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*** 
موهایم  را  با   کامل  جمع  کردم  و  و  روی  شانه  ی  چپم  

.ریختم 
نگاه  آرامم  را  از  آینه  جدا  کردم  و  برگشتم  و  صدای  

جیغ  خانوم   پنلوپه  باعث  شد  عصب   دوباره  موهایم  را  
پشت  رسم  بریزم  و  لباس  عروس   دست  و  پا  گی   را  

 دوباره  در  تنم  َرَصد  کردم 
دنباله  سفید  و  بلند  لباس  عروس  را  به  چنگ  گرفتم  و  

.از  اتاق  خارج  شدم 
ی  رنگ   واقع   وارد  سالن  شدم  و  روی  کاناپه  های  شی 
در  گوشه  ی  سالن  درست  کنار  پنجره  های  رسارسی  

زوج  جوان   نشسته  بودنند  و  دخی   چاغ  و  برنزه  با  
دهب   که  کم  گشاد  به  نظر  م  آمد  با  اشتیاق  به  من  

اهن  تنم  زل  زده  بود  .که  نه ...به  پی 
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درست  بر  خالف  او  مردی  که  کنارش  نشسته  بود  و  
اهن   دستش  را  دور  کمر  دخی   حلقه  کرده  بود  به  پی 

که  نه ...بیشی   با  چشمانش  داشت  مرا  درسته  م  
 !بلعید 

خیل  خوشگله !واقعا  توی  تنم  سبکه  پارچه  ی  خیل  -
  !نرم  ام  داره  واقعا  به  نظرم  تو  تن  شما  معر که  است 

از  دروغ  هان   که  م  گفتم  عجیب  خنده  ام  گرفته  بود  
و  عجیب  تر  این  که  نیش  خانوم  پنلوپه  بیش  از  پیش  

 !کش  آمده  بود 
دخی   از  جا  پرید  و  به  سمتم  آمد  و  با  همان  لبخند  

ش  آمده  گفت  :ک 
 .این  عالیه،خیل  نازه  من  این  لباس  رو  م  خوام -

مرد  بالخره  چشم  از  رسشانه  های  من  گرفت  و  بلند  
اهن  از  نزدیک  به  من   شد  و  به  بهانه  ی  دیدن  پی 

.نزدیک  شد 
لبخند  حرص  زده  ای  به  صورت  رنگ  پریده  ام  نقش  

 :زدم  و  گفتم 
.اگر  دوسش  دارید  که  برم  عوضش  کنم -

 :دخی   با  هیجان  دست  زد  و  گفت 
 .آره !عاشقشم -

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 



خانوم  پنلوپه  داشت  از  جنس  لطیف  و  نرم  نداشته  ی  
اهن  حرف  م  زد  و  من  دوباره  دونباله  لباس  را  به   پی 

ه  ی  مرد  به  اتاق  پرو   چنگ  گرفتم  و  زیر  نگاه  خی 
.برگشتم 

بعد  از  در  آوردن  لباس  به  کمک  جودی  که  مدام  از  
رنگ  پوستم  و  زیبان   دو  چندان  لباس  با  نشستنش  در  
تنم  حرف  م  زد  از  اتاق  خارج  شدم  و  کیف  شانه  ای  

:ام  را  روی  دوشم  جابه  جا  کردم  و  داد  زدم 
خان وم  پنلوپه،من  باید  برم -

از  راه  روی  اصل  وارد  سالن  شد  و  با  توجه  به  لبخند  
بزرگ  که  روی  لب  های  کوچک  و  رژ  خورده  اش  پیدا  
بود  فهمیدم  که  توانسته  با  قیمت  خون   لباس  عروس  

.را  بفروشد 
به  سمتم  امد  و  دست  دور  شانه  هایم  انداخت  و  

:گفت 
خیل  عال  بودی،فکر  نم  کردم  این  قدر  جذا ب  -

!باش  
ابرو  بال  انداختم  و  موهایم  را  پشت  گوش  زدم  و  
ی  زدم  و  به  سمت  می    گوشه   لبخند  تمسخر  آمی  
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سالن  رفت  و  روی  می    نشست  و  دست  برد  و  پاکت  
:سفیدی  را  برداشت  و  به  سمتم  گرفت  و  گفت 

اولی    حقوقت -
.لبخندم  این  بار  رنگ  واقعیت  به  خود  گرفت 

شاید  بتوانم  خواهرم  را  کم  فقط  کم  خوش  حال  
 ! کنم 

م  توانم  از  خریدن  چکمه  های  قرمز  و  دوست  
ین   داشتب   ای  که  نگاه  خوش  رنگش  را  از  پشت  ویی 

وع  کنم  ه  ی  خود  کرده  بود  رس  .مغازه  خی 
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ن   حرف  به  سمت  راه  روی  اصل  رفتم  و  صدای  بیش  
از  اندازه  ظریف  و  جیغ  مانندش  اعصاب  شنوان   ام  را  

 .تهت  تاثی   قرار  داد  
.فردا  ساعت  چهار  منتظرتم،تاخی   نداشته  باش -
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ابرو  در  هم  کشیدم  و  بدون  نگاه  کردن  به  اون   که  
چند  قدم  دور  تر  از  من  روی  می    کارش  نشسته  بود  

:بلند  گفتم 
 .باشه  ،م  بینمت -

از  راه  رو  خارج  شدم  و  کاش  دیواری  بود  و  جرعب   هم  
.بود  تا  رسم  را  ب ه  آن  م  کوبیدم 

هم  کالش  کودگ  ام  که  نم  توانست  بدون  کمک  یک  
خط  امال  بنویسد  حال  مزون  لباس  عروس  داشت  و  
یک  از  ثروتمندان   بود  که  حسان   دلم  کتک  زدنش  را  

 !م  خواست 
.کال  میانه  ی  خون   با  ثروتمندان  نداشتم 

 .شاید  دلیلش  عقده  بود  و  شاید  فقر 
توی  ایستگاه  اتوبوس  نشسته  و  به  شلوار  جی    یخ   ام  

.زل  م  زنم 
زاپ  دار  است  نه  این  که  مودلش  به  روز  و  زاپ  دار  

باشد  دیشب  این  بالرا  رسش  آوردم  تا  سوراخ   که  
درست  براثر  کش  آمدن  تارو  پودش  در  مدت  زمان   
   استفاده  به  وجود  آمده  بود  را  پنهان  کنم  با  

طولن 
تیغ   که  از  همسایه  دیوار  به  دیوارم  قرض  گرفته  
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ب ودم  به  جانش  افتادم  و  چندین  تا  سوراخ  کوچک  و  
 .بزرگ  بر  رویش  نقش  زدم 

.حداقل  الن  دیده  نم  شد  که  چه  قدر  کهنه  است 

موهایم  را  با  دست  چنگ  زدم  و  به  عقب  هدایتشان  
.کردم 

مردی  که  کنارم  نشسته  بود   هوا  خیل  گرم  بود  و  پی 
هر  چند  لحظه  خمیازه  ای  م  کشید  و  رسما  اعصابم  

 .را  تحریک  م  کرد 
ن   حوصله  بلند  شدم  و  به  آل  استار  های  رسمه  ای  و  

 .جدیدم  زل  زدم 
.تازه  خریده  بودم  از  یک  دست  فروش  در  بازار 

 !قیمتش  مناسب  بود 
با  متوقف  شدن  اتوبوس  روبه  رویم  ن   توجه  به  پی   
مرد  از  پله  ها  با  رسعت  بال  رفتم  و  دست  به  میله  

گری  در  دست  داشت   کنار  پس  لغر  اندام  که  همی 
 .و  هر  چند  لحظه  به  آن  گازی  م  زد  ایستادم 

آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  امید  وار  بودم  شکمم  آبرو  
 .ریزی  راه  نیندازد 

ی  نخورده  بودم  .از  دیروز  ظهر  تا  به  الن  چی  
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کارت  زدم  و  رسم  را  میله  چسبانده  و  چشمانم  را  
 .بستم 

با  هر  تکان  خوردن  اتوبوس  چشم  باز  م  کردم  و  به  
 .اطراف  زل  م  زدم 

ی  ام  را  کم  در  تنم  مرتب  کردم  و   ت  خاکسی  ن   رس 
.بند  کیفم  را  دوباره  روی  شانه  ام  تنظیم  کردم 

با  توقف  اتوبوس  دستم  را  از  میله  جدا  کردم  و  لحظه  
.ای  تعادلم  را  از  دست  دادم  و  به  پس  برخورد  کردم 

 ببخشید -
ه  در  چشمانم  در  حال  که  دهانش   رس  بلند  کرد  و  خی 

گری  ک ه  کوفت  م  کرد  پر  بود  گفت  :از  همی 
  !مراقب  باش -

ابرون   بال  انداختم  و  رسی  تکان  دادم  و  از  اتوبوس  با  
 .رسعت  خارج  شدم 

مسی   خانه  را  در  پیش  گرفتم  و  هرچه  بیشی   م  
.گذشت  خانه  ها  و  پوشش  ها  تغی   م  کرد 
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بینشان  یک  را  تشخیص  دادم  دست  بلند  کردم  و  داد  
:زدم 

 !ویک -
رسش  را  برگرداند  و  با  دیدنم  توپ  را  به  سمت  پس  قد  

.بلند  و  سیاه  پوسب   پرت  کرد  و  به  سمتم  دوید 
لبخند  زدم  و  روی  کاله  رسش  بود  آرم  یانکیا  

.خودنمان   م  کرد 
ریس -  !ت 

ابرو  بال  انداختم  و  لپش  را  کشیدم  و  با  لبخند  محوی  
:گفتم 

چه  قدر  بازی  م  کب   آخه  !مگه  پسی  که  این  همه  -
؟    با  پسا  بازی  م  کب 

چشمای  براق  و  سیاهش  را  به  چشمان  جمع  شده  از  
 :تابش  مستقیم  آفتابم  دوخت  و  گفت 

.من  هیچ  فرق  با  پسا  ندارم !از  اونا  هم  قوی  ترم -
د  و  به  موهای  کوتاه  و  مدل   لبخندم  عمق  م  گی 

.پسانه  اش  زل  م  زنم  و  بلند  م  خندم 
  !واقعا  نگران  شوهر   آیندتم -

با  تعجب  نگا هم  م  کند  و  دست  در  کیفم  م  برم  و  
پاکت  سفید  رنگ  و  خارج  م  کنم  و  در  مقابل  نگاه  
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ه  اش  مقداری  که  باید  را  برم  دارم  و  پول  را  به   خی 
م   .سمتش  م  گی 

د  و  با  چشمانش  سوال  براندازم  م  کند  .پول  را  م  گی 
این  رو  بده  به  مامانت،کرایه  خونه  ماه  قبل   و  بهش  -

 .کرایه  این  ماه  رو  سغ  م  کنم  زود  تر  بدم 
:رسی  تکان  داد  و  پول  را  در  جیبش  گذاشت  و  گفت 

!پولدار  شدی -
به  لحن  جدی  و  بامزه  اش  خندیدم  و  موهایش  را  به  

هم  ریختم  و  درحال  که  خم م  شدم  و  قفل  در  را  باز  
:م  کردم  گفتم 

!بودم -
هردو  م  خندیم  و  در  حال  که  به  سمت  خانه  

کوچک  و  ساده  ی  روبه  روی  خان ه  ام  م  دود  داد  م  
:زند 

  !دروغ  گو  ها  تو  جهنم  م  سوزن -
م  و   م  خندم  و  نگاه  از  قد  و  بالی  نه  ساله  اش  م  گی 
در  کشون   گاراژ  را  به  زور  بال  م  برم  و  وارد  خانه  م  

شوم 
البته  که  نامش  خانه  نیست  گاراژ  کوچک  و  تاریک  

.است  که  یک  تخت  کوچک  در  گوشه  اش  قرار  دارد 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



یک  پنجره  ی  کوچک  روی  سقف  درست  بالی  تختم  
 .و  یک  می    و  کمد   دست  دوم 

یک  دوش  حمام  در  گوشه  سمت  چپ  اتاق  قرار  دارد  
که  دور  تا  دورش  را  خودم  پرده  پالستیک  زده  ام  و  

.دستشون    ن   در   درست  کنارش  قرار  دارد 
 !خدارا  شکر  که  تنها  ام 

نیش  خندی  زدم  و  کیفم  را  روی  می    پرت  کردم  و  
موهایم  را  پ شت  گوش  زدم  و  روی  تخت  دراز  

.کشیدم 
چند  لحظه  چشم  بستم  کل  کار  برای  انجام  دادن  

شان  نیاز  به  پول  داشت   !داشتم  و  بیشی 
نفس  در  سینه  گره  زدم  و  چشم  باز  کردم  و  روی  

.تخت  نشستم 
از  یخچال  فریزر  کوچک   گوشه  اتاق  یک  تخم  مرغ  و  
.چند  تکه  خیارشور  از  کنسو  مخصوصش  درآوردم 

وع  به  درست   اجاق  گاز  کوچکم  را  روشن  کردم  و  رس 
  !کردن  غذای  شاهانه  ام  کردم 

اق  ام  پایان   با  تکه  ای  نان  مانده  از  دیروز  به  غذای  ارس 
دادم  و  بعد  از  عوض  کردن  لباس  هایم  با  شلوار  جی    
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ت  جیگری  ام  و  انداخی    کوله  پشب    مشک  و  ن   رس 
.سیاهم  بر  روی  دوشم  از  خانه  خارج  شدم 
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  کار  پیدا  کردی  تریس؟ -
رس  بلند  کردم  و  دست  از  قفل  کردن  در  گاراژ  کشیدم  

 .و  بلند  شدم  و  برگشتم 
.به  چشمان  درشت  و  قهوه  ای  رنگش  زل  زدم 

 :لبخندی  زدم  و  آرام  گفتم 
سالم،آره  کار  جدید  پیدا  کردم  حقوقش  خوبه  دارم  -
.کم  پول  جمع  م  کنم  تا  زود  تر  بیارمش  پیش  خودم 

ه  لباس  لیمون   و  پیش  بند  سفید  دور   نگاهم  خی 
کمرش  افتاد .در  یک  رستوران  در  محله  ی  بال  تر  کار  

.م  کرد 
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کیفش  را  به  دست  گرفت  و  شانه  ام  را  با  دست  
آزادش  لمس  کرد  و  با  مهربانانه  ترین  لحن  ممکن  

:گفت 
ممنون  بابت  اجاره  خونه  بهش  نیاز  داشتم،نمیدون   -
...که  وی ک  بزرگ  شده  و  باید  برای  کالجش  پس  انداز 
لبخندی  زدم  و  میان  جمله  ای  که  خوب  رس  و  تهش  

 :را  م  دانستم  پریدم 
م  دونم ...م  دونم  نیازی  به  تشکر  نیست .من  سغ  -
.م  کنم  از  این  به  بعد  رس  وقت  پول  اجاره  رو  بدم 

لبخند  زد  و  لبخند  زدم  ن   شک  او  یک  از  خوش  
.شانس  های  من  در  بخت  آزمان   زندگ  بود 

هیچ  صاحب  خانه  ای  حاض   نم  شد  به  یک  دخی   
بچه  شانزده  ساله  خانه  ای  بدون  گرفی    اجاره  تا  شش  

!ماه  کرایه  دهد 
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م  را  به  سمت  خیابان  اصل   از  او  که  جدا  شدم  مسی 
.کج  کردم 

ن   حوصله  تر  از  آن  بودم  که  چشم  انتظار  ات وبوس  
جر  کننده   بنشینم  و  لت  های  محل  با  حرف  های  می  

ساننم   .و  ترسناکشان  بی 
پس  با  قدم  های  بلند  و  محکمم  مسی   بازار  را  در  پیش  

.گرفتم 
کم  کم  صدای  همهمه  و  موزیک  که  پی   مرد  همیشک  
در  کنار  دروازه  چون   با  ویالون  م  نواخت  باعث  شد  

 لبخند  بر  لبانم  نقش  ببندد 
قدم  قدم  میان  م ردم  که  در  حال  خرید   ماه  و  

.خوراک  و  لباس  بودنند  م  گذشتم 
ه  ی   بدلیجات  فروش   هان   م  شد   گاه  نگاهم  خی 

که  دستبند  ها  و  گردنبند  های  مهره  ای  و  بامزه  ای  م  
فروختند 

بالخره  به  مغازه  مورد  نظر  رسیدم  همی    جا  بود  که  
ین   نگاه  براق  و  زیبایش  مشتاق  کفش  های  پشت  ویی 

 .شد 
ین  چشم   به  چکمه  های  کوچک  و  قرمز   پشت  ویی 

.دوختم  و  وارد  مغازه  شدم 
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مرد  جوان  با  لبخند  و  موهای  فرفری  و  بزرگ  که  
اندازه  دوتا  رس  بر  روی  رسش  خود  نمان   م  کرد  

:نگاهم  کرد  و  لبخندی  زدم  و  گفتم 
ین  چه  قدره؟ -  سالم  قیمت  چکمه  های  پشت  ویی 

**** 
به  بستب   ای  که  هرلحظه  با  هربار  کشیده  شدن  زبان  

 کوچکش  بر  رویش  کوچک  و  کوچک  تر  م  شد 
ه  شدم  و  لبخندم  واقغ  تر  از  هر  واقغ  ای  در   خی 

.دنیا  بود 
 ممنونم  ترسا -

خم  م  شوم  و  لپ  های  نرم  و  سفیدش  را  م  بوسم  و  
دستانش  را  با  دستمال  کاغذی   در  دستش  پاک  م  کند  
:و  برم  گردد  و  با  اشتیاق  نگاهم  م  کند  و  م  گوید 
 چه  قدر  خوشگل  شدی  !موهات  رو  رنگ  کردی؟ -
 :لبخند  م  زنم  و  غرق  چشمان  روشنش  م  گویم 

،لباس  عروس  م  پوشم  و  - کار   جدیدم  مثل  مدلینگ 
اونان   که  م  خوان  بخرن  توی  تن  من  م  بیی    و  من  
 .باید  خوشگل  به  نظر  برسم  تا  جذب  لباس  بشن 

رسش  رو  کج  کرد  و  با  ناز  زان   و  ترسا  کشش  موهای  
:ل ختش  را  پشت  گوش  زد  و  گفت 
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  پس  برای  همی    خوشگل  تر  شدی؟ -
رس  تکان  م  دهم  و  درحال  که  نوک  بیب   اش  را  با  

م  م  گویم  :انگشتانم  م  گی 
 نه  خوشگل  تر  از  تو  فسقل   من -

.م  خندد  و  چشمانش  برق  م  زنند 
ه  قد  و  قامت  دلربا  و   لغر  تر  شده،اما  قد  کشیده !خی 

.دوازده  ساله  اش  م  شوم 
د رست  کب   برابر  اصل  مامان  !همان  طور  زیبا  و  قد  

 .بلند  من  خیل  قد  بلند  نبودم 
یک  می   و  شصت  و  هشت .اما  اون   که  دوازده  سالش  
بود  و  کالج  م  پوشید  فقط  دو  سانت  کوتاه  تر  از  من  

بود  و  زیبان   اش  هر  بیننده  ای  را  متوجه  خودش  م  
 .کرد 

:رسش  را  کج  کرد  و  گفت 
م  گم  ترسا،حال  که  کا ر  پیدا  کردی  میای  من  رو  از  -

ی؟  واقعا  خسته  شدم  .یتیم  خونه  بی 
رسش  را  پایی    انداخت   و  درحال  بازی  با  انگشتان  

 :سفید  و  کشیده  اش  گفت 
مدیرمون  عوض  شده،خیل  سخت  گی   و  ترسناکه  -

! شبیه  مادر  ناتب   سیندرل  یا  جادوگر   شهر  اوز 
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.بلند  به  تشبیه  بامزه  اش  م  خندم 
؟ - در  این  حد   یع ب 
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؟ -  در  این  حد   یعب 
با  اخم  های  در  هم  به   چرخ  و  فلک  روبه  رویش  

 :چشم  م  دوزد  و  م  گوید 
تازه  کجاش  رو  دیدی  !خدارو  شکر  امروز  نبود  و  -

ون  اگر  اون  بود  معاونش  اجازه  داد  بیام  بی 
.نم  ذاشت  

ابروهایم  را  بال  انداختم  و  موهای  ابریشم  و  خرمان   
:اش  را  نرم  نوازش  کردم  و  چشم  بست  و  گفت 

اون  تو  خیل  سخته  ترسا،من  دلم  م  خواد  دوست  -
پس  داشته  باشم  به  مدرسه  های  خوب  برم  و  درس  

بخونم  با  دوستام  به  مهمون   و  پارک  برم .اما  نم  
!شه ...چون  تو  یتیم  خونه  ام 
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رسش  را  بلند  کرد  و  چشمان  خمار  و  غرق  اشکش  را  
 :به  من   بغض  کرده  دوخت 

ول  من  که  یتیم  نیستم  !من  تورو  دارم !تو  که  -
ی؟   هیجده  سالت  شده  چرا  نمیای  من  رو  بی 

:رسم  را  پایی    انداختم  و  گفتم 
عزیزم !همه  چی    سن  نیست  اونا  به  همی    راحب   -

تورو  به  من  نم  دن  باید  کار   ثابت  داشته  باشم  و  یک  
.جان   که   بتون   پیشم  بمون  
 :لب  گزیدم  و  آرام   تر  گفتم 

کار  و  تازه  پیدا  کردم .اما  اون  قدر  پول  ندارم  تا  -
!مطمی    باشم  که  شب  رو  گرسنه  نم  خوان  
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لبخند  امیدوار  کننده  ای  زدم  و  رسم  را  به  صورتش  
:نزدیک  کردم  و  با  لبخند  گفتم 
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ببی   ...کار  و  پیدا  کردم  رئیسم  یک  از  هم  کالش  های  -
 .پولدارم  تو  مدرسه  دوران  دبستانه 

اخراجم  نم  کنه  دارم  کم  کم  پول  جمع  م  کنم  تا  یک  
مت  پیش  خودم  .خونه  بهی   اجاره  کنم  و  بی 

  !تا  چند  ماه  دیگه  پیش  خودم 
نگاهش  برق  م  زند  و  با  ذوق  هوران   م  گوید  و  به  

آغوشم  خودش  را  تعارف  م  کند  و  من  هم  که  
َسم 

َ
 .محتاج  آغوش  تنها  ک

با  همه  وجودم  اورا  به  آغوش  کشیدم  و  در  گوشش  
:گفتم 

 دوست  دارم -
:خندید  و  او  هم  در  گوشم  لب  زد 

من  بیشی  -
:لبخندم  عمق  گرفت 

.من  خیل  خیل   بیشی  -
از  خشک  شدن  یک  باره  اش  متعجب  شدم  و  

بالفاصله  از  من   مبهوت  فاصله  گرفت  و  با  چشم  های  
گرد  شده  در  حال  که  چشم انش  برق  بامزه  ای  

:داشتند  جیغ  زد 
 !این  چیه  پشتت  قایم  کردی -
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بلند  و  ن   مهبا  خندیدم  و  خم  شدم  و  جعبه  کادون   را  
از  پشت  نیم  کت  برداشتم  و  به  سمت  اون   که  با  

دهب   نیمه  باز  و  چشم  های  گرد  شده  نگاهم  م  کرد  
.گرفتم 

یش -   !نم  خوای  بگی 
به  خودش  آمد  و  با  رسعت  جعبه  کادون   را  از  دستانم  

گرفت  و  با  رسعت  روی  چمن  های  تازه  باران  خورده  
:نشست  و  با  ذوق  گفت 

م  - ؟  وای  من  عاشقتم  ترسا  م  می  برام  کادو  گرفب 
 ...واست 

تند  تند  حرف  م  زد  و  من  غش  غش  م  خندیدم  و  
محدود  افرادی  که  از  کنارمان  م  گذشتند  با  خنده  

 .نگاهمان  م  کردنند 
چشمش  که  به  چکمه  های  قرمزش  افتاد  در   جعبه  را  

گوشه  ای  رها  کرد  و  جیغ  بنفس   کشید  و  من  باز  
 .غرق  در  خوش   ریسه  رفتم 

آن  قدر  با  شدت  و  رسعت  رویم  پرید  که  دوتایمان  از  
.روی  نیم  کت  به  روی  زمی    پرت  شدیم 
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بدون  توجه  به  درد  سطخ  کمرم  هم  چنان  م  
خندیدم  و  او  محکم  از  گردنم  آویزان  شده  و  بلند  بلند  

.م  خند ید  و  جیغ  م  زد 
تولدم  و  یادت  بود،تولدم  مبارک  تولدم  مبارک -

به  لودگ  هایش  م  خندم  و  غلط  زدم  و  بلند  شدم  و  
موهایم  را  از  روی  چشمانم  کنار  زدم  و  او  دوباره  به  

سمت  جعبه  حمله  کرد  و  کتون   های  ساده  و  ن   رنگ  
ش  را  با  چکمه  ها  تعویض  م  کرد  .و  روی  سی  
 .البته  نم  شود  اسمشان  ر ا  چکمه  گذاشت 

ه  کننده  نبود  مات  و   نیم  بوت  بودنند  و  قرمزش  خی 
ه  و  کدر  بود   .تی 

به  اون   که  زیبا  تر  از  هر  کس  بود  که  تا  به  حال  دیده  
 .بودم  عجیب  م  آمد 

با  کفش  های  جدیدش  بال  و  پایی    م  پرید  و  من  غرق  
.خوش   م  خندیدم 

وقب   آدرنالی    خونش  تخلیه  شد  کنارم  دراز  کشید  و  
 :چشم  دوخت  به  آسمان  و  گفت 

با  این  همه  مشغله  فکرشم  نم  کردم  تولدم  و  یادت  -
!باشه 
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ه  م  شوم   خم  م  شوم  و  به  چشم  های  درشتش  خی 
:و  م  گویم 

 تو  مهم  ترین  مشغله  زندگ  مب  -
لبخند  زدم  و  به  لبخندش  چشم  دوختم  و  لپش  را  

 :بوسیدم  و  گفتم 
تولدت  مبارک  الیسا -
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تولدت  مبارک  الیسا -
 :چشم  بست  و  گفت 

 .اگه  مامان   بود  خوش  حال  م  شد  که  کنار  همیم -
د  اما  به  اندازه  عمقش  غم  دارد  .لبخندم  عمق  م  گی 

  !بابا  ام  شاید  خوش  حال  باشه -
اخم  م  کند  و  اخم  م  کنم  حرفم  زهر  دارد  و  او  

.خوب  م  داند  و  دستم  را  م  فشارد 
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ترسا  یعب   میشه  یه  روز  بزرگ  بشم،وپولدار  بشیم  -
  بعد  درس  بخونم  و  توی  دانشکده  عاشق  بشم؟ 

م  خندم  و  موهایش  را  به  هم  م  ریزم  و  به  نیم  رخ   
ه  ی  آسمانش  م  گویم   :خی 

معلومه  که  م  شه !امشب  شب  توعه  تا  م  تون   -
.آرزو  کن 

لبخند  م  زند  و  چشم  م  بندد  و  م  دانم  که  آرزو  م  
.کند .م  دانم  که  آرزوهایش  کوچک  و  رویان   است 
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اورا  به  یتیم  خانه  برگرداندم  و  مثل  همیشه  وارد  آن  
ساختمان   بزرگ  و  ترسناک  نشدم  همیشه  دم  ورودی  

.منتظرش  م  ایستادم 
 .الیسا  دوست  نداشت  که  به  آن  جا  بروم 

م  گفت  دوست  ندارد  دلم  از  دیدن  رفتارشان  با  او  
.بشکند 
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دلم  که  هیچ ...غرورم  م  شکست  اگر  خواهرم  را  با  آن  
.لباس  ها  و  تبعیض  ها  م  دیدم 

رس  ساعت  همیشک  اورا  به  پروشگاه  برگردانده  و  راه  
 .خانه  را  در  پیش  گرفتم 

شب  خون   بود  و  تا  هفته  ی  دیگر  که  دوباره  الیسا  را  
ایط  برگردا ندنش   ببینم  باید  خوب  کار  م  کردم  و  رس 

.را  فراهم  م  کردم 
امکان  نداشت  آن  حجم  ظرافت  و  زیبان   را  در  آن  

 !خانه  ی  وحشت  تنها  م  گذاشتم 
***

ط  سه  روز  گذشته  به  مزون  م  رفتم  و  با  آرایش  و  
اهن  های  شب  و  لباس  های  عروس  و  زبان   پوشیدن  پی 

.ریخی    پول  خیل  خون   به  دست  آورده  بودم 
پنلوپه  پورسانت  قابل  توجه  با  هر  بار  فروش  لباس  

هایش  م  داد  و  حسان   دست  و  دل  بازی خرج  م  کرد  
 .و  م  دانستم  که  م  داند  محتاجم 

 .نه  برای  خودم،برای  خواهرم 
.در  گاراژ  را  باز  کردم  و  پاهایم  عجیب  درد  م  کردنند 

با  هر  قدم  صدای  تیک  تیک  استخوان  هایم  را  م  
.شنیدم 
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یز  از  حس  زیب ان   بود   اما  وجودم  با  همه  خستک  لی 
.که  تنها  خودم  دلیلش  را  م  دانستم 

نسیم  خنک  از  لبه  لی  تار  و  پود  گسسته  و  خسته  
ی  وجودم  م  گذشت  و  مرا  غرق  لذن   م  کرد  که  
ین  و  ملس  است   .فقط  خدا  م  داند  چه  قدر  شی 

توانسته  بودم  خانه  کوچک  نزدیک  به  مدرسه  ای  که  
.قرار  بود  الیسا  را  در  ان  ثبت  نام  کنم  پیدا  کنم 

اجاره  اش  خوب  بود  و  صاحب  خانه  ام  پی   زن   تنها  
.بود  که  مهربان  به  نظر  م  آمد 

این  چند  روز  به  الیسا  زنگ  نزده  بودم  تا  بعد  از  پیدا  
کردن  خانه  آن  هم  به  این  رسعت  حسان   سوپرایزش  

 .کنم 
امشب  قرار  داد  را  امضا  کرده  و  دار  و  ندارم  را  برای  

.کرایه  خانه  پرداختم 
فردا  م  توانس تم  الیسا  را  ببینم  و  اورا  برای  همیشه  

.داشته  باشم 
قفل  را  در  کیفم  گذاشتم  و  خواستم  وارد  خانه  شوم  

خ  دمپان   های  که  روی  آسفالت  در   خ  ل  که  صدای  ل 
یک  قدم  ام  کشیده  م  شد  و  بوی  تند  و  بد  الکل  

درست  پشت  رسم  و  تاریک  هوان   که  یازده  شب  را  یاد  
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آور  م  شد  باعث  شد  وحشت  زده  به  سمت  داخل  
.قدم  تند  کنم 

اما  با  کشیده  شدن  بند  کیفم  و  برگردانده  شدنم  
وحشت  زده  جیغ   کشیدم  و  با  ترس  به  فردی  که  در  

ه  شدم  .یک  قدم  ام  ایستاده  بود  خی 
  !شناسان   اش  کم  دشوار  بود  اما  نه  خیل 

با  بهت  کیف  را  رها  کردم  و  صدای  برخوردش  با  زمی    
.هردویمان  را  به  خودمان  آورد 

ر وزی  همه  م  گفتند  که  شبیه  او  ام 
 .اما  حال  هیچ  شباهب   در  او  و  خودم  نم  بینم 

این  ریش  های  بلند  و  چشم  های  نیمه  خمار  و  دندان  
های  سیاه ...این  لغری  و  پوکیدگ  استخوان  ها ...این  

!رس  و  وضع  و  بوی  بد  الکل 
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این  ریش  های  بل ند  و  چشم  های  نیمه  خمار  و  دندان  
های  سیاه ...این  لغری  و  پوکیدگ  استخوان  ها ...این  

 !رس  و  وضع  و  بوی  بد  الکل 
  این  مرد  پدر  من  نبود ...بود؟ 

به  خدا  که  نبود !با  دهب   نیمه  باز  نگاهش  م  کردم  
که  سکسکه  ای  کرد  و  دستانش  را  به  در  تکیه  زد  و  

.تعادل  نداشت 
 ت ...ترسا -

چشمانم  گرد  تر  از  حد  معمول  و  دستانم  عجیب  م  
 .لرزید 

 خواهرت ...کجاست؟ -
دندان  روی  هم  م  سابم  و  از  بهت  زدگ  فاصله  م  

م  این  مرد  با  چه  رون   روبه  روی  من  از  خواهرم  م   گی 
 پرسید؟ 
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به  سینه  اش  کوبیدم  و  اورا  از  خودم  فاصله  دادم  و  
:جیغ  زدم 

به  توچه؟  این  جا  خ   کار  داری؟  باز  پولت  تموم  -
شده؟  دو  سال  غیب  شده  بودی  که  حال  بیای  و  گند  

 بزن   به  زندگیمون؟ 
امش  واجب  ستون  خانه  بود  و   پدر  بود  و  احی 

امش  واجب  هم  خونمان  بود  و  پدر  بود  و  مرد   احی 
امش  واجب  ...بود  و  همس  مادرم  بود  و  احی 

.اما  همه  ی  این  ها  در  حرف  بود 
او  هیچ  چی    نبود  !برای  من  و  مادرم  و  الیسا  او  هیچ  

ی  نبود  !جز  یک  الکل   دائم  الخمر   چی  
او  هیچ  چی    نبود  !که  اگر  بود  من  در  گاراژ  تنهان   
ستان   زندگ  نم  کردم؛که  اگر  بود  مادرم  سینه  قی 

نبود  که  اگر  بود  الیسا  در  یتیم  خانه  ی  کثافت  بار  
 .پایی    شهر  زندگ  نم  کرد 

:بلند  و  کش یده  خندید  و  شل  و  با  لکنت  حرف  م  زد 
 !چه  قدر  خ ...خوشگل  شدی  خا ...خانوم  شدی -

با  حرص  دندان  روی  هم  سابیدم  و  بغض  گلویم  را  م  
درید  و  اشک  به  چشمانم  نیشی   م  زد  و  چرا  نم  

فهمید  که  نم  توانم  بیش  از  این  قوی  بمانم؟  
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برو ...برو  تا  گریه  نکنم  برو  تا  طلب   نوازش  نکنم  برو  
.تا  بابا  خطابت  نکنم 

 پ ...پول  داری؟  لزم  دارم ...مواد  م  خو ..ام -
نشد ...نتوانستم  چشمانم  تر  شد  و  دستانم  لرزید  و  

 :بغضم  ترکید  و  هولش  داد  و  جیغ  زدم 
ندارم  !دیگه  این  جا  نیا  برو  همون  جان   که  بودی -

از  عدم  تعادلش  استفاده  کردم  و  با  رسعت  وارد  خانه  
شدم  و  روی  پنجه  ایستادم  و  در  گاراژ  را  محکم  پایی    

.کشیدم 
.لحظه  اخر  خی    گرفتنش  سمت  خانه  را  دیدم 

در  که  بسته  شد  با  گریه  با  رسعت  خم  شدم  و  در  را  
بان   که  به  در  م  زد  در  گوشم   قفل  کردم  و  صدای  ض 

.زنگ  م  خورد 
ی  که  م   مثل  کشیدن  کچ  روی  تخته  سیاه  صدای  قی  

 .داد  و  مو  به  تن  آدم  راست  م  شد 
صدای  گرفت ه  و  لحن  کش  دار  و  شلش  را  هم  م  

 :شنیدم 
د ...در  و  باز  کن  باز  کن  کارت   د ...دارم -
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به  زمی    م  افتم  و  خون  گریه  م  کنم  و  دست  راستم  
را  مشت  م  کنم  و  مدام  آرام  و  پیوسته  به  دهانم  م  

:کوبم  و  بغض  کرده  و  آرام  و  خفه  م  گویم 
!گریه  نکن  بغض  نکن  خفه  شو ...خفه  شو -

با  احساس  گرم ا  و  خشک  شدگ  گردن  و  .شانه  چپم  
پلک  های  متورمم  را  آرام  از  هم  گشودم  و  نوری  که  از  
هواگی    روی  سقف  درست  روصورتم  م  تابید  باعث  

شد  چشمانم  را  با  رسعت  ببندم  و  با  دست  کم  
.ماساژشان  دهم 

ی  که  دیدم  گرد   بار  دوم  که  چشم  باز  کردم  اولی    چی  
 .و  غبار  هان   بود  که  روی  هوا  معلق  ب ودند 

گلویم  م  سوخت  و  تا  برخواستم  صدای  ترق  ترق  
 .مهره  های  کمرم  را  شنیدم 

.درست  کنار  در  خوابیده  بودم 
رسم  درد  م  کرد  با  کل  آخ  و  ناله  برخواستم  و  آرام  

آرام  به  سمت  تخت  رفتم  و  خودم  را  روی  خوش  
خواب   خشک  و  سفتم  پرت  کردم  و  شقیقه  هایم  

 .نبض  م  زدند 
.کم  کم  دیشب  و  تمام  ا تفاقاتش  را  به  یاد  آوردم 

@Rooman_nazy
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بلند  شدم  و  کیفم  را  از  گوشه  ی  زمی    برداشتم  و  
ون  کشیدم  .گوش   ام  را  بی 

باتری  اش  در  آمده  بود  باتری  را  گذاشتم  احتمال  به  
خاطر  پرت  شدن  کیفم  بر  روی  زمی    گوش   ساده  و  

 .دو  هزاری  ام  خراب  شده  بود 
هرکا ر  کردم  گوش   روشن  نشد  عصب   گوش   را  پرت  

کردم  که  به  زمی    خورد  و  پرت  شد  زیر  تخت 
.دست  بردم  و  ضبط  را  روشن  کردم 

 آهنگ  مورد  عالقه  ی  مامان  از  طلسخ   پخش  شد 
کم  پیش  م  آمد  ایران   گوش  کنم  چی    زیادی  از  ایران  

.نم  دانستم 
 .تنها  نام  و  عکس  و  آهنگ  و  چند  بار  دیدن  فیلم 

زبانشان  را  خوب  یاد  داشتم  اما  یک  بار  هم  به  ایران  
نرفته  بودم  مامان  همیشه  از  بوی  نان  های  سنگک  

ی  و  فسنجان  .برایم  م  گفت  از  قرمه  سی  
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الیسا  ندیده  عاشق  ایران  بود 
 !اما  بابا ...هیچ  وقت  مامان  را  درک  نکرد  هیچ  وقت 

برای  آرام  شدنم  هر  از  گاه  آهنگ  های  ایران   گوش  
م  دادم  حس  م  کردم  مامان  کنارم  نشسته  است  

.همان  حس  و  حال  را  داشتم 
با  لباس  زیر  دوش  آب  ایستادم  و  هق  زدم  و  نفسم  
گرفت  و  باز  هم  هق  زدم  و  جیغ  زدم  و  مشتم  را  به  

.دیوار  کوبیدم 
طالع  مادرم  را  با  کدام  جوهر  نحص  و  شطان   قلم زده  

بودنند  که  نحص  اش  دامن  گی   من  و  خواهرم  هم  
  شده  بود؟ 

چه  م  شد  اگر  مامان  هیچ  وقت  در  آن  دانشگاه  با  بابا  
  آشنا  نم  شد؟ 

چه  م  شد  اگر  هوس  عشق  و  عاشق   دیوانه  اش  نم  
کرد  و  با  پدر   مثال  عاشقم  از  ایران  و  خانواده  اش  فرار  

 نم  کرد؟ 
این  چه  م  شد  ها ...مرا  دیوانه  م  کرد 
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بعد  از  حمام  همان  اندک  وسایلم  را  جمع  کردم  از  پدر  
ویک  خواستم  تا  با  ماشینش  اسباب  و  وسایلم  را  به  

.خانه  ی  جدیدم  منتقل  کند 
ویک  غم  زده  نگاهم  م  کرد  و  من  هم  کم  غمگی    

 .بودم 
با  کمک  ماری  کروز  و  ویک  کل  وسایلم  را  جمع  کردم  

.و  اقای  ولن  آن  هارا  پشت  ماشینش  چید 
برگشتم  و  ماری  به  سمتم  آماد  و  محکم  درآغوشم  

:گرفت 
مراقب  خودت  باش -

.لبخن د  زدم  و  گونه  اش  را  بوسیدم 
ویک  ام  درآغوشم  خزید  و  سه  سال  بود  که  دخی   

صاخب  خانه  ی  مهربانم  کم  جای  نبود  الیسا  را  برایم  
.کم  رنگ  م  کرد 

  همیشه  همی    طور  قوی  باش،باشه؟ -
:مشتش  را  به  سمت  دستم  آورد  و  گفت 

!هستم -
مشتم  را  به  مشت  کوچکش  کوبیدم  و  سوار  ماشی    

آقای  ولن  شده  و  او  راه  افتاد  و  ویک  و  ماری  برایم  
.دست  تکان  دادند 
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ن   شک  دلم  برای  دخی   بچه  سیاه  و  دوست  داشتب   
.ام  تنگ  م  شد 

خانه  جدیدم ...که  نه  !خانه  جدید  من  و  الیسا  یک  
اتاق  داشت  و  رسویس  حمام  و  دست  شون   اش  جدا  
بود  و  دو  تا  پنجره  داشت  و  با  پول  باق  مانده  ام  برای  

 الیسا  ام  ی ک  تخت  دست  دوم  خریده  بودم 
وسایل  را  به  کمک  اقای  ولن  و  پس  صاحب  خانه  که  

دانشجوی  ورزش  بود  و  قد  بلندی  داشت  به  خانه  
 .بردیم  و  تا  حدودی  چیدیم 

.همه  چی    برای  آوردن  الیسا  مهیا  بود 
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بعد  از  تشکر  و  خداحافظ   از  پیت  و  اقای  ولن  در  
خانه  را  بستم  و  خسته  خود  را  روی  تک  کاناپه  آن   و  

.ساده  ی  پذیران   پرت  کردم 
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فردا  باید  الیسا  را  م  دیدم  تصور  چهره  ی  ذوق  زده  
ین  بود   اش  برایم  شی 

.درست  است  خانه  کوچک  و  دلگی   بود 
درست  است  سقف  اتاق  خواب  نم  زده  و  کابینت  
خانه  شکسته  و  کج  و  معوج  بودنند   .های  آشی  

اما  حال  م  توانستم  الیسا  را  برای  همیشه  پیش  خودم  
.بیاورم 

شلوار  جی    یخ   ای  که  خودم  زاپ  دارش  کرده  بودم  
ت  مشک  و  جدیدم  و  آل  استار   را  پوشیدم  و  ن   رس 

 .های  سیاهم 
.موهایم  را  شانه  زدم  و  رژ  لب  صورن   و  کم  رنک  زدم 
خط  چشم  زد  آن   را  که  پنلوپه  برای  آرایشم  در  مزون  

برایم  خریده  بو د  را  برداشتم  و  خط  چشم  ساده  و  
.زیبان   کشیدم 

برای  دیدن  الیسا  و  سوپرایز  کردنش  دوست  داشتم  
.زیبا  و  شاداب  به  نظر  برسم 

ت  و  کفش  نو  به  تن  کنم    !و  حب   ن   رس 
با  برداشی    کوله   مشک  ام  و  کلید  های  جدید  از  خانه  

 .خارج  شدم 
.شوق  و  ذوق  که  داشتم  وصف  شدن   نبود 
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هرچه  رسی    ع  تر  خود م  را  به  ایستگاه  اتوبوس  رساندم   
 .انتظار  عجیب  سخت  بود 

در  ایستگاه  اتوبوس  اتفاق  پس   صاحب  خانه  را  دیدم  
 .به  نظر  نم  آمد  با  خانواده  اش  زندگ  کند 

به  میله  های  شیشه  ای  تکیه  زده  و  قد  بلند  و  لغر  
اندام  بود  برنزه  و  چشم  های  مورب  و  سیاه 

.چهره  بامزه  و  جذان   داشت 
ناخد ا  گاه  لبخند  زدم  و  از  شانسم  درست  همان  

لحظه  رسش  را  بلند  کرد  و  هدفون  را  فوری  از  روی  
 .گوش  هایش  برداشت 

:لبم  را  به  حصار  دندان  هایم  کشیدم  و  گفتم 
  !سالم -

ابرو  بال  انداخت  و  نگاهش  در  اجزای  صورتم  گردش  
.جالب   داشت  که  به  مزاجم  خیل  خوش  نیامد 

  سالم !جان   م  ری؟ -
.خب  سوال ش  کم  مزخرف  به  نظر  م  رسید 
 !به  او  چه  ربظ  داشت  که  من  کجا  م  روم 
:ابرو  بال  انداختم  و  نیشخندی  زدم  و  گفتم 

!آره -
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فکر  م  کنم  از  حالت  چهره  و  نیشخندم  متوجه  
سوال   نا  به  جایش  شد  که  سکوت  کرد  و  رس  تکان  

.داد 
به  او  پشت  کردم  و  به  میله  های  شیشه  ای  دوباره  

 .تکیه  زدم 
با  شنیدن  صدایش  در  نزدیک  ام  متعجب  به  سمتش  

 .برگشتم 
 اومم،شما  دوست  پس  دارید؟ -

دلم  قهقه  ای  بلند  م  خواست  و  الیسا  ای  را  که  
 !خودم  را  روی  شانه  اش  پهن  کنم 

چه  رسعت  عمل  داشت  پس   صاحب  خانه  ی  
 !جدیدم 

اتوبوس  رسید  و  با  توقفش  ابرو  بال  انداختم  و  با  
همان  لحب   که  تمسخر  و  خنده  درش  بیداد  م  کرد  

:گفتم 
ه  برم -   !بهی 

اخم  کرده  نگاهم  کرد  و  من  پا  تند  کرده  و  با  رسعت  از  
میله  ی  در  گرفته  و  بعد  از  ورود  به  اتوبوس  و  بسته  

ه  اش  از  پشت   شدن  در  ها  بدون  توجه  به  نگاه  خی 
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شیشه  ها  دستم  را  به  میله  بالن   بند  کرده  و  
 .ایستادم 

.اصال  نشسی    را  در  اتوبوس  دوست  نداشتم 
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ایستگاه  دوم  با  توقف  کوتاه  اتوبوس  فوری  پیاده  
 .شدم 

مسی    یتیم  خانه  را  در  پیش  گرفتم  و  از  دکه  ی  دور   
 .میدان  دو  تا  پشمک  بزرگ  و  صورن   گرفتم 

وارد  محوطه  یتیم  خانه  شدم  و  برای  اولی    بار  وارد  
 .ساختمان  شدم 

.یک  ساختمان  بزرگ  و  قدیم 
  !که  مرا  یاد  خانه  ی  ارواح  م  انداخت 

از  پله  ها  بال  رفتم  وارد  راه  رو  شدم  و  به  سمت  چپ  
.رفتم 
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تابلوی  طالن   و  بزرگ  که  مدیریت  را  به  بزرگ  نقش  
.زده  بود  را  کنار  در  شکالن   رنک  دیدم 

   
بعد  از  زدن  چند  تقه  به  در  و  صدای  بفرمایید  گفی  

ه  گ رد  و  طالن   رنگ  را  در  دست  گرفتم  و   زن   دستگی 
.در  را  گشودم 

به  چهره  ی  زن  میان  سال  و  چاغ  که  کت  و  دامن  
رسمه  ای  رنک  به  تن  داشت  و  کنار  کتاب  خانه  قدیم  

ه  شدم   .و  کهنه  ای  ایستاده  بود  خی 
 :لبخند  آرام  زدم  و  گفتم 

.سالم !برای  گرفی    رسپرسب   خواهرم  آومدم -
رسش  را  کم  کج  کرد  و  چهره  ت رسناک  نداشت  اما  

 .جدی  و  متکی   به  نظر  م  آمد 
لب  های  رژ  خورده  و  قرمزش  را  کم  از  هم  باز  کرد  و  

 :نفس  عمیق   کشید  و  گفت 
.بفرمایید  فرم  مربوطه  رو  پر  کنید -

به  سمتش  رفتم  و  پشت  می    نشستم  دست  بردم  و  
شناسنامه  و  فیش  حقوق  و  وکالت  نامه  را  در  آوردم  و  

ش  گذاشتم   .روی  می  
در  هم ان  حال  به  اون   که  کاغذ  و  خودکاری  را  روی  

ه  شدم  .می    م  گذاشت  خی 
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.روی  صندل  نشستم  و  کاغذ  و  خودکار  را  برداشتم 
...نام  و  نام  خانوادگ ...نام  پدر ...شغل ...سن 

:در  حال  پر  کردن  فرم  صدایش  را  شنیدم 
  اسم   خواهرت  خ   بود؟ -

بدون  بلند  کردن  رسم  در  حال  امضا  کردن  برگه  با  
:لبخند  محوی  گفتم 

الیسا -
 .رس  بلند  کردنم  هم  زمان  شد  با  خشک  شدنم 

چهره  ی  زن  رنگ  پریده  و  گوشه  پلک  چپش  مدام  م  
 .پرید 

چند  بار  رسفه  کرد  و  دسب   به  موهای  مرتب  و  
:کوتاهش  کشید  و  گفت 

  الیسا؟ -
با  تعجب  نگاهش  کردم  که  با  دستای  لرزانش  در  

کشوی  پشت  می    را  باز  کرد  و  متعجب  به  رفتارش  
نگاه  م  کردم  که  عکس  کوچک  را  روی  می    درست  

:جلویم  گذاشت  و  گفت 
 همی    الیسا؟ -

متعجب  چشم  از  چشم  های  گردش  گرفتم  و  به  
.عکس  چشم  دوختم 
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.الیسا  بود !عکس   دوسال   پیشش 
با  بهت  رس  تکان  دادم 

  !آره -
با  رسعت  از  جای  برخواست  صندل  با  صدای  بدی  به  
.عقب  کشیده  شد  و  دستان  دلرزانم  ر ا  مشت  کردم 

ی  شده؟ -   چی  
ش  واضح  گفت   :با  رسعت  و  اسی 

 !الیسا  چند  روزه  که  گم  شده -
.خیل  رسی    ع  گفت  و  من  آماده  گ  اش  را  نداشتم 

 .نفسم  رفت  و  من  آماده  گ  نداشتم 
چه  زود  رفت  رس  اصل  مطلب   که  کل  دنیایم  را  در  هم  

  !شکست 
 الیسا  گم  شده  بود؟  الیسا  کجاست؟ 

الیسای  کوچک   من  کجا ست؟ 
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 .نفسم  گرفت  و  زمان  ایستاده  بود 
انگار  کل  دنیا  با  همه  عظمتش  بر  رس  و  رویم  کوبانده  

 .شده  بود 
دستانم  م  لرزید  و  تنم  یخ  بود  رسد   رسد  مثل  همان  

بستب   هان   که  نم  شود  خوردشان 
 مثل  روز  اول  زمستان .پ 

رسدم  بود !خواهر   لطیف  و  آرام  من  مگر  توانان   
 مراقبت  از  خود  را  داشت؟ 

مگر  م  شد؟یک  دخی   بچه  دوازده  ساله  چه  طور  م  
  توانست  از  خود  محافظت  کند؟ 

با  سوزش  کم  که  بر  روی  گونه  ی  چپم  حس  کردم  
نگاه  تار  و  غرق  اشکم  را  به  چشمان  ریز  شده  ی  زن   

:روبه  رویم  دوختم  بلند  فریاد  زد 
پائول ...پائول -

صدای  در  و  پاشنه  های  کفس   که  بر  پارکت  های  
زمی    کوبانده  م  شد  و  تق  تق  هایش  هم  نم  

م  کرده  بود   توانست  مرا  از  دنیای  تاریک  که  تسخی 
 .رها  کند 

 !خ   شده -

@Rooman_nazy
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با  خیس  ای  و  لرز  زود  هنگام  که  حس  کردم  چند  
بار  پلک  زدم  و  نفسم  گرفت  و  قطرات  آب  را  روی  

گونه  و  لبه  لی  مژه  های  به  هم  چسبیده  ام  حس  م  
 .کردم 

:مشت  آرام  به  سینه  ام  کوبیدم  و  نالیدم 
!ا ...الیسا -

هر  دو  زن   روبه  رویم  متاثر  نگاهم  م  کردنند  و  
دوست  داشتم  ترحم  که  در  چهره  ی  هردویشان  

م  و  یه  جای  دور  از  زندگ   هویدا  بود  را  به  چنگ  بگی 
ام  بیاندازم  خسته  شده  بودم  از  ترحم  های  عذاب  

 .آورشان 
زن  جوان   که  غم زده  نگاهم  م  کرد  را  از  خودم  دور  

:کردم  و  با  رسعت  برخواستم 
  خواهر  من  کجاست؟ -

زن  هول  شده  بلند  شد  و  به  سمتم  آمد  که  با  همه  
توانم  جیغ  زدم  و  هرچه  که  روی  می    بود  را  پرت  

 کردم  سمتش 
جیغ   کشید  و  پشت  مدیر  پنهان  شد  احتمال  معاون  

 .مدیر  بود 
 خواهر   من  کجاست؟  چرا  باید  گم  بشه؟ -
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:مدیر  به  سمتم  آمد  و  اخم  کرده  داد  زد 
!آروم  باشید  لطفا -

با  همه  توانم  موهایم  را  از   کناره  های  شقیقه  ام  
:کشیدم  و  در  همان  حالت  جیغ  زدم 

 جواب  منو  بده -
معاون  جلو  آمد  و  نگاه  رسخ  و  خون  زده  ام  را  از  کت   

ی  اش  جدا  کردم  و  جیغ  زدم  :شلوار  خاکسی 
  !جواب  بد ه -

آرام  و  با  نگران   دستانم  را  به  حصار  دستان  لرزانش  
   بغض  زده  اش  بر  در  و  دیواره   مغزم  

درآورد  و  طنی  
.جیغ  م  کشید 

مدیر   جدید  نم  دونست  که  الیسا  خواهر  داره  و  -
فقط  من  م  دونستم  منم  تازه  امروز  از  مسافرت  

کوتاهم  برگشتم  درنبودم  این  اتفاق  افتاده 
چشم  گرداندم  و  دستان م  را  با  شدت  از  حصار  

دستانش  خارج  کردم  و  روبه  مدیری  که  با  اخم  و  
:طلب  کار  در  فاصله  کم  از  من  ایستاده  بود  گفتم 

 تو  بگو؟ -
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یک  قدم  به  اون   که  از  ترس  نزدیک  ام  به  در  چسبیده  
بود  نزدیک  شدم  و  انگشت  اشاره  ام  را  تهدید  وارانه  

:جلوی  چشمانش  بال  و  پایی    کردم  و  جیغ  زدم 
 !خو اهرم  چه  طور  گم  شد -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  11 ��

!خواهرم  چه  طور  گم  شد -
نفس  عمیق   کشید  و  عصب   اما  با  محکم  ترین  لحن  

:ممکن  گفت 
دیشب  خواهر  شما  گم  شده  توی  اتاقش  نامه  ای  -

پیدا  کردن  نوشته  که  از  یتیم  خونه  و  فشار  هان   که  
روشه  خسته  شده  گفته  که  کس  دوسش  نداره  و  

اگر  دوسش  داشی    اون  و  با  خودشون  م  
بردن ...جریان  این  طور  نشون  م  ده  که  با  میل  

!خودش  رفته 

@Rooman_nazy
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به  من   مبهوت  و  خشک  زده  نزدیک  شد  و  با  همان  
:چشم  های  ریز  شده  گفت 

من  مدیر  پروشگاه  های  زیادی  بودم  در  ط  سال  -
چندین  بچه  گم  و  گور  م  شدن  و  بعد  مشخص  شده  
...که  خو دشون  فرار  کردن  خواهر  شما  ام  همی    طور 

.خشک  زده  نگاهش  م  کنم  چشمانم  تر  م  شود 
 .پر  م  شود  خال  م  شود 

 .حالم  بد  تر  از  هر  حال  بدی  در  دنیاست 
شاید  بد  تر  از  من  هم  بود ...اما  من  هم  برای  خودم  

.کوه  از  درد  بودم 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  12 ��

 اصول  احسا سان   بودم .و  همان  قدر  زود  جوش 
همیشه  این  اخالقم  مامان  را  حرص  م  داد  و  م  گفت  

.به  بابا  رفته  ام  !م  گفت  شبیه  او  ام 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



و  الیسا  درست  شبیه  مامان  بود  شاید  برای  همی    تا  
 .این  حد  دوستش  داشتم 

دلم  داشت  آتش  م  گرفت  و  در  حوال  دلم  یک  خانه  
 .سوخته  و  خاکسی   شده  بود 

.امیدم ...امی دم  به  ادامه  زندگ  ام  سوخته  بود 
تحملم  را  به  یکباره  از  دست  دادم  این  خونسدی  
مدیر  یتیم  خانه  که  انگار  داشت  راجب  گم  شدن  

مدادش  حرف  م  زد  بیش  از  بیش  بر  شعله  خشمم  
 .دامن  زد 

به  سمتش  خی    گرفتم  و  با  یک  حرکت  موهای  کوتاه  
 :و  طالن   اش  را  به  چنگ  گرفتم  و  جیغ  زدم 

ی  - الیسا  م  گفت  اذیتش  م  کب   م  گفت  سخت  گی 
م  گفت  سنگ  دل  شاید  تو  باعث  شدی  فرار  کنه  

 !شاید  تو  کاریش  کردی 
.جیغ  م  زد  و  تقال  م  کرد  تا  رهایش  کنم 

 !پائول  نگهبان   رو  خی   کن  ولم  کن  دخی  -
صدای  قدمای  رسی    ع  معاون  را  که  گویا  نامش  پائول  

.بود  را  به  سمت  در  شنیدم 
یه  یقه  ی  زن   پ ریشان   روبه  رویم  چنگ  زدم  و  تنش  را  

:به  دیوار  کوبیدم  و  جیغ  زدم 

@Rooman_nazy
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بگو  خواهرم  کجاست !بگو؟حتما  تو  باعث  شدی  که  -
 بره  بگو  کجا  رفته؟ 

اهن   در  اتاق  با  شدت  باز  شد  و  دو  تا  نگهبان  با  پی 
های  هم  رنگ     آن   به  سمتم  دویدن  و  یک  از  بازو  هایم  
و  دیگری  از  شانه  هایم  گرفت  و  به  زور  مر ا  از  زن   ناله  

.کنان  روبه  رویم  جدا  ساختند 
ولم  کنید،م  کشمت  فهمیدی؟  این  یتیم  خونه  -
 باعث  شده ...شما  باعث  شدید  خ   کارش  کردید؟ 

ارنجم  را  بال  بردم  و  با  شدت  به  صورت  نگهبان   جوان   
.که  پشتم  قرار  داشت  کوبیدم 

نعره  ای  زد  و  دستانش  از  بازویم  که  رها  شد  از  گیخ   
نگهبان  مسن  تری  که  شانه  هایم  را  گرفته  بود  

.استفاده  کردم  و  دوباره  به  سمت  زن  حمله  کردم 
اما  درست  چند  سانت  باق  مانده  به  گرفی    گردنش  

در  چنگالم  دستان   دور  کمرم  حلقه  شد  و  مرا  از  اون   
.که  رنگ  به  رو   نداشت  و  نفس  نفس  م  زد  جدا  کرد 

!ولم  کن،ولم  کن -
نگهبان  مرا  با  رسعت  به  سمت  بی  ون  از  اتاق  م   

کشید  و  در  لحظه  آخر  فریاد   زن   به  اصطالح  مدیر  را  
:شنیدم 
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 !زنگ  بزنید  به   اداره  پلیس -
ی  که  دیدم  تجمع   از  اتاق  که  خارج  شدیم  اولی    چی  

دخی   بچه  های  ریز  و  درشب   بود  که  با  کنجکاوی  
نگاهم  م  کردند 

ی   !همه  لباس  های  یک  شکل  و  خاکسی 
هم  چنان  دست  و  پا  م  زدم  و  صدایم  را  روی  رسم  

انداخته  بودم 
ه؟ - ولم  کن،باید  بفهمم  این  جا  چه  خی 

 با  خواهرم  خ   کار  کردن  که  فرار  کرده؟  
نگهبان  هم  چنان  مرا  به  سمت  راه  روی  خروخ   م  
کشید  و  من  با  ناخن  های  نسبتا  بلندم  دستانش  را  

چنگ  م  انداختم  اما  همچنان  سفت  و  سخت  مرا  به  
.سمت  خروخ   م  کشاند 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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نم  دانم  چه  قدر  گذشته  و  در  گی   و  دار  خالص  
شدن  از  دستان  نگهبان   عبوش  بودم  که  سغ  به  نگه  

 .داشتنم  در  محوطه  پشب   یتیم  خانه  داشت 
تا  این  که  صدای  آژیر  ماشی    های  پلیس  از  هر  آن  چه  

.بودم  عصبان   ترم  کرد 
 !ولم  کن،بزار  برم  چر ا  زنگ  زدید  پلیس؟  ولم  کن -

مامورای  پلیس  به  سمتم  آمدنگند  و  مدیر   یتیم  خانه  
و  معاونش  به  سمتمان  آمدند  و  عده  ای  از  مردم  که  

از  آن  خیابان  گذر  م  کردنند  ایستاده  و  به  ن   چاره   
ه  شده  بودند  .گ  و  بدبخب   من  خی 

نگهبان  رهایم  کرد  و  تا  رها  شدم  به  سمت  مدیر   یتیم  
خانه  حمله  کردم  و  تا  دستانم  به  موهایش  چنگ  شد  

.از  پشت  کشیده  شدم 
   مریض  -

ید  وحس    رو  بی 
 آخ !ولم  کن،این  دخی 

د  و  نگهبان   که  مرا  از  پشت  رس  گرفته  بود   او  جیغ  می  
.موفق  شد  مرا  از  او  جدا  کند 

دهنت  رو  ببند  به  حسابت  م  رسم  با  خواهرم  خ   -
کار  کردی؟  این  جا  چه  جهنمیه  که  بچه  رو  فراری  

 داده؟ 

@Rooman_nazy
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در  میان  تقال  هایم  و  بسته  شدن  دستبند  به  دور  دو  
:تا  مچ  های  ظریفم  صدای  جیغش  را  م  شنیدم 

من  ازت  شکایت  م  کنم  من  کارمند  دولتم -
دوباره  به  سمتش  خی    گرفتم  که  مامورین  پلیس  

 مهارم  کردند 
معاون   مدیر  شانه  های  زن  را  ماساژ  م  داد  و  با  گریه  

مدام  م  گفت  شکایت  نکند  به  او  احساس  بدی  
نداشتم  اما  مدیر ...همان  زن   که  با  ن   حس   تمام  از  

گم  شدن  یک  دخی   بچه  حرف  م  زد  متنفر  بودم  به  
خصوص  که  الیسا  از  اخالق  تند  و  خشن  او  و  حس  
.بدی  که  به  او  داشت  شب  تولدش  برایم  گفته  بود 

شما  حق  دارید  سکوت  کنید  در  صورت  شکایت  -
ازتون  م  تونید  از  طرف  دولت  وکیل  برای  دفاع  از  

.خودتون  اختیار  کنید 
با  حرص  به  زن   که  با  یون   فرم  افسی  برایم  نطق  م  

ه  شدم   .کرد  خی 
به  زور  سوار  ماشینشان  شدم  و  زن  کنارم  در  سمت  

.راست  و  پس  جوان   سمت  چپم  نشستند 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



مامور   دیگر  که  پشت  فرمان  قرار  گرفت  راه  افتادنند  
و  من  رسم  را  به  صندل  تکیه  زده  و  بغض  در  گلویم  

.عحیب  جولن  م  داد 
این  بغض  به  وسعت  تمام  داشته  هان   بود  که  از  

دست  داده  بودم  تازه  همه  چی    داشت  پر  رنگ  و  پر  
.رنگ  تر  م  شد 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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مثال  نبود  پدرم،این  که  اگر  این  قدر  غرق  اعتیاد  و  
وب  و  قمار  نم  شد  شاید  همه  چی    به  گونه  ای   مس 

 .دیگر  رقم  م  خورد 
شاید  آن  نیمه  شب  باران   اگر  مامان  برای  پیدا  کردن  

بابا  به  قمار  خانه  نم  رفت  هیچ  وقت  من  و  الیسا  
.یتیم  نم  شدیم 

@Rooman_nazy
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ش  مست  نم   شاید  اگر  آن  راننده   با  دوست  دخی 
کرد  و  به  جاده  نم  زد  مادرم  هیچ  وقت  براثر  تصادف  

 .با  ماشینش  مارا  ترک  نم  کرد 
ش اید  اگر  مامان  نم  مرد  هیچ  یک  از  این  اتفاق  ها  نم  

 !افتاد 
اصال  ای  کاش  بابا  مسئولیت  پذیر  بود  و  بعد  مرگ  

مامان  تنهایمان  نم  گذاشت  از  هر  سون   به  ماجرا  م  
 .نگرم  در  م  یابم  که  بابا  زره  ای  دوستمان  نداشت 

که  اگر  داشت ...روز  بعد  از  خاک  سپاری  مامان  برای  
.همیشه  نم  رفت 

اگر  او  بود  هفته  ی  بعدش  از  یتیم  خانه  به  دنبال  
الیسا  نم  امدند  اگر  او  سایه  رسمان  م  بود  و  ستون  

خانه ...الیسا  کودگ  اش  را  در  میان  آدم  های  ن   
.احساس  و  خانه  ی  ن   مهر  یتیم  خانه  نم  گذراند 

.ای  کاش ...م  شد  این  کاش  هارا  نابود  ساخت 
چرا  که  کمر  به  قتل  مب   ساخته  بودنند  که  دلم  مرگ  

.ن   دقدقه  م  خواست 
به  ای  که  به  شانه  ام  زده  شد   با  توقف  ماشی    و  ض 

ه  ام  را  به  زن   جوان    چشم  باز  کردم  و  نگاه  گیج  و  خی 

@Rooman_nazy
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دوختم  که  یون   فرم  پلیس  اش  به  رنگ  برنزه  پوستش  
.م  آمد 

ون  ببینم -  خوب  خوابیدی  زیبای  خفته؟  بیا  بی 
اخم  م  کنم  و  او  و  پس  جوان   که  زود  تر  از  من  پیاده  

 .شده  است  م  خندند 
کاش  من  هم م  توانستم  بخندم  !اما  تنها  پوزخندم  

.بود  که  سهم  خنده  های  از  ته  دل  آن  دو  شد 
.وارد  اداره  پلیس  بزرگ  شدیم  و  من  رسدم  بود 

رسم  پایی    و  دندان  هایم  روی  هم  سابیده  میشدند 
 .رگ  های  گردنم  گرفته  و  شانه  ی  چپم  درد  م  کرد 

از  اعصابم  بود  م  دانستم  که  اگر  آن  زن  را  روبه  رویم  
 .م  گذاشتند  ن   شک  تکه  تکه  اش  م  کردم 

نگاه  خونسد  و  ن   حسش  را  هنگام  ادای  جمله  هایش  
.از  یاد  نم  بردم 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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با  اشاره  همان  افسی  که  همراهم  بود  روی  صندل  
های  گوشه  ی  راه  رو  نشستم  و  ن گاه  تارم  را  به  دستان  

.بسته  ام  دوختم 
در  نوزده  سالگ  به  جرم  حمله  به  مدیر  پرورشگاه   
 !خواهر   گم  شده  ام  به  اداره  پلیس  آورده  شدم 

کال  بخواهم  زندگ  ام  را  در  یک  کلمه  خالصه  کنم  
 !مزخرق  بیش  نبود 

مادر  این  وقت  ها  چه  م  گفت؟  یه  اصطالح  
ایران  ...به  یاد  آوردم  دلم  مانند  س ی   و  رسکه  م  

 .جوشید  !به  افکارم  نیشخند  م  زنم 
خواهرم  بیش  از  یک  شبانه  روز  است  که  گم  شده  و  

  من  این  جا  بازداشتم؟ 
صدای  پاشنه  های  کفس   که  فاصله  چندان   با  من  

 .نداشت  باعث  شد  رسم  را  بلند  کنم 
.دوباره  او  !مدیر  یتیم  خانه  به  همراه  معاونش 
  آمده  بود  تا  شکایت  کند؟  مگر  م  گ ذاشتم؟ 

...وای  به  حالش ...وای  به  حالش 
  اصال  نکند  خواهرم  را  کتک  زده؟  از  کجا  معلوم؟ 

مگر  الیسا  نگفت  عبوس  است؟  مگر  چهره  اش  غم  و  
 نفرت  را  فریاد  نم  زد؟ 
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  چرا  من  نشسته  و  به  او  نگاه  م  کنم؟ 
در  صدم  ثانیه  آدرنالی    خونم  افزایش  یافته  و  دستانم  

.مشت  شد 
از  ن   حواش  مامور  کنارم  استفاده  کرده  و  به  سمت  

 .زن  خی    گرفتم 
.تا  برگشت  و  مرا  در  یک  سانب   اش  دید  جیغ   کشید 

!خدای  من -
:یقه  کتش  را  به  چنگ  گرفتم  و  فریاد  زدم 

با  خواهرم  خ   کار  کردی؟  چرا  به  من  خی   ندادید؟  -
 خ   کارش  کردی؟ 

تقال  م  کرد  تا  خودش  را  رها  کند  و  مامورین  به  
سمتمان  آمدند  و  خ یل  رسی    ع  تر  از  آن  چه  که  تصور  

م  کردم  مرا  جدا  کردنند 
مردی  که  از  پشت  مرا  گرفته  بود  مرا  به  عقب  م  

کشید  اما  در  لحظه  آخر  دستانم  به  موهای  زن  چنگ  
.شد  و  با  شدت  موهایش  را  کشیدم 

شاید  کارم  درست  نبود  اما  من  آن  لحظه  هیخ   نم  
 !فهمیدم  دار  و  ندارم  گم  شده  بود 

.و  هیچ  کس  مرا  درک  نم  کرد 
م  کشمت -
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دو  مامور  دیگر  به  سمتم  آمدند  و  یک  دستم  را  محکم  
گرفت  و  از  موهای  زن  جدا  کرد  اما  کم  مو  در  کف  

 .دستم  باق  ماند 
بیشی   مامورن  دور  حلقه  زده  بودنند  و  من  تنها  دست  

.و  پا  م  زدم  و  جیغ  م  کشیدم 
  م  کشمت  فهمیدی؟ -
 :یک  از  مامورا  داد  زد 

ه  بازداشتگاه - یک  این  رو  بی 
ید -  .ولم  کنید !من  کاری  نکردم  این  زن  رو  بگی 

ماموری  که  از  کمرم  گرفته  بود  مرا  به  سمت  راه  رون   
م  کشید  و  من  پاهایم  را  بلند  کرده  و  آن  هارا  در  هوا  

م  کوباندم  و  به  قول  الیسا  لگد 
.م  پراندم  

 ولم  کن ...ولم  کن -
گلویم  م  سوخت  و  صدایم  گرفته  بود  و  نفس  نف س  

م  زدم  موهایم  روی  کل  صورتم  ریخته  بود  و  نم  
.توانستم  بیش  از  این  مقاومت  کنم 

 ولش  کن -
ساکت  شدم  و  ماموری  که  مرا  با  شدت  و  خشونت  به  
سمت  راه  رو  م  کشید  متوقف  شد  و  از  لبه  لی  تار  
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و  پود  سیاه   موهایم  نگاه  وحس   ام  را  به  فردی  که  
 .روبه  رویم  ایستاده  بود  دوختم 

.به  نظر  م  آمد  جزو  مامورین  پلیس  باشد 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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ت  مشک  و  بند  شلوار  سفید  که  از  قسمت   ن   رس 
کمربند  رد  شده  و  روی  شانه  های  پهنش  قرار  گرفته  

 .بود 
ه  اش  زل  زدم  و  چشم  ریز  کردم  .به  چشمای  تی 
 :با  اخم  های  در  هم  و  صدای  مقتدری  گفت 

  جرمش  چیه ؟ -
ه  پس  را  بر   قبل  از  این  که  حرق  بزند  وقب   نگاه  خی 

روی  دستان  پیچیده  شده  اش  دور  بازوهایم  دید  
فوری  بازویم  را  رها  کرد  و  مچ  دستم  را  آرام  تر  گرفت  

:و  گفت 
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دادستان،انگار  مدیر   پرورشگاه  ازش  شکایت  داره  -
ه   بهش  حمله  کرده  .دخی 

:پس  ابروهاش  و  بال  انداخت  و  گفت 
یه  جور  گرفتیش  م  بریش  فکر  کردم  قاتل   رئیس  -

  !جمهور  
خشک  شده  و  مبهوت  نگاهش  کردم  و  پس  فوری  ازم  

 :فاصله  گرفت  و  با  لکنت   آشکاری  گفت 
 .ببخشید  قربان  تکرار  نم  شه -

 :ابرو  بال  انداخت  و  رو  به  من  گفت 
  این  همه  شلوغ  کاری  از  تو  بود؟ -

:با  تعجب  نگاهش  کردم  که  رو  به  پس  گفت 
 .بیارش  اتاقم  ببینم  جریان  چیه -

پشتش  رو  کرد  و  رفت  سمت  راه  روی  بعدی  و  
متعجب  به  جان   که  تا  قبل  از  رفتنش   در  آن  جا  

ه  شدم   .ایستاده  بود  خی 
مگر  دادستان  نبود؟  او  مگر  باید  به  من  رسیدگ  کند؟  

  !برام  جالب  و  قابل  توجه  بود 
ا  و  تن  صدای  آرامش  برایم   به  عالوه  که  چهره  ی  گی 

!جالب  تر  هم  بود 
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پس  با  بد  خلق   اما  آرام  مرا  به  سمت  راه  رو  هدایت  
کرد  و  ناخداگاه  آرام  شده  بودم  شاید  هم  به  خاطر  

.رفتار  پس  خجالت  زده  بودم 
با  هدایت  پسی  که  به  خاطر  لغری  بیش  از  حدش  

یون   فرم  در  تنش  زار  م  زد  وارد  راه  روی  بعد  شدیم  و  
به  زد  و  با  صدای   به  در  شکالن   رنک  چند  بار  آرام  ض 

   دادستان  هردو  وارد  شدیم 
.بفرمایید  گفی  

ه  به  چشمای  براق  و  سیاه    ام  کرد  و  خی  ادای  احی 
:دادستان  که  روی  صندل  چرمش  لم  داده  بود  گفت 

  امری  ندارید؟ -
:دادستان  به  دست  هایم  اشاره  زد  و  گفت 

 بازش  کن -
ه  نگاهم  کرد  و  در  چشمانش  حرص  و   پس  کم  خی 

 .کینه  بامزه  ای ر ا  حس  م  کردم 
دستبندم  را  باز  کرد  و  دور  دوتا  مچ  هایم  قرمز  و  

.متورم  شده  بود 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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با  دستم  کم  دور  موچ  را  ماساژ  دادم  و  با  اشاره  ی  
ش  نشستم   دادستان   روی  صندل  نزدیک  به  می  

 م  تون   بری -
ام  کرد  و  بدون  نگاه  کردن  ب ه  من  از   پس  ادای  احی 

.اتاق  خارج  شد 
ه  شدم   برگشتم  و  به  دادستان  خی 

ه  نگاهم  کرد  و  گفت  :رسش  را  کم  کج  کرد  و  خی 
 خب !چرا  این  همه  جیغ  و  داد  م  کردی؟ -

دوباره  ردپای  بغض  را  در  گلویم  حس  کردم  به  گونه  
ای  که  تار  و  پود  هنجره  ام  توانان   خارج  کردن  صدان   

.را  نداشتند 
دستانم  مشت  شدند  و  نا خن  هایم  به  جان  کف  
اشند  .دستانم  افتادند  تا  زخم  بزنند  و  پوست  بی 

