج . تسا نتشاد تسود و شیاتس

ِمامت واب ایر یب شتاساسحا . تسا لد ِهت وزا هناصلا خ شیاهدنخبل

یم دراد،ابوا سفن ات ینعی ! یعقاو ِنتشاد تسود ینعی شنتشاد تسود ... شدوجو

. دنام یم شرانک مهزاب یا، یتخس ره ،اب یطیارش ره ،رد دشاب اجره ینعی . دنام

؟! تشاذگ مک نتشاد تسود زا رتخد نیا یارب دوشیم و

: دنزیم بل نتساوخ مامت ،اب شیاهبل یور و دسوبیم ار شیاهبل

! ینم مِلا شهت ...ات تیربک میگدنز ی همه یدش -

********

یعبر کی . تسا جاوم یایرد هب شهاگن و هدرک شا یدوه یاهبیج یوت ار شیاهتسد

. تسا هدش هریخ ایرد جاوما رکف،هب ورد هداتسیا روطنامه هک دوشیم

. دزویم یدرس وِداب هدش کیرات اوه دنا. هدمآ مشلا یوالی هب هک دوشیم یا هتفه کی

کرتخد .و دنورب تسا رارق رگید زور .ود دوشیمن ادج ایرد یهایس زا ایربک ِهاگن اما

. تسا ریگلد یمک ، شرآ اب نتفر ِرطاخ هب زونه

شرآ هکاب نیمه دوب! نیمه شباختنا لا حره .هب دروآ یمن دوخ یور هب هک هتبلا

. تسین نامیشپ ال ...وصا یطیارشره ،ورد ییاجره ... دشاب

، دنکیم رکف هک تسا نیریش یردق هب شرآ اب یگدنز معط ال! ...صا تسین مه یضاران

هناوید هچ ! ییاه هناقشاع هچ و هتفه کی . تشاد دهاوخن نیا ریغ هب یباختنا زگره

دمهفیم هزات ال و...صا یتیبرتیب طباور اهو یزاب فرّشیب و یشحو ... ییاه یزاب

هچ! ینعی ندرک یگدنز

کی ساهلا لا حره ،هن؟!هب رگید دراد قح مه نآ هک تسا هتفرگ شلد ... یمک کی طقف

یماک و یهوک و هنن ِنتشاد هگن یضار مه ونآ دوب هتفرگ شیپ شا یگدنز رد هیور
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. تسا تخس یرییغت دنک.وره ضوع ار شا یگدنز ی هیور دهاوخیم دوب.وحاال