 خ ...خواهرم  گم  شده -
چشمانش  باریک  شد  و  رد  اخم  کم  رنک  که  میان  

:ابروانش  دیده  میشد  پر  رنگ  تر  شد  و  گفت 
  خب؟ -
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آب  دهانم  را  قورت  دادم  چرا  مجال  برای  هضم  
بغضم  نم  داد؟  او  که  نم  فهمید  قورت  دادن   بغض  
به  ا ین  بزرگ  چه  قدر  دشوار  است  و  هضمش  طاقت  

.فرسا 
ی  نبود  که  به  راحب   فرار  کنه  !از  - خواهر  من،دخی 

من  بگذره ...این  همه  مدت  یتیم  خونه  رو  تحمل  
.نکرده  بود  که  چند  ماه  مونده  به  برگشتنش  فرار  کنه 

.نگاهش  میخ  م  شد  و  در  چشمانم  فرو  م  رفت 
مشتش  را  زیر  چانه  زد  و  با  همان  ژست  عجی ب  

:غریبش  گفت 
  اگه  تو  بودی چرا  یتیم  خونه  فرستادنش؟ -

لب  گزیدم  و  گفی    از  درد  و  سخب   هان   که  ن   
.شباهت  به  کمدی  نبود  کم  برایم  سخت  بود 

چه  م  گفتم؟  که  پدر   معتاد  و  دائم  الخمرم  بعد  از  
 مرگ  مادرم  رهایمان  کرده  و  رفته  بود؟ 

چند  بار  پلک  زدم  و  نگاهم  را  به  پنجره  دوختم  ت ا  از  
ی  کنم  .ریزش  اشک  های  خودرسم  جلو  گی 

داستانش  طولنیه،فقط  بدونید  بعد  مرگ  مادرم  -
وب  و  قمار   بابامون  که  تازگ  ها  معتاد  و  تو  دام  مس 

افتاده  بود  ولمون  کرد  منم  به  سن  قانون   نرسیده  
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نم   بودم  و  از  طرق  بزرگ  تر  از  اون   بودم  که  بی 
پرورشگاه  با  فضول  همسایه  ها  الیسا  رو  بردن  و  منم  

ستان  شدم  .مجبور  به  کار  و  ترک  دبی 

برگه  ای  جلویش  گذاشت  و  در  حال  که  با  خودکار   
ی  م  نوشت  گفت  :مشک  طالن   رویش  چی  

  چند  سالته؟ -
ه  به  دستانم  آرام  و  غم  زده  گفتم   :خی 

م  نوزده  این  مدت  به  خاطر  نداشی    جا  - به  زودی  می 
دم  پیش  خودم  اگر  م  دو نستم  این   و  کار  الیسا  رو  نی 

 ...جوری  میشه 
نتوانستم،دستان  لرزانم  پرده  کشید  از  اکران   اشک  

:های  چشمانم  و  با  رس   خمیده  و  نالیدم 
.همش،ت ...تقصی   خودمه -

صدای  پایه  های  چرخان   صندل  اش  و  قدم  های  
محکمش  باعث  شد  دستانم  را  از  روی  چشمانم  

 .بردارم 
روبه  رویم  روی  مبل  چرم  و  کوچک  سیاه  نشست  و  

:گف ت 
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وهای  ما  دنبال  خواهرتن  باید  واقع  بی    - از  دیشب  نی 
...باشیم  و  باید  محکم  باش  

نگاهش  را  مستقیم  به  چشمانم  دوخت  و  این  نگاه   
آرام  امکان  نداشت  درک  کند  که  من  چه  م  کشم  و  

.نباید  حقیقت  هارا  به  رس  و  صورتم  بکوباند 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  16 ��

خیل  از  دخی   بچه  ها  دزدیده  میشن،خیل  ها  رو  -
گول  م  زنن  و  با  سن  پایینشون  م  برنشون  کلوپ  و  

 ...فا 
بی    جمله  اش  هق  زدم  و  دستانم  را  جلوی  دهن  نیمه  

بازم  گرفته  و  با  نگاه  تار  و  گردم  به  اون   که  ن   مهبا  
حقیقت  هان   را  م  گفت  که  ذهنم  توان   فکر  کردن  

 .به  آن  هارا  نداشت  دوختم 
کم  برای  آرام  شدنم  مکث  کرد  و  بعد  چند  لحظه  

:ادامه  داد 
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و  یا  اتفاقات  وحشت  ناک  تر  قاچاق  اعضای  -
بدنشون  ...عکس  را  از  روی  می    برداشت  و  روبه  
رویم  قرار  داد  همان  عکس  بود  که  در  دفی   مدیر  

 .یتیم  خانه  از  الیسا  دیده  بودم 
ه  شد  و   عکسش  را  چاپ  کرده  بودنند  به  عکس  خی 

 :گفت 
با  توجه  به  چهره  خواهرتون  و  این  که  از  خانواده  -

.ثروت  مندی  نیست  کال  دوتا  احتمال  م  مونه 
ه  نگاهش  کردم  که  ادامه  داد   :خی 

...یا  بردنش  به  همون  کلوپ  و  بار  یا  ام  که -
ه   ش  خی  سکوت  کرد .نگاهش  به  نقطه  ای  روی  می  

.ماند 
ه  ای  زل   نگاهش   را  دنبال  کردم  به  پرونده   بزرگ  و  تی 

 .زده  بود 
دوباره  نگاهم  با  به  چهره  اش  دوختم  نفس  هایش  یک  

درمیان  شده  و  چشم  هایش  خشمگی    و  ترسناک  
 شده  بودند 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�� پارت  17 ��

 خ ...خب؟ -
بعد  از  مکب   طولن   رسش  را  به  سمتم  برگرداند  و  

ه  به  چشم  هایم  گفت  :خی 
آدرس  خونتون  رو  یاد  داشت  کنید  مامور ا  رو  -

میفرستیم  شاید  رسوکله  خواهرتون  خودش  پیداش  
.بشه 

خونم  رو  عوض  کردم  آدرس  خونه  قبلیم  رو  که  -
.الیسا   یاد  داشت  رو  م  دم 

ش  رفت  هنوز  هم   رسی  تکان  داد  و  به  سمت  می  
متفکر  و  عصب   به  نظر  م  آمد  و  من  هنوز  هم  درگی   

 .ادامه  جمله  اش 
آدرس  را  در  برگه  ای  که  به  سمتم  گرفته  بود  یاد  

.داشت  کردم 
در  حال  که  دوباره  روی  صندل  اش  م  نشست  با  

 :همان  اخم  های  ترسناکش  گفت 
دلیل  جمله  ات  به  مدیر  یتیم  خونه  خ   بود؟ -
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اخم  کرده  و  با  حرص  اشک  هایم  را  با  پشت  دست  
 :پاک  کردم  و  گفتم 

من  نم  خواستم  به  اون  خانوم  حمله  کنم  اما  الیسا  -
راجب  بدرفتاری  های  این  مدیر   تازه  وارد  برام گفته  بود  

و  این  که  برخورد  این  خانوم  اصال  درست  نبود  و  
مطمئنم  تو  اون  یتیم  خونه  یه  بالن   رس  خواهرم  

.آوردن 
ه  اش  را  به  چشمانم   ابروهایش  بال  پرید  و  نگاه  خی 
دوخت .زیر  نگاه  سنگینش  رس  به  زیر  انداختم  و  او  

 :ادامه  داد 
برش  م  کنم  و  باهاش  حرف  م  زنم  رس  ایطت  جوری  -

.نیست  که  بازداشت  بس  
 .به  کمکت  احتیاج  داریم 

ه  نگاهش  کردم .بلند  شد  و  برگشت  سمتم  و   خی 
نکگاهش  را  تحدید  آمی    کرد  و  انگشت  سبابه  اش  را  

:به  سمتم  گرفت  و  گفت 
توی  تحقیقات  ما  ام  فضول  نم  کب   این  ماجرا  ها  -

گاه  م  تونه  پیچیده  بشه  پس  توکار  ما  دخالت  نکن  
 !با  پخش  آگه  و  عکس  خواهرت  کمکون  کن  همی   
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برایش  رسی  تکان  دادم  و   در  دل  پوزخند  حواله  اش  
ی  از  خواهرم   کردم  من  یک  جا  بنشینم  و  منتظر  خی 

  باشم؟  مگر  م  شد؟ 
فرم  مربوطه  را  پر  کردم  و  او  از  اتاق  خارج  شد  و  بعد  

:از  دقایق   رسبازی  وارد  اتاق  شد  و  گفت 
 .دادستان  گفی    م  تون   بری -

ش  گذاشتم  و  قبل   رس ی  تکان  دادم  و  برگه  را  روی  می  
از  خروج  نگاه  به  رسبازی  که  به  در  تکیه  زده  بود  

 :انداختم  و  گفتم 
؟  یه  سوال   مهم  دارم - میشه  دادستان  رو  صدا  بزن 

اخم  کرده  کم  نگاهم  کرد  و  همان  رسباز   لغر  و  
 .نچسب  بود 

رسم  را  کم  کج  کردم  و  باصدای  آرام  تر  و  مهربان  
:تری  گف تم 

خواهش  م  کنم -
.تن  صدایم  کم  لوس  بود  اما  چاره  ای  نداشتم 

ه  نگاهم  کرد  و  لپش  را  حرص  باد  کرد  و  از   کم  خی 
 .اتاق  خارج  شد 

با  خروجش  فوری  برگشتم  و  به  بهانه  خم  شدن   روی  
می    برای  برداشی    یک  از  عکس  های  چاپ  شده  ی  
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الیسا  لی  پرونده  قطور  و  بزرگ  که  گوشه  ای  روی  
.می    قر ار  داشت  را  باز  کردم 

با  رسی  کج  شده  بزرگ  ترین  متب   که  بر  روی  کل  
.صفحه  بیشی   همه  نمایان  بود  را  هخ   کردم 

 ل ...و ...ل ...ی ...ت ...ا -
با  صدای  درفوری  برگشتم  و  عکس  را  کم  بال  گرفتم  

ه  اش  بر   و  به  اخم  های  درهم   دادستان  و  نگاه  خی 
ه  شدم  .روی  می    خی 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  17 ��

.م ...من  عکس   خواهرم  رو  م  خواستم -
ه  و  مرموزانه  نگاهم  کرد  گویا  م  خواست  از   خی 

د     حرفم  بی 
 .چشمانم  ن   به  راسب 

بعد  چند  لحظه  چشم  از  نگاه  ترسیده  ام  گرفت  و  
ش  م  رفت  گفت  :درحال  که  به  سمت  می  

  سوالت؟ -

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:با  گیخ   نگاهش  کردم  که  ن   حوصله  گف ت 
  گفب   سوال  داری؟ -

فکر  این  جایش  را  نکرده  بودم  !با  فکری  آن   دم   دست  
.ترین  سوال   ممکن  را  پرسیدم 

  !اسم  و  فامیلیتون -
ه  و  پوزخند   شکل  گرفته  بر  روی  لبانش  کامال   نگاه  خی 
نشانم  داد  که   فهمیده  است  که  سوالم  کامال  پرت  و  

 .ن   ربط  است 
:با  همان  نیشخند   روی  اعصابش  گفت 

نس -  ک ارن   داو 
:آهان   زیر  لب  گفتم  و  آرام  تر  لب  زدم 

تلفن  خونم  رو  امشب  وصل  م  کنم  اخه  گوشیم  -
ید  ی  شد  تماس  بگی  .خرابه  خی 

 باشه -
عقب  عقب  از  اتاق  خارج  شدم  و  تا  در  را  بستم  نفس  

 .راحب   کشیدم 
.به  عکس     الیسا  زل  زدم  به  طرح  لبخند   زیبایش 

خب   که  از  بویید ن  و  نوازششان  
َ
و  ابریشم   نرم  و  ل
 .محروم  بودم 

:زیر  لب  و  بغض  زده  گفتم 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



لولیتا !؟  این  دیگه  چیه؟  وارد  چه  ماجران   شدیم  -
؟  ؟  کجان   الیسا؟  تو  کجان 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  18 ��

از  اداره  پلیس  که  خارج  شدم  مستقیم  به  سمت  .
.شهربازی  راه  افتادم 

شانه  هایم  خمیده  و  نگاه  تارم  به  آس فالت  زیر  پایم  
.بود 

قدم  قدم  در  خیابان   که  رهگذر  هایش  خی   از  حالم  
نداشتند  به  سمت  جان   م  رفتم  که  اخرین  بار  شاهد  

.خنده  هایش  بود 
دلم  از  همه  و  همه  چی    گرفته  بود  چرا  الیسای  من؟  

 چرا  تنها  کس   من؟ 
من  که  کس  را  نداشتم  نه  وقت  پیدا  کردن   دوست  و  

.نه  خانواده 

@Rooman_nazy
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من  مادری  ند اشتم  که  دوشادوش  هم  برای  گم  شدن  
 .عزیز  دردانه  ی  خانه  گریه  کنیم 

و   پدری  نداشتم  که  شانه  هایم  را  بفشارد  و  سخت  
در  آغوشم  بگی   و  پدرانه  پیشان   ام  را  ببوسد  و  از  

 .امید  و  پیدا  کردن  دردانه  اش  بگوید 
.من  جز  اون   که  حال  گم  شده  بود  کس  را  نداشتم 

 .تمام  مسی   را  آرام  آرام  و  پیاده  گذراندم 
 .کف  پاهایم  درد  گرفته  و  تشنه  بودم 

هوا  تاریک  شده  بود  و  نگاهم  به  نورهای  رنک  و  دلقک  
بود  که  بی   بی   م  کرد  و  به  بچه  ها  بادکنک  م  

.فروخت 
 .وارد  شهربازی شدم 

از  میان  مردم  که  با  خوش  حال  در  صف  وسیله  های  
 .بازی  قرار  داشتند  گذشتم 

.از  دخی   و  پسهای  شاد  و  درحال  رقص  هم  گذشتم 
گذشتم  و  گذشتم  و  رسیدم  به  همان  نیم  کت     

کوچک  کنار  درخت  روی  همان  چمن  های  خیس  
 .خورده 

همان  جان   که  الیسا  با  ذوق  م  خندید  و  به  خاطر  
!دیدن  چکمه  ها  روی  ابر  ها  سی   م  کرد 

@Rooman_nazy
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خودم  را  در  آغوش  گرفته  و  آرام  روی  نیم  کت  که  
.نه ...پایی    نیم  کت  نشسته  و  به  پایه  هایش  تکیه  زدم 
رسم  را  روی  زانو  هایم  گذاشتم  و  کوله  پشب   ام  را  به  

.شکمم  چسباندم 
  چه  م  شد  اگر  همه  ی  این  ها  خواب  بود؟ 

اگر  کابوس  بود  و  بیدار  م  شدم  الیسا  را  درکنارم  
 داشتم؟ 

بغض  به  گلویم  چنگ  م  اندازد  و  نفسم  جان   میان  
 .سینه  و  گلویم  گی   م  کند  گره  م  خورد 

 .کور  م  شود  من  ن   او  چه  طور  نفس  بکشم 
.هقهقه  مظلومانه  و  آرامم  خودم  را  هم  آزار  میدهد 

از  این  همه  ن   چاره  گ  ام  از  این  همه  ن   دست  و  
 .پابودنم 

!کاش  برگردی  الیسا،  کاش 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  19 ��
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با  صدای  جاروبرق  و  دردی که  از  جانب  گردن  و  
شانه  ام  حس  م  کردم  پلک  های  سنگینم  را  از  هم  

گشودم  و  چشم  هایم  را  پشت  دست  کم  ماساژ  داده  
و  نگاه  گیج  و  رسگردانم  را  به  اطراف  دوختم 

 !در  پارک  بود  تکیه  زده  به  نیم  کت 
من  این  جا  چه  م  کردم؟  کم  کم  مغزم  فرمان  خود  را  

صادر  کرد  و  برخالف  میل  قلب   ام  هرآن  چه  که  نباید  
را  به  یاد  آورد م  غم  زده  کم  خود  را  جابه  جا  کردم  و  

صدای  مهره  های  گردن  و  کمرم  را  به  راحب   م  
.شنیدم 

 !هنوز  هم  صدای  جاروبرق  میامد 
مردی  که   گیج  چشم  چرخواندم  و  با  دیدن  پی 

دستگاه  را  مانند  کوله  پشب   به  پشتش  بسته  وبا  
لوله  اش  برگ  ها  را  از  روی  چمن  ها  برم  داشت  ابرو  

.هایم  بال  پرید 
  !پس  صدای  این  بود -

دستم  را  روی  گردنم  کشیدم  و  با  کمک  گرفی    از  نیم  
کت  بلند  شدم  و  کوله  ام  را  از  زمی    برداشتم  و  

.خاکش  را  با  کف  دستم  تکاندم 

@Rooman_nazy
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موهایم  را  به  پشت  گوش  هدایت  کرده  و  آرام  به  
 .سمت  خروخ   راه  افتادم 

.با  عوض  کردن  چند  خط  اتوبوس  به  خانه  رسیدم 
.پله  هارا  دوتا  یک  بال  رفتم  و  با  کلید  در  را  گشودم 

به  فضای  جدید  خانه  عادت  نداشتم  اولی    کاری  که  
.کردم  برداشی    لباس  و  رفی    به  حمام  بود 

با  سقوط  قطرات  داغ  آب  بر  روی  بدن  یخ  زده  و  
ی  پیدا  کردم  .آزرده  ام  احساس  بهی 

وقب   از  حمام  خارج  شدم  با  حوله  ی  کوچک  و  قرمزم  
موهایم  را  خشک  کردم  و  در  حال   خشک  کردن  

موهایم  که  تا  شانه  هایم  م  رسید  نگاهم  به  تخت  
ه  ماند  این   خواب  ساده  و  روتخب   صورن   رنگش  خی 

تخت  برای  الیسا  بود 
او  باید  روی  این  تخت  م  خوابید  او  باید  این  جا  م  

!بود 
 الیسا  تو  چه  کردی؟ 

برای  این  که  جان  ندهم  و  این  رسگیجه  و  حالت  تهوع  
از  نخوردن  غ ذا  رفع  شود  تخم  مرغ  اپ  پز  کردم  و  
ه  به  عکس   الیسا  بر  روی  کانی    بدون  نان  و  خال  خی 

تمام  تخم  مرغ  را  با  سه  قاشق  تمام  کردم  با  آب  بغضم  

@Rooman_nazy
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ت  تابستانه  و  نازکم  را  تن  زدم   را  قورت  دادم  و  سیورس 
و  کوله  ام  را  روی  دوشم  انداخته  و  از  خانه  خارج  

.شدم 
.به  سمت  یتیم  خانه  م  رفتم 

من  هنوز  هم  قانع  نشده  بودم  که  الیسا  ن   دلیل  
پشت  پا  به  همه  چی    بزند  و  برود  و  مرا  زنده  زنده  

.اسی   جهنم  کند 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  20 ��

این  غی   ممکن  بود !حداقل  برای  مب   که  اورا  بهی   از  
 .هر  کس  م  شناختم  غی   ممکن  بود 

به  ورودی  که  رسیدم  نفسم  را  حبس  ک رده  و  دستانم  
ل  م  کردم  باید  آرام   را  مشت  کردم  باید  خود  را  کنی 

 .م  بودم 
م  باید  آرام   با  عصبانیت  نم  توانستم  راه  پیش  بی 

!باشم،آرام 

@Rooman_nazy
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:نگهبان  تا  مرا  دید  فوری  به  سمتم  آمد  و  داد  زد  
 .خانوم  شما  حق  ورود  ندارید -

 :با  عصبانیت  نگاهش  کردم  و  داد  زدم 
ا  نیست .یتیم  خونه  است  - رس   من  داد  نزن  کاخ  م ونالی  

 .و  من  م  خوام  با  مدیر  حرف  بزنم 
ه  ام  شد  و  به  یاد  آوردم   نگهبان   جوان  و  اخم  آلود  خی 
  مدیر  به  پایی    آورد 

.که  او  مرا  کشان  کشان  از  دفی 
 .نمیشه !خانوم   فرناندس  گفی    ورودتون  ممنوعه -

خواستم  دهن  باز  کنم  و  هر  آن  چه  گه  نباید  باَرش  
ه   کنم  اما  با  د یدن   معاون  یتیم  خانه  همان  زن   ریزه  می  
و  سفید  و  ش  و  اندی ...ساله  ابروهایم  خودکار  بال  

.پرید  تنها  راهم  بود 
...ه -

رویش  را  از  زن   که  در  حال  صحبت  با  او  بود  
ه  شد  رسم  را  از  شانه  ی  نگهبان   برگرداند  و  به  مب   خی 

 .رد  کرده  و  کج  شده  نگاهش  م  کردم 
ی   با  تعجب  برگشت  و  به  ز ن   جوان  روبه  رویش  چی  

:گفت  و  به  سمتمان  آمد  و  با  تعجب  گفت 
!شما -
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از  نگهبان   اخم  کرده  گذشت  و  روبه  رویم  قرار  گرفت  
ان   اش  کشید  و  گفت 

:و  دسب   به  موهای  بسته  و  رس 
  چه  کمک  م  تونم  بهتون  بکنم؟ -

زن   خون   به  نظر  م  آمد  آن  روز  هم  سغ  به  آرام  
 .کردنم  داشت 

:لب  گزیدم  و  گف تم 
منده  ام  من  م  خوام  نامه  ای  که  - بابت  اون  روز  رس 

 خواهرم   قبل  از  فرارش  نوشته  رو  ببینم 
رسش  را  کم  پایی    انداخت  و  وقب   رسش  را  بلند  کرد  

.با  دیدن  نگاه  تارش  قلبم  بیش  از  بیش  مچاله  شد 
من  واقعا  الیسا  رو  دوست  داشتم .دخی   مهربون  و  -

ساکت .البته  کم  شیطون .هنوزم  نفهمیدم  چرا  فرار  
کرد ...واقعا  متاسف  .و  بابت  اون  روزم  بهتون  حق  م  

 .دم 
لب  گذیدم  و  دستم  را  روی  دهانم  گذاشتم  تا  جلوی  

م  لبان   که  عجیب  از  بغض  م  لرزیدنند  را  بگی 
:رسی  تکان  دادم  و  گفتم 

 .ممنونم -
اشک  هایش  را  پاک  کرد  و  نگهبان  اخم  آلود  از  

.کنارمان  گذشت  و  رفت 

@Rooman_nazy
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 :نگاهش  را  به  چشمانم  دوخت  و  گفت 
بعد  از  پرونده  ای  که  برای  پیدا  کردن  الیسا  باز  -

کردید  مامورین  اومدن  و  نامه  رو  ازمون  گرفی    و  اتاق  
 الیسا  رو  هم  گشی   

نا  امید  اخم  کردم  و  از  میله  ها  فاصله  گرفتم  و  بغض  
:زده  گفتم 

  م  تونم  حداقل  اتاقش  رو  ببینم؟ -
ه  نگاهم  کرد  و  انگار  داشت  فکر  م  ک رد  .کم  خی 

 :بعد  از  چند  ثانیه  آرام  گفت 
باشه،اما  فقط  چند  دقیقه -

لبخند   محوی  زدم  و  نگاه  رسشار  از  تشکرم  را  به  او  
دوختم  و  از  جلوی  در  کنار  رفت  و  با  دو  قدم  بلند  

 .همراهش  شدم 
نگهبان  با  حرص  و  غضب  نگاهم  م  کرد  و  به  سمت  

.حیاط  پشب   م  رفت 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  20 ��
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با  هم  وارد  یتیم  خانه  شدیم  و  دخی   بچه  های  سه  
چهار  ساله  دنبال  هم  م  دویدند  و  با  رسعت  از  پله  ها  

 .بال  م  رفتند 
آه  حست  بار  کشیدم  و  پشت  رسش  از  پله  ها  بال  

 .رفتم 
.طبقه  ی  دوم  وارد  راه  روی  طویل  و  تاریک  شدیم 

 .پر  از  در  های  چون   و  قدیم 
ه   در  چهارم  از  سمت  راست  را  باز  کرد  و  نگاهمان  خی 

.ی  دخی   هان   هم  سن  و  سال  الیسا  شد 
یک  که  هیکل  لغر  و  موهای  لخت  مشک  ای  داشت  

ه  و   فوری  دست  از  کشیدن  موهای  دخی   ریزه  می  
 .سفید  پوست  افتاده  روی  تخت  برداشت 

با  تعجب  ابرو  بال  انداختم  و  پائول  با  حرص  و  آرام  4
:گفت 

ا -   !دخی 
   م و  مشک  با  رسعت  گفت 

:دخی 
معذرت  م  خوام  خانوم -

خیمه _شب _بازی #
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مرجان _فریدی #

�� پارت  21 ��

پائول  اخم  کم  رنک  کرد  و  وارد  اتاق  شد  و  من  هم  
.پشت  رس  او  وارد  اتاق  شدم 

   مو  نارنخ   و  خال  خال  هم  گوشه  ای  از  
یک  دخی 

اتاق  به  دیوار  تکیه  زده  و  نگاه  رسد  وعجیبش  را  به  من  
 .دوخته  بود 

.نگاهم  را  دور  تا  دور  اتاق  چرخاندم 
اتاق   تقریبا  بزرگ  که  شیش  تا  تخت   فلزی  و  ساده  با  

.مالفه  ی  سفید  را  در  خود  جای  داده  بود 
با  یک  کمد  فلزی  و  بزرگ  در  گوشه  ی  اتاق 

و  یک  پنجره  ی  کوچک  و  من  خوب  م  دانستم  آن  
تخت   خال  با  مالفه  ی  مرتب   که  رویش  کشیده  شده  

بود  تخت  ا لیساست  خودش  گفته  بود  گفته  بود  
.تخت  کنار  پنجره  را  به  زور  به  دست  آورده 

 .تا  کم  نفس  بکشد 
ه  و  سفید  روی  تختش   بغض  م  کنم  و  دخی   ریزه  می  

   مو  مشک  و  
درست  م  شنیدم  و  زیر  لب   به  دخی 
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لغر  اندام  فحس   م  دهد  و  بلند  تر  رو  به  پائول  م  
 :گوید 

  این  خانوم  کیه؟ -
ه  شد  .هم  زمان  با  این  حرفش  به  من  خی 

دخی   مو  مشک  موهای  لختش  را  دور  انگشتانش  
:پیچید  و  با  لحن  لوش  گفت 

ی  از  الیسا  نشد؟ -   خی 
پائول  قبل  از  این  که  جواب  دخی   سفید  و  مو  فرفری  

   مو  مشک  شد 
ه  ی  دخی  .را  بدهد  برگشت  و  خی 

توقع  داشتم  به  عنوان  هم  اتاق  های  الیسا  کم  نگران   
را  درچهر ه  هایشان  ببینم  اما  خیل  راحت  بودند  !و  

 !انگار  نه  انگار 
  !الیسا  حق  داشت  که  از  این  جا  متنفر  باشد 

   مو  کوتاه  
پائول  خواست  به  او  جوان   بدهد  که  دخی 

و  خال  خال  کم  از  دیوار  فاصله  گرفت  و  با  لحن  
:آرام  و  رسدش  گفت 

 حداقل  کم  ادای  آدمای  نگران  و  دربیار -
   مو  مشک  گفت 

.این  جمله  را  خطا ب  به  دخی 
:دخی   برگشت  و  با  حرص  گفت 

ن   قابل  تحمل  تری -  !ساشا  وقب   حرف  نمی  
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دخی   مو  قرمز  که  گویا  اسمش  ساشا  بود  با  نیشخند  
:و  همان  لحن  خونسد  ورسدش  گفت 

 چیه  ناراحت  شدی؟  خوش  حال  که  رفته  مگه  نه؟ -
   مو  مشک  با  حرص  خواست  جوابش  را  بدهد  

دخی 
ل  لرزششان   که  باصدای  ل رزان  و  دستان   که  برای  کنی 

  :مشتشان  کرده  بودم  باصدای  تقریبا  بلندی  گفتم 
خانوم  پائول  اگر  بشه  به  بچه  ها  بگید  اتاق  رو  خال  -

.کی    تا  من  کم  راحت  تر  باشم 
   
ه  ی  چشمانم  کرد  و  دخی  پائول  نگاه  غمگینش  را  خی 
مو  مشک  با  نیشخند  بلند  شد  و  درست  به  سمت  

تخت   الیسا ی  من  رفت  و  رویش  نشست  و  لم  داده  به  
 :بالشتش  گفت 

ون  اصال  تو  گ  ای؟ -  چرا  باید  بریم  بی 
 :پائول  با  صدای  بلند  داد  زد 

لنا -   !س 
:دخی   که  نامش  سلنا  بود  با  بهت  روبه  پائول  گفت 

 ...چرا  رس   من  داد -
.از  روی  تخت  خواهرم  بلند  شو -
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جمله  اش  نیمه  کاره  ماند  و  چشمان  گرد  شده  و  
ه  ی  مب   بود  که  دندان  روی  هم   مب هوتش  حال  خی 

.میسابیدم 
:با  بهت  گفت 

!تو -
   مو  

بدون  جواب  دادن  به  او  برگشتم  سمت   دخی 
نارنخ   و  همچنان  خونسد  و  رسد  تکیه  داده  به  دیوار  

 :و  گفتم 
ون؟ - میشه  برید  بی 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  21 ��

ه  و  کنجکاوش   بدون  جواب  لپش  را  با د  کرد  و  نگاه  خی 
را  از  چشمانم  جدا  کرد  و  به  سمت  سلنای  متعجب  و  
مبهون   که  همچنان  روی  تخت  بود  رفت  و  بازویش  را  
گرفت  و  بلندش  کرد  و  کشان  کشان  از  اتاق  خارجش  

.کرد 
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   سفید  و  مو  فرفری  ام  نگاهش  را  از  من  به  زور  
دخی 

جدا  کرد  و  هم  چنان  که  هر  از  گاه  برم  گشت  و  
.ن گاهم  م  کرد  از  اتاق  خارج  شد 
:پائول  آروم  و  با  تاسف  گفت 

ا  یکم - ...من  متاسفم  دخی 
 میشه  تنهام  بزارید؟ -

ه  نگاهم  کرد  و  از  اتاق  خارج  شد  و   ساکت  شد  و  خی 
 .در  که  بسته  شد  به  سمت  تخت  الیسا  رفتم 

آرام  رویش  نشستم  و  خم  شدم  و  بالشتش  را  برداشتم  
به  بیب   ام  نزدیکش  کردم  و  عمی ق  بوییدم  نفس  

کشیدم  و  بار  ها  بار  این  کار  را  تکرار  کردم  اما  آرام  
.نشدم  بون   از  خواهرم  نداشت 

بوی  مواد  شوینده  م  داد  نامرد  ها  حب   به  عطرش  
.هم  رحم  نکرده  بودند 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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نفسم  جان   در  میان  وجودم  گم  شده  بود 
 .بال  نم  آمد،خفه  شده  بو د 

چشمه  ی  اشکم  این  بار  هم  مثل  هر  شب  جوشید  و  
.خروشید  و  ردش  را  روی  گونه  هایم  به  جا  گذاشت 

..دلم  برایش  تنگ  شده  بود  برای  بوی  عطرش 
 ...برای  صدایش 

 ...برای  خنده  هایش 
...برای  چشمانش ...چشمانش ...چشمانش 

دسب   در  دلم  مشت  شده  بود  با  هر  بار  بغضم  بر  
دیواره  ی  دلم  خنجر  م  ک شید  و  مرا  بار  ها  بار  م  

...کشت 
م؟  و  من  چرا  نم  می 

دوباره  و  سه  باره  و  چند  باره  عطر  نداشته  اش  را  
نفس  م  کشم  و  جای  خال  اش  عجیب  حس  م  

.شود 
...یک  دخی   بچه  ی  دوازده  ساله ...تنهان  
  مگر  م  شد؟  اگر  بالن   رسش  م  آمد  چه؟ 

دل  کندم  بالخره  دل  کندم  آهسته  بلند  شدم  و  از  
ات اق  خارج  شدم  و  شانه  هایم  خم  و  کمرم  تا  شده  

.بود 
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 پی   شده  بودم؟ 
نم  دانم  !فقط  نبود   خواهرم  داشت  مرا  آهسته  

 .آهسته  م  کشت 
از  یتیم  خانه  بدون  دیدن  خانوم   پائول   خارج  شدم  و  

تا  احظه  آخر  سنیگیب   نگاه  نگهبان  را  احساس  م  
.کردم 

از  فضای  خفقان  آور  آن  جا  که  خالص  شدم  یک  
.ر است  به  سمت  محل  کارم  رفتم 

از  ورودی  که  گذشتم  از  راه  روی  صورن   رنگ  عبور  
کرده  و  پرده  های  براق  و  ژله  ای  را  کنار  زدم  و  با  دیدن  
ی  کشیدم   فضای  روبه  رویم  نفس  راحب   از  نبود  مشی 
و  پنلوپه  را  پشت  به  خود  مشغول  برش  لباس  عروس  

 .دیدم 
!خانوم   پنلوپه -

او  از  من  نخواسته  بود  خا نوم  صدایش  کنم  اما  من  
این  گونه  راحت  تر  بودم  هم  سن  و  سال  بودیم  و  هم  

 !کالش   دوران  کودگ  اما  حال  او  کجا  و  من  کجا 
:قبل  از  برگشتنش  صدایش  تی   بارانم  کرد 

؟  من  تورو - ...ترسا  هیچ  معلومه  کجان 
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هم  زمان  با  برگشتنش  و  دیدنم  سکوت  کرد  و  نگاه  
متعجبش  را  به  مب   دوخت  که  چشم  هایم  این  روز  

.ها  عجیب  رسخ  و  خون  آلود  بودند 
می   را  کناری  گذاشت  و  دامن   عجیب  غریب  و  

قرمزش  را  کنار  زد  و  به  سمتم  آمد  و  دستش  را  روی  
 :شانه  ام  گذاشت  و  گفت 

  خ   شده؟  این  چه  قیافه  ایه؟ -
ه  بود  .به  رنگ  پریدگ  ام  و  رسخ   چشمانم  خی 
 .شاید  هم  به  لب  های  ترک  خورده  و  ن   رنگم 

 .شاید  هم  به  کبودی  زیر  چشمانم 
دیشب  شب  بیداری  داشتم !و  او  که  خی   

 نداشت ...داشت؟ 
با  صدان   که  خود  نم  شناختم  و  از   گرفتک  خش  

 :دار  و  زخم  شده  بود  گفتم 
خواهرم  چند  روزه  گم  شده  م  گن  از  پرورشگاه  فرار  -

.کرده  ول  من  این  طور  فکر  نم  کنم 
ه  ی  لبان  رسخش  شد   با  بهت  نگاهم  کرد  و  نگاهم  خی 

 .همیشه  همی    رنگ  رژ  لب  م  زد 
ون  از  خانه   اما  مامان  از  این  رنگ  بدش  م  آمد  حب   بی 
ام  شال  داشت  موهایش  را  م  بافت  و  زیبا  بود  رژ  لب  
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نم  زد  م  گفت  در  کشورش  دخی   ها  و  زن  ها  حیان   
 .دارند  که  هیچ  کجا  ندیده  است 

از  دینش  م  گفت  از  خدان   که  یگانه  بود  اما  نحو ه  
.پرستیدنش  فرق  داشت 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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نماز  م  خواند  گاه  برایمان  همراه  با  تمی    کردن  خانه  
با  آهنگ  های  ایران   م  رقصید  و  من  و  الیسا  شیفته  

.ی  او  بودیم 
 با  تو  ام  ترسا -

گیج  و  گنگ  نگاه  رسدرگمم  را  به  چشمان  ریز  و  بادم  
 .اش  دوختم 

ک الفه  بازویم  را  گرفت  و   مرا  به  سمت   اتاق  کارش  
.برد 

در  اتاق  را  باز  کرد  و  بعد  از  ورودمان  بدون  توجه  به  
:شکل  و  طرح  اتاق  گفتم 
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 ...اگه  لزم  باشه  پولتون  رو  پس  م  دم  اما  فرصت -
ن   حوصله  دستم  را  گرفت  و  مرا  روی  صندل  نشاند  

:و  خودش  هم  روبه  رویم  قرار  گرفت 
 .الن  مهم  خواهر ته  ن   خیال  کار  من  مدل  زیاد  دارم -

به  سمتم  متمایل  شد  و  صدایش  را  پایی    آورد  و  ادامه  
 :داد 

.منم  فکر  نم  کنم  خواهرت  فرار  کرده  باشه -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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متعجب  نگاهش  کردم  که  دستم  را  گرفت  و  چشم  
:ریز  کرد  و  گفت 

خوب  گوش  کن  دخی  ...این  کشور ...ای ن  -
شهر ...اصال  این  دن   .پر  از  کثافت  کاریه  پر  از  دزد  و  
.قاتل  دیر  بجمب   خواهرت  رو  تیکه  تیکه  پیدا  م  کی   
:بدون  توجه  به  حال  زار  و  نگاه  شکسته  ام  ادامه  داد 

به  حرف  پلیسا  گوش  نکن  خودت  بیفت  دنبالش -
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من  حب   ساپرت  مالیت  م  کنم  بخوای  هر  ماه  همون  
ی  رو  وا ست  میفرستم،نهایتش   حقوق  که  باید  بگی 

قرار  داد  م  بندی  و  بعد  از  پیدا  کردن  خواهرت  بهم  
.پسش  م  دی  اما  بیخیال  نشو 

مبهوت  نگاهش  م  کردم  که  دسب   به  موهای  تازه  
.رنگ  شده  و  شکالن   اش  کشید 

ن   دلیل  این  رو  بهت  نم  گم  نوه  ی  خالم  رو  دم  -
مدرسه  دزدیدن  درست  شیش  ماه  بعدش  جسدش  رو  

تو  یک  انبار  پی دا  کردن  کلیه  و  چشماش  رو  برداشته  
.بودن 

نفسم  گرفت  و  دستانم  مشت  شد  و  چرا  تمامش  نم  
یزم  تو  بس  کن !تازیانه   کرد؟  بس  کن ...من  خودم  لی 

...به  جان   که  ن   جان  است  نزن  بس  کن 
خیل  باندای  دیگه  هسی    جریان  عروسک  های  -

ا  رو  دست  و  پاشون  و  قطع   لولیتا  رو  نشنیدی؟  دخی 
.م  کی    و  میش ن  برده  !بهشون  م  گن  عروسک 

رسم  درد  م  کرد  و  نگاهم  خیس  شده  بود  نام  آن  
   آن  پس  در  حوال  مغزم  م  رقصید  و  

پرونده  روی  می  
.خنجر  م  کشید  بر  دل  صاب  مرده  ام 

...دنیای  کثیفیه  مخصوصا  این  جا -
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خودت  دست  به  کارشو  و  بگرد  دنبالش  این  باند  
ها ...این  آدما  همشون  با  هم  دستشون  تو یک  کاسه  
است  مثل  عروسک  های  خیمه  شب  بازی  همه  رو  

 !بازی  م  دن  و  انگار  نه  انگار 
بلند  شدم  و  به  بند  کوله  ام  چنگ  زدم  و  روی  شانه  ی  

خم  شده  ام  قرارش  دادم  با  قدم  های  سست  و  ن   
جانم  به  سمت  در  رفتم  که  بازویم  کشیده  شد  و  

 :پنلوپه  کارن   را  به  سمتم  گرفت  و  گفت 
تو  این  برات  پول  م  ریزم  هنوز  یادم  نرفته  یه  بار  رس   -

ه  تو  کالس  دعوات  شد  و  رست   من  با  اون  دخی 
.شکست 

نیشخند  م  زنم  و  کارت  را  توی  کوله  ام م  انداز  و  م  
 :گوید 

.رمزش  رو  واست  میفرستم  الن  یادم  نیست -
 :رسی  تکان  دادم  وآرام  گفتم 

 ممنونم -
:پشت  کردم  و  در  را  باز  کردم  که  صدایش  را  شنیدم 

 ...ت رسا -
:برگشتم  با  نگاه  غمگیب   گفت 

!موفق  باش  -
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خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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راه  روی  طویل  و  نچسب  را  با  رسعت  ط  کردم  و  
راست  و  استوار  راه  م  رفتم  محکم  قدم  برم  داشتم  

.برای  پیدا  کردن   الیسا  باید  قوی  باشم 
 ...دادستان -

رویش  را  برگرداند  و  پرونده  را  ب ه  دست  رسباز   روبه  
.رویش  داد  و  متعجب  نگاهم  کرد 

 .م  خوام  نامه  ای  که  خواهرم  نوشته  رو  بخونم -
دست  به  جیب  ابرون   بال  انداخت  و  به  سمتم  آمد  و  

.خوش  تیپ  بود  و  نگاهش  کم  جذاب 
ه  اش  جذابش  م  کرد   پوست  تقریبا  برنزه  و  موهای  تی 

.و  هیکل  متناسبش  بر  این  مسئله  دامن  م  زد 
 ...گفت م  که -

:در  میان  حرفش  پریدم 
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م  دونم  اما  م  خوام  بدونم  خواهرم  خ   نوشتهو  خ   -
.بهم  گفته 

:سکوت  کرد  و  انگار  حق  را  به  من  داد  و  گفت 
بیا -

 .پشت  رسش  راه  افتادم  و  وارد  اتاقش  شدیم 
.ببخشیدی  گفت  و  اخم  کرده  از  اتاق  خارج  شد 

نشستم  و  به  دسته  ی  کوله  ام  چنگ  زدم  و  پایم  را  
 .عصب   تکان  م  دادم 

ی  اش  که  کل  چهار   بالخره  در  باز  شد  و  قامت  دو  می 
.چوب  در  را  پر  کرد  ن   دلیل  لبخند  زدم 
.دلم  برای  خواندن  آن  نامه  پر  م  کشید 

ش  نشست  و  یک  بسته  پالستیک  دستش   پشت  می  
 .بود 

درش  را  باز  کرد  و  کاغذ  تا  شده  ای  را  در  اورد  و  به  
.سمتم  گرفت 
...اثر  انگشت -

:ابرو  با ل  انداخت  و  گفت 
 .هیچ  اثر  انگشب   روش  نیست -

جایش  را  عوض  کرد  و  روبه  رویم  دست  به  سینه  و  
.متفکر  نشست 
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.کاغذ  را  به  دست  گرفتم  و  بغضم  را  قورت  دادم 
 .ن   وقفه  تای  کاغذ  را  باز  کردم 

 .خودش  بود  دست  خط   الیسا  بود 
وع  به  خواندن  نامه  کردم   :آرام  و  زیر  لب   رس 

ترسای  عزیزم ...وقب    این  نامه  رو  بخون   من  پیشت  -
...نیستم  و  خیل  از  تو  دورم  خوب  دقت  کن  من 

دلم  م  خواد  مستقل  باشم 
وع  کنم  زندگ  تازه  ای  رس 

دوست  دارم  خوش  حال  باشم 
 !یه  روزی  شاید  برگردم 
دوست  دارم  خیل  زیاد 

...نیا  دنبالم  چون  نم  تون   پیدام  کب  
 من  همیشه  به  یادتم 

و  یادت  باشه  که  من  به  خواست  خودم  رفتم  نه  هیچ  
.کس   دیگه  ای  خداحافظ 

وع  کردم  به  گریه  کردن  و  نامه  رو  روی   با  بغض  رس 
 .می    گذاشتم 

ی  بگه  که  در  با  شدت  باز  شد  و  رسباز    خواست  چی  
:جوون  و  رنگ  پریده  ای  با  چشمای  گرد  شده  گفت 
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.اون  این  جاست  قربان -
 :دادستان  با  چشمای  ریز  شده  گفت 

این  چه  وضع  وارد  شدنه؟  گ  این  جاست؟ -
:نگهبان  با  رسعت  گفت 

داشی    شاه  ماه  رو  انتقال  م  دادن  به  زندان  -
چاله ...تو  راه  ماشی    خراب  شده  فوری  آوردنش  این  

 .جا 
:ابروهای  دادستان  بال  پرید  و  گفت 

  چرا  نم  بریدش  انفرادی؟ -
 :نگهبان  با  حالت  زاری  گفت 

 !دیشب  رس   اون  ماموریت  لب  تا  لب  پره  انفرادی -
 :دادستان  با  اخم  بلند  شد  و  گفت 

 چه  قدر  طول  م  کشه  ماشی    حملش  درست  بشه؟ -
:نگهبان  رسی    ع  گفت 
حدودا  نیم  ساعت -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  24 ��
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:دادستان  کالفه  گفت 
بیارینش  اتاق  من  هیچ  کس  صالح  رسد  همراهش  -
نباشه  چهار  تا  نگهبان  دم  در  م  خوام  سه  تا  توی  

.اتاق 
ابروهایم  از  تعجب  بال  پرید  برای  مرد  عنکبون   ام  این  

 !همه  نگهبان  لزم  نبود 
ام  کرد  و  با  رسعت  از  اتاق  خارج   نگهبان  ادای  احی 

.شد 
در  اتاق  باز  بود  و  جالب  این  جا  بود  کل  اداره  را  

  !سکوت  فرا  گرفته  بود 
دادستان  ناگهان  بازویم  را  گرفت  و  بلندم  کرد  که  نامه  

 .از  دستانم  روی  می    افتاد 
:مرا  به  سمت  در  برد  و  گفت 

ه   بری - تا  نیاوردنش  بهی 
؟ -  خ 

ه  شدم  و  خواست  جوابم   برگشتم  و  به  دادستان  خی 
را  بدهد  که  از  پشت  رس  با  کس  برخورد  کردم  و  اگر  

.دادستان  بازویم  را  نگرفته  بود  حتما  م  افتادم 
!چون  بدنش  فرق  با  سنگ  نداشت 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 .با  بهت  برگشتم 
 .چند  تا  نگهبان  دور   یک  پس  را  گرفته  بودنند 

.دستشان  شوکر  های  برق  و  میله  های  سیاه  بود 
یه  چی    مثل  قالده  فلزی  دور  گردن   پسی  بود  که  

میان  نگهبان  ها  ایستاده  بود  دست  هایش  هم  بسته  
.بودند 

 .رسش  پایی    بود  و  ندیدمش 
موهای  خرمان   و  در  هم  بر  همش  شلوغ  به  بال  و  
.پایی    متم ایل  شده  بود  و  تند  تند  نفس  م  کشید 

دادستان  مرا  کنار  کشید  و  نگهبان  ها  پس  را  بردنند  
.داخل  اتاق  و  من  تازه  توانستم  نفس  بکشم 

 !این  دیگر  چه  موجودی  بود 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  25 ��

  اون  کیه؟ -
ه  به  در  اتاق  بسته  گفت  :خی 
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ه - ندون   بهی 
:اخم  آلود  نگاهش  کر دم  و  گفتم 

  حال  اگر  بگید  خ   میشه؟ -
با  تعجب  به  اخم  های  در  همم  نگاه  کرد  انگار  از  

ی  ام  خوشش  آمده  بود  موضع  گی 
!با  شمام  دادستان -

:اخم  کرده  نگاهم  کرد  و  گفت 
  !من  اسم  دارم -

ه  اش  شدم  که  لبخند  جذان   زد  و   با  تعجب  خی 
 :گفت 

 !کارن  هستم -
 :با  اخم  و  صورن   جدی  گفتم 

.من  تر جیه  م  دم  دادستان  صداتون  کنم -
:دست  به  سینه  به  دیوار  تکیه  زد  و  گفت 
  !پس  منم  هیخ   راجب  اون  پس  نم  گم -

با  تعجب  و  کم  حرص  به  نیم  رخ   بیخیالش  زل  زدم  و  
 :گفتم 

این  نامردیه -
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ن   تفاوت  با  همان  اخم  های  در  هم  به  در  زل  زد  و  
کم  حرص  خوردم  و  به  خود  پیچیدم .از  بچه  گ  آدم  

  !ف ضول  بودم 
 باشه ...باشه  ،  کارن  میشه  بهم  بک  اون  پس  کیه؟ -

:نیشخند  مغرورانه  ای  زد  و  گفت 
 حال  شد -

:برگشت  و  به  در  بسته  زل  زد  و  گفت 
   اسمشه -

.بهش  م  گن  شاه  ماه  معب 
کم  پیش  میاد  اسمش  رو  صدا  کی    به  لقب  م  

شناسنش  قبال  عضو  یه  سازمان  بود  که  مامورین  
فدرال  اسمش  رو  س ازمان   سیاه  گذاشته  بودن  اما  

ه  به   کشوری  که  تونست  اون  سازمان  رو  از  بی    بی 
...اون  سازمان  زندگ  سیگاری  م  گفی   

این  پس  دست  راست  یک  از  مامورین  اصل  اون  
سازمان  بود  سه  سال  پیش  بعد  نابودی  سازمانه  

خودش  با  پای  خودش  توی  اتریش  خودش  و  معرق  
کرد  !ط  سه  سال  گذشته  پنج  تا  زندان  عوض  کرده 
:با  بهت  نگاهش  م  کردم  که  نیشخندی  زد  و  گفت 

مثل  ماه  از  دست  رس  م  خوره  کل   باهوشیش  رو  -
...تو  یک  خط  واست  معنا  م  کنم 
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 :برگشت  سمتم  و  گفت 
پارسال  تو  همی    کشور  دو  بار  فرار  کرده  بعد  -

 !خودشم  با  پای  خودش  برگشته 
:دسب   به  موهای  سیاهش  کشید  و  گفت 

ان   -
غی   قا بل   باوره  م  دونم ...ول  خب  همچی    چی  

 هست  تو  دنیا،کمه  ول  هست 
ی  بال  تر  از  نابغه  های  دنیان   یب  هوشیش  یه  چی   ض 

یب  هوشیش  رو  تست   هر  سه  ماه  ض 
ن  و  اون  مثل  کامپیوتر  در  حال  ارتقاست   !م  گی 

:با  بهت  گفتم 
چه  طور  ممکنه؟ -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  26 ��

نف س  عمیق   کشید  و  رو  صندل  گوشه  دیوار  درست  
:کنارش  نشست  و  گفت 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



دیگه  بالخره  نامه  از  بال  گرفی    و  اسمش  رفت  تو  -
لیست  خطرناک  ترین  مجرم  های  قرن  دارن  انتقالش  

م  دن  به  زندان  چاله  یه  جای   دور  افتاده  تو  یک  اتاق  
با  دیوارای   چندین  لیه   ای از  بی    دوربی    و  حب   

.حس  گر  اون  جا  نم  تونه  دیگه  کاری  کنه 
 :کنارش  نشستم  و  پا  رو  پا  انداختم  و  گفتم 

...بعید  م  دونم،این  ماه  لی    تر  از  این  حرفاست -
 :ابرو  بال  انداخت  و  گفت 

؟ -   چراهنوز   این  جان 
:نفس  عمیق   کشیدم  و  گفتم 

نامه  رو  جا  گذاشتم  شما  که  بهش  احتیاخ   ندارید  با  -
خودم  م  برمش  حال  دیگه  مطمی    شدم  که  الیسا  

.خودش  فرار  کرده 
صدای  داد  و  ن   داد  نگهبانا   از  داخل  اتاق  باعث  شد  

یم  .هم  زمان  هم  من  هم  کارن  از  جا  بی 
نگهبانای  دم  در  فوری  به  حالت  دفاع  در  امدن  و  با  

عالمت  کارن  آرام  در  را  باز  کردن  و  کارن  اسلحه  اش  را  
.از  پشت  شلوارش  در  اورد  وبه  سمت  در  اتاق  رفت 
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در  اتاق  را  باز  کردن  و  من  چسبیده  به  دیوار  تماشاگر  
بودم  ماموران   ام  که  از  سالن  رد  میشدن  ایستاده  و  

 تماشا  م  کردن 
پس  پشتش  به  من  بود  و  روی  صندل  نشسته  و  به  

.عقب  متمایل  شده  و  بلند  بلند  م  خندید 
 .خنده  هایش  مرا  به  یاد  فیلم  بتمن  م  انداخت 

درست  مثل  شخصیت  جوکر  م  خندید  ترسناک  و  
 .عجیب 

.رسو  صدای  نگهبان  ها  از  صدای  خنده  ی  او  بود 
 و  سغ  م  کردن  ساکتش  کی   

کارن  با  حرص  خم  شد  و  از  روی  می    نامه  ی  الیسا  را  
برداشت  و  نامه  را  تا  کرد  و  در  جیبش  قرار  داد  و  داد  

:زد 
 به  خ   م  خندی؟ -

ناخداگاه  به  اتاق  نزدیک  شدم  و  چون  نگهبانا  ام  وارد  
اتاق  شده  بودن  منم  پشتشان  ایستادم  و  دور  زدم  و  به  

.نیم  رخ  پس  زل  زدم 
چشمای  خمار  و  آن   اش  را  ن   روح  به  کارن   عصب   

.دوخته  بود 
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رسی  تکان  داد  و  رسش  را  به  چپ  و  راست  تکان  داد  و  
:گفت 

باشه ..باشه ..الن  ساکت  میشم -
درست  چند  ثانیه  بعد  از  گفی    این  حرف  دوباره  
وع  کرد  به  خندیدن  دی وانه  وار  و  ترسناک   !رس 
 جوری  که  رسدم  شد  و  در  خودم  جمع  شدم 

کارن  عصب   یقه  ی  پس  را  گرفت  و  رویشم  خم  شد  و  
 :داد  زد 

  به  خ   م  خندی؟ -
نگاه  پس  در  آن   یخ  زد  و  رسش  را  کج  کرد  و  با  لبخند  

:عجیب   گفت 
  !به  تو -

کارن  متعجب  کم  به  چشمان  پس  زل  زد  و  من  تنها  
.نیم  رخ  سمت  چپ  پس  را  م  دیدم 
:عصب   از  لبه  لی  دندان  های  غرید 

  اون  وقت  به  خ    من  م  خندی؟ -
پس  رسش  را  به  راست  و  چپ  چرخاند  و  در  همان  

 :حالت  با  صدای  پر  تمسخری  گفت 
وای  وای  وای ...شما  چه  طوری  مدرک  گرفتید؟  -

 هوم؟  چه  طوری؟ 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:کارن  کالفه  داد  زد 
خ   م  گ؟ -

:ابرو  بال  انداخت  و  به  جیب  ک ارن  اشاره  کرد  و  گفت 
 .اتفاق  اون  نامه  ای  که  روی  می    بود  و  خوندم -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  26 ��

:کارن  کالفه  داد  زد 
خ   م  گ؟ -

:ابرو  بال  انداخت  و  به  جیب  کارن  اشاره  کرد  و  گفت 
 .اتفاق  اون  نامه  ای  که  روی  می    بود  و  خوندم -

 :چشمانش  را  ریز  کر د  و  با  تمسخر  گفت 
!باور  کن  اتفاق -

:کارن  عصب   داد  زد 
؟ -   خب  که  خ 

وع  به  بازی گوش   کرد  و  به  جانم   من  هم  قلبم  رس 
 افتاده  نامه  ی  خواهرم  به  او  چه؟ 
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پس  ابرو  بال  انداخت  و  ادای  فکر  کردن  در  اورد  و  
ه  به  دستان  بسته  اش  بودم  که  گفت  :خی 

موقغ  که  نامه  رو  م  خوندی ...دادس تان   -
  باهوش ...چی    مشکوگ  ندیدی؟ 

وع  کرد  به   دادستان  باهوش  را  که  گفت  باز  بلند  رس 
خندیدن  یک  پس   بیست  و  اندی  ساله  یک  اداره  

پلیس  را  با  دست  و  پای  بسته  به  بازی  گرفته  و  
  !اعصاب  همه  را  از  جمله  من  خورد  کرده  بود 

جزو  رو  اعصاب  ترین  افرادی  بود  که  تا  به  حال  در  
!عمرم  دیده  ب ودم 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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 :کارن  با  غیض  رو  به  نگهبان  ها  گفت 
نه  دهنش  رو  ببندید - .این  خیل  حرف  می  
:پس  با  خونسدی  نیشخندی  زد  و  گفت 
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ترسای  عزیزم ...وقب   این  نامه  رو  بخون   من  پیشت  -
.نیستم  و  خیل  از  تو  دورم  خوب  دقت  کن 

دلم  م  خواد  مستقل  باشم 
وع  کنم  زندگ  تازه  ای  رس 

دوست  دارم  خوش  حال  باشم 
 !یه  روزی  شاید  برگردم 
دوست  دارم  خیل  زیاد 

...نیا  دنبالم  چون  نم  تون   پیدام  کب  
 من  همیشه  به  یادتم 

و  یادت  باشه  که  من  به  خواست  خودم  رفتم  نه  هیچ  
.کس   دیگه  ای  خداحافظ 

با  ساکت  شدنش  با  بهت  جمعیت  را  کنار  زدم  و  
   نامه  ی  الیسا  را  حفظ  کرده  

ناباور  ن گاهش  کردم  می  
  بود؟ 

:کارن  با  حرص  گفت 
؟  خ   م  خوای  بک؟  دخی   بچه  ای  که  - خب  که  خ 
این  نامه  رو  نوشته  از  پرورشگاه  راص   نبوده  و  فرار  
کرده .پ  اینم  برای  خواهرش  نوشته  همی    فکر  نم  

 !کنم  این  موضوع  برات  جذاب  باشه 
:پس  رسش  را  کج  کرد  و  گفت 
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ی  میس   با  این  مخت - !آفر ین ...آفرین ...تو  یه  چی  
:بعد  اتمام  جمله  اش  یهو  گفت 

...راست  میک  موضوع  جذان   نیست  اما -
 :چشمانش  را  ریز  کرد  و  متفکر  گفت 

دخی   بچه  ی  باهوش   بوده  اینش  توجهم  و  جلب  -
 ...کرد  اما  برعکس  شما 

به  ای  زد  و  گفت  :با  دستتش  به  رسش  ض 
!مخ  ندارید -

 :کارن  با  حرص  گفت 
 !درست  بگو  ببینم  خ   م  گ -

:با  حرص  رفتم  سمت  کارن  و  رو  به  پس  داد  زدم 
؟ -   از  خواهرم  خ   م  دون 

ه  ماند  و  نگاهم  روی   نگاهش  روی  چشمانم  خی 
ه  ماند  .چشمانش  خی 

!یک  چشم  آن   !یک  چشم  سیاه 
هر  یک  مرموز  تر  از  دیگری  !چشم  هایش  هر  کدام  

یک  رنگ  بود  و  از  جذابیتش  کم   که  نک رده  بود  هیچ  
 .خاص  ترش  کرده  بود 

:وقب   دیدم  جوان   نم  دهد  به  فارش  جیغ  زدم 
ی  جواب  بدی؟ - عوضیه  آشغال  م  می 
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همه  با  تعجب  نگاهم  م  کردن  زبان  فارش  را  نم  
 شناختند 

:با  حرص  برگشتم  که  کارن  آرام  دم  گوشم  گفت 
محض  اطالع  م  گم .امید  وارم  هرخ   گفب   بد  نباشه  -

چون  این  پس  همه  زبونای  دنیا  رو  بلده 
خشک  شده  برگشتم  و  به  پس  نگاه  کردم  که  با  رس   

ه  ام  بود   .کج  شده  و  نگاه  ریز  شده  خی 
:قلبم  ایستاد  و  لبخند  ترسناک  زد  و  رو  به  کارن  گفت 

ی  گفته - ه   توی  نامه  رمزی  ...یه  چی   دخی 
.کل  جانم گوش  شده  بود  برای  شنیدن 

:ابرو  بال  انداخت  و  ادامه  داد 
 تو  نام ه  م  گه  من  رو  دزدیدن -

خشک  شده  و  مبهوت  نگاهش  کردم  که  کارن  نامه  را  
:از  جیبش  در  اورد  و  روی  می    گذاشت  و  گفت 

ی  نیست -  چرا  چرت  م  گ؟  همچی    چی  
برای  نیفتادن  دستم  را  بند  صندل  کرده  و  روبه  روی  

 .پس  نشستم 
کارن  هم  کنارم  جای  گرفت  و  نگهبان  ها  با  شوکر  

 .هایشان  پس  را  محاضه  داشتند 
.کارن  نامه  را  باز  کرد  و  جلوی  پس  گذاشت 
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رسدین  مارو  نپیچون  این  جا  اسم  از  دزدیدن  -
 .نیومده 

!اسمش  رسدین  بود  !به  معنای  شاه  ماه 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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 !اسمش  رسدین  بود  !به  معنای  شاه  ماه 
 :بدون  نگاه  کردن  به  می    نامه  گفت 

ه  گفته  اول  جمله  هاش   - ای ن  جمله  هان   که  این  دخی 
:و  دقت  کنید 

.دلم  م  خواد  مستقل  باشم -
وع  کنم  .زندگ  تازه  ای  رس 

دوست  دارم  خوش  حال  باشم 
 !یه  روزی  شاید  برگردم 
 .دوست  دارم  خیل  زیاد 

...نیا  دنبالم .چون  نم  تون   پیدام  کب  
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من  همیشه  به  یادتم 

ه  شد  و  گفت  :رسش  را  بلند  کرد  و  به  چشمانمان  خی 
.اول  جمله  هاش  که  مثل  شعر  مرصغ  نوشته -

اول  جمله  هاش  رو  ببینید  اولی    کلمه  اش  رو  ببینید  
...به  تر  تیب 

کارن  جمالت  را  م  خواند  و  اخم  کرده  با  خود  کار  
گوشه  ی  کاغذ  اولی    حرف  جمله  ها  را  م  نوشت  و  

.بلند  بلند  م  خواند 
د ...ز ...د ...ی ...د ...ن ...م -

بعد  اتم ام  حرفش  جمالت  را  در  ذهنم  به  هم  
:چسباندم 

  !دزدیدنم -
مانند  برق  گرفته  ها  رس  بلند  کردم  و  رسدین  بیخیال  

:چشمانش  را  بست  و  گفت 
ه  اول  نامه  نوشته  که )دقت  کن (-  حب   دخی 

چشمانش  را  باز  کرد  و  چشمانش  را  ریز  کرد  و  لب  
د  و  گفت   :هایش  را  به  هم  فس 

ی  نداره  البته  ا ز  کجا - خب  اون  که  تقصی 
!م  دونسته  شما  این  قدر  احمقید  

@Rooman_nazy
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پاهایم  سست  شده  و  دستانم  را  جلوی  چشمانم  
 .گرفتم 

این  غی   ممکن  بود 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  28 ��

:نفس  عمیق   کشید  و  با  چشمای  ریز  شده  گفت 
 .خب  دیگه  زیادی  بهتون  کمک  کردم -

 .م  تونید  برید 
 :به  سمتش  متمایل  شدم  و  با  بغ ض  گفتم 

تو  توی  کار  خالف  بودی  به  نظرت  کیا  خواهرم  رو  -
دزدیدن؟  چه  طوری  دزدیدنش  که  فرصت  دادن  نامه  

 !بنویسه 
ابرو  بال  انداخت  و  بدون  جواب  دادن  با  تمسخر  

وع  کرد  به  سوت   نگاهش  را  به  سقف  دوخت  و  رس 
 .زدن 

:کارن  با  حرص  کم  به  سمتش  خم  شد  و  گفت 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.رسدین  یک  بار  توی  زندگیت  انسا ن  باش -
جواب  بده ...به  نظرت  کار   کدوم  بانده 

لب  هایش  را  جمع  کرد  و  دست  هایش  را  بال  آورد  و  
ه  شد  و  متفکر  پشت  دستش  را   به  پشت  دستش  خی 

ش   فوت  کرد  و  مشغول  تمی    کردن  دستش  با  بولی  
بود  و  کامال  به  همه  نشان  داد  که  حواسش  به  ما  

 !نیست  و  اصال  مارا  آدم  حساب  نم  کند 
کالفه  و  ب ه  جنون  رسیده  ناگهان  از  جا  پریدم  و   

جوری  به  سمتش  خی    گرفتم  که  زانوی  راستم  را  روی  
   بینمان  گذاشتم  و  یقه  اش  را  در  مشت  گرفتم  و  

می  
:جیغ  زدم 

؟  بگو - ...جواب  بده  بگو  خ   م  دون 
بدون  نگاه  کردن  به  مب   که  در  فاصله  چند  سانب   

صورتش  جیغ  م  زدم  به  سقف  زل  زده  و  نیشخند   رو  
 .اعصان   هم  زمینه  ی  صورتش  ساخته  بود 

کارن  از  کمرم  گرفت  و  مرا  به  عقب  کشید  و  مامورین  
هم  شانه  های  اورا  گرفته  بودنند  تا  به  من  صدمه  

 .نزند 
جواب  بده ...جواب  بده  تورو  به  هرگ  دوسش  داری  -

.قسم  جواب  بده 

@Rooman_nazy
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با  گریه  داد  م  زدم  و  تا  جمله  ی  آخرم  را  فریاد  زدم  
بلند  زد  زیر  خنده  و  آن  قدر  ترسناک  و  عجیب  خندید  

که  خشک  زده  یقه  اش  را  رها  کردم  و  کارن  مرا  کنار  
کشید  و  همان  طور  که  یک  دستش  دور  کمرم  و  آن  
ون  م  برد  گفت  :یک  دور  بازویم  بود  مرا  از  اتاق  به  بی 

 .هیس  آروم  باش -
 :با  بغض  برگشته  و  رو  به  نیم  رخ   پس  داد  زدم 

 تو  آدم  نیسب  !احساس  نداری،حیوو ن  !حیوون -
!و  او  هم  چنان  با  هر  توهینم   بلند  بلند  م  خندید 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  28 ��

ی  که   در  ذهنم  تداغ  م  شد ...جوکر  بود   تنها  چی  
  !مانند  او  دیوانه  بود  و  باهوش 

با  کمک  کارن  روی  صندل  چسبیده  به  دیوار   گوشه  ی  
سالن  نشستم  و  به  موهایم  چنگ  زدم  و  ناباور  به  

.دیوار   روبه  رویم  زل  زدم 

@Rooman_nazy
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 قربان !ماشینشون  تعمی   شد -
ه  و  چشم  سی    و  قد   کارن  برگشت  و  به  رسباز   سی  
ه  شد  و  گفت  :بلندی  که  کنارش  ایستاده  بود  خی 

.پس  بگو  ترتیب  انتقالش  رو  بدن -
ام  کرد  و  وارد  اتاق  شد  بعد  از  چند   رسباز  ادای  احی 

دقیقه  دوباره  در  اتاق  باز  ش د  و  مامورین  به  همراه  آن  
.پس   عجیب  و  مرموز  از  اتاق  خارج  شدند 

مانند  ورودش  چشم  هایش  را  با  پارچه  ی  مشک  بسته  
.بودنند 

رسش  دوباره  پایی    بود  و  موهای  در  هم  و  عجیب  
غریب  و  خرمان   اش  باز  هم   به  بال  و  پایی    متمایل  

 .شده  بود 
 .بغض  کرده  نگاهش  م  کردم  که  ایستاد 

.مامورین  ه ولش  دادنند  و  او  یک  قدم  هم  برنداشت 

با  همان  چشمان  بسته  رسش  را  بلند  کرد  و  کم  رسش  
را  به  این  طرف  و  آن  طرف  چرخاند  و  در  آخر  رسش  

 .را  به  سمت  من  برگرداند 
دوباره  به  روبه  رو  چرخید  و  نیشخندی  زد  و  بلند  
بلند  خندید  قهقهه  های  پر  تمسخر  و  ترسناک 

@Rooman_nazy
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او  را  بردنند  و  وقب   از  راه  رو  خارج  شد  نفس  عمیق   
.کشیدم  و  دندادن  روی  هم  سابیدم 

ن   شک  اگر  توانان   اش  را  داشتم  خرخره  اش  را  م  
جویدم  هرچند  که  بزرگ  ترین  کمک  زندگ  ام  را  از  او  

گرفته  بودم  به  لطف  او  فهمیدم  خواهرم  دزدیده  
.شده 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  29 ��

درست  بعد  از  رفی    او  ک ارن  با  رسعت  به  سمت  
ون  آمد  کتش  را  روی  دستش   اتاقش  رفت  و   وقب   بی 

انداخته  و  با  رسعت  به  سمت  مامور  زن   که  دم  در  
 :اتاق  ایستاده  بود  رفت  و  گفت 

ه  رو  مجبور  به  نوشی    نامه  - باید  بریم  پرورشگاه  دخی 
.کردن  پس  برم  گرده  جریان  به  یتیم  خونه 

@Rooman_nazy
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زن  بله  قربان   گفت  و  من  با  رسعت  از  جا  پریدم  و  
کارن  برگشت  و  رو  به  پس   جوان  و  برنزه  ای  که  

:چشمان  سی    و  درشب   داشت  گفت 
فوری  آدرس  خونه  ی  معاون  و  مدیر  یتیم  خونه  رو  -
ید  درصورت   پیدا  کنید  و  خونشون  و  تهت  نظر  بگی 

 .دیدنشونم  بازداشتشون  کنید 
پس  چشم  قربان   گفت  و  با  رسعت  پشت  مامور  زن  

.از  سالن  خارج  شد 
پش ت  رس  کارن  از  اداره  خارج  شدم  و  او  به  سمت  

ماشی    غول  و  سیاه  رنک  م  رفت  که  چراغ  های  گرد  
و  ترسناک  داشت  ماشی    شخص  اش  بود  چون  باق  

مامورین  سوار  ماشی    های  مخصوص  پلیس  شده  
 .بودنند 

:تا  در   ماشی    را  باز  کرد  نگاهش  به  من  افتاد  و  گفت 
  تو  کجا؟ -

اخم  هایم  را  در  هم  کشیدم  و  در  حال  که  در   جلوی  
:ماشی    را  باز  م  کردم  گفتم 

  !دنبال  خواهرم -
سوار  ماشی    شدم  و  قبل  از  این  که  در  را  ببندم  کارن  

:جلوی  در  قرار  گرفت  و  خم  شده  و  با  اخم گفت 

@Rooman_nazy
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ی  م  کنیم  - وقت  لج  بازی  نیست  ما  خودمون  ن   گی 
 .پیاده  شو 

ه  اش  شدم  و   با  ابروهای  بال  رفته  با  نگاه  پر  غضب   خی 
:گفتم 

ه  راه  - آفرین !وقت  لج  بازی  نیست  دادستان  بهی 
  !بیفتیم  تا  دیر  نشده 

با  اخم  های  در  هم  کم  نگاهم  کرد  و  عصب   از  ماشی    
فاصله  گرفت  و  کم  به  موهایش  چنگ  زد  و  با  حرص  

در   ماشی    را  محکم  بست  و  دور  زد  و  وقب   پشت  
به  ای  به  فرمان  زد   فرمان  قرار  گرفت  با  کف  دست  ض 

و  کمرب ندش  را  بست  و  به  تبعیت  از  او  کمربندم  را  
   صندل  

بستم  و  چنان  گاز  داد  که  با  کمر  به  پشب 
.کوبانده  شدم 

   پلیس  هم  راه  افتادنند  و  
پشت  او  دو  تا  ماشی  

.دوتایشان  آژیر  هایشان  را  روشن  کرده  بودنند 
تمام  طول  راه  را  دعا  کرده  بودم  معاون  و  مدیر  

پرورشگاه   آن  جا  باشند  تا  بتوانم  انگشت  هایم  را  
درون  چشم  هایشان  جا  کنم  و  بر  رسشان  فریاد  بزنم  
و  مجبورشان  کنم  که  بگویند  چه  طور  راص   شدنند  

دخی   بچه  ی  دوازده  ساله  ای  را  که  امانت  به  
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ده  شده  بود  به  دست  شیاد  ها  و  دزد   دستشان  سی 
 هان   بدهند  که  هرکاری  از  دستشان  بر  م  آمد؟ 

تا  رسیدن  به  پرورشگاه  خودخور ی  کرده  و  لبانم  را  
ایظ  که  عصب   یا   زخم  کردم .عادت  داشتم  در  رس 

س  زده  بودم  لب  م  گزیدم  و  آن  قدر  لب  هایم  را   اسی 
به  اسارت  دندان  هایم  در  م  آوردم  که  تکه  تکه  و  

.کبود  شوند 
با  توقف  ماشی    با  رسعت  کمربندم  را  باز  کردم  و  

هنوز  ماشی    را  کامل  پارک  نکرده  بود  در  را  گشودم  و  
کا رن  فریادی  زد  و  به  سخب   تعادلم  را  حفظ  کردم  و  با  

.رسعت  به  سمت  ساختمان  یتیم  خانه  دویدم 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  30 ��

چند  باری  سکندی  خوردم  و  هنگام  بال  رفی    از  پله  ها  
 .تعادلم  را  از  دست  دادم 

.صدای  داد  نگهبان  را  پشت  رسم  شنیدم 
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در  پیچ  راه  رو  دستم  را  به  دیوار  بند  کردم  و  وارد  راه  
.رو  شدم  مستقیم  به  سمت  اتاق  رفتم 

بچه  هان   که  در  سالن  بودند  با  ترس  و  تعجب  
چسبیده  به  دیوار  نگاهم  م  کردند 
:با  رسعت  در  را  گشودم  و  داد  زدم 

...الن  دیگه  مجبوری  جواب -
 هم  زمان  با  ورودم  به  اتاق  کف  دوپایم  لمس  شد 

لمس  تا  به  زانوهایم  رسید  و  زانو  هایم  لرزید  و  نفسم  
گرفت  و  دستام  یخ  زد  اصال  بند  بند  وجودم  یخ  زد  

اصال  مرا  چه  به  باز  کردن  در   اتاق  های  بسته؟  اصال  
 چرا  صی   نکردم  تا  کارن  در  را  باز  کند؟ 
  !چرا  من  باید  این  صحنه  را  م  دیدم 

...خودش  بود  در  مقابل  چشم  های  گرد  و  ناباورم 
روی  صندل  اش  نشسته  بود  و  نگاهش  را  به  من  

.دوخته  بود 
 .نفسم  جان   میان  سینه  ام  گی   کرده  بود 

با  فشار  کس  به  درون  اتاق  پرت  شدم  و  از  شوک  زیاد  
 .جیغ  زدم 

ه  به  اوی    برگشتم  کارن  بود !ن   توجه  به  جیغ  من  خی 
:زل  زده  به  ما  فریاد  زد 
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آمبولنس  خی   کنید -
به  سمتش  رفت  و  آرام  دستش  را  روی  گردنش  

 گذاشت  و  من  اما  اصال  در  این  دنیا  نبودم،بودم؟ 
!مرده -

تمام  ش  .تی   آخر  را  زد  و  کمرم  خم  شد  و  به  زمی    
افتادم  و  مامورین  وارد  اتاق  شدن  و  جلوی  ورود  بچه  

.هارا  گرفی   
ه  ی  سیل   راه  گرفته  از   نگاه  غرق  اشک  و  نابارم  خی 

خون   بود  که  از  مچ  دستانش  تا  زیر  پایه  های  صندل  
 .چرخانش  امتداد  د اشت 

 حالت  تهوع  داشتم  و  نفس  من  چرا  گره  خورده  بود؟ 
خودش  را  کشته  بود؟  با  همان  تیغ  بزرگ  که  روی  

 زمی    افتاده  بود؟ 
چرا؟  مگر  یک  زن   میان  سال  و  کارمند   دولت  چه  

مشکل  داشت  که  خودش  را  بکشد؟  حال  چه  طور  
 الیسا  را  پیدا  کنم؟ 

شانه  های  خم  شده  ام  اسی   دست  کارن  شد  و  مرد  
های  سفید  پوش   را  دیدم  ماسک  داشتند  و  در  حال  

کشیدن  نوار  زرد  دور  تا  دور  قسمت  ورود  به  اتاق  
.بودند 
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کارن  بلندم  کرد  و  کمرم  را  به  سینه  اش  تکیه  داد  و  
:گفت 

گفتم  که  نیا  حرف  گوش  نم  دی  نباید  این  صحنه  -
ون  مت  بی   .رو  م  دیدی  بیا  بی 

دست  یخ  و  لرزانم  را  روی  دستان  بزرگ  و  مرد انه  اش  
گذاشتم  و  بغض  زده  رس  تکان  دادم  با  تکیه  به  او  از  

.اتاق  خارج  شدیم 
روی  پله  ی  اول  نشاندم  و  جلویم  خم  شد  و  دو  پله  

ه  در   پایی    تر  از  من  نشست  و  بازویم  را  گرفت  و  خی 
:چشمانم  با  همان  گره  ی  کور  اخمانش  گفت 

هیچ  چی    تموم  نشده  هنوز  پائول  -
ش  کردم  الن   هست .افرادم گفی    تو  خونه  دست گی 

 .اداره  است .ما  فقط  مدیر  و  از  دست  دادیم 
با  صدان   که  خودم  هم  فرسنگ  ها  با  او  غریبه  

:بودم گفتم 
  !ن   چاره  خانواده  اش -

ه  ام  کرد  .سکوت  کرد  و  نگاه  رنگ  شبش  را  خی 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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�� ادامه  ی  پارت  30 ��

با  صدان   که  خودم  هم  فرسنگ  ها  با  او  غر یبه  
 :بودم گفتم 

 !ن   چاره  خانواده  اش -
ه  ام  کرد   .سکوت  کرد  و  نگاه  رنگ  شبش  را  خی 

رسی  تکان  داد  و  کالفه  به  موهایش  چنگ  زد  و  دست  
  مانند  پر   کاه  بلندم  کرد  و  

قفل  بازویم کرد  و  با  حرکب 
 .آرام  و  طمانینه  مرا  به  سمت  خروخ   برد 

از  یتیم  خانه  که  خارج  شدیم   در  ماشینش  را  باز  کر د  
و  برگشتم  و  نگهبان  را  دیدم  که  با  رنگ  و  روی  پریده  

و  مبهوت  با  مامورین  حرف  م  زد  و  جسد   مدیر   
پرورشگاه  را  با  همان  مالفه  ی  سفید   خون  زده  به  

.سمت  امبولنس  بردنند  و  من  تنها  نگاه  کردم 
و  الیسا  کجا  بود؟ 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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 .کل  مسی   را  در  سکو ت  گذراندیم 
ه  به  جاده  ی  ن   رس  و  ته  بود  که  باعث  م   نگاهم  خی 

د  شد  خنده  ام  بگی 
حب   این  جاده  ام  مقصدی  داشت  اما  زندگ؟ 
.چه  مقصدی؟  این  همه  دویدن  برای  رسیدن 

دن  این  همه  کار  و  ن   چاره   جمع  کردن  و  لذت  نی 
 ...گ 

یم؟  چرا  از  زندگیمان  استفاده  نم   که  آخرش  بمی 
 کنیم؟  از  ای ن  فرصت  کوتاه؟ 

 از  کجا  معلوم  وقت   زندگ  کردن  داشته  باشیم؟ 
اهب   که  هم  اکنون  به  تن  داریم   از  کجا  معلوم  پی 

  آخرین  لباسمان  نباشد؟ 
 .رسم  درد  م  کند  و  شقیقه  هایم  نبض  م  زنند 

 .ماشی    که  متوقف  شد  نگاهم  را  به  اطراف  دوختم 
ی  از  اداره  پلیس  نبود؟    چرا  خی 

ه  شد  و  گفت  :برگشت  سمتم  و  به  ن گاه  متعجبم  خی 
  خونت  کجاست؟ -

 .با  گیخ   چند  بار  پلک  زدم 
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  آدرس  خونم  رو  م  خواید  خ   کار؟ -
ابرو  بال  انداخت  و  بعد  از  چند  لحظه  دوباره  گره  ای  

:به  ابرو  هایش  زد  و  گفت 
ون - .که  برسونمت  پات  رو  از  این  جریان  بکش  بی 

جا  داشت  مشتم  را  زیر  چانه  اش  فرود  بیاورم  تا  ا ز  پا  
کشیدن  راجب  پیدا  کردن  تنها  داشته  ی  زندگ  ام  این  

.قدر  راحت  حرف  نزند 
 !شما  تایی    نم  کنید -

:با  اخم  های  در  هم  غرید 
اتفاقا  من  تایی    م  کنم  نم  خوام  بالن   رست  بیاد  -

جون   خطرناکه  دخی 
دخی   جون  را  با  نیشختد  گفت  و  من  دست  مشت  

 :کردم  و  با  حرص  گفتم 
خواهر   من  گم  شده  جناب   دادستان  و  شما  این  رو  -

.نم  فهمید 
دوباره  اقای  دادستان  شده  بود  و  خوب  آن  دخی   
جون  را  تالق  کرده  بودم  که  گره  ی  اخمانش  کور  

.ترشد 
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ببی   !چرا  حالیت  نمیشه؟  ما  این  جا  .خ   کاره  ایم  -
پس؟  درسش  و  الگ  که  نخوندیم  !پس  دلیل  این  

.کارات  و  نم  فهمم  ما  حلش  م  کنیم 
با  حرص  تمام  این  بغض  چند  روزه  را  بررسش  هوار  

:کرده  و  جیغ  زدم 
حلش  کردی؟  جناب  دادستان  خ   رو  حلش  کردی؟  -

ان   که  دست  و  پاشون  
تحقیق  کردم  راجب  دخی 

توسط  یه  عده  آدم  پشت  پرده  توی  سایت  مجازی  و  
ان   که  بهشون  حمله  

عجیب  قطع  میشه  راجب  دخی 
میشه  وجودشون،روحشون  و  جسمشون  به  تاراج  م  
ر ه  بدون  این  که  فریادی  زده  باشن  تحقیق  کردم  و  این  

توی  ا ین  کشور  و  شهر  لعنب   اتفاق  میفته  نه  توی  
هند  نه  توی  اسپانیا  نه  توی  ایران  یا  فرانسه  درست  

 .کنار  گوشمون  تو  همی    جا  اتفاق  م  افته 
:نفس  کشیدم  و  بغض  زده  دوباره  جیغ  زدم 

م  دون   چه  حس  داره  فکر  کردن  به  این  که  -
عزی زترینت  ممکنه  الن  دست  و  پا  نداشته  باشه؟  یا  
کلیه  ها  و  قلب  و  چشماش  و  درآورده  باشن؟  یا  توی  

شکمش  مواد  گذاشته  و  برده  باشنش  یه  کشور  
 دیگه؟  م  دون   اینا  چه  قدر  من  رو  آتیش  م  زنن؟ 
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با  حرص  با  پشت  دست  اشک  هایم  را  پس  زدم  و  
:نالیدم 

وع  کرد  به  راه  رفی    من  با  ذوق  - وقب   اولی    بار  رس 
دستاش  رو  گرفتم  و  اون  تان   تان   راه  م  رفت  و  با  

.چشمای  درشتش  با  هیجان  نگاهم  م  کرد 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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با  حرص  با  پشت  دست  اشک  هایم  را  پس  زدم  و  
:نالیدم 

وع  کرد  به  راه  رفی    من  با  ذوق  - وقب   اولی    بار  رس 
دستاش  رو  گرفتم  و  اون  تان   تان   راه  م  رفت  و  با  

 .چشمای  درشتش  با  هیجان  نگاهم  م  کرد 
   کنارخیابان  

ناباور  به  بادکنک  های  کنار   بستب   فروش 
:نگاه  کردم  و  گفتم 

اولی    بار  که  بستب   خورد  رو  یادمه  دو  سالش  بود،  -
.براش  یک  بستب   توت  فرنک  بزرگ  گرفتم 
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جه  زد  توی  بستب   و   اولی    کاری  که  کرد  با  صورت  شی 
 .ه  م  خندید 

لبخند  تلخ   رو  لبانم  جا  خوش  کرد  و  این  تلخند  ها  
جزوی  از  زندگیم  شده  بود  و  آیا  این  زندگ  بود؟ 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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 :متاثر  رسش  را  تکان  داد  و  گفت 
متاسفم،اسمت  خ   بود؟  تریس  درسته؟  من  حلش  -

م  کنم  بهت  قول  م  دم 
:عصب   رس  تک ان  دادم  و  گفتم 

اسم  ترساست،خوشم  نمیاد  تریس  صدام  کی   .اما  -
 .همیشه  تریس  صدام  م  کی   

نیشخندی  زد  و  دوست  داشتم  با  انگشتانم   گره  ی  
 .ابروان  پیوند  خورده  اش  را  از  بگشایم 

:رسم  را  به  شیشه  تکیه  زدم  و  آرام  گفتم 
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هرچه  قدرم  قول  بدی  و  به  تمام  مقدساتت  قسم  -
ه  ن   خود  تالش   بخوری  من  ن   خیال  نم  شم  پس  بهی 

 !نکب  
نفس  عمیق   کشید  ؛چند  لحظه  چشم  بست  و  به  
نیم  رخش  چشم  دوختم  نور  آفتاب  روی  صورتش  

نقش  های  طالن   رنک  دوخته  بود  و  برنزه  گیش  برق  
.م  زد 

در  یک  کالم  مردانه  بود  !زیبا  نبود  جذاب  هم  نم  
توانست  باشد .اما  مردانه  بود  و  مردانک  را  ترجیه  م  

 .دادم 
رس  تکان  داد  و  کالفه  ماشی    را  روشن  کرد  و  با  رسعت  

راه  افتاد  ترجیه  دادم  سکوت  کنم  و  بیش  از  این  بر  
.روی   اعصاب  نداشته  اش  رژه  نروم 

چشمانم  را  بستم  و  خواب  درست  و  حسان   ای  در  
این  چند  روز  نداشتم  و  دلم  عجیب  خوان   طولن   م  
خواست،مثل  کودگ  هایم  که  باید  به  مدرسه  م  رفتم  
و  خوابم  م  آمد  مامان  موهایم  را  نوازش  م  کرد  و  از  
دیر  شدن  مدرسه  ام  م  گفت  و  من  خواب  زده  بدون  
باز  کردن  چشمانم  خمار   خواب  م  نالیدم ...فقط  پنج  

.دقیقه 
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 .حال  ام  فقط  پنج  دقیقه  نیاز  داشتم  به  خوابیدن 
 !به  دور  شدن  و  دور  ماندن  به  سیاه  و  بیدار  نشدن 

چشمانم  آرام  آرام  گرم  و  داغ  شد  و  رسم  به  شیشه  
چسبید  و  خوابم  برد  دور  شدم دور  ماندم  در  سیاه  

.مطلق  اسی   شدم  و  خواب  چه  خوب  بود 
* 

ی  نگفت؟ -  الن  ازش  بازجون   م  کنم،  چی  
.نه  قریبان  فقط  گریه  م  کنه -

چشمانم   را  آرام  آرام  باز  م  کنم  و  نگاه  تارم  تنها   نور  
افتاب  را  شکار  م  کن د  و  گرد  و  غبار  هان   را  که  در  

.اطرافم  پرواز  م  کردنند  و  مانند  پولک  برق  م  زدنند 
به  خودم  آمدم  و  متوجه  موقعیتم  شدم  دسب   به  

 .موهایم  کشیدم  و  از  ماشی    پیاده  شدم 
کارن  که  پشت  به  من  روبه  روی  افس  پلیس  ایستاده  

بود  و  مشغول  حرف  زدن  بودنند  برگشت  و  نگاهم  
 .کرد 

:از  ماشی    کامل  پیاده  شدم  و  در  را  بستم  و  گفتم 
ببخشید  خوابم  برد -
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رسی  تکان  داد  و  چشم  از  پس   برنزه  و  چشم  سی    
گرفت  او  را  دوبار  تا  به  حال  دیده  بودم  چهره  ی  

 خاصش  را  نم  توانستم  به  فراموش   بسپارم 
:چشم  از  پس  گرفتم  و  گفتم 

  بریم؟ -
کارن  رس  تکان  داد  و  از  افس  خداحافظ   کرد  و  با  هم  

شانه  به  شانه  ی  هم  به  سوی  اداره  رفتیم 
.از  پله  ها  بال  رفتیم  و  وارد  اداره  شدیم 

خنکای  سالن  باعث  شد  از  گرما  و  عطس   که  دچارش  
 .شده  بودم  خالص  شوم 
ون  جهنم  شده  بود   !بی 

.او  م  رفت  و  من  پشت  رسش  م  رفتم 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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.او  م  رفت  و  من  پشت  رسش  م  رفتم 
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ه   از  راه  روی  انتهای  راه  رو  گذشت  و  نگاهم  گاه  خی 
ی  مردان  و  زنان   م  شد  که  دست  بند  زده  یا  به  حال  

.زاری  در  حال  حرف  زدن  با  مامورین  بودنند 
 .پشت  رسش  از  پله  ها  پایی    رفتم 

توی  راه  رو  درست  دیوار  سمت  راستم  شیشه  ی  
بزرگ  و  مستطیل  شکل  قرار  داشت  ک ه  پشتش  

ی  بود  .خاکسی 
کارن  در  اتاق  را  باز  کرد  و  رفت  داخل  و  خواستم  

  !پشت  رسش  بروم  که  در  را  بست 
!حقش  بود  سیل  ای  حواله  ی  صورتش  کنم 
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ه؟ -  م  خواید  بدونید  اون  تو  چه  خی 
 !برگشتم،همان  پس  برنزه  و  چشم  سی   

با  چشم  های  ریز  شده  نگاهش  کردم  که  رسی  تکان  
.داد  و  به  سمت  پیچ  راه  رو  رفت 
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.من  هم  پشت  رسش  رفتم 
 .در  اتاق  دیگری  را  باز  کرد 

پر  از  کامپیوتر  و  دم  و  دستگاه  عجیب  و  غریب   که  
.نم  شناختم 

ی  که  پشت  به  ما  روی  صندل  چرخان   نشسته   دخی 
ام   بود  برگشت  و  با  دیدن  پس  چشم  سی    ادای  احی 
کرد  و  بعد  از  ن شسی    نیم  نگاه  به  من  انداخت  و  

 .سوال  نگاهم  کرد 
 .خواهر   دخی   بچه  ی  گم  شده  است -

.دخی   رسی  تکان  داد  و  دوباره  رس  جایش  نشست 
پس  به  سمت  مانیتور  رفت  و  من  هم  کنارش  قرار  

.گرفتم 
دخی   هدفون  را  از  روی  گوش  هایش  برداشت  و  

:گفت 
 بلند  کنم؟ -

پس  رسی  تکون  داد  و  صدا  بلند  شد  و  نگاهم  رو  به  
.مانیتور  دادم 

معاون  مدیر  پروشگاه،همون  زن  لغر  اندام  پائول  
.بود  !روی  صندل  نشسته  و  کارن  روبه  روش  بود 

:صدای  کارن  توی  اتاق  منعکس  شد 
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پس  خی   داری  که  لورا  پرتو،مدیر  پرورشگاه  و  -
 همکارت  امروز  صبح  خودش  رو  کشته؟ 

وع  کرد  به  گریه  و  همراه  با  دستای  بسته   پائول  رس 
:موهاش  رو  به  بال  هدایت  کرد  و  بغض  زده  گفت 

خدای  من  !باورم  نمیشه  از  وقب   فهمیدم  کل  وجودم  -
میلرزه  من  از  هیخ   خی   ندارم  باور  کنید .اون  یک  

مدیر  انتقال  بود  از  یک  از  شهر  های  اطراف  انتقالش  
 .داده  بودن 

:کارن  روبه  روش  پشت  به  دوربی    نشست  و  گفت 
درسته  من  حرفت  رو  باور  م  کنم  ول  کم  اطالعات  -

 م  خوام،تو  کمکمون  م  کب   درسته؟ 
پائول  آب  بینیش  رو  بال  کشید  و  چند  بار  با  پشت  

:دستاش  اشکاش  رو  پاک  کرد  و  گفت 
آره -

کم  به  شانه  های  پس   چشم  سی    فشار  آوردم  و  او  
کم  کنار  رفت  و  صندل  را  جلو  کشیدم  و  کنار   دخی   
ه  و  دقیقم  را  به   روبه  روی  مانیتور  نشست م  و  نگاه  خی 

.مانیتور  دوختم 
خب  حال  بهم  بگو  چند  وقته  لورا  به  این  یتیم  خونه  -

 اومده؟ 
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ه  به  کارن  نگاه  کرد  و  گفت  :پائول  کم  خی 
 !دوسه  ماه  میشه -

:کارن  بلند  شد  و  کم  راه  رفت  و  گفت 
تو  این  مدت  چه  اتفاقان   افتاده؟  اتفاقای عجیب   که  -

  الن  به  نظرت  مرم وز  میان؟ 
پائول  کم  فکر  کرد  و  با  نگاه  غرق  اشکش  به  کارن  زل  

 :زد  و  گفت 
!اوه  خدای  من -

کارن  روبه  رویش  خم  شد  و  منتظر  نگاهش  کرد  پائول  
:غرق  اشک  گفت 

سه  تا  دخی   از  یتیم  خونه  فرار  کردن  تا  قبل  از  -
  !اومدن  لورا  ما  فراری  نداشتیم 

نفسم  رفت  و  خشک  شده  به  تصویر  روبه  رویم  
.چ شم  دوختم  !همه  چی    زیر  رس  لورا  بود 
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کارن  دوباره  روبه  روی  پائول  نشست  و  آرنجش  را  
روی  می    گذاشت  و  به  سمت   پائولی  ترسیده  متمایل  

:شد  و  گفت 
ش،هرخ   که  م  دون   بگو - .نیازی  نیست  بی 

پائول  به  سکسکه  افتاده  و  نفس  کم  م  آور د  و  مدام  
  را  از  روی  می    

گریه  م  کرد  کارن  بطری  آب  معدن 
برداشت  و  درش  را  باز  کرد  و  داخل  لیوان  یک  بار  

مرصف  روی  می    آب  ریخت  و  لیوار  را  به  دست  لرزان  
.پائول  داد 

ب  آب  را  خورد  و  بعد  چند  بار  نفس  عمیق   یک  ض 
:لرزان  گفت 

ا  بدون  خانواده  - چه  قدر  احمق  بودم  !سه  تا  دخی 
بودن  و  من  خواستم  شکایت  کنم  ول  لورا  گفت  
یش  با  خودش  .خودش  شکایت  م  کنه  و  ن   گی 

منم  فکر  کردم  پلیس  درجریانه  برای  همی    وقب   
ی  هاتون  رس  پرونده  الیسارو  دیدم  شک  کردم  با   پیگی 
خودم گفتم  چرا  رس  پرونده  اون  سه  تا  دخی   این  قدر  

ی  نکردن؟    پیگی 
:رسش  را  به  چنگ  گرفت  و  هق  زده  نالی د 
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خدا  لعنتم  کنه،یک  درصدم  فکر  نکردم  ممکنه  دروغ  -
گفته  باشه  و  چون  رسپرسب   اون  بخش  با  من  نبود  و  

ی  نکردم  .مشغول  خرید  خونم  بودم  اصال  پیگی 
کارن  رس  تکان  داد  و  خودکار  روی  می    را  به  سمت  

:پائول  هول  داد  و  گفت 
باشه،ازت  م  خوام  اسم  و  فامیل  و  سن  اون  دخی   -
بچه  هارو  بنوی س  همچنی    اسم  یتیم  خونه  ای  که  

 .لورا  ازش  انتقال  گرفته 
وع  کرد  به  یاد  داشت   .پائول  رسی  تکان  داد  و  رس 

:کارن  به  سمت  در  اتاق  رفت  که  پائول  با  بغض  گفت 
اقای  دادستان،من  هشت  ساله  که  توی  این  یتیم  -
خونه  کار  م  کنم  و  هیچ  وقت  هیچ  کس  ازم  چی    

بدی  ندیده  کار  اشتباه  نکردم  و  نخواهم  کرد  من  از  
...این  جریانات  ن   خی   بودم  وگرنه 
:دوباره  گریه  را  از  رس  گرفت  و  نالید 

وگرنه  جلوش  رو  م  گرفتم -
کارن  ن   حرف   از  اتاق  خارج  شد  و  من  نفس  عمیق   

 .کشیدم  و  از  پشت  می    بلند  شدم 
رسم گیج  م  رفت .این  کالف  زیادی  در  هم  گره  خورده  

بود  !و  انگشتان  لرزانم  نای  ب ازکردنشان  را  نداشت .و  
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نیاز  به  دستان  قدرتمند  کارن   داشتم  که  باید  کمکم  
 م  کرد 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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در  اتاق  باز  شد  و  کارن  با  دیدنم  رسی  تکان  داد  و  نگاه  
ه  اش  را  از  من  جدا  کرد  و  زیر  لب  گفت  :خی 

 !تو  باید  کاراگاه  م  شدی -
.انگار  نم  دانست  گوش  ه ایم  بس  تی    است 
 :اما  شنیدم  و  نیشخند  زدم  و  رو  به  پس  گفت 

ضبط  شده  ی  حرفاش  رو  واسم  بفرستید،  امشب  -
ا  و  هرخ   که  باید   از  لورا  واسم  پیدا   اسام  دخی 

کنید !باید  بفهمیم  کیه  و  هدفش  از  خودکس   خ   
!بوده 

در  اتاق  با  شدت  باز  شد  و  پس  لغر  اندام  که  سفید  
و  موهای  فرفری  مشک  رنک  داشت  با  رسعت  وارد  

انه  بود  مانند   اتاق  شد  و  چهره  اش  ریزه  نقش  و  دخی 
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کره  ای  ها  اگر  چشمانش  رنک  نبود  قطعا  مطمی    
 !بودم  که  کره  ایست 

  !یوجی   -
این  صدای  متعجب  کارن   بود  که  اخم  کرده  به  پس   

ه  بود   .یوجی    نام  خی 
پس  هول  شده  پرونده  ای  را  روی  می    پرت  کرد  و  

 :گفت 
 !را جب  لورا  خی   دارم -
 :کارن  ن   حالت  گفت 

داشتم  اتفاقا  به  بچه  ها  م  گفتم  باید  راجب  هدف  -
 .خودکس   لورا  تحقیق  کی   

:پس  نگاهش  را  به  کارن  دوخت  و  با  نیشخند  گفت 
  !البته  اگر  خودکس   کرده  باشه -

کارن  مبهوت  و  خشک  شده  نگاهش  را  به  پس  دوخت  
و  من  دستم  را  به  می    بند  کردم  نباید  سقوط  م  

 !کردم،الن  وقتش  نبود 
پس  پرونده  را  باز  کرد  و  اورا  به  سمت  ما  برگرداند  و  
خودکاری  در  آورد  و  روی  می    تایپ  شده  ای  را  دایره  

 :کشید  و  گفت 
 !با  توجه  به  این  گزارش؛لورا  رو  کشی   -
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ی  که  کنارم  بود  گفت  :دخی 
  !تف  به  این  شانس  چه  طور  ممکنه -

روی  صندل  کنارم  سقوط  کرده  و  نگاهم  همچنان  به  
.پس  بود 

:لپش  را  باد  کرد  و  ن   خیال  گفت 
 خفه  شده -

نگاه  متعجبش  را  به  دیوار  روبه  رویش  دوخت  و  
:گفت 

و  صد  در  صد  یک  نفر  بعد  این  که  خودش  رو  خفه  -
  !کرد  نم  تونه  رگشم  بزنه 

نگاهش  را  به  کارن  دوخت  و  با  نیش  شل  و  وا  رفته  ای  
 :گفت 

ی ...یک  کشتتش !اول  خفه  اش  کرده  بعدم  - نتیجه  گی 
... رگش  رو  زده  تا 

:کارن  با  چشم  های  ریز  شده  گفت 
خب  ما  که  تو  کمی   از  بیست  و  چهار  ساعت  م  -
فهمیدیم  جریان  چیه  چرا  این  همه  خودشون  رو  

  اذیت  کردن  و  رگ  لورا  رو  زدن؟ 
نگاه  یخ  زده  ام  را  به  کارن  دوختم  و  با  صدان   که  با  

:هفت  پشتم  غریبه  بود  گفتم 
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 .تا  رسگرممون  کنه،تا  بتونه  فرار  کنه -
کارن  برگشت  و  نگاهم  کرد  و  پس   یوجی    نام  رسبلند  

ه  نگاهم  کرد   :کرد  و  خی 
  این  کیه  دیگه؟ -

:پس   چشم  سی    رو  به  یوجی    گفت 
   گم  شده  است -

خواهر   دخی 
 !چه  لقب   گرفته  بودم  این  روز  ها 

ک  گم  شده  !خواهر  الیسان   که  نبود  .خواهر   دخی 
و  خواهر  م ن  در  این  بازی  در  کجا  قرار  داشت؟ 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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کارن  خودکار  را  از  یوجی    گرفت  و  در  حال  که  در  
 :اتاق  راه  م  رفت  متفکر  گفت 

چرا  باید  بخواد  مارو  بپیچونه؟  که  فرار  کنه؟  ما  که  -
 !در  هر  صورت  الن  پیداش  نم  کردیم 

...کارش  رو  م  کرد  و  برای  همیش ه  از  اون  اتاق  م 
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ه  ی  کامپیوتر  شد  و   سکوت  کرد  و  نگاهش  خی 
 .دهانش  نیمه  باز  مانده  بود 

:یوجی    لپش  را  باد  کرد  و  به  آرنجش  تکیه  زد  و  گفت 
  خ   شد؟ -

 :کارن  با  بهت  برگشت  و  گفت 
اگر  ما  از  اولش  م  فهمیدیم  که  کشتنش  خ   کار  م  -

 کردیم؟ 
:پسک  برنزه  و  چشم  سی    تکیه  به  می    داد 

خب  اتاق  رو  برش  م  کردیم  شواهد  و  مدارک  مثال  -
انگشت  نگاری  و  ورود  و  خروخ   و  دوربی    هارو  چک  

 .م  کردیم 
:یوجی     اخم  کرده  گفت 

رگاش  رو  خیل  بد  بریده  بودن  انگار  عجله  داشی    .-
 !نگار  لحظه  ی  آخر  این  کار  رو  کردن 

:چشم  ریز  کردم  و  گفتم 
وقب   رسیدیم  خونش  تازه  بود !تازه  ای ن  اتفاق  افتاده  -
بود  یعب   حدودا  دو  سه  دقیقه  قبل  من  اون  جا  بوده  

شاید  صدای  آژیر  ماشینارو  که  شنیده  فوری  رگای  لورا  
  !رو  زده  و  فرار  کرده 

   مو  مشک  و  تپل  گفت 
:دخی 
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اما  چرا  در  لحظه  آخر  این  کارو  کرده؟  این  نکته  رو  -
یم  که  تو  روز  روشن  قطعا  کس   هم  باید  در  نظر  بگی 

که  اون  رو  کشته  یک  از  کسان   بوده  که  ورود  و  
 خروجش  چک  نم  شده 
 :کارن  اخم  کرده  گفت 

وقت  نکرده  کاری  که  م  خواسته  رو  تموم  کنه  برای  -
همی    رگ   لورا  رو  زده  تا  وقت  بخره  تا  ما  اون  جارو  

یم  .تهت  نظر  نگی 
 :زیر  لب  گفتم 

ی  که  - ی  جا  گذاشته !یه  چی   پس  توی  اتاق  یه  چی  
 !مربوط  به  اون  جاست 

 :یوجی    نیشخندی  زد  و  گفت 
پس  قطعا  قاتل  به  محل  جنایت  برم  گرده -

 :با  نیش  شل  ادامه  داد 
!شایدم  الن  اون  جاست -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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 :کارن  با  رسعت  دویید  سمت  در  اتاق  و  گفت 
!بچه  هارو  جمع  کنید  م  ریم  یتیم  خونه،فوری -
همه  دنبالش  دوییدیم  و  از  ات اق  خارج  شدیم  اما  

:یوجی    از  پشت  رسمان  داد  زد 
!قابل  نداشت -

همراه  کارن  از  اداره  خارج  شدیم  و  پسک  برنزه  و  
 .دخی   به  همراه  مامورین  پشت  رسمان  بودنند 

دوباره  خودم  را  در  ماشی    کارن  انداختم  و  در  را  بسته  
و  نبسته  برگشتم  و  کارن  با  حرص  و  اخم  نگاهم  م  

:کرد  و  غرید 
  تا  گ  باید  باهات  بحث  کنم؟ -

شانه  ای  بال  انداختم  و  کمربند  ایمب   ام  را  زدم  و  
:گفتم 

هر  وقت  دلت  م  خواد  اما  الن  وقت  نداریم -
اخم  کرد  و  راه  افتاد  و  حسان   اعصابش  را  به  هم  

ریخته  بودم،چه  توقغ  داشت؟  از  خی   خواهرم  م  
  !گذشتم؟  غی   ممکن  بود 

با  رسعت  به  سمت   پرورشگاه  م  ران د  و  من  این  بار  
س  داشتم  .بیشی    از  هر  زمان   اسی 
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امروز  روز  شوم  بود  و  بوی  خون   که  صبح  در  اتاق  
لورا  استشمام  کرده  بودم  تا  به  الن  رهایم  نکرده  بود  

  !این  بو  ادامه  داشت 
ماشی    که  با  ترمز  وحشت  ناک  متوقف  شد  با  رسعت  

پیاده  شدم  و  همک  به  سمت  یتیم  خانه  رفتیم  کارن  
تنه  ا ی  به  نگهبان   که  از  پله  ها  پایی    م  آمد  زد  و  

نگهبان  به  من  برخورد  کرد  و  ببخشیدی  گفتم  و  نگاه  
 .از  چشمان  گردش  گرفتم 

همک  وارد  یتیم  خانه  شدیم  و  به  سمت  اتاق  لورا  
 .رفتیم 

.کارن  در  را  باز  کرد  و  نگاهش  را  به  اطراف  دوخت 
 .کس  داخل  اتاق  نبود 

 !لعنب  -
صدای  کارن  بود !وارد  ات اق  شدم  و  دستم  را  روی  می    

.گذاشتم  به  رد  خون   روی  زمی    زل  زدم 
.بچه  ها  همه  چی    رو  برش  کنید  دوربینا،اثر  انگشتا -
هول  شده  دستام  را  از  روی  می    برداشتم  اثر  انگست  

!من  نماند 
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اما  چون  هول  زده  دستم  را  برداشتم  دستم  به  پشت  
لب  تاپ  روی  می    خورد  و  با  بهت  و  چشمان   گرد  

.دوبا ره  دستم  را  روی  لب  تاپ  گذاشتم 
!کارن -

.کارن  مشغول  حرف  زدن  بامامورین  بود 
!کارن -

:برگشت  و  نگاهم  کرد  جیغ  زدم 
لب  تاپ  داغ   !روشن  بوده  !یک  همی    الن  ازش  -

استفاده  کرده 
کارن  فوری  به  سمت  می    دوید  و  در  همان  حالت  

دست  کش  های  پالستیک  ای  به  دستش  کرد  و  در  
  !لب  تاپ  را  با ز  کرد  و  صفحه  روشن  بود 

یک  کادر  سفید  و  عالمب   که  بالی  کادر  دیده  م  
.شد 

فرمت  !لب  تاپ  لورا  داشت  فرمت  م  شد  و  همه  
اطالعاتش  پاک  م  شد  کس  که  به  اتاق  بازگشته  بود  

 اطالعات  را  پاک  سازی  کردع  بود؟ 
 :کارن  داد  زد 

 !اطالعات  پاک  شد،لعنب  -
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با  دو  به  سمت  پنجره  رفتم  و  نگاه م  به  به  محوطه  
!دوختم .خشکم  زد 

.کس  که  از  روز  اول  نگاه  عجیب   داشت 
  !کس  که  اجازه  ی  ورود  به  اتاق  الیسا  را  نم  داد 

فردی  که  همی    الن  از  پله  ها  با  شتاب  پایی    م  آمد  
  !و  رنگ  پریده  بود 

:با  تمام  وجود  جیغ  زدم 
کار   نگهبانست -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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:با  تمام  وجود  جیغ  زدم 
 کار   نگهبانست -

با  رسعت  به  به  سمت  خروخ    اتاق  دویدم  و  کارن  
 .نامم  را  فریاد  زد  و  همه  پشت  رسم  م  دوینند 

از  پله  ها  دو  تا  یک  پایی    دویدم  و  چندین  بار  کم  
.مانده  بود  لی    بخورم 
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ی  از  نگهبان  نبود   از  محوطه  خارج  شدم  و  خی 
از  یتیم  خانه  کامل  خارج  شدم  و  به  اطراف  نفس  

.نفس  زنان  چشم  دوختم 
وایسا -

با  بهت  برگشتم  و  کارن  را  دیدم  که  به  سمب   دوید  و  
از  دور  یون   فرم  نگهبان   را  تن  مردی  که  در  حال  

.دویدن  از  عرض  خیابان  بود  دیدم 
کارن  به  دنبالش  دوید  و  پس  چشم  سی    و  چند  تن  از  
مامورین  سوار  ماشی    ها  شدند  و  من  هم  با  پای  پیاده  

وع  کردم  به  دویدن  .رس 
پشت  رس  کارن  بودم  و  به  او  نم  رسیدم  اما  حداقل  

.تعقیبشان  م  کردم 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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نفس  نفس  زنان  در  امتداد  خیابان  م  دویدم  و  به  
.عابران  تنه  م  زدم  و  بغض  در  گلویم  جولن  م  داد 
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مت -  !م  گی 
ماشن  های  پل یس  از  کنارم  گذشتند  و  هم  زمان  کارن  و  

 نگهبان  وارد  خیابان  اصل  شدند 
به  چهار  راه  رسیدم  و  صدای  بوق  ماشی    ها  در  رسم  

پژواک  م  شد  و  دستم  را  به  کاپوت  ماشیب   که  فاصله  
چندان   نداشت  گذاشتم  و  روی  ترمز  زد  و  وحشت  

زده  نگاهم  را  به  زن   که  پشت  فرمان  بود  دوختم  
فوری  عقب  گرد  کر دم  و  وحشت  زده  میان  عبور  با  

رسعت  ماشی    ها  نگاهم  را  به  کارن   دوختم  که  از  
میان  ماشی    ها  با  رسعت  م  گذشت  و  هر  لحظه  

.امکان  داشت  تصادف  کند 
!نگهبان  هم  همی    طور 

ه  ی  کامیون   شد  که  فاصله  ای  با   لحظه  نگاهم  خی 
:کارن  نداشت،با  همه  ی  توانم  وحشت  زده  جیغ  زدم 

!کارن -
برگشت  و  کامیون  را  در  یک  قدم  اش  دید  و  با  

رسعت  خودش  را  به  عقب  پرت  کرد  و  به  موتوری  
پشت  رسش  برخورد  کرد  و  کامیون  گذشت  و  من  

ترسیده  از  میان  ماشی    ها  گذشتم  که  صدای  هولناک  
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ترمز  ماشیب   را  شنیدم  و  هم  زمان  صدای  برخورد  
...تصادف  و  بوق  و 

.دسب   برای  تاکس  زرد  تکان  دادم  تا  جلو  نیا ید 
با  رسعت  به  سمت  کارن  رفتم  و  داشت  موتور  را  از  

روی  پایش  بلند  م  کرد  و  کف  دستان  و  آرنجش  زخم  
شده  بود  موتوری  هم  از  روی  زمی    بلند  شد  و  نگاهم  

.را  به  پشت  کامیون  دوختم 
مردم  جمع  شده  بودنند  و  ماشی    های  صدای  آژیر  

ماشی    های  افراد  کارن  را  از  آن  طرف  م  شنیدم  قدم  
.های  س ستم  را  به  سمت  محل  تصادف  هدایت  کردم 

!از  میان  ازدهام  مردم  عبور  کردم .خودش  بود 
نگهبان  بود !خون   و  در  هم  شکسته  به  پشت  روی  

زمی    افتاده  بود  و  راننده  ی  اتوبوس  با  گریه  برای  
 افس  پلیس  ماجرا  را  تعریف  م  کرد 

م  تصادف  - یهو  اومد  جلو  نتونستم  جلوش  رو  بگی 
 .کردم ..من  مسافر  دار م 

:دستم  را  جلوی  دهنم  گذاشتم  و  ناباور  لب  زدم 
 !بلند  شو -

نم  شنید  بیهوش  بود  و  خون  راه  گرفته  از  کنار  
پیشان   شکافته  شده  اش  و  بوی  خون  راه  گرفته 
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.برایم  تداغ  کننده  ی  یک  مرگ  دیگر  بود 
این  بار  به  سمتش  خی    گرفتم  و  شانه  اش  را  تکان  

 :دادم  و  جیغ  زدم 
.بلند  شو !بگو  گ  هسب   با  خواهرم  خ   کار  کردی -
شانه  ام کشیده  شد  و  دستان  قدرت  مندی  هردو  

بازویم  را  گرفت  و  مرا  به  عقب  کشید  صدای  کارن  را  
:جان   نزدیک  گوشم  شنیدم 

 !هیس  آروم  باش -
صدای  آژیر  آمبولنس  دوباره  به  من   ناباور  شوک  داد  

 :و  دوباره  تقال  کرده  و  جیغ  زدم 
ه  باید  جو اب  بده - .ولم  کن  نم  زارم  بمی 

کارن  این  بار  دست  دور  کمرم  حلقه  کرد  و  کم  از  
زمی    بلندم  کرد  و  مرا  به  سمت  عقب  کشاند  به  پیاده  

 :رو  رسیدیم  و  داد  زد 
 .این  قدر  دست  و  پا  نزن -

:جیغ  زدم  و  به  پشت  دستانش  چنگ  انداختم 
نش -  ولم  کن،نزار  بی 

:به  سمت  ساختمان  پرتم  کرد  و  داد  زد 
جیغ  جیغ  نکن -
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به  دیوار  برخورد  کردم  و  دست  به  شانه  ی  دردناکم  
بند  کردم  و  با  بغض  برگشته  و  نگاهش  کردم  و  داد  

:زدم 
اون  همه  چی    رو  م  دونه،حتما  تو  لب  تاپ  لورا  یه  -
ی  بوده  که  به  خاطرش  هم  کشتنش  هم  دوباره   چی  

 .برگشته  تا  پاکش  کنه 
با  دو  انگشت  ک م  چشمانش  را  ماساژ  داد  و  با  حرص  

:گفت 
ل  کب   وگرنه  تو  - چرا  نم  فهم؟  باید  خودت  رو  کنی 

 .دردرس  میفب  
عصب   نگاهش  کردم  در   ماشی    مخصوص  پلیس  را  

:باز  کرد  و  عصب   گفت 
 بیا  بشی   -

اشک  هایم  را  پاک  کردم  و  تخص  نگاهش  کردم  و  
:گفتم 
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!منم  میام  اداره -
کم  به  آسمان  نگه  کرد  و  ع صب   دسب   به  کمرش  زد  

:و  گفت 
 باشه،جهنم  بشی   -

با  حرص  در  عقب  را  باز  کرده  و  نشستم  کارن  رفت  و  
همان  پس  برنزه  و  چشم  سی    پشت  فرمان  نشست  و  

.راه  افتاد 
قبل  از  دور  شدن  برگشتم  و  نگاهم  را  به  آمبولنس  و  

بعد  از   آن  به  کارن   دوختم  که  هم  زمان  با  حرف  زدن  
 .با  افس  پلیس  به  سمت  عرض  خیابان  م  رفت 

 .رسم  با  صندل  تکیه  داده  و  چشم  بستم 
  زنده  است؟ -

ش  را  به  چشمانم  دوخت  و  گفت  :از  آینه  نگاه  سی  
 .زنده  است،اما  انگار  وضعیتش  بده -
 .دستم  را  جلوی  چشمانم  گذاشتم 

د  همی    یک  بار  را  یک  آدم  بد  در  این  دنیا  نم   نمی 
.شود  زنده  بماند  بگوید  الیسای  من  کجاست 

بگ وید  چرا  دزدیدنش  من  که  پول  ندارم،الیسای  من  
که  دخی   بدی  نبود  الیسای  من  که  کار  بدی  نکرد  چرا  
دزدیدنش؟  چون  زیبا  بود؟  چون  معصوم  و  به  نسبت  
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سنش  جذاب  بود؟  اگر  زیبان   اش  دلیل  بر  سیاه  
آینده  اش  است،م  خواهم  صد  سال  سیاه  زیبا  نباشد  

.فقط  الیسای  مرا  برگردانند 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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به  اداره  که  رسیدیم  پشت  رس  پس  به  سمت  اداره  
 :رفتم  و  گفتم 

 ه  آقا ...ما  نباید  بریم  بیمارستان؟ -
 :برگشت  سمتم  و  گفت 

دامیا  اوچو  هستم -
کامل  برگشت  و  نگاهم  کرد  و  در  حال  باز  کردن  در  

 :گفت 
و  این  که  نیازی  به  رفی    به  بیمارستان  نیست  !تدب ی   -
امنیب   دیده  شده  خانوم  و  این  که  هنوز  اتاق  عمله 

رسی  تکان  دادم  و  برگشت  و  در  را  باز  کرد  و  منتظر  
!شد  اول  من  وارد  شوم  چه  جنتلمن 
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با  ورودم  خنکای  داخل  اداره  باعث  شد  لبخند  کم  
.رنک  گوشه  ی  لبان  خشک  و  ترک  خورده  ام  بنشیند 
مستقیم  از  آب  رسد  کن  کم  آب  ریختم  و  یک  نفس  

ه   آ ب  را  خوردم  و  پسک  چشم  سی    یا  همان  دامیا  خی 
نگاهم  کرد  نگاهم  را  ازش  جدا  کردم  و  هم  زمان  در  راه  

رو  کارن  را  دیدم  که  در  حال  که  نگاهش  به  آرنج  
 خراشیده  اش  بود  با  افس  کنارش  حرف  م  زد 

چند  تا  دستمال  کاغذی  روی  زخمش  گذاشت  و  
مستقیم  به  سمت  اتاقش  رفت  و  من  ام  پشت  رسش  

وا رد  اتاق  شدم  اخم  زده  برگشت  و  نگاهم  کرد  و  
 :گفت 

  اجازه  دادم  بیای  داخل؟ -
:روی  صندل  نشستم  و  گفتم 

!منم  اجازه  نگرفتم -
ی  بگوید  که  با  شنیدن  صدای  در   خواست  چی  

سکوت  کرد  و  بعد  چند  لحظه  نگاه  عصب   اش  را  از  
ه  به  خود  جدا  کرد  وگفت  :من   خی 

بیا -
در  اتاق  باز  شد  و  دامیا  به  س متمان  آمد  و  ادای   

ام  کرد  و  لب  تاپ  را  روی  می    گذاشت  و  گفت  :احی 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



تا  شما  دنبال  مظنون  بودید  بچه  ها  لب  تاپ  رو  -
آوردن  و  تنها  اثر  انگشت  مقتول  و  نگهبان  پرورشگاه  
:روی  لب  تاپ  هست  برگشت  و  نگاهم  کرد  و  گفت 

و  اثر  انگشت  این  خانوم -
:با  حرص  گفتم 

من  همون  جا  دست  زدم -
 :کارن  رسی  تکان  داد  و  گفت 

  از  توش  خ   پیدا  کردید؟ -
:پس  نفسش  را  کالفه  فوت  کرد  و  گفت 

،کس  که  لب  تاپ  رو  پاک  کرده  نگهبان  نبوده  - هیخ 
نگهبانه  فقط  لورا  رو  کشته  اثر  انگشتش  رو  روی  

همه  چی    پیدا  کردیم  حب   رو  تیغ  !نگهبانه  اون  جا  
 بوده  تا  فضا  رو  واسه  هک  آماده  کنه 

کارن  اخم  کرده  د ستمال  کاغذی  خون   را  درون  سطل  
 :آشغال  انداخت  و  گفت 

یعب   نگهبانه  فقط  کاری  کرده  که  یک  فرد  مجهول  -
لب  تاپ  رو  از  دور  هک  کنه  و  اطالعات  رو  پاک  

کنه؟  تا  ما  نتونیم  هک  رو  بشکنیم  و  اطالعات  رو  
  برگردونیم؟ 

:دامیا  رستکان  داد  و  گفت 
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دقیقا -
:کارن  نیشخندی  زد  و  در  لب  تاپ  رو  باز  کرد  و  گفت 

 !خب  منم  هکر  خوبیم -
:دامیا  ابرون   بال  انداخت  و  گفت 

متخصصمونم  نتونست  کاری  کنه  قربان،کس  که  -
این  لب  تاپ  رو  در  حال  حاض   هک  کرده  خیل  
 !قویه،چهار  نفر  تا  حال  نتونسی    هک  رو  بشکی   

د   کارن  اخم  کرده  و  با  رسعت  انگشتاتش  را  روی  کیی 
به  حرکت  در  م  آورد  و  هر  لحظه  گره  ی  اخمش  کور  

.تر  م  شد 
مرخص -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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 مرخص -
دامیا  رسی  تکان  داد  و  از  اتاق  خارج  شد  و  من  نفس  

ه  ی  کارن  شدم  که  کل  تمرکزش   عمیق   کشیدم  و  خی 
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روی  کارش  بود  سغ  م  کرد  هک  را  بشکند  خدا  کند  
.بتواند 

م  کم  کم  نسبت  به  او  دقیق  تر  شده   لبم  را  گاز  م  گی 
بودم  به  نظرم  جذاب  و  خاص  بود  دقتش  در  کارش  و  

 آن گره  ی  کور  ابروانش  برایم  جالب  بود 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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ه  اش  بودم  در  آخر  در  لب   نیم  ساعب   بود  که  خی 
:تاپ  را  با  حرص  بست  و  چنک  به  موهایش  زد  و  غرید 

ی  ندیده  بودم  نابغه  است -  !تا  حال  همچی    چی  
من  هم  تمام  امید  داشته  و  نداشته  ام  را  از  دست  داده  
و  به  کناره  های  شقیقه  ام  چنگ  زدم  و  موهام  را  روبه  

.بال  کشیدم 
 .خدا  لعنتش  کنه -

نگاهش  را  با  تعجب  به  من  دوخت  نکند  تا  به  الن  
!متوجه  حضورم  نشده 
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!تو  هنوز  این  جان  -
ش  را  برداشت   رس  تکان  دادم  که  با  اخم  تلفن  روی  می  

و  شماره  ای  را  گرفت  و  تلفن  را  با  گوشش  چساند  و  
:گفت 

ا  بگی  -  
برو  دوتا  پیی 

تلفن  را  قطع  کرد  و  به  من   متعجب  چشم  دوخت  و  
:گفت 

شب  شده  و  من  گرسنمه  تو  ام  باید  گرسنه  است  -
  !باشه 

آرام  رسی  تکان  دادم  که  خسته  چشم  بست  و  شقیقه  
 اش  را  با  دو  انگشت  ماسا ژ  داد 

ه  اش  شدم  نیشخندی  زدم  که  یهو  از   در  سکوت  خی 
.جا  پرید  و  به  سمت  در  رفت 

با  بهت  بلند  شدم  و  پشت  رسش  رفتم  که  ناگهان  
برگشت  که  به  سینه  اش  خوردم  و  با  بهت  یک  قدم  

به  عقب  برداشتم  چشم  ریز  کرد  و  رسش  را  کم  کج  
 :کرد  و  با  حرص  گفت 

  شدی  دم  من؟ -
:با  حرص  و  حق  به  جانب  رسم  را  بال  گرفتم  و  گفتم 

 !برای  پیدا  کردن  خواهرم  دمم  م  شم -
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ه  به  چشمانم  نگاه  کرد  آن  قدر   سکوت  کرد  و  کم  خی 
گ  نگاهش  زیاد  شد  که  لبم  را  به  دندان  گرفته  و   خی 

 رس  پایی    انداختم 
با  حرص  بعد  از  چند  لحظه  چشم  از  چشمانم  گرفت  

و  پشت  کرد  و  از  اتاق  خارج  شد  و  من  هم  پشت  
 .رسش  رفتم 

روبه  دوی  افسی  که  داشت  از  کنارش  م  گذشت  
 :ایستاد  و  گفت 

.م  خوام  واسم  جوخ   رابرتسون  و  پیدا  کب  -
بیارینش  این  جا 

ه  به  کارن  نگاه  کرد  و  کم  طول  کشید   دخی   کم  خی 
گ  نگاهش  بگذرد  و  بعد  از  چند  لحظه  با   تا  از  خی 

:رسعت  گفت 
 چشم  قربان -

ه  ن گاهم  کرد  و  از   کارن  رسی  تکان  داد  و  برگشت  و  خی 
ی  که   کنارم  گذشت  و  وارد  اتاقش  شد  چشم  از  دخی 

   کارن  بود  گرفتم 
ه  ی  رفی    خی 

ی  م  کند  !پس  دادستان  در  این  اداره  خوب  دلی 

خیمه _شب _بازی #
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وارد  اتاقش  شدم  و  هم  زمان  با  ورودم  رسبازی  از  اتاق  
خارج  شد  و  کامال  وارد  اتاق  شدم  و  روی  صندل  
ا  را  باز  م  کرد   .نشسته  و  داشت  در  جعبه  پیی  

ا  آورده  بود  !حتما  این  اطراف  فست   پس  رسباز  پیی  
فودی  ای  برای  سفارش  هست  که  این  قدر  رسی    ع  

.آماده  شده 
نشستم  و  دلم  ضعف  م  رفت  برای  آن  جعبه  ی  

 اضافه  ای  که  روی  می    قرار  داشت 
ا  اش  سس   همان  طور  که  به  تکیه  مثلب   شکل  پیی  

:قرم ز  م  زد  گفت 
ا  سفارش  - به  نظرت  در  این  حد  گرسنه  ام  که  دو  پیی  

  بدم؟ 
ه  شد  و  ابرون   بال  انداخت  و   به  اخم  های  درهمم  خی 

:گفت 
 برش  دار -

مادر  همیشه  م  گفت  ایران   ها  تعارف  دارند 
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و  همیشه  یک  چی    را  دوبار  تعارف  م  زنند 
:به  رسم  کشور  مادری  ام  ابرون   بال  انداختم  و  گفتم 

  !ن ه  ممنون -
ا  اش  زد  و   بیخیال  شانه  ای  بال  انداخت  و  گازی  به  پیی  

:گفت 
!هرجور  راحب  -

ه  اش   این  را  که  گفت  مبهوت  و  خشک  زده  خی 
  !شدم،شوخ   م  کند  دیگر؟  من  گرسنه  ام 

دلم  مالش  م  رود  و  ضعف  م  رود  برای  طعم  قارچ  و  
ش   !پنی 

لب  هایم  آویزان  شد  که  نیشخندی  زد  و  جعبه  را  به  
:سمت م  هول  داد  و  گفت 

بخور -
این  بار  وقت  را  تلف  نکردم  با  رسعت  جعبه  را  جلو  تر  

ه  اش  در   کشیدم  و  بدون  نگاه  کردن  به  چشمان  خی 
ا  را  جدا   جعبه  را  باز  کردم  و  با  رسعت   تکه  ای  پیی  

.کردم  و  گاز  بزرگ  زدم  و  چشم  بستم 
هیچ  وقت  سس  نم  خوردم  از  آن  هان   بودم  که  

برخالف  وضع  بد  مال  و  اوضاع  مزخرفم  اهل  ورزش  و  
 متناسب  نگه  داشی    هیکلم  بودم 
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کال  پنجاه  و  پنج  کیلو  بودم  و  خب  قد  خیل  بلندی  
هم  نداشتم  الیسا  حتما  از  من  دست  کم  ده  سانت  

.بلند  تر  م  شد 
باز  هم  الیسا ...بغض  در  گلویم  جولن  م  دهد  

قسمب   از  گلویم  را  اشغال  م  کند  این  مزاحم  همیشک  
نه  قصد  بال  آ مدن  دارد  نه  پایی    رفی    دوست  دارم  

 ...فریاد  بزنم  از  جانم  چه  م  خواه 
یادم  آمد ...من  که  دیگر  جان   ندارم  !دارم؟ 
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جز  دو  تکه  ای  که  خوردم  دیگر  نم  توانم  بخورم 
از  گلویم  پایی    نم  رود  من  در  جای  گرم  و  نرمم  
ا  کوفت  م  کنم  و  خواهر  کوچکم   نشستم  و  پیی  
.ممکن  است  در  بد  ترین  حالت  و  گرسنه  باشد 

اصال  شاید  شکنجه  شود 
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به  موهایم  چنگ  م  زنم  و  آن  هارا  به  بال  هدایت  م  
کنم  لخت  است  و  مشک  همیشه  روی  اعصاب  است  

جنسش  درست  مثل  موهای  الیسا  است  با  تفاوت  
.رنگ  هایشان 

 .هرچه  او  چهره  ی  معصوم  وخوشگل  دارد 
ی  دارد  مادرم  م   من  چشمانم  انگار  قصد  پاچه  گی 

.گفت  از  برق  چشمانم  م  ترسد 
چشمانم  مثل  آن    چشمان  الیسا  آرام  بخش  و  معصوم  

 .نبود  مثل  چشمان  پدرم  بود 
ینه  ای  مخلوط  شده  که  برق  م  زند  .قهوه  و  سی  

ا  ام   !اعتقاد  دارم  زیبا  نیستم،گی 
 درست  متفاوت  با  مادرم  و  الیسا 

به  هان   که  به  در  م  خورد  رس  بلند   با  صدای  ض 
 .کردم  و  از  افکار  درهم  و  عجیبم  فاصله  گرفتم 

با  اجازه  ی  کارن  در  باز  شد  و  اول  همان  دخی   و  بعد  
پس   عینک  و  تپل  وارد  اتاق  شد  دخی   دوباره  میخ  

:کارن  شد  و  بعد  از  چند  لحظه  با  لکنت  گفت 
 .قربان  ...ج ..جرخ   رو  آوردم -

 :کارن  بدون  نگاه  به  دخی   روبه  جرخ   گفت 
  دم  و  دستگاهت  رو  آوردی؟ -
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پس  عینک  دسب   به  ته  ریش  خرمان   اش  کشید  و  
:اخم  آلود  گفت 

آره -
:کارن  باز  هم  بدون  نگاه  به  دخی   گفت 

 ممنون،مرخص -
دخی   ناامید  نگاهش  را  از  کارن  جدا  کرد  و  بعد  از  

ام  از  اتاق  خارج  شد   .ادای  احی 
:پس  که  گویا  نامش  جرخ   بود  اخم  آلود  گفت 

دادستان  من  نخوام  ه  من  رو  به  زور  بیارید  ادارتون  -
  !باید  گ  رو  ببینم 

کارن  اخم  زده  نگاهش  کرد  و  آستی    بولی    مشک  اش  
:را  بال  زد  و  گفت 

  !منو -
پس  با  حرص  روی  صندل  روبه  رویم  نشست  و  

 :گفت 
!قانع  شدم -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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�� پارت  43 ��

ی  که  گویا  به  کارن  عالقه   به  فکر  فرو  رفتم،دخی 
داشت  زیادی  از  حد  جذاب  بود  برنزه  و  چشم  های  

درشت  قهوه  اش  و  موهای  کوتاه  و  بامزه  ی  مشک  و  
هیکل  که  به  نظر  عال  م  آمد 

 چه  طور  توجه  کارن  جلب  نشد؟ 
آن  وقت  زل  م  زد  در  چشمان  من  و  چشم  مرا  در  م  
ا  م  خوردم  هم  ز ل  زده  نگاهم   آورد؟  کل  زمان   که  پیی  

!م  کرد 
حب   الن  هم  نگاهم  م  کند  !البته  پنهان   و  زیر  

چشم  !همیشه  از  این  قدرتم  لذت  م  بردم  بدون  
دیدن  متوجه  م  شدم  که  چه  کس  و  چه  زمان   

 .نگاهم  م  کند 
پسک  تپل  و  اخم  آلود  کم  در  جایش  جابه  جا  شد  و  
اهن  چهار  خانه  اش  را  کم  از  تنش  دور  کرد  انگار   پی 

ه  نگاهم  کرد  و  گفت  :گرم ش  بود  خی 
  این  کیه؟ -

 :اخم  در  هم  کشاندم  و  گفتم 
خودم  زبون  دارم -

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



ابرون   بال  انداخت  و  خریدارانه  نگاهم  کرد  و  با  
:پوزخند  گفت 

  جدی؟  خب  تو  گ  ای؟ -
منتظر  نگاهم  کرد  به  سمتش  خم  شدم  و  سنگیب   نگاه  

:کارن  را  حس  م  کردم  با  نیشخند  گفتم 
  به  تو  چه؟ -

کارن  ب لند  زد  زیر  خنده  و  دستش  را  جلوی  دهنش  
گذاشته  و  شانه  هایش  م  لرزید  با  تعجب  نگاهش  

!کردم  پس  یاد  داشت  بخنند  !چه  جالب 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  44 ��

ه  شد  و  عصب    پس  اخم  زده  به  کارن  و  بعد  به  من  خی 
 :گفت 

خوب  گوش  کن  دادستان،من  چهار  سال  زندان  بودم  -
واسه  ی ه  پرونده  ازم  کمک  گرفب   عفو  خوردم  اومدم  

ون  تا  این  جاش  درست ...ول  ...بی 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 :به  سمت  کارن  خم  شد  و  گفت 
.دلیل  نداره  ه  بیاریم  به  زور  این  جا  واست  کار  کنم -

 :کارن  ابرون   بال  انداخت  و  با  نیشخند  گفت 
ی،البته  اگر  بتون   کار  - نگران  نباش  پولش  رو  م  گی 

.رو  تموم  کب  
 :پس  نیشخ ند  مغرورانه  ای  زد  و  گفت 

،کارت  - ین  هکر  این  کشورم  خودتم  م  دون  من  بهی 
 .رو  بگو 

:کارن  لب  تاپ  را  جلوی  پس  گذاشت  و  گفت 
م  خوام  نفوذ  کس  که  که  این  لب  تاپ  رو  هک  -

ی  و  اطالعتش  رو  برگردون   .کرده  رو  از  بی    بی 
:پس  لپش  را  باد  کرد  و  با  نیشخند  گفت 

 !واستون  زیاد  آب  م  خور ه -
:کارن  اخم  زده  گفت 
وع  کن - کارت  رو  رس 

س  نگاهش  م   پس  لب  تاپ  را  روشن  کرد  و  با  اسی 
کردم  امیدوار  بودم  موفق  شود  با  همه  وجودم  دعا  م  

کردم  برخالف  چهره  اش  که  شبیه  شکمو  های  تنبل  
!است،باهوش  باشد 

@Rooman_nazy
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عینکش  را  دوباره  روی  چشمانش  گذاشت  و  لب  تاپ  
.خودش  را  هم  کنارش  گذاشت  و  م شغول  شد 

ه  ی  او  بودم  و  صدای  ساعت   نصب  شده  روی   خی 
 .دیوار   پشت  کارن  حسان   اعصابم  را  تحریک  م  کرد 

تیک ...تاک ...تیک ...تاک ...لعنت  به  عقربه  ها  که  هر  
.لحظه  نبودش  را  یاد  آوری  م  کنند 

نبود  الیسان   را  که  دلم  برایش  عجیب  تنگ  است  و  به  
.قول  مامان  مانند  سی   و  رسکه  م  جوشد 

این  اصطالحات  ایران   این  روز  ها  عجیب  به  حالم  م  
.آمد  و  خوب  با  حال  و  روزم  جفت  و  جور  بود 

ی  که  در   به  خودم  که  آمدم  دامیا  و  آن  افس  دخی 
ل  بود  نی    در  اتاق  حضور  داشتند  و  همه  به  

اتاق  کنی 
  !پس  زل  زده  بودیم،در  سکوت 

روی  پیشان   و  شقیقه  های  پس  قطرات  عرق  دیده  م  
شد  و  کارن  درجه  ی  اسپیلیت  را  بیشی   کرد  و  پس  

:ناگهان  لبخندی  زد  و  گفت 
ت  انداختم -   !گی 

:کارن  کف  دستش  را  به  می    کوبید  و  با  لبخند  گفت 
آفرین -

@Rooman_nazy
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لبخندی  روی  لبانم  شکل  گرفت  و  دلم  از  خوش   
ضعف  رفت  نزدیک  شده  بودمبه  الیسا  نزدیک  شده  

 .بودم 
چهره  ی  پس  ناگهان  عصب   و  رنگ  پریده  شد  و  دست  
از  تایپ  کردن  برداشت  و  به  موهای  کناره  ی  شقیقه  

:اش  چنگ  زد  و  از  جا  پرید  و  گفت 
  !خدای  من -

همه  مبهوت  و  خشک  شده  نگاهش  م  کردیم  که  
:نگاه  خشک  شده  اش  را  از  لب  تاپ  جدا  کرد  و  گفت 

ایب   که  این  لب  تاپ  رو  هک  کرده  یک  آدم  عادی  -
 !نیست 

:رسش  را  تند  تند  تکان  داد  و  گفت 
 !ا صال  شاید  آدم  نیست -

:کارن  با  غیض  داد  زد 
مگه  نگفب   گرفتیش؟ -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  44 ��
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 مگه  نگفب   گرفتیش؟ -
:پس  مبهوت  چند  بار  پلک  زد  و  گفت 

فکر  کردم  گرفتمش  ول ...یهو  دیدم  یه  ساعته  دارم  -
دور  خودم  م  چرخم  انگار  داشتم  خودم  رو  هک  م  

کردم  !در  این  حد  ازش  دور  بودم  !تو  عمرم  تا  به  حال  
ی  ندیده  بودم   !همچی    چی  

ی  که  کنار  دامیا  بود  با  بهت  گفت   :دخی 
ین  هکر  کشور؟ -   دادستان  مطمئنید  این  پس  بهی 

:پس  عصب   عرق  روی  پیشان   اش  را  پاک  کرد  و  گفت 
سه  - من  کسان   رو  هک  کردم  که  به  عقلتم  نمی 

خانوم،نخبه  هان   رو  هک  کر دم  که  تصورشم  نم  
...تون   بکب   ول  این  یارو ...این 

:کارن  با  حرص  گفت 
مرخصید -

 :دامیا  آروم گفت 
 !قربان -

:کارن  اما  عصب   مشتش  را  روی  می    کوبید  و  فریاد  زد 
!مرخصید -

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



همه  بلند  شدن  و  به  سمت  در  رفی    و  من  هم  بلند  
شدم .دامیا  و  دخی   که  خارج  شدن  پس  برگشت  و  

 :نگاه  به  کارن  ان داخت  و  گفت 
به  عنوان  یه  خالف  کار  و  کس  که  از  پونزده  سالگ  -

 .تو  این  کاره  بهتون  یه  پیشنهاد  م  دم 
 کارن  نگاه  رسخش  را  به  چشمان  بیخیال 

 :پس  دوخت  و  پس  ادامه  داد 
.این  آتیس   که  م  خواید  باهاش  بجنگید -

درمانش  آب  نیست 
:به  چشمان  هردویمان  زل  زد 

آتیشه -
 :کارن  با  حرص  گفت 

؟ -   یعب   خ 
:پس  در  را  باز  کرد  و  پشت  کرد  و  صدایش  را  شنیدم 

 با  آتیش  برید  به  جنگ  آتیش -
:ناگهان  برگشت  و  زل  زده  به  چشمان  کارن  گفت 

البته  اگه  با  آبم  بخواید  برید  رساغش  پیشنهاد  م  -
ید   .کنم  یه  شاه  ماه  باخودتون  بی 

از  اتاق  خارج  شد  و  من  تنها  تصویری  که  بعد  از  
.شنیدن  شاه  ماه  در  ذهنم  نقش  بسته  بود 

@Rooman_nazy
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چشمان  تا  به  تا  و  خنده  های  جوکر  وارانه  ی  کس  
!بود  که  به   شاه  ماه  شهرت  داشت 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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پشت  رس  پس  از  اتاق  خارج  شدم  و  روی  یک  از  
صندل  ها  نشستم  و  رسم  را  میان  دستانم  اسی   کردم  
شلوغ  و  رس  و  صدای  راه  رو  اعصابم  را  متشنج  تر  م  

.کرد 
 .فوری  بلند  شدم  و  به  سمت  خروخ   حرکت  کردم 

احت  داشتم  شقیقه  هایم  داشت  از   نیاز  به  کم  اسی 
.جا  در  م  آمد 

پشت  رس  پس  بودم  و  هم  زمان  با  هم  از  اداره  خارج  
ه  ماند  عمرا  اگر   شدیم  نگاهم  روی  کیف  لب  تاپش  خی 

اورا  در  خیابان  م  دیدم  م  فهمیدم  که  هکر  است  !
تصورم  از  هکر  ها  پسان   لغر  و  موهای  فرفری  و  

@Rooman_nazy
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صورن   پر  از  جوش  و  لک  بود  که  مدام  نوشابه  م  
 !خوردنند 

کوله  ام  را  دوباره  روی  دوشم  ثابت  کردم  از  اداره  دور  
شده  و  هم  زمان  به  سمت  خیابان  اصل  م  رفتیم   ن   

م  را  به  آن  سمت  خیابان   خیال  نگاه  به  او  شدم  و  مسی 
تغی   دادم  درست  با  پشت  کردنم  صدای  ترمز  شدید  
ماشی    و  جیغ  لستیک  هان   در  رسم  پیچید  و  هنوز  
بوی  سوخته  ی  لستیک  هارا  کامل  استشمام  نکرده  
بودم  که  صدای  تی   اندازی  و  خورد  شدن  شیشه  ها  

باعث  شد  جیغ   بزنم  و  دستانم  را  روی  رسم  بگذارم  و  
م  .وحشت  زده  پشت  موتور  پارک  شده  پناه  بگی 

ا ین  موقع  شب  کس  درخیابان  نبود  و  تنها  مب   بودم  
که  لل  شده  و  با  چشمان   گرد  شده  در  آن  سمت  

خیابان  شاسب   بلند  مشک  ای  را  م  دیدم که  در  هایش  
باز  شده  و  سیاه  پوشان   با  اسلحه  های  بزرگ  مانند  

 .کالشینکف  درحال  تی   اندازی  به  سمب   بودنند 
کارشان  که  تمام  شد  و  صدای   آژیر  ما شی    های  پلیس  
که  به  گوش  رسید  دوباره  صدای  جیغ  لستیک  ها  در  
رسم تنی    انداز  شد  و  شاسب   بلند  سیاه  با  رسعت  در  

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



پیچ  خیابان  گم  شد  و  رسم  را  چرخاندم  و  بلند  شدم  و  
 .کاش  بلند  نم  شدم 

جسم  خون  آلود  درست  آن  سمت  خیابان  روبه  روی  
 .مغازه  کیف  فروش   به  زمی    افتاده  بود 
 .شیشه  های  مغازه  خورد  شده  بودنند 

ون   دادم  و  به  سمتش  دویدم  .به  پاهای  ن   جانم  نی 
 .همه  جی    مانند  خواب  بود 

قاصد  مرگ  شده  بودم  اولی    نفر  در  صحنه  ی  جان  
 !دادن  آدم  های  این  روز  هایم  پیدایم  م  شد 

با  زانو  درست  کنارش  سقوط  کردم  و  کف  دستانم  به  
 .آسفالت  چسبید  و  کف  دستانم  سوخت 

.دستانم  را  بلند  کردم  پر  از  خورد  شیشه  بود 
قفسه  ی  سینه  اش  بال  و  پایی    م  شد  و  م  لرزید  

 .لبانش  نیمه  باز  و  خون  بال  م  آورد 
چشمانش  خیس  بود  و  دست  لرزانش  را  آورد  و  روی  

صورتم  گذاشت  رسم  خم  شد  و  قطرات  اشکم  یک  
پشت  دیگری  روی  صورت  غرق  خون  او  سقوط  م  

 .کردند 
ل ...و ...لیت ..ا -

@Rooman_nazy
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دستانش  رس  خورد  و  رسم  از  کنار  لب  هایش  بلند  
شد .چرا  آخرین  حرفش  این  بود؟  چرا  لولیتا؟  
ه  به  من  بودنند  .چشمانش  همچنان  باز  و  خی 

 پ ...پاشو -
اطرافم  شلوغ  شده  و  صدای  آژیر  ماشی    های  پلیس  را  
.م  شنیدم  و  حضورشان  را  در  کنارم  حس  م  کردم 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادا مه  ی  پارت  45 ��

 پ ...پاشو -
اطرافم  شلوغ  شده  و  صدای  آژیر  ماشی    های  پلیس  را  
 .م  شنیدم  و  حضورشان  را  در  کنارم  حس  م  کردم 

اسمش  چه  بود؟  خدایا  به  یاد  نم  آوردم  در  نظرم تنها  
پسک  هکر  و  تپل  بود  !اما  حال  به  اسمش  احتیاج  
داشتم  تا  صدایش  کنم  تا  نخوابد  هنوز  جوان  بود  

 .رویا  داشت  خانواده  داشت 
  نی    چشم  انتظارش  داشت 

 !شاید  عشق 

@Rooman_nazy
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:به  یاد  آوردم ...نامش  را  به  یاد  آوردم 
 .ج  پرخ  !نخواب  پاشو -

تکانش  م  دهم  و  بازو  هایم  اسی   دستان  قدرتمندی  
م  شود  و  به  عقب  کشیده  م  شوم  و  هق  م  زنم  و  

 زار  م  زنم  و  نفر  بعدی  کیست؟ 
این  بوی  خون  چرا  تمام  ندارد؟ 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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کارن  پشت  رسم  قرار  دارد  دستانش  دوباره  به  کمرم  
قل  و  زنجی   م  شود  و  من  توانان   برای  مقاومت  ندارم  

:با  عجز  و  نهایت  بغضم  فریاد  م  زنم 
!کارن،کشتنش -

از  کجا  م  دانستم  صاحب  آن  دستان  قدرتمند  
کیست؟  نم  دانم  فقط  بوی  عطرش  که  م  گفت  این  
دستان  تنها  م  تواند  برای کارن   باشد  که  خشمش  را  
.از  نفس  نفس  زدن  هایش  کنار  گوشم  حس  م  کردم 

@Rooman_nazy
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برگردانده  شدم  و  کارن  بود  نگاه  رسخش  را  به  
چشمانم  بخیه  زد  و  رگ  های  گردنش  متورم  شده  

 .بود 
 :با  گریه  جیغ  زدم 

 چرا  به  آمبولنس  خی   نم  دید؟ -
زانوهایم  تا  شد  و  او  باز و  های  مرا  گرفت  و  من  

 بازوهای  اورا 
 کارن  چرا  کمکش  نم  کنید؟ -

قبل  از  سقوطم  دست  دور  کمرم  بند  کرد  و  مرا  بلند  
ش  تکیه  زد  و  روبه   کرد  و  پهلویم  را  به  سینه  ی  ستی 

:مامورین  فریاد  زد 
دوربی    هارو  فوری  چک  کنید .چند  تا  مامور  -

.بفرستید  بی    مسی   اطراف  این  محدوده  گشت  بدن 
برگشت  سمتم  و  صورتم  را  قاب  گرفت  و  با  چشم  

 :های  درشت  شده  نفس  نفس  زنان  گفت 
  ترسا،ماشینشون  چه  مدل  بود؟ -

 مبهوت  رسم  را  کج  کردم  و  به  جسم  ن   جان 
 .پس  چشم  دوختم 

رسم  را  با  خشونت  برگرداند  و  محکم  تر  نگهم  داشت  
:و  داد  زد 
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اگه  م  خوای  قاتالش  رو  پیدا  کنیم  بگو  ماشینش  خ   -
 بود؟ 

 چند  بار  پلک  زدم  قاتل  هایش؟  مگر  مرده  بود؟ 
یعب   امکان  نداشت  مانند  فیلم  ها  بعد  از  خوردن  
 بیش  از  ده  تی   به  جای  جای  بدنش  زنده  بماند؟ 
یک  بار  هم  نم  شد  این  فیلم  های  هالیوودی  به  

واقعیت  تبدیل  شود؟  تکانم  داد  و  صدای  آژیر  
.آمبولنس  مرا  به  خود  آورد 

   مشک .سه  تا  -
ش ...شاسب  ...یه  شاس ب 

ی  سیاه   مرد .س ...سیاه  پوش .پ ...پالک   رو  با  اسی 
 .پوشانده  بودن 

کارن  فوری  رهایم  کرد  دستم  را  به  دیوار  بند  کردم  و  
.دستانم  م  سوخت 

با  رسعت  به  سمت  ماشی    آماده  گشت  رفت  و  سوار  
شد  و  از  چشمان  غرق  اشکم  که  در  پیچ  خیابان  
ه  شد م  .ناپدید  شد  برگشتم  و  به  جسد  پس  خی 
 .آمبولنس  آمده  و  رویش  مالفه  م  کشیدنند 

کل  مالفه  به  خون  نشسته  بود  و  دستانم  مشت  شد  
.و  باز  هم  دستانم  سوخت 
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میان  افرادی  که  آن  جا  بودنند  همان  افس  پلیس  تپل  
با  رنگ  و  روی پریده  ن   سیم  رابه  یک  از  مامورین  داد  

.و  به  سمتم  دوید 
ه  شدم  غرق  خون  بود  هم  خون  خودم   به  دستانم  خی 

 .و  هم  خون   آن  پسک  ن   چاره 
خورده  شیشه  هارا  هم  چنان  روی  پوست  دستم  حس  

م  کردم  و  برخ   از  شیشه  ها  کف  دستانم  را  عمیق  
.بریده  بود  و  خونش  حالم  را  بیش  از  گذشته  بد  کرد 
چشمانم  تار  شد  و  دسب   دور  بازویم  پیچید  و  همان  

 .دخی   بود 
مرا  به  سمب   کشاند  و  حرف  م  زد  و  من  چی   ی  نم  

.شنیدم 
نگاه  تارم  فقط  لباسش  را  م  دید  و  آرم  بزرگ  

.اسمش .سونا ...فامیلش  را  نتوانستم  هخ   کنم 
رسم  گیج  رفت  و  همه  چی    در  میان  سیاه  شب  فرو  

.رفت 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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*** 
ه  به  بانداژ  هر  دو  دستم  با  چشمان  نیمه  بازم   خی 

 :گیج  گفتم 
ی  گفتی د؟ -   چی  

ش  پرت  کرد  و  گفت  :دامیا  خودکار  را  کالفه  روی  می  
 .پرسیدم  اگر  میشه  دوباره  ماجرا  رو  تعریف  کنید -

چشمانم  را  با  حرص  بستم  دستانم  را  جلوی  صورتم  
گرفتم  و  کم  کف  دستانم  م  سوخت  و  مسکن  ها  

 اثرشان  را  از  دست  داده  بودنند 
سه  بار  گفتم   !با  هم  از  اداره  خارج  شدیم  به  سمت  -

 .خی ابون  اصل  رفتیم  هم  مسی   بودیم 
پشت  رسش  بودم  و  اون  من  رو  اصال  ندیده  بود  رفتار  

مشکوگ  ام  نداشت  رسش  پایی    بود  و  راهش  رو  م  
 .رفت 

چشمانم  را  بستم  و  رسم  تی   کشید  آمادگ  دوباره  به  
خاطر  آوردن  دوباره  ی  آن  لحظه  خون  زده  را  

.نداشتم 
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ش   دامیا  کم  نگاهم  کرد  و  رسی  تکان  داد  و  نگاه  سی  
:را  به  چشمان  نیمه  باز  و  پف  کرده  و  رسخم  دوخت 
سغ  کن  دقیق  به  خاطر  بیاری  این  آخرین  باریه  که  -

ازت  سوال  م  پرسم  و  تو  م  تون   به  من  کمک  کب   تا  
.قاتالش  رو  پیدا  کنم 

نفسم  جان   میان  هنجره  ام  با  بغص   تلخ  در  هم  
آمیخت  و  رنگ  نگاهم  زهر  شد  و  لبم  را  به  دندان  

:گرفت م 
مون  جدا  شد  من  رفتم  سمت  دیگه  خیابون  - مسی 
چند  قدم  بیشی   نرفته  بودم  صدای  جیغ  ترمز  رو  

شنیدم  باز  شدن  در  های  ماشی    و  صدای  شلیک  های  
پیوسته  خورد  شدن  شیشه  برگشتم  و  فوری  پشت  

 .یک  موتور  پنهون  شدم  من  رو  ندیدن 
سه  نفر  بودن  یک  پشت  فرمون  یک  توی  ماشی    و  اون  

.یک  پیاده  ش ده  بود 

دامیا  هرچه  م  گفتم  را  یاد  داشت  م  کرد  دستانم  
برای  خودکار  به  دست  گرفی    زیادی  آسیب  دیده  