بخ ... دیدج ِیگدنز دوخ...کی هب نداد تیمها ...و یگدنز ِدیدج شور اب ندمآ رانک

. تسا تخس

و دنارذگب شا هداوناخ اب تسا رارق هک دنکیم رکف ییادرف وهب دشکیم یقیمع سفن

ِمرگ شلد طقف . دریگب شضغب هک دوشیم ثعاب مه شرکف یتح دنک. یظفاحادخ

. تسا شرآ ِندوب

ناکت اج رد یمک . دنوشیم هدیچیپ شنت ِرود ییاهتسد هک تس ایرد هب شهاگن زونه

هب امرگ و شمارآ ، دوشیم هدیشک شتروص هب شرآ ِتروص یتقو ...اما دروخیم

. دوشیم ریزارس شدوجو

: تسوربور هب شهاگن و دشکیم یقیمع سفن شوایس

... هسب منک رکف -

: تسوربور هب شهاگن مه ایربک

یچ؟ -

: دیوگیم راو همزمز ، دشکیم ایربک ی هنوگ یور هک یبل اب شرآ

... ینکیم رکف شهب ردقنا دایمن مشوخ -

و دوش هدرشف و دنامب شرآ یاهتسد نایم یروطنیمه دهاوخیم . دنکیم توکس ایربک

ار ششوگ ی الهل شرآ . دزیرب نوریب شرس ارزا اهرکف ی همه و دوش هدیسوب

: دنزیم چپ ششوگ وِمد دسوبیم

؟ تسین سب متِشیپ نم هک نیمه -

ارهب شرس تس. یفاک شیارب ایند ِرخآ ات یکی نیمه . دراذگیم مه یور مشچ ایربک

: دیوگیم و دهدیم هیکت شرآ ی هناش

نک... ملغب رتمکحم -

ار ایربک شوگ یمرن و هنوگ اهراب و اهراب . دنکیم رت گنت ار شیاهتسد ی هقلح شرآ
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: دنزیم وبل دسوبیم

... ینکیم نم ِفرحنم وترکف یراد -

: دنکیمن زاب مشچ ایربک

... هشاب وت شیپ طقف مرکف ماوخیم -

! تسین سپ -

: دهاوخیم شیاهمشچ ورد دهدیم وا هب هاگن ایربک

... هشاب نک یراک -هی

: دیوگیم رتمارآ و دنکیم شیاهبل هب هاگن ایربک . دنکیم کیراب مشچ شرآ

... هشابن متخس ... هشابن مهم مارب ال صا هک یروج نک...هی تدوخ فرحنم ومرکف -

: دنکیم یمخا شرآ

؟ یایب نم اب هتخس -

ِنت یامرگ هب دراد زاین . دربیم هانپ ششوغآ وهب دیریگیم رارق شیوربور ایربک

. دهدیم وا هب یرگید وحِلا سح هشیمه هک یشوغآ هب دراد زاین ... شرآ

! مَنیب نک لغب ... ینورپیم وزاف هک تسین ندموا ابوت لکشم -

: دشکیم باال دوخ ِتروص ارات شتروص و دراذگیم ایربک ِرس ِتشپ تسد شرآ

هیچ؟ تلکشم سپ -

: دیوگیم ار شسح یتخس وهب دنیچیمرو بل ایربک

؟ هریگن ... هریگیم ملد مکی ...وُخ مشب رود یلک ماوخیم نوشزا ... هکنیا رکف زا مکی -

هک تسین یمدآ بخ... .اما دنادیم بوخ ار نیا شرآ و دراد قح هک هتبلا . دراد قح

دنک! فارتعا
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: دیوگیم و دنکیم ایربک ِیندیسوب و... زاب همین یاهبل هب هاگن نیاربانب