 .بود 
 خب؟ -
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زبانم  را  روی  لب  های  خشک  و  ترک  برداشته  ام  
:کشیدم 

اون   که  پشت  فرمون  بود  رو  ندیدم  فقط  اون   که  -
پیاده  بود  رو  یادمه  یک  اصلحه  بزرگ  دستش  بود  

آستیناش  تا  آرنج  بال  بود  و  دستکش  داشت  اما  رو  
دست  راستش  یک  رد  بزرگ  و  قرمز  بود  همی    رو  

 .یادمه  و  ماسک  داشی   
ه  شد  و  کم  به  سمتم  متمایل  شد  و   به  چشمانم  خی 

.نگاهش  کم  ترسناک  بود 
ی  - خب  اون  پس  قبل  مرگش  باها  صحبتم  کرد؟  چی  

  گفت؟ 
به  چشمان  ریز  شده  اش  زل  زدم  و  گیج  به  سقف  زل  

.زدم 
ا  رو  - گفت  لولیتا  !اسم  همون  پرونده  که  دخی 

.میدزدن  و  مثل  عروسک  ازشون  استفاده  م  کی   
دندان  روی  هم  سابید  و  کالفه  چنک  به  موهایش  زد  

:و  هرچه  گفتم  را  یادداشت  کرد  و  گفت 
م  تونید  برید  ممنون -
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رسی  تکان  دادم  و  از  جای  برخواستم  لکه  های  
م   کوچک  خون   روی  شلوار  جی    و  قسمت  پایی    بو لی  

 به  رویم  دهن  کخ   م  کرد 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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از  اتاقش  خارج  شدم  و  به  سمت  راه  روی  منتها  به  
.سالن  اصل  رفتم 

بدون  دیدن  کارن  از  اداره  خارج  شدم   و  این  موقع  
.شب  نم  توانستم  سوار  ماشی    های  راه  شوم 

خطرناک  بود  آرام  آرام  به  سمت  خیابان  اصل  قدم  
برداشتم  و  نگاهم  به  بانداژ  دستم  بود  و  انگار  این  روز  
به  هارا  حس  نم   ها  کم  پوست  کلفت  شده  بودم  ض 

.کردم؛رس  شده  بودم  دردم  نم  آمد 
با  صدای  بوق  ماشیب   درست  پشت  رسم  از  جا  پریدم  

.و  وحشت  زده  برگشتم 
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کارن  بود  !در  ماشی    بزرگ  و  غولش  نشسته  و  
موهای  در  هم  بر  هم  و  چشمان  رسخش  کامال  واضح  

نشانم  م  داد  تا  چه  حد  مانند  من  پریشان  و  عصب   
 است 

 :به  سمتش  رفتم  و  شیشه  را  پایی    کشید  و  گفت 
اون  همه  آدم  تو  اون  اداره  کوفب   بیکارن،م  گفب   یک  -

برسونتت  با  این  حالت  ساعت  سه  صبح  کجا  داری  
 م  ری؟ 

حق  داشت 
هر  لحظه  رس  گیجه  ام  بیشی   م  شد  و  سوزش  

دست م  هم  مزید  بر  علت  شده  بود  تا  حسان   کالفه  
.شوم 

به  اندازه  کاق  خودشون  رسشون  شلوغه -
بیب   ام  را  بال  کشیدم  که  خم  شد  و  در  سمت  مرا  باز  

:کرد  و  گفت 
 بشی    م  رسونمت -

جای  تعارف  نداشت  نشستم  و  در  را  بستم  و  راه  افتاد  
کمربندم  را  زدم  و  رسم  را  به  شیشه  تکیه  زدم  و  

.چشمانم  هم  چ نان  نیمه  باز  بود 
...آدرس -
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:میان  حرفم  پرید  و  ن   حوصله  گفت 
.آدرست  روم  دونم  تو  پرونده  خوندم -

ن   شک  حافظه  قوی  ای  داشت !چشمان  تب  دارم  را  
چند  لحظه  ای  بستم  خوابم  م  آمد  بعد  از  بیهوش   و  

خوردن  آن  همه  مسکن  حسان   سست  و  گیج  شده  
 بودم 

؟ -  خون 
ه  ا م  بود  و  نیم  رخم  را  م   چشمانم  را  باز  کردم  خی 

 نگریست 
 بدم -

:سکوت  کرد  و  چند  بار  نفس  عمیق   کشید  و  گفت 
ترسیدم  اتفاق  برات  بیوفته  م  دون   که  مرگ  جورخ   -
حتما  ربظ  به  پرونده  الیسا  داره  درست  بعد  از  خروج  

.از  اداره  کشتنش 
رس  تکان  م  دهم  و  شقیقه  هایم  را  با  شصتم  ماساژ  

م  دهم .پ  پشت  چراغ  قرمز  م چ  دستانم  را  گرفت  و  
من  اول  در  تعجب  این  بودم  که  وقب   هیچ  ماشیب   

 پشت  چراغ  قرمز  نیست  چرا  ایستادع؟ 
دادستان  بود  دیگر  !با  تعجب  به  دستانم  که  در  

 حجم  دستانش  گم  شده  بود  زل  زدم 
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ه  شد  و  با  شصتش  آرام  پشت  دستم  را   به  بانداژ  خی 
:نوازش  کرد 

  بخیه  خورده؟ -
به  اجبار  نگاهم  را  از  چشمان  میخ  شده  اش  به  

:چشمانم  جدا  کردم  و  آرام  تر  از  او  گفتم 
دو  تا -

:دست  چپم  را  بلند  کردم  و  گفتم 
اینم  سه  تا -

 .چند  بار  نفس  عمیق  کشید  و  گویا  کالفه  بود 
دستانم  را  از  دستانش  دور  کردم  و  دستانش  عجیب  

.داغ  بود 
و  قلبم  هم  ن   قرار  شده  بود  و  این  مرا  به  خنده  م  

انداخت  ال ن  اصال  وقت  این  احساسات  مزخرف  نبود  
!اصال 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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دستانم  را  از  دستانش  دور  کردم  و  دستانش  عجیب  
.داغ  بود 

و  قلبم  هم  ن   قرار  شده  بود  و  این  مرا  به  خنده  م  
انداخت  الن  اصال  وقت  این  احساسات  مزخرف  نبود  

 !اصال 
:راه  افتاد  و  م سی   خانه  را  در  پیش  گرفت  و  آرام گفتم 
باید  یه  هکر  خوب  پیدا  کنیم  یک  که  مخق   باشه  تا  -

.بالن   که  رس  جورخ   اوردن  رسش  نیاد 
 :رس  تکان  داد  و  متفکر  گفت 

اگه  منظورت  رسدین   باید  بگم  با  آوردنش  قاط  این  -
.ماجرا  ها  همه  چی    رو  پیچیده  تر  م  کنیم 
:گیج  چشمانم  را  به  زور  باز  نگ ه  داشتم 

  چرا؟ -
:به  سمت  خیابان  منته  به  خانه  پیچید  و  گفت 

!تو  این  آدما  رو  نمیشناش،مخصوصا  رسدین -
اون  قدر  باهوش  و  اون  قدر  عوضیه  که  قابل  بیان  

 ...نیست 
ن  گفتم  ه   به  رستوران  چیب   خانوم  چ  :آرام  خی 

 ادمم  کشته؟ -
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گوشه  ی  لبش  را  به  دندان  گرفت  و  چنک  به  
:موهایش  زد  و  گفت 

ی  ازش  - باورت  میشه  پرونده  اش  سفیده؟  هیچ  چی  
 !نداریم  هیچ  رد  پان   نداره  هیخ  

فته   فقط  فهمیدیم  تو  لیست  هکرای  فوق  پیس 
.سازمان  خطرناک  بوده  به  این  جرم  دستگی   شد 

بعدشم  به  خاطر  این  که  همه  مامورا  رو  احمق  جلوه  
م  داد  و  هر  زمان  که  دلش  م  خواست  فرار  م  کرد   

.و  جرماش  ب یشی   شد 
 ...در  ضمن  حرف  زدن  باهاش  فایده  ای  نداره 

به  این  قسمت  حرفش  که  رسید  با  حرص  از  لبه  لی  
:دندان  های  غرید 

  !و  ه  م  خنده  م  ره  رو  موخم -
خنده  ام  گرفت  حق  با  او  بود  رو  اعصاب  ترین  آدم  

قرن  م  شد  این  پسک  ن   شک 

خیمه _شب _بازی #
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با  هد ایت  من  ماشی    را  درست  جلوی  در  خانه  
 :متوقف  کرد  و  برگشت  سمتم  و  گفت 

  مراقب  خودت  باش  فردا  میای؟ -
.رس  تکان  داد  و  موهایم  را  به  بال  هدایت  کردم 

 آره،میام -
ه  شد  و  رسی  برایش   رس  تکان  داد  و  به  چشمانم  خی 

 تکان  دادم 
 ممنون -

در  را  باز  کردم  و  خواستم  پیاده  شوم  که  بازویم  را  
گر فت  و  با  بهت  برگشتم  و  با  تردید  و  اخم  های  گره  

ه  ام  شد   شده  اش  خی  
ی  شده؟ -   چی  

ه  نگاهم  کرد  و  برق  چشمانش  در  تاریک   کم  خی 
.مانند  چشمک  ستاره  بود  در  دل  تاریک  آسمان 

 :بعد  از  چند  ثانیه  آرام گفت 
نم  خوام  اتفاق  بدی  برات  بیفته  این  پرونده  با  توجه  -

...به  تجربم  بوی 
 :با  نیش خند  مبان  جمله  اش  پریدم 

 !خون  ...بوی  خون  م  ده،م  دونم -
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ه  ام  شد  و  از  ماشی    پیاده  شدم  و  در  را  بستم  و   خی 
.به  سمت  خانه  به  راه  افتادم 

 .هنوز  هم  بوی  خون  را  حس  م  کردم 
بعد  از  ورودم  به  خانه  صدای  روشن  شدن  ماشی    را  

.شنیدم  و  از  پله  ها  بال  رفتم 
آرام  وارد  خانه  شدم  و  ک لید  را  روی  می    انداختم  و  

م  را  درآوردم  و  پرت  کردم  روی  می    و   مستقیم  بولی  
خودم  را  به  تخت  خوابم  رساندم  و  حب   چراغ  خواب  

 .را  هم  روشن  نکردم 
تا  مالفه  را  رویم  کشیدم  پلک  هابم  را  بستم  و  غرق  ن   

ی  و  دنیای  خواب  شدم  .خی 

*** 
ترجیه  دادم  قبل  از  رفی    به  اداره  چند  ساعب   را  ب رای  

پنه  لوپه  کار  کنم  تا  حداقل  سهم  از  پول  که  برایم  
ان   درون  حسان   ریخته  بود  را  زود  تر  از  موعود  جی 

 .کنم 
دستکش  های  سفیدی  که  به  دست  داشتم  مانع  دیده  

 .شدن  بانداژ  دور  دستانم  م  شد 
.انتهای  لباس  عروسم  را  بلند  کردم  و  وارد  سالن  شدم 
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دخی   و  پس  جوان  با  دیدنم  برخواسی    و  پنه  لوپه  با  
هیجان  فنجان  قهوه  اش  را  روی  می    طال  کوب  شده  

:ی  جلویش  گذاشت  و  گفت 
پارچه  اش  از  برزیل   و  مروارید  دوزیش  تو  پاریس  -

انجام  شده،جنس  پارچه  اش  نرم  و  مثل  پر  
 .چرخ   زدم  و  لبخند  زیبان   روی  صورتم  نشاندم 

دنباله  ماه  وارانه  ی  لباس  را  دوباره  بلند  کردم  و  کم  
را ه  رفتم  و  صدای  تق  تق  کفش  های  سفید  و  پاشنه  

.سوزن   ام  را  م  شنیدم 
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ه  کشید  .صدای  دخی   روی  اعصابم  خط  تی 
اهنا  خوشم  - اومم،خوشم  نیومد  از  این  سبک  پی 

 .نمیاد 
اخم  کردم  اما  هنگام  برگشت  لبخند  اجباری  ای  زدم  و  

.به  پنه  لوپه  و  به  لب خند  ماسیده  اش  زل  زدم 
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:قبل  از  پنه  لوپه  گفتم 
اهن  های  دنباله  دار،کوتاه  و  دکولته  و  - این  جا  پی 

همه  سبک  هست  عزیزم  کافیه  انتخاب  کب   چه  مدل  
  دوست  داری؟ 

انگار  از  لحنم  خوشش  آمد  لبخندی  زد  و  موهای  
 :بلوندش  را  پشت  گوش  زد  و  گفت 

.از  بچهک  عاشق  دامنای  پف  دار  بودم -
پنه  لو په  لبخند  ذوق  زده  ای  تحویلم  داد  و  با  هیجان  

:گفت 
البته،طبقه  ی  بال  پر  از  این  سبک  لباس  عروس  -

هاست  آن  ها  به  سمت  طبقه  ی  بال  رفتند  و  نگاهم  
ه  ماند  چه  قدر  لغر  بود   !روی  پس  خی 

پس  هم  این  قدر  سیخ؟ 
 .کالفه  به  اتاق  پرو  رفتم  و  لباس  عروس  را  درآوردم 

البته  با  هزار  جان  ک ندن  این  لباس  ها  حسان   سنگی    
!و  عجیب  غریب  بودنند 

لباس  را  به  یک  از  طراحان  دادم  و  سه  بار  لباس  
سک  در  سالن  راه   عروس  پوشیده  بودم  و  مانند  می 
رفته  بودم  حسان   کالفه  بودم .کیفم  را  روی  دوشم  
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انداختم  و  بدون  خداحافظ   از  پنه  لوپه  از  ساختمان  
.خارج  شدم 

فوری  به  سمت  ایستگاه  اتوبوس  رفتم  به  اداره  نزدیک  
بودم  و  حدودا  بیست  دقیقه  بعد  جلوی  اداره  ایستاده  

 .و  نگهبان  بازرش  ام  م  کرد 
.وارد  شدم  و  از  پله  ها  بال  رفتم 

در  شیشه  ای  را  باز  کردم  و  موج  رسمای  سالن  به  
یز  از  التهابم  خورد  و  خنکایش  حس   صورت  داغ  و  لی 

.خون   داشت 
.به  سمت  اتاق  کارن  رفتم  و  بی    راه  سونا  را  دیدم 

همان  دخی   تپل  و  مهربان  که  بعد  از  غش  کردنم  
کمکم  کرده  بود  با  لبخند  برای  هم  رس  تکان  دادیم  و  

 .به  سمت  انتهای  راه  رو  رفتم 
به  زدم  .با  پشت  مشتم  چند  بار  به  در  ض 

بیا -
ش  دیدم   .در  را  باز  کردم  و  کارن  را  پشت  می  

دستش  را  به  رسش  بند  کرده  و  تند  تند  نفس  م  
 .کشید 

،رسم  داره  م  ترکه - .بزارش  رو  می  
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هنوز  مرا  ندیده  بود .احتمال  فکر  کرده  بود  یک  از  
 .مامورینم 

در  را  بستم  و  رسش  را  بلند  کرد  و  با  دیدنم  کم  مکث  
:کرد  و  بعد  چند  لحظه  از  گیخ   درآمد  و  گفت 

 فکر  کردم  سونا  است !خوش  اومدی -
هنوز  هم  اخم  داشت  این  مرد   جذاب  را  ن   اخم نم  

 شد  م  شد؟ 
لبخند  محوی  زدم  و  روبه  رویش  جا  گرفتم   صدای  

چند  تقه  به  در  و  اجازه  دادن  کارن  و  باز  شدن  در  
 .هم زمان  شد  با  ورود  سونای   لیوان   آب  به  دست 

لبخندی  زد  و  لیوان  را  روی  می    گذاشت  و  ورق  قرص  
هم  از  جیبش  در  آورد  و  به  سمت  کارن  گرفت  

 :وگفت 
.شانس  آوردید  ،  دامی ا  قرص  داشت -

کارن  آرام  و  با  اخم  تشکری  کرد  و  سونا  چشمان  گرد  
و  قهوه  ایش  را  به  من  دوخت  و  با  لبخند  و  بعد  از  با  

.اجازه  از  اتاق  خارج  شد 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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:کارن  قرص  را  با  آب  خورد  و  رو  به  من  گفت 
دو  روزه  دارم  م  گردم .یک  هکر  دیگه  که  خیل  -

عالیه  رو  شبانه  و  مخفیانه  رفتم  آوردم  و  نتونسته  
 !کاری  کنه  دیگه  نم  دونم  خ   کار  کنم 

لبم  را  گزیدم  و  انگار  تمام  امیدم  را  باید  کت  بسته  
تحویل  نا  امیدی  م  دادم  !این  دیگر  چه  بازی  ایست  

  !که  رسنوشت  راه  انداخته 
!چرا  نم  فهمد  من  توان  بازی   کردن  ندارم 

.نم  دونم  خ   کار  کنم -
با  صدایش  دوباره  رس  بلند  کردم  چند  تقه  به  در  

ه  شدیم  و  کارن  اخم  زده   خورد  و  هر  دو  به  در  خی 
:گفت 

بیا -
در  اتاق  باز  شد  و  مرد  میان  سال  کت  شلوار  پوش   

وارد  اتاق  شد  و  دسب   به  موهای  جوگندم  اش  کشید  
:و  کارن  فوری  برخواست  و  گفت 

سالم  قربان -
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.من  هم  با  توجه  به  ح رکت  کارن  برخواستم 
ه  ام  کرد  و  جدی  گفت  :مرد  نگاه  آن   اش  را  خی 

ممنون -
 :و  سوال  نگاهم  کرد  که  کارن  فوری  گفت 
 .خواهر   دخی   بچه  ی  دزدیده  شده  است -

 :مرد  رسی  تکان  داد  و  جدی  گفت 
 .متاسفم  خانوم -

.آرام  و  مانند  خودش  جدی  و  اخم  زده  جواب  دادم 
 ممنون -

با  توجه  به  پرستی    و  احی  ام  که  کارن  گذاشت  
مشخص  بود  مقامش  بال  تر  است  مانند  رئیس  

ی  !پلیس ...چی  
 :مرد  رو  به  کارن  گفت 

هکر  رو  پیدا  کردی؟  من  م  خوام  این  لب  تاپ  تا  -
.فردا  باز  بشه  پس 

  !کارن  روبه  رویش  ایستاد  و  من  نشستم 
...قربان،همه  هکرای  خوب  رو  آوردم  کس  نم  تو -

 :مرد  میان  حرف  کارن  پرید 
 .نم  تونه  نداریم،من  از  بال  تهت  فشارم -

.اف  ن   آی  م  خواد  خودش  رو  قاط  ماجرا  کنه 
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هرجور  شده  این  پرونده  کوفب   رو  حل  کن  وگرنه  
.مجبورم  پرونده  رو  بدم  به  یک  دیگه 
 :کارن  کالفه  از  لبه  لی  دندانش  غرید 

این  پرونده  وصله  به  پرونده  لولیتا،من  دو  ساله  روش  -
دارم  کار  م  کنم  نم  تونید  زحمتم  رو  به  باد  بدید  

...دارم  تالشم  رو 
 !باز  هم  مرد  درمیان  حرف  کارن  پرید ..چه  ن   ادب 

ه  تالشت  رو  بکب   من  این  لب  تاپ  رو  تا  - درسته  بهی 
 .فردا  باز  شده  م  خوام 

پشتش  را  کرد  و  به  سمت  در  رفت  و  صدای  کارن  
 .سکوت  اتاق  را  شکست 

 م  خواید  این  پرونده  رو  حل  کنیم؟ -
مر د  برگشت  و  چشمان  ریز  شده  اش  را  به  کارن  

 :دوخت  کارن  ادامه  داد 
ی - !پس  باید  با  شاه  ماه  بریم  ماه  گی 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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ه  نگاه  کرد  و   مرد  با  چشمان  ریز  شده  کم  کارن  را  خی 
ناگهان  بلند  زد  زیر  خنده  و  بعد  از  چند  ثانیه  ناگهان  

ت  گفت  :خنده  اش  قطع  شد  و  با  حی 
!خ   گفب  -

:کارن  نیشخندی  زد  و  به  می    تکیه  زد  و  گفت 
رسدین  تنها  کسیه  که  از  این  سازمانا  و  باندا  خوب  -

 .اطالعات  داره،هکرم  هست  بهش  احتیاج  داریم 
مرد  با  بهت  اخم  کرد  و  با  صدان   که  کم   بلند  شده  

:بودگفت 
تو  م  دون   خ   داری  م  گ؟ -

:کارن  با  جدیت  گفت 
.کام ال   جدی  ام  و  م  دونم  خ   دارم  م  گم -
 !انکار  هر  دو  حضور  مرا  از  یاد  برده  بودنند 

.مرد  عصب   جلو  تر  آمد 
.اون پسه  روانیه !دست  من  بود  دارش  م  زدم -

به  راحب   قبل  از  دادگاه  از  تو  ماشی    فرار  کرده  بود  و  
وقب   پیداش  کردن  خیل  راحت  تو  رستوران  نشسته  و  

ا  کوفت  م  ک رد    !داشت  پیی  
:به  چشمان  متعجب  کارن  زل  زد  و  با  حرص  ادامه  داد 
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وقتیم  ازش  تو  بازجون   پرسیدن  چرا  فرار  کرده  و  اگه  -
فرار  کرده  چرا  توی  فضای  عموم  راحت  نشسته؟  م  

 دون   در  جوابشون  خ   گفت؟ 
ا  کرده  بودم   !گفت ...هوس  پیی  

:ناگهان  کف  دستش  را  به  می    کوبید  و  عصب   گفت 
یه  عالمه  آدم  رس  فرارش  توبیخ  شدن  و  اون  فرار  -

ا  بخوره  فکر  کردی  چرا؟  فقط   کرده  بوده  که  بره  پیی  
 !برای  این  که  مارو  احمق  جلوه  بده 

دستم  را  جلوی  دهنم  گرفته  بودم  از  بهت  زیاد  خنده  
ام  گرفته  بود  ن   شک  پسک  شاه  ماه  نام  روی  
اعصاب  تک  تک  قوه  های  نظام  راه  رفته  بود 

:کارن  با  ابرو  های  بال  رفته  گفت 
   لزم  رو  -

این  ماموریت  مهمه،من  همه  تدابی   امنیب 
انجام  م  دم  فقط  کافیه  شما  قبول  کنید  اگر  این  کار  

رو  نکنید  ماموریت  و  کل  افتخار  بعدش  واسه  یک  
دیگه  میشه  شما  دارید  باز  نشست  م  شید  به  

نظرتون  شکست  تو  این  ماموریت  چه  قدر  به  سابقه  
نه؟   اتون  لطمه  می  
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.چشمان  مرد  برق  م  زد  و  انگار  تردید  داشت 
رسش  را  تکان  داد  و  در  حال  که  به  سمت  در  با  

 :رسعت  قدم  برم  داشت  گفت 
تا  اخر  شب  جوابم  رو  بهت  ایمیل  م  زنم  باید  اجازه  -

  !و  مجوز  خروجش  از  زندان  رو  بگیدم 
از  اتاق  با  رسعت  خارج  شد  و  من  گیج  به  رفتنش  

ه  بودم  عجب  ماموریب   م  شد  !خی 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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برگشتم  و  کارن  کالفه  دور  زد  که  با  دیدنم  متعجب  
ه  ام  شد  حدسم  درست  بود  کامال  حضورم  را   خی 

.فراموش  کرده  بودنند 
 لعنب  -

ش   با  اخم  های  در  همش  این  را  گفت  و  پشت  می  
:نشست  و  گفت 
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م  فهمیدی  حال  م  تون   بری  تا  - خب  دیگه  همه  چی  
ی  نیست   !فردا  خی 

ی  از  نگهبانه  نشد،به  هوش  نیومده؟  اصال  زنده  - خی 
  است؟ 

کارن  نگاهش  را  از  پرونده  ی  روبه  رویش  جدا  کرد  و  
.به  چشمانم  دوخت 

 زنده  است،ول  رفته  تو  کما -
کیفم  را  روی   دوشم  انداختم  وبلند  شدم  و  کالفه  

 :گفتم 
امیدوارم  به  هوش  بیاد  اگه  بتونه  حرف  بزنه  همه  -

.چی    رو  م  فهمیم 
رسی  تکان  داد  و  به  سمت  در  رفتم  که  در  ناگهان  باز  

 .شد  و  کم  مانده  بود  به  صورتم  برخورد  کند 
.فوری  خود  را  عقب  کشیدم  و  جیغ  خفه  ای  کشیدم 
 .با  بهت  به  فردی  که  وارد  اتاق  شده  بود  نگریستم 

 :صدای  کارن  عصب   و  پرخاشگرانه  بود 
؟ - ی  در  بزن   یوجی   !م  می 

:یوجی    نگاه  گردش  را  از  من  جدا  کرد  و  گفت 
عادت  کردم  خب -
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رو  به  من  ببخشیدی  گفت  و  با  رسعت  پوشه  ای  را  
روی  می    کارن  پرت  کرد  و  به  سمتم  آمد  و  انگار  نه  

انگار  که  قصد  خروج  دارم  بازویم  را  گرفت  و  مرا  روی  
صندل  نشاند  و  با  رسعت  در  اتاق  را  بست  و  کر  کره  

ه  ی  نیم  رخش  بودم   .هارا  ام کشید  و  من  خی 
سفید  و  موهایش  کم  حالت  فر  داشت  و  به  کج مایل  

شده  بود  و  سمت  راست  موهایش  ماشی    شده  
ه  اش  تضاد  جالب    بود .چشم  های  روشن  و  موهای  تی 
داشت  هنوز  هم  معتقد  بودم  شبیه  پسان  کره  ای  و  

خوش  قیافه  ی  فیلم  هاست  با  تفاوت  درشب   
 !چشمانش 

  هیچ  معلومه  چته؟ -
صدای  کارن  را  از  کنارم  ش نیدم  یوجی    ن   خیال  آستی    

:هایش  را  بال  زد  و  پرونده  را  باز  کرد  و  گفت 
.اگه  بدون   خ   فهمیدم  که  میای  بغلم  م  کب  -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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کارن  چشم  ریز  کرد  و  من  کنجکاو  به  جلو  متمایل  
شدم  و  یوجی    از  توی  پوشه  چند  تا  کاغذ  و  عکس  در  

 :آورد  و  گفت 
د ر  اصل  همش  باید  توی  ازمایشگاه  و  پزشک  قانون   -

.باشم  ول  خب  این  پرونده  رو  دوست  دارم 
ه  شد  و  گفت   :به  کارن  خی 

درست  روی  مچ  هکره  یک  رد  سوختک  دیدم  چون  -
 .برام  جالب  بود  عکس  گرفتم 

دیروز  بیمارستان  بودم  تا  از  ازمایشگاه  جواب  دی  ان  
ای  یک  از  جنازه  هان   که  تو  تصادف  جاده  م رزی  

م   .سوخته  بودن  رو  بگی 
.که  گفتم  یه  رسم  به  نگهبانه  که  تو  کماعه  بزنم 

دم  که   ش  حرف  می   رفتم  رو  رسش  و  داشتم  با  دکی 
متوجه  دستش  شدم  درست  مثل  هکره  رو  دستش  رد  

 !سوختک  داشت 
با  بهت  خواستم  حرف  بزنم  که  خودش  زود  تر  از  من  

 :گفت 
اینم  عکساشه -
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دو  تا  عکس  روی  می    گذاشت  و  با  ب هت  به  عکس  ها  
ه  شدم  هر  دو  شکل  در  هم  پیچیده  و  شبیه  به   خی 

هم  سوختک  رد  قرمز  رنگ  و  ترسناک  که  باعث  شد  با  
ت  به  پشب   صندل  ام  تکیه  دهم   .بهت  و  حی 

اون  شب   که  هکره  رو  کشی    رو  دستای  کس  که  -
.داشت  تی   اندازی  م  کرد  این  رد  قرمز  رو  دیدم 
یوجی    مبهوت  کف  دستانش  را  به  هم  ک وبید  و  

 :گفت 
.خودشه  !همشون  جزو  یک  باندن -

آب  دهانم  را  قورت  دادم  این  دیگر  چه  جور  بازی  ای  
  بود؟ 

!پس  اگر  جورخ   از  خودشون  بوده؟  چرا  کشتنش -
یوجی    کف  دستانش  را  دوباره  با  هیجان  به  هم  

ی   کوبید  و  هیجان  زده  نگاهم  کرد  و  خواست  چی  
بگوید  که  سکوت  کرد  و  با  لبخند  ماسیده  ن   ح ال  

:گفت 
 !نم  دونم -

!خنده  ام  گرفت  از  بهت  خنده  ام گرفته  بود 
:کارن  از  جای  بلند  شد  و  متفکر  گفت 
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درست  مثل  اون  پرونده  ی  سیگاری  که  تو  کشور  -
ایران  حل  شد  روی  مچ  دست  و  پشت  گردن   افراد  

 !سازمانشون  بارکد  خالکون   م  کردن 
.اینم  حتما  همی    شکله  باید  حواسمون  و  جمع  کنیم 
ول  روی  دست  لورا  که  کشتنش  هیچ  رد  سوختک  -

!نبود 
یوجی    گیج  دستانش  را  لبه  لی  موهای  فرو  کرد  و  

 :گفت 
  لورا  گ  بود؟ -

 :کارن  متفکر  جواب  داد 
.همون  مدیر  انتقال  یتیم  خونه  اسمش  لورا  است -

 :یوجی    آهان   گفت  و  متفکر  گفت 
خیل  عجیبه  !اگه  لورا  از  اونا  نبوده  چرا  کمک  کرده  -
الیسا ر  رو  بدزدن؟  و  اگه  از  اونا  بوده  چرا  کشتنش  !و  

 !اگه  جورخ   از  اونا  بوده  چرا  اونم  کشی   
ن   حوصله  موهایم  را  از  کناره  شقیقه  هایم  کشیدم  

 !این  دیگر  چه  بازی  ای  بود 
 .حب   قوانی    این  بازی  ام  عجیب  بودنند 

ی  که  فهمیدم  این  بود  هر  خطا  در  این  باند   تنها  چی  
!مجهول  مساوی  با  مرگ  بود 
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کارن  به  سمت  لب  تاپش  رفت  و  من  رو  به  یوجی    
 :گفتم 

  وضعیت  نگهبانه  مثل  قبله؟ -
:یوجی    رسش  را  بلند  کرد  و  بیخیال  نگاهم  کرد 

آره  هنوز  تو  کماست -
:لبخند  دندان  نمان   زد  و  گفت 

م  خوای  شمارت  رو  بده  هرخ   شد  خی   بدم  -
دوستام  تو  بیمارستان  کار  م  کی   

:با  یاد  آوری  گوشیم  اخم  کردم  و  گفتم 
گوشیم  از  دستم  شب  قبل  از  دزدیده  شدن  الیسا  -

مش   ش  کی    یادم  رفته  بگی  افتاد  خراب  شد  دادم  تعمی 
.شمارم  رو  م  دم  فعال 
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رسی  تکان  داد  و  آی  فون  نسبتا  بزرگ  را  از  جیبش  
ون  کشید  و  شماره  ام  را  گفتم  رسم  را  برگر داندم  که   بی 

ه  است  .دیدم  کارن  با  اخم  به  یوجی    خی 
ه  به  کارن  گفت  :یوجی    با  بهت  خی 

  !کاریش  ندارم  به  خدا -
کارن  تحدید  وارانه  انگشت  اشاره  اش  را  در  هوا  تکان  

:داد  و  یوجی    با  حرص  گفت 
 !به  جون  خودم -

کارن  پوق  کشید  و  با  تعجب  نگاهشان  م  کردم  که  
.صدای  لب  تاپ  کارن  توجهمان  را  جلب  کرد 

ه  به  صفحه  لب  تاپش  آرام  گفت   :خی 
 .زود  باش،یه  بارم  که  شده  کمکم  کن -

همان  لحظه  چشمانش  برق  زد  و  لب  تاپ  را  فوری  
:بست  و  با  لبخند  عجیب   گفت 

!اجازه  صادر  شد -
:با  بهت  گفتم 

 چه  اجازه  ای؟ -
ه  به  من  در  حال  که  بلند  م  شد  و  کتش  را   کارن  خی 

:از  چوب  جالباش  برم  داشت  گفت 
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اجازه  از  بال  صادر  شده،م  تونیم  از  رسدین  کمک  -
یم .البته  به  حفظ  تمام  جوانب  امنیب   .بگی 

با  هیجان  بلند  شدم 
  !واقعا -

رسی  تکان  داد  و  یوجی    متفکر  بیشی   در  صندل  فرو  
:رفت  و  لم  داده  گفت 

خب  احتمال  شاه  ماه  در  اضای  کمک  بهتون  ازتون  -
ی  م  خواد   !یه  چی  

ش  برداشت  و  جواب   کارن  سوییجش  را  از  کشوی  می  
 داد 

آره  احتمال  م  خواد  چهار  سال  باق  مونده  از   -
 .زندانش  رو  ازاد  شه 

:با  چشمان  ریز  شده  گفتم 
برای  چهار  سال  زندان  بردینش  یه  زندان  فوق  -

فته  و  مخصوص  خطرناکا    !پیس 
:کارن  رسی  تکان  داد  و  در  حال  پوشیدن  کتش  گفت 

جای  یک  سالم  که  باشه  اون  خطرناکه .پرونده  -
ه  و  این  که  خیل   سفیدش  خطرناک  تر  از  همه  چی  
راحت  از  همه  زندانا  فرار  م  کنه  ام  دلیل  مکجهیه  

.بدای  فرستادنش  به  زندان   چاله 
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 :برگشت  و  روبه  یوجی    گفت 
و  این  که  اگه  بگه  که  در  اضای  کمک  آزادی  م  خواد  -
بهش  دروغ  م  گیم،م  گیم  بعد  کمکش  آزاده  از  کجا  

 م  خوا د  بفهمه؟ 
.شانه  ای  بال  انداختم،فکر  خون   بود 

 :کارن  رو  به  یوجی    گفت 
 دارم  م  رم  ببینمش،تو  میای؟ -

  !...من  هم  که  رسما  گلدان  بودم  دیگر 
یوجی    بلند  شد  و  عکس  هارا  از  روی  می    جمع  کرد  و  

 :درون  پوشه  اش  قرار  داد  و  گفت 
دوست  دارم  این  شاه  ماه  رو  یه  بارم  که  شده  از  -

 !نزدیک  ببینم،م  گن  جالبه 
:بلند  شدم  و  کامال  جدی  و  قاطع  گفتم 

  !منم  میام -
.هردو  برگشتند  و  با  تعجب  نگاهم  کردنند 
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:بلند  شدم  و  کامال  جدی  و  قاطع  گفتم 
!منم  میام -

.هردو  برگشتند  و  با  تعجب  نگاهم  کردنند 
  از  تون   که  دادستان   و  ایب   که  تو  -

من  بیشی 
آزمایشگاه  و  رسد  خونه  و  ..کار  م  کنه  حق  دارم  اون  
رو  ببینم  و  اگر  راص   نشد  راضیش  کنم .نیاز  به  تاکید  

!نیست  که  اون   که  دزدیده  شده  خواهر  منه 
 :کارن  اخم  کرده  گفت 

مت  - م  بی  ،نم  تونم  دست  تو  بگی  تو  عضو  ما  نیسب 
 !همچی    زندان  

:ابرو  بال  انداختم  و  با  نهایت  پرون   با  نیشخند  گفتم 
ی -  !قرار  نیست  دستم  رو  بگی 

ابرو  بال  انداخت  و  یوجی    دستش  را  جلوی  دهنش  
د  .گذاشت  تا  جلوی  خنده  اش  را  بگی 

ه  نگاهم  کرد  و  با  حرص  گفت  :کارن  کم  خی 
 جهنم ...بیا -

لبخندی  زدم  و  با  هیجان  پشت  رس  آن  دو  از  اتاق  
خارج  شدم .امروز  از  آن  روز  هان   بود  که  احتمال  یک  

یش  بود .از  این  روز  های  عجیب  و  خطرناک   چی  
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پشت  رسشان  بودم  و  صدای  آرام  یوجی    را  در  کنار  
:کارن  شنیدم 

ه  - ،هنوز  تو  بهتم  به  دخی  تو  که  از  این  کارا  نم  کب 
یه؟    گفب   بیاد  باهامون  !خی 

لبم  را  گزیدم  و  بیخیال  فال  گوش   شدم  و  کم  فاصله  
گرفتم  این  گوش  های  تی    گاه  نباید  چی    هان   را  

 ...بشنود  که  نباید 
اصال  چرا  بشنوم  و  دلم  ضعف  برود  و  آخر  بفهمم  که  

 توهم  بیش  نبوده  و  ن   هوده  دل  بستم؟ 
 .همان  بهی   ندانم  و  نشنوم 

از  اداره  خارج  شدیم  و  کارن  با  تلفنش  مشغول  بود  و  
معلوم  بود  در  ح ال  صحبت  با  همان  بال  دسب   ها  یا  

.همان  مرد  چشم  آبیست 
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بله،حتما  قربان  معلومه  که  آزاد  نمیشه .بهش  دروغ  -
 وعده  م  دیم  کل  تدابی   امنیب   ام  انجام 

م  شه  نگران  نباشید  من  شمارو  از  همه  چی    با  خی   
.م  کنم  هر  شب   اطالعات  رو  م  فرستم 

در  های  ماشی    را  باز  کرد  و  عالمت  داد  که  ما  
 .بشینیم 

یوجی    جلو  نشست  و  من  هم  در  عقب  را  باز  کردم  و  
.نشستم 

کارن  بعد  از   چند  دقیقه  حرف  زدن  و  راه  رفی    و  
...چندین  بار  شخم  زدن  موهایش 

 .بالخره  سوار  شد  و  بعد  از  چند  لحظه  راه  افتاد 
جالب  این  جا  بود  که  از  همان  اول  راه  یوجی    ن   خیال  
د  را  باز  کرد  و  هدفو ن  مشک  رنک  را  برداشت   در   داشی 
.و  آن  را  روی  گوش  هایش  گذاشت  و  به  در  تکیه  زد 

کارن  هم  که  انگار  لل  به  دنیا  آمده  !نه  آهنک  پخش  
 !شد  و  نه  هیچ  چی    هیجان  انگی    دیگری 

.من  هم  که  گوش   نداشتم  و  خوابم  هم  نم  آمد 
کل  مسی   را  کز  کرده  و  به  اطراف  و  خیابان  های  

شلوغ  که  کم  کم  به  جاده  ای  خلوت  تبدیل  م  شد  
ه  شدم  .خی 
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ه  شدم .حدودا  سه  ساعت  بود   به  ساعت  مخ   ام  خی 
که  در  راه  بودیم  و  من  واقعا  دلم  کم  جیغ  و  کوباندن  

 !رس  آن  دو  را  به  هم  م  خواست 
 .یوجی    که  خواب  بود  و  کارن  هم  که  انگار  نه  انگار 

از  بچک  عاشق  هیجان  بودم  شاید  برای  همی    ورزش  
پارکور  را  در  ک وچه  پس  کوچه  های  پایی    شهر  با  

کمک  پس  های  گروه  پارکور  محله  یاد  گرفتم 
ورزش  جالب  و  با  مزه  ای  بود  حداقل  باعث  م  شد  
ا  را  رسی    ع  تر  به  مقصد  برسانم   !در  پانزده  سالگ  پیی  
.عاشق  دویدن  و  جیغ  زدن  و  شور  و  هیجان  بودم 

خب  هر  کس  جای  من  هم  بود  این  گونه  و  در  این  
ایط  بزرگ  م  شد  هر  روزش  را  در  حال  دویدن  و   رس 

کار  در  هر  رشته  ای  م  بود  مانند  من  م  شد  
 !دیگر ...نم  شد 

و  این  حالت  کسالت  آور  را  نم  توانستم  تحمل  کنم  
ن   که  بود  خوابیدم 

و  این  شد  که  با  هر  زور  و  ض 
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.ه ...برو  کنار  خودم  بیدارش  م  کنم -
کا رن  چه  مشکل  با  من  داری  رفیق  !دخی   به  این  نازی  -

خوابیده  بزار  خودم  بیدارش  کنم  تو  خشب  
 .بیا  برو  اون  ور  ببینم -

صدای  قهقهه  ی  یوجی    را  جان   نزدیکم  شنیدم  و  بعد  
.دسب   که  دور  شانه  ام  حلقه  شد 

 ترسا ...ترسا -
پلک  هایم  را  آرام  باز  کردم  و  نگاه  خسته  و  خمارم  را  

ی   سیاه  کارن  دوختم  .به  قی 
ه  و  گنگ  به  چشمانم  زل  زد  و  آرام گفت  :کم  خی 

 رسیدیم -
.رسی  تکان  دادم  و  بازویم  را  از  دستانش  آزاد  کردم 
بعد  از  چند  ثانیه  مکث  نگاهش  را  از  چشمانم  جدا  
.کرد  و  فاصله  گرفت  و  با  هم  از  ماشی    پیاده  شدیم 
:دستانم  را  سایه  بان  چشمانم  کردم  و  با  بهت  گفتم 

 !این  جا  د یگه  چه  جهنمیه -
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دور  تا  دورمان  کویر  بود  و  تنها  یک  ساختمان  بسیار  
ی  و  مشک  قرار  داشت   بزرگ  با  دیواره  های  خاکسی 

.هیچ  نگهبان   در  اطراف  ساختمان  نبود 
و  تنها  دوربی    های  ریز  و  درشت  در  نقاط  مختلف  

.ساختمان  نصب  شده  بود 
بهش  م  گن  چاله،هرگ  بیاد  این  جا  فرق  با  مرده  -

ندار ه  چون  هیچ  راه  ارتباط  با  خارج  از  این  جا  نداره  
  !نه  مالقان   نه  تماس  تلفب  

تم  را  از  تنم  فاصله  دادم  و   بهت  زده  کم  یقه  ی  ن   رس 
.با  آن  دستم  خود  را  باد  م  زدم 

داشتم  م  سوختم  گرمای  هوا  زیادی  طاقت  فرسا  
.بود 

کارن  از  کنارم  گذشت  و  من  هنوز  درگی   اسم  چاله  
 !بودم،عجب  زندان  

هرسه  روبه  روی  در  بسیار  بزرگ  و  سیاه  رنگ  
ایستادیم  و  کارن  دستش  را  در  جیبش  فرو  کرد  و  

ون  آورد  و  جلوی  چشم  دوربی    گرفت     را  بی 
کارن 

.چراغ  سی    شد  و  در  ها  بعد  از  چند  ثانیه  باز  شدنند 
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ون  از  زندان  هشت  نگهبان  با  لباس  های   برخالف  بی 
رستا  رس  سیاه  و  کاله  های  عجیب  آن  طر ف  در  با  

.اسلحه  های  بزرگ  ایستاده  بودنند 
.ترسیده  به  بازوی  کارن  چنگ  زدم 

کارن  نیم  نگاه  خرجم  کرد  و  لبخند  محوی  زد  و  
کارتش  را  به  سمت  یک  از  همان  نگهبان  ها  گرفت  مرد  
با  رسعت  کارت  را  گرفت  و  با  دیدن  کارت  اخم  کرد  و  

:ن   سیمش  را  در  آورد  و  به  زبان  انگلیس  گفت 
کد 7689-

بعد  از  چند  ثانیه  مکث   صدای  خش  خس   از  ن   سیم  
:خارج  شد  و  پس  از  آن  زن   گفت 

 امن -
ام  نظام  کرد  و  کارت   مرد  رسی  تکان  داد  و  ادای  احی 

را  به  کارن  داد  و  نگهبان  ها  اسلحه  هایشان  را  پایی    
 .آوردنند 

:نفس  راحب   کشیدم  و  یوجی    آرام  دم گوشم  گفت 
 !شبیه  فیلم  تخیل  هاست -

به  ماشی    های  بزرگ  و  عجیب  پارک  شده  و  پس  از  
ه   آن  مامورین  زیادی  که  در  محوطه  راه  م  رفتنند  خی 

:شدم 
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ی  هست  جز  فیلم -   !شبیه  هرچی  
با  همراه  همان  مرد  غول  پیکر  با  همان  بوت  های  

بزرگ  و  سیاه  و  کاله  عجیبش  به  سمت  ورودی  
ساختمان  رفتیم  و  دو  نگهبان  هم  پشت  رسمان  

!بودنند 
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جلوی  ورودی  ساختمان  یک  درگاه  شیشه  ای  وجود  
داشت .اول  کارن  رد  شد  و  صدای  جیغ  دستگاه  باعث  

:شد  اخم  کند  و  ترسیده  گفتم 
!خ   شد -

:یوجی    آرام  دم  گوشم  گفت 
  !فلز  یاب،سالح  یاب  کال  همه  چی    یابه -

کارن  سوییچ  و  اسلحه   و  کمر  بند  وگوش   ا ش  را  
تحویل  داد  و  یوجی    هم  گوش   و  کمربندش  را  

.درآورد 
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به  سمت  جایگاه  شیشه  ای  رفتم  و  مرد  اخم  زده  
عجیب  نگاهم  م  کرد  چند  بار  پلک  زدم  و  از  جایگاه  

.شیشه  ای  رد  شدم 
ی  به  همراه  نداشتم  نفس  راحب   کشیدم  و  در   چی  

های  بزرگ  سفید  رنگ  باز  شدنند  و  موج  عظیم  از  
رسما  به  صورتم  بر خورد  کرد  و  لبخند  کج  و  موخ   

.زدم  از  جهنم  خالص  شدیم 
وارد  ساختمان  شدیم  و  دو  زن   نگهبان  و  دو  مرد  

ایستاده  بودنند  و  لباس  هایشان  درست  شبیه  نگهبان  
یشان  بوددزن  به   های  ورودی  با  تفاوت  رنگ  خاکسی 

سمتم  آمد  و  نگاهم  را  به  صورت  پر  از  کک  و  مک  
های  زیر  پوسب   و  بوری  بیش  از  حدش  دوختم  ن   

.شک  مکزیک  نبود 
کل  بدنم  را  بازرش  کرد  و  کارن  و  یوجی    هم  بازرش  

.شدنند .نگاه  متعجبم  را  به  اطراف  دوختم 
سالن  خال  و  سفید  رنگ  دیوار  های  سفید .پارکت  

  !های  سفید  انگار  نه  انگار  زندان  است 
در  های  آسانسور  انتهای  سالن  باز  شد  و  مرد  کت  

.شلواری  و  شیک  پوش   به  سمتم ان  آمد 
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ش  ساله  به  نظر  م  آمد  و  عینک  اما  چهره  ی  جذان   
داشت .لبخندی  زد  و  با  کارن  و  یوجی    دست  داد  و  

:گفت 
.از  مرکز  اطالع  دادن  که  میاید،خوش  اومدید  اقایون -

رسش  را  برگرداند  و  با  دیدنم  ابرون   بال  انداخت  و  من  
هم  ابروهایم  را  بال  انداختم  به  سمتم  آمد  و  دستش  

را  به  س متم  گرفت  مردانه  دستانم  را  جلو  بردم  که  
دستم  را  برگرداند  و  کم  خم  شد  و  پشت  دستانم  را  

:بوسید  و  گفت 
  !خوش  اومدید -

متعجب  دستانم  را  عقب  کشیدم  از  چشمان  گربه  ای  
و  عجیب  غریبش  خوشم  نیامده  بود  کال  زیادی  

 !صمیم  برخورد  کرد،مردک 
کارن  اخم  زده  دستش  را  پشت  کمرم  گذاشت  و  

 :گفت 
ممنونم،باید  رسی    ع  تر  رسدین  رو  ببینیم  ترتیب  -

.مالقات  رو  بدید  لطفا 
مرد  لبخند  شیک  دیگری  زد  و  درحال  که  به  سمت  

 :آسانسور  م  رفت  گفت 
 !من  جای  شما  بودم  با  خودم  خانوم  نمیاوردم -
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:دکمه  اسانسور  را  زد  و  برگشت  و  چشمک  زد  و  گفت 
 !این  جا  یکم  خشنه -
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ه  اش  شدم !فکر  م  کنم  رئیس  زندان  یا   متعجب  خی 
حداقل  دست  راست  رئیس  بود  که  این  قدر  دقیق  و  

.از  همه  چی    اطالع  داشت 
 .همک  سوار  آسانسور  شدیم 

تنها  یک  دکمه  در  آسانسور  وجود  داشت  و  مرد  
د  .همان  را  فس 

کم  رسدم  بود  و  خودم  را  بغل  کردم  و  شانه  هایم  را  
 .ماساژ  دادم  مضطرب  شده  بودم 

احساس  خون   نداشتم  همه  چی    عجیب  به  نظر  م  
 .رسید 

.در  های  آسانسور  که  باز  شد  نفس  راحب   کشیدم 
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اخم  کردم  از  آسانسور  خارج  شدم  و  یوجی    آرام  خم  
 :شد  و  دم  گوشم  گفت 

؟ -   چرا  همش  اخم  م  کب 
:ابرون   بال  انداخت  و  ن   خیال  گفت 

 بیخیال  سخت  نگی  -
ه  و  لبخند   گره  ی  اخمانم  کور  تر  شد  بیخیال  نگاه  خی 

.بامزه  اش  شدم  و  چشمانم  را  به  اطراف  گرداندم 
ت  زده  با  چشمان  گرد  شده  گفتم   :حی 

 !وای -
.صدای  خنده  ی  ریز  مرد  را  از  پشت  رسم  شنیدم 

!جالبه  مگه  نه !هفت  صد  و  شصت  و  چهار  تا  زندان  -
.گیج  چند  بار  پلک  زدم 

راسب   من  دنیس  هستم -
ایظ  فکر  م  کرد  برایم  مهم   وا قعا  در  همچنی    رس 

 !است؟  اسم  او  چه  اهمیب   برایم  داشت 
برگشتم  و  او  عینکش  را  جابه  جا  کرد  و  به  نظر  مرد  

جذان   م  آمد  اما  شدیدا  دلم  کوباندن  رسش  را  به  
دیوار  م  خواست .تا  این  همه  نگاهم  نکند  و  باعث  در  

!هم  رفی    بیشی   اخم  های  کارن  نشود 
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بیخیال  ا و  شدم  و  دوباره  با  دقب   نیمه  باز  به  راه  رو  ی  
.بسیار  بزرگ  و  طویل  روبه  رویم  چشم  دوختم 

 !پر  از  سلول  های  بزرگ  و  عجیب  غریب 
نگهبان  ها  مدام  در  حال  رفت  و  آمد  بودنند  و  مدام  

.سلول  هارا  چک  م  کردنند 
 :دنیس  راه  افتاد  و  گفت 

 بیاید -
به  قدم  های  رسعت  دادم  و  با  عبور  از  هر  سلول  

صدای  ناخشایندی  را  م  شنیدم  و  مو  به  تنم  راست  
م  شد  سلول  ها  میله  ای  نبود  مانند  اتاق  دربسته  

بودنند  و  تنها  یک  مکعب  شیشه  ای  مانند  پنجره  روی  
.درهایش  بود  که  م  توانسب   داخل  را  ببیب  

نگاهم  را  از  شیشه  به  مرد   هیکل  و  کچل  دوختم  که  
صورتش  را  به  شیشه  چسبانده  و  نگاه  ت رسناکش  را  به  
من  دوخت  و  خشک  شده  نگاهش  کردم .زبانش  را  در  
آورد  و  با  رسی  کج  شده  زبانش  را  روی  شیشه  کشید  

و  من  وحشت  زده  به  بازوی  کس  که  کنارم  بود  چنگ  
 .زدم 

؟ -  چرا  نگاهشون  م  کب 
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ترسیده  برگشتم  و  دستم  را  از  بازوی  کارن  جدا  کردم  
و  عصب   بازویم  را  گرفت  و  مرا  دنبال  خودش  ک شاند  

 .تا  زود  تر  از  آن  راه  رو  عبور  کنیم 
دیگر  به  رس  و  صداها  توجه  نکردم  و  پشت  رس  کارن  

 .تقریبا  م  دویدم 
به  انتهای  راه  رو  رسیدیم  و  دو  تن  از  مامورین  جلوی  

.در  بزرگ  و  سیاه  رنک  ایستاده  بودنند 
ه  نه  کس  میاد !نه  - از  بی    ساخته  شده،نه  کس  می 

صدان  ...نه  راه  فراری 
 :یوجی    رو  به  دنیس  گفت 

همه  این  کارا  فقط  برای  رسدین؟  اون  که  قاتل  نیست  -
!فقط  هکره 
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:یوجی    رو  به  دنیس  گفت 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



همه  این  کارا  فقط  برای  رسدین؟  اون  که  قاتل  نیست  -
!فقط  هکره 

دنیس  برگشت  و  ابرون   بال  انداخت  و  با  نیشخند  
:گفت 

 ا ین  طوری  بهتون  گفی   !؟ -
بعد  از  اتمام  جمله  اش  قهقهه  ای  زد  و  به  چشمانم  زل  

 :زد  و  گفت 
!قسم  م  خورم  نم  دونید  با  خ   طرفید -

خشک  شده  نگاهش  کردم  که  به  رسباز  جلون   در  
عالمب   داد  و  رسباز  برگشت  و  دنیس  جلو  رفت  و  
جلوی  یک  صفحه  کوچک  مانند  تبلت  ایستاد  و  

صفحه  روشن  شد  و  اول  چش م  های  دنیس  را  اسکن  
کرد  و  دنیس  دستش  را  روی  صفحه  گذاشت  و  اثر  
انگشتش  را  که  اسکن  کرد  صدای  مهیب   آمد  و  در  

 .های  بزرگ  از  گشوده  شدند 
با  باز  شدن  در  همه  تنها  به  صحنه  ی  روبه  رویمان  

.چشم  دوختیم 
 !لعنب  -
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.خشک  شده  چند  بار  پلک  زد م 
با  قرار  گرفی    دسب   دور  کمرم  به  جلو  هدایت  شدم  
:بدون  توجه   به  کارن   که  کنارم  ایستاده  بود  گفتم 

 چرا  این  طوریش  کردن؟ -
گ  سوخت  و  جمع  شدن  اشک   چشمانم  از  شدت  خی 

 .را  درونش  چشمانم  حس  م  کردم 
 :دنیس  کف  دستانش  را  به  هم  کوبید  و  گفت 

!خب  تنها  راهمون  برای  متوقف  کردنش  همی    بود -
 .خشک  شده  به  وان  شیشه  ای   زل  زدم 

درونش  پر  از  آب  بود  و  رسدین  زیر  آب  خوابیده  بود  
ی  مانند  بالشت  زیرش  بلند   و  تنها  رسش  به  واسته  چی  

شده  و  روی  آب  بود .چشمانش  بسته  بود  و  چند  
سیم  دور  رسش  بسته  شده  و  سوزن  هان   در  شقیقه  

  .هایش  فرورفته  بودنند 
حب   دستانش  هم  باز  بود  اما  انگار  خواب  بود 
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کل  لوله  و  سیم  از  زیر  وان  شیشه  ای  درون  وان  قرار  
گرفته  بودنند  و  چندین  دستگاه  اطراف  وان  بود  که  

 .به  آن  لوله  ها  و  سیم  ها  متصل  بودنند 
 :یوجی    مبهوت  گفت 

  ن   هوشه؟  چرا  توی  آبه؟ -
:دنیس  به  سمت  رسدین  رفت  و  بیخیال  گفت 

آره  خوابیده  تنها  جان   که  میشه  یک  ماه  رو  توش  -
.هم  زنده  نگه  داشت  تو  آبه 

 :رسش  را  بلند  کرد  و  با  نیشخند  ادامه  داد 
و  تنها  راه  مهار  کردن  یک  ماه  زرنگ  توی  آب  برقه،  -

اگر  ماهیمون  بازیگوش   کنه  و  رسبه  رسمون  بزاره  ما  
ام  با  این  سیم  و  لوله  ها  یه  کوچولو  بهش  برق  م  

 !زنیم 
:دستانم  را  جلوی  دهنم  گذاشتم  و  ناباور  گفتم 

شما  آدمید؟مگه  تا  چه  حد  گناه  کرده  که  حقشه  -
  مثل  یک  مرده  تو  آب  بندازینش؟ 

ه  نگاهم  کرد  و  لبخندی  زد  و  رسش  را   برگشت  و  خی 
 :به  صورت  رسدین  نزدیک  کرد  و  گفت 

.هیس ...اگه  خواب  باشه  که  عذاب  نم  کشه -
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اون  بیداره !همه  چی    رو  م  شنوه  ول  به  خاطر  دارو  
ها  و  شوک  هان   که  بهش  دادیم  نم  تونه  تکون  

 !بخوره 
:با  بهت  به  وان  نزدیک  شدم  و  کارن  اخم  زده  گفت 

 .به  هوش  بیارید، .باید  حرف  بزنیم -
ه  نگاه  کرد  و  گفت   :دنیس  برگشت  و  کارن  را  خی 

هنوزم  باورم  نمیشه  دستور  مالقات  و  جب   ازادیش  -
رو  داده  باشن !این  همون  پسیه  که  کم  مونده  بود  کل  

 .ماهواره  ه ای  ناسارو  منهدم  کنه 
سیستم  امنیب   یک  از  سازمان  های  مهم  چی    رو  هک  

کرده  بود .حال  م  خوان  واسه  یه  پرونده  کوچولو  
؟    ازادش  کی  

:کارن  با  حرص  و  عصب   گفت 
پرونده  کوچولون   که  م  گ،پرونده  یک  بانده  که  -

روزانه  هزاران  بچه  رو  تو  ونیا  میدزدن  و  معلوم  نیست  
باهاشون  خ   کار  م  کی   !ربات  ،  وسیله  واسه  جابه  

 !جان   مواد،بمب 
این  اجازه  از  بال  اومده  چون  م  دونن  اگر  این  باند  رو  

ن  تبدیل  یه  چی    فراتر  از  هر  خطری  تو  این  دنیا   نگی 
.میشه 
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 :عصب   داد  زدم 
این  کارتون  حیوانیه  چرا  مثل  بقیه  زندانیش  -

ون  .نکردین؟بیاریدش  بی 
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ه  به  رسدین  گفت   :دنیس  ابرون   بال  انداخت  و  خی 
ه  شما  دخالت  - چون  با  بقیه  فرق  داره .پ  درضمن  بهی 

نکب   خانوم  کوچولو  این  مسائل  برای  بزرگ  تر  
 !هاست 

کنار  وان  ایستادم  و  به  رسدین  زل  زدم  و  از  حرص  
.حرف  های  دنیس  دندان  روی  هم  سابیدم 

پوست  سفیدش  سفید  ت ر  و  لب  هایش  ن   رنگ  
بود .موهای  لخت  و  تکه  تکه  اش  خیس  و  به  بال  سیخ  

 .سیخ   حالت  گرفته  بود 
بعد  رفی    ما  به  هوشش  بیارید  و  بیاریدش  اتاق  -

.مالقات 
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دنیس  از  وان  فاصله  گرفته  و  پشت  به  من  با  نگهبان  
د  و  کارن  و  یوجی    هم  کنارش  بودنند  نگاهم   حرف  می  
را  از  آنها  جدا  کردم  و  دوباره  به  رسدین  چشم  دوختم  

ی  درونم  ریخت   !که  چی  
با  دهان   نیمه  باز  به  چشمان  باز  و  رنگ   تابه  تایشان  

ه  شدم  !چند  بار  پلک  زدم  و  آرام  با  نیشخند   خی 
:گفت 

!هیس -
دسب   دور  کمرم  حلقه  شد  و  کارن  بدون  نگاه  کردنم  
مرا  به  سمت  خروخ   هدایت  کرد  با  بهت  برگشتم  و  

دوباره  به  رسدین  چشم  دوخت م  اما  چشمانش  را  بسته  
 !بود 

!الن  حق  داشتم  رسم  را  به  دیوار  به  کوبم  یا  نه 
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از  آن  جا  که  خارج  شدیم  دوباره  آن  راه  روی  خوفناک  
را  ط  کردیم  و  من  تنها  رنگ  تابه  تای  چشمانش  را  به  

.یاد  م  آوردم 
یک  چشم  کامال  آن  !درست  رنگ  اقیانو س  شاید  هم  

کم  روشن  تر  و  براق  تر  و  تیله  ی  دیگرش  درست  
ه  اما  درست  گوشه   رنگ  قهوه  همان  قدر  داغ  و  تی 

  !های  تیله  ی  قوه  ای  اش  آن   رنگ  بود 
چشمان  تابه  تا  و  عجیب  غریب   که  آن   و  قهوه  ای  بود  

و  قهوه  اش  با  آن   اقیانوسش  در  تیله  چپش  جمع  
  !شده  بود  و  رنک  خارق  العاده  ساخته  بو د 

نقص  نبود !برای  من  یک  نقص  نبود  تا  به  حال  چنی    
ی  ندیده  بودم  !چشمان  لنگه  به  لنگه   !چی  

دوباره  وارد  آسانسور  شدیم  و  تنها  یک  طبقه  پایی    
 .آمدیم 

دوباره  روبه  رویم  راه  رو  بود  اما  این  یک  کوتاه  تر  و  
 .عریض  تر 

دنیس  دسب   به  کرواتش  کشید  و  در  سفید  رنک  را  
 .باز  کرد  و  همک  وارد  شدیم 

ی  نشست  و  ما  هم  روی  صندل  ها   پشت  می  
.نشستیم 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



اتاق  بزرگ  و  ساده  ای  که  تنها  می    مشک  رنگ  و  
.صندل  های  ستش  را  درون  خود  جای  داده  بود 

 :متعجب  گفتم 
  چرا  این  جاییم؟ -

دنیس  رسش  را  بلند  کرد  و  نگاه  گربه  ای  شکلش  را  به  
چشمانم  دوخت 

این  جاییم  تا  به  نگهبانا  فرصت  بدیم  ماه  -
 !کوچولومون  رو  بیارن  اتاق  بازجون  

رسش  را  کم  به  جلو  متمایل  کرد  و  دستانش  را  روی  
 :می    در  هم  گره  زد  و  ادامه  داد 

شما  که  نم  خواید  ماه  کوچولو  لی    بخوره  هممون  -
 رو  غرق  کنه؟ 

کامال  منظورش  مشهود  بود  خودش  هم  م  دانست  
که  رسدین  بس  خطرناک  تر  از  هر  خطرناک  است  و  

 آن  وقت  این  قدر  با  دمش  بازی  م  کرد؟ 
ه  ی   کارن  اخم  کرده  کنارم  نشسته  و  نگاهش  خی 

دستان  مشت  شده  روی  پایم  بود  با  دستانش  مشتم  را  
باز  کرد  و  آرام  با  انگشت  سبابه  اش  خطوط  فرص   ای 

ی   روی  خطوط  کف  دستانم  م  کشید  احساس  بهی 
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داشتم  و  حب   لبخند  نامحسوش  هم  روی  لبانم  نق ش  
.گرفته  بود 

 .گویا  کال  کنار   کارن  بودن  حس  خون   دارد 
یب   که  گاه  بک  باره  تمام  بند   از  همان  حس  های  شی 
د  و  طعم  همان  پشمک  های   بند  وجودت  را  فرا  م  گی 

ین  و  صورن   ای  را  دارد  که  آهسته  آهسته  در   شی 
.دهانت  آب  م  شود 

به  به  در  خورد  و  دنیس  برخواست  و  در  را   چند  ض 
 باز  کرد  و  از  اتاق  خارج  شد 

:بعد  از  چند  ثانیه  برگشت  و  گفت 
.همه  چی    آماده  است -

با  برخواسی    کارن  و  یوجی    من  هم  بلند  شدم  و  به  
بازوی  کارن  چنگ  زدم  و  با  همان  اخم  های  گره  زده  و  
لعنب   اش  نگاهم  کرد  و  رسش  را  به  معنای  نگران  نباش  

.برایم  تکان  داد 
 !این  گونه  است  دیگر  ما  تلپان   حرف  م  زنیم 
 .از  اتاق  خارج  شدیم  و  به  انتهای  راه  رو  رفتیم 

دنیس  روبه  روی  در  فلزی  و  بزرگ  ایستاد  حب   نم  
دانستم  چه  نوع  فلزی  است  !فقط  دیوارش  جنس  

.همان  دیوار  سلول  رسدین  بود 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  59 ��

نگهبان  های  سیاه  پوش  درهارا  باز  کردنند  و  هر  چهار  
.نفر  وارد  شدیم 

اتاق  مکعب   شکل  و  بزرگ  تنها  یک  می    وسط  اتاق  
ر   بود .چهار  طرف  اتاق  دوربی    و  چی    هان   مانند  لی  

ر  های  سی    رنگ  درست  روی  سینه  و   بودنند،لی  
 .پیشان   رسدین  را  هدف  گرفته  بودنند 

 :یوجی    آرام  گفت 
؟ - زا  چی     این  لی 

ه  به  چشمان  رسدین  گ فت  :دنیس  با  نیشخند  خی 
را  - تا  وقب   مثل  پس  خوب  رسجاش  بشینه  اون  لی  

را  قرمز  میشن  و   ن  هروقت  شلوغ  کاری  کنه  لی   سی  
.ماه  کوچولو  رو  کباب  م  کی   

:یوجی    با  هیجان  گفت 
چه  باحال -
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دستای  رسدین  با  دستبند  بسته  شده  بودنند  و  
.دستانش  را  روی  می    گذاشته  بود 

موهایش  کم  خیس  بودنند  و  همه  رو  به  بال  و  کم  
کج  حالت  گرفته  بودنند .ن   رنگ  و  سفید  بود  و  برای  
.همی    چشمان  رنک  و  رسدش  بیشی   جلوه  م  کردنند 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� پارت  60 ��

رسش  را  به  سمت  شانه  ی  چپش  مایل  کرده  و  
نگاهمان  م  کرد  زیر  چشمانش  قرمز  بودنند  و  این  

 .ترسناک  ترش  م  کرد 
یوجی    و  دنیس  ع قب  ایستادنند  و  دنیس  با  تمسخر  

:گفت 
 !برید  بشینید  راحت  باشید  کاری  نم  کنه -

بدون  ترس  و  حب   اضطراب  به  سمت  می    رفتم  و  
صندل  پالستیک  و  سفید  رنگ  را  عقب  کشیدم  و  

.جلویش  نشستم 
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ابروهای  رسدین  آرام  بال  رفت  و  رسش  را  بلند  کرد  و  
 !این  بار  سمت  شانه  ی  راستش  کج  کرد 

اف  کنم  کم  مضطرب  شدم  کم ...فقط   باید  اع ی 
 !اندازه  ای  که  کم  مانده  بود  شلوارم  را  خیس  کنم 
آخر  مگر  یک  آدم  تا  چه  اندازه  عجیب  و  ترسناک  

است؟  فکر  نم  کردم  جابه  جا  کردن  رس  یک  آدم  از  
شانه  ای  به  شانه  ای  و  کج  کردنش  این  قدر  ترسناک  

 !باشد 
موضع  خودم  را  حفظ  کردم  و  کارن  درست  کنارم  

ه  شد  .نشست  و  اخم  زده  به  رسدین  خی 
ه  بود  .اما  رسدین  به  من  خی 

!چه  افتخار  بزرگ -
صدای  خش  دار  و  گرفته  اش  که  سکوت  اتاق  را  

 شکست  ناخدا  گاه  دستم  درست  زیر  می    مشت  شد 
 !خدا  لعنتش  کند  صدایش  هم  ترسناک  بود 

ه  چشمان  لنگه  به  لنگه  اش   با  جمله  بعدی  اش  خی 
.شدم 

  !دادستان ...و  خ واهر  کوچولو -
:عصب   دندان  روی  هم  سابیدم  و  کارن  غرید 

ه  بیشی   گوش  کب   تا  حرف  بزن  -  !بهی 
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دنیس  نزدیکمان  شد  و  کنارم  ایستاد  و  نگاه  تمسخر  
ش  را  باز  هم  به  رسدین  دوخت   .آمی  

ه  به  کارن  نگاه  کرد  و  کارن  با  اخمای  در  هم   رسدین  خی 
 :گفت 

برای  یک  پرونده  خیل  مهم  به  یک  مثل  تو  نیاز  داریم  -
 .بدون  تو  نم  تونیم  حلش  کنیم 

:رسدین  چشمانش  را  گرد  کرد  و  گفت 
هووف،این  و  که  خودمم  م  دونم  یه  ساعته  وقتم  -

 !رو  گرفب   که  این  رو  بک 
با  چشمان  گرد  شده  به  این  موجود  همه  چی    دان   
   
باهوش   عوص   زل  زدم  !نمونه  کامل  از  یک  روان 

 !خود  پرست  بود 
 :کارن  با  حرص  نی شخندی  زد  و  گفت 

 اصال  م  دون   راجب  کدوم  پرونده  حرف  م  زنم؟ -
رسدین  بلند  خندید  و  میان  قهقهه  های ترسناکش  

ناگهان  ساکت  شد  و  به  سمتمان  کم  خم  شد  و  
 :گفت 

 !شک  نکن -
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به  خاطر  خم  شدن  ناگهان   اش  ترسیده  کم  عقب  
رفتم  و  دستان  دنیس  روی  شانه  ام  نشست  و  با  

:تمسخر  رو  به  رسدین  گ فت 
س !دستاش  بسته  است  نم  تونه  کاری  کنه - نی 

رسدین  ابرون   بال  انداخت  و  بلند  خندید  باز  هم  
 .ترسناک  و  پر  از  ابهام 

بعد  از  اتمام  خنده  زجر  آورش  ابرون   بال  انداخت  و  
بی    خنده  های  ریز  و  آرامش  دستانش  را  از  زیر  می    
دراورد  و  دست  بند  سفید  و  باز  شده  را  با  انگشت  
اشاره  اش  در  هوا  چرخاند  و  جان   کنار  پای  دنیس  

:انداختش  و  تکیه  به  صندل  اش  داد  و  گفت 
اها  داشب   راجب  دستای  بستم  حرف  م  زدی؟  واقعا  -

مندم   ...رس 
:دوباره  خندید  و  بی    خنده  هایش  گفت 

اما  من  دستام  بازه -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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:دوباره  خندید  و  بی    خند ه  هایش  گفت 
اما  من  دستام  بازه -

ناگهان  خنده  اش  میان  بهت  ما  قطع  کرد  و  رسش  را  
کج  کرد  و  با  چشمان  درشت  شده  رو  به  دنیس  

:گفت 
م  دونم  احساس  بدی  داری،اومم  اون  احساس  -

باعث  میشه  دریچه  های  قلبت  مدام   باز  و  بسته  شن  
تپش  قلبت  بال  بره  و  سیستم  عصبیت  کم  مختل  

میشه  چشمات  کم  میسوزه  و  دستاتم  مشت  میشه  
ی  تو  وجودت  داد   و  همه  اینا  به  خاطر  اینه  که  یه  چی  

!م  زنه ...که  تو  یه  احمق  
جمله  اخرش  را  که  گفت  دوباره  خندید  و  خندید  و  

من  به  این  فکر  م  کردم  که  احتمال  ما  زندان   اوییم  و  
!او  زندان  بان  است 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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دنیس  عصب   به  سمت  رسدین  رفت  و  جلویش  خم  
:شد  و  داد  زد 

را  باهات  چیکار  م  - کافیه  تکون  بخوری  تا  ببیب   لی  
 .کی   

 :رسدین  ابرون   بال  انداخت  و  گفت 
 .باور  کن  بهی   از  تو  م  دونم -

:چشمانش  را  درشت  تر  از  حد  معمول  کرد  و  گفت 
مثال  در  حدی  احمق   که  اومدی  تو  این  فاصله  کنار  -

من  خ م  شدی ..اوم ...اگر  یهو  تکون  بخورم  و  بخوام  
...حرکت  کنم  تو  ام  م  سوزی 

:رسش  را  کج  کرد  و  با  نیشخند  گفت 
تو  که  نم  خوای  بسوزی؟م  خوای؟ -

دنیس  کف  دستش  را  روی  می    کوبید  و  رگ  های  
ش   گردنش  متورم  و  روبه  انفجار  بود  نگاه  تحدید  آمی  

 .را  به  رسدین  دوخت  و  از  می    فاصله  گرفت 
ه  به  دستای  باز  رسدین   کارن  چند  بار  رسفه  کرد  و  خی 

:گفت 
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در  قبال  کمک  بهمون  برای  این  پرونده،هرخ   که  -
بخوای  بهت  م  دیم  دستور  از  بالست  این  ماموریت  
.خیل  برای  کشور  ها  مهمه  چون  داره  فراگی   میشه 

ه  شد  و  گفت   :رسدین  به  نوک  انگشتانش  خی 
  خب؟ -

وقب   جوان   دریافت  نکرد  رسش  را  ب لند  کرد  و  به  
:چشمانمان  زل  زد  و  گفت 

م؟ -  آها ...الن  باید  من  تصمیم  بگی 
بعد  این  جملش  خندید  و  من  و  کارن  عصب   نگاهش  
کردیم  مشتاق  بودم  کل  می    را  روی  رسش  بکوبم  تا  

د    !این  قدر  مارا  به  تمسخر  نگی 
بعد  از  چند  لحظه  چند  بار  پلک  زد  و  لبخند  مهربان   

زد  که  باعث  شد  چشمان  من  و  کارن  گرد  شود 
 !نه -

 !نه  ای  که  گفت  کامال  محکم  و  ترسناک  بود 
:با  بهت  گفتم 

 !نه؟ -
 :کارن  با  حرص  گفت 

؟  م  گم  هرخ   بخوای  بهت  م  دیم - .یعب   خ 
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رسدین  بیخیال  دست  به  سینه  به  صندل  اش  تکیه  زد  
:و  گفت 

  !خواسته  ای  ندارم -
کارن  عصب   به  سمتش  خم  شد  و  آرنجش  را  روی  می    

 :گذاشت  و  گ فت 
 توی  زندان  یعب   هیچ  خواسته  ای  نداری؟ -

 :رسدین  ابرون   بال  انداخت  و  گفت 
!مگه  من  زندان   ام -

ه  اش  شدیم  که   هردو  مبهوت  سکوت  کردیم  و  خی 
:ابرون   بال  انداخت  و  گفت 

نگید  که  باور  کردید  من  زندان   ام؟ -
به  سمتمان  مایل  شد  و  به  دستبند  باز  شده  اش  که  

:روی  زمی    افتاده  بو د  اشاره  کرد 
به  من  م  خوره  زندان   باشم؟خودم  خواستم  این  جا  -

  !باشم 
عصب   چند  بار  پلک  زدم  و  دندان  روی  هم  سابیدم  و  

مشتم  را  روی  می    گذاشتم  و  به  چشمان  تابه  تای  
 :براقش  زل  زدم 

هر  آدم  یک  قیمب   داره،فقط  قیمت  هرکس  فرق  -
 داره  حال  تو  بگو؟قیمتت  چه  قدره؟ 
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:چند  بار  پلک  زد  و  رسش  را  کج  کرد  و  گفت 
 !من  قیمت  ندارم  قیمت  م  زارم -

 :چشم  ریز  کردم  و  رسش  را  کج  کرد  و  گفت 
قیمب   ام  که  من  م  زارم  بال  تر  از  اینه  که  از  پسش  -

بربیاید 
:کارن  عصب   گفت 

 آزادیت؟ -
 :رسدین  خندید  و  گفت 

ونم - !این  رو  که  خودمم  بخوام  تا  آخر  هفته  بی 
دندان  روی  هم  سابیدم  و  کارن  چشم  ریز  کرد  و  

 :گفت 
؟  بعدش  راحب   پلیس  دنبالت  نیست  - آزادی  قانون 

.م  تون   یه  زندگ  راحت  داشته  باش  

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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ه  نگاهمان  کرد  وصدای  آرام  و  خش  دارش  سکوت   خی 
.را  شکست 