... هشاب نم ِشیپ ترکف -

شلد اعقاو و دربیم شیاهوم الی تسد . دسوبیم ترارح اراب ایربک یاهبل دعب و

ییایربک ِیریگلد . تسین ینتشاد تسود ایربک ِیریگلد . دریگب مارآ ایربک ِرکف دهاوخیم

ِرکف هک دسوبیم یروج . تسا هدننک تحاران ، دشاب رناژی ورپ داش دیاب هشیمه هک

... شدوخ طقف . دشکب دوخ ِتمس وهب دنک فرحنم یزیچ ره ارزا ایربک

هنیس ارهب شرس باالیی دنلب ِسفن اب ایربک ، دشکیم بقع یتقو ...و دسوبیم اه هیناث

هظحل نیمه یوت دنک. رکف شرآ ِرانک ندوب تذل هب طقف دنکیم یعس . دهدیم هیکت وا

و نتفر یاوه و بخ...حلا .اما دنکن بارخ ار ششوخ حِلا یرکف چیه و دشاب اه

. دراذگیمن یمک ، دیدج ِعورش

: دیوگیم مارآ و ددنبیم مشچ

هن؟ هگم ... مایم رانک شاهاب مک مک ...دعب هتخس شلوا -

مخا واب دشکیم نوریب ششوغآ ارزا ،وا ایربک ی هتفرگ یادص زا کالهف شرآ

: دیوگیم

! دایمن مشوخ .. مرادن تداع ... شابن یروطنیا -

: دنکیم عمج ار شیاهبل هتساوخان ایربک

... مشب اهنت مکی ... طقف ... مشیم تسرد هگید ی هقیقد دنچ -هی

دیآ. یم شدب رتشیب بتارم هب شداهنشیپ زا شرآ

شهب ردقنا دایمن مشوخ ... دشیم تسرد زور دنچ نیا ،وت هشب تسرد دوب رارق -هگا

... ایربک ینکیم رکف

شوخ شرآ اب دهاوخیم شلد تس. یضاران شندوب روطنیا زا مه شدوخ ایربک

یاهزور و جاوم یایرد کی و شرآ کی ؟! تسه رگم مه اه هظحل نیا زا رتهب . دنارذگب

و یترفاسم رداچ و تسا هدرک هباپ لحاس یوت شرآ هک یشتآ و امرس و زییاپ ِرخآ
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؟! رخآ دهاوخیم هچ رگید و... یبابک وبلا یاچ

وش هنوتسمز ِنشکلا ک هراد م هنن تقونوا ، هریمن مرس مزا هنن رکف ... شرآ مدش لگسا -

ِندز هب شرس یماک ... هنکیم دزمان هراد یهوک ؟! هخآ همگرم ...هچ هنکیم یزیر همانرب

... همرگ شوهم ِخم

: دیوگیم مخا اب شرآ ، دسریم هک اجنیا هب

! هدرک طلغ یماک -

: ددنخیم ایربک

طلغ هدنگ هکیترم تفگیم هقیقد هب ...مد دزیم وت هب افرح نیا زا دایز مه یماک -

! هدرک

دنکیم داب اررپزا شیاهپل ایربک . دنزب یفرح دناوتیمن رگید و دنکیم کیراب مشچ شرآ

: دیوگیم ثکم .واب دنکیم خیلا وهکی و

؟ هشب نوممرگ یرادن یزیچ یداهنشیپ ... همدرس -

ای... دنک فرحنم ار شنهذ یروطنیا دهاوخیم کرتخد . دنوریم باال شرآ یاهوربا

و دهدیم روبع وا رویلپ ِریز ارزا شتسد ایربک ، دنکب یرگید ِرکف هکنیا زا لبق

ی هنارگاوغا ِنحل .واب دراذگیم شرآ ِمکش ِغاد تسوپ یور ار شدرس یاهتشگنا

: دیوگیم شا بالیی نوطیش

! تیسکس ِندب نیا اب نک ممرگ -

دح؟!! نیا ات یرهوش و نز ایادخ

. دنکیم یهارمه ابوا ،اما دهدیم شیاهمشچ هب یخرچ . دروخیم یناکت اجرد شرآ

! هنومن ِیسکس ِرهوش کی ِلثم اقیقد

وگب! وشمسا ؟؟ موناخ تیربک یاوخیم یچ نووووج -

! میوشیم هریخ ایرد یهایس هب
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و دننکیم اهراک نآ وزا ندیلا وم ندیسوب هب عورش ، دننزیم هک یتیبرت یب یاهفرح اب

دنا، هدرک هباپ هک یشتآ ِتمس هب مهاب و دنکیم لغب ار ایربک شرآ ! راوید هب نامیور

. دنوریم

بجع ... رداچ یوت ناشیاه یزاب هناوید ... ایرد ...ِبل شتآ ِرانک درس... یاوه نآ یوت

! دهاوخن ناتلد ... یزیگنا لد یاه هبرجت

ِدر زا شا هناش یمک کی . دشکیم شلغب یوت ار ووا دوریم رانک ایربک ِنت یور زا شرآ

! دهدیم هزم ... شیاهیزاب یشحو زا دیآ یم ششوخ بخ .اما دزوسیم ایربک دیدج ِزاگ

هک یشرآ . دننام یم حتلا نامه یوت فرح نودب یا هقیقد دنچ و دشکیم یدنلب ِسفن

. دسوبیم رابکی هیناث دنچ ره ار شا یناشیپ و دنکیم سمل ار ایربک یاهوم یمارآ هب

: دنزیم بل شا یناشیپ یور

هنک؟ تتیذا هرخسم یارکف یراذیم ارچ ، مینورذگیم شوخ میراد مهاب ردقنا یتقو -

نخان اراب شا یج یج کون و دشکیم طخ شرآ ی هنیس یور شتشگنا اب ایربک

یایربک هب راب نیمرازه یارب و دوشیم ششدنچ تکرح نیا زا شرآ . دهدیم کلقلق

: دهدیم رکذت هتفرگ ضرم

! دایم مدب ایربک نکن -

. دزادنا یم شرآ یاپ یور ار شیاپ و ددنخیم ایربک

مرب! رو تاهاب دایم مشوخ ...نم هگید نک تداع -

ار شیابیز و ینتساوخ ندب . دشکیم بقع ار ایربک ِتسد و ددنخیم مخا اب شرآ

. دریگیم زاگ زیر زیر و دسوبیم

منک... تالیف دایم مشوخ منم -

واپ تسد وهب دربیم تذل ایربک ی هدنخ زا شرآ . دوشیم دنلب اوه هب ایربک ی هدنخ

شسفن ایربک هک دهدیم کلقلق و دریگیم زاگ ار شنت مامت ردقنا . دنکیمن هجوت شندز

! دریمن ور؟ زا .اما دوریم

وت سملا یاج هی شرآ ... منکیم تراکیچ نیبب نک لو ومتسد نک... لو یشحو یآ -خآ
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هن!! اجنوا ...یآ هنومب مراذیمن تندب

رارق دوخ ِنت ِراصح اررد شنت و دریگیم شرس ارباالی ایربک یاهتسد هدنخ اب شرآ

دهد،وهن ناکت ار شیاهاپ دناوتیم هن ایربک و دراد طلست شیور هروج همه . دهدیم

یرپ هدنخ اب شیاهمشچ رد شرآ . دروخیم لوو هدیاف یب اجرد طقف ار... شیاهتسد

: دیوگیم یصرح

؟ یاوخیم مزاب ؟؟ تسین تِسب -

! دنّکب اب شرآ ِتروص یاج کی نادند اب دهاوخیم و دریگیم ارباال شرس ایربک

وتابل نوا طقف ... مرایم تلگشوخ تروص نیا ِزور هب یچ نیبب نک، ملو یراد تارج -

! منکیم دوبک و هایس

دیآ. یم ششوخ یزاب نیا زا ردقچ و درادیم شهگن رتمکحم شرآ

... گاپ هلوت مورآ -

و دنک دازآ ار دوخ هدش، روطره دهاوخیم ... ددنخیم .. دنزیم غیج . دریگیمن مارآ ایربک

یم و دوشیم میلست هرخ دیآ.باال یمنرب شرآ ِسپ زا دنک.اما هلمح شرآ هب

: دیوگیم شنابز دنچره ... دتفا

... هسرب تهب متسد طقف -

وحم شا هدنخ مک .مک دوشیم ایربک یابیز یاهمشچ و باذج ِتروص ِقرغ شرآ

رتخد نیا ِمامت ردقچ و... دوشیم هریخ ایربک ِتنطیش ورپ قارب یاهمشچ .رد دوشیم

تس. ینتساوخ

رپ هدنخ . دوشیم شهاگن ِقرغ مک مک ایربک هک تس یوق یردق هب شهاگن ِسح

دنب رتخد نیا ِهاگن هب شسفن ... دنکیم رکف شرآ . دوشیم لفق مه رد ناشهاگن . دشکیم

هنوگ ... دسوبیم ار شیاهمشچ . دسوبیم ار کرتخد یوربا ِنایم و دوشیم مخ ! تسا

شیادص و دنکیم هاگن شیاهمشچ رد ار..وزاب شیاهبل ار... شا ینیب کون ار... شیاه

. دوشیم راد شخ ، درادن زرم دحو هک ینتساوخ زا

! هرتخد منکیم راک همه تهاگن نیا و تاه هدنخ هساو -
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نیب هاگن شرآ . دنزیم قرب شیاهمشچ و دنکیم ضغب شرآ ی هلمج کی نیمه اب ایربک