 ...و  اگه  زیرش  بزن  -
رسش  را  خم  کرد  و  تن  صدایش  را  پ ایی    آورد  و  آرام  

:گفت 
هرفرد  مهم  که  تو  زندگیت  داری  رو ...پیدا  م  -

کنم،و  آروم  آروم  جوری  م  کشمش  و  از  بی    م  
برمش  که  با  همه  وجودت  درد  از  دست  دادنش  رو  

 .حس  کب  
دستای  کارن  زیر  می    مشت  شد  و  دستم  را  روی  

.مشتش  گذاشتم  و  مشتش  آرام  آرام  باز  شد 
رسدین  نگاه  براق  و  ترسناک ش  را  به  چشمانم  دوخت  و  

:گفت 
فقط  از  الن  بگم ...من  با  دخی   کار  نم  کنم -

این  را  که  گفت  کل  وجودم  آتش  گرفت  و  از  جایم  
وز  و  پر  از  لذت  از  عصب    برخواستم  و  او  با  نگاه  پی 

 کردنم  نگاهم  م  کرد 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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  من  توی  این  ماجرا  هستم  فهمیدی؟ -
رسدین  شانه  ای  بال  انداخت  و  ن   خیال  به  سقف  زل  

 .زد 
:کارن  بلند  شد  و  گفت 

این  موضوع  رو  حل  م  کنم  تا  این  ماموریت  تموم  -
شه  تو  باید  پیش  ما  بمون   و  هیچ  خطان   انجام  ندی  

درغی   این  صورت  هم  م  تونیم  بهت  شلیک  کنیم  هم  
 .بازداشتت  کنیم  قرارمونم  لغو  م  شه 

ه  کارن  ر ا  برانداز  کرد  کارن  رسی  تکان  داد  و   رسدین  خی 
 :ادامه  داد 

ون  - به  زودی  با  رعایت  همه  تدابی   امنیب   میای  بی 
 .امیدوارم  رسقرارمون  بمون  

.رسدین  در  سکوت  تنها  نگاه  م  کرد 
ده  شدن  بازوهایم  توسط  دستان  قدرتمند  کارن   با  فس 

به  دنبالش  کشیده  شدم  و  از  اتاق  خارج  شدیم  و  
 .سنگیب   نگاه  رسدین  را  هنوز  هم  حس  م  کردم 
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یوجی    و  دنیس  هم  خارج  شدند  و  درست  بعد  از  ما  
.چهار  تا  نگهبان  وارد  اتاق  شدنند 

به  سمت  آسانسور  رفتیم  و  دنیس  عصب   دسب   به  
:کرواتش  کشید  و  گفت 

باورم نمیشه !مقامات  چه  طور  این  جان   رو  آزاد  م  -
لش  م  کنیم  بره  اون   ؟ما  این  جا  به  زور  کنی  کی  

ون  ی ه  گند  دیگه  به  بار  میاره   !بی 
سوار  آسانسور  شدیم  و  با  نیشخند  روبه  اون   که  از  

ه  ام  بود  گفتم  :شیشه  های  آسانسور  خی 
لش  کنید -  !به  نظر  میومد  نتونستی    این  جا  ام  کنی 

:عصب   از  لبه  لی  دندان  هایش  غرید 
ل  حیوون  هان   مثل  اون  مرگ  - تنها  راه  کنی 

از  لفظ  حیوون  خوشم  نیامد  تعصب   نسبت  به  
.رسدین  نداشتم  برایم  ذره  ای  اهمیت  نداشت 

اما  به  نظرم  آن  قدر  ها  ام  بد  نبود  شاید  هم  بعد  از  
این  که  جریان   نامه  ی  الیسا  را  برایمان  گفت  احساس  

ین  به  او  دارم    !د 
.از  همان  راه  که  آمده  بودیم  برگشتیم 

.تا  خروخ   دنیس  به  همراهمان  آمد 
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جلوی  درهای  بزرگ  زندان  ایست ادیم  و  دنیس  اخم  
:کرده  گفت 

  !من  هنوزم  باورم  نمیشه -
کارن  دسب   لبه  لی  موهای  سیاه  و  در  همش  فرو  

.کرد 
ا  رو  باورش  نمیشه -  .آدم  خیل  چی  

رسی  تکان  داد  و  نگاهش  را  به  من  دوخت  کم  نزدیکم  
ش  زل  زدم  دستم  را   شد  و  به  چشمان  گربه  ای  و  سی  

برای  فرار  از  تابش  زجر  آور  افتاب  جلوی  چشمانم  
 .گرفته  بودم 

.از  آشناییتون  خوش  حال  شدم  خانوم -
 :ابرو  بال  انداختم  و  با  نیشخند  گفتم 

!اما  من  نشدم -
لبخند  زد  و  رسی  تکان  داد  و  فاصله  گرفت  و  کارن  

:اخم  کرده  کنارمان  ایستاد  و  گفت 
بریم -

 .با  عالمت  دنیس  نگهبان  ها  درهارا  باز  کردند 
همک  از  زندان  خارج  شدیم  و  برگش تم  و  درهای  غول  

پیکر  آرام  آرام  بسته  شدنند  و  دنیس  از  بی    درها  
 نگاهم  کرد  و  در  ها  کامال  بسته  شدند 
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:کارن  با  حرص  گفت 
 چشم  گربه  ای -

با  تعجب  برگشتم  و  رفت  سمت  ماشینش  و  در  همان  
:حال  زیر  لب  غر  م  زد 

 فقط  به  درد  لس  زدن  با  زنا  م  خوره،احمق -
با  گیخ   نگاهش  کردم  که  عصب   سو ار  ماشی    شد  و  

:گفت 
 بشینید  دیگه -

ه  شدیم  با  یوجی    هم  زمان  به  هم  خی 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

�� ادامه  ی  پارت  62 ��

با  گیخ   نگاهش  کردم  که  عصب   سوار  ماشی    شد  و  
:گفت 

 بشینید  دیگه -
ه  شدیم  با  یوجی    هم  زمان  به  هم  خی 
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قطعا  رسش  به  جان   خورده  بود  !یا  کمال  هم  نشیب   با  
 !رسدین  با  او  اثر  کرده  بود 

ب  المثل  های  ایران   را  هیچ   به  قول  مامان  این  ض 
!کجای  دنیا  نم  شود  پیدا  کرد 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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 .مسی   باز  هم  در  سکوت  گذشت 
 .هیچ  یک  گویا  حرق  برای  گفی    نداشتیم 

ه  شدم،این  مسی   هرچه  که  بود  .به  آسمان  خی 
.قرار  نبو د  آسان  باشد  سخت  بود  خیل  سخت 

خیل  پرونده  ها  زیر  دستم  اومدن  و  رفی    ول  هیچ  -
 .وقت  یک  نفر  در  این  حد  نچسبیده  بود  به  قضیه 

صدای  کارن  سکوت  ماشی    را  بر  هم  شکست  و  رسم  
ه  ام  بود  .را  به  سمتش  برگرداندم  و  از  آینه  خی 
.یوجی    هم  به  نیم  رخ  برگشته  و  نگاهم  م  کرد 

 !تو  هیخ   نم  دون  -
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نیشخند  با  صدان   کرد  و  چشمانش  را  به  جاده  
:دوخت  و  گفت 

من  همه  چی    رو  م  دونم -
نیشخندش  به  لب  های  خشک  شده  ی  من  هم  تزریق  

.شد  و  من  هم  نیشخند  زدم 
سنم  کم  تر  از  دوازده  بود،تو  یک  کاق  شاپ  نیمه  -
 وقت  می    تمی    م  کردم  تو  راه  برگشت  به  خونه 

دیدم  چند  تا  پس  نوجوون  دور  یک  دخی   رو  گرفی    و  
.عروسک  دستشونه  و  ه  م  خندن 

ه  ی  کارن  دوختم  و  رسد   نگاهم  رو  به  نگاه  سیاه  و  خی 
:ادامه  دادم 

رفتم  جلو،عروسک  رو  شناختم  اسمش  لپ  قرمزی  -
بود .اسم  که  الیسا  براش  انتخاب  کرده  بود  یه  

عروسک  کوچیک  و  زشت  با  لپای  قرمز  و  موهای  
 !قرمز  تر 

.با  یاد  اوری  عروسک  لبخندی  زدم  و  چشم  بستم 
رفتم  جلو  تر  و  بازوی  پسی  که  داشت  موهای  لپ  -

قرمزی  رو  م  کشید  و  به  گریه  ی  الیسا  م  خندید  رو  
.گرفتم 
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از  پسه  لغر  تر  و  ریز  تر  بودم  اما  با  همه  توانم  با  
مشتم  کوبیدم  تو  دهنش  هولش  دادم  و  انداختمش  

روی  دوستای  مبهوتش  و  لپ  قرمزی  رو  از  روی  زمی    
چنگ  زدم  و  دست  الیسا  رو  گرفتم  و  تا  خود  خونه  

.دویدیم 
ه  ی  یوجی    گره  زدم  .چشمانم  را  این  بار  به  نگاه  خی 

الیسا  کل  روز  رو  تو  بغلم  گریه  کرد  و  ازم  تشکر  کرد  -
و  م  دون  ...اون  روز  قسم  خوردم  هروقت  یه  جان   

گی   افتاد  یا  هرکس  اذیتش  کنه  ساکت  نشینم  قسم  
یش  بشه  .خوردم  اجازه  ندم  چی  

دستم  رو  روی  دو  لبه  ی  صندل  ها  گذاشتم  و  میون  
دو  تا  صندل  اونا  خم  شدم  و  رسم  رو  جلو  بردم  و  
:جان   درست  کنار  گوش  کارن  آروم  و  خفه  گفتم 

م  قسم  بخورم  نم  دون   تا  چه  حد  خطرناک  - حاض 
.م  شم  اگر  بفهمم  یه  تار  مو  ازش  کم  شده 

ه  و  میخ  جاده   دوباره  رس  جام  برگشتم  و  کارن  خی 
سکوت  کرد  و  یوجی    با  صدای  ریز  شده  و  آروم  روبه  

:کارن  گفت 
-jesus!
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 :نیشخند  زدم  و  زیر  لب  گفتم 
!منم  امید  وارم  عیس  کمکمون  کنه -

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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*** 
ناخن  هایم  را  م  جویدم  و  کامال  کار  مزخرف  و  زشب   

 !بود  خب  ترک  عادت  هم  مرض 
و  من  چه  قدر  این  اصتالحات  کشور  مادری  ام  را  

دوست  داشتم  آن  قدر  فارش  را  روان  و  ن   لحجه  
 حرف  م  زدم  که  هرگز  کس  در  ایران  متوجه 

 !بزرگ  نشدنم  در  ایران  نم  شد 
مامان  استاد  خون   بود،از  همان  استاد  های  مهربان  

 که  شب  ها  برایت  فارش  قصه  م  گوید 
از  همان  استاد  های  لغر  و  ظریف  که  هنگام  درست  

کردن  شام  بلند  بلند  از  کوچه  پس  کوچه  های  
.رسزمینش  م  گوید 
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مامان  کم  استاد  بود  و  کم  فقط  کم  اندازه  
ی  فرشته  بود  .کهکشان  راه  شی 

و  خدا  چه  زود  فرشته  هارا  م  برد  !حق  دارد  خب 
 .دل  تنگ  م  شود  من  هم  دل  تنگ  م  شوم 

 !اومد -
 .رسم  را  بلند  کردم  و  عصب   به  در  زل  زدم 

ه  ام  شد  .یوجی    در  را  باز  کرد  و  بلند  شدم  و  کارن  خی 
با  ورودش  رسدم  شد  دستانم  مشت  شد  چشمانم  ریز  

و  اضطراب  در  کل  وجودم  جریان  گرفت،مانند  
 ...خون 

ش  را  به  چشمان  کارن  دوخت  و  بازوی   دامیا  نگاه  سی  
اون   را  که  دست  به  سینه  کنارش  ایستاده  بود  را  

 .گرفت  و  وارد  اتاق  که  شدند 
از  پشت  رسشان  چندین  مامور  پلیس  را  که  با  دهب   

ه  بودنند  را  دیدم  .نیمه  باز  به  رسدین  خی 
 .خنده  ام  گرفت  یوجی    در  اتاق  را  بست 

رسدین  کف  دستانش  را  به  هم  کوبید  و  خیل  راحت  
:روی  صندل  کنار  می    نشست  و  لم  داده  گفت 
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کاراتون  خیل  خسته  کنندس  بسی    یک  پا  بند  و  -
دست  بند  و  یک  ردیاب  چرا  باید  سه  ساعت  و  چهل  
ه  !و  شیش  دقیقه  و  حدودا  چهل  پنج  ثانیه  وقت  بگی 

 .با  بهت  نگاهش  م  کردم 
 !خدای  پرون   بود  ن   شک 

:کارن  روبه  رویش  نشست  و  روبه  دامیا  عصب   گفت 
  همه  چی    دقیق  انجام  شد؟ -

دامیا  رس  تکان  داد  و  کارن  برگشت  سمت  رسدین  و  
:گفت 

...خوب  گوشات  رو  باز  کن  این  دستبند -
 :رسدین  با  چشمان  بسته  ن   حوصله  گفت 

از  شهر  خارج  بشم  این  دستبند  فوری  به  شما  اطالع  -
  م  ده  و  میاید 

ینم   .م  گی 
:چشمانش  را  باز  کرد  و  گفت 

اگه  قصد  فرار  کنم  یا  کاری  که  برخالف  مقررات  -
شخم  تون  باشه  این  تراشه  ای  که  توی  گردنم  

ل  از  راه  دور  م  ترکونید  و  همون   گذاشتید  با  کنی 
لحظه  سیستمای  عصبیم  قفل  میشن  و  تا  شیش  ال  
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هشت  ساعت  بدنم  ن   حس  میشه  و  شما  ام  باز  میاید  
نم  .م  گی 

:رسش  را  کج  کرد  و  بیخیال  ادامه  داد 
یک  ردیابم  که  پشت  کمرم  نزدیک  مهره  های  -

ساکرومم  گذاشب   که  جای  بخیش  خیل  درد  م  کنه  
ت  بک  رو  خودش  کار  کنه  .و  باید  به  این  جوجه  دکی 

پای  چپش  را  روی  می    جلویش  انداخت  و  به  پا  بند  
ون  زده  بود   چرم  ای  که  از  زیر  شلوار  جینش  بی 

 :اشاره  کرد  وگفت 
اینم  که  تعداد  قدمام  رو  م  شماره  حرکت  عجیب  -
.بزنم،بدوام،شما  م  فهمید  و  مسی   یان   م  کنید 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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:ن   حوصله  چشمانش  را  در  حدقه  چرخاند  و  گفت 
در  این  حد  ازم  م  ترسید !چه  مهم  بودم  و  نم  -

.دونستم 
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ادای  فکر  کردن  در  اورد  و  دستش  را  زیر  چانه  اش  
:گذاشت  و  متفکر  گفت 

 !مامانم  باید  بهم  افتخار  کنه،البته  مامان  ندارم -
کارن  عصب   زبانش  را  روی  لبش  کشید  و  دامیا  عصب   

 :آرام  رو  به  یوجی    گفت 
 تا  اخر  این  پرونده  باید  تحملش  کنیم؟ -

 آره -
با  بهت  به  رسدیب   زل  زدم  که  جواب  دامیا  را  داده  
بود  !دامیا  خشک  شده  رسش  را  از  گوش  یوجی    

فاصله  داد  و  رسدین  شانه  بال  انداخت  و  رسش  را  
برگرداند  سمت  من  و  چشمانش  را  ناگهان  گرد  کرد  و  

:لبخندی  زد  و  گفت 
خواه ر  کوچولو -
 :با  غیض  گفتم 

؟ -  م  دونسب   خیل  حرف  م  زن 
:لپش  را  باد  کرد  و  گفت 

 !اره  همه  م  گن -
با  حرص  دستانم  را  مشت  کردم  و  نیش  خند  زد  و  

 :گفت 
 خونم  کجاست؟ -
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:کارن  بلند  شد  و  گفت 
 .الن  م  بریمت،البته  اگر  کمی   حرف  بزن  -

ت  مشک  و  یقه  هفتش  زل  زدم   بلند  شد  و  به  ن   رس 
.خیل  هیکل  نبود  لغر  هم نبود 

متوسط  و  رو  فرم  چندان  خوشگل  نبود !زشت  
!هم نبود  متوسط   رو  به  جذاب 

من  جلو  تر  از  همه  خارج  شدم  و  خیل  رسی    ع  از  اداره  
خارج  شدم  حوصله  ی  شنیدن  حرف  هایش  را  

نداشتم  لحظه  ای  سکوت  نم  کرد  در  هر  ثانیه  جمله  
 ای  بارت  م  کرد  که  در  مخت 

  !نم  گنجید  و  ب ه  عقل  و  شعورت  شک  م  کردی  
در  صندل  هل  جلگ  ماشی    غول  پیکر  کارن  نشستم  

و  کارن  کنارم  و  دامیا  و  رسدین  و  یوجی    هم  عقب  
 .نشستند 

کل  مسی   در  سکوت  گذشت  و  همه  ی  حواسم  از  
 .آینه  بغل  به  پشتم  بود 

نکند  در  لحظه  دیوانه  شود  و  قصد  فرار  کند؟ 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�� پ ارت  65 ��

س  گرفته  و  دستانم   قلبم  کم  نا  آرام  شده  بود  اسی 
.میش  از  قبل  مشت  شد 

ماشی    که  جلوی  یک  ساختمان  که  نه ...مانند  
وکه  بود  ایستاد  نگاهم  را  به  دستانم   کارخانه  ی  می 

دوختم  کل  مسی   مشت  شده  و  دستانم  رنگ  پریده  و  
.سفید  شده  بودنند  و  انگشتانم  کم  درد  م  کردنند 

یعب   عاشقتونم  با  این  پنت  هاوس  هان   که  در  -
ارید   !اختیار  من  می  

 .نگاهم  را  برگرداندم  و  به  رسدین  چشم  دوختم 
.یوجی    ریز  خندید  و  در  را  باز  کردم  و  پیاده  شدم 

آنها  ام  پیاده  شدن  و  حضور  کارن  را  کنارم  حس  
 .کردم 

وکه  روبه   ه  به  کارخانه  می  با  اخم  های  در  هم  خی 
:رویش  گفت 

  !عجب  جان  -
.او  که  راه  افتاد  ما  ام  پشت  رسش  راه  افتادیم 
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در  زنگ  زده  ی  آهب   را  کم  هول  داد  و  وارد  محوطه  
 .شدیم 

چند  کامیون  و  حصار  و  کارتن  در  گوشه  گوشه  ی  
.محوطه  دیده  م  شد 
 :اخم  کردم  و  گفتم 

وکه  است - !می 
ه  به  ساختمان  با  نیشخند  گفت  :رسدین  خی 

نه  کارخونه  درحال  فعالیته  منم  اوردن  این  جا  کار  -
 کنم،رو  پای  خودم  وایستم 

با  حرص  برگشتم  و  نگاه  گرد  شده  ام  را  به  سمتش  
:نشانه  گرفتم  و  گفتم 

  احساس  خوش  مزگ   م  کب   نه؟ -
بیخیال  بدون  نگاه  کردن  به  مب   که  در  حال  انفجار  

:بودم  گفت 
 ...نه  ول -

چشمانش  را  به  چشمانم  دوخت  و  بدون  هیچ  
 :خجالب   چشمک  زد  و  گفت 

ا  که  م  گن  مزه  ی  خون   دارم - .دخی 
:عصب   چشم  گرد  کردم  و  داد  زدم 

ا  غلط  کردن  با  تو - دخی 
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د  و  رسدین  همچنان  با  لبخند   کارن  بازویم  را  فس 
ه  ام  بود  وزمندش  خی  .پی 

دوست  داشتم  آن  چشمان  لنگه  به  لنگه  و  عجیب  
غریبش  را  از  کاسه  دربیاورم  و  خوراک  گربه  ی  زشت   

 صاحب  خانه  ام  بکنم 
:کارن  خم  شد  و  در  گوشم  گفت 

!چرا  این  طوری  م  کب   تو -
عصب   بازویم  را  از  دستانش  خارج  کردم  و  با  حرص  

 :گفتم 
 .ولم  کن -

 :یوجی    در  های  کار  خانه  را  باز  کرد  و  با  بهت  گفت 
وکه  باشه -  !بعید  میدونم  یک  کارخونه  می 

.رسم  را  برگرداندم  چشمانم  گرد  تر  از  حد  معمول  شد 
 .فضای  کارخانه  خ ال  و  سقف  بلندی  داشت 
 .داخلش  کم  کثیف  و  پر  از  گرد  و  خاک  بود 

اما  نکته  جالبش  کاناپه  های  چرم  و  سیاه  رنگ  و  یک  
کیسه  بکس  آویزان  از  سقف  و  گوشه  دیوار  درست  

انتهای  کارخانه  کابینت  های  مشک  و  ظرفشون   و  
ی  قرار  داشت  !یخچال  و  گاز  می  
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کم  آن  طرف  تر  یک  می    بلند  و  شش  نفره  ی  مشک  
 .با  صندل  های  گرد  و  چرمش 
 .رسما  نوغ  مخق   گاه  بود 

:رسدین  لب  هایش  را  جمع  کرد  و  چشمک  زد  و  گفت 
 البته  استخر  دارش  رو  ترجیه  م  دادم -

:رسش  را  کج  کرد  و  رو  به  کارن  رسد  و  بیخیال  گفت 
 بازم ..خوبه،زحمت  کشیدی -

زحمت  کشیدی  را  با  نیشخند  ادا  کرد  و  کارن  اخم  
 .کرده  نگاهش  کر د 

!جالب  بود  کارن  عجیب  از  رسدین  بدش  م  آمد 

خیمه _شب _بازی #
 مرجان _فریدی #
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 !جالب  بود  کارن  عجیب  از  رسدین  بدش  م  آمد 
رسدین  خودش  را  روی  کاناپه  دم  دستش  پرت  کرد  و  

وک  کارخانه  به  پرواز   گرد  و  خاک  ها  در  فضای  می 
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درآمدنند  و  من  دستانم  را  جلوی  دهنم  گرفتم  و  اخم  
:کرده  گفتم 

 روان  -
بیخیال   گرد  و  خاک  های  نشسته  روی  لباسش  پایش  

:را  روی  می    کوچک  جلویش  دراز  کرد  و  گفت 
 !خب  دیگه  م  تونید ...گم  شید -

وزی  زد  و  جلوی  رسدین  آرام  روی   کارن  نیشخند  پی 
:مبل  نشست  و  گفت 

منده -  !رس 
یوجی    هم  دستش  را  روی  مبل  گذاشت  و  دامیا  کنارم  

 ایس تاد 
رسدین  رسش  را  به  تکیه  گاه  مبل  تکیه  زد  و  جوری  که  

.رسش  به  سمت  آن  طرف  مبل  خم  شده  بود 
:چشم  بسته  گفت 

  چرا؟ -
وزمندانه  گفت  :کارن  باز  هم نیشخندی  زد  و  پی 

!چون  ما  قرار  نیست  از  تو  قافل  شیم -
چند  لحظه  سکوت  کل  فضا  را  در  بر  گرفت  و  رسدین  
وع   در  همان  حالت  با  همان  چشمان  بسته  ناگهان  رس 

 کرد  به  خندیدن 
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 !از  همان  خنده  های  رسدیب  
.نام  جالب   بود  خنده  هایش  مختص  به  خودش  بود 

 !لعنب   جوکر  وارانه  م  خندید 
رسش  را  بلند  کرد  و  چشمان  رسخش  را  به  کارن  

:دوخت  و  گفت 
اگر  فکر  کردی  خیل  الن  زدی  تو  ذوقم  به  خاطر  -
این  که  قراره  رسخرم  بشید  و  گروه  این  جا  زندگ  

کنید ...باید  بگم  سخت  در  اشتباه  دادستان  کوچولو 
کارن  نیشخندش  را  حفظ  کرد  و  منتظر  رسدین  را  نگاه  

کرد  و  رسدین  لب  هایش  را  جمع  کرد  و  دوباره  
 نیشخندی  زد 

خیمه شب بازی کپشن: 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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آرام گفت: 
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ثانیه اول  جهت اطالعت همون موقع ورود توی سه  -

فهمیدم قراره این جا بمونید و قرار نیست تنها باشم،از  

کجا؟از میز شیش نفره 

از شیش تا لیواِن روی کانتر از بدون محافظ بودن این  

 جا از بدون دوربین بودن این جا! 

سرش را بلند کرد و به نگاه خشک شده ی کارن زل زد  

و گفت: 

این حد از خنگیت برام غیر قابل باوره! -

 رش را کج کرد و باز تک خنده ای کرد و گفت: س 

عیبی نداره،بیا وانمود کنیم من خبر نداشتم که این جا  -

 قراره با شما باشم و االن بعد این حرفت شوکه شدم. 

این را که گفت چهره اش را در هم کرد و چشمانش را  

گرد کرد و متعجب گفت: 

او خدای من،قراره با شما هم خونه باشم؟ -

 کنی! شوخی می  

یوجین دستش را جلوی دهانش گرفته بود تا نخندد و  

 گرفته بود...عجیب! من هم باید اعتراف کنم خنده ام 

کارن چنان برگشت و به من و یوجین چشم غره رفت  

که لبخند بر روی لبانم خشک شد و دامیا نیشخند زد. 

 از چشمان سبزش خوشم نمی آمد 

 م! کال چند چشم رنگی در این اتاق حاضر بودی 
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دامیا با چشمان ساده و سبز رنگش، 

یوجین و چشمان خمار و آبی رنگش 

کارن و چشمان سیاهش 

و سردین را باید دو نفر حساب کنیم چون چشمانم هم  

قهوه ای بود هم آبی قهوه ای! 

گروه جالبی بودیم کال! 

البته که همیشه عاشق چشمان تیره بودم 

سیاه و نافذ...مانند کارن! 

باید گذاشت روی طاقچه و زل زل نگاه  اصال کارن را  

 کرد! 

مردانگی اش را دوست داشتم شبیه همان شکل مرداِن  

ایرانی ای بود که مامان تعریف می کرد. 

مثل رستم!مثل کاوه،مانند  ز... 

نه نه...کارن کجایش شبیه به زال بود! 

سردین خوِد زال بود همان قدر عجیب و جادویی! 

ت در آکواریوم خفه کش  این سردین را هم باید گذاش 

کرد واال! 

کارن عصبی بلند شد و روبه سردین گفت: 

من و یوجین و دامیا و تو قراره این جا زندگی کنیم  -

بچه ها ترتیب همه چی رو دادن و چیز هایی که الزم  

بوده رو آوردن این جا مثل ظرف و لیوان بقیه چیز ها  
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ام مال قبله برای یک عملیات دیگه استفاده شده  

هممون زیر نظر می گیریمت بهتره دست بجنبونی و به  

یک دردی بخوری... 

به سمت سردین رفت و دستانش را روی دسته های  

مبل گذاشت و به سمت سردین مایل شد و سردین مانند  

دیوانه ها با چشمانی که گرد کرده بود با سر کج شده  

 به کارن زل زده بود. 

کوچولوت  وگرنه برت می گردونمت به همون حوض  -

تو زندان شاه ماهی کوچولو! 

 لبخند زدم  

 به به...چه جذبه ای! 

هرچند که باید نگاِه بیخیاِل سردین را فاکتور بگیرم تا  

ذوقم را کور نکند چون جوری به کارن و تحدیدش زل  

 زده بود که انگار درحال تماشای راز بقاست!  

کارن با حرص از سردین فاصله گرفت و سردین چشم  

 رد و من لپم را باد کردم. ریز ک 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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پس اون دو تا لیوانو میز اضافه برای کیاست؟ -

کارن سرش را به سمت درچرخاند و گفت: 

 االناست که پیداشون بشه -

با تعجب به کارن خیره شدم که در های کارخانه باز شد  

زدم   و با دیدن یوجین چند بار پلک 

کمی الغر تر و موهایش روشن تر شده بود 

 دوباره پلک زدم،سه باره پلک زدم. 

با دهنی نیمه باز برگشتم یوجین که کنار من بود 

 پس اینی که وارد شد...!؟ 

یوجین با اخمای در هم گفت: 

کارن،چرا من خبر ندارم؟ -

کارن بدون نگاه کردن به چهره ی در هم یوجین گفت: 

یاد! چون نمی زاشتی ب -

یوجین اخم کرد و با بهت چشم از یوجین گرفتم و به  

 قُلش خیره شدم. 

به ما رسید و کوله پشتی اش را روی شانه مرتب کرد  

 و نگاه آرامش را به یوجین دوخت 

دو سیِب از وسط نصف شده!با تفاوت الغر تر بودِن قُِل  

 تازه وارد! 
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کارن لبخندی زد و دستش را سمت پسر گرفت و گفت: 

 اومدی خوش  -

پسر با کارن دست داد و نیشخندی زد و گفت: 

 مرسی -

یوجین اخم کرده گفت: 

ِجِرمی! -

پسر که نامش جرمی بود سرش را بلند کرد و نگاه  

 آرامش را به یوجین دوخت 

 بیا کارت دارم. -

بازوی جرمی را گرفت و او را با خود به سمت خروجی  

 کارخانه برد! 

سیو شرت بزرگ    از پشت خیرِه کوله پشتی سرمه ای و 

و مشکی اش بودم. 

االن چی شد! -

 دامیا آرام گفت: 

مشکل دارن. یوجین و ِجِرمی یکم باهم -

یوجین رو که میشناسی،جرمی ام به اندازه همون  

زرنگ و تیزه برای همین آوردیمش 

 سردین لپش را باد کرد و با نیشخند گفت: 

ولی داداشش ناراضی بود اول باید از خانواده رضایت  -

گیرید. ب 
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متفکر به کارن خیره شد و گفت: 

راستی از خانواده من اجازه گرفتین؟ -

کارن با نیشخند پیروزمندانه ای گفت: 

 نه! -

سردین با قهقهه خندید و گفت: 

خب چون من خانواده ندارم! -

کارن با پوزخند آرام گفت: 

راست میگی،خانواده نداری! -

چون همشون رو کشتی! 

دندان هایش روی هم قرار  سردین ناگهان ساکت شد  

گرفت و جایی در گردنش درست از زیر گوش تا اواسط  

گردنش کبود شد! 

سرش کمی می لرزید،نفس عمیقی کشید و از البه الی  

دندان هایش غرید: 

راست میگی دادستان کوچولو -

 خونه رو منفجر کردم...همشون جزغاله شدن. 

تر بود    بلند شد و روبه روی کارن ایستاد و کمی قد بلند 

سرش را کج کرد و قلب من ایستاد. 

 کارن جای خود دارد! 

راستی تو یک مامان پیر داشتی نه؟خونه سالمندان؟ -

چند بار پلک زد و ناگهان خندید و گفت: 
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باید بیشتر مراقبش باشی،این جور جاها امن نیست  -

 پیرزنه دیگه... 

کارن به یقه سردین چنگ زد و غرید: 

اسم مامانم رو -

 ر دیگه بیار تا بکشمت... یه با 

سردین خونسرد نیشخند زد و گفت: 

اسم خانوادم رو بیار تا بکشمش... -

چشمکی زد و ادامه داد: 

مامانت رو می گم -

و این حرف شروع کننده اولین مشت از جانب کارن  

 بود 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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به دسته  سردین  دو قدم به عقب پرت شد و دستش را  

ی مبل گرفت و بینیش را محکم باال کشید و با شصتش  

خون گوشه لبش را پاک کرد و خیره به خونش با  

 ابروهای باال رفته گفت: 
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دلم تنگ شده بود -

و درست بعد این حرفش به سمت کارن رفت و در یک  

حرکت یقه کارن را گرفت و با سر به صورتش کوبید. 

خون می امد.   کارن به زمین افتاد و از بینیش 

با دهانی نیمه باز به صحنه روبه رویم چشم دوخته  

 بودم. 

بلند شد و به سمت سردین دوید و مشتش را باال برد و  

بر روی گونه ی سردین فرود آورد و سردین به زمین  

افتاد و بلند خندید! 

همچنان می خندید و کارن نفس نفس زنون داد زد: 

نخند! -

رسناک قهقهه می زد و  سردین می خندید و آن قدر ت 

 دندان های نیمه خونی اش را به نمایش می گذاشت 

کارن لگدی به پهلوی سردین زد و دوباره فریاد زد: 

نخند آشغال! -

سردین دستش را روی پهلویش گذاشت و کبود شده  

 باز هم خندید! 

کارن خم شد و موهای سردین را گرفت و سرش را  

بلند کرد و داد زد: 

 ها؟ به چی می خندی؟ -

سردین با قهقهه چیزی گفت که نشنیدم. 
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کارن هم گویا متوجه نشد که باز داد زد: 

نخند... -

کارن کبود شده بود و من همچنان گویی ایستاده و  

تماشا می کردم گویا فیلم سینمایی جدید و اکشنی را به  

تماشا نشسته ام! 

سردین باز هم خندید و خندید و ناگهان بین خنده  

اه سرد و بی حسش را جوری به  سکوت کرد و نگ 

چشمان کارن دوخت که انگار نه انگار تا به االن در  

 حال خندیدن بوده! 

سرش را کج کرد و آرام گفت: 

گفتم دلم تنگ شده بود -

کارن با غضب داد زد: 

برای چی؟ -

سردین نیشخندی زد و ناگهان مچ کارنی را که دستش  

ی راستش  را به دسته مبل تکیه زده بود را گرفت و پا 

را از بین دست کارن با سرعت رد کرد بلند شد و دست  

کارن الی پایش درست میان زانوهایش مانده بود و  

 کارن فریادی زد و افتاده بود زمین 

اگر سردین کمی دست کارن را می کشید احتماال از  

کتف یا در می آمد یا می شکست 

ولم کن -

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



م تقال  کارن  از حرص و عصبانیت کبود شده بود و مدا 

می کرد سردین ابرویی باال انداخت و با دست آزادش  

 موهای کارن را ناز کرد و گفت: 

 هیس...داشتی چی می گفتی؟ -

ادای فکر کردن درآورد و صورت کارن خیس از عرق  

 بود 

زبانش را روی خون لب هایش کشید و گفت: 

 آها که نخندم؟ -

بلند خندید و میان قهقهه هایش گفت: 

! باور کن نمیشه -

ناگهان بین خنده سکوت کرد و خم شد و موهای کارن  

را کشید و غرید: 

 احمقایی مثل تو باعث خندم میشن -

چند بار پلک زدم و به دست کارن که به کبودی میزد  

خیره شدم خودش هم که... 

رگش متورم و چشمانش کاسه ی خون بود 

به خودم آمادم،بس است هرچه فیلم دیدم! 

 وقت عمل است! 

به سمتش رفتم و به شانه اش کوبیدم و داد  از پشت  

 زدم: 

ولش کن -
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 بدون اهمیت هم چنان به دست کارن فشار میاورد. 

کنارش ایستادم و مشتم را به بازویش کوبیدم و فریاد  

 زدم: 

ما این جاییم تا به هم کمک کنیم با سگ و گربه بازی  -

ن خواهر من پیدا نمیشه! هاتو 

شانه اش را کنار زد و همچنان به کارن خیره بود و به  

دستش فشار می آورد. 

این یوجین و برادرش کدام گوری بودنند! 

این بار به شکمش مشت زدم و با تاسف باید اعتراف  

کنم نه تنها از جایش تکان نخورد بلکه مشت خودم درد  

 گرفت! 

حل کردن این پرونده باید  برای پیدا کردن خواهرم  و  -

 کنار هم باشیم نه روبه روی هم... 

با حرص و نفس نفس زنان داد زدم: 

مگه نمی خواستی آزاد شی؟ -
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به دست کارن فشاری آورد و کارن نعره ای زد و هول  

شده جیغ زدم: 

 خودت خواستی! -

دستانم را به سمت موهایش بردم و در حرکت سریع و  

زدم و با قدرت    وحشیانه ای به موهایش چنگ 

کشیدمشان 

در این کار فوق حرفه ای بودم! 

سرش به سمت دستانم کج شد و کارن از حواس  

پرتیش استفاده کرد و به پایش مشتی زد و تا فاصله  

گرفت و خودش را روی زمین پرت کرد و دست آزرده  

اش را بغل زد 

سردین دستش را به سمت مچ دستانم آورد و هر دو  

گرفت و مرا از خودش دور کرد و    مچم را با یک دست 

خیلی مالیم به سمت مبل پرتم کرد! 

توقع چنین حرکتی نداشتم باعث شدم موهایش  از  

 ریشه کشیده و کارن آزاد شود! 

توقع داشتم بعد گرفتن مچم به سمت دیوار به گونه ای  

 پرتم کند که استخوان هایم خورد شود! 

داد! اما خیلی آرام مرا روی مبل دم دستیش هول  

 یک نکته تازه از او فهمیده بودم. 

)شاه ماهِی ترسناک به دختر ها کاری نداشت( 
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چه جذاب...به سمت کارن دویدم و نیم خیز شد و  

دستش را کمی در هوا چرخاند و دست دیگرش به  

کتفش بود دستانم را روی کتفش گذاشتم و نگران خیره  

اش شدم. 

نگاه ترسناکش را به سردین دوخت و گفت: 

 این کارت رو تالفی می کنم. -

سردین بیخیال به سمت کانتر رفت و لیوانی برداشت و  

 گفت: 

موفق باشی -
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برگشتم و به سمت کوله ام رفتم و دستمالی که مامان  

برایم گل دوزی کرده و شکل بلبل بنفش رنگی را طرح  

 م زده بود را به سمت کارن گرفت 

 سرش را خم کرد و آرام خون بینی اش را پاک کردم. 

 خیره نگاهم کرد و لبخند زد 

 لبخند زدم و به ته ریشش زل زدم. 
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چه خبره این جا! -

برگشتم،یوجین بود و برادرش ِجِرمی 

هردو اخم کرده بودنند و خیره ی ما بودنند 

کارن کالفه گفت: 

یکم زد و خورد داشتیم -

 شید و با تمسخر گفت: سردین لیوان آبش را سر ک 

البته نمی خواد فقط نگرانتون کنه چون بیشتر خورد  -

 تا زد! 

کارن دست مشت کرد و به سمتش خیز گرفت و  

 بازویش را فوری گرفتم. 

 سردین ابروباال انداخت و گفت: 

اژدها وارد می شود -

 یوجین کالفه گفت: 

ما باید کنار هم کار کنیم نه مقابل هم! -

 با تمسخر گفتم: 

ک ساعته منم همین رو می گم ی -

سردین متفکر گفت: 

 مگه تو ام جزو مایی؟ -

راست می گفت!من نه پلیس بودم نه نابغه!نه هکر...نه  

رزمی کار...من هیچ چیز نبودم 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



یه دختر ساده که فقط از ورزش پارکور را بلد بود و  

را شسته و    Sueños angelesدو سال کِف تئاتر  

 سابیده و تی کشیده بود 

 ر چند کافه و پیتزا فروشی و ...هم کار کرده بود. و د 

 نرسیدنند! Aنمره هایم هم  در درس هیچ وقت به  

و تنها دلیلم در حضور در این جمع عجیب غریب الیسا  

 بود خواهر کوچولو و موطالیی من 

 راستی گفته بودم موهایش بوی پرتقال می دهد؟ 

 کارن آرام و با تردید گفت: 

ن ما بمونی،برای من مسئولیت  ترسا تو نمی تونی ای -

داره. 

سرم را بلند کردم و گفتم: 

اما باید بمونم -

سردین سوت زنان به سمت کاناپه ای در نزدیکی  

ِجِرمی رفت. 

 جرمی آرام گفت: 

خواهِر تو گم شده حق داری سعی کنی پرونده رو حل  -

کنی و به خواهرت برسی اما این جا بودنت آیا کمکی  

 می کنه؟ 

 مودبانه و آرام این جمله را گفت. هرچند خیلی  
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اما انگیزه وافری برای کوباندن پشت دستم به دهانش  

 داشتم آخر به توچه! 

کارن به منظور تایید حرف ِجِرمی سرتکان داد و من به  

 هر ریسمانی برای این جا ماندن چنگ می زنم... 

 من سریعم،خیلی سریع -

ده  سردین پشت به من بلند زد زیر خنده و صدای سابی 

شدن دندان هایم را می شنیدم 

پسرِک فیش! حقش است در دهان این یکی هم  

بخوابانم! 

کارن دست به سینه و کالفه گفت: 

ترس... -

 در میان حرفش جفت دست و پا پریدم: 

نه کامال جدی ام،بیشتر از هفت سال از عمرم رو به  -

جای راه رفتن از زمین راست از رو در و دیوار و  

برای رسیدن سریع تر به محل کارم    ماشین ها پریدم 

 برای رسوندن نامه های پستی،جعبه ها... 

 هرچیزی...من خیلی سریعم و پارکور بلدم. 

 می تونم از خودم دفاع کنم و فرار کنم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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��  68ادامه ی پارت    ��

پسرِک فیش! حقش است در دهان این یکی هم  

 بخوابانم! 

 سینه و کالفه گفت: کارن دست به  

ترس... -

 در میان حرفش جفت دست و پا پریدم: 

نه کامال جدی ام،بیشتر از هفت سال از عمرم رو به  -

جای راه رفتن از زمین راست از رو در و دیوار و  

ماشین ها پریدم برای رسیدن سریع تر به محل کارم  

برای رسوندن نامه های پستی،جعبه ها... 

م و پارکور بلدم. هرچیزی...من خیلی سریع 

 می تونم از خودم دفاع کنم و فرار کنم. 

خواهِر من گم شده و نمی تونم برم سر کارم و بعدش  

برم خونه و شب مسواک بزنم و بخوابم و انگار نه  

 انگار که اتفاقی افتاده! 

و باز سردین خندید و عصبی داد زدم: 

خفه شو! -

#خیمه_شب_بازی 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



#مرجان_فریدی 

��  69پارت    ��

 خنده اش همچنان ادامه داشت. 

کارن بازویم را گرفت و مرا به سمت خروجی برد و  

 گفت: 

با هم حرف می زنیم... -

بازویم را کشیدم و داد زدم: 

 وقتی الیسا اولین دندونش رو دراورد و یادمه... -

کل اون هفته رو گریه می کرد و مامان و دیوونه کرده  

ما باالی سرش  بود.خودم باالی سرش بودم بچه بودم ا 

بودم سعی می کردم آرومش کنم 

فقط تو بغل من اروم میشد. 

چشماش و یادمه... 

ترسا! -

 با بغض جیغ زدم: 

نگو ترسا...گوش کن من نمی تونم بیرون گود بشینم  -

اون پسر هکر رو کشتن مدیر پرورشگاه رو کشتن  

 شاید منم بکشن الیسا چی..؟ 

 کارن عصبی گفت: 
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محافظ میزارم برات -

بغض خندیدم و سری تکان دادم و محکم با پشت    با 

دست اشک های تازه نیش زده ام را پاک کردم و گفتم: 

 باشه...باشه -

عقب عقب رفتم و کارن کالفه به سمتم قدم برداشت و  

 با دست عالمت استاپ گرفتم. 

این یعنی نیا مردِک همیشه اخمو و جذاب این روز  

درقه نیست! ها...نیا و من خودم می روم نیاز به ب 

چرخیدم و به سمت در های خروجی قدم تند کردم و با  

 سرعت از آن خفگان گاه خارج شدم. 

تا پایم به بیرون از آن ساختمان رسید دستانم را جلوی  

 دهانم گرفتم و هق زدم 

خواهرم نبود و من این جا با این پنج زبان نفهم بحث  

ا  می کنم.البته سردین که جزوشان نبود فقط دهانش ر 

 باز می کرد و به بیچارگی من می خندید. 

اشک هایم را پاک کردم و بغضم را محکم خوردم اخم  

کردم تسلیم نمی شوم خودم به دنبالت می گردم خودم  

 پیدایت می کنم. 

نه به آن مردِک اخموی جذاب احتیاجی دارم نه به آن  

پسرک فیش!و نه حتی به پلیس چشم سبز و یا به دو  
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هوشی که آخر نفهمیدم هکرند یا دکتر  برادر دوقلو و با 

پزشکی قانونی! به هیچ یک احتیاجی نداشتم. 

من همانیم که نونم را به خونم زدم و شب را تا صبح  

در کافی شاپ ها تی کشیدم تا بتوانم هر چه سریع تر  

الیسایم را از آن یتیم خانه بیرون بیاورم...و حاال؟ 

   * 

ارد خانه شوم که  کلید را در قفل چرخاندم و خواستم و 

با حس کردن جسم نرم و لطیفی روی مچ پایم 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  70پارت    ��

با سرعت سرم را خم کردم و گربه ی صاحب خانه ام  

را دیدم خواستم لگدی نثارش کنم که صدای پیرزن را  

 شنیدم،نامش چه بود؟ 

مارجری؟ اَه به یاد نمی آورم هرچه بود صاحب خانه 

بود دیگر! 

لوسیفر... -
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برگشتم  دوباره موهای نرم و عجیبش را روی موچ  

پاهایم حس کردم و فوری به سمت صاحب خانه رفت. 

پیرزِن موسفید و با مزه ای با لباس های گشاد و گل  

گلی و دامنی بلند و عینک 

ببخشید عزیزم،لوسیفر کمی بازیگوشه -

لبخند مزخرف و غیر قابل باوری زدم و گفتم: 

 خواهش می کنم. -

سری تکان داد و گربه اش را برداشت و به سمت طبقه  

 باال رفت. 

 هم طبقه پایین خانه داشت هم باال... 

وارد خانه شدم و در را بسته و نبسته مستقیم به سمت  

یخچال رفتم و درش را باز کردم و شیشه آب را بیرون  

کشیدم و فوری خودم را از آب خفه کردم و ته مانده  

 را روی صورتم ریختم   شیشه 

 لباس هایم را عوض کردم و روی کاناپه دراز کشیدم. 

 من این زندگی را نمی خواهم... 

 من هیچ چیز این زندگی را نمی خواهم. 

اصال باشد برای خودتان من را از زمین اخراج کنید از  

 نشستن روی صندلی های اضافه خسته شده ام. 

 *** 
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شسته بودم مدام  شش ساعتی می شد که یک لحظه ام نن 

لباس های عروس را برتن می کردم و گاهی هم لباس  

های شب و بلند و سلطانِی طرح ترکیه و تازه رسیده را 

زوج های عجیبی می دیدم برخی آن قدر عاشق هم  

بودنند که نه مرا می دیدند نه لباس را از شوق و ذوق  

رسیدن روی ابر ها پرواز می کردنند 

ه انگار که زوج اند! برخی دیگر تیز انگار ن 

 انگار نه انگار که قصد ازدواج دارند. 

برحسب رفع تکلیف می آمدنند و لباس عروس انتخاب  

 می کردنند و می رفتنند. 

و برخی از دامادان هم که گویا بویی از مرام و معرفت  

نبرده بودنند که دست همسر آیندیشان را به دست  

ما می    داشتنند و به جای لباس بیشتر زوم چهره ی 

 شدنند! 

دنیایست دیگر هم سیاهی دارد هم سفیدی   

پاهایم از پوشیدن آن کفش های پاشنه بلند حسابی درد  

 گرفته و کفشان مدام سوزن سوزن می شد. 

به گونه ای که تا به پایان وقت کاری رسیدیم فوری  

لباس عروس را از تنم کندم و وقت پاک کردن گریم  

نداشتم تنها موهای    جذاب و دوست داشتنی صورتم را 
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بسته شده ام را باز کردم و پیچ و تاب جالبی به خود  

 گرفته بودند. 

فوری شلوار جین یخی و تی شرت سفیدم را به تن  

کردم و کوله ام را روی دوش انداختم و فوری بعد از  

خداحافظی با همه از ساختمان خارج شدم و به سمت  

 ایستگاه  اتوبوس رفتم. 

و بعد از آن سوار شدن و نشستن    نشستن در ایستگاه  

 در اتوبوس کمی خستگی ام را التیام داد. 

کلید را در قفل چرخاندم و وارد خانه شده و در را با  

 پایم بستم. 

 برق هارا روشن کردم به ساعت خیره شدم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  70ادامه ی پارت    ��

 ی داد خدای من...عقربه ساعت عدد ده را نشان م 

چشم گرداندم و پنکه کوچک رو میزی را روشن کردم  

 و روی کاناپه دراز کشیدم و چشم بستم. 
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گرسنه ام بود و قصد داشتم کمی دیگر بلند شوم و  

خوراک کوچکی درست کنم اما خستگی اجازه نداد و  

پلک هایم سنگین و سنگین تر و در نهایت به خواب  

 رفتم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  71پارت    ��

چشمانم را آرام باز کردم و دستم را از روی چشمانم  

برداشتم و سرم را کج کردم و نگاه خواب آلودم را به  

 دنبال ساعت به اطراف گرداندم 

که با دیدن مرد سیاه پوشی با چاقو درست باالی سرم  

 نفسم رفت و قلبم لحظه ای یخ زد 

 چاقو را با سرعت پایین آورد 

 ید خواب باشد،حتما کابوس است. این لحظه شا 

 مرگ من در این لحظه بدون پیدا کردن الیسا... 

 نام الیسا گویا جریان برقی بود برای تن بی حسم 

در لحظه از جا پریدم و پایه رو میزی را از روی میز  

 کندم و به سرش کوبیدم. 
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چاقو جایی در بازوی چپم فرو رفت و از دردش جیغ  

به زمین افتادم.   فرابنفشی کشیدم و با درد 

ماسک مشکی اش نمی گذاشت چهره اش دیده شود اما  

چشمان قهوه ای و ریزی داشت و دستی که به سرش  

گرفته بود همان رد سوختگی را روی موچش داشت! 

وحشت زده عقب عقب رفته و جیغ زدم: 

کمک -

برگشت و دست به سمت پشت کمرش برد و اسلحه ای  

بود را به سمتم    ای که سرش صدا خفه کن نصب شده 

 گرفت و ترسیده دوباره جیغ زدم. 

صدای ضرباتی که به در میخورد حواسش را پرت کرد  

و از فرصت استفاده کردم و دست سالمم را روی دسته  

ی مبل گذاشتم و خودم را به پشت مبل پرت کردم و مبل  

را با خودم با همان دست زخمی به عقب کشیدم و او  

کرد و گلوله ها از بدنه مبل  تند تند به مبل شلیک می  

عبور کردن و چند تایی درست از کنار گوشم رد شدنند! 

وحشت زده نفس نفس زنان می زدم و از ترس به  

 سکسکه افتاده بودم بدنم یخ زده بود. 

 بالفاصله خودم را به سمت اتاق خوابم  
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پرت کردم و در لحظه آخر درحال دویدن به سمتم یکی  

مام فرز بودنم به کتف همان  از گلوله ها با وجود ت 

دست چاقو خوردام اثابت کرد. 

نفسم از درد رفت و خیس از عرق با صدایی گرفته  

فریاد زدم و در اتاق را محکم بستم و فوری قفل کردم  

و از جلو در کنار رفتم و او به در لگد می زد و از  

طرفی همسایه ها پشت در خانه بودنند گویا صدایم را  

شنیده بودنند. 

دست و پایم می لرزید و قلبم  جایی در دهانم انگار می  

تپید! 

از درد جیغ خفه ای کشیدم و دندان هایم را  روی هم  

سابیدم. 

فکر کن...فکر کن -

فوری به سمت میز گوشه اتاق رفتم و اسپری را از  

روی میز برداشتم و به دنبال فندک کل کشو را زیر و  

 رو کردم و چشمانم سیاهی می رفت. 

دایش کردم فندک بابا!اخرین چیزی که از او داشتم و  پی 

 حاال شاید زندگیم را نجات می داد. 

صدای آژیر ماشین های پلیس را شنیدم و هم زمان قفل  

 در از جای کنده شد و به قفل شلیک کرده بود. 
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وحشت زده برگشتم و با چشمانی که از شدت هیجان و  

 ترس گرد شده بود خیره اش شدم. 

بازی #خیمه_شب_ 

 #مرجان_فریدی 

��  72پارت    ��

آرام به سمتم آمد و اسلحه را روی پیشانی ام گذاشت و  

 نفسم گره خورد و چشمانم را بستم 

نه برای خودم...اگر نجات پیدا کنم فقط برای الیسا  

 زندگی می کنم. 

 فقط برای الیسا...فقط برای الیسا... 

به  در لحظه اسپری را از پشتم بیرون آوردم و فوری  

سمت چشمانش گرفتم و قبل از این که شلیک کند فندک  

را زیر گازش گرفتم و آتش به سمتش زبانه کشید و با  

شدت به صورتش برخورد کرد و ماسکش آتش گرفت  

و فریادی زد و ماسک را فوری در آورد و همان لحظه  

در اتاق باز شد و مامورین پلیس وارد اتاق شدند و  

 کارن هم بود 

 چشمانی گرد شده از وحشت میانشان بود کارن هم با  
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مرد به صورت متحول و سرخش دست کشید و داد می  

زد هم زمان نگاه نم ناکم به چهره اش بود. 

مردی سی و دو یا سی و سه ساله! 

دامیا فریاد زد: 

اسلحه ات و بنداز وگرنه شلیک می کنیم. -

مرد بلند و دیوانه وار قهقهه زد و اسلحه اش را به  

رفت و شلیک کرد و هم زمان صدای شلیک دو  سمتم گ 

 گلوله در اتاق جاری شد. 

 لحظه مرگم بود گویا! 

 نگاهم را به یاد دارم 

 مانند نگاه ماهی در لحظه جان دادنش به صیاد! 

 همان قدر مبهوت 

دستی دورم حلقه شد و به سمتی کشیده شدم و به  

دیوار کوبیده شدم و نگاهم قفِل آبی و قهوه اِی لنگه به  

 لنگه سردین بود 

بی حس و معمولی نگاهم می کرد و صداها کم کم  

شفاف شد و صدای گلوله از سمت کارن بود و به سمت  

 مرد شلیک کرده بود. 

مرد به زمین افتاد و گمانم مرد!گردنش زخمی شده و  

کسی که به گردنش گلوله بخورد زنده نمی ماند...می  

 ماند! 
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رنگارنگ سردین    دوباره نگاهم را به نزدیکی تیله های 

 دوختم. 

نگاهم پایین آمد و خیره ی شانه ی راستش شد. 

 خونی بود!تیر خورده بود. 

سردین! -

نگاهم را دنبال کرد و از مِن مبهوت فاصله گرفت  

دستش را از دورم برداشت و شصتش را روی خون  

روی شانه اش کشید و گفت: 

عه تیر خوردم! -

 کارن به سمتم دوید و من بی حال روی  

تخت نشستم و خم شد و بازو و کتفم را نگاه کرد و داد  

 زد: 

آمبوالنس نرسید؟ -

به چشمانم زل زد و نگران گفت: 

خوبی؟ -

سردین خیره زخم شانه اش گفت: 

 مرسی منم خوبم اصال درد ندارم نگران نباش! -

در این شرایِط اصف ناک و مزخرف اگر بگویم خنده ام  

 گرفته بود دروغ نگفته ام! 

الفه سردین را نگاه کرد و رو به من گفت: کارن ک 

بی هوش نشو،آمبوالنس االن میرسه. -
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و فوری مالفه تخت را پاره کرد و تکیه ای را دور  

بازویم پیچاند و گره زد که از درد به رو تختی جنگ  

 زدم و با بغض جیغ زدم. 

 اتاق از مامورین پلیس پر بود و بعد از چند دقیقه 

م مدام سیاهی می رفت و باور  آمبوالنس رسید و چشمان 

 اتفاقی که برام افتاده بود بسی دشوار بود! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  72ادامه ی پارت    ��

پزشکان اورژانس با برانکارد وارد اتاق شدنند و  

مامورین از اتاق خارج شدنند و هم جسِد مرد را بردنند  

ال برسی  هم مرا روی براکارد آرام خوابانندن و در ح 

وضعیتم بودنند که برگشتم و دیدم یکی از پزشک ها به  

سمت سردین رفت و گفت: 

شونتون گلوله خورده؟چرا این جایید! االن میگم  -

 برانکارد بیارن 

سردین خیره در آینه یقه تی شرتش را پاره کرد و  

شانه دم باریکم را برداشت و دم سوزنی شکلش را در  
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و کرد و چهره اش از درد  جایی که گلوله خورده بود فر 

در هم رفت و انگشتانش را درون گوشتش فرو کرد و  

من بی حال از شدت بهت چشمانم را تا جای ممکن باز  

نگه داشته بودم! 

گلوله را دراورد و روی میز دراورم انداخت و با  

صدای خش داری گفت: 

تا بیمارستان میخواستی درد بکشم؟تا ده نفر آدم  -

ا دراوردن یک تیر کوچولو؟ بریزید رو سرم بر 

 به چشمان گرد دکتر زل زد و گفت: 

میام خوشگل بخیه بزن ردش  ولی بخیه الزمم،باهاتون -

 نمونه! 

برانکارد را بلند کردنند و از اتاق که خارج شدم  

 چشمان تب دارم را بستم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  73پارت    ��

باشم. ولی تو گفتی من نمی تونم پیشتون  -

با نیشخنِد بی حالی ادامه دادم: 
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من درحد تیم فوق حرفه ای تون نیستم! -

کارن کالفه طول اتاق را متر می کرد و در آخر عصبی  

با صدایی که به زور سعی به مهارش داشت گفت: 

ترسا من هنوزم سر حرفم هستم. -

ولی می بینی که...تو خونه ی خودت با وجود دو تا  

لباس شخصی  گذاشته بودم دم  مامور پلیس که با  

خونت قصد کشتنت رو کردن اگر اون قدر تیز نبودی  

 که از خودت دفاع کنی االن مرده بودی. 

ابرو باال انداختم و  درد خفیفی را بر روی کتف چپم  

حس می کردم هر از گاهی ام با وجود آن همه آن تی  

 می سوخت.   بیوتیک و بی حسی بازوی چپم هم 

له هر دو در دست چپم هوار شده  هم چاغو هم گلو 

بودنند و مطمئن بودم که شبی بسی دراز در پیش دارم! 

پس چه طوری میگی بیام پیشتون؟ -

 وقتی سرحرفتی هنوز؟ 

روی صندلی آبی رنگ درست کنارم نشست. ودستانش    

 را جایی کنار مچ دستانم گذاشت و گفت: 

باهاشون حرف می زنم،می گم که استعداد داری می  -

مه چیز پایه خودم ولی نمی زارم دیگه تنها بمونی گم ه 
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این مراقبت های زیرپوستی را پای چه می گذاشتم آن  

 وقت!برادرانه؟وظیفه شناسی؟یا... 

 آن یا...کمی بزرگ تر از دهانم بود. 

 ترجیه می دهم قورتش دهم تا رویا بافی های 

 کودکانه ام را ادامه دهم! 

به پلک هایم    چشمانم کم کم بسی تار شدنند و عجیب 

 وزنه آویزان شده بود. 

آن قدر خیره ام شد که خیره به چشمان سیاهش خواب  

 که نه...بی هوش شدم. 

 * 

 ساک دستی کوچکم را در دست جابه جا می کنم. 

دامیا دست دراز می کند و ساک را می گیرد و لبخند بی  

 جانی تحویل سبزینه نگاهش دادم. 

امیا جایی  سوار ماشین شدم کارن پشت فرمان و د 

 کنارش هیچ گاه سر از مقام و مرتبه های 

پلیس ها درنیاوردم از نظر من همه پلیس  

بودن...دادستان و سرگروه بان و...این مقام هارا  

هرچه در سرم میکوباندم باز هم از نظرم همه پلیس  

 بودنند! 
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کتفم خیلی بیشتر از بازوی چاقو خورده ام درد می کرد  

م بستم و دندان روی هم  هر چند لحظه از دردش چش 

 می سابیدم. 

 آرام گفتم: 

اون نگهباِن یتیم خونه که تو کما بود به هوش  -

نیومده؟ 

کارن به معنای نه سرش را تکان داد و کالفه نفس  

عمیقی کشیدم این معما حاال حاال ها قصد حل شدن  

نداشت که نداشت تا کلی از اجساد روی دستمان نمی  

نمی کرد گویا حل شدنی  گذاشت و با خاک یکسانمان  

نبود! 

کارن جلوی یک آب میوه فروشی ایستاد و پیاده شد و  

دامیا سرش را تکیه به پشتی صندلیش داد و گفت: 

رئیس برات اهمیت قائله وقتی از بی سیم خبر دادن  -

خونه ای که گزارش دادن توش دزدِه خونه ی تو یه  

جوری دویید سوار ماشین شد که حتی سردینم از بهت  

این که جریان چیه دنبالمون اومد...! 

بهش اعتماد نکنید -

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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��  73ادامه ی پارت    ��

سرش را برگرداند و گفت: 

 به ماهی؟ -

چشم بسته سرتکان دادم و صدای نیشخندش را شنیدم: 

معلومه که اعتماد نمی کنیم ،اعتماد به اون مثل -

 روشن کردن فندِک... 

را باز کردم و ادامه داد: چشمانم  

تو انباِر بنزین! -

اعتماد به ماهی مثل روشن کردن فندک در انبار بنزین  

 بود یک تذکر نامه در ذهنم تدارک دیدم. 

 باید یادم بماند به ماهی اعتماد نکن... 

 حتی اگر نامه خواهرت را رمز نگاری کرده باشد! 

ه  حتی اگر جانت را نجات داده و خودش را جلوی گلول 

 انداخته باشد! 

به ماهی اعتماد نکن!خودم هم حرف خودم را باور  

نداشتم...من به طرز عجیب و ترسناکی به آن پسرک  

 چشم لنگه به لنگه ای باور داشتم! 

#خیمه_شب_بازی 
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#مرجان_فریدی 

��  74پارت    ��

کارن همراه با سینی کوچکی که حاوی سه لیوان  

ماشین را    بزرگ آب میوه بود برگشت و دامیا در 

برایش باز کرد و نشست و خیره ی آب اناِر خوش  

رنگ شدم و بزاق دهانم خود به خود ترشح می شد من  

 عاشق چیز های ترش بودم. 

بدون لحظه ای مکث لیوار آب انار را قبل از این که  

دسِت دامیا به آن برسد را برداشتم و نی را در دهانم  

امیا و کارن را  فرو کردم و تمام مدت نگاه گرد شده ی د 

 روی خودم حس می کردم. 

 حتی محوی لبخند را روی لبانشان... 

 خب مگر دست من است که من آب انار دوست دارم؟ 

کارن راه افتاد و باقی مسیر در سکوت سپری شد کال  

 عادتشان بود گویا...در ماشین الل می شدنند 

جلوی جایی که من به آن مخفی گاه می گفتم پیاده شدیم 

 زش مانند خانه نبود. هیچ چی 

بیشتر شبیه مکان های پنهانی در فیلم های جیمز باندی  

 و مامور مخفی...بود. 
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دامیا ساک کوچکم را دوباره برداشت و من باورم نمی  

شد صاحب خانه ام وسایلم را در حیاط ریخته و بگوید  

 من برایشان دردسر سازم! 

  بعد از آن شب و آن مرد قاتل می گفت که من حتما در 

 کاِر خالفی افتاده ام. 

خداراشکر که مادرخوانده دامیا انباری بالاستفاده ای  

داشت و وسایلم را که یک چهارم کامیون را هم پر  

 نکرده بود را به آن جا انتقال دادیم. 

 حداقل االن خیالم کمی راحت تر بود. 

در را باز کردند و وارد شدیم و صدای داد و بی داد می  

به قدم هایمان سرعت بخشیدیم و    آمد و با بهت کمی 

محوطه را گذراندیم و از بین دستگاه های خراب و  

زنگ زده و اتوبوس  کوچک و خراِب گوشه ی دیوار  

گذشتیم و با دیدن صحنه مقابلم با بهت گفتم: 

چه خبره؟ -

سردین روی دست  چپش بلند شده بود و پاهایش در  

حرکت چه  هوا معلق مانده بودنند و نمی دانم اسم این  

بود مثل بارفیکس رفتن روی دست چپش باال و پایین  

می شد و دست راستش را که هنوز بانداژ گلوله اش  

 رویش خودنمایی می کرد را پشتش گرفته بود. 
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کمی کبود شده و همچنان ادامه می داد. 

 ِجرمی  با هیجان می شمرد 

-۲۳۱ ...۲۳۲ ... 

یره  یوجین به اتوبوس تکیه زده و سیب می خورد و خ 

 ی سردین بود. 

تفاوت یوجین و جرمی را می شد از هیکلشان  

فهمید،یوجین قد بلند تر بود و جرمی الغر تر و کمی  

 اندازه چند سانت کوتاه تر 

 دامیا با ابروهای باال رفته گفت: 

شرط بندی؟ -

سردین در حالی که همچنان باال و پایین می شد گفت: 

 . نه دارم برای خنده خودم رو ِجر می دم -

دستم را برای جلوگیری از خنده جلوی دهانم گذاشتم و  

جرمی با بهت گفت: 

-۲۴۸ ...۲۴۹ . 

رو به یوجین گفتم: 

سر چند تاس؟ -

یوجین خیره به سردین گاز دیگری به سیبش زد و  

 گفت: 

-۲۵۵ 
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لبخندی زدم و منتظر ایستادم: 

شرط سر چیه؟ -

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  74ادامه ی پارت    ��

این را کارن پرسید و یوجین جواب داد: 

سه روز باید دهنش رو ببنده -

خنده ام این بار شدت یافت شرط بسته بودنند که اگر  

سردین ببازد تا سه روز حرف نزند!چه شرط  

مقدسی...حرف نزدن سردین یعنی آرامش! 

اگرم ما شرط رو ببازیم باید اتاق خوبه رو بدیم به  -

 این. 

باال انداخت و جرمی با حرص داد    کارن باز هم ابرو 

 زد: 

-۲۵۴ ... 

در حرکتی آنی و خبیصانه جلو رفتم  پایم را بلند کردم  

و به شکمش ضربه آرامی زدم تعادلش را از دست داد  

و به پشت برگشت و قبل از افتادن پاهایش را جوری  
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پشتش قرارداد که چند سانت مانده به زمین خوردن  

ندیدند و سردین بلند شد  خودش را کنترل کرد و همه خ 

و تی شرت مشکی و خاکی شده اش را که رد کف  

کفشانم بر آن دیده می شد و تکان داد و جرمی با خنده  

گفت: 

 تو باختی شاه ماهی -

سردین خیره به چشمانم بدون حالت گفت: 

اسم من بد در اومده یا شما ِجر میزنید؟ -

 ابرو باال انداختم و گفتم: 

ی؟ تو هنوز حرف می زن -

 فکر کنم قراربود سه روز ساکت باشی؟ 

بقیه همچنان می خندیدند و سردین زبانش را با حالت  

عجیبی روی دندان های جلویش کشید و چشمانش را  

ریز کرد و لبخند عجیب و ترسناوی زد و با دستش  

 عالمت بستن زیِپ دهنان را دراورد 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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نیشخند گفت:   دامیا با 

یعنی االن ساکت شدی؟ -

سردین بی حرف به سمت خانه رفت و خیره به دست  

راستش بودم باندپیچی بود. 

جانم را مدیون او بودم،جانم را برایش می دادم! 

 در مرام من بدهکاری ای وجود نداشت... 

اگر اسلحه ای روبه رویش قرار گیرد کسی که تیر می  

خورد منم! 

رفتیم و دامیا با خنده گفت:   همگی به سمت خانه 

 دمت گرم -

جرمی هم بی قصد با دست به شانه ام ضربه ای آرام  

 زد و گفت: 

آره عالی بود...عمرا اون اتاق رو بهش می دادم. -

کارن اخمی کرد و گفت: 

اون اتاق مال منه!عمرا بدم به شما -

 وارد پذیرایی شدیم و دامیا سریع گفت: 

اتاق رو من قبال    با عرض پوزش قربان ولی اون -

 برداشتم 

سردین روی کاناپه دراز کشیده و سیب 

گاز می زد!   
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برگشتم و با لبخند خم شدم و ساکم را از دست دامیا  

گرفتم و گفتم: 

با عرض شرمندگی آقایون،اگر سردین می برد اتاق  -

مال اون بود...من کاری کردم نبره 

م: لبخند شیکی زدم و آرام به سمت پله ها رفتم و گفت 

 اتاق باال ماِل منه! -

همه با چشمانی گرد شده و خشک زده نگاهم کردنند و  

صدای خنده ی سردین سکوت اتاق را شکست و  

سردین به چهره ی پسر ها نگاه می کرد و دوباره  

 خنده اش شدت می گرفت. 

جرمی با حرص کوسن مبل را برداشت و به سمت  

و  سردین پرت کرد و سردین دو پایش را بلند کرد  

کوسن را روی هوا بین پاهایش گرفت و دستانش را  

درحالی که سیب بین دندان هایش مانده بود به عالمت  

 تسلیم باال اورد اما هم چنان نگاهش پر از خنده بود. 

 به سمت طبقه باال رفتم و خنده ام را حفظ کردم 

بین سه اتاق طبقه باال یکی از همه دل باز تر بود و  

 رو به بیرون داشت. پنجره کوچک و جالبی  

 و یک تخت کوچک و یک میز کنارش 

 بقیه باید اتاق هارا با هم سهیم می شدنند! 

 و اصال هم عذاب وجدانی نداشتم. 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



برایم بسی جالب بود که سردین چه بالیی به سر هم  

 اتاقی هایش می آورد! 

یاد کارتون سفید برفی افتادم،مامان برایم خریده بود  

 تم گویا! فرقی با سفید برفی نداش 

 با پنج کوتوله در یک خانه زندگی می کردم. 

یکی همیشه اخم آلود بود و به دیگران دستور می داد  

 که خب کارن بود دیگر... 

 یکی انگار شاد تر و ساده تر از بقیه بود جرمی! 

 یکی بی تفاوت و معموال خواب و هدفون به گوش 

 مانند آن کوتوله خواب آلود که یوجین بود! 

دامیا نقش ریش سفید را بازی می کرد و    یکی مانند 

 بینشان منطقی تر عمل می کرد! 

و سردین...این یکی را نمی دانم جزو کوتوله ها حساب  

کنم...یا جادوگر بدجنس که درظاهر شخصی دیگر  

 پدیدار شده تا سیب سمی به خوردم دهد... 

 شده بودم سفید سبزِه و پنج کوتوله! 

با این توهماتم قطعا    دیزنی باید مرا روی هوا می زد 

 کارتون ساز ماهری می شدم! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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��  75ادامه ی پارت    ��

لباس هایم را درون کشو چیدم و شلوار جینم را به  

 همراه بولیز مشکی رنگم پوشیدم. 

 موهایم را بافتم و از اتاق خارج شدم. 

همگی دور میز نقشه کشی جمع شده و در حال حرف  

 بودنند.   زدن 

 و سردین در سکوت خیره نگاهشان می کرد. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  76پارت    ��

به آنها نزدیک شدم و دست به سینه کمی با فاصله  

نگاهشان کردم. 

 کارن با همان اخم های کور همیشه گی اش گفت: 

من شنیدم این سایِت که باهاش بچه ها رو می فروشن  -

ا با استفاده ازشون مواد  به  اعضای بدنشون رو ی 
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دست خریدارای پولدار جابه جا می کنن یک درگاه با  

 امنیت خیلی خیلی باال داره 

 خیلی مامورینمون سعی کردن هک کنن اما نشد. 

دامیا متفکر گفت: 

من از باالیی ها شنیدم یه افراد مریض و پولداری  -

هستن که پول می دن به ای رئیسای سایته که شبای  

به صورت آنالین بچه ها رو بزارن جلوی  خاص  

دوربین شکنجه شون بدن هر جور که اونا بخوان هر  

بالیی ممکنه سرشون بیارن. 

هرچه قدرم بیشتر باب میلشون باشه و روح  

مریضشون رو از درد اونا ارضا کنن پول بیشتری  

میریزن به حساب این عوضی ها! 

 با بهت دستم را جلوی دهانم گذاشتم 

وچک من...خواهِر موطالیی و کوچک من خواهِر ک 

تحملش را نداشت،تحملش را نداشتم! 

 یوجین نیشخندی زد و گفت: 

چه آدمای عوضی ای پیدا می شن! -

کارن فوری برگشت و گفت: 
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سردین برای هک این جاست دیگه اگه بتونه  -

سایتشون رو هک کنه و الیو امشب رو به صورت  

زنده ببینیم شاید بفهمیم کجان! 

ین ابرویی باال انداخت و خیره به من نگاه کرد  سرد 

همه برگشتند و تازه متوجه من شدند 

کارن کمی هول شده گفت: 

 این جا بودی؟ -

خب حتما نمی خواست بشنوم که ممکن است خواهرم  

را به صندلی ببندند و دوربینی جلویش بگذارند و  

مریضی آن طرف دوربین دستور دهد چه گونه اورا  

او روح بیمار و کثیفش را از شکنجه    شکنجه دهند و 

 شدِن خواهرم احیا کند! 

بغضم را قورت دادم و لبخند شیکی زدم: 

اهوم -

سردین خم شد و لب تاپی را از روی میز کنارش  

برداشت و از روی کاناپه پرید و خودش را روی کاناپه  

سه نفره پرت کرد و پاهایش را روی میز دراز کرد و  

 کرد. لب تاپ را جلویش باز  

یوجین خیره و با چشمانی ریز شده گفت: 

می خوای هکشون کنی؟ -
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سردین حرفی نزد یادم رفته بود...شرط را به لطف ِجر  

زنی من باخته و محکوم به سکوت بود! 

پشتش قرار گرفتم و کارن کنارش نشست و یوجین  

کنار من ایستاد و جرمی هم آن سمت کنار دامیا روی  

دسته مبل نشست 

کرده گفت: کارن اخم  

صبر کن رمزش رو بازکنم رمز دا... -

هنوز جمله اش تمام نشده بود که صدای لب تاپ بلند  

شد و سردین دست از فشردن با سرعت دکمه های  

کیبرد برداشت! 

صفحه لب تاپ باال آمد و رمزش را وارد کرده بود! 

سردین برگشت و متفکر به کارن زل زد و خم شد و  

را به سمت خودش کشید و  روی دفترچه ی روی میز  

خودکاری از داخل لیوان برداشت و روی دفترچه  

 بزرگ نوشت: 

)داشتی چیزی می گفتی؟( 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  76ادامه ی پارت    ��
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)داشتی چیزی می گفتی؟( 

دفترچه را بلند کرد و با نیشخند روبه روی کارن گرفت  

کرد و    و کارن با حرص دفترچه را روی میز پرت 

جرمی و من هر دو سرمان را خم کرده بودیم تا خنده  

 هایمان رسوایمان نکند. 

سردین باهوش بود!خیلی باهوش ونهایت استفاده را از  

هوشش برای حرص دادن دیگران می کرد. 

وارد گوگل شد و سایتی را جست و جو کرد. 

همه خیره به لب تاپ بودیم. 

ین پرت می  و من هر از گاهی حواسم به موهای سرد 

شد موهایش لخت بود مانند موی گربه! 

 و براق باز هم مانند موی گربه! 

و همه را برعکس فرقش موج دار به چپ حالت که نه  

چنگ زده بود و موهایش در هم و تکه تکه به باال و  

 چپ هدایت شده بودنند منظره جالبی بود. 

دستی می طلبید برای حرکت بین تار تارشان... 

یم؟بی خوابی است دیگر... من چه می گو 

 نیاز به استراحت دارم حتما! 

کارن خیره به سایت باال آمده فوری گفت: 

خودشه -
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چیزی نمی فهمیدم یک سایت عجیب با انواع رنگ های  

تیره ی پس زمینه اش و جاهای خالی ای که باید رمز  

عضویت یا چنین چیزی را برای ورود وارد می  

 کردی... 

و همچین سایت کثیف و آلوده ای  و از آن جا که ما عض 

 نبودیم مجبور به هک می شدیم. 

 دامیا بلند شد و با نگاهم تعقیبش کردم. 