. دنکیم اجباج شا یماداب و هایس یاهمشچ

یاوخیم نم وراب یگدنز ینعی ، یدرک باختنا ونم و یدنوم ماهاب هروج همه یتقو -

هن؟ هگم

: دشکیم یبل سفن یب شرآ . دهدیم ناکت دییات هب رس شیاهمشچ رد هریخ ایربک

... تیربک منم تیگدنز -

: دنکیم رارکت ایربک

... ییوت میگدنز -

: دیوگیم یا هدنخ کت اب شرآ

! ییوت منم ِنوج -

هچ دنادیمن ، دزادنا یم ارهبتالمط شبلق هک یا هنایشحو یاهسح طرف زا ایربک

و دنکیم شهاگن طقف ! دهد زورب دیاب هک روطنآ دناوتیمن یتح شرآ ِراصح و...رد دنک

. دریمیم شرآ ِهاگن یارب راب رازه

: دیوگیم یدنلب ِسفن اب شرآ

و منیبب ور وت ِریگلد ِهاگن منوتیم نم هگم ... مشاب هاوخدوخ منوتیمن رفن هی وت هساو -

داش و نوطیش هشیمه دیاب تیربک یامشچ ؟ هشابن مهم مارب و مشاب لا یخیب

... نشاب ریگلد امشچ نیا هک منک لمحت منوتیمن ...نم هشاب

اهفرح نیا ردقچ دنک. لر تنک یمک ار شسح ات دریگیم زاگ ار شنیریز بل ایربک

دراذگیم ایربک مرن ی هنوگ یور تسد . دنکیم اهر ار ایربک ِتسد کی شرآ دنا. ریگسفن

: دیوگیم و

... میرب هشیمه هساو تسین رارق ... نکن ونتفر رکف -

،هک دنکیم شهاگن روابان ردقنا و دروخیم اج شرآ ِفرح زا ردقنا . دوشیم کشخ ایربک

! دمهفب ...هک دونشب ار فرح نیا رگید ِراب دراد زاین راگنا
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یچ؟! -

: دروآ یم نابز دراد،هب نهذ رد زا شیپ ِتقو یلیخ هک ار یرکف شرآ

؟ یشیم نم حارط یتفگ -

دوش: دنلب دنکیم یعس و دراذگیم شرآ ی هناش یور تسد یمهفن اب ایربک

؟!! یتفگ یچ وگب هگید راب هی نم ِناج ؟! یتفگ یچ شرآ -

: دیوگیم و دوش دنلب دراذگیمن شرآ

ووت! نم طقف ؟ یشیم نم ِیصاصتخا ِحارط ؟ یتسه تفرح یاپ هدب! ونم باوج -

: دشکیم یبل شرآ . دنزب یفرح دناوتیمن یروابان .زا دنکیم زاب ناهد ایربک

ِرس تکرش هام.اما شیش باالی مدیاش هام، راهچ هس دیاش ... میریم یتقو دنچ -هی

... هنوم یم شاج

. دنازرلیم لد بیجع شرآ یاهفرح . دنزیم کلپ ایربک

؟!! تتکرش -

. دنکیم یراک ره هاگن نیا یاشامت یارب شرآ

هراد ،االنهک مدیشک وشتمحز سلا ...هی هزوسیم مرب...ملد و شمزادنب هشیمن -هرآ...

تیذا روجرازه و هتخس ناریا وت راک دنچره منک... شلو ماوخیمن هسریم هجیتن هب

اجک ، مینکن یراک هی اجنیا بخ... ...اما هشیمن ییاج چیه زا مه یتیامح چیه و ننکیم

؟ مینک

رت هتخپ شدیاقع ردقچ ... دسریم رظن هب رتدرم ردقچ . دهدیم شوگ طقف رگید ایربک

یزادنا هار شدوخ هک ار یتکرش و دورب هک دزوسیم شلد اعقاو شرآ .و تسا هدش

و دشاب هتشادن دوجو یتیامح مهردقچره دنک. اهر ، هدیشک ار شتمحز ردقنا و هدرک

مهزاب ،اما دنشاب رگید یاهروشک رتزا بقع یلیخ کاشوپ و دنرب یدمو هنیمز رد

همانرب ،ای دنکب تسا رارق یراک رگا دراد،اما دایز یتخس ... رگید تسا شدوخ تکلمم

. دهد ماجنا شدوخ روشک یوت دراد، یرکف و
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: دیوگیم ایربک هب ور

نوشلد یراکره نوشدوخ رایهوک و تنامام راذب کال! یشیم فاک دنرب لا یخیب -

یداد تلا خد وتدوخ یچره هسب هگید ... نایمرب مه ِسپ زا منوشدوخ ... ننکب داوخیم

قفاوت هب نوشدوخ راذب ... یدش نوش یتحاران و ندوبن یضار و ندرک مخا نارگن و

هار ونومدوخ ِدنرب اب نومدوخ ِیدیلوت مه ننک...ام هرادا ونوش یدیلوت و نسرب

... میزادنیم

ضغب ایربک ِتاساسحا ِمامت ؟! دشاب هتشاد دوجو دناوتیم مه نیا زا رتهب یداهنشیپ

: دیوگیم ادص یب واب دوشیم

؟! شرآ یگیم تسار -

: دیوگیم راو همزمز و دسوبیم ار شبل ی هشوگ شرآ

؟ حارط موناخ ینکیم راک نم -اب

باالیی دنلب ِغیج . دنکیم ناروف شتاساسحا وهکی و... دنکیم توکس یا هیناث ایربک

، دسریم شبل هک ار شیاجره و دنزیم همیخ شرآ یور و درادیمرب زیخ . دنزیم

! ییایربک ِرکب ِیزاب هناوید نیمه . دهاوخیم ار نیمه و ددنخیم شرآ . دسوبیم

! تفرگ مارآ شلد هرخ... .باال دنکیم شیاشامت شرآ و دصقریم ایربک

هدنیآ یاه همانرب وزا دنروخیم یاچ و دننام یم شتآ رانک رداچ، نآ یوت بش همین ات

ییاهزیچ هتسبرس شرآ و دسرپیم لا وس ایربک ... دننزیم فرح . دننزیم فرح ناش

ایربک . دیوگیم شیارب درک، نایک و منص هاش هکاب یروآ مرش ِراک و هتشذگ ِدرومرد

هک یشرآ نآ اب ردقچ ، شرآ نیا هک دنیبیم مشچ هب دراد .اما دوشیم هز تهب اه هقیقد

و دنک فیرعت دشکیم تلا جخ هک نیمه . تسا هدرک قرف دوب، هدید لوا یاهزور

یکی یاهفرح و مخا نیمه ؟! تسین یفاک ، دوشب یروآدای شیارب هک دوشیم شمرش

تسود لبق ِربارب اهدص ار ،وا دنزیم جوم شیاهمشچ یوت هک یمرش و نایمرد

؟! دنکیمن رت ینتشاد

هچ . دنزیم یدنخبل هدش، ریزارس شدوجو هب شرآ ِرانک ندوب رطاخ هب هک یشمارآ اب

! یشمارآ رپ دنخبل
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... شرآ یسرم -