از کیف چرمی روی کانتر لب تاپی را درآورد و با  

دیدنش شناختمش همان لب تاپی بود که رئیس یتیم  

خانه قبل از مرگش چیزی را درونش ثبت کرده بود  

طرش رئیس یتیم خانه  همان چیزی را که نگهبان به خا 

را کشت و برای برداشتن لب تاپ جانش را تا حدودی  

از دست داد البته هنوز امیدوارم به هوش بیاید و  

بگوید خواهرم کجاست و بعد اگر خواست می تواند  

 بمیرد و خالص شود. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  77پارت    ��
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تاپ مدیر  تا آنها مشغول بودن برخواستم و دامیا لب  

پروشگاه را روی میز گذاشت و گفت: 

بعد از هک سایت نوبت به این لب تاپه،تازه از اداره  -

 دادن بهمون 

سردین سری تکان داد و باز مشغول شد جلویش پر از  

نوشته های انگلیسی و پرپیچ و خم بودند و او عجیب  

جدی شده بود.نکته جالبی که از او کشف کردم این بود  

 ی می شد! هنگام کار جد 

به سمت طبقه باال رفتم و وارد اتاقم شدم در را بستم و  

با وجود سه روزی که در بیمارستان بستری بودم  

 هنوز هم خیلی درد داشتم. 

 البته به اصرار خوردم مرخص شدم. 

جلوی آینه ایستادم و بولیزم را در آوردم از کشوی میز  

 کردم باند  تازه را دراوردم باید بانداژ را تعویض می  

باند دور بازویم را راحت عوض کردم اما باند کتفم  

کمی سخت بود وقتی با دستمال  خون خشک شده ی  

روی بخیه را تمیز می کردم چهره ام از درد و  

 سوزشش در هم فرو رفته بود. 

با هر بی چارگی بانداژ را بستم و به زور چسب را  

رویش زدم و دستم درد گرفته بود نفس راحتی کشیدم  

 بولیزم را دوباره به تن کردم. و  
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از اتاق خارج شدم و آنها هنوز در همان حالت نشسته  

بودنند. 

به سمت یخچال کوچک رفتم و لیوانی آب برای خودم    

ریختم و در حال خوردن آب بودم که صدای نعره ی  

کارن همه را عالوه بر من از جای پراند: 

 خودشه!حواست باشه سردین -

ریخت لیوان را با سرعت روی    کمی از آب روی گردنم 

کانتر کوبیدم و با سرعت به سمتشان دویدم. 

سردین آن قدر تند دکمه های کیبرد را می فشرد چیز  

هایی تایپ می کرد که گیج شده تنها توانستم پشتش  

 بایستم و نگاهش کنم. 

یوجین که خودش هم  گویا درکاِر هک بود بی حوصله  

 گفت: 

االس نمی بینی مگه؟ نمی تونی هک کنی،امنیتش ب -

جرمی روبه یوجین گفت: 

 هیس حواسش رو پرت نکن. -

چشمای یوجین گرد شد و من خنده ام را باز هم قورت  

 دادم کال خندیدن در این جا جرم بود گویا 

تنها سردین بود که پا روی قوانین این اقایون می  

 گذاشت و همیشه نیشش باز بود. 
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مبل تکیه داد  سردین ناگهان دست به سینه به پشتی  

 نگاه کالفه اش را به صفحه سیاه شده ی  

 لب تاپ دوخت 

 یوجین با ابروهای باال رفته گفت: 

انداختش بیرون! -

کارن گیج گفت: 

چی؟ -

 جرمی کالفه بلند شد و گفت: 

هیچی،نتونست هکش کنه از سایت انداختمون بیرون -

 کالفه به موهایم چنگ زدم این دیگر فاجعه بود. 

اند هک کند دیگر باید بروم رسما بمیرم سردین هم نتو 

را با    SPACEسردین ناگهان بلند زد زیر خنده  دکمه  

ضرب فشرد و همان لحظه ناگهان صفحه ی لب تاپ  

سرمه ای شد و بعد از خطوط قرمزی که در صفحه باال  

 و پایین شد فیلمی پخش شد! 

با دیدن عدد سین خور و چشم کنار صفحه فهمیدم  

پخش است الیو و به صورت زنده    فیلمی که درحال 

 است! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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توانسته بود!هک کرده بود سایتی را که هیچ کس  

 نتوانسته بود، را هک کرده بود! 

 جرمی با بهت و تکه تکه گفت: 

-oh my gosh !

دامیا با هیجان شانه سردین را فشرد و گفت: 

نستی! باورم نمیشه،تو -

سردین دندان هایش را لحظه ای کوتاه روی هم سابید  

و نفسش انگار به زور از سینه اش خارج شد اما  

 دوباره به حالت عادی برگشت 

متعجب خیره به دست دامیا بر روی شانه سردین شدم. 

 شانه ای که تیر خورده بود را فشرده بود. 

 دردش گرفته بود و هیچی نگفت. 

ه بهانه رد شدن دست دامیا را از  دستم را جلو بردم و ب 

روی شانه ی سردین برداشتم و دامیا فاصله گرفت و  

سردین برگشت و نگاه زیر چشمی ام را دید و  

 نیشخندی زد و دوباره به صفحه لب تاپ زل زد 
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کنارش درست کنار جرمی ایستادم و همگی به صفحه  

لب تاپ زل زدیم. 

دور  یک اتاق خالی تنها یک پنجره کوچک که از  

آسیاب بان قدیمی ای از آن دیده می شد. 

یک صندلی آهنی که وسط اتاق بود و پسر بچه دوازده  

سیزده ساله ای به ان بسته شده بود. 

دهانش بسته بود و چشمان درشت و پر اشکش را  

ترسیده به دوربین دوخته بود. 

تعداد بازدید کنندگان از این فیلم در حال پخش بیش از  

ود! پنج هزار نفر ب 

دستم را جلوی دهانم گرفتم پسر الغر بود و سرش  

کامال تراشیده شده بود و لباس هایی مانند لباس  

بیمارستان به تن داشت و دست و پایش بسته بود. 

مردی با روپوش پزشکی به پسر بچه نزدیک شد 

صورتش به لطف ماسک و کاله دیده نمی شد. 

 اما جوان به نظر می رسید. 

کرد و منتظر چشمان ترسناک و  دست کشش را دستش  

 تیره اش را به دوربین دوخت. 

کسی در قسمت نظر دادن نوشت: 

)شالقش بزن( 
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کارن فوری خم شد و روی دفتر چه اسم  کاربری کسی  

را که این حرف را زد را نوشت و دامیا با گوشی اش  

فیلم می گرفت. 

مرد از کادر دوربین خارج شد و من وحشت زده به  

م. پسر خیره بود 

پسر بچه سرش را برگرداند و انگار چیزی آن طرف  

کادر دوربین می دید چشمانش گرد شد و وحشت زده  

از البه الی پارچه ای که دور دهانش بسته شده بود  

فریاد می زد: 

 اوووم هههه -

قطرهای اشک از چشمانم بر روی گونه ام فرو افتاد و  

سردین به شانه جرمِی خشک شده زد و به او عالمت  

 داد که تلفنش را به او بدهد. 

بی خیال شدم و دوباره به صفحه لب تاپ چشم دوختم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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مرد به سمت پسر بچه باز گشت و دستش یک شالق  

بزرگ و پهن بود که مانند پوست مار برق می زد و آن  

قدر ترسناک بود که پاهایم سست شد و دستانم از  

ی لب های سر خورد و روی زانوهای بی رمقم  جلو 

 افتاد 

اولین ضربه را که زد جیغ خفیفی کشیدم و دستم را  

 جلوی چشمانم گذاشتم 

با هر شالق کسانی که الیو را تماشا می کردنند قلب و  

 الیک می فرستادند! 

 پسر بچه کبود شده و نفس نفس زنان جیغ می زد. 

ای که به دهانش  فریادش از البه الی تار و پود پارچه  

 بسته شده بود فقط خس خسی دردناک بود 

 سرم درد گرفته بود شقیقه هایم نبض می زد 

 این جا خود جهنم بود دیگر! 

 اصال دوست دارم از این کشور بروم و برنگردم 

بروم کشور مادری ام بروم همان جایی که مامان می  

گفت صبح ها بوی نان سنگگ می دهد و شب ها بوی  

 قرمه سبزی 

 شاید آنجا زیبا تر از این جایی که هستم باشد! 
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گوشه ی صفحه کادری کوچک بود که هر چند لحظه  

نشان می داد که فالن فرد چه قدر پول برایشان  

 فرستاده! 

از شالق خوردن پسر بچه لذت می بردنند و پول  

 میفرستادند حیوان بودند دیگر حیوان! 

بل کناری  نتوانستم تحمل کنم بلند شدم و دستم را به م 

 گرفتم تا نیفتم 

 جِرمی بازویم را گرفت تا از سقوطم جلو گیری کند 

آن طرف روی مبل تک نفره نشستم و جرمی رفت و با  

لیوانی آب برگشت لیوان را به دستم داد و خنکای  

سردی آب پوست دستم را نوازش می داد و مرا از  

 کابوسی که دیده بودم جدا می کرد. 

نگاهی خشک شده به لب تاپ    همه با اخمانی در هم و 

زل زده بودنند و سردین اما گوشِی جرمی را به دست  

 داشت و سرش در گوشی بود. 

دامیا تا لحظه اخر فیلم گرفت و در آخر کارن لب تاپ را  

بست و صدای خس خس های پسر بچه را هنوز هم می  

 شنیدم در گوشم پژواک می کرد. 

د و مغزم را  تار تار موهای سرم را می گرفت و می کشی 

 به در و دیوار می کوبید! 

 کارن عصبی فریاد زد: 
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حیوون! -

بلند شد و پایش را به میز کوبید و دوباره نعره زد: 

 حیوونا -

دامیا گوشی اش را درون جیب شلوار جینش فرو کرد  

 و گفت: 

باید هرچه سریع تر پیداشون کنیم اسامی شون رو  -

 برداشتیم بقیش راحت تره. 

لند شد و سیوشرت مشکی رنگی را از  سردین ناگهان ب 

روی کاناپه کنارم برداشت و درحالی که تنش می کرد  

و زیپش را باال می کشید به سمت اشپزخانه رفت و  

 کارن گفت: 

 کجا میری؟ -

سردین شانه ای باال انداخت و جرمی به پیشانی اش زد  

و گفت: 

 نمی تونه حرف بزنه -

رش را بست و  سردین با نگاهی پیروز بند های آل استا 

 دامیا عصبی گفت: 

نمی تونی جایی بری! -

سردین به لب تاپ عالمت داد و همه مبهوت نگاهش  

 می کردیم. 

 کارن عصبی داد زد: 
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باشه صحبت کن،شرط رو بی خیال شو گند زدی به  -

اعصابم بگو چته؟ 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  78ادامه ی پارت    ��

گاه کرد و باز هم سردین کمی کارن را چپ چپ ن 

 نگاهش می خندید کارن این بار فریاد زد: 

سردین! -

سردین بی حوصله گفت: 

الیو تا ساعت شیش ادامه داره یک ساعت فرصت  -

داریم  می تونیم سریع پیداشون کنیم 

 سرش را کج کرد و گفت: 

البته اگر مثل خنگا یک ساعت این طوری نگام نکنید! -

کارن گیج و عصبی گفت: 

وری پیداشون کنیم؟ چه ج -

 سردین به گوشی جرمی اشاره کرد و گفت: 

تو الیوی که از بچه گرفتن پشتش یه پنجره است یک  -

آسیاب بان قدیمی و جالب 
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یه سرچ تو گوگل و آسیاب های قدیمی و سنتِی این  

 شهر و برسی کردم سه تا پیدا کردم. 

 دو تاش سفید بود یکیش... 

را بلند کرد:   سرش را کج کرد و انگشت سبابه اش 

 این! -

دهانم باز مانده بود و سردین به چهره های مبهوتمان  

زل زد و گفت: 

من خیلی باهوش نیستم! -

شما خیلی خنگید 

 متفکر سری تکان داد و گفت: 

چند تا گزینه وجود داره یا همین طوری بر و بر من  -

رو نگاه کنید تا زمان رو از دست بدیم و فرار کنن  

نتون رو ببندید بلند شید بریم تا دیر  گزینه دو اینه ده 

نشده 

 به کفش هایش زل زد و متفکر گفت: 

یک راه دیگه ام هست ولی چون درد داره فکر نکنم  -

 خوشتون بیاد 

دامیا چند بار پلک زد و گیج بلند شد و گفت: 

پاشید دیگه! -
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کارن هم فوری بلند شد و اسلحه اش را کمی از پشت  

ی به سمت سوییچ  کمربندش جابه جا کرد و همگ 

 ماشین هایشان رفتند. 

 من گیج نگاهشان می کردم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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کارن بی سیمی را از روی کانتر برداشت و در حالی که  

با دست آزادش کتش را به تن می کرد گفت: 

همین االن از مرکز افراد رو بفرستید به مکانی که  -

 می فرستم،سریع!   لوکیشنش رو  واستون 

ابرو باال انداختم و احتماال قصد نداشتند مرا باخودشان  

 ببرند! 

آن ها درحال آماده شدن بودن و من از خانه خارج شدم  

 و آرام و بیخیال به سمت درهای خروجی رفتم 

دو تا ماشین بزرگ و سیاه که یکی برای کارن و آن  

 یکی احتماال برای دوقلو ها بود 
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کیه زدم و همه با عجله از خانه  به ماشین کارن ت 

 خارج شدن و کارن با دیدن من اخم کرد و گفت: 

نه! -

بیخیال دست به سینه ابروباال انداختم: 

آره! -

 دامیا موهایش را چنگ زد و گفت: 

اون جا ممکنه خطرناک باشه.نمی تونیم ببریمت -

مسئولیت داره. 

 بیخیال به کارن زل زدم و گفتم: 

رو از زندان بیاره بیرون من رو  وقتی میتونه سردین  -

ماموریت   بیاره خونتون پس می تونه باخودش ببرتم 

یوجین و جرمی بی خیال ما هردو با سرعت عقب  

ماشین کارن نشستن و دامیا شانه ای باال انداخت و  

گفت: 

بقیش با خودته! -

و رفت و سوار موتوری که آن سمت پارک شده بود  

 شد. 

رفت و عقب کنار یوجین و    سردین ابرو باال انداخت و 

جرمی نشست با این حرکت به کارن نشان داد که با  

آمدنم موافق است چون صندلی جلوی کنار راننده را  

 خالی گذاشت. 
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کارن خیره و عصبی نگاهم کرد و با غیض گفت: 

زیاد دارم در برابرت کوتاه میام ولی این اخریش بود. -

ه چشماِن  در سمت کمک راننده را باز کرد و خیره ب 

 جسورم گفت: 

اون جا حق نداری از ماشین پیاده شی -

باشه -

فوری نشستم و در را محکم بست و دامیا آرام گفت: 

لج باز -

بی شک َکنه ترین کسی بودم که تا به حال دیده بودنند  

اما من برای خواهرم و حل این پرونده از همه چیزم  

ر از  مهم ت   می گذشتم چون هیچ چیز زندگی فالکت بارم 

 الیسا نبود. 

کارن با سرعت راه افتاد و من کمرم با ضرب به پشتی  

 صندلی برخورد کرد. 

 با سرعت می رفت و مجبور شدم کمربندم را ببندم. 

دامیا درحال فرستادن لوکیشن بود و من اخم کرده و به  

 خیابان ها زل زده بودم. 

اواسط راه در جاده صدای آژیر ماشین های پلیس را  

پلیس ها رسیده بودنند و پشتمان حرکت می  شنیدیم و  

 کردنند 

 سردین نیشخندی زد و خیره به خیابان گفت: 
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می دونی یکی از دالیلی که پلیسا نمی تونن من رو  -

بگیرن چیه؟ 

کارن از آینه به سردین زل زد و گفت: 

تو بگو،چیه؟ -

سردین با دست به ماشین پلیسا اشاره کرد و گفت: 

صد مایلی ام میاد با این    آژیر هاشون،صداشون از -

 تعداد...منم فرصت داشتم فرار کنم 

کارن عصبی نفس عمیقی کشید و بی سیم را به دهانش  

 نزدیک کرد و گفت: 

صدای آژیر هاتون رو قطع کنید -
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صدای آژیر ها قطع شد و من خیره به نیم رخ کالفه ی  

دم سردین رفتن روی اعصاب را خوب بلد بود کارن بو 

 استادی بود در روی ُمخ بودن. 

 ... 

 از دور درمیان تپه ها آسیاب بادی را دیدیم. 
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درست پشتش یک کلبه کوچک و قدیمی بود. 

ماشین ها همه دور تا دور کلبه را محاصره کردنند و  

همگی از ماشین پیاده شدیم و کارن با حرص گفت: 

همین جا وایسا -

و به سمت مامورین پلیس رفت و اسلحه اش را  

دراورد. 

بقیه ام رفتن جلو و سردین خم شد و جایی درکنار  

گوشم گفت: 

 از ماشین مراقبت کن تا برگردیم -

از حرِص تیکه اش دندان روی هم سابیدم و تک خندی  

کرد و سوت زنان و دست به جیب به بقیه ملحق شد. 

نرم و براقش را  یک روز مانده به آخر عمرم موهای  

میگیرم و چنان سرش را به همین ماشین میکوبم که  

دیگر تا آخر عمرش نخندد! 

#خیمه_شب_بازی 
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عصبی به دِر ماشین چسبیدم و همگی به سمت کلبه  

 رفتند 

بی حوصله در ماشین را گشودم و روی صندلی کمک  

 راننده نشستم. 

یقه ام چنگ زدم و به  عصبی به موهای کنار شق 

 مامورین که وارد کلبه می شدنند خیره شدم. 

چشمانم را ریز کرده و تمام جزئیات را در نظر گرفته  

 بودم. 

همه مامورین وارد خانه شدند و هیچ صدایی نمی آمد  

خدایا یک بار هم که شده این ِگره ی کوِر لعنتی را  

راحت باز کن و درک کن که مغز من کشش این همه  

 ا را ندارد! معم 

بی حوصله به کلبه خیره بودم که چشمانم بر روی  

آسیاب بادی آن طرف کلبه خیره ماند.درست از پشت  

 سرش یک استیشِن مشکی با سرعت خارج شد! 

احتماال اگر مامورین کمی دیگر خارج می شدنند از  

پشت آسیاب ماشین آنها را می دیدند برای همین از  

 کردنند.   موقعیت استفاده کرده و فرار 

با بهت خودم را با سرعت به سمت صندلی راننده خم  

کردم و با سرعت نشستم و سوئیچ روی ماشین  
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بود!ماشین را روشن کردم و در حالی که پایم را روی  

گاز می فشردم به سمت بی سیِم روی داشبرد خم شدم  

و برداشتمش با سرعت به سمت ماشین درحال حرکت  

روی بی سیم را فشردم و    رفتم و هم زمان دکمه بزرگ 

امید وار بودم دکمه درستی را انتخاب کرده باشم تا  

صدای  

ِخش ِخش را شنیدم فریاد زدم: 

همین االن از اون کلبه بیاید بیرون دارن فرار می  -

کنن. 

مامورینی که به ماشین هایشان تکیه زده بودنند با  

دیدن من با سرعت سوار ماشین شدند و انگار استیشن  

را دیدند که آژیر هایشان را روشن کردنند و    مشکی 

پشت سر من با سرعت راه افتادند. 

در آن خاکی که از جاده کمی دور بود پایم را تا انتها  

روی پدال گاز فشرده بودم و رانندگی با همچین ماشینی  

برایم کمی دشوار بود 

می گیرمت -

فاصله ام با ماشین کم بود و سپِر جلوی ماشین را به  

  عقبش چسباندم و دستم را روی بوق فشردم. سپرِ 

صدای خش خشی از بی سیم شنیدم و بعد صدای فریاد  

 کارن: 
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ولش نکن ترسا،ولی بهش نزدیک نشو چرا سپر رو  -

می چسبونی! 

از آینه بغل از فاصله دور ماشین های پلیس را دیدم  

معلوم نبود کارن درکدامشان قرار دارد! 

جیغ زدم: 

 نمیزارم َدر بره! -

صدای خش خشی را دوباره شنیدم و همچنان ماشینش  

بهم اجازه ی سبقت نمی داد و دستانم از چرخش مدام  

فرمان در آن جاده خاکی درد گرفته بود. 

دختر! -

چشمانم گرد شد صدای سردین از بی سیم پخش می  

شد. 

هرکاری می گم بکن،ماشین رو بکش سمت راست  -

وض کن سعی کن  پات رو تا ته بزار رو گاز دنده رو ع 

کنارش قرار بگیری از چپ ماشین رو بچسبون بهش و  

 متمایلش کن سمِت ما 

چشم ریز کردم و نیشخندی زدم و پام رو دوباره تا  

جایی که تونستم رو پدال گاز فشردم و ماشین و به  

 راست هدایت کردم 
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تم درد گرفته بود یا ماشین کارن  عضالت بازو و مچ دس 

 سنگین بود یا من خیلی ضعیفم! 

ماشین رو کنارش قرار دادم و شیشه های سیاهش نمی  

 زاشت داخل رو ببینم. 

فرمون رو به چپ چرخوندم و با سرعت ماشین رو از  

بغل به پهلوش چسبوندم و دوتامون از مسیر خاکی  

 منحرف شدیم و بالخره وارد جاده اصلی شدیم. 

 به خاطر این مسئله نتونستم ماشین رو بچرخونم.   و 

عصبی با مشت به فرمون کوبیدم و با سرعت نور تو  

جاده دوتامون در راستای هم می رفتیم و مدام خودم  

رو به جلو خم می کردم تا بتونم راننده رو از جلو ببینم  

 ولی چیزی دیده نمی شد. 

 صدای آژیر ماشین پلیسا هنوزم دور بود. 

اشت،دیر یا زود می گرفتیمش جاده ای با اون  راهی ند 

 درازا رو نمی تونست بیشتر از این پیش بره 
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هوا رو به تاریکی بود و دید در این جاده ی بی چراغ  

 کم و من هم که در رانندگی مبتدی! 

 خسته شده بودم و او قصد توقف نداشت. 

صدای هلکوپتر را از جایی باالی سرم شنیدم و نفس  

یگر گیر افتادنش حتمی بود از دست  راحتی کشیدم د 

 هلیکوپتر که دیگر راه فراری نداشت. 

 هلیکوپتر جایی نزدیکمان روی هوا ایستاده بود. 

و به خاطر نزدیکی بیش از حدش نمی توانستم بیش از  

این جلو برم پایم را روی ترمز گذاشتم و استیشن  

 مشکی کمی جلو تر از من متوقف شد. 

ما پیاده نشدم خطرناک بود ،  در ماشین را باز کردم ا 

مامورینی که درون هلیکوپتر بودند خودشان کار را  

 تمام می کردنند. 

در هلکوپتر باز شد و هم زمان در ماشین هم باز شد  

 سرم را به جلو خم کردم و چشم ریز کردم. 

 مردی کت شلواری و با ماسک! 

 نیم نگاهی خرجم کرد نیم نگاهش طوالنی شد. 

 گویا! نگاهش کینه داشت  

شاید از تعقیب کردنش خوشش نیامده اصال برود به  

 درک! 
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دست داخل ماشین برد و هم زمان از داخل ماشین دو  

 بچه را بیرون کشید یکی قد بلند تر و دختر 

روی سرشان کاله بود و آن یکی ام که از قد و قامت و  

بدن سرخ از خونش شناختمش پسر بچه ای بود که  

 شالق خورده بود. 

و بچه را به سمت خود کشید و دستانشان با  مرد هرد 

زنجیر بسته شده بود اسلحه اش را روی پیشانی پسر  

بچه گذاشت و آن هایی را که درست جایی را نمی دیدند  

 به سمت هلیکوپتر کشاند! 
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هر لحظه منتظر بودم که به او تیر اندازی کنند یا شاید  

قصد معامله بچه ها را در ازای آزادی و فرار  هم  

 داشت! 

ناگهان از باالی هلیکوپتر نردبانی به پایین افتاد و مرد  

هایی که حاال از درون هلیکوپتر دیده می شدند اسلحه  

 هایی مانند کالش به دست داشنند. 
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در مقابل چشمان گردم آن هارا به سمت من گرفتند! 

قرار داشت! و ماشین من درست در مقابلشان  

خشک شده بودم و قدرت تکان خوردن و پنهان شدن  

را نداشتم!هلیکوپتر با آن ها بود چرا کارن نمی رسید؟ 

صدای آژیر ها نزدیک شد و دستان یخ زده ام را بلند  

کردم و جایی جلوی صورتم گرفتم. 

صدای شلیک های پیوسته و مسلسلی شکل در گوشم  

وحشت ناک    زنگ زد و جیغم مصادف با ترمز های 

ماشینی درست مقابلم بود. 

ماشین روبه رویم به پهلو ترمز زده و به محافظت از  

 من جلوی گلوله ها قرار گرفت. 

با بهت خم شدم و از البه الی شیشه های خورد شده ی  

ماشین و دودی که راه افتاده بود در ماشین را باز  

کردم و خودم را به پایین پرت کردم. 

 ین، ماشین روبه رویم را دیدم. از پشت در های ماش 

درهایش به زور باز شد و سایه ای بین دود ها دستش  

را به کاپوت ماشین بند کرد و سرخورد و روی زمین  

نشست. 

 با چشمانی گرد شده نگاهش کردم. 

چشمان تا به تایش را به چشمانم دوخت و داد زد: 

بخواب زمین -
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جایی  خودکار حرفش را عملی کردم و او هم خودش را  

سمت من درست پشت ماشیِن کارن پرت کرد و ماشینی  

که مدام درحال ترور بود با صدای هولناکی منفجر شد  

و جیغ وحشت زده ام با صدای سوتی که سرم پیچیده  

 بود مصادف شد. 

صدای جیغم را نمی شنیدم همه جا سکوت بود و فقط  

آتش و چشمان لنگه به لنگه سردین که انعکاس آتش  

 نمایی می کردند. درشان خود 

کنار شقیقه اش خونی بود و مامورین پلیس از پشت  

 ماشین ها به هلیکوپتر شلیک می کردنند. 

 سرم را لحظه ای بند کردم. 

نیم خیز شدم و کف دستانم می سوختند هنوز هم همه  

 نمی شنید!   جا سکوت بود گوش هایم 

فقط تصاویر،فقط آتش!فقط باله های چرخنده هلیکوپتر  

که فریاد می زد و انگار داشت مرا صدا می زد    و کارنی 

 تا به سمتش بروم. 

 سرم را برگرداندم. 

مرِد نقاب دار بچه ها را به سمت نردبان هول داده و  

پشتشان به من بود و برای این که بچه ها بتوانند از  

نردبان باال بروند پارچه هارا از روی سرشان برداشت. 
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هلیکوپتر شد و    پسر بچه که به باال رسید و وارد 

اواسط نردبان با برداشته شدن کاله از سر دختر نگاهم  

 خشک شد و زمان متوقف 

موهایش خرمایی بودند؟موهای الیسا کمی روشن تر از  

نمی آمد و می گفتم    خرمایی بودنند از لفظ طالیی خوشم 

خرمایی اما بیشتر طالیی بود ابریشمی بود براق و بلند  

 بود. 

 تا کمرش می رسد؟ گفته بودم موهایش  

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  81ادامه ی پارت    ��

چه قدر سفیدی دستاِن خون مرده و موهایش شبیه  

الیسای من است! 

ترسا! -

صدای کارن در سرم زنگ خورد و کم کم صدای شلیک  

 و شعله های آتش هم در سرم پیچید 

صدا برگشت تصویر هم که بود فقط حرکت می خواست. 

 در گوشم مدام فریاد می زد.   یکی 
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صدا ...دوربین...حرکت...حرکت! 

حرکت ...چرا حرکت نمی کنم؟ 

کامال برخواستم و مرد الیسا را به درون هلیکوپتر  

هول داد و خودش هم سوار شد. 

اما در لحظه آخر دو گلوله به کتف و پشت زانویش  

برخورد کرد. 

الیسا! -

ن هلیکوپتری  جیغم و در پی آن دویدنم به سمت نردبا 

 که داشت کامال از زمین فاصله می گرفت! 

دستانم را به نردبان چنگ زدم و دو پله باال رفتم و مرِد  

نقاب دار نگاهم کرد و اسلحه اش را به سمتم نشانه  

گرفت و قلبم ایستاد و الیسا لحظه ای برگشت... 

دستی دور کمرم چنگ شد و مرا از نردبان با سرعت  

ت به عقب کشید و گلوله ای که مرد  جدا کرد و با خشون 

نقاب دار شلیک کرد به نردبان خورد و گوشه اش را  

پاره کرد  هردو به زمین افتادیم و هلیکوپتر باال رفت و  

 باال رفت و باال رفت دور شد و دور شد! 

مانند دیوانه ها درحالی که از زمین بلند می شدم و به  

اخم های درهِم سردین زل زده بودم گفتم: 

الیسا نبود! -
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نگاهم کرد و به موهایم چنگ زدم ودستاِن خاکی ام را  

در هوا تکان دادم و لرزان نالیدم: 

موهاش رنگِ الیسا بود،ولی الیسا نبود! -

چشماش قهوه ای بود الیسا که چشماش آبیه...الیسا  

نبود! 

دستی بازویم را گرفت و کارن بود. 

و بلندم کرد و کتش را روی شانه ام انداخت  

مرا به سمت یوجین برد و رو به یوجیِن اخم کرده  

گفت: 

 ببرش خونه -

یوجین سر تکان داد و مامورین پراکنده شده بودند و  

یوجین آرام مرا به سمت ماشین پلیسی برد و سوار  

نشست و هردو    شدم و در را بست و جرمی ام کنارم 

 خیره نگاهم می کردند. 

 سرم را به سمت شیشه برگرداندم. 

در حال حرف زدن با مامورین بود و آتش    کارن 

همچنان زبانه می کشید و سردین با پشت دست خوِن  

 گوشه ابرویش را پاک می کرد و... 

 بار دوم بود که نجاتم می داد،بار دوم! 

نه بار سوم بود جز لحظه ای که ماشینی که سوارش  

بود را سپرم کرد االن هم از نردبان جدایم کرد وگرنه  
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ثر شلیک گلوله ی مرد پیشانی ام سوراخ  احتماال برا 

 شده بود! 

اگر یک باِر دیگر کسی بگوید به سردین اعتماد نکن  

 سرش را به دیوار می کوبم. 

سردین انگار نیامده بود برای همکاری امده بود مرا  

 زنده نگه دارد 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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 خدارو شکر بخیه هایم باز نشده بود. 

همین هم خودش غنیمتی بود در این خشک سالِی  

 شانِس من این روز ها شانسم خشکیده بود. 

احتماال اگر سردین نبود هنوز هم در خانه نشسته و  

 دوِر هم چرت و پرت می گفتیم! 

از طرفی  دوست داشتم  آن دختر مو طالیی الیسا می  

بود و از طرفی امادگی این را  که بدانم الیسا دست  

سازمانی است  را نداشتم و برایم وحشتناک    همچنین 

 بود. 
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چشمانم را بستم و کل مسیر بوی دوِد لباس هایم را  

تحمل کردم و صدای پچ پچ های هر از گاِه یوجین و  

جرمی را می شنیدم. 

خدایا می دانم که هستی همین جایی نزدیکی 

خیلی خیلی نزدیکی صدای هر ضربان قلبم را می  

را حس می کنی شنوی و لرزش دستانم  

فقط و فقط گوش کن به صدای ضربان قلبم 

این قلب هوای خواهرش را دارد هم خونش را 

این قلب اگر او نباشد نمی زند. 

او تنها داشته ی زندگیم است اورا از من نگیر. 

این معمارا بیش از این دشوار نکن 

کمکمان کن 

فقط تو می توانی...فقط تو. 

 ***

آخ -

 شرمنده -

آینه نگاهش کردم و آرام بانداژ دور بازویم را  با اخم از  

محکم کرد و کمکم کرد آستین های چسب لباس عروس  

 شیری رنگ را بپوشم. 

به خاطر بانداژ باید لباس های بسته را  

بپوشم.   
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موهایم را فِر درشت کرده بودم و خط چشمم کمی دهن  

کجی می کرد به چشم های خمار از بی خوابی ام. 

تا االن که دو روز می گذشت هیچ  بعد از آن شب  

کداممان یک شب هم نخوابیدیم. 

امشب قرار بود سردین آن یکی لب تاپ را که مطعلق  

به مدیِر پرورشگاه بود را هک کند اطالعاتش را  

بازگرداند. 

دامن ماهی شکل و بلند را با دست از جلوی پاشنه بلند  

 های طالیی رنگم باال کشیدم و از اتاق خارج شدم. 

ا ورودم به سالن دو دختر جوان که در حال حرف زدن  ب 

با پنلوپه بودنند سکوت کردنند و لبخند زنان نگاهم  

کردند بار سوم بود که لباس را عوض می کردم و اگر  

این بار هم خوششان نمی آمد موهای فرفری و سیاِه  

عروس خانوم را می گرفتم و سرش را با اباژوِر روی  

 میز خورد می کردم! 

ر که هیکل پر و تقریبا چاقی داشت به سمتم آمد و  دخت 

لبخندی زد و گفت: 

 رنگش رو دوست دارم،فقط اندازم میشه؟ -

پنلومه لبخندی زد و به هیکِل دختر نگاه کرد و گفت: 

اره عزیزم سایزتو حل می کنم. -
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دوسِت دختر که موهای چتری و صورت بیش از اندازه  

خال خالی ای داشت گفت: 

خیلی نازه -

با لبخند چرخی زدم و دستم را روی لباس کشیدم. 

 خیلیم نرم و سبکه -

دو دختر نگاهم کردند و باز هم لبخند زدند و با اشارِه  

پنلوپه برگشتم و به اتاق پرو رفتم و نفس راحتی  

 کشیدن 

 خدارا شکر! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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 جدیِد طراحی لباس را  با کمِک میا یکی از کارآموزانِ 

در آوردم و شلوار جین مشکی و تی شرت سرمه اِی  

خودم را پوشیدم و از اتاق خارج شدم و با شیر پاک  

کن آرایشم را جلوی آینه سرارسری پاک می کردم که  

پنلوپه را پشت سرم دیدم: 

ترسا -
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برگشتم و دستمال را درون سطل آشغال انداختم  و  

 لبخندی زد و گفت: 

شب جشنواره لباِس مدل جدیِد سلطانی   فردا -

چون کمی معتقدی طرح لباس سلطنتی و خیلی پر و  

 بسته است مثل لباسای پرنسسی 

طرح یکی از دوستامه به چند تا مدل احتیاج داشت پول  

خیلی خوبی برای یک شب میده جوری که شاید تا یک  

هفته نیای سرکار 

ابرو باال انداختم فرصت خوبی بود! 

ت سِر کار آمدن را نداشتم و ذهن درگیرمم  چندان وق 

اجازه لبخند های مکش مرگ مارا برای مشتری ها  

نداشت. 

 ساعت چنده؟ -

لبخندی زد و موهای فرشده اش را کمی باال پایین کرد  

 و گفت: 

از هفت تا ده شب -

سری تکان دادم و گفتم: 

 آدرس رو بده پس -

سری تکان داد و با لبخند گفتم: 

خدافظ خانوم -
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برو باال انداخت و سر تکان داد این خانوم گفتن های  ا 

 من از صد تا اسم صدا زدنم بدتر بود 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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با عوض کردن چند خط اتوبوس و کمی پیاده روی که  

 حدودا چهل دقیقه طول کشید به خانه رسیدم! 

و  البته نامش که خانه نبود.بیشتر شبیه مخفی گاه  

 اقامت گاه های ِسری بود! 

در را با کلیدی که کارن دیشب روی میِز اتاقم گذاشته  

 بود باز کردم. 

آرام محوطه را تا ساختمان اصلی طی کردم و از شدت  

 گرما خودم را با دست آزادم باد زدم. 

در اصلی را باز کردم و تا وارد ساختمان شدم موجی از  

 خنکی به صورِت ملتهبم برخورد کرد. 

 بخند محوی زدم و بوی غذا می آمد! ل 

مگر می شود این غول های ترسناک آشپزی بلد  

باشند!نهایت کاری که از پسشان بر می آمد این بود که  
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لیوانی که با آن قهوه خورده بودنند را بشورند!در این  

چند روز دقیقا نقِش سفید برفی را در خانِه هفت  

کوتوله بازی کرده بودم! 

نبود و مستقیم به سمت آشپز خانه  کسی در پزیرایی  

رفتم و ِجرمی موهای تازه بلند شده اش را که به زور  

زیر کش می آمد را مانند دختر هابا کِش چلگیس بسته  

بود و مانند مایکل جکسون درحالی که خودش را تکان  

تکان می داد و می رقصید بلند بلند آهنگ می خواند! 

ا نمی آمد! به هیکل پسرانه اش .این تریپ کار ه 

هم زمان که سس را روی اسپاگتی می رخت می  

رقصید و ادا در می آورد.با نیِش شل و وارفته نگاهش  

می کردم. منتظر بودم برگردد تا بترسانمش ولی صدای  

آرام و موزیانه سردین باز هم راه رفت روی اعصاب  

نداشته ام: 

چه قدر هوا گرمه نه؟ -

بلند کرده بودم با  دستانم را که برای ترساندن جرمی  

خرص پایین آوردم و دست به کمر و با حرص برگشتم  

و ُرخ به ُرخ سردین شدم.با لبخنِد موزیامه ای براندازم  

 می کرد. 

جرمی متعجب فوری دست از رقصیدن و آولز خواندن  

 برداشت و گفت: 
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عه اومدین؟ -

سردین ابرو باال انداخت و خیره جرمِی هول شده را  

نگاه کرد و گفت: 

اصال فکرت و درگیر نکن تا ما حرف می زنیم می  -

 تونی به ادامه رقص و آوازت برسی... 

ادامه جمله اش را خیده به جرمی چشمکی زد و گفت: 

خوب قِر میدی. -

چشمانم گرد شد و بدون توجه به دهِن باِز جرمِی  

 حرص زده خیره به من گفت: 

و  کجا بودیم؟اها...طی این چند روز ساعت نه و بیست  -

دود دقیقه تا نه و بیست و هشت دقیقه میرسی  

خونه.ولی امشب ساعت نه و سی و یک دقیقه رسیدی  

خونه. 

 متفکر چشم گرداند و گفت: 

اتوبوس راس ساعِت هشت و چهل دقیقه می رسونتت  -

 دِم ایستاه و نهایتا دو دقیقه تاخیر داره. 

یه پیاده روی عادی مثل راه رفتن همیشه ات سی و نه  

 طول می کشه.ولی امشب دیر کردی! دقیقه  

دهانم از شدت تعجب نیمه باز و از شدت خیرگی پلک  

می پرید.این پرویی در فضولی کردن در کارم  چپم مدام 
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را که کنار بگذارم.این همه دقتش در ساعت رفت و آمد  

 من برایم غیر قابل باور بود! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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تو واسه چی تو کاِر من فضولی می کنی؟ -

برگشت و روبه جرمِی مات مانده خیلی جدی گفت: 

 ُسسش و بیشتر کن. -

هم زمان با این حرکتش نشانم داد که مرا کال جز انسان  

نمی کند!به گونه ای ضایعم کرد که صدای  ها حسابم 

ترک برداشتن استخوان های کمرم را شنیدم! 

با تو ام! -

و نگاهم کرد و متعجب گفت:   بیخیال برگشت 

 داشتی چیزی می گفتی؟ -

کمی منتظر نگاهم کرد و ناگهان جدی انگشت سبابه  

 اش را تکان داد و گفت: 

آها...که چرا دیر کردی! -
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با حرص نگاهش کردم و عصبی کوله ام را باال بردم و  

به سینه اش کوبیدم و داد زدم: 

 به تو چه. -

از دسته بلندش کرد  کوله ام را با یک انگشت گرفت و  

و چرخاندش و جایی در پزیرایی پرتش کرد و  لبخند  

زنان گفت: 

 عصبی میشی خوشگل تر میشی. -

بعد این حرفش بلند خندید و دستانش را روی کانتر  

گذاشت و به پشت پرید و از آشپزخانه خارج شد. 

 با حرص جیغ زدم: 

دور و بِر من نََگرد فهمیدی؟ -

پشتی می رفت بلند گفت:   درحالی که به سمت محوطه 

باشه.... -

برگشت و در حالی که عقب عقب به سمت در های  

خروجی می رفت گفت: 

 نظرم عوض شد...نه! -

چشمانم گرد شد و وقتی به حیاط رفت با حرص پایم را  

به زمین کوبیدم.اول می گوید باشه.بعد می گوید نه!کال  

 روانی ای بیش نیست! 

کنم.حاال ببین   من و نشناختی...روت و کم می -
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#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  84پارت    ��

با حرص برگشتم و جرمی شیشه سس را در دستش جا  

به جا کرد و با ابرو های باال رفته گفت: 

دوست دارم خفش کنم. -

 خواستم جوابش را بدهم که متفکر ادامه داد: 

ولی احتماال قبل این که دستم رو باال ببرم کتفم رو از  -

 اش درمیاره! ج 

خنده ام را پنهان کردم و گفتم: 

تو آشپزمون شدی؟ -

لبخندی زد و سس را باال آورد و گفت: 

آره،نظرت چیه یکم سردین رو ادب کنیم؟ -

به ساالد زل زدم و با هیجان گفتم: 

پایه ام -

با سرعت وارد آشپزخانه شدم و او هم فوری خم شد و  

ها کشید و  ظرف هارا بیرون آورد ساالد را در ظرف  

همه ظرف هارا گوشه ای گذاشت و یکی از ظرف هارا  

روی کانتر گذاشت و فوری خم شدم و فلفل و نمک دان  
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را برداشتم و نصفش را درون ساالد خالی کردم و  

 خوب ظرف را هم زدم. 

خم شدم و کمی دیگر فلفل زدم سر انگشتم را به سس  

ه  زدم و به سر زبانم زدم از شدت تندی و شوری ای ک 

 هم زمان حس کردم خودم را باد زدم و فوری گفتم: 

بسشه این یه قاشق بکنه تو دهنش منفجر میشه -

 جرمی با هیجان دستانش را به هم کوبید. 

فوری میز را چیدیم و صدای بلند حرف زدِن کارن و  

 یوجین را می شنیدیم. 

پس بعد از ناهار لب تاپ رو بدیم به سردین هک کنه  -

 برگردونه هرچی پاک شده رو  

کارن در جواب یوجین سر تکان داد و با دیدن من با  

 لبخند گفت: 

از سر کار اومدی؟ -

سالم آره -

سرتکان داد و جرمی در حال گذاشتن پارچ روی میز  

 گفت: 

ترسا وقتی ازدواج کنه اصال برای پوشیدن لباس  -

عروس هیجان زده نمیشه چون بیشتر از موهای  

 سرش لباس عروس پوشیده 

 زدم و گفتم:   نیشخند 
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 دقیقا! -

کارن ابرو باال انداخت و درحالی که پشت میز می  

نشست و کتش را در می آورد گفت: 

از االن به فکر ازدواج ترسایی تو؟ -

یوجین ریز خندید و گفت: 

اوه اوه -

با تعجب کارن را نگاه کردم و یوجین کنارم نشست و  

خیره جرمی را نگاه کردم تا حواسش را جمع کند و  

ف مخصوص را جلوی سردین بگذارد... ظر 

سردین از در وارد شد  و دستی الی موهایش کشید و  

این موهای لختش بسی روی اعصابم بود 

 پسر هم این قدر مو قشنگ؟ 

پشت میز نشست و اخم کرده سرش را پایین انداخت و  

با دستش آرام روی میز ضرب گرفت. 

کارن در حالی که آب را جلویش می گذاشت گفت: 

سردین بعِد ناهار باید لب تاپ رو... -

سردین با زبانش لپ چپش را باد کرد ومیان حرف  

کارن پرید: 

 می دونم -

جرمی ظرف های همه را جلویشان گذاشت و ظرف  

سردین را هم بعد از خودش گذاشت. 
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آب دهانم را قورت دادم و سرم را برای جلوگیری از  

خنده ام به زیر انداختم. 

ه ظرفش لبخندی زد و گفت: سردین کمی خیره ب 

بعد ناهار حلش می کنیم. -

هم زمان با این حرفش ظرفش را بلند کرد و جلوی  

کارن گذاشت و ظرف کاران را کشید جلوی خودش! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  84ادامه ی پارت    ��

کارن هم که مشغول جابه جا کردِن کتش پشت صندلی  

ه باز جرمی را نگاه کردم و  بود متوجه نشد،با دهان نیم 

جرمی عالمت داد ظرف را از جلوی کارن بردارم  

 سردین...آخ سردین! 

فوری دستم را بلند کردم تا ظرف را از جلوی کارن  

بردارم که سردین از زیر میز مچ دستانم را محکم  

 گرفت مچ دو تا دستم را! 

با بهت نگاهش کردم که ابرویی باال انداخت و با  

 و لب زنان گفت:   نیشخند آرام 
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هیس! -

دهانم کامال باز مانده بود. 

 این چیه!  -

کارن به سمت پارچ آب حمله ور شد و قاشقش را روی  

 میز پرت کرد و با بهت به سردین زل زدم. 

دستم را رها کرد و بیخیال و با اشتها شروع کرد به  

خوردن! فوری برای کارن آب ریختم و دستم را جلوی  

یِن بی خبر با تعجب نگاهش میکرد  دهانم گذاشتم و یوج 

و جرمی با بهت به سردین زل زده و من هم...این پسر  

 زیادی باهوش نبود؟ 

 به خدا بود... 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  85پارت    ��

از کجا فهمید ظرفی که روبه رویش گذاشتیم عوض  

 شده و می خواهیم اذیتش کنیم!  

ید و یوجین هم چنان  کارن که کامل پارچ آب را سر کش 

 متعجب بود و سردین بیخیال درحال خوردن گفت: 
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 خوش مزه است! -

با حرص نگاهش کردم و او انگار نه انگار می خورد. 

کارن عصبی به جرمی نگاه کرد و گفت: 

بعدا توضیح میدی! -

یوجین آرام گفت: 

اوه توبیخ شد -

جرمی با چهره ی آویزان به کارن و بعد خصمانه به  

زل زد و سردین لبخند زنان با اشتها می  سردین  

خورد...کاش از گلویت پایین نرود. 

 کارن بلند شد و گفت: 

من سیر شدم بیخیال اصال،سردین خوردی بیا اون لب  -

تاپ کوفتی رو هک کن. 

سردین با دهن پر سر تکان داد و عصبی من هم بلند  

شدم و سردین بعد از خوردن آب و تمام شدن غذایش  

: متفکر گفت 

ترسا رژیمی چرا نمیخوری؟ -

در این چرا نمی خوری اش هزاران تیکه و نیشخنِد  

تمسخر آمیز موجود بود  لب هایم را از زور حرص بر  

 هم فشردم و پشت کردم و از آشپزخانه خارج شدم. 

همگی دوباره دوِر همان مبِل بزرگ جمع شدیم و کارن  

 کنار سردین جای گرفت و یوجین آن طرفش 
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 یا نیامده بود. امروز دام 

پس فضای بیشتری موجود بود،روی دسته مبل درست  

کنار کارن نشستم و جرمی ام آن طرف روی دسته مبل  

 نشست. 

سردین دِر لب تاِپ مدیِر پرورشگاه را باز کرد و گفت: 

اون جور که شما می گید تو این لب تاپ یه چیزی  -

بوده که افراِد اون بانده اومدن مدیر پرورشگاه رو که 

از خودشون بوده رو کشتن تا بتونن به این لب تاپ  

برسن و هکش کنن و اطالعاتش و بردارن و پاکش  

کنن...منم باید برش گردونم درسته؟ 

کارن سر تکان داد و سردین اما ناگهان لبخندی زد و  

در لب تاپ را بست ودست به سینه به کاناپه تکیه زد و  

گفت: 

 کمکتون نمی کنم! -

ی در هم فرو رفته غرید: کارن با اخم ها 

یعنی چی؟ -

سردین انگار داشت نهایت لذت را از حرِص ما می  

برد! 

 من اصال احساس امنیت نمی کنم. -

با دهانی نیمه باز نگاهش کردم که سرش را کج کرد و  

از پشت شانه های کارن رو به من گفت: 
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اون غذای داغونی که خوردی رو خانوم کوچولو و  -

من تدارک دیده بودن...   اشپز باشیمون برای 

کارن گیج برگشت و نگاهمان کرد و عصبی گفتم: 

حقت بود،همش میری رو اعصابمون -

 سردین بیخیال با لبخند جواب داد: 

اره واقعا حقم بود،فقط حیف شد کارن حق من رو به  -

 جا آورد. 

کارن کالفه نگاهش را از من گرفت و رو به سردین  

 گفت: 

نن حواسم هست،حاال شروع  دیگه از این کارا نمی ک -

کن 

سردین دست به سینه  برگشت و روبه کارن گفت: 

باشه -

شد و دوباره در لب تاپ را باز کرد اما بعد از چند  خم 

ثانیه مکث دوباره درش را بست و به کاناپه تکیه زد و  

گفت: 

 نه! -

 یوجین و جرمی کالفه نفس عمیق کشیدند. 

ی کرد! رسما داشت روی اعصاب تک تکمان نرمش م 

#خیمه_شب_بازی 
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#مرجان_فریدی 
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کارن عصبی شقیقه هایش را ماساژ داد و آرام و با  

 حرص گفت: 

دیگه چیه سردین؟ -

سردین با لبخند گفت: 

من احساس می کنم از سادگی و مهربونی زاتیم سو  -

 استفاده شده. 

چشمای همه یمان در کسری از ثانیه گرد شد و سردین  

 و سادگی! ادامه داد: 

معذرت خواهی می تونه کمی درد قلبم رو تسکین  -

 بده... 

حتی خودش هم حرف هایش را باور نداشت که چشم  

هایش از خنده و تمسخر لبریز بود!  

کارن عصبی چند بار پلک زد و گفت: 

باشه،جرمی و ترسا معذرت میخوان.. -

 کارن برگشت و خیره به من و جرمی نگاه کرد. 

نم از شدت حرص و عصبانیت گرد شده بود. چشما 

 جرمی کالفه و عصبی گفت: 
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 معذرت می... -

سردین متعجب برگشت و میان حرِف جرمی گفت: 

 تو چرا معذرت خواهی می کنی... -

برگشت و نگاه براق و پیروزش را به من دوخت. 

ترسا پس این جا چی کاره است؟ -

ه  با غضب خواستم از جایم برخیزم و موهایش را ب 

چنگ بگیرم که کارن فوری دستش را جلویم گذاشت و  

عصبی گفت: 

 ترسا! -

خدا لعنتت کند سردین اصال برگرد به اقیانوست،ماهی  

را چه به خشکی؟از اعصاب مغزیمان برای آب بازی  

 اش استفاده می کرد گویا! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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رنگش زل زدم. با ته مایعی از نفرت به چشمان دو  

 معذرت می خوام -

صدایش را آرام کرد و متعجب گفت: 
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چی؟نشنیدم! -

لب هایم را بر روی هم فشردم،دلم هوای فیلم های  

تخیلی و مزخرِف هندی را می طلبید تا مشتم را بلند  

کنم و بر چانه خوش فرمش فرود بیاورم و او هم صد  

ها مایل به عقب پرت شود و من هاها بخندم! 

 معذرت می خوام. گفتم -

با چشم های ریز شده نگاهم کرد و نیشخندی زد و با  

 لبخنِد مهربانی گفت: 

اشتباهه دیگه...به بزرگی خودم می بخشم. -

با چشم های ریز شده نگاهش کردم،نیشخندی زد و  

برگشت و دِر لب تاپ را باز کرد،همگی نفسی راحت  

 کشیدند و کارن شانه ام را فشرد. 

 می خواست آرامم کند. شاید با این کار  

 اما به خشمم بیشتر دامن زد! 

عصبی دستش را پس زدم و اخم کرده به لب تاپ زل  

 زدم. 

 سردین مشغول بود و همه خیره لب تاپ بودیم و  

 گاهی چشم  هایم معطوف موهایش می شد. 

 اسمش سردین بود و معنای اسمش شاه ماهی 

 مخفِف لقبش ماهی! و لقبش برای من مو قشنگ 

 به لنگه...فضول خان! لنگه  
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سردین باز هم در قالب جدی اش فرو رفته و تند  

انگشتان بزرگ و سفیدش را روی کیبرد به حرکت در  

 می آورد. 

نوِر آبی صفحه لب تاپ چشم هایم را زد وچشم هایم را  

چند ثانیه بستم. وقتی چشم باز کردم. 

صفحه لب تاپ عوض شده و انگار اطالعات داشتند  

 بازمی گشتند. 

خط سبز رنگ کامل به نود و نه درصد رسید و بعدش  

هم صد. 

صفحه باال آمد. 

کارن با هیجان گفت: 

 برگردوندی! -

سردین درایو هارا در سکوت با سرعت برسی کرد. 

 اما همه درایو ها خالی بودنند! 

aاخرین درایو را وارد شد و تنها یک پوشه به نام 

 وجود داشت. 

 سردین فوری بازش کرد. 

ی مدیر پرورشگاه بود،در کناِر یک دختِر  عکس ها 

 ظریف و الغر اندام و برنزه با چشم هایی تیره. 

 هر دو در عکس ها شاد و خندان بودند. 

 در میان عکس ها یک ویدیو هم بود. 
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سردین بازش کرد و صدا را زیاد کرد 

مدیر پرورشگاه بود،درست در همان اتاِق مدیریت 

شته شد تنش  با همان لباس هایی که روزی که ک 

بود...پس این فیلم را قبل از مرگش ضبط کرده بود. 

خیره به لب تاپ خم شدم. 

زن با بغضی که سعی می کرد مدام قورتش دهد و  

چشمانی که سعی به پنهان کردن نم اشکش داشت  

گفت: 

 وقتی این فیلم رو ببینید احتماال من مردم! -

چهار سال پیش من خوش بخت ترین زن دنیا بودم 

ته چندین ساِل قبل پسر و عروسم رو تو سقوط  ااب 

 هواپیما از دست دادم و تنها نوه ام رو داشتم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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زن با بغضی که سعی می کرد مدام قورتش دهد و  

چشمانی که سعی به پنهان کردن نم اشکش داشت  

 گفت: 
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 من مردم! وقتی این فیلم رو ببینید احتماال -

چهار سال پیش من خوش بخت ترین زن دنیا بودم 

اابته چندین ساِل قبل پسر و عروسم رو تو سقوط  

هواپیما از دست دادم و تنها نوه ام رو داشتم. 

نوه ی کوچولو و زیبام...جودیث! 

بی نهایت شبیه پسرم بود و من تنها یادگار پسرم رو  

و ابرا  بزرگش کردم و اون دانشگاه قبول شده و ر 

بود...تا این که یک دکتر یه روز اومد به دیدنم...دکتری  

که دیوانه بود! 

مردی دیوانه و مریض که ازم می خواست در اضای  

قبول پول دخترای کوچولوی یتیم خونه رو که پدر و  

مادری ندارن بهش بدم تا تبدیل به عروسکشون  

کنه،عروسکایی که پا ندارن!دست ندارن...عروسکایی  

م لولیتا؛ همچنین این مرد دیوانه با یک سازماِن  به نا 

انتقال مواِد مخدر هم کار می کرد...تویه سایت مخفی  

 dark wepبه نام  

ازم این رو خواست و من قبول نکردم چون تحدیدم کرد  

 به پلیس حرفی نزدم... 

به این نقطه از حرفاش که رسید بلند زد زیر گریه و  

 گفت: 

گم شد...   درست دو روز بعدش جودیث -
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آه کاِر اونا بود...بهم زنگ زدن و گفتن اگه همکاری  

نکنم جودیثم تبدیل به عروسکای لولیتا میشه یا شایدم  

اعضای بدنش رو قاچاق کنن... 

ترسیده بودم...حتی رفتم سمت اداره پلیس... 

همون موقع یک ماشین سیاه مقابلم ایستاد و یک  

پالستیک جلوم پرت کرد و رفت. 

و باز کردم... پالستیک  

با هقهقه نالید: 

اوه دختر کوچولوِی من...موهای قشنگش رو تو  -

پالستیک گذاشته بودن،این یه تحدید بود که پیش پلیس  

نرم،منم نرفتم...اما بازم قبول نکردم که دختر بچه  

هارو به اون آدمای حیوان صفت بدم. 

 اما... 

با دست هار لرزانش اشک هایش را پاک کرد و گفت: 

یلم برام فرستادن...تو همین لب تاپ فیلمش  ف -

هست...جودیث رو بی هوش کردن و چشماش رو با  

لیزر کور کردن...چشمای نوه ی نازم رو کور کردن و  

گفتن قدم بعدی قطع کردِن دوتا دستاشه و شایدم تکه  

 تکه کردنش برای قاچاق! 

دستم را جلوی دهانم گذاشتم و ناباور به صفحه لب  

 تاپ زل زدم. 
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من متاسفم،دیگه نمی تونم تحمل کنم. -

نوه ام و بهم نمی دن و گولم زدن شایدم کشتنش! 

صدای تق تقی از فیلم آمد و زن با سرعت خم شد و    

 گفت: 

الیسا آخرینشونه هنوز زنده است!هنوز سالمه چون  -

تو نوبته،می تونید نجاتش بدید 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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با سرعت و هول زده گفت: 

آخِر ماه یک مهمونی برای رو نمایی از مدل جدید  -

مازراتی برپا میشه...یکی از آدمای اون سازمان اون  

بود که فهمیدم...این ادما به  جاست،این اخرین چیزی  

من شک کردن خواهش می کنم نوم رو پیدا کنید اون  

 بی گناهه من گناهکارم ولی اون ن... 

 در باز شد و زن جیغ زد... 

نگهبان بود...همان مردی که در حاِل حاضر در کما به  

 سر می برد،چیزی مانند سیم در دست داشت. 
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ن کسی را می  خیلی خونسرد انگار نه انگار که دارد جا 

گیرد آن سیم را دوِر گردِن زن انداخت و زن دستانش  

را به سمت لب تاپ...درست سمت صورت من دراز کرد  

و چشم هایش گرد شده بود. 

نگهبان با لبخند سیم را محکم به دو طرف می کشید.  

او کبود و کبود تر شد...رگ های کناِر پیشانی اش  

برجسته شده بودنند... 

اسکِی تِن زن گردنش دیده نمی شد. به خاطِر یقه  

اما سیاهی اش قابل تصور بود. 

به دستان نگهبان چنگ زد 

 ج...ودیث -

نگهبان فشاری دیگر به سیم وارد کرد و زن خس خس  

وحشت ناکی کرد و چشم هایش خیره به لب تاپ باز  

 ماندند. 

نگهبان سیم را درون جیبش گذاشت و خم شد که چهره  

 اش کامال دیده شد. 

شد سمت لب تاپ و چشماِن کریهش را می توانستم    خم 

 از این فاصله به راحتی ببینم. 

گویا قصد داشت فیلمی که مدیر یتیم خانه ضبط کرده  

بود را  حذف کند ولی انگار صدای آژیر ماشین های  

پلیس را شنید که فوری به سمت زن رفت و دست در  
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جیبش فرو کرد و تیغی را بیرون کشید و موچ دو دستِ 

 مدیر را برید و چشم هایم از شدت انزجار باریک شد. 

صحنه را کامال آماده کرد و فوری سمت لب تاپ خم شد  

 و فیلم قطع شد! 

 حتی پلک هم نمی زدم! 

حتی نفس هم نمی کشیدم...دستانم یخ و پاهایم سست  

 شده بود دهانم حالتی بین نیمه باز داشت 

 ِجِرمی بهت زده گفت: 

-the end !

پشت گردِن جرمی کوبید و گفت: یوجین به  

 یه بار آدم باش!یه بار... -

سردین نفس عمیقی کشید و بدون نگاه کردِن من که از  

بهت نفس نمی کشیدم و رو به کبودی بودم گفت: 

 راحت بشین عضالتت رو شل کن -

چند لحظه از طریق بینیت نفس بکش. تا چهار بشمر،  

بده    بعدش از طریق لب های گرد شده ات هوا رو و 

بیرون و ده دقیقه این کار و انجام بده دچاِر شوِک  

تنفسی شدی که هر چند ماه ممکنه اتفاق بیفته و با  

 خوردِن قهوه سیاهم می تونی نرمال شی. 

هرچه که گفت را در همان لحظه انجام دادم و کم کم  

 نفسم عادی شد و حالت طبیعی پیدا کردم. 
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د هم به من؟  چه طور حواسم هم زمان هم به لب تاپ بو 

آن هم نفس نکشیدنم! 

بی توجه به چشمان گرِد همگیمان بلند شد و دست به  

 جیب و سوت زنان رفت سمت آشپزخانه! 

کارن با بهت چشم از سردین گرفت و رو به من گفت: 

 نفست گرفت؟ -

خیره به سردین گیج گفتم: 

چی؟ -

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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ا بهت چشم از سردین گرفت و رو به من گفت: کارن ب 

نفست گرفت؟ -

خیره به سردین گیج گفتم: 

چی؟ -

 برگشتم و به کارن زل زدم 

نگاه عصبیش را از سردین گرفت و گفت: 

هیچی! -
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بلند شد و لب تاپ را بست و گفت: 

جرمی جریاِن مهمونی رونمایی از ورژن جدید  -

 اده باشیمش مازراتی رو پیدا کن امیدوارم از دست ند 

جرمی سرتکان داد و فوری بلند شد و به سمت گوشی  

اش رفت. 

آن قدر مبهوت حرف های سردین بودم که حتی نمی  

فهمیدم کارن چرا مدام با اخم نگاهم 

 می کند!   

نفس عمیقی کشیدم برخواستم و چشمانم غرق اشک  

 بود... 

به سمت اتاقم رفتم،از پله ها باال رفتم صدای ارام  

 شنیدم: یوجین را  

باز حالش گرفته شد! -

 جرمی آرام گفت: 

خواهرشه ها...تصور کن من رو بدزدن چه حالی بهت  -

 دست میده! 

برگشتم و خیره یوجین زل زدم...یوجین در فکر فرو  

 رفته گفت: 

جشن می گیرم...و محله رو غذا می دم! -

جرمی با حرص به سمت یوجین خیز برداشت و ادامه  

 رفتم. راهم را تا اتاقم پیش گ 
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مستقیم به سمت حمامم رفتم و با لباس درست  زیِر  

دوش آب ایستادم،آِب سرِد سرد. 

نفس نفس می زدم و قلبم تیر میکشید. 

کاش بودی الیسا...کاش بودی! 

مشتم را به دیوار کوبیدم و هق زدم: 

پیدات می کنم! -

لیز خوردم و کف حمام نشستم و هق زدم: 

پیدات می کنم...قسم می خورم. -

 بعد از چند دقیقه برخواستم و دوش گرفتم. 

حوله پوش از حمام خارج شدم و در اتاق را قفل  

کردم،لباس هایم را یکی یکی تنم کردم و برگشتم تا  

حوله را روی میله تخت آویزان کنم که با دیدن فنجاِن  

 بزرگ قهوه روی میزم خشکم زد. 

قهوه سیاه؟ سردین گفت قهوه سیاه خوب است تا  

نظم شود...ماهی را چه به قهوه درست  تنفسم م 

کردن...ماهی تنها بلد است لیز بخورد و تورا با چشم  

 های درشت و عجیبش نگاه کند. 

 سردین را چه شده! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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قهوه را خوردم و لیوان را برداشته و از اتاق خارج  

 شدم. 

جرمی داشت  با کارن حرف میزد: 

مونیش دو روز دیگه است ساعت هشت شب تا  مه -

یازده ادرسم تو سایت زده، ولی کارت دعوت می  

 خوان. 

یوجین سر بلند کرد و گفت: 

 کارت دعوت با من -

کارن سر تکان داد و گفتم: 

من باید برم جایی. -

هر سه برگشتن و کارن اخم کرده گفت: 

کجا؟ -

 خیره به چشماِن نافذش لب زدم: 

شیم خراب شده بود خیلی وقت پیش گو -

باید برم تعمیر گاه موبایل پسش بگیرم. 

 کارن کالفه گفت: 

این وقت شب می خوای بری؟ -

گیج نگاهش کردم و گفتم: 
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فردا باید برای تبلیغ لباس سلطانی مدل بشم،رئیسم  -

باید ادرس رو برام بفرسته یادم رفت بگم گوشیم خرابه  

به عالوه گوشیم رو الزم دارم. 

 شید و گفت: کارن پوفی ک 

آدرس رو بده من دارم میرم اداره سر راه می گیرم -

 لبخندی به کالفگی اش زدم و آدرس را دادم. 

کتش را برداشت و به سمت در رفت که صدایش زدم: 

 کارن -

برگشت و با لبخند گفتم: 

ممنون. -

لبخندی زد و از در خارج شد 

 یوجین برخواست و گفت: 

 ونی رو بکشیم. خب بچه ها بیاین نقشه شِب مهم -

لیوان را روی کانتر گذاشتم که صدایش درست پشت  

 چپم باعث شد از جای   ِ سرم جایی نزدیک به گوش 

بپرم: 

 نوِش جون -

با بهت برگشتم و به سینه اش کوبیدم و گفتم: 

سردین...ترسیدم،برو اون طرف ببینم. -

یک میلی متر هم تکان نخورد و بیشتر رویم خیمه زد  

 ن نمایی گفت: و با لبخند دندا 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



همه این جا گارسون و خدمت کارت شدن دیگه... -

 گیج نگاهش کردم و گفتم: 

اگه اینارو میگی که بابت قهوه ازت تشکر کنم...باشه  -

مرسی. 

 نیشخندی زد و گفت: 

قهوه رو کارن جون واست آورد نه من. -

با بهت نگاهش کردم که انگشت سبابه اش را به  

کار را تکرار کرد:   پیشانی ام زد و چند بار این 

بی مغِز کوچولو من تا حاال برای خودمم قهوه درست  -

 نکردم... 

میان جمله اش قهقهه زد،از همان قهقهه های سردینی  

و جوکر وارانه اش. 

اون وقت برای...تو... -

باز هم میان جمله اش خندید و از منی که از شدت  

حرِص تصورات کودکانه ام و تمسخر و تحقیر او در  

 ض انفجار بودم فاصله گرفت. معر 

با خنده وارد پذیرایی شد و لب هایم را از حرص بر  

 روی هم فشردم. 

 خدا لعنتت کند سردین... 

 خدا لعنتت کند... 

 آدم نمی شوی 
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 ماهی را چه به انسانیت! 

 *** 

آن ها نقشه می کشیدند که چه طور در مهمانی حاضر  

شوند و آن مردکی که با آن سازمان دست دارد را  

 بگیرند. 

 و من در کنارشان ایستاده و فقط تماشا می کردم. 

در کناِر هوِش سردین و ارتباطات جرمی و یوجین من  

 اگر حرفی می زدم به یقین گاف محسوب می شد. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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نفس عمیقی کشیدم و به سمت پله ها رفتم که در باز  

شد و کارن داخل شد. 

تش رفتم و نایلون کوچکی را به سمتم گرفت و  به سم 

گفت: 

 قبال حساب کرده بودی؟ -

با لبخند  دست درون نایلن کردم و گوشی ام را بیرون  

کشیدم: 
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آره،بازم ممنون. -

سری تکان داد و به سمت بقیه رفت. 

قاب گوشی ام عوض شده و صفحه و تاچش درست  

شده بود. 

کشو ام در    به سمت اتاقم رفتم و سیم کارتم را از 

آوردم،سیم کارت را روی گوشی ام گذاشتم و روشنش  

کردم. 

به محض روشن شدن پیام هایی از بانک همچنین دو تا  

 از دوستان و ماریکوروز برایم آمد. 

پیام هایشان را که از نگرانی و حال و احوال پرسی بود  

را جواب دادم و پیاِم پنلوپه ام آمده بود. 

رند های لباس را برایم ارسال  آدرس محِل رونمایی از ب 

کرده بود. 

و یک پیام صوتی از شماره ای ناشناس! 

گیج پیام را پخش کردم و در همان حال به سمت لیواِن  

آب رفتم و کمی آب ریختم. 

لیوان را به دهانم نزدیک کردم... 

 ترسا... -

لیوان از دستم رها شد و به شدت به زمین برخورد کرد  

و هزار تکه شد. 
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ام درست روی تخت افتاد و همچنان صدای  گوشی  

 الیسا پخش میشد: 

مدیر یتیم خونه مشکوکه...پرونده دخترایی که گم شده  -

بودن و داشت می نداخت دور!خودم دیدم 

وقتی فهمید دیدمش مشکوک ترم شد. 

با نگهباِن این جا مدام میان سمت اتاقم. 

نمی خورم تا مسمومم نکنن  من می ترسم...حتی غذا ام 

االن که دارم باهات حرف میزنم توی اتاق    ، 

مدیرم،میدونم امشب میان سراغم. 

قبلش به تو خبر میدم...بیا این جا زود باش.. 

 دستم را جلوی دهانم گرفتم و روی زمین سر خوردم. 

صدای گریه و لرزش صدایش باعث شد نفسم بند بیاید: 

من می ترسم ترسا...خیلی میترسم، -

 رو برسو...   توروخدا زود تر خودت 

صدای جیغ خفه شده ی الیسا هم زمان شد با خش خش  

و صدای خراشیده و زمخت مردی که راحت بود  

 تشخیص آن که همان نگهبان است: 

هیس...آروم دختر خوب...می خوایم بریم عروسک  -

 بازی 

صدای خفه شده ی الیسا را تشخیص می دادم. 

 تالش می کرد فریاد بزند... 
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 زنگ خورد مرا به خودم آورد.   بوق هایی که در سرم 

 نگاه ناباور و حیرانم را دور تا دوِر اتاق چرخاندم 

یوجین و جرمی ناباور نگاهم می کردند و کارن به  

 خورده شیشه ها زل زده بود. 

 و سردین نگاهش را به عمق چشمانم دوخته بود. 

 دستانم را به تخت گرفتم و عجیب متزلزل بودم. 

یم سست شد و چیزی تا  تا نیمه برخواستم و پاها 

سقوطم بر روی شیشه ها باقی نمانده بود که هم زمان  

کارن و سردین به سمتم آمدند و کارن بازویم را گرفت. 

 و سردین درست روبه رویم متوقف شد. 

به شانه های کارن چنگ زدم و هم زمان سردین  

 نگاهش را به دستانم دوخت. 

 م یک قدم دور شد و کارن فوری روی تخت نشاند 

#خیمه_شب_بازی 
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یک قدم دور شد و کارن فوری روی تخت نشاندم 

 و من ناباور نگاهم را به گوشی ام دوختم. 
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بغض کرده گفتم: 

اگه اون شب بابا نمی اومد،گوشیم نمی شکست. -

اگه گوشیم نمی شکست پیغاِم الیسا رو شنیده  

 یر یتیم خونه زنده بود. بودم...اگه شنیده بودم مد 

نگهبانه زندانی بود...شاید اگر شنیده بودم الیسا کنارم  

 بود... 

کارن شانه هایم را گرفت و گفت: 

هیس،تقصیر تو نیست -

 با گریه جیغ زدم: 

آره تقصیِر بابامه،تقصیر بابامه -

یوجین از اتاق خارج شد و کارن خیره نگاهم کرد و  

گفت: 

باشه آروم باش! -

قاب گرفت و به چشما اشکی ام زل زد:   صورتم را 

 نفس عمیق بکش -

نفس عمیق کشیدم و بین بغضم تند تند نفس می کشیدم  

 و اشک هایم را پاک می کردم. 

دست های کارن جدا شد و سرم را برگرداندم یوجین با  

جارو برقی آمده بود تا شیشه هارا جمع کند  

و    و ...سردین نبود،در اتاق نبود و من گیج از حضور 

 نگاهش و حاال غیابش به گوشی ام زل زدم.. 
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 *** 

پایم را روی پایم انداختم و تمام دیشب را گریه کرده و  

 زیر چشمانم کمی هاله ای از سرخی 

 به جای مانده بود 

زِن مو بلوند و برنزه موهای فرفری اش را با دستانش  

 یم را کاوید و گفت: فرم داد و سرتاپا 

 ماِل این کشوری؟چرا این قدر سفیدی؟ -

سر بلند کردم و نگاهم را به قهوه ای چشمانش دوختم: 

دو رگه ام -

 سری تکان داد و گفت: 

خیلی خوبه،لباس مشکیه و پوست سفیدت خیلی  -

میتونه بهش بیاد... 

 چشمانم را ریز کردم که ناگهان بلند شد و گفت: 

،تو باید تو استیج راه بری و  امشب برام شب مهمیه -

لباِس من رو تبلیغ کنی 
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 برند من رو باال ببری 

و قرار نیست با این صورت رنگ و رو پریده و  

 چشمای سرخت جلوشون راه بری. 

دستش را جلو آورد و تره ای از موهایم را به دست  

 گرفت و کمی باال برد و گفت: 

شب. موهات رو باید رنگ کنیم،باید مثل آتیش بشی ام -

گیج گفتم: 

 یعنی چی؟ -

بازویم را گرفت و بلندم کرد و گفت: 

می فهمی.. -

با هم از اتاقش خارج شدیم،چیزی از دست مزد نگفته  

بود و امیدوار بودم پول خوبی داشته باشد. 

از راهروی سفید رنگ و طویلی گذشتیم و همه دختر    

های الغر و قد بلندی که در این طرف و آن طرف  

د چهره های مدلینگ و بی روحی داشتند  پرسه می زنن 

 که درحال گریم شدن بودند. 

 در اتاقی را باز کرد و با هم وارد شدیم. 

میز و صندلی و آینه های گوناگون فضای اتاق را  

 اشغال کرده و آرایشگر ها مشغول بودند. 
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خانوم ماری به سمت یکی از میز ها رفت و به دختِر  

نگ کردن موی یکی  تپل و مو رنگی ای که مشغوِل ر 

 از مدل ها بود گفت: 

لوسی! -

لوسی برگشت و لبخندی زد و گفت: 

 جانم -

خانوم ماری با لبخند مرا نشانش داد و گفت: 

دختره امشب   اون لباس سلطانیه ماِل این -

میخوام دستی به سر و روش بکشی...موهاش رو مثل  

 آتیش کن، 

 برق بزنه! 

گفت: دختر خندید و موشکافانه نگاهم کرد و  

بسپرش به خودم. -

ماری با لبخند عالمت داد بنشینم و خودش هم برای  

 لوسی چشمکی هواله کرد و رفت. 

نشستم و دختر مشغول رنگ کردن موهای مدل روبه  

 رویش شد و گفت: 

چند دقیقه دیگه میام سراغ تو. -

باشه. -

با تعجب به دختر ها نگاه می کردم. یکی از یکی زیبا  

 تر... 
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ود و اگر الیسا فرصت بزرگ شدن را داشته  اگر الیسا ب 

 باشد...زیبا ترین معصومیت دنیا را دارد... 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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بعد از چند دقیقه به سمتم آمد و عالمت داد پشت میز  

بنشینم. 

اول خیره به رنگ و طرح موهایم کمی فکر کردبا  

لبخند گفت: 

لو آتیشی!چون پوستت خیلی  مسی...بلوند و یه کوچو -

 سفیده باید خوشگل شی 

 لبخند زدم و اون شروع کرد. 

 چشمانم را بسته و تمام مدت ذهنم مشغول بود. 

بین قیری نگاه کارن و رنگارنگِ لنگ به لنگ سردین 

 و گاهی ام ابریشِم طالیی موهای الیسا. 

خنده ام گرفت موهایش طالیی بود طالیی خالص...و  

رنگ موهایش بودم و حسادت می    من از بچگی عاشق 

 کردم. 
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برای همین همیشه همه جا حتی در افکارم می گفتم  

موهایش خرمایی است. 

 و همه ام به این کور رنگی من عادت کرده بودنند 

اما حاال دلم می خواهد فریاد بزنم که موهایش طالیی  

است،چشمانش آبیست سفید است مثل برف و  

معصوم... 