یاه هلعش وهب دراذگیم شا هناش یور رس ایربک . دنکیم شهاگن یلا وس شرآ ؟! نیمه

ییامرس ، تسا شا یمرگلد نیرتگرزب هک یشرآ ِرانک ... تسین شدرس . دنکیم هاگن شتآ

. تسیا هیاپ و مرگ ِرتخد ایربک .وکال... دنکیمن سح

تلا جخ شنتفگ زا هک یسرم ... یدرک دامتعا منتشاد تسود هب هک یسرم -

ترذعم منص هاش و نایک وزا یداسیاو تیراک هوگ یاپ هنودرم هک یسرم ... یدیشکیم

... یدرک یهاوخ

: دهدیم یرکذت شرآ

! ایربک -

: ددنخیم و دنکیم شهاگن یمشچ ریز ایربک

... متشاد منم . نراد نوشیگدنز وت ایراک هوگ نیا زا همه -

: دیوگیم تنطیش ورپ راو چپ وچپ ددنخیم دعب و

یا یزاب لگسا بجع . متفر تباال هدش قالب یاتسد وزا مدش ریگوج راب -ثمالهی

یدیشک وتمینوشیپ ؟ یدوب نم ِراولش وت هاگتسد مدو ِلا بند هتدای زور... نوا مدروآرد

یدیمهف و یدز تسد مهب ووت تلغب وت مداتفا وهی ! ینک ادیپ یزیچ هی هک مکتشخ هب

! مرتخد

. دروخیم صرح شدوخ ِتسد زا زور نآ ِیروآدای اب زونه و ددنخیم و دیوگیم

هنکباال تسوب تساوخیم هک رشب نیا ِلوک رسو زا دیاب ارچ وت رتخد وگب هخآ -

... مداد ول ومدوخ یتحار نیمه ؟هب یریم

ی هرطاخ ال صا دیآ. یم ششوخ و دریگیم شا هدنخ زور نآ یروآدای اب زونه شرآ و

ال صا ایربک هک تسا نئمطم ؟! تشاد گرزب ِیزاب هوگ نآ هب یطبر هچ یلا، حاب نیا هب

و حلا ساوخیم طقف هرطاخ نیا وحاالاب هدرکن اه یراکبارخ نیا زا شا یگدنز رد

دنک. ضوع ار ناشیاوه
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... تمسوبب مساوخیم زور نوا -

: دنکیم وا هب ییارذگ ِهاگن شرآ . دنکیم دنلب رس بجعتم ایربک

رتخد ! یرتخد مدیمهف یتقو دوب حلا نیرتهب ،اما یدرک رارف هکنیا اب زور نوا -

تحار ! داوخیم ملد هک یرکف روج منک...ره رکف تهب تحار متسنوتیم ینعی تندوب

... هرتخد هی لوغشم مرکف هک مدوب هدش

شرآ و دوشیم شیادص یوت سح ِقرغ ایربک . تسا سح رپزا شت مجال ِمامت و

: دنکیم هاگن شیاهمشچ رد میقتسم

! هیگدنز ِدوخ رتخد نیا -االن

لغب ار شرس شرآ . تسا شهاگن یوت شسح ِمامت و دنکیم شهاگن طقف ایربک

ار!هک ایربک امامت یایربک . دسوبیم شنتساوخ لد ِمامت اراب شیاهوم یور و دریگیم

یارب دیاب ... تشاد شتسود دیاب دوب... شبقارم دیاب و تسا یگدنز کی رتخد نیا ِقح

درُم! شا ینابرهم رپزا یاهمشچ

و تواخس ِمامت اب شرآ هک یزیچ . دریگیم لغب ار یگدنز و ددنبیم مشچ ایربک و

. دنکیم یگدنز ... دریگیم مارآ داد. هیده وا هب یگنادرم

نایاپ

ایربک

ژدا نرون نیریش

1399/7/8