سی ندیده؟ دخترک موطالیی مرا ک 

 در برهوت زندگیم گم شده...کسی اورا ندیده؟ 

قطره اشکم از گوشه چشمانم سر خورد و دخترک با  

 لبخند گفت: 

بوی رنگ چشمات رو میسوزونه؟ -

نیشخند زدم و گفتم: 

 خیلی. -

چشمانم که هیچ...دلم هم می سوزد. 

 موهایم را شست و سشوار کشید. 

 رنگش عجیب بود و تغیرم داده بود. 

 ند نارنجی و طالیی بود و برق میزد. مان 

 لبخند زدم. 

آرایشم را شروع کردند گریم ساده اما زیبایی که باعث  

 شده بود تغیر کنم. 
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آرایش تندی نداشتم و ارایش چشمانم را دوست    

 داشتم. 

لباسی که به دستم دادند را به کمک دختر الغر و قد  

 بلندی در اتاق پرو پوشیدم. 

 نگین و نرمی داشت. مشکی و بلند، پارچه س 

توِر براق و زیبایی در انتهایش به کار رفته و روی یقه  

 اش هم به زیبایی کار شده و دوخت زیبایی داشت. 

موهایم را فر کردند و حلقه های رنگی اش و پوست  

 سفیدم با سیاهی لباس تضاد زیبایی داشت. 

کفش های پاشنه بلند مشکی ای هم به سایز پایم  

 اوردند. 

 م کارم گوشه ای ایستادم. بعد اتما 

 دختر ها همه زیبا بودند و لباس های زیبایی داشتند. 

دختری با موهای کوتاِه آبی رنگ و آرایش عجیب مدام  

به همه یمان یاد اوری می کرد چه طور راه برویم هول  

 نشویم. 

 راه رفتن را چند بار تمرین کردم. 

 نفس عمیقی کشیدم. 

از نقشه ام عصبی  ..امیدوار بودم کارن  خوب بودم. 

 نشود! 

 اولین اجرا خودم بودم. 
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با صدا زدِن همان دختر الغر و مو کوتاه به سمت  

 جایگاه رفتم و از پله ها باال رفتم. 

نفس عمیقی کشیدم و صدای موزیک و تشویق باعث  

 شد نگاهم را تنها به روبه رویم معطوف کنم. 

با عالمت دست دختر وارد صحنه شدم و به نقطه ای  

 میان جمعیت زل زدم و با قدم های بلند کور  

 و نرم به سمت انتهای استیج قدم برداشتم. 

درست انتهای خط ایستادم و دست چپم را روی گودی  

 پهلویم گذاشتم و چرخی زدم و برگشتم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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عکاس ها تند تند عکس می گرفتند و هیچ صندلی ای  

و چون مانند جشن بود همه ایستاده و نوشیدنی    نبود 

به دست بودند. 

 مسیر آمده را برگشتم.   

تا وارد راه رو شدم دختر بعد فوری چمشکی برایم زد  

و بعد من وارد سالن شد. 
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لبخند استرس زده ای به جان لبانم ریختم و دخترک مو  

آبی به سمتم آمد و با لبخند گفت: 

آفرین! خیلی خوب بود. -

 د یک ساعتی منتظر بمونی. بای 

سر تکان دادم و او فوری از کنارم گذشت 
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تا آخر شو منتظر ایستادم تا در نهایت همگی مدل ها  

مانند قطار پشت یک دیگر وارد استیج شده و همه  

 تشویقمان کردند. 

مو آبی  از پله ها آرام پایین رفتیم و به گفته دخترک  

باید در جمع راه می رفتیم و مانند مهمان ها از مهمانی  

لذت میبردیم تا لباس در تنمان دیده شود و خریدار ها  

 بپسندند. 

مردی تمام مدت با نگاه نافذ و چشمان قهوه ایش  

 براندازم می کرد و موهای جوگندمی ای داشت. 
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مدام حواسم به ساعت بود،چرا زود تر لباسم را نمی  

 خرند؟ 

همان مرد به سمت طراح لباس ها و دخترک مو آبی  

رفت و به من اشاره کرد، دخترک مو آبی لبخند زد و  

 عالمت داد به سمتشان بروم. 

دامنم را بلند کردم تا دنباله اش هوای پیچیدن به بلندی  

 پاشنه هایم را نکند. 

 به سمتشان رفتم و درکنارشان ایستادم. 

هست.   CDNترسا این آقا موئسس کمپانی  -

و از لباست خوشش اومده. 

برگشتم و به مرد خیره شدم. 

از آشناییتون خوش بختم -

لبخندی زد و سری تکان داد. 

 با لبخند گفتم: 

پس من میرم لباس رو عوض کنم. -

 مرد با صدای گیرایش گفت: 

من لباس رو از خانوم ماریان خریدم و به شما هدیه  -

قدر زیبا به    می کنم،بعید میدونم تو تنی جز شما این 

 نظر بیاد. 

با بهت نگاهش کردم و دخترک مو آبی با لبخند گفت: 

این لطفتون خیلی زیباست -
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گیج گفتم: 

اما م... -

بی حرف برایم سری تکان داد و دست در جیب شلوار  

خوش دوخت و خاکی رنگش فرو کرد و دور شد و به  

سمت دیگر مهمان ها رفت. 

ه بود با هیجان گفت: خانوم طراح که گویا تازه مرا دید 

اون پول رو میریزه،تو میتونی با لباس بری خیلی  -

خوش شانسی دختر! 

با بهت سر تکان دادم و دامنم را بلند کردم و به سمت  

 راه رو رفتم. 

چه مرد عجیبی!این پیراهن به هیچ عنوان ارزان نبود!  

من هم امشب یک پیراهن بسیار قیمتی کادو گرفتم هم  

حقوق! 

م، وقت اجرای نقشه بود لبخندی زد 

 بهترم شد وقت نداشتم لباسم را عوض کنم. 

با سرعت کوله و وسایلم را برداشتم و تاکسی ای  

 گرفتم و از میهمانی خارج شدم. 

چند دقیقه بعد تاکسی رسید با سرعت نشستم. 

 و با هیجان گفتم: 

برید به این ادرسی که بهتون می دم. -

سمتش گرفتم.   کاغذ را از کوله ام درآوردم و به 
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مرد کاغذ را گرفت و خیره به آدرس گفت: 

مهمونِی رونمایی مازراتی؟ -

بله -

 نیشخندی زد و گفت: 

پس حتما بهتون خوش میگذره،مهمونی پولدار  -

 هاست! 

لبخنِد مصنوعی ای زمینه صورِت استرس زده ام کردم  

 و راه افتاد. 

نه کارن و نه سردین و بقیه به هیچ عنوان اجازه  

 ند در این مهمانی حضور داشته باشم. نمیداد 

 و من هم نمی توانستم بیخیاِل پیدا کردن خواهرم شوم 

 به هیچ عنوان! 

#خیمه_شب_بازی 
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 اضطراب زده به اطراف زل زده بودم. 

رفته رفته خیابان ها خلوت تر و ماشین ها مدل باال تر  

 میشد. 
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 نفس عمیقی کشیدم. 

گوشه ای پارک کرد، یک ساختمان غول    ماشین را 

پیکر با چراغ های رنگا رنگ و نورافکن های زیبا. 

نمیشه جلو تر برم خانوم. -

ممنون ایرادی نداره. -

پیاده شدم و مانده بودم کوله ام را کجایم پنهان کنم! 

حساب کردم و بوقی زد و رفت. 

موهایم را پشت گوشم زدم و آرام از بین ماشین های  

و آخرین مدل گذشتم. لوکس  

نگهبان ها و خبرنگار ها در بیرون از سالن ایستاده  

بودند. 

خم شدم و کوله ام را پشِت گلدان تزئینی بزرگی پنهان  

 کردم. 

گوشی ام را در جیب مخفی پیراهن گذاشتم و از پله ها  

باال رفتم. 

خبرنگاران با سرعت برگشتند،  

 فالش دوربین اذیتم می کرد. 

صورتم  گرفتم و فوری رد شدم.   دستم را جلوی 

نگهبان جلوی ورودی گفت: 

دعوت نامه لطفا -

سرم را بلند کردم و با بهت گفتم: 
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اوه...رانندم رفت ماشین رو پارک کنه،کیف دستیم  -

داخلشه. 

خودم را کالفه نشان دادم و  دنباله پیراهنم را از عمد  

به سختی باال بردم و خواستم برگردم که گفت: 

 تونه نیازی نیست! اگر سخت -

به پیراهنم که مارک بودن و قیمتی بودنش کامال واضح  

 بود اشاره کرد و گفت: 

مشخصه که دعوت شدید، بفرمایید. -

لبخند شیکی زدم و گفتم: 

ممنونم. -

 از جلوی درکنار رفت و احتماال قدش دو برابرم میشد. 

 وارد سالن شدم و از راه روی آینه کاری شده گذشتم. 

ورودی را باز کردم موجی از بوی عطر های  تا درهای  

 خوش بود و خاص به مشامم رسید. 

انعکاس تصویر و صدای کفش هایم هم در آینه دیده  

 می شد و هم به گوش میرسید. 

نوِر فضا خیلی کم بود و مهمان ها در گوشه ای جمع  

 شده بودند،به همان سمت رفتم. 

مد  برق ها خاموش شد و ناگهان صدای موتور ماشین آ 

و همه دست زدند و نور روی مازراتی طالیی رنگی  

 درست روبه رویم متمرکز شد. 
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دختری با لبخند سرخی به سمت مازراتی رفت و هدفش  

 نشان دادن قسمت های مختلف ماشین بود. 

 درهای ماشین را باز کرد، و نشست. 

همه دست زدند و با دیدن مازراتی و زیبایی خاصش  

 لب هایم جمع شد. 

ت این ماشین صد در صد آرزویم خواهد  نشستن پش 

 بود. 

 کنجکاوم بدونم همیشه این قدر َکنه ای؟ -

با بهت برگشتم و سردین زل زده به چشمانم را درست  

در فاصله پنج سانتی ام دیدم. 

با قدمی آرام فاصله بینمان را زیاد کردم و گفتم: 

 چ...چی؟ -

چشمانش را گرد کرد و بعد به حالت اول بازگرداند و  

 گفت: 

.. ترسا تو با این لباس این ساعت این جا. -

سرش را کنار گوشم خم کرد: 

چه غلطی می کنی؟ -

 از او فوری فاصله گرفتم. 

به طرز عجیبی ِست شده بودیم! 

#خیمه_شب_بازی 
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#مرجان_فریدی 

��  93ادامه ی پارت  ��

 به طرز عجیبی ِست شده بودیم! 

آن  هردو سرتا پا مشکی، کت مشکی و جذبش با  

پیرهن مشکی که دو دکمه اولش باز بود و شلوار جذب  

 و مشکی اش،حتی کفش هایش! 

موهایش که بالخره ژل زده و به باال سمت چپ  

 هدایتشان کرده بود و دیگر سرکشی نمی کردند. 

 خدا لعنتم کند اگر بگویم جذاب شده است. 

 جذاب شده بود عجیب! 

 خدا لعنتم کند... 

#خیمه_شب_بازی 

 دی #مرجان_فری 

��  94پارت    ��

با اخم های در هم گفتم: 
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سرت تو کار خودت باشه تو کارای من دخالت نکن -

چشمانش را ریز کرد و گفت: 

 سرم تو کار خودمه -

نیشخندی زد و دوباره سرش را به گوشم نزدیک کرد  

و آرام و کشیده گفت: 

تو ام کاِر منی -

قلبم جایی در وجودم از شوک ایست کرد و نفسم که  

 دیگر نگویم بهتر است 

 به درک واصل شد! 

دست به جیب سوتی زد و از مِن خشکیده فاصله گرفت  

 و به سمت مازراتی رفت. 

 چند بار پلک زدم و آرام گفتم: 

نفس عمیق بکش!تا چهار بشمر...سردینه دیگه باز  -

داره اذیتم می کنه اون رو چه به من! 

 من رو چه به اون! 

از دور دیدم با اخم های  نفس عمیقی کشیدم و کارن را  

در هم به سمتم آمد و دستانش قفل بازویم شد: 

 ترسا این جا چی کار می کنی؟ -

گیج از فکر سردین خارج شدم و گفتم: 

اومدم رونمایی مازراتی رو ببینم. -
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با حرص نفس عمیقی کشید و غرید: 

ما با نقشه جلو اومدیم، می دونی اگه نقشه رو خراب  -

کنی چی... 

 می کنم؛ از شما وارد ترم. خراب ن -

کالفه به سقف زل زد و مشخص بود قصد دارد سرم را  

با مشتش خورد کند. 

یوجین و جرمی به سمتمان آمدند و خیلی طبیعی و  

شیک نگاهم کردند و جرمی باهام دست داد و با لبخند  

 گفت: 

ترسا جان این جا چه غلطی می کنی؟ -

ی کارن    خنده ام گرفت و یوجین دستش را روی شانه 

 گذاشت و از بین لبخند و دندان هایش گفت: 

سوژه ها سمت چپ سالن دارن نگاهمون می کنن؛چرا  -

ضایع بازی درمیارین؟ 

 لبخندی زدم و با لبخند بلند گفتم: 

از آشناییتون خوش بختم و با یوجین دست دادم. -

دنباله پیراهنم را بلند کردم و گفتم: 

خدافظ آقایون -

به چهره های عصبیشان که    و لبخند حرص دراری 

پشت لبخند پنهان کرده بودند زدم و از انها دور شدم. 

 غیر مستقیم به سمت چپ سالن زل زدم. 
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چند تا مرد دور هم ایستاده بودند 

یکی از آنها با کسانی که الیسای مرا دزدیده بودنند  

همکار بود،اما کدام؟ 

گوشه ای از سالن ایستادم و از میز گردان آب میوه 

میانه ای با نوشیدنی های دیگر نداشتم.   برداشتم 

در سالن چرخی زدم و گوشه ای ایستادم و ارام نگاهم  

را به همان پنج مرد دوختم. 

دو نفر که سنی از پنجاه تا شصت داشتنند،اما سرحال  

و شیک پوش بودند. 

... دو نفر از سی و هشت تا چهل و  

زمختی داشت    و یک نفر در میانشان جوان بود و چهره 

و خوش تیپ بود. 

لپم را از داخل گاز گرفتم...چه طور بفهمم؟ 

دامنم را بلند کردم و آرام به سمتشان قدم برداشتم و  

صدای پاشنه های کفشم سر همگیشان را به سمتم مایل  

کرد. 

 لبخند شیکی زدم و گفتم: 

به من گفتن شما راجب خرید این مازراتی میتونید بهم  -

 اطالع بدید. 

یرمرد سمت راستی خندید و گفت: پ 
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اوه همسرم از اون گوشه داره نگاهم می کنه،من  -

ترجیه میدم این خانوم  زیبا و جوان رو به شما بسپرم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  94ادامه ی پارت    ��

پیرمرد سمت راستی خندید و گفت: 

اوه همسرم از اون گوشه داره نگاهم می کنه،من  -

میدم این خانوم  زیبا و جوان رو به شما بسپرم. ترجیه  

خندید و برایم سری تکان داد و به سمت همسرش  

رفت. 

..َرد! اولین سوژه. 

این نبود. 

برگشتم و مرِد مو گندمی با لبخند گفت: 

این مازراتی خیلی برای خانوما زیباست ظرافت  -

خاصی داره،قیمتشم که دیدید چه سوالی دارید؟ 

 زدم و گفتم: گیج کمی پلک  

سرعت و موتورش و کاکردش نمی خوام ضرر کنم. -
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پسرک زمخت و کت شلواری دستی به کرواتش کشید و  

گفت: 

مطمئنید می خواید بخرید،قیمتش یه کوچولو باالست. -

پوزخندش بر روی اعصاب نداشته ام خط کشید. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

احد  وقتی پیراهنی تنم می کنم که قیمتش با خرید یک و -

اپارتمان برابری می کنه چرا نباید ماشینم قیمتش...یه  

 کوچولو باال باشه؟ 

 هر سه مرد خندیدند و مردک اخم کرد. 

 حقت بود 

 بسوز تا دیگر حرف نزنی. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  95پارت    ��

مرِد موگندمی شروع کرد به توضیح راجب به قیمت و  

 کارایی ماشین 
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این که حواسم به او باشد حواسم به  و من بیشتر از    

مردک زمخِت گوشی به دست بود که به نظر کالفه می  

 آمد. 

گوشی اش را دستش گرفت و با ببخشیدی با سرعت از  

 جمع دور شد و به سمت راه رو رفت. 

 رو به مرد روبه رویم با سرعت گفتم: 

خیلی ممنونم،میرم برای خرید حرف بزنم. -

باسم را بلند کردم و با سرعت  سری تکان داد و دنباله ل 

پشت سِر مردِک زمخت تلفن به دست وارد راهرو شدم. 

چشم ریز کردم و از پله ها آرام باال رفتم. 

با تلفنش حرف میزد: 

حق نداری بچه من رو ببری،تو قرار گذاشتی بعد  -

طالق جیمی رو نخوای. 

اخم هایم در هم رفت،تیرم به سنگ خورد 

 یر بود! این بدبخت که خودش درگ 

سرم را خم کردم تا برگردم که از الی دراتاق نیمه باز  

صدایی شنیدم!در را باز کردم و وارد اتاق شدم. 

یک اتاق بزرگ مخصوص عوض کردن لباس. 

 پشِت پرده مردی با تلفنش حرف میزد: 

مرده که مرده،من تورو بعدا بازخواستت می کنم. -
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ردی  اون همه شیشه رو چه جوری تو بدنش جاسازی ک 

که هم بچه رو پوکونده هم شیشه حروم شده؟ 

دستم را جلوی دهانم گذاشتم. 

دوباره صدای مرد بلند شد: 

احمق بچه برام مهم نیست،یه جایی چالش کن رئیس  -

 سرت رو میبره از دکتر خبر نداری؟ 

بچه های قاچاقی رو بردی پیشش؟مشتری های من  

 جنساشون رو سریع تر می خوان 

 و لولیتا خبرش رو بهم بده.   برای الیِو شکنجه 

مرد داشت از پشت پرده بیرون می آمد و وحشت زده  

 . مانده بودم چه کنم.. 

 دست و پایم را گم کرده بودم 

دستی دور کمرم و دهانم پیچید و به عقب کشیده شدم و  

 دروِن کمد پنهان شدیم. 

در کمد را بست و مرا که قبض روح شده و تقال می  

برگرداند از البه الی لباس    کردم را به سمت خودش 

های آویزان شده از جالباسی و نوری که از درز کمد  

به داخل رنگ بخشیده بود لنگه به لنگه های قهوه ای  

 آبیش را دیدم. 

خیالم راحت شد و دستش را جلوی بینیش به عالمت  

 هیس گرفت و دستش را از جلوی دهانم برداشت. 
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#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  96ت  پار   ��

 نفس عمیقی کشیدم. 

سردین کمی درکمد را باز کرد و عالمت داد چهره  

 طرف را ببینم. 

 خم شدم و مردک از پشت پرده بیرون آمد. 

 زل زده نگاهش کردم. 

 یک مرد با ته ریش و کت شلواری دودی. 

 سبزه و چشمانی بادمی و قهوه ای. 

 سنش به چهل نمی رسید اندام الغری داشت. 

 ردم. دقیق اسکنش ک 

 به سمت در رفت اما لحظه ای مکث کرد. 

به کمد خیره شد،وحشت زده عقب رفتم و  سردین  

فوری کمرم را گرفت و مرا به خود چسباند و شنِل  

آویزان از جالباسی را  جلویمان گرفت وحشت زده  

 نگاهش کردم. 
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از هول زدگی سکسکه ام گرفت و فوری کالفه دستش  

را به پیشانی ام    را روی دهنم گذاشت و پیشانی اش 

چسباند. در کمد تا نیمه باز شد و چشمانم را وحشت  

 زده بستم. 

 نفس های داغ سردین صورتم را  

 می سوزاند. 

در کمد دوباره بسته شد و صدای قدم هایش و بعد  

 صدای در اتاق! 

چشمان وحشت زده ام باز شد نگاهم در رنگ دانه    

 های عجیب و غریب چشمان تابه تا اش گیر کرد. 

نفس عمیقی کشید و با چشمان گرد و چهره ی کبود  

شده به دستانش که قفل دهانم بود چنگ زدم نمی  

توانستم نفس بکشم. 

متفکر گفت: 

 چته؟ -

خیره کمی به تکان تکان خوردنم زل زد و گفت: 

آها داری خفه میشی؟ -

نیشخندی زد و دستش را برداشت و گفت: 

هنوز زوده بمیری -
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سرعت به سینه اش کوبیدم و  تند نفس کشیدم و با  

دستش را از دور کمرم باز کردم..خندید و در کمد را  

 باز کرد و هردو خارج شدیم. 

زنی مسن درست روبه رویمان ایستاده و با دهنی باز  

 نگاهمان می کرد 

کیف دستی اش از دستش افتاد و خشک شده اول به  

من و سردین بعد به لباس های نامرتبمان و بعد کمد زل  

 . زد 

 کشیده کشیده گفت: 

 خدای من! -

هم زمان خم شد و کیفش را برداشت و با سرعت از  

اتاق خارج شد. 

سردین با ابروهای باال رفته گفت: 

 زشته...واقعا زشته قضاوت می کنن! -

مگه هر دختر و پسری که برن تو کمد بیان بیرون  

 حتما کاری دارن می کنن؟ 

: سرش را به سمتم خم کرد و با نیشخند گفت 

شاید برن قایم باشک بازی! -

با حرص دنباله لباسم را چنگ زدم و گفتم: 

 فقط بمیر سردین -

در حال خروج از اتاق بودم که گفت: 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



 قابلی نداشت. -

با حرص برگشتم و نگاهش کردم. 

 چی؟ -

به کمد اشاره کرد و گفت: 

این که نجاتت دادم. -

با اخم های در هم از اتاق خارج شدم و پیراهنم را  

 تب کردم و وارد سالن شدم. مر 

 سردین هم پشت سرم آمد. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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کارن به سمتم آمد و کنار من و سردین ایستاد و خیره  

به مازراتی گفت: 

گوش کردی به حرفاش؟ -

این جمله را روبه سردین گفت 

 سردین خیره به کارن گفت: 

مانه است. آره،خودشه!از افراِد همون ساز -
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شریکی کار می کنن هم لولیتا هم قاچاق اعضای بدن  

 هم جاسازی مواد مخدر. 

 کارن اخم کرد و گفت: 

مامورام بیرونن به محض این که بره بیرون  -

میگیرنش. 

سردین با لبخند به جمعیت زل زد و گفت: 

این تیز هوشیت گاهی متعجبم می کنه. -

ستش را  کارن سوالی سردین را نگاه کرد و سردین د 

جلوی دهانش گذاشت تا قهقهه های جوکر وارانه اش  

 را شروع نکند. 

مامورات می گیرنش و اون هنوز به اتاق بازجویی  -

نرسیده یا کشته میشه یا خودش رو می کشه و یا تو  

اتاق باز جوییت با لبخند بهت نگاه می کنه! 

کارن خیره به سردین گفت: 

خب؟ -

سردین با لبخند گفت: 

نزدیکت نگه دار   دوستت رو -

 دشمنت رو نزدیک تر 

 با گرفتنش هیچ پیشرفتی نمی کنی 

ولی با نزدیکی و تعقیب بهش چرا؛ ما که چهره اش رو  

 شناسایی کردیم 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



ادرس و اسم و فامیلشم که راحته پس نمیتونه غیب  

 شه. 

کارن متفکر به سردین زل زد و کالفه ازما دور شد و  

 به سمت جرمی و یوجین رفت. 

  انداختم و رو به سردین گفتم: ابرو باال 

احساس خوبی داره نه؟ -

 خیره نگاهم کرد که ادامه دادم: 

احساس برتر بودن،زرنگ بودن! -

با نیشخند گفت: 

آره عالیه! -

تک خندی زد و گفت: 

حیف... -

خیره گفتم: 

 چی حیف؟ -

بین تک خندش موهایش را به باال هدایت کرد و به  

 سمت گوشم خم شد و گفت: 

ت این احساس رو تجربه  هیچ وق -

 نمی کنی. 

با بهت نگاهش کردم که نیشخندی زد و از مِن بهت  

 زده فاصله گرفت! 
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رسما گفت که چون زرنگ و برتر نیستم احساس او را  

 نخواهم داشت! 

 اصال تورا باید خدا لعنت کند. 

 لعنتِی باهوش. 

ماهِی جذاِب لنگه به لنگه تورا باید در دریا خفه  

 ن نیست. کرد،جایت در زمی 

 همه چیزت پارادوکس است دیگر. 

 خفه شدِن ماهی در آب پارادوکس است. 

 تورا باید پارادوکس صدا بزنند کال! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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کارن همان کاری که سردین گفت را انجام داد و مردِک  

 عوضی را نگرفت. 

چه راحت راجب به مرگ بچه حرف میزد،می گفت در  

 ک گودال چالش کنید مهم شیشه هاست! ی 

 برخی انسان ها برای انسانیت آفریده نشده اند. 

 آماده اند حیوانیت را تکامل ببخشند. 
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از میهمانی خارج شدیم و به سمت همان گلدان بزرگ  

 رفتم و کوله ام را برداشتم. 

جدا جدا هر یک به سمت ماشین ها رفتند و سردین از  

 بود!   همه شیک تر با موتور آمده 

 کارن در حال ظاهر سازی و خداحافظی از من گفت: 

با جرمی و یوجین برگرد خونه سرخیابون منتظرت  -

می مونن من باید برم اداره. 

 سری تکان دادم و سوار ماشینش شد و رفت. 

آرام آرام به سمت  سر خیابان رفتم اما یوجین و جرمی  

نبودند. 

عا شک  متعجب چشم چرخاندم، اگر کسی مرا میدید قط 

می کرد با این پیراهن قیمتی از مهمانی میلیونر ها  

 خارج شدم و ماشین ندارم! 

با صدای موتور درست از پشت سرم برگشتم و وحشت  

 زده چسبیدم به دیوار. 

سردین میخ ترمز گرفت و گفت: 

 بشین -

با خنده تمسخر آمیزی گفتم: 

هاهاها با این پیرهن؟ -

 ادایم را در اورد و گفت: 

پس بمون تا بیان با نفت کش ببرنت هاهاها، -
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با بهت نگهاش کردم که گاز داد تا برود که داد زدم: 

صبر کن! -

با نیشخند نگاهم کرد،عصبی زیپ کوله ام را باز کردم  

و شلوار جینم را بیرون کشیدم و به سردین پشت کردم  

و پشت درخت از زیر دامن شلوار را پوشیدم و دکمه  

اش را زدم. 

هم عوض کردم و از زیر دامن زیپ  کفش هایم را  

مخفی اش را کشیدم و دامن پیراهن جدا شد. 

از اعماق کوله ام کافشن چرمم را دراوردم روی  

پیراهن پوشیدم و لباس را به سختی درون کوله جای  

دادم و زیپش را به زور بستم از پشت درخت بیرون  

آمدم و  و با کشی که در جیب شلوار جینم بود موهایم  

اال بستم و سردین سر برگرداند و سوتی زد و گفت: را ب 

 چه مجهز! -

نیشخند زدم و با یک پرش روی موتور پریدم 

به کافشن چرمش اشاره کردم: 

خودتم مجهزی -

صدای خشن و سردش را شنیدم: 

جات بودم سفت تر می گرفتم. -

ناگهان حرکت کرد جوری که اگر در لحظه آخر به  

م از زمین جمع می شد. کمرش چنگ نزده بودم الشه ا 
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 جیغی کشیدم و  به کمرش چسبیدم. 

صدای قهقه اش در میان امواج صدای موتور و باد به  

گوشم رسید و باعث شد از شدت ترس و هیجان بخندم. 

 این پسر بی شک دیوانه بود. 

 دیوانه ای باهوش با چشمانی تا به تا 

 او خاص نباشد که باشد؟ 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  99پارت    ��

خیابان هارا با سرعت طی می کرد و هیجان زده جیغ  

زدم: 

موتور از کجا آوردی؟ -

بلند داد زد: 

ماِل خودمه گفتم برام آوردنش. -

ازش کمی فاصله گرفتم که گفت: 

محکم بگیر -

برای این که بشنود جیغ زدم: 

نه خوبه -
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شانه ای باال انداخت و ناگهان ترمز گرفت که جیغی  

 و به کمرش چسبیدم. زدم  

 وحشت زده دستانم را دورش حلقه کردم: 

روانی! -

خندید و دوباره گاز داد. 

موتور رو که جلوی خانه نگه داشت نفس راحتی  

کشیدم و دستانم را از دورش باز کردم و با لبخند از  

موتور پریدم پایین و به کوله ام چنگ زدم و برش  

 داشتم. 

کرد که درها باز  سردین داشت موتور را خاموش می  

شدن و کارن با سرعت بیرون آمد و گفت: 

 ترسا! -

با لبخند نگاهش کردم. 

بله. -

با اخم های در هم به من و سردین زل زد و گفت: 

مگه نگفتم با یوجین و جرمی بیا؟ -

گیج به اخم هایش زل زدم. 

 اونا نیومدن -

کارن روبه روی سردین ایستاد و به چشمان بی خیال  

زل زد. سردین عصبی  
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اونا داشتن میومدن، اما نمی دونم چه طور باِک پِر  -

بنزینشون خالی شده! 

سردین بلند و قهقهه وارانه خندید و گفت: 

 جدی! کاِر چه آدم بی شعوری بوده -

با بهت به نگاه ریز شده و مشکوک کارن روی سردین  

زل زدم. 

 کارن اخم کرده گفت: 

مطمئنی تو این وسط کاری نکردی؟ -

بلند خندید و گفت: سردین  

 آره -

درست بعد گفتن این حرف جدی به کارن زل زد و گفت: 

 نه -

شانه ای باال انداخت و بی خیال گفت: 

از من هیچی بعید نیست. -

با انگشت سبابه اش به پیشانی کارن زد: 

 این رو بفهم. -

کارن عصبی به سمتش قدم برداشتم که فوری گفتم: 

 کارن! -

هت زده گفتم: کارن کالفه نگاهم کرد ب 

چه خبره! -

درها باز شدن و جرمی  به سمتمان آمد و گفت: 
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 کارن از مرکز خبر دادن نگهبانه به هوش اومده. -

با هیجان نگاهش کردم و کارن هم لبخندی زد و گفت: 

 عالیه -

کارن به سمت جرمی رفت و گوشی اش را از جرمی  

گرفت و به داخل رفت. 

رو به سردین گفتم: 

چی بود؟   جریان بنزین -

 برگشت و سرش را روی شانه ی چپش کج کرد: 

آنشرلی کوچولو، اقا پلیسمون عالقه زیادی به گره  -

زدن اعصاِب مغزی من به هم داره. 

سرش و خم کرد و گفت: 

من یاد گرفتم زیاد جواب ندم. -

 تو ام یاد بگیر زیاد نپرسی. 

با حرص نگاهش کردم که چشمکی زد و کافشنش را  

نداخت و سوت زنان وارد خانه شد. روی شانه اش ا 

 پشت سرش رفتم و کالفه گفتم: 

بی خیال ترسا مهم نگهبانه است که به هوش اومد. -

امشب شب شانِس. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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��  100پارت    ��

 *** 

در سالن انتظار نشسته بودم و کارن و دامیا با دکتر  

 حرف می زدند. 

روبه رویم تکیه زده    سردین دست به سینه به دیوار 

 بود. 

 دامیا به سمتم آمد و فوری بلند شدم: 

دکتر چی گفت؟ -

 کالفه سبزینه نگاهش را از چشمانم گرفت و گفت: 

میگه تازه به هوش اومده،شرایطش کامال ثابت نشده  -

اجازه مالقات و بازجویی رو فعال نمیده. 

 سرتکان دادم و کارن به سمتمان آمد و گفت: 

اتاقش گذاشتیم که هر هشت ساعت    یه نگهبان دم -

جاش رو با نگهبان بعدی عوض می کنه. 

 االنم نگهبان جدیده میاد می تونیم بریم. 

 فردا باید برا بازجوییش بیایم. 

 نفسم را کالفه از سینه خارج کردم. 

 برخواستم که کارن گفت: 
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چند لحظه می تونی همین جا بشینی؟من و سردین و  -

دسِت هکِر و سربازه یه    دامیا بریم راجِب سوختگی 

اطالعاتی از دکتره همکارمون بگیریم. 

ببینیم با چی دستشون رو میسوزونن. 

سردین بی حوصله گفت: 

 من نمیام،ِحِسش نیس -

سردین آمد کنار من بنشیند که کارن اخم کرده بازویش  

 را گرفت و گفت: 

نه بهت نیاز داریم،ازاد شدی که کمک کنی. -

ن نیشخند زد و گفت: سردین بی حوصله به کار 

صد در صد -

لپم را باد کردم 

خب منم باهاتون میام. -

 کارن اخم کرده گفت: 

کار خاصی نمی خوایم بکنیم ترسا بشین همین جا. -

 با بهت نگاهش کردم. 

سردین با پوزخند گفت: 

عجیب شدی کارن؟ -

کارن عصبی گفت: 

بریم -

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



و به سمت راه رو رفت،سردین خندید و به دنبالش راه  

افتاد دامیا هم نگاهش را از کارن جدا کرد و شانه ای  

باال انداخت و رفت. 

رفتار کارن عجیب بود، انگار نمی خواست من و  

سردین در کنار هم باشیم! 

از دیشب تمام تالشش را کرده بود تا لحظه ای من و  

سردین تنها نمانیم! 

 نگهباِن جلوی در که پسری قد بلند و سبزه بود 

تش زل زد و در حال عبور از کنارم گفت: کالفه به ساع 

زمان تعویِض نگهباِن االن نگهباِن بعدی میاد  -

 حواستون به اتاق باشه. 

 سرتکان دادم و رفت. 

تا از راه رو خارج شد مانند فنر از جایم پریدم و با  

تردید به در اتاق زل زدم، پرستاری از راه رو عبور  

 از کردم. کرد و مضطرب به سمت در رفتم و در را ب 

از میان دست گاه ها و سیم های دور و برش  

 تشخیصش دادم. 

 قاتِل حیوان صفت! 

صحنه خفه کردن مدیر یتیم خانه و صدایش هنگام  

دزدیدن الیسا در سرم چرخ خورد و نگاهم از نفرت  

 لبریز شد. 
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به سمتش رفتم و چشمانش را آرام باز کرد. 

 نفرت زده گفتم: 

خواهرم کجاست؟ -

 یش را باز و بسته کرد. گیج  پلک ها 

دستانش را کمی باال اورد و دوباره روی تخت انداخت 

با صدای خش دار و گرفته ای بیمار گونه گفت: 

خ...خواهرت؟ -

 با حرص به سمتش خم شدم و گفتم: 

همه چیت رو شده، از این جا که مرخص بشی اعدام  -

میشی حداقل بارت رو کم تر کن! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  100ادامه ی پارت    ��

 با حرص به سمتش خم شدم و گفتم: 

همه چیت رو شده، از این جا که مرخص بشی اعدام  -

میشی حداقل بارت رو کم تر کن! 

 بی حال نیشخند زد و گفت: 

م...من کارم خ...خیلی وقِت تمومه. -
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گیج نگاهش کردم که چشمانش را به نگاه مبهوتم  

 دوخت و گفت: 

تون رو به ما د...دادین. خودتون خواهر -

با بهت گفتم: 

 چرا چرت میگی؟ -

نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست و گفت: 

ب...باباِی خ...خوش خنده ای داری -

نفسم به تنگ آمد و قلبم در وجودم متالشی شد. 

 چشمانم گرد شد و گفت: 

تو کسی رو که پشت همه این ماجراهاست رو  -

دیدی...چ...چشم های عجیبی د... 

 داره اسمش... 

در اتاق باز شد و نگهبان اخم کرده نگاهم کرد و گفت: 

برید بیرون، به چه حقی این جایید. -

با بهت گفتم: 

صبر کن -

برگشتم تا ادامه جمله اش را بشنوم که نگهبان به  

سمتم آمد و بازویم را گرفت و مرا به سمت خروج از  

اتاق کشید. 

 ولم کن داشت می گفت. -

یرون انداخت و در اتاق را بست. از اتاق مرا ب 
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با حرص به در کوبیدم و داد زدم: 

داشت همه چیز رو می گفت. -

کالفه به موهایم چنگ زدم. 

روی صندلی های انتظار نشستم. 

بگذار کارن بیاید،می گویم خودش برود و ادامه حرف  

 های مردِک قاتل را بشنود. 

ه سمت  نگهباِن الغر اندام و قد کوتاهی ُدنات به دست ب 

اتاِق مردک قاتل آمد و با لبخند گفت: 

دیر کردم یکم لطفا به دادستان نگید. -

نه ایرادی ن... -

 چشمانم گرد و دهانم  نیمه باز ماند. 

اگر نگهبان تازه رسیده است...آن نگهبانی که وارد  

 اتاق شد که بود!؟ 

خیمه شب بازی کپشن: 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  101پارت    ��

بهت زده از جای پریدم و نگهبان را هول دادم و در  

 اتاق را باز کردم. 
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درست هم زمان با باز شدن در کسی با شدت به عقب  

هولم داد به گونه ای که به نگهباِن پشت سرم خوردم و  

 هردو به زمین افتادیم. 

نگهبان بر اثر خوردن سرش به زمین گیج شد و  

 ونی بود. دستانش را از زیر سرش بلند کرد و خ 

 با بهت بلند شدم و جیغ زدم: 

 کمک -

و پشت سِر مردی که با یونی فرم پلیسی در حال فرار  

بود دویدم. 

 دستش اسلحه بود! 

نفس نفس زنان در بین سرازیر شدن از پله ها پشت  

سِر مرِد قالبی دوباره جیغ زدم: 

کمک -

 پرستار ها بهت زده نگهبان هارا خبر کردند. 

به سمت خروجی می دوید. وارد محوطه شدیم و  

جیغ زدم: 

وایسا! -

دستم را روی پهلویم گذاشته بودم و هم چنان پشت  

 سرش می دویدم. 

دو نگهبان از پشت ساختمان به سمتش دویدند که با  

 اسلحه به هردو شلیک کرد. 
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وحشت زده لحظه ای مکث کردم اما بازم بی توجه 

دنبالش دویدم. 

یدم. صدای فریاِد کارن را پشت سرم شن 

ماشین مدل باال و مشکی رنگی با شیشه های دودی  

جلوی مرد ترمز زد و در ها باز شد و او داشت خودش  

را درون ماشین پرت می کرد که به بازویش چنگ زدم  

و اورا به سمت خودم برگرداندم. 

و به خاطر ناگهانی بودن کارم اسلحه از دستش افتاد. 

افتادم.   با پشت دست به دهانم کوبید و به زمین 

خواست دوباره درون ماشین بشیند که این بار بی  

توجه به دهان خون زده ام پایش را چنگ زدم. 

هر کار می کرد پایش را رها نمی کردم. 

بی توجه به ضربات پی در پی پایش به قفسه سینه ام 

 رهایش نمی کردم. 

به بازویم چنگ انداخت و بلندم کرد و به درون ماشین  

پرتم کرد. 

 ت زده جیغ زدم و خودش هم نشست جلو. وحش 

به سمت در هجوم آوردم که مردی که کنارم با ماسک  

 نشسته بود به بازویم چنگ زد و نگهم داشت. 

از پشت شیشه سردین و کارن رو دیدم و جیغ زدم: 

کارن! -
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کارن با اسلحه جلوی ماشین ایستاد و به شیشه های  

روی گاز  ِضد گلوله شلیک می کرد و راننده پایش را  

گذاشت که شیشه سمت من خورد شد و بازویم کشیده  

شد و آن قدر حرکتش سریع و قدرتمند بود که مردی  

که بازویم را گرفته بود نتوانست مقاومت کند و به  

سمت پنجره کشیده شدم و از ماشین به بیرون پرت  

شدم و روی شخصی که مرا گرفته بود افتادم. 

با بهت و ترسیده جیغ زدم: 

دین! سر -

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��  102پارت    ��

سر برگرداندم و ماشین بی توجه به شلیک های مکرر  

سردین و دامیا گاز داد و جوری از کنار دامیا گذشت که  

آینه بغلش به پهلوی دامیا اثابت کرد و دامیا افتاد. 

 ترسا...ترسا -

با بهت سر بلند کردم و به نگاه سرخِ سردین چشم  

وختم..به بازو و پهلویم زل زده بود. د 
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نگهام به همان سمت کشیده شد. 

تکه ای شیشه در بازویم و تکه ای دیگر در پهلویم  

فرو رفته بود. 

زمانی که سردین شیشه ماشین را شکست و مرا  

بیرون کشید حتما شیشه خورده در بدنم فرو رفته بود. 

بهت زده و بی حال دستانم را روی دهانم کشیدم. 

هجوم چیزی از معده تا دهانم را حس کردم و کف  

دستانم را بر زمین کوبیدم و خم شدم. 

هرچه که بود را به همراه جان دادنم باال آوردم. 

چشم که باز کردم، چمن ها خون زده و سرخ بودنند 

ته گلویم می سوخت و دو تا دندان های جلویم درد می  

شید.قلبم درد  کردنند و انگار تا مغز استخوانم تیر می ک 

می کرد و سینه ام می سوخت 

نگاهم تار شد و به زمین افتادم. 

سردین دستانش را به سمتم آورد. 

 پشت مشتش خونی و پر از خورِد شیشه بود. 

دستش را دور کمر و زیر زانوانم بند کرد و بلندم کرد  

. و آخِ عمیقی گفتم و سرم را در سینه اش پنهان کردم 

چولو خوب میشی آنشرلی کو -

 خوب میشی 

من و تو خیلی داستانا برای تعریف کردن داریم. 
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صدای خش دارش را بین حجم اندوهی از سر و صداها  

 می شنیدم. 

چشمانم کم کم خمار شد و پلک هایم سنگین و سنگین  

تر؛صدای آژیر ماشین های پلیس در سرم چرخ می  

 زدند. 

 * 

 چشمانم را آهسته باز کردم. 

 اتاق چرخاندم.   نگاه گیج و تارم را در 

 کارن روبه رویم نشسته و به چشمانم زل زده بود. 

زیر چشمانش به کبودی میزد و موها و لباس هایش به  

 هم ریخته بود. 

خوبی؟ -

گیج برگشتم و نگاهش کردم: 

 چند ساعته این جام؟ -

چشمانش را بست و کالفه گفت: 

بیست و هشت ساعت. -

ابروهایم باال رفت و کشیده گفتم: 

تین... نتونس -

میان جمله ام پرید و گفت: 

 نتونستیم! -

با سری خمیده عصبی غرید: 
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نتونستیم اون آشغاال رو بگیریم؛ نتونستیم نگهباِن  -

یتیم خونه رو زنده نگه داریم 

دیر رسیدیم. 

وقتی رفتیم تو اتاق دیدیم مرده 

با بالشت خفش کرده بود. 

نفسم گرفت و بغض کرده گفتم: 

 تو این ماجرا دست داره. قبل مرگش گفت بابام  -

گفت کسی که تو این ماجراست چشمای عجیبی داره  

 خواست اسمش ر و بگه ولی نشد. 

کارن چشمانش ریز شد و گوشه چشمانش را با دو  

انگشت شصت و سبابه ماساژ داد. 

دیگه مخم کار نمی کنه! -

بغض کرده نگاهش کردم: 

 منم. -

خیمه شب بازی کپشن: 

#خیمه_شب_بازی 

 ریدی #مرجان_ف 
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با بغض و صدایی که خراشیده بود لب زدم 
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می دونی دیگه خسته شدم -

بریدم! دیگه طاقت ندارم...خستم 

دوست دارم سرم رو بزارم بمیرم. 

خودم رو مچاله کنم بندازم یه جای دور، دست هیچ  

نرسه..   کس بهم 

من از زندگی می خوام انصراف بدم. 

 زد آروم گفتم: نیشخند زد و به سقف زل  

مگه شیشه های جلوی ماشینه ضد گلوله نبود؟چه  -

طوری سردین شیشه بغل رو شکست؟ 

شانه اش را باال انداخت و گفت: 

حتما این سمت ضد گلوله نبوده -

 نفس عمیقی کشیدم و زل زده بهش گفتم: 

مگه نگفته بودی از سردین هیچی تو دستتون ندارین  -

فقط چون با اون    و پرونده اش یه جورایی سفیده و 

سازماِن کار می کرده حبس خورده! 

سر تکون داد و ادامه دادم: 

پس چه جوری دنیس اون مرتیکه زندانبانه گفت  -

سردین خواسته ماهواره هارو تو فضا ازبین ببره و  

خیلی کارای دیگه...و این که یادمه تو دعوایی ک  

 باهاش کردی بهش گفتی قاتل خانوادشه. 

 کشید و گفت: کارن نفس عمیقی  
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تا موقعی ک دست ما بود چیز زیادی ازش نداشتیم،  -

بعد از این ک ازش تست هوش گرفتن و رکورد آخرین  

فرد نابغه دنیارو شکست بردنش زندان چاله و اون جا  

فهمیدن زندگیش پیچیده تر از این حرفاست بعد از  

اوردنشم دنیس بهم پرونده اش رو داد تا جایی که من  

مرگ کل اعضای خانوادش شده و همه  میدونم باعث  

 رو سوزونده 

بهت زده نگاهش کردم سری تکون داد و گفت: 

میدونم عجیبه،اما انیشتین و استیون هاویکنگم  -

ضریب هوشیشون چند پله پایین تر از سردین  

بوده...دقیق یادم نیست ضریب هوشیش. 

یا باال تر بود ۱۶۴  

رکورد زده!  

نکردن  ولی اصال رسانه ها اعالمش  

 اون مهره سوخته دنیاست! 

باید مخفی باشه وگرنه به خاطر هوش سیاهش ازش  

استفاده ابزاری می کنن 

اخم کرده و بهت زده گفتم: 

 خانوادش رو کشته!؟ -

کارن اخم کرده نگاهم کرد و گفت: 
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ازش دور باش ترسا،سردین خطرناکه -

سرتکان دادم و برخواست و گفت: 

مرخصت میکنن به زودی -

 استراحت کن. یکم  

 بدون جواب نگاهش کردم و از اتاق خارج شد. 

سردین خطرناک بود و خودش را جلوی گلوله می  

 انداخت؟خطرناک بود و با ماشین سپر من میشد! 

خطرناک بود و مرا از نردباِن آویزان هلکوپتر جدا کرد  

 و نجاتم داد،سردین را باید دوری می کردم و 

کرد و مرا بیرون    با مشتش شیشه ماشین را خورد می 

 می کشید و نجاتم میداد! 

 آدم مگر می تواند از فرشته نجاتش دوری کند؟ 

 او را خدافرستاده بود. 

 تا با تاریکی هایش مرا در خود پنهان کند 

 محافظت کند...زنده نگهم دارد 

 مرا چه شده؟ 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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 ***

مان پایم را از لبه ی نیمه شب بود و خیره به آس 

پشتبام آویزان کرده و در هوا تکان تکان می دادم 

با الیسا این کارا می کردیم...شبانه به پشت بام می  

 آمدیم و به دنبال ستاریمان می گشتیم. 

و گاهی آن قدر حرف میزدیم و ستاره هارا می شمردیم  

که خوابمان می برد. 

از درد   مسکن و دارو هایم را خورده وچند ساعتی 

پهلو و دستانم راحت بودم. 

از زمانی که مرخص شده و به همراه کارن به خانه  

برگشته بودم سردین را ندیده بودم 

در اتاقش بود... 

باید از او تشکر می کردم. 

 این جا، جای منه -

بهت زده و ترسیده برگشتم و به خاطر برگشتن سریعم  

 کمی به سمت خیابان مایل شدم 

ا گرفت و مرا کمی به عقب کشاند و  سردین بازویم ر 

 کنارم نشست و گفت: 

می خوای دوباره راهی بیمارستان شی؟ -

یا شایدم بغل دوست داری! 
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بهت زده دستانم را از روی قلبم برداشتم و گفتم: 

 نخیر -

به آسمان زل زد و آرام گفتم: 

این جا جای توعه!؟ -

سر تکان داد و گفت: 

آره شبا میام این باال -

ن دادم و گفتم: سر تکا 

دیگه نمیام شرمنده -

 برگشت و به نیم رخم زل زد و گفت: 

اگه قول بدی تازمانی که این جاییم رو سلوالی عصبیم  -

قدم نزنی میتونی تو ام بیای 

ابرو باال انداختم و گفتم: 

واقعا؟ -

خیره به چشمانم نیشخند زد: 

 واقعا -

به ستاره ها چشم دوختم: 

مرسی که نجاتم دادی -

 کر گفت: متف 

قابلی نداشتن -

متفکر گفتم: 

نداشتن!؟ -
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لپش را باد کرد و متفکر گفت: 

فکر کنم نزدیک چهار پنج باری نجاتت داده باشم... -

 خندیدم و گفتم: 

آره...یا تو سومپر منی یا من زیادی درحال مردنم. -

ابرو باال انداخت و با نیشخند گفت: 

قطعا دومی -

: لبم را گزیدم و با تردید گفتم 

میتونم یه سوال بپرسم؟ -

 بیخیال به آسمان زل زد و گفت: 

آره تو آزادی هر سوالی که دلت میخواد بپرسی -

ابرو باال انداختم و با اطمینان بیشتری پرسیدم: 

چرا خانوات رو کشتی؟ -

هم چنان به آسمان زل زده و سیبک گلویش لحظه ای  

 باال و پایین شد. 

منتظر نگاهش کردم و گفتم: 

دیگه... بگو  -

 بدون برگشتن همان طور خیره به آسمان گفت: 

گقتم آزادی هر سوالی که دلت میخواد بپرسی ولی  -

 نگفتم قراره جواب بدم! 

با چشمانی گرد شده نگاهش کردم و با اخم گفتم: 

خیلی ممنون از جوابت جناب خوش مزه! -
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با حرص برگشتم و پایم را زمین گذاشتم و بلند شدم به  

بام رفتم که صدایش را شنیدم: سمت دِر پشت  

 من نکشتمشون -

خیمه شب بازی کپشن: 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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بهت زده در جای میخکوب شدم و فوری سرم را  

 برگرداندم 

اما کارن گ... -

با پوزخند گفت: 

کارن زیادی حرف می زنه -

به سمتش رفتم و کنارش برخالف جهتش نشستم و  

روبه رویش با همان صدای بم و خش دارش  خیره به  

 گفت: 

هیفده سالم بود و تو دانشگاه آکسفورد قبول شده  -

 بودم 

جهشی می رفتم باال، 
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یه پدر معلم و یه مادِر دام پزشک یه گربه ام مثل خودم  

 داشتم تازه به دنیا اومده بود 

 خب اون موقع ها ام مثل االن نبودم 

دختر بازی و تفریح  فقط خیلی کنجکاو بودم همه دنبال  

و من دل و روده کامپیوتر و رادیو رو میریختم بیرون  

 و از اول سر همش می کردم. 

رو یه ازمایشام کار می کردم و مامان بابام مثل همیشه  

 داشتن دعوا می کردن. 

نیشخندی زد و موهایش را با چنگ زدن به باال هدایت  

 کرد و ادامه داد: 

دم خطرناک بود ماده ای داشتم روش کار می کر -

در همین حد بدون که قابلیت انفجار داشت. 

زیر شعله اش رو داشتم تنظیم می کردم تا مواد رو  

مخلوط کنم که صدای جیغ مامانم رو شنیدم. 

دوییدم بیرون اتاق و ... 

با پوزخند سرش را پایین انداخت و بلند و ترسناک  

قهقه زد 

 یادم رفت شعله رو خاموش کنم -

دان گرفت و بعد از مکثی با ته مایه خنده  لبش را به دن 

 اش گفت: 

بابام مامانم رو زده بود،با بابام درگیر شدم. -
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عصبی بود 

منم سنم کم و الغر مردنی بودم. 

هولم داد از تو خونه بیرون و داد زد دخالت نکنم. 

 در رو روم بست و رفت داخل 

بلند قهقهه زد و میان خنده های منقطع منقطع گفت: 

ام...هههاههه... منفجر..هههه شد! خونه  -

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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بهت زده نگاهش کردم،گردنش کبود و رگ های کنار  

گردنش برجسته شده اما هم چنان دیوانه وارانه می  

خندید 

بهت زده دستانم را روی شانه اش گذاشتم که تکان  

 گرفت تا  سختی خورد و با فکی قفل شده دستش را باال 

مانع دست زدنش شوم. 

 بعدش دیوونه شدم،فرار کردم -

هیچ جایی رو نداشتم میدکنستم معلوم میشه کار منه... 
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میدونستم برام پرونده درست میکنن و باید قید  

اکسفورد رو بزنم بیفتم زندان... 

همه همسایه ها دیدن که با بابام دعوا کردم و اومدم  

دعوا می کنم.   بیرون میدونستن همش با بابام 

آیندم نابود میشد 

بعد سه روز که تو یه هتل داغون قایم شده بودم. 

و هم چنان تو شوک بودم و قدرت صحبت کردنم رو از  

دست داده بودم یکی اومد دیدنم! 

یه مرد کت شلواری، خیلی عجیب غریب بود. 

 همون قدرم ترسناک بود 

بی  گفت یه سازمان هست که میتونه گذشتم رو پاک کنه  

هویتم کنه زنده نگهم داره و بهم همه چی میده قبول  

کردم؛عضو سازمان شدم و شاگرد اون مرد شدم بهم  

آموزش داد بزرگم کرد! 

 با این که فاصله سنی آن چنان نداشتیم 

ولی اونم نابغه محسوب میشد،نابغه بود که با چشمای  

کور میتونست ضربه فنیم کنه 

مبهوت گفتم : 

 اسمش چی بود؟ -

ه به آسمان با نیشخند گفت: خیر 
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ما بهش میگیم هیوال...اما از اون جایی که االن از  -

سازمان رفته و سازمان نابود شده ایرادی نداره  

 اسمش رو بدونی...اسمش آیواِر...آیوار! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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متفکر گفتم: 

شاگرد اون شدی؟ -

با نیشخند گفت: 

ست دست راستشم کسی نمی دون -

مجبور بود برای زنده موندن تو سازمان بقیه رو گول  

بزنه من کارای هک رو می کردم و بقیه فکر می کردن  

 اون با وجود نابینایی هک می کنه 

بهش رانندگی یاد دادم تا بعد این کوری چشماش خوب  

 شد یاد  داشته باشه 

من مخفی بودم تو سازمان مثل روح!هیچ اسمی ازم  

 نیست آیوار که چشماش خوب شد   هیچ جا 

 گفت میتونم برم،منم از سازمان جدا شدم 
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اسمم سردین شده بود اسمی که آیوار روم گذاشت کال  

 آدم بیشعور و نچسبیه ولی باحاله 

مثل برادر یا حاال هرچی منم مثل خودش کرد. 

 با خنده گفتم: 

بی شعور نچسب؟ -

با نیشخند گفت: 

 نه جذاِب خاص! -

دم و گفتم: با تمسخر خندی 

نه بابا! -

شانه ای باال انداخت و گفت: 

شنیدم داداشش رو پیدا کرده.داداششم مثل  -

خودشه،خانوادگی عجیبن! 

 مثل تو؟ -

با نیشخند گفت: 

مثل من -

 سرتکان دادم و گفتم: 

پس چرا به پلیسا بعد این که هویتت فاش شد نگفتی  -

 بی گناهی؟ 

خیره به آسمان گفت: 
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بفهمن عمدی پدر و مادرم رو    چون دیگه الزم نیست -

نکشتم...چون دیگه قرار نیست برم آکسفورد،دیگه  

قرار نیست  مدال های افتخارم رو بزارم جلو خانوادم 

چون همه چی فرق کرده. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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با نیشخند برگشت و نگاهم کرد صدایش عجیب تر و  

گرفته تر از همیشه بود: 

ن دنیس...زندان بانه،اون قدر تو زندانای مختلفی  او -

که بودم شکنجه ام کرد اون قدر روانیم کرد که... 

نیشخند زد و گفت: 

من خودم خودم رو تحویل پلیس دادم،چون دیگه  -

...اونی نیستن که نشون  حوصله مردم رو نداشتم...آدما 

 می دن...همشون وانمود می کنن خوبن! 

الهایی که میرن سر  درحالی که هیوالن..هیو 

کار،دانشگاه...مدرسه و میرن سر قرار با  
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دوستاشون...هیوالهای کوچولویی که هم و اذیت می  

 کنن اما معتقدند آدمن! 

غم زده نگاهش کردم و چه خوب چه بد...او حقیقت را  

 می گفت! 

چرا دنیس این قدر اذیتت کرد؟ -

با پوزخند گفت: 

 چون ازش باهوش ترم -

باز هم به ستاره ها زل زد لبخند زدم و او  

ازش متنفری؟ -

 ابرو باال انداخت و گفت: 

دنیس؟آره اگر راهم باز باشه با بند کفشم خفش می  -

 کنم 

خندیدم و سرش تو کج کرد و به فارسی گفت: 

کارن داره به حرفامون گوش میده -

با بهت به فارسی جواب دادم: 

تو فارسی بلدی صحبت کنی! -

 لبخندی زد و گفت: 

رلی کوچولو من به ده زبان زنده دنیا مسلطم آنش -

خشک شده نگاهش کردم و گفتم: 

 اوپس -

خندید و گفت: 
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االن کارن جونت داره حرفامون رو با فضول بازی  -

کامل میشنوه 

 بهت زده گفتم: 

برای همین فارسی حرف میزنی؟ -

سرتکان داد و خندیدم و گفتم: 

از کجا می دونی میشنوه؟ -

یقه سیوشرتش را برگرداند   ابرو باال انداخت و 

هیچ چیزی دیده نمیشد 

این جا که  چیزی دیده نمیشه! -

ابروباال انداخت و مچ دستم را گرفت و به سمت کاله  

سیوشرت برد بهت زده نگاهش کردم خیره به چشمانم  

انگشتم را روی قسمتی از کاله سیوشرتش کشید از  

ر  روی الیه پارچه به سختی میشد برامدگی چیزی را د 

 زیرش حس کرد 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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خندیدم و خیره به لنگه به لنگه ی براقش گفتم: 
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از کجا فهمیدی؟ -

شانه ای باال انداخت و آرام دستم را رها کرد 

لبخند زدم و او هم نگاهم کرد. 

ایرادی دارد چشمانش را بردارم برای خودم؟ 

مراقبت کنم... قول می دهم به خوبی ازشان  

 هیچ چیزش را نمی خواهم..فقط چشمانش 

چندبار پلک زدم تا از فکر و خیال های صورتی رنگ  

 و تازه به دنیا امده ام رها شوم. 

نفس عمیقی کشیدم و برخواستم و گفتم: 

 من میرم،شب خوش -

برگشت و بلند شد و گفت: 

منم میام خسته شدم -

سر تکان دادم و با هم به خانه برگشتیم. 

به سمت اتاقم رفتم و او خیره نگاهم می کرد. 

همه خوابیده و برق ها خاموش بود 

 ترسا! -

قبل از ورود به اتاق برگشتم و کارن پشت سرم بود  

 برایم جالب بود نامش ریشه ی ایرانی داشت 

با اخم های درهم به سردین که در انتهای راه رو  

ایستاده بود زل زدنگاهش را گرداند و گفت: 

ونیم حرف بزنیم؟ می ت -
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نگاهم را از نیشخند سردین گرفتم. 

 آره -

در اتاقم را باز کردم و او پشت سرم وارد شد در را  

بست و اخم کرده با صدای آرلم گفت: 

ترسا مگه نمیگم نگرد دور و بر سردین؟ -

 ابرو باال انداختم و دست به سینه گفتم: 

گوش کردن به حرفای دیگران کار خوبی نیست -

ش پیش از پیش در هم پیچید و غرید: اخم های 

 من باید ازت مواظبت کنم،وظیفمه -

چند قدم به سمتم برداشت و سرش را بر روی صورتم  

خم کرد 

 عالوه بر وظیفه من... -

صدای باز شدن در اتاق و هم زمان تق تقی باعث شد  

 هر دو برگردیم 

سردین با نگاه آرامی نیم چه لبخندی زد و گفت: 

های! -

هوت نگاهش کردم که ادامه داد: گیج و مب 

 ساعت چنده؟ -

با دهانی نیمه باز نگاهش کردم که کارن با حرص  

 غرید: 

سردین! -
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سردین قهقهه ای زد و گفت: 

 شب خوش! -

پشتش را کرد و کارن برگشت و اخم زده خواست ادامه  

دهد که مضطرب گفتم: 

بهتره بعدا راجبش حرف بزنیم -

ی حرف از اتاق  کمی خیره و عصبی نگاهم کرد و ب 

 خارج شد و در را محکم بست. 

چند بار پلک زدم...سردین را...کارن را...مرا چه شده؟ 

 لب گزیدم و روی تخت نشستم. 

 فردا کار ها داشتم برای انجام دادن باید می خوابیدم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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و    به کوله ام چنگ زدم و موهایم را پشت گوش دادم 

کاله سیوشرت را پایین تر کشیدم،فقط چشمانم مشخص  

 بود. 
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از میان چادر ها می گذشتم و بچه ها از پشت فنس  

نگاهم می کردند،الغر و با لباس هایی بی رنگ و رو و  

 کهنه بودند. 

چاقو را از زیر آستین های سیوشرتم در مشتم فشردم. 

نشسته و سیگار می کشیدند خیره  مرد هایی که دور هم 

نگاهم کردند. 

وحشت زده به قدم های سرعت بخشیدم. 

وارد کوچه شده و پشتم را نگاه کردم. 

دو مرد آرام آرام به سمتم می آمدند، 

هول زده شروع کردم به دویدن 

آن ها همچنان آهسته آهسته پشت سرم بودند. 

بوی سیگار و الکل و هرچه که مسموم بود را به  

راحتی میشد حس کرد. 

وچه رسیدم و روبه رویم تنها حصار  به انتهای ک 

آهنگی و چند چادر بود،زنی با لباس هایی مردانه و  

سیگار به دست نگاهم کرد و نالیدم: 

 کمکم کنید -

پوزخندی زد و به سمت چادرش رفت و وارد چادر شد  

 و زیپش را کشید! 

وحشت زده برگشتم و با دیدن آن مرد چاق و دندان  

 های زردش چشمانم گرد شد. 
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ویم را فوری دراوردم و جیغ زدم: چاق 

گمشو عقب -

نیشخند زد و مرد الغر تر هم نزدیکم شد 

نگاه سرخش را به چشمانم گره زد و با صدای زمختی  

 گفت: 

وقتی داشتی میومدی محله ی  ممنوعه بهت نگفتن ما  -

 از تیزی نمیترسیم؟ 

هم زمان مچ دستم را گرفت و کشید که چاقو بر زمین  

نان ترسیده گفتم: افتاد،نفس نفس ز 

ولم کن من پلیسم -

نیشخند زد و گفت: 

دیگه بد تر -

بیا...گند زدم!مرا چه به این پلیس بازی ها! 

وحشت زده مرد را نگاه کردم 

 ولش می کنی یا نشونت بدم کی از تیزی میترسه؟ -

هردو مرد سر برگرداندند و من با نگاهی بهت زده به  

امرد بود. ،هرچند نامش ن مرد روبه رویم دوختم 

نگاهم کرد و رو به دو مرد عصبانی گفت: 

اون دخترمه ولش کنید. -

دو مرد نگاهم کردند و اخم کرده گفتن: 
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اگر از این جا نبودی همراه با دخترت دل و رودت رو  -

 بیرون کشیده بودیم. 

بابا نیشخند زد و هردو مرد پشت کردنند و آرام آرام از  

 ما دور شدند. 

نفرت زده نگاهش کردم. با حرص نگاهش کردم، 

از قبل هم رنجور تر و بی چاره تر شده بود. 

الیسا گم شده -

هیچی نگفت ذره ای تعجب نکرد! 

 نفرت زده فریاد زدم: 

بابا دخترت گم شده...یه چیزی بگو!نگران شو -

بزار این شک لعنتی از سرم بره که فکر نکنم دخترت  

 رو فروختی! 

د و آرام  نگاهش غرق اشک شد،درسکوت نگاهم کر 

گفت: 

نباید میومدی -

 ناباور به سینه اش کوبیدم و نالیدم: 

بابا دخترت رو فروختی؟به چه قدر؟چند روز مواد؟  -

 خدا لعنتت کنه پدری؟ 

هق زد و شانه هایش لرزید 

 باورم نمیشد! 
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ا به  باورم نمیشد که درسکوتش قبول کرده که الیسا ر 

 آن ها داده،پس آن نگهبان راست می گفت. 

 بغض کرده روی زمین نشسته و هق زدم: 

ب...بابا چی کار کردی؟ -

 به پیشانی اش کوبید و با گریه نالید: 

مدیر پرورشگاه که الیسا رو انتخاب کرد،اون سازمانه  -

ام افتادن دنبالم من رو پیدا کردن... 

یه زندگی عالی  گ...گفتن الیسا هیچی نداره،اونا بهش  

میدن 

گفتن مثل عروسک زندگی می کنه خوش حال میشه  

دیگه به هیچی اعتراض نمی کنه...دیگه گریه نمی کنه. 

 روی زمین نشست و هق زد و بر سرش کوبید: 

مست بودم...باورم شد گفتم باشه،گفتم بعد این که  -

بردینش دیگه پیگیری نمیکنیم و پیش پلیس نمیریم 

 دادن.   بهم پول دادن،مواد 

 دستان لرزان و الغرش را روی دهانش گذاشت. 
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چند وقت گذشت،از مواد و اون حالت در اومدم. -

موادم تموم شد،تازه فهمیدم چه غلطی کردم... 

ر...رفتم همون جایی که من رو برده بودن 

یه کارگاه بود...تاریک بود اون قدر جای پرتی بود که  

نگهبانی نداشت رفتم داخل 

زمین چنگ زد و نعره زد:   گریه کنان به 

رفتم داخل،یه صداهایی میومد...خفه بود رفتم  -

داخل...یه دختر روی میز بود...ولی کوچیک بود. 

دست نداشت...پا نداشت...کور بود،صدام رو نمیشنید 

 نمی تونست حرف بزنه،لباس نداشت 

بچه بود به خدا..سنش کم بود فقط به سقف زل زده بود  

 جنازه بود. الل شده بودم...مثل  

از ترسم فوری    چند نفر وارد شدن،زود من رو گرفتن 

گفتم اومدم بگم که خواهر دخترم افتاده دنبالتون 

ولم کردن 

ناباور نگاهش کردم...چه می گفت! 

 با گریه هق زد: 

آدرست رو دادم،و گفتن خودشونم فهمیدن... -

 گفتم چه بالیی سر الیسام آوردین...خندیدن 

گفتیم مثل یه عروسک داره زندگی  گفتن همون طور که  

 میکنه 
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چشمان سرخش را به چشمان سرخ ترم دوخت و آرام  

و گرفته گفت: 

عروسک لولیتا! -

به موهایم چنگ زدم ، نمی توانستم حرف بزنم 

 بغضم نمی گذاشت! 

آرام و شکسته دست در جیبش فرو کرد و گوشی لمسی  

و کوچکی را به سمتم گرفت و گفت: 

اتاق و بهم مواد میدن بزنم. گفتن برم تو یه  -

گفتن دارن جاشون رو عوض میکنن و دیگه نمیتونم  

 پیداشون کنم و باید دهنم رو ببندم وگرنه پیدام می کنن 

من فقط داد می زدم گریه می کردم،باورم نمیشد همچین  

 غلطی کردم 

 مواد رو گذاشتن جلوم و در رو بستن 

 ه بودم. اونا که رفتن مواد نزدم،یه گوشی تازه دزدید 

دستم بود،یه صدای عجیبی از بیرون اومد داشتن می  

 گفتن فقط مونده دخترای انتقالِی جدیده رو کر کنن 

 بعدشم ببرنشون اسپانیا 

صدا از اتاق کنار من بود، اول صدا آروم بود مثل  

...یه موسیقی ترسناک با صدای خیلی بلند اون  موسیقی 

می شدم کم کم  قدر بلند ک من اتاق بغلی بودم داشتم کر  

 صدای جیغ دخترا بلند شد. 
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جیغاشون دیوونم کرد ترسا..جیغاشون رو ضبط کردم  

تو این گوشیه،لوکیشن اون مکانم فرستادم تو گوشی و  

از چند جا عکس گرفتم. 

همون طور که خواستن مواد زدم و وقتی به هوش  

ه بودم،االن دارم ترک می کنم. اومدم تو همین خراب 

چهار روزه مواد نزدم...ترسا اون صداها...خنده های  

الیسا و تو مدام تو سرمه،ترسا منو ببخش 

با هقهقه خم شد و چاقو را از زمین برداشت و به  

سمتم گرفت و نالید: 

من رو بکش راحت شم،دارم میمیرم. -

 قدرت تکان خوردن هم نداشتم. 

م همان زنی که لباس مردانه داشت  سر برگرداندم و دید 

و داخل چادر بود بیرون از چادر ناباور و با نگاهی  

غرق اشک نگاهمان می کند. 

با بغض و گریه نالید: -
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بهم برای آخرین بار بگو بابا...بزار یکم روحم آروم  -

شه...صد بار خواستم خودم رو بکشم اما منتظر بودم  

پیدات کنم و این گوشی رو بهت بدم. 

ق زدم و خشک شده نگاهش کردم. ه 

 با گریه نالید: 

بهم بگو بابا،خواهش می کنم... -

آروم هق زدم: 

ب..ب -

همه چیز در لحظه اتفاق افتاد...میان فاصله ی بین ِب  

و ِب...مثال ترمز آن ماشین آشنای مشکی...آن مرد  

های نقاب دار با سوختگی روی دست...آن اسلحه های  

 گرفتند. بزرگ که بابا را نشانه  

بابایی که همچنان با نگاهی پر امید و اشک آلود نگاهم  

 می کرد. 

صدایم در نطفه خفه شد...هجوم گلوله ها و تن بابا که  

میان دستان لرزانم افتاد زن که وحشت زده به گوشی  

روی زمین چنگ زد و خودش را درون چادرش پرت  

گلوله ها جیغ زد: کرد و از الی در چادر بین هجوم 

گوشی رو میدم به پلیس،فرار کن   این -

 نمی فهمیدم چه می گوید. 

حجم الغر و ترکیده بابا میان دستانم. 
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دست راستم را خشک شده بلند کردم. 

خون! باز هم بوی خون...باز هم سرخی خون! 

حصار را با ماشین کنار زدند و با سرعت به سمتم  

آمدند 

بابا! -

خون  نمی شنید سرش روی شانه ام و پشتش پر از  

 بود...مرد؟بابا هم مرد! 

بازویم کشیده شد،هیچ چیزی نمی فهمیدم زن زیپ  

 چادر را آرام کشید و از چشمانم جدا شد 

دستی دور دهانم را گرفت و چیزی به گردنم زده  

 شد...گردنم سوخت  

 قطره اشکم چکید... 

 بابا! مرد؟به همین آسانی؟ 

ی  از زمین کنده شدم،بر عکس بابا را میدیدم چشمان ب 

فروغش باز مانده و هم چنان نگاهم می کرد...از  

 دهانش چرا خون می آید! 

 نگاهم تار شد...حتما خواب است. 

 چشمانم بسته شد...بخواب ترسا.. 

 خواب های خوب ببینی...نترس خواب است 

#خیمه_شب_بازی 
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 صدای گوش خراشی می شنیدم 

 اشت بر زمین می نشست انگار هواپیما درکنارم د 

کم کم صداها واضح تر شد...صدای جیغ می  

 شنیدم...جیغ های دردناک و وحشتناک 

چشمانم را باز کرده و نگاه ناباورم را به اطراف  

 دوختم...صدای جیغ دختران بیشتر میشد! 

صدای فریاد ها دیوانه وارانه بود،آن صدای گوش  

 خراش مدام بلند تر میشد...درست از پشت سرم 

 نفسم در نمی آمد...انگار صداها تمامی نداشت 

 مثل شکنجه بود 

قطرات درشت عرق روی شقیقه هایم بازی بازی می  

 کردند 

نیم خیز شدم،پایم با زنجیر بزرگی بسته شده و زنجیر  

 در قسمتی از دیوار فرو رفته بود 

هیچ چیز در اتاق نبود،صدهایی که از بیرون از اتاق  

 می آمد تمامی نداشت 

 سرم چنگ زدم به  
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خفش کنید...ساکت شید،دارم دیوونه میشم -

صدایی که پخش میشد هم زمان با صدای جیغ دختر ها  

ملودی مرگ باری را برایم تداعی می کرد...ترسناک تر  

 از هر ترسناکی 

اتاق نمور و کوچی که سرد بود...روبه رویم یک تخت  

سفید بود،مالفه های رویش خونی بودند! 

قت بود مانده و خشک شده بود خونی که خیلی و 

بوی بدی داشت 

حالت تهوع داشتم 

مرا دزدیده بودند،درست مثل الیسا! 

 با یادآوری بابا نم اشک در چشمانم جوانه زد 

دستم را روی گوش هایم گذاشتم،چرا صداها قطع  

نمیشد...داشتم دیوانه میشدم 

هق زدم: 

 بسه -

صداها بلند تر میشد...فریاد زدم: 

بسه -

برخواستم و به سمت در تا جایی که زنجیر    با شدت 

وصل شده دور مچ پایم اجازه می داد دویدم به در آهنی  

و سیاه رنگ کوبیدم و فریاد زدم: 

بسه...تمومش کنید! -
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با جیغ و گریه به در مشت می کوبیدم و فریاد می زدم  

لحظه ای صداها قطع شد صدای جیغ دختران هم نمی  

دم آمد صدای قدم هایی را شنی 

وحشت زده چند قدم به عقب برداشتم 

صدای قفل در و بعد در ها باز شد 

با دهانی نیمه باز به فرد روبه رویم زل زدم 

 باورم نمیشد حیرت زده نگاهش کردم 

ماسک را از دور گردنش باز کرد و دست کش های  

دستش و روپوش سفیدش پر از خون بود. 

بهت زده نالیدم: 

تو! -

#خیمه_شب_بازی 
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 لکنت زبان گرفته بودم... 

 هیچ چیز مشکوکی از او به یاد نمی آوردم 

در همان چند دیدار کوتاه او خیلی بی طرف و مهربان  

 بود 
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همه را بازی داده بود،کارن را...من را! 

 نامش چه بود؟خدایا نامش چه بود؟ 

پ...پائوال! -

لبخند مهربانی زد و گفت: 

 جانم! -

م زده بود،مگر می شود؟معاون یتیم خانه بود خشک 

 او با آن ها بود؟او و نگهبان با هم دست داشتند؟ 

چرا در آن فیلم مدیر یتیم خانه چیزی از او نگفت! 

ابرویش را باال انداخت و با همان لبخند آرام گفت: 

بشین عزیزم -

بهت زده نگاهش می کردم،با همان لبخند سرش را کج  

از سرش بیرون آورد و نفهمیدم    کرد و دست چپش را 

اما شوکر بزرگ و مخصوصی بود. 

اورا به پهلویم زد و سوزش و درد آنی ای که حس  

کردم باعث شد جیغ کشان بر زمین بیفتم دستم را روی  

پهلوی دردناکم گذاشتم نمی توانستم تکان بخورم. 

با همان لبخند گفت: 

 گفتم که بشین! -

ی رفت گوشه اش  با لبخند به سمت همان تخت خون 

نشست و پایش را روی پا انداخت و گفت: 

تو دختر خیلی خوبی هستی -
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 یه خواهر مسئولیت پذیر! 

خشک شده با درد جیغ زدم: 

دهنت رو ببند -

خندید و میان خنده ی آرامش ناگهان سکوت کرد و  

گفت: 

آه اون مدیره...خبر نداشت من تو این سازمانم -

گنداش رو پاک    من کاراش رو زیر نظر داشتم که 

کنم...گاف نده و کلی چیز دیگه 

 ابرویی باال انداخت و گفت: 

بعد فهمیدم داره زیر آبی میره زود به یکی از افرادم  -

دستور دادم بکشتش و لب تاپش رو پاک کنه 

لبخند زنان نگاهم کرد و گفت: 

نگران نباش مرگ آروم و بی دردی داشت -

ت؟ دهانم نیمه باز مانده بود! چه می گف 

او داشت چه می گفت!   

خشک شده بی توجه به دردم گفتم: 

تو دیوونه ای...مریضی! -

متعجب نگاهم کرد و دستکش های خونی اش را در  

اورد و آن هارا روی تخت گذاشت،موهایش را پشت  

 گوش زد و گفت: 
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اوه ترسا تو اگر رئیس بخش عروسکامون رو ببینی  -

در برابر اون!   می فهمی من دیوونه نیستم یه آدم عادیم 

 چند بار پلک زدم...انگار کابوس  

می دیدم این بوی خون را باور نداشتم نگاه ترسناک و  

مرده ی اورا باور نداشتم...من یقینا به دیده هایم هم  

 باور نداشتم. 

تو چی کاره ای این وسط؟ -

با لبخند گفت: 

اوم من دست راست دکترم،کار خاصی نمی کنم بچه  -

نه و محله های خراِب بدبخت بی چاره  هارو که یتیم خو 

ها برام میارن یه کوچولو براشون آهنگ پخش می  

کنم! وقتی کر شدن و پرده گوششون پاره شد  

گوشاشون رو پانسمان می کنم و اووم بعدشم تار های  

 صوتیش رو از بین میبرم! 

و این که حتما کنجکاوی بدونی چرا قبل از کر کردن  

اللشون نمی کنم؟  

 ند خم شد و با هیجان گفت: با لبخ 

چون لذت جیغاشون رو از دست ندیم به عالوه  -

جیغاشون باعث میشه برای اخرین بار از صداشون  

 لذت ببرن! 
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قدرت تکان خوردن هم نداشتم،مرا اگر تکه تکه ام می  

کردند در این حد نمی مردم! 

کس ادامه داد: آروم و ریل 

اوه خب من یه کارای سخت دیگه ام دارم. -

برای این که گاز نگیرن مشتری هامون رو دندونای  

دخترارو می کشم بعدشم یه قطعه سلیکونی فرو می کنم  

تو فکشون و لثه شون رو با یه الیه نرم میپوشونم که  

لباشون خوش فرم بمونه و مثل پیرزنا آویزون نشه 

عالقه شدیدی به باال آوردن کل  سرم گیج می رفت و  

معده ام روی هیکلش داشتم. 

 ابرو باال انداخت و گفت: 

البته قطع کردن دست و پای دخترا کار من نیست کاره  -

سخت و حساسیه اون رو دکتر انجام میده همون رییس  

 تشکیالتمون 

نفسم باال نمی آمد...خدایا جهنمت را به این دنیا  

 آوردی؟ 
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 با نفرت جیغ زدم: 

می کشمت آشغال شما انسانید؟چرا با بچه ها این کارو  -

 می کنید؟چی بهتون میرسه! 

بلند شد و دستانش را در جیب روپوش سفیدش گذاشت  

 و در حال قدم برداشتن گفت: 

پول...پول دنیارو می گردونه،به عالوه اون بچه ها  -

آخه چه آینده ای دارن؟خانواده هاشون بدبخت تر از  

ردن بعضیا ام که بی نام و  خودشونن و ولشون ک 

نشونن... 

 سرش را چرخواند و گفت: 

ما مشتری های خاصی داریم -

دختر بچه ها را دوست دارن 
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 بهت زده نگاهش می کردم! 

او چه می گفت؟ روانی بود؟سادیسم داشت! 

 همیشان دیوانه  بودند. 
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با اونا چی کار می کنن؟ -

بلند خندید و گفت: 

 مردن دیگه...نیازایی دارن -

با بهت نگاهش کردم و بغض کرده گفتم: 

عروسک جنس...ی! -

خندید و گفت: 

آفرین -

دندان بر هم سابیدم و ناباور لب زدم: 

باورم نمیشه! -

 لبخند زد و گفت: 

اوه اینم بگم که بعضی از بچه ها یا به عبارتی  -

ال یا از ترس یا  عروسکامون بدنای ضعیفی دارن،حا 

درد میمیر  

اوه چند وقت پیش سلنا مرد! 

 بهت زده نگاهش کردم که با لبخند گفت: 

آره یادت اومد؟همون دختره که تو اتاق یتیم خونه  -

دیدیش 

 خوشگل بود! 

تازگیا انتقالش دادیم به یتیم خونه دیگه و بین راه    

فرار کرد دختر بدیه 
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اام باور کردن  حتما دلش خواسته نره یتیم خونه پلیس 

 چون خودم شاهد بودم! 

 ناباور جیغ زدم: 

حیوون! -

خندید و گفت: 

اوه ترسا،قیافش رو باید میدیدی تا به هوش اومد و  -

اطرافش رو دید...اَره و دست و پای قطع شده ای که  

روی زمین افتاده بودن و عروسکامون رو که گوشه  

اتاق مثل سگ چهار دست و پایی می کردن...به دو  

یقه نکشید کبود شد و افتاد رو تخت،دکتر گفت ترس  دق 

آنی بوده مرده! 

دیگر تحمل نداشتم دستانم می لرزید و از شوک  

 چشمانم را بسته بودم اما صدایش قطع نمیشد 

خب برای این که بازم پول دربیاریم با یه سازمان  -

 دیگه شروع کردیم به کار. 

دادیم  دخترایی که رو دستمون میموند و میمردن رو می 

به سازمان دیگه تا از کلیه و چشم و همه چیشون بهره  

 ببره 

 حتی پوست! یا مو 
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چشمان سرخ و ناباورم را به لبخند و دندان های یک  

دستش دوختم...چه میشد دندان هایش را دانه دانه می  

 کندم؟ 

و خب یه سازمان متحد دیگه ام داریم یه سازمان  -

 محسوب میشیم که بخشای مختلف داره 

ن بخش دیگه خیلی جالب تره ازش خوشت میاد او 

 خندید و بین قهقهه هایش گفت: 

آ...آخه امشب خواهرت اون جا برنامه داره! -
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ناباور نیم خیز شدم و به زنجیر چنگ زدم و گفتم: 

..چی؟ چ. -

لب هایش را غنچه کرد و گفت: 

گه سازمان اتاق قرمز  اوم خب...اون بخش دی -

داره...فکر کنم بدونی، شبای خاص برای مشتری های  

خاص الیو  
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می گیرن و یه بچه رو میزارن جلوشون تا شکنجه  

بشه هر جور که اونا توی الیو زنده بگن...مثال بگن  

دستش رو ببرید یا کتکش بزنید...کورش کنید...تجاوز  

آخری    که راحت ترین گزینه است امیدوارم به خواهرت 

 بیفته 

دستان لرزانم را جلوی چشمانم گرفتم و ناباور گفتم: 

حیوون...حیوون -

کمی به سمتم خم شد و گفت: 

بلند تر بگو! -

 وحشیانه ناگهان از جای پریدم و 

یقه اش را قبل از آن که دور شود به چنگ گرفتم و    

اورا که با چشمانی گرد نگاهم می کرد را به سمت  

برداشت و شوکر دراز کرد اما    خودم کشیدم،دستش را 

اورا به زمین انداختم و پایم را بلند کردم و زنجیر  

اضافه را دور گردنش پیچاندم  به زنجیر فشار آوردم و  

داد زدم: 

 بلند تر بگم؟حیوون؟ -

وحشت زده و خس خس کنان دست و پا میزد و به  

زنجیر هر لحظه بیشتر فشار می آوردم. 
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درد وحشت ناکی را بر مچ  ناگهان پای راستم سوخت و  

پایم حس کردم سر برگرداندم. 

با چاقوی کوچکی که در دست داشت پایم را زخمی  

کرده بود،بی توجه باز هم به زنجیر فشار اوردم چشم  

 هایش از کاسه درامده و با دهانی باز تقال می کرد. 

سرم را کمی خم کردم و از البه الی دندان هایم غریدم: 

چ! تو جهنم بسوز بِ -
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دیگر آخرای عمرش بود و چشمانش به سفیدی می  

رفت و خشم من تمامی نداشت و هر لحظه دیوانه تر  

 میشدم! 

ناگهان بازویم از پشت به شدت کشیده شد و زنجیر از  

دور گردِن پائوال باز شد و  جای زخم چاقو درد گرفته  

 دوباره به سوزش افتاده بود و از طرفی پهلویم  
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مرد کچل و گندمی ای با ته ریش و سنی حدودا چهل و  

اندی سال  با شوکر به همان پهلویم زد که از درد به  

 خودم پیچیدم و جیغ زدم. 

پائوال با سرفه های خشک به زمین چنگ میزد و نقطع  

 نفس می کشید و نفس نفس می زد. 

 به گردنش چنگ زده بود 

ت و پائوالرا از من دور کرد و روی  مرد به کمکش رف 

 تخت نشاند. 

دستم را روی پهلویم گرفته بودم که بعد از چند لحظه  

پائوال که حاال دوباره به حالت قبل برگشته بود سرخ  

شده و عصبی  شوکر به دست به سمتم خیز برداشت و  

 با لگد به پهلویم زد. 

  آخم را بر زبان نیاورده لب به دندان گرفتم تا صدای 

 فریادم خوش حالش نکند. 

دوباره به سمتم لگد پراند و این بار شکم و سینه ام را  

 هدف گرفت 

ضربه اش به سینه ام کاری بود و ضعف کرده و  

 صورتم از اشک هایم خیس شد 

مانند دیوانه ها جیغ می کشید و با همون شوکر به  

 جای جای بدنم جریان برق را هدیه می کرد. 
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م زد که طاق باز افتادم و به  دوباره لگدی به سینه ا 

سقف زل زدم و به چهره سرخ و موهای پریشانش زل  

 زدم... از سردین چیز هایی ام آموخته بودم... 

مثال این که چه طور طرف را روانی کنی و از دردت  

 لذت ببری! 

دهانم را کم کم باز کردم و طعم خون را در دهانم حس  

 می کردم. 

 ت. حتم داشتم دندان هایم سرخ اس 

با وجود درد زیاد و ضعف فراوانم بلند بلند...سریدینی  

 وار قهقهه زدم 

نگاه پائوال مبهوت و خشک شده ماند و به پهلو  

 چرخیدم و هم چنان می خندیدم. 

چهره مرد هم مبهوت و لبخند برلبانش خشک شده بود 

 پائوال با حرص جیغ زد: 

به چی می خندی؟ -

و بریده گفتم:   میان خنده ام درست مثل سردین بریده 

 ت...تو -

خشک زده نگاهم کرد و من بین خنده دستانم را دورم  

 حلقه زدم و گفتم: 

مثل...ا...احمقایی! -
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جیغی کشید و به شکمم لگد زد و از درد خنده ام قطع  

شد اما باز هم بعد چند لحظه ادامه داد 

روانی شده به موهایش چنگ زد و فریاد زد: 

 راف خفش کن...خفش کن -

به سمتم آمد و پائوال به صورتش چنگ زد و فریاد  مرد  

زد: 

 رافائل خفش کن...بکشش -

مرد چاقو را از زمین چنگ زد و دست هایم را محکم  

 باالی سرم گرفت و خنده ام که قطع شد 

پائوال ام دست از دیوانه گری اش برداشت و به  

 سمتمان آمد 
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پائوال ام دست از دیوانه گری اش برداشت و به  

 سمتمان آمد 
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مرد چاقو را زیر گردنم گرفت و فوری در حالی که به  

خاطر فشار زانوهایش روی سینه ام کبود و سرخ شده  

بودم غریدم: 

اگر من رو بکشید دادستان پرونده میوفته دنبالتون -

و دیگه بیخیالتون نمیشه 

چاقو را کمی در گردنم فرو  مرد نیشخندی زد و  نوک  

کرد که به خاطر سوزش و دردش چشمانم را روی هم  

فشردم و صدایش را شنیدم: 

نصف دنیا همین االنشم دنبالمونن...این دادستان  -

 کوچولو ام روش! 

چاقو را برد عقب و با شدت به سمت گردنم برد که  

فوری جیغ زدم: 

شاه ماهی -

و مرد با  پائوال سرش را روی شانه اش کج کرد  

چشمانی ریز شده گفت: 

 چی؟ -

نفس نفس زنان میان دردی که در جای جای بدنم حس  

می کردم گفتم: 

سردین...فکر کنم همه خالف کارای دنیا  -

بشناسنش...اون از زندان آزاد شده...اونم دنبال  

شماست تا حکم ازادیش رو بگیره... 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



سرم را به سمتش کمی باال بردم و آرام و با نیشخند  

 فتم: گ 

و این که من دوست دخترشم...بفهمه بالیی سرم  -

اومده با خاک یک سانتون می کنه...میشناسیدش که؟ 

پائوال فوری پایش را روی دستم گذاشت و از درد  

جیغی کشیدم و با حرص گفت: 

راف باورش نکن،داره دروغ میگه -

با درد و چشمانی نیمه باز به نگاه پر تردید مرد زل  

 زدم و گفتم: 

شم راستش آبیه...چشم چپش نصفش آبی و نصفش  چ -

قهوه ایه...خیلی سفیده... 

با سرعت گفتم: 

دروغ نمی گم -

!مرد از رویم بلند شد و پائوال ام پایش را از کف  

 دستانم برداشت 

فوری به پهلو برگشتم و پشت دست های زخمم را به  

 شکمم چسباندم و از درد نفس نفس می زدم 

#خیمه_شب_بازی 

 _فریدی #مرجان 
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 کمی دروغ هم به جایی که بر نمی خورد! 

هردو با هم عصبی از اتاق خارج شدند و من چشمان  

 نیمه بازم را به اطراف دوختم 

 بی شک راه فراری نبود!  

 تنم درد می کرد...استخوان هایم بیشتر... 

سرم هزیان داشت و تب هم داشتم... که اگه نداشتم این  

 ز چه بود؟ همه سوختن ا 

کال جمعمان جمع بود...من و درد هایم و درد هایم و  

 من...چه جمع دوستانه ای! 

 سرم سنگین بود قدرت بلند کردنش را نداشتم. 

مژه های خیس باالیم به مژه های خیس پایین پلکم گره  

 خورده و قصد باز شدن نداشتند 

 سردم بود و از طرفی داغ بودم. 

 بیدار بودم و خواب بودم. 

 لحظه لحظه پارادوکس را حس می کردم. من  

 الیسایم را حس می کردم...در نزدیکی ام. 

 شاید چند اتاق با من فاصله داشت! 
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شاید پشت دیوار همین اتاق به دیوار تکیه زده و به  

عادت همیشگه ای اش خودش را جمع کرده و سرش  

 را روی زانوهایش گذاشته. 

شاید هم در اتاق قرمز است! در حال شکنجه  

 شدن...زره زره مردن... 

 خواهر کوچک مرا پس بدید...من آمده ام 

 مرا لولیتا کنید...مرا شکنجه کنید 

 خواهرم را پس دهید 

 در باز شد و مرد صدای پایی را  

 می شنیدم اما قدرت باز کردن چشمانم را نداشتم 

بازوهایم کشیده شد و هرکه بود مرد بود که این قدر  

 . راحت مرا کشان کشان می برد 

گوشه ای گذاشته شدم و از درد پهلو و سینه ام چشم  

باز کردم و مرد جواِن  غول پیکری با اخم های در هم  

کیفی را کنارم گذاشت و وحشت زده به دیوار چسبیدم  

بدون نگاه کردنم دستش را به سمت بولیزم آورد که  

خودم را بیشتر به دیوار چسبانده و با ضعف دستانم را  

 گرفتم. جلویم 

بی دست هایم را به زور کنار زد و  بولیزم را باال  عص 

 زد و وحشت زده نگاهش کردم. 

 دستش را روی کبودی سینه و پهلویم گذاشت. 
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بعد چند لحظه گفت: 

ضربه دیده،نشکسته مویه ام نکرده -

خشک شده نگاهش کردم که در کیفش را باز کرد و  

بانداژی برداشت و پمادی به دست گرفت و در مقابل  

ن نیمه باز و چهره در هم رفته از دردم پماد را  چشما 

روی کبودی ها و خون مردگی ها زد 

بعد پانسمان بولیزم را فوری پایین زدم و لبه سیوشرتم  

 را به هم نزدیک کردم. 

اخم کرده با پمبه خون دور دهان و لب هایم را پاک کرد  

 و برخواست و گفت: 

دش تصمیم  فعال این جایی تا دکتر از سفرش برگرده بع -

 میگیره بکشتت یا نه! 

از اتاق خارج شد و من ناباور دستی به پانسمانم  

 کشیدم. 

تا اسم سردین را آوردم هم نکشتنم هم درمانم کردنند!  

 این جا چه خبر بود! 

 سردین تو کجای این ماجرایی! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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انیه گذشت و  چندین ساعت...چندین دقیقه و چندین ث 

من همچنان به همان حالت دراز کشیده و به پهلویم  

 چنگ زده بودم. 

سردم بود و لرز کل وجودم را در برگرفته و حس می  

کردم شیشه های وجودی ام بخار کرده اند و قلبم در  

 حال منجمد شدن است 

 غذایی نخورده بودم و تشنه بودم 

م چند  از روشنایی و تاریکی اتاق می توانستم حدس بزن 

 روز گذشته. 

دو روز...دو روز گذشته و خواهرم در اتاق شکنجه آن  

 ها جان داده یا نه؟ نه...نه او زنده است 

 حسم می گوید نفس می کشد 

 چشمانم بسته و درکی از اطرافم نداشتم. 

 ذهنم خسته و مغزم درد می کرد،دست و پایم  

 بی حس شده و سرخ بود 

و حسابی نمی دیدم   چشمانم را آرام باز کردم اما درست 

با دست هایم چشمانم را ماساژ دادم و باز هم پلک  

 زدم...درست نمی دیدم 
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احتماال به خاطر اشک هایم  در این دو شب و روز این  

بال بر سر چشمانم آمده بود. 

 کم کم داشت تاری چشمانم از بین می رفت. 

صدای در اتاق باعث شد از ترس و شوک کمی در جایم  

بپرم. 

جلوی چشمانم ریخت و خوب نمیدیدم.   موهایم 

مردی به درون اتاق پرت شد و جایی کنارم به پشت  

افتاد شانه های پهنش را میدیدم. 

در اتاق به شدت بسته و قفل شد 

شانه های مرد تکان خورد و با پشت دستانم ترسیده  

 چشمانم را مالش دادم 

با سرعت پلک زدم و حجم روشن موهایش را که باال  

و چشمان لنگه به لنگه سرخش را که دیدم  چنگ زد  

 نفسم بند آمد... 

رگ های کنار پیشانی اش برجسته شده و  دستش را  

جایی روی پهلویش گذاشت و کبود شده غرید: 

چه خبرا مو قرمزی؟ -

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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دوباره و چند باره پلک زدم و  ناباور دستم را تکیه  

دم و با درد نشستم و صدای ترق ترق استخوان  گاهم کر 

هایم را می شنیدم 

 سردین! -

ابرو باال انداخت و دندان هایش را روی هم سابید و دو  

انگشتش را در پشت ران پایش فرو کرد و با دیدن  

دست خونی اش فهمیدم گلوله خورده 

سرش را به دیوار تکیه زد و به سقف زل زد و نفس  

صدای انمفهومی از البه الی لب  نفس می زد،کبود شده  

 های قفل شده اش می شنیدم. 

درد می کشید بعد چند لحظه انگشتانش را از زیر پایش  

بیرون کشید و گلوله را در مشتش فشرد و به گوشه  

ای پرتش کرد. 

ناباور گفتم: 

 س...سردین! -

انگشت سبابه اش را باال آورد و نفس نفس زنان گفت: 

ثانیه صبر کن مو قرمزی دو دقیقه و سی و چهار  -

هم زمان با این حرفش کمی چشمانش را بست و نفس  

 عمیق کشید. 
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چشمانش را باز کرد و  گفت: 

نخ و سوزن داری؟ -

ناباور نگاهش کردم و سرما و دردم را از یاد برده  

بودم...این مرد این جا چه می کرد! 

نگران به پایش زل زدم. 

ابرو باال انداخت و گفت: 

نخ و سوزن با خودت این ور و اون ور    خب معلومه -

نمی بری! 

شانه ای باال انداخت و کمربندش را از دور کمرش باز  

کرد و کشیدش و  سگگ کمربندش را دست گرفت و  

شقیقه هایش خیس از عرق بود و موهایش در هم و بر  

 هم  و شلوغ به باال سیخ شده بودند. 

ش  از جیب کافشنش فندک کوچکی را در آورد و روشن 

کرد و شعله فندک را زیِر سگک کمربند گرفت و گفت: 

راستش این جایی که آوردنت یکمی دوره  -

و تو آبه...و خب آبم کوسه داره...نمیشد با قایق بیام  

مجبور شدم کلی چربی غاز بزنم به بدنم تا کوسه ها  

 وقتی دارم شنا می کنم نخورنم. 

  بهت زده نگاهش کردم و او سگک کمربندش را که 

حاال داغ و سرخ شده بود را کمی باال گرفت و گفت: 
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 میرسیم به جای حساسش -

هم زمان پشت شلوار را از قسمت سوراخ گلوله پاره  

کرد و نگاهم کرد و گفت: 

هیجده سالت شده!؟ -

 با بهت سر تکان دادم که گفت: 

پس میتونی این صحنه رو ببینی -

هم زمان سگک سرخ شده را روی زخمش گذاشت و  

شده سرش را آرام به دیوار کوباند و دندان    سرخ 

هایش را روی هم سابید به سمتش خیز گرفتم و بی  

توجه به درد سینه و پهلویم  تا جایی که زنجیر دور  

پایم اجازه میداد به سمتش رفتم و بازویش را گرفتم  

نفسش را حبس کرده و سرخ شده بود چشمانش را باز  

جدا کرد و نفس  کرد و سگک را از پوست پشت پایش  

 عمیقی کشید و رنگش کم کم به حالت اول برگشت. 

 نگران و وحشت زده گفتم: 

 خ...خوبی؟ -

چند بار پلک زد و لبخند دندان نمایی زد و سرش را به  

 سمتم کج کرد و گفت: 

قرمزی مگه قرار بوده بد باشم؟ -

 متفکر ادامه داد: 

مگه چیزی شده! -
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ناباور نگاهش کردم و گفتم: 

ت رو سوزوندی؟ چرا زخم -

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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ناباور نگاهش کردم و گفتم: 

چرا زخمت رو سوزوندی؟ -

ابرو باال انداخت و گفت: 

جلوی خون ریزی و عفونت رو میگیره...بچه هفت  -

ساله ام این رو  

می دونه میشه یه بار من رو از خودت ناامید نکنی؟ 

 اهش کردم و گفتم: اخم کرده نگ 

سردین این جا چه غلطی می کنی؟ چرا پلیس با خودت  -

نیاوردی؟ 

 ریلکس گفت: 

چون یا می کشتنت یا آدم ربایی می کردن و میبردنت -

 با تردید نگاهش کردم و ادامه داد: 

یکی باید نفوذی بازی در می آورد! -
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ناباور و آرام گفتم: 

تو؟ -

 سر تکان داد و گفت: 

اس خیسام رو عوض کردم گذاشتم تو  وقتی رسیدم لب -

کوله پالستیکیم اینا رو پوشیدم امیدوارم لباسام رو  

بعدا پس بدن 

 تی شرِت مارک بود! 

ناباور با دست ازادم به سمت صورتش چنگ انداختم  

که جاخالی داد و زنجیرم نگذاشت تا دستانم به آن  

 لبخند رو اعصابش برسد. 

سردین االن وقت مسخره بازی نیست! -

اخم کرده و جدی گفت: 

واقعا درسته تمومش کن مسخره بازی رو -

عصبی نگاهش کردم و به عقب برگشته و نشستم و  

دستم را روی پهلویم گذاشتم و سردین آرام و ترسناک  

با همان صدای گرفته و خش دارش گفت: 

 زدنت؟ -

سرم را ناباور برگرداندم بدون هیچ حالتی درست مانند  

اق پشت میز نشسته و  سر  آن روزی که در آن ات 

 آزادیش معامله می کرد نگاهم می کرد. 

 ترسیده لب زدم: 
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 آره -

فوری و با سر کج شده گفت: 

کی؟ -

 گنگ نگاهش کردم: 

یکی از همین آدما... -

سرش را روی شانه راستش کج کرد و نگاه رنگی  

رنگی اش را به چشمانم دوخت و حاال چشمانش سه  

ی زد رنگه شده بود...به سرخی ام م 

 کی؟ -

چند بار پلک زدم و گیج و آرام گفتم: 

 پائوال -

لبخند آرامی زد و گفت: 

چه جالب -

متعجب نگاهش کردم...یا من دیوانه شده ام یا او  

 دیوانه است و مرا هم دیوانه کرده! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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سردین االن متوجهی مثل من گرفتنت و ممکنه  -

بکشنت! 

تفکر نگاهم کرد و گفت: م 

 موضوع اینه اونا من رو نگرفتن! -

بهت زده نگاهش کردم که ادامه داد: 

خودم کاری کردم بگیرنم -

با صدای بلند گفتم: 

 چی؟! -

انگشت سبابه اش رو، رو لباش گرفت و گفت: 

 هیس! -

با حرص نگاهش کردم و گفتم: 

می خوای چه غلطی کنی؟ -

خیره نگاهم کرد و گفت: 

 امنیتیشون رو از بین  سیستم  -

...به کارن خبر میدم خودشون رو میرسونن می برم 

 با بهت گفتم: 

االن داری اینارو به من میگی ممکنه تو این اتاق  -

 شنود یا دوربین باشه! 

ابرو باال انداخت و گفت: 

نداره -

با اخم گفتم: 
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از کجا می دونی؟ -

 خیره نگاهم کرد و هیچی نگفت 

برداشتم و با چشمای ریز شده  دستم را از روی پهلوم  

 گفتم: 

قراره تا کی تو این وضعیت باشیم؟ -

به ساعتش زل زد و گفت: 

پنج ثانیه دیگه -

با ابروهای باال رفته نگاهش کردم و خودم را از سرما  

 بغل زدم و مچش را اورد پایین و گفت: 

خب...زنگ تفریح تموم شد -

ت: بلند شد و کمی پایش را باال و پایین کرد و گف 

 اینم درست شد -

سرش را چرخاند و امد سمت زنجیرم را گرفت و گفت: 

چرا این قدر احمقن؟ -

متعجب نگاهش کردم که خم شد و سمت صورتم و به  

چشمانم زل زد، با چشمای گرد نگاهش می کردم که  

سرش را آرام خم کرد سمت گوشم و نفسای داغش را  

 از فاصله نزدیک حس  

 مور مور میشد   می کردم و پوست یخ زد ام 
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موهایم کشیده شد و با صورت جمع شده نگاهش کردم  

از صورتم فاصله گرفت و در دستانش گیره کوچک  

 سیاه رنگی بود که به موهایم وصل بود. 

گیره را شکست و سوزن چرخشی نقره ای رنگش را  

 جدا کرد و در قفل زنجیر فرو کرد 

 عصبی گفتم: 

اخه با اون قفل باز می کنن! -

از قفل در اورد و الی دندان هایش گرفت و    سوزن را 

زنجیر را از مچ پایم باز کرد و سوزن را از الی  

دندانش برداشت و گفت: 

 داشتی چیزی می گفتی؟ -

به زنجیر باز شده زل زدم و مبهوت سر برگرداندم و به  

نیشخندش زل زدم و با حرص گفتم: 

تو روحت. -

 کرد.   نیشخندش عمق گرفت و دستم را کشید و بلندم 

خودم را از سرما بغل زدم و او آرام به سمت در رفت 

حاال چه جوری از اتاق بریم بیرون؟ -

لبخندی زد و گفت: 

به راحتی! -

#خیمه_شب_بازی 
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کافشن چرمش را  باال زد و ته پارچه داخلی کافشن را  

و یه  پاره کرد و انگشتش را داخل کافشن فرو کرد  

 چیزی رو بیرون آورد 

این چیه؟ -

با نیشخند گفت: 

شکالت! -

با حرص نگاهش کردم وقتی دستش را باال آورد با  

دیدن آهن ربای بزرگی که در دست داشت ابروهایم باال  

پرید 

 ربا را روی دستگیره در گذاشت و گفت:   

این درا فقط با باال و پایین شدن دستگیره از بیرون  -

ه قفل نداره باز میشن نیاز ب 

با ابرو های باال رفته نگاهش کردم که آهن ربای  

بزرگ دستش راکه حاال به دستگیره در چسبیده بود را  

آرام و با دقت چرخاند. 

 که دستگیره ام چرخید و گفت: 

از اون طرفم دست گیره می چرخه -
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چه طوری! -

صدای تق در آمد و آرام در را باز کرد و گفت: 

 این طوری! -

گاهش کرد و او در را نیمه باز کرد و گفت: با بهت ن 

پشتم بیا،حرفم نزن -

 سرتکان دادم و او آرام از اتاق خارج شد. 

یک سالن بزرگ خاکستری رنگ بدون هیچ وسیله ای  

 رو به رویمان قرار داشت 

 فقط در ردیف اتاق چندین در دیگر قرار داشت. 

سردین آرام به سمت در اتاق اول رفت و در را باز کرد 

پشت سرش سر خم کردم و از استرس دست هایم را  

 مشت کرده و نفس نفس می زدم. 

 تنها امیدم به سردین بود 

اتاق بزرگی که چندین سطل آشغال بزرگ درونش بود  

و خالی از هرچیز دیگری،فقط بوی خیلی بدی می آمد  

 که باعث شده بود حالت تهوع بگیرم 

پشتش  سردین آرام وارد اتاق شد و من هم در سکوت  

 قدم برداشتم 

با سری کج شده در سطل آشغال بزرگ سیاه رنگ  

 جلویش را که قدش به سینه اش می رسید را باز کرد. 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



فقط لحظه ای سرم را از پشت سردین کج کرده و درون  

 سطل آشغال را نگاه کردم. 

با دیدن اجساد تکه تکه شده و غرق خون و مگس  

دستم را  هایی که از سطل آشغال بیرون آمدند فوری  

 روی دهانم گذاشتم و چند قدم عقب پریدم 

وحشت زده به موهای قهوه ای و لخته های خون  

رویش زل زدم...به آن دست قطع شده که برعکس  

 روی سر دختر افتاده بود. 

میشد    و چشمان بازش...کمی اگر دقت می کردی ام 

موهای نارنجی رنگ جسد دختر دیگر را که زیر آن  

 یکی بود را دید 

سم رفته و هجوم هر آن چه که در معده نداشته ام  نف 

داشتم را تا دهانم حس کردم،خم شدم و عق زدم اما  

هیچی نبود...فقط تقالیی پوچ برای باال آوردن...نه  

 برای باال آوردن آن چه که خورده بودم 

برای باال آوردن هر آن چه که شنیده بودم...دیده  

 دم بودم...از نزدیک حس کرده و بوییده بو 

 این بوی خون و این اجساد...خدایا این جایی؟ 

خدایا زمینت را به آتش کشیدند.... 

به جهنم نیازی نیست...برای خودت!   
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#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��(  123)   124پارت    ��

دست سردین جایی دور کمرم پیچید و بلندم کرد و به  

چشمانم زل زد و گفت: 

اعضای بدن اینارو میفرستن برای قاچاق  -

اینا ام سطل آشغال نیستن، بازیافتن!  

نفسم رفت و سردین به چشمانم زل زد و گفت: 

هیچ وقت نباید وارد این بازی میشدی،نباید دنبال  -

خواهرت 

 می افتادی...   

متعجب نگاهش کردم که در اتاق آرام باز شد و چندین  

مرد با اسلحه در حالی که همه یشان دست هایشان از  

 ختگی را داشت به سمتمان آمدند، همان سو 

وحشت زده پشت سردین پنهان شدم و همان مردی که 

با چاقو آن روز قصد کشتنم را داشت جلو آمد و گفت: 

 داشتید جایی می رفتید؟ -

سردین خیره با فکی قفل شده به مرد نگاه کرد و  

مرد نیشخند زنان گفت: 
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 بگیرینشون -

سری کج شده  سردین دستانش را کمی باز کرد و با  

 گفت: 

شما من رو می خواید،منم اومدم -

مرد ابرو باال انداخت و گفت: 

اوه...چه پسر خوبی! -

سردین نیشخند زد و مرد با اخم های در هم غرید: 

رئیس یکم عصبیه باید تالفی کنه! -

سردین خیره به مرد چشم ریز کرد و گفت: 

 بزار بره -

گفت:   مرد اسلحه اش را کمی در دستانش چرخاند و 

و اگه نزارم؟ -

سردین با لبخند گفت: 

اون موقع با رسم شکل بهت نشون می دم چرا بهم  -

می گن شاه ماهی 

مرد ساکت شد و خیره به سردین زل زد و بعد چند  

لحظه فریاد زد: 

بگیرینشون ببرینشون اتاق اصلی ببندینشون -

 دوباره بازرسی بشن 

ای  مرد های غول پیکر به سمتمان آمدند و دست ه 

سردین را گرفتنند و به دو پایش شوکر زدند و سردین  
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با زانو زمین خورد و جیغ زدم و مرد غول پیکر که 

موهای بلندی داشت از پشت مرا گرفته و به سمت در  

برد 

دست و پا می زدم و در هوا لگد می پراندم 

صدای آن مرد را دوباره شنیدم: 

نشونه گذاریشون کنید -

ادامه دادم و مرا به همراه سردین    بهت زده به تقالهایم 

از اتاق خارج کردند و در اتاق بعدی را باز کردند راه  

 روی طویلی بود 

 راه رو را رفته و در را باز کردند 

یک اتاق بزرگ و مجهز که پنجره های زیادی داشت از  

پشت پنجره ها نگهبان هایی که راه می رفتند و  

 نگهبانی می کردند را میشد دید 

ی زیادی در اتاق بود،ستون بزرگ و تابلو های  چیز ها 

 زیاد و فضای پر درخت را میشد از پشت پنجره دید. 

 از مکزیک خارج شده بودیم،مشخص بود 

هر چه که بود راه دریایی بود و احتماال پایگاهشان را  

 در جزیره ای جایی بنا کرده بودند 

مرا به همراه سردین به ستون پشت به هم با زنجیر  

و دست هایمان را هم به همراه پایمان بستند و  بستند  

 نمی توانستم تکان بخورم 
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کالفه سرم را به سطون تکیه زدم و آن ها از اتاق  

خارج شدند. 

با حرص گفتم: 

 مثال مخی! به این راحتی گرفتنمون -

صدای نیشخند زدنش را شنیدم و با حرص گفتم: 

یارو گفت نشونه گزاریمون کنن...یعنی چی؟ -

_شب_بازی #خیمه 

 #مرجان_فریدی 
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کالفه سرم را به سطون تکیه زدم و آن ها از اتاق  

 خارج شدند. 

با حرص گفتم: 

 مثال مخی! به این راحتی گرفتنمون -

صدای نیشخند زدنش را شنیدم و با حرص گفتم: 

یارو گفت نشونه گزاریمون کنن...یعنی چی؟ -

 صدایش را شنیدم: 

مه جسدا یه خالکوبیایی بود؟ ندیدی رو ه -
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اونایی رو که میخوان سالخی کنن یا حاال ازشون  

استفاده کنن و یه نقشایی رو روتنشون خالکوبی می  

 کنن،مثل حیوونا! 

با حرص نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

میخوره،دوست دارم    حالم داره ازشون به هم -

بزارمشون تو یه اتاق بسوزونمشون 

گفت:   خندید و قهقهه وارانه 

 چه روحیه خشنی! -

لبخند محوی زدم و گفتم: 

حاال چی کار کنیم؟ -

با خونسردی گفت: 

میزاریم کارشون رو بکنن -

بهت زده سرم را کج کردم و نیم رخش را به زور  

میدیدم پشت به هم بسته شده بودیم: 

 زده به سرت؟ -

صدای ترسناک و گرفته اش سکوت اتاق را شکت: 

زده به سرم -

بازی #خیمه_شب_ 

 #مرجان_فریدی 
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چند ساعتی گذشته و سردین ساکت بود و من هم دیگر  

 حرفی نمی زدم 

در اتاق باز شد و چند مرد به سمتم آمدند و دست و  

پایم را باز کردند و ترسیده نگاهشان کردم و جیغ زدم: 

 بهم دست نزن! -

ویی  بی توجه بازویم را گرفتند و کشان کشان  تخت کش 

گوشه اتاق را باز کردند و مرد غول پیکر و مو بلند در  

یک حرکت بلندم کرد و روی تخت کوبانده شدم و  

 وحشت زده جیغ زدم. 

سردین سرش را پایین گرفته و تند تند نفس می کشید 

ولم کن! -

دست و پایم را به گوشه های تخت بستند و کمربند  

کمم  بزرگی را از زیر تخت بیرون کشیدند و روی ش 

کشیدند و قفلش را زیر تخت بستند 

ترسیده و نفس نفس زنان گفتم: 

کنید!؟   می خواید چی کارم -

مردی ماسک زده دستگاهی را روی میز گذاشت و با  

دیدن چیزی مانند خودکار که به آن دستگاه وصل بود  

 فهمیدم 
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 می خواهند خالکوبی هایشان را بر تنم نقش بزند 

 ترسیده نگاهشان کردم 

را به سمتم آورد و با دندان هایی که روی    سوزن 

 میسابیدم زل زده به چشمان مرد زل زدم هم 

سوزن را که روی پوست گردنم حس کردم با درد چشم  

بستم و هم چنان صدای نفس نفس زدن های سردین را  

 می شنیدم 

دستانم را مشت کرده و بدنم را منقبض کرده بودم تا  

 ناله نکنم 

بسته بود و اما جیغ نمی زدم،  اشک در چشمانم حلقه  

بگذار کارشان را بکنند الیسایم بیشتر از این ها درد  

 کشیده 

گردنم تمام شد و کارشان را در قسمتی از زیر گردنم  

ادامه دادنند، نمی دانستم چه چیزی را خالکوبی می  

کنند،جای سوزن ها می سوخت و انگار هنوز هم  

 سوزن رویش قرار داشت. 

سوزن زد و من چشم بستم و تا جیغ    روی بازوهایم را 

 نزنم،نمی دانم چه قدر گذشته بود. 

 خیس از عرق بودم و نفسم گرفته و گر گرفته بودم 

کار بازوهایم تمام شد و جای جای بدنم را خال کوبیدند  

 و انگار هر قسمت از بدنم باید تکه تکه میشد! 
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 سرم را کمی بلند کردم و به بازویم زل زدم. 

م و عجیب سیاه رنگ مثل ضربدری که  نقش های در ه 

در هم پیچ و تاب خورده،آن دستم هم همان گونه  

 بود...این چه نقشی است! 

کارشان که تمام شد بازویم را گرفتند و جای سوزن ها  

می سوخت و به دلم درد می ریخت و ضعف می کردم و  

 باید قوی بمانم مگر نه؟ 

نه جیغ  الیسایم باید مرا قوی ببیند نه گریه کنان.. 

 زنان...نه مرده! 

دوباره پشت به سردین بستنم و حاال نوبت سردین بود. 

سردین بر خالف من در سکوت به سمت تخت رفت و  

 خودش دراز کشید و چشمانش را به سقف دوخت. 

برش گرداندند و پشت گردنش را مانند بازوهایم نقش  

 زدنند اشکال پیچیده سیاه رنگ! 

 رم را بستم بی حال و ضعف کرده چشمان تا 

گرسنه بودم،تشنه بودم،مانند قبل سردم نبود اما ضعف  

 داشتم و من باید قوی باشم. 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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  بدنم سر شده و تا تکان می خوردم نقطه ای از بدنم 

 میسوخت. 

جای زخم بود دیگر انگار با چاقو پوستم را تراشیده  

 اند! 

 سردین سکوت اتاق را شکست:   صدای آرامِ 

درد دادی؟ -

ناله وارانه گفتم: 

 خیلی...همه چی قاطی شده -

گرسنگی...تشنگی...جای شوکر و حاال ام جای  

 خالکوبی ها 

سردین آرام گفت: 

االن وقتشه -

متعجب سرم را چرخاندم که گفت: 

بمونیم می کشنمون -

منتظر ماندم و کمی در جایش تکان خورد و ناگهان  

لند شد و طناب را از دور دست هایش کند و بر  دیدم ب 

 زمین انداخت و گفت: 

اون قدر دستم رو به حالت بسته نگه داشتم شونه هام  -

گرفت 
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ناباور گفتم: 

چ...چه طوری! -

بی حرف به سمتم آمد و از الی بند چرِم ساعتش تیغ  

چرخانی را به سمت بیرون کشید و تیغ را جاسازی  

کرده بود. 

را باز کرد و کمک کرد زنجیر را باال  طناب دور مچم  

بکشم و از زیرش خارج شوم. 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

اینایی که از پشت پنجره رد میشن میبیننمون که! -

 نیشخندی زد و گفت: 

کوچولو شیشه فقط از این ور به بیرون دید داره نه از  -

بیرون به داخل اینم نمی فهمی؟ 

و عصبی نفس  اخم کرده و متعجب نگاهش کردم  

 عمیقی کشیدم. 

فوری به سمت شیشه آب روی میز رفتم و درش را باز  

 . کردم و آب را سر کشیدم 

بطری را کامل تمام کرد و نفس عمیقی کشیدم و سیراب  

شده سربرگرداندم و سردین خیره به بطری خالی گفت: 

 نیست   نه ممنون من تشنه ام -

چشمانم گرد شد و لب گزیدم... 
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ید و  بازویم را گرفت و هولم داد سمت  نفس عمیقی کش 

ستون و به شانه هایم فشار اورد و نشستم و دستم را  

 روی پهلوی دردناکم گذاشتم 

متعجب براندازش کردم و با دستانش موهایم را به هم  

 ریخت و گفتم: 

چی کار می کنی؟ -

از استرس بدنم یخ زده بود نکند بیایند و مارا  آزاد  

مان! ببینند و مستقیم بکشن 

با پایش دستم را که به پشتم تکیه گاهش کرده بودم را  

هول داد و دستم سر خورد و به پهلو افتادم و آخی گفتم  

و با حرص و صدایی که به زور پایین نگهش داشته  

بودم گفتم: 

سردین! -

 ابرو باال انداخت و گفت: 

شبیه بچه گربه به در زل بزن و داد بزن کمک... -

 ر دستتم رو پهلوت بزا 

متعجب نگاهش کردم کنار در ایستاد جوری که کسی که  

 وارد اتاق میشد او را نمیدید 

متعجب چند بار پلک زدم و با سرعت داد زدم: 

 کمک! -

باز هم جیغ زدم: 
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 کمک! -

هیچ خبری نشد و سردین کالفه به سمتم آمد و گفت: 

جیغ بزن -

 مانند خنگ ها نگاهش کردم و جیغ زدم. 

صدای بچه گربه بود. اما جیغم بیشتر شبیع  

عصبی نگاهم کرد و گفت: 

احتماال دردت میاد -

متعجب گفتم: 

چی؟ -

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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هنوز جمله ام تمام نشده بود که خم شد و با سرعت  

بازویم را گاز گرفت جوری که حس کردم دلم ضعف  

اشته ام  رفت و بدنم سر شد با همه توان داشته و ند 

جیغ زدم جوری که سردین از جا پرید و فوری کنار در  

پنهان شد و من همچنان با چشمانی که حاال با اشک  

 بسته بودم جیغ می زدم 
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در اتاق به شدت باز شد و مرد مو بلند و غول پیکر  

 فریاد زد: 

چه خبره ت... -

هنوز جمله اش تمام نشده بود که سردین پشتش قرار  

محکم به قسمتی از پشتش کوبید که  گرفت و با آرنجش  

مرد چشمانش بسته شد و مستقیم 

 بیهوش شد و بر زمین افتاد!   

چشمان براق و تابه تایش را به مرد بیهوش دوخت و  

 گفت: 

خوش خبری -

ناباور پلک زدم و بازویم مور مور میشد و درد را  

هنوز هم حس می کردم انگار هنوز هم دندان های  

 بازویم فرو رفته!   کوسه ای شکلش در گوشت 

فوری بلند شدم و سردین اطراف را نگاهی کرد و گفت: 

 بدو آنشرلی -

با حرص و عصبانیت نگاهش کردم و گفتم: 

این گازت رو بعدا تالفی می کنم -

ابرو باال انداخت و گفت: 

میترسم دندونات بشکنه -

با حرص نگاهش کردم و به بازو های عضالنی اش  

 اشاره کرد. 
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داختم و عصبی به دنبالش رفتم و از اتاق  ابرو باال ان 

خارج شده و مسیر راه رویی شکل را گذشت و در را  

آرام باز کرد و دوباره آن سالن و آن در های عجیب  

 غریب! 

 خیره به در ها گفت: 

اولی که توش زندونی بودی،دومی که توش جسدا  -

 بود، سومیم که اینه.. 

ام بازش  نیشخندی زد و به سمت در چهارمی رفت و آر 

کرد 

با سرعت رفت داخل و من هم آرام پشتش رفتم. 

سه مرد پشت سیستم نشسته و پشتشان به من و  

سردین بود و یکی که الغر تر بود گفت: 

این پسره یه جوری سیستم دوربینای داخلی رو هک  -

کرده نمی تونم وصلش کنم االن فقط دوربینای محوطه  

رو داریم. 

 سردین متفکر گفت: 

ثانیه دیگه اونم ندارید! تا چند  -

هم زمان مشتش رو به کلید برق کوبید و برق های  

اتاق خاموش شد و لحظه اخر دیدم هر سه مرد از جای  

 پریدن و اسلحه هایشان را برداشتند 
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سردین در را بست و تنها نور کامپیوتر ها کمی اتاق را  

روشن میکرد و دیگر هیچ چیز دیده نمیشد 

م وحشت زده به در چسبید 

سردین عقلش را از دست داده یا من باز توهم 

 زده ام؟   

لحظه ای دیدم که پایش را باال برد و به زیر دست پسر  

ترسیده و الغر اندام جلویش زد و اسلحه از دست پسر  

افتاد و سردین خمیده اسلحه را چنگ زد و هر دو  

مردی که اسلحه داشتند فریاد زدند: 

 تکون نخور -

فته و یکی سردین را و سردین  یکی من را نشانه گر 

فقط یک اسلحه داشت و آن را به سمت مردی که  

اسلحه را به سمت من نشانه رفته بود گرفته بود 
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چشمان براق سردین و لبخندش را به کمک نور کم  

کامپیوتر ها میتوانستم ببینم با سری کج شده آرام  

: گفت 

راستش یکی از توانایی های جالبی که بعد از دو سال  -

زندونی بودن تو یه اتاق تاریک به دست اورده بودم  

میدونید چی بود؟ 

دو مرد با نگاهی مضطرب به سردین زل زدند و اخم  

کرده بودند و صدای گلوله و شلیک از جانب اسلحه  

سردین بود که به سه راهی برق شلیک کرد و کامپیوتر  

اموش شدند و هیچ چیزی دیده نمیشد و یکی از  ها خ 

آن سه نفر فریاد زد و سردین آرام گفت: 

اینه که میتونم تو تاریکی به اندازه روشنایی ببینم -

هم زمان صدای شلیک گلوله ها و مِن ترسیده سر  

خوردم و روی زمین نشستم و گوش هایم را گرفتم و  

 نفسم جایی بین سینه ام قفل شده بود 

را محکم روی هم فشرده بودم و نفس نفس    چشمانم 

 زنان به دلم پهلویم چنگ زدم. 

 خدایا سردین را نکش...هیچ چیزش نشود! 

 بماند...بماند...بماند 
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صدای تیر اندازی قطع شد شانه ام کشیده شد و جیغ  

زدم و هم زمان در نیمه باز شد و نور که اتاق را کمی  

شم دوختم روشن کرد ناباور بلند شدم و به سردین چ 

نفس نفس می زد و لبخندی زد و گفت: 

ترسیدی آنشرلی؟ -

بهت زده نگاهش کردم و نفس عمیقی کشیدم و نمی  

دانم چرا در آن لحظه فقط همه ی وجودم آغوشش را  

 میخواستم. 

روی پنجه پایم برخواستم و خودم را غرق سینه اش  

 کردم و سرم میان بازو های درشتش پنهان شده بود 

لحظه از خشک شدگی خارج شد و دستش    بعد از چند 

 روی کمرم نشست 

لبخند زدم و نگاهم در تاریکی به مردی افتاد که دستش  

را روی پهلوی خون زده اش گذاشته و به زور نیم خیز  

 شده و با اسلحه سردین را هدف گرفته. 

جیغ زدم و سردین را به سمت راست با همه توانم هول  

ر معرض گلوله  دادم...مهم نبود که حاال من د 

 ام...سردین باید بماند! 

شانه ام سوخت و هم زمان صدای گلوله سکوت اتاق  

را در هم شکست و با زانو به زمین افتادم و سردین با  

لگد اسلحه مرد را به سمتی پرت کرد و با کف بوتش  
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به صورت مرد کوبید و حتم داشتم استخوان های  

دماغش خورد شد! 

کرد و به سمتم دوید و دست  لگدی ام به پهلویش نثار  

دور کمرم حلقه کرد و من از درد مچاله شده را به  

دیوار تکیه زد 

 خوبی...خوبی! -

حرفش سوالی نبود...داشت با اطمینان تند تند در حالی  

 که نفس نفس میزد میگفت که خوبم! 

سویشرت چرمی ام را  با چنگ پایین زد و نگاه خیره  

 اش را به شانه ام دوخت و گفت: 

گلوله نرفته تو گوشتت،سابیده رفته -

فقط میسوزه و خون ریزی داره 
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خیره و با رنگی که حتم داشتم پریده نگاهش کردم.  

عصبی برخواست و به سمت پسری که به دو پایش  

 شلیک کرده بود رفت و پسر با درد ناله می کرد. 
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ت پسر را گرفت و از یقه کشید که پاره  خم شد و تی شر 

شد و دستم را روی شانه خون زده ام گذاشتم و تکه  

ای از تی شرت پسر را پاره کرد و لگدی ام به شکمش  

زد و آمد سمتم. 

کنارم روی زانو نشست و گفت: 

زده به سرت؟اگه این گلوله میرفت مستقیم تو کله  -

پوکت چی؟ 

ویم خم شده و  خیره نگاهش کردم و حواسش نبود ر 

داشت پارچه را دور بازویم می بست و من فقط تیله  

های دو رنگش را می دیدم. 

گفته بودم چشمان قشنگی دارد!؟ 

گره را محکم زد و به خاطر کشیدن پارچه به سمتش  

مایل شدم و با درد چشمانم را بستم. 

دستش روی شانه ام نشست و فاصلیمان خیلی کم  

آب دهانم را قورت دادم حتم  بود...آن قدر کم که وقتی  

داشتم صدایش را شنیده آن قدر کم که صدای ضربان  

 تند قلبم را می شنیدم. 

سردین کالفه چشمانش را بست و رو به مردی که  

دماغش را به چنگ گرفته و ناله می کرد گفت: 

 میشه خفه شی؟ -

مرد ناله وار و فریاد گونه گفت: 
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 چرا؟ آی... -

زل زد و سرش را کمی    سردین برگشت و به چشمانم 

کج کرد و گفت: 

 صدای ضربان قلبش رو گوش میدم... -

سرش را کمی به سمتم خم کرد و با چشمانی گرد  

نگاهش می کردم و نفسم حبس شده بود! 

 به چشمانم زل زده و آرام گفت: 

عجیبه...ضربانت هرچی نزدیک تر میشم تند تر  -

 میزنه. 

 بی شک دیوانه بود 

منه آسیب دیده در اتاقی که سه نفر را  دیوانه بود که به  

در آن زخمی کرده و در ساختمانی که هر لحظه امکان  

داشت با شنیدن صدای گلوله افرادش پیدایمان کرده  

باشند چسبیده و صدای ضربان قلبم را گوش می کرد و  

 لبخند ژکوند تحویلم میداد! 

 دیوانه بود...نبود؟ 
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به خودم آمدم و هول زده بلند شدم و فاصله گرفت و به  

 شانه دردناکم چنگ زدم و با چهره مچاله شده گفتم: 

االن پیدامون می کنن...در تعجبم چرا نیومدن تا االن... -

نیشخندی زد و گفت: 

کوچولوی خنگ...چون اتاقا عایِق این همه بچه تیکه  -

قارو میزارن رو سرشون یا  تیکه میکنن صد در صد اتا 

حاال شکنجه،اتاقا همشون عایقن 

 خیره به چشمانش زل زدم و گفتم: 

تو از کجا میدونی؟اصال من رو چه جوری پیدا کردی. -

خیره نگاهم کرد و گفت: 

باهوشم -

آرام گفتم: 

اعتماد به نفس... -

دستم را گرفت و در اتاق را باز کرد و محتاطانه خارج  

 م. شد و پشت سرش رفت 

دستم را گرفت و به سمت در آخری رفت و بازش کرد. 

راه رو بود و تهش دری شیشه ای که باغ را میشد دید  

 و نورش تا نیمه راه رو را روشن کرده بود. 
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قبل از رسیدن به در در اتاقی را آرام باز کرد و زنی که  

در اتاق بود برگشت و با دیدنمان خواست جیغ بزند که  

 ت. سردین دهنش را گرف 

سی...سی و پنج ساله و الغر بود اتاق کوچک و پر از  

کمد بود و روی میز جلویمان کوله پشتی پالستیکی  

 قرار داشت و وسیله هایش روی میز ریخته شده بود. 

سردین آرام اسلحه ای را که از دست یکی از مرد های  

اتاق کنترل برداشته بود را روی شقیقه زن گرفت و  

 گفت: 

هیش -

 تم: بهت زده گف 

مگه این اتاق عایق نیست؟ -

 سردین آرام گفت: 

نه نمی بینی جداست؟ -

زن وحشت زده به معنای باشه سر تکان داد و سردین  

دستش را برداشت و زن ترسیده گفت: 

من این جا هیچ کاره ام -

سردین در حالی که کوله پالستیکی را برمیداشت و  

وسایل روی میزش را درون کوله می انداخت گفت: 

نم شازده کوچولو ام از ماه اومدم م -

متفکر سر بلند کرد و گفت: 
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 گل من رو ندیدی؟ -

زن چشم گرد کرد و من اسلحه ی دیگر سردین را که  

پشتش گذاشته بود چنگ زدم و به دست گرفتم و  

سردین گفت: 

 بپا به خودت شلیک نکنی -

اخم کردم و زن را هدف گرفتم و نفرت زده نگاهش  

کردم. 

میز گوشی کوچکی را چنگ زد و    سردین از روی 

روشنش کرد و شماره ای را گرفت و تا بوق خورد  

 قطع کرد و گفت: 

سیستم دوربینای داخلی و خارجی از کار افتادن -

نیرو های داخلیشونم که ناک اوتن،میمونن نیروهای  

 اصلی که تو باغن و اون دیگه برمیگرده به کارن. 

 زن رنگ پریده گفت: 

ی بردن سمت دبی...امارات...االن  محموله رو با کشت -

وقت افرادی مثل من این جان! 

 زن ابرو باال انداخت و با پوزخند گفت: 

یعنی تمام مدت داشتین برای باز کردن جعبه خالی تقال  -

 میکردین. 

سردین سربرگرداند و خیره نگاهم کرد و گفت: 

خیلی حرف میزنه نه؟ -
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زن را    هم زمان از کیفش تکه پارچه ای را برداشت و 

به سمت خودش کشید و تا قبل از آن که جیغ بزند  

دستمال را جلوی دهانش گرفت و زن به دستان سردین  

 چنگ زد و من اخم کردم! 
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چشمانش بسته شد و سردین خیلی شیک رهایش کرد  

و زن محکم با زمین یکی شد! 

انداخت و به چشمان گردم زل زد و گفت: ابرو باال  

نکنه توقع داشتی بعد این بی هوش شد مثل جنتلمنا  -

برم بزارمش رو کاناپه! 

خشک شده نگاهش کردم که صدای در آمد و بعدش  

صدای پاشنه های کفش زنی که با تلفنش حرف میزد: 

بله قربان فقط من و رافائل موندیم فقط االن ترتیب  -

ماهی و دختره 

 میدیم بعدشم خودمون حرکت می کنیم   رو   

محموله تو راهه خیلی زود به دستتون میرسه 
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پنجاه و هشت تا لولیتا و بیست و دو تا انتقالی مواد و  

اجساد تجزیه شده رو هم با کشتی دیگه داریم می  

 فرستیم. 

سردین دستش را روی دهانش گذاشته و هردو این  

 طرف و آن طرف در حال پنهان شده بودیم. 

 صدای پاشنه های کفش قطع شد و در باز شد. 

با حرص چشمانم را بستم و دستم را جلوی سردین  

 گرفتم تا کاری نکند. 

 این زن برای من بود... 

 پائوال را من باید می دریدم...من! 

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 

��(  131)   132پارت    ��

در که باز شد تا وارد اتاق شد و چشم گرداند تا زن  

بیهوش شده را پیدا کند موهایش را از پشت گرفتم و  

 سرش را به دیوار کوبیدم و سردین در را بست 

خواست جیغ بکشد که دهانش را فوری گرفتم و تقال  

می کرد و سرش را که برگرداند با دیدن سردین رنگش  
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پرید و چشمانش آن قدر گرد شد که کم مانده بود از جا  

دربیاید! 

ین فوری از داخل کیفش طنابی را  نیشخند زدم و سرد 

بیرون کشید و به سمت پائوال آمد و من اسلحه ام را  

روی شقیقه اش گذاشته و با دست دیگرم دهنش را  

گرفته بودم. 

از نفس نفس زدن هایش میشد ترس و وحشت را حس  

کرد. 

سردین دست هایش را بست و خم شد و پایش را هم  

که کثیف و  بست و  هم زمان روپوش پزشکی اش را  

لکه های خون رویش خودنمایی میکرد را از تنش  

دراورد و آستینش را که پر از لگه های خون بود را  

پاره کرد و همان را مچاله کرد و در دهان  پائوال فرو  

کرد و گفت: 

 خوش مزه است؟ -

پائوال را رها کردم و به زمین افتاد و سردین به سمتش  

خم شد و ترسناک و کشیده گفت: 

 عم خون رو میگم...دوست داری؟ ط -

پائوال وحشت زده به سردین زل زد و عقب عقب  

خودش را کشید سمت دیوار 

 سردین آرام ترسناک گفت: 
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چیه توقع نداشتی فرار کنم؟ -

خندید و گفت: 

من بیشتر از اون چه که فکر کنی فرار    عزیزم -

کردم...باز کردن زنجیر و زدن آدماتون و هک سیستم  

ی و سوزوندن سیستم خارجیتون و گرفتن  امنیتی داخل 

 تو که این همه ترس نداره. 

پائوال وحشت زده نگاهش را از سردین گرفت و چشم  

 بست و سردین آرام گفت: 

این زدت؟ -

سر بلند کردم و با نیشخند گفتم: 

هوم -

هم زمان با این حرفم لگدی به پهلویش زدم که به  

ذاشتم و  زمین افتاد و ته کفش را روی پشت دستش گ 

جیغش به خاطر پارچه ای که در دهانش گذاشته بودیم  

خفه شده بود. 

 بیشتر پایم را فشردم و گفتم: 

درد داره؟ دست دختر بچه هارو قطع می کردید بیشتر  -

از اینا دردشون میومد! 
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اشک هایش روی صورت کریهش میریخت و لگدی به  

شکمش زدم و به کمر افتاد و نفس نفس میزد و سرخ  

 بود آرام سرم را خم کردم و گفتم: شده  

دردت میاد نه؟ -

نگاه ترسیده اش را به چشمانم دوخت وگفتم: 

خواهرم رو بردید اتاق شکنجه؟ -

خیره نگاهم کرد که پایم را دوباره روی انگشتانش  

گذاشتم که فوری با درد سرش را به معنای نه تکان داد 

 سردین خم شد سمتش و آرام گفت: 

از دهنت برمیدارم و اگه صدات از  االن پارچه رو  -

ولوم صدای من باال تر باشه نه میکشمت نه دهنت رو  

میبندم فقط دستم رو تو حلقومت می کنم و زبونت رو  

میکشم بیرون 

 با لبخند بامزه ای گفت: 

بعد باهاش میتونی ظرفارو بشوری -

#خیمه_شب_بازی 
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خم شد سمتش و آرام گفت: سردین  

االن پارچه رو از دهنت برمیدارم و اگه صدات از  -

ولوم صدای من باال تر باشه نه میکشمت نه دهنت رو  

میبندم فقط دستم رو تو حلقومت می کنم و زبونت رو  

میکشم بیرون 

با لبخند بامزه ای گفت: 

بعد باهاش میتونی ظرفارو بشوری -

ن در هم رفت و  صورتم از  حرف های چندش سردی 

پائوال وحشت زده و با چشمانی گرد سردین را نگاه  

کرد و سردین پارچه را از دهانش بیرون اورد و خم  

 شدم و آرام غریدم: 

خواهرم زنده است؟ -

پائوال وحشت زده نگاهم کرد و آرام و لکنت وار گفت: 

آ...آره -

نفس راحتی کشیدم و ادامه دادم: 

کجاست؟ -

 از سردین گرفت و فوری گفت: نگاه ترسیده اش را  

ب...بردنش دبی...امارات...تو شکمش مواد جا سازی  -

کردیم رئیس به دالیلی شب زنگ زد...گ...گفت لولیتا  

نکنیمش و نبریمش اتاق قرمز تا شکنجه زنده  

 بشه...گفت ببریمش امارات. 
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چشم درشت کردم و غریدم: 

 کجای امارات؟ -

ه سردین زل زد  ترسیده نگاهم کرد و چشم چرخاند و ب 

 و سردین دستش را در هوا چرخاند و گفت: 

من خیلی زبون دوست دارم...اگر زبونت به درد  -

نمیخوره بگو زودتر کارم رو بکنم. 

پائوال با گریه هق زد: 

خواهش می کنم... -

سردین دستش را به سمت دهانش برد که وحشت زده  

گفت: 

جا    ب...بردنش دبی...برج خلیفه یه مهمونیه...اون -

دخترارو میبرن شب موادارو از شکمشون درمیارن و  

میفروشن بعدش دیگه عربا اگه بخوان دخترارم  

برمیدارن ...اگ..اگه نه دخترا برگردونده میشن و  

میرن برای جنس انتقالی بعدی... 

نفرت زده نگاهش کردم و دستانم را مشت کردم. 

 می کشمتون -

کمش خوبیدم  هم زمان پایم را محکم باال بردم و به ش 

که کم مانده بود جیغ بزند که سردین پارچه را در  

 دهانش فرو کرد. 

 رو به سردین گفتم: 
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این دبی کجاست؟ -

ابرو باال انداخت و گفت: 

یه جای قشنگ و شیک...پیشرفته... -

 معدِن دختر...پول...کثافت! 

وحشت زده موهایم را از شقیقه کشیدم. 

حاال چی کار کنیم؟ -

 انداخت و لگدی به پهلوی پائوال زد و  سردین ابرو باال 

گفت: 

 بیا این رو بزنیم -

بهت زده نگاهش کردم که متعجب گفت: 

چیه! -

#خیمه_شب_بازی 
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نگران گفتم: 

نگهبانا نیان داخل! -

سرتکان داد و گفت: 
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نمیان...فقط بیرون رو نگهبانی میدن حتی خیلیاشون  -

ونن این داخل چه خبره فقط پول میگیرن  ممکنه ند 

 محافظت میکنن. 

باید این رو با اون یارو رافائل که پشت تلفنش گفت رو  

این داخل بگیریم 

 کارن و افرادش که رسیدن ازشون بازجویی کنن 

سرتکان دادم و سردین گوشی پائوالرا از زمین چنگ  

زد و برداشت و گفت: 

 فقط با یه شماره تماس داشتی -

 ترسیده سرتکان داد و سردین گفت: پائوال 

اونم رئیسته -

پائوال سر تکان داد و سردین گفت:   باز هم 

 چند تا رئیس داری؟ -

سردین خم شد و دستمال را از دهانش بیرون کشید و  

پائوال با وحشت گفت: 

 س...سه تا -

سردین آرام و ترسناک گفت: 

خب؟ -

 پائوال وحشت زده گفت: 

س صادرات لولیتارو به  یکیشون دکتره،اون بیزین -

وجود اورد...من با دکتر کار میکنم. 
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بعد از دکتر اون یکی رئیسه که مواد رو میگه تو شکم  

 دخترا بزاریم و انتقالشون میده تو کشورا 

 نفر سومم که مخفیه و کسی ندیدتش... 

اون باقی مونده اجساد رو خرید و فروش می کنه 

 سیستمم اون ساخته و دکتر و  

 رو اورد کنار هم ماهی گیر  

 گفتم: آروم 

ماهی گیر؟ -

 پائوال ترسیده گفت: 

ل..لقب رییس دومه،کسی اسمش رو نمیدونه. -

 سردین نیشخند زد و گفت: 

چند ساله این جا کار می کنی؟ -

پائوال متعجب و ارام گفت: 

 س...سه سال -

سردین باز هم نیشخندش را تکرار کرد و در اتاق با  

ترسیده چرخیدم و ... شدت و ناگهانی باز شد که  

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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با دیدن رافائل وحشت زده به سردین زل زدم و رافائل  

هول شده به سمت سردین شلیک کرد و سردین فوری  

روی زمین نشست و با اسلحه اش به پای رافائل  

شلیک کرد و رافائل فریادی زد و خم شد و به سردین  

 من وحشت زده با همه وجودم جیغ زدم.   شلیک کرد و 

سردین دستش روی قلبش گرفت و ناباور به رافائل زل  

 زد...کبود شده و رنگش پریده بود. 

رافائل درحالی که به پایش چنگ زده بود نیشخند زد و  

 من قلبم جایی میان سینه ام از کار افتاد. 

وحشت زده به سردین زل زده و پاهای لرزانم یارای  

 اشتن نداشتن. قدم برد 

 گفت: سر سردین به سمتم چرخید و آرام 

ب...ما...مامانم بگو... -

با زانو زمین خورد و ادامه داد: 

 خیلی...دوس..دوسش دارم. -

ناباور و وحشت زده نگاهش کردم که ناگهان لبخند  

 دندان نمایی زد و گفت: 

راستی من که مامان ندارم! -
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افائل شلیک  هم زمان اسلحه را باال برد و به دست ر 

کرد که اسلحه از دستش به زمین افتاد و فریادی زد و  

 به دستش چنگ زد. 

سردین راست ایستاد و دستش را از روی قلبش  

برداشت و خونی که روی دستش بود به خاطر بازویش  

 بود نه قلب...هرچند کم مانده بود تا قلبش... 

نفسم در نمی آمد همچنان در شوک بودم و سردین  

 ائل را برداشت و آرام گفت: اسلحه راف 

من پنج سالم بود، انداختن مچاله شده ی کاغذ نقاشیم  -

تو سطل اشغال بهتر از نشونه گیری تو، تو پنج قدمیه 

رافائل با نفرت به سردین زل زد و سرش را چرخاند و  

 با دیدن پائوال نیشخند زد و گفت: 

حتما مثل موشای ترسو همه چی رو بهشون گفتی؟ -

حشت زده به سردین عالمت داد و سردین با  پائوال و 

 لبخند گفت: 

بترسی ببین ازم میترسه...به نفعته تو ام -

رافائل خیره به سردین زل زد و گفت: 

 تو همین االنشم باختی -

سردین ابرو باال انداخت و  به سمت یکی از کمد ها  

رفت و درش را باز کرد و روپوش های پزشکی  
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اسلحه با دستای لرزان    اویزان را کنار زد و من با 

رافائل را هدف گرفتم تا تکان نخورد 

سردین بلند گفت: 

درو قفل کن -

#خیمه_شب_بازی 

 #مرجان_فریدی 
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با سرعت درحالی که رافائل را هدف گرفته بودم در را  

قفل کردم که هم زمان ضرباتی به در خورد و فریاد چند  

لوم بود صدای شلیک  مرد که با هم حرف میزدند و مع 

 را شنیده اند 

 با وحشت گفتم: 

 سردین داری چیکار میکنی؟ -

چوب داخلی کمد را بیرون کشید و روی زمین پرت کرد  

و گفت: 

لباسارو  اتو می کنم -

 با بهت نگاهش کردم که ادامه داد: 

خودت داری میبینی دارم چی کار میکنم دیگه -
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رد که کمد  هم زمان فشاری به چوب انتهای کمد وارد ک 

به سمت راست حرکت کرد و یک در بزرگ نمایان شد  

 ناباور گفتم: 

 واو -

به سمتش رفتم و ناباور به دری که جلویمان باز شده  

بود زل زدم. 

 این چیه؟ -

سردین نیشخند زد و گفت: 

َدر -

با حرص نگاهش کردم که صدای ناله خفه پائوال باعث  

شد از جا بپرم. 

چاقوی کوچکی در گلوی  رافائل به سمتش خم شده و  

پائوال فرو رفته بود. 

ناباور لب زدم: 

چی کار کردی! -

صدای تیر هایی که به در میخورد با صدای ناله های  

خفه پائوال از البه الی دستمال در دهنش با هم در  

آمیخته شده بود سردین به سمت رافائل رفت و سرش  

را گرفت و مشتش را روی صورت و شقیقه اش فرود  

 و من ناباور باالی  سر پائوال ایستادم.   اورد 
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سینه اش باال و پایین میشد و خم شدم و دستمال را از  

 .داشت در خون خودش خفه میشد. دهانش دراوردم 

مرگ پر عذابی بود،چاقو کامل خرخره اش را نبریده  

بود و این باعث میشد دیر تر بمیرد...با زجر...با درد. 

و نفس نفس هایش  به گردنش چنگ زد و بین هقهق  

 نالید: 

 م...من...و ب...بکش...ا..ل..التما..ست میکن...م -

ابرو باال انداختم و چاقو را از گردنش بیرون کشیدم که  

هق زد و ناله اش را دیگر نمیشنیدم داشت در خون  

خودش غرق میشد و با التماس نگاهم 

می کرد چاقو را انداختم آن سمت و با نیشخند گفتم: 

م بکشمت...نمی خوام راحت بمیری نمی خوا -

 درد بکش...آروم آروم بمیر 

چشمان ناورش به چشمان لبریز از نفرتم دوخته شد و  

برخواستم و رو به رافائل گفتم: 

چرا خواستی بکشیش؟ -

رافائل دستش را روی دهان پر خونش گذاشت و گفت: 

چون لومون میداد،یکم دیگه زنده میموند هممون رو  -

یه چاقو داشتم احتمال کشتن دوتاتون  بیچاره میکرد  

 صفر بود ولی احتمال کشتن اون قطعی 
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سردین گردنش را گرفت و بلندش کرد و عصبی به  

سمت داخل ان اتاق عجیب هولش داد و در کم کم داشت  

باز میشد و گلوله هایی که رگباری به در میزدند داشت  

افاقه میکرد نگاه اخرم را به پائوالی غرق درخون که  

مچنان داشت جان میداد دوختم.. ه 

 تو جهنم خوش بگذره -

زمان وارد آن اتاق شدم و سردین فوری در را بست    هم 

و کلید کنار در را زد که صدایی بیرون از اتاق شنیدم. 

 احتماال کمد دوباره سر جایش قرار گرفته بود. 

#خیمه_شب_بازی 
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ه المپ های حلقه ای که روی  اتاقی بزرگ و تاریک ک 

 سقف قرارداشتند کمی روشنش کرده بودند 

اتاقکی شیشه ای در انتهای اتاق قرارداشت که داخلش  

روشن و سفید بود و سردین به سمت اتاقک شیشه ای  

رفت و وارد اتاق شد و من هم پشتش رفتم و رافائل را  

رو صندلی مشکی رنگ انداخت و با زنایی که در جیب  
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جای داده بود دست های رافائل را بست و از    کافشنش 

 پا و دست هایش خون می آمد. 

چشم از رافائل گرفتم و به بازوی سردین چشم دوختم: 

گلوله خوردی! -

سرش را چرخاند و گفت: 

ممنون که اطالع دادی -

نمیدونستم 

 عصبی گفتم: 

میشه مسخره بازی رو بس کنی -

 خون ریزی داری! 

سرش را چرخاند و گفت: 

نه به رگ نخورده اگه درش بیارم خون ریزی داره  -

االن کمه برگشت و در اتاقک شیشه ای را بست و  

گفتم: 

چرا اومدیم این جا؟ -

 سردین کالفه گفت: 

چون االن نگهبانا میان پیدامون میکنن ولی این  -

اتاقک شیشه ای صد گلوله است تا ما در رو از داخل  

 باز نکنیم اونا نمیتونن وارد شن 
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ه با چشمای ریز شده دستی به موهایم که بعد از  خیر 

رنگ و حالت دهیشان در سالن حالت فر به خودشان  

 گرفته بودند کشیدم و کالفه گفتم: 

تو اینارو از کجا میدونی؟ -

سردین کالفه گفت: 

 خیلی سوال میپرسی -

رافائل نیشخند زد و گفت: 

میخوای من بهت بگم؟ -

دست به سینه با نیشخند گفتم: 

خفه شو!   تو -

سردین عصبی رو به رافائل گفت: 

 دهنت رو ببند -

دستی به طالیی های گربه ای اش کشید و به باال  

 هدایتشان کرد و عصبی گفت: 

یه تیکه پارچه پیدا کن دهنش رو ببندم. -

متعجب نگاهش کردم که صدای رافائل باز هم سکوت  

اتاق را شکست 

 بهش نگفتی؟ -

ین کالفه و عصبی در  گفت و سرد   این را روبه سردین 

اتاق راه میرفت و مدام به موهایش چنگ میزد. 

 رافائل ادامه داد: 
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 یا خودت میگی؟   می خوای من بهش بگم -

سردین با عصبانیت برگشت و انگشت اشاره اش را  

تهدید وارانه به سمت رافائل گرفت و داد زد: 

 خفه شو -

به سمت رافائل رفتم و ناباور گفتم: 

چه خبره؟ -

ل آرام گفت: رافائ 

بهش نگفتی از مایی -

هم زمان سردین فریاد زد: 

 خفه شو -

و مشتش را روی گونه رافائل فرود اورد و ناباور با    

دهانی باز به رافائل زل زدم و سردین خم شده و کبود  

 نفس نفس میزد. 

س..سردین! -

رافائل خون دهانش را گوشه ای تف کرد و سر بلند  

کرد و گفت: 

 الخره که میفهمید هی بیخیال...ب -

سردین سر بلند کرد و سرش را کمی چرخاند و عصبی  

نگاهم کرد و با نگاهی آرام به چشمانم زل زد...نفس  

نفس زنان آرام تر گفت: 

شنیدی؟...من از اونام! -
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نفسم رفته و چشمان گرد شده ام را به نیم رخش  

دوختم و پشتش را کرد و رافائل سر بلند کرد و نیشخند  

زد و ... 

 امکان نداشت! 

 مگر میشد؟...مگر میشد! 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



,�,..\Y. � <-1..! r� � J94u 
J9..\ \J J9..\ "->LI � o.5 s� J¥- 9 i.fa � 0 � o u � CJ-½!.l 4 9 � Y.

�l..\Y. � <-1..! r� � ..u..\� o..\JS o_>.,06-.o IJ sl d,·�,.�,·,J ..5]\Jl 

..w:.,.:olj jy-0 �� 9 t9J d. i.S� o� 
. ..u..\JS s.�1.·,, Ub d,·L,.�,·,.1 9 J..\ <-1..! 9 ..U..\Y. �4 IJ 0�Ub �, 

- �I� � Ub i.fa 5P S9J � l:wJ.l
lAI ..U..\_9 u-0 ..S:),·,, o4. � r..)_9 j4 � J94U!..ulW �'..l.,O � lAI 

..u)T � � �'..l.,O � ..U..\_9 uA )-$ d,·�,.�,·(.I S9J Ub d.Jsl5 

:p..)j ..\�.j-9 9 0·;•,·;oce, �Y. 9 .l.P � 0�� � 4 CJ-:!.ly-0 
� i.>..)� 0..)1..) i.>j� 9J CJ� 0-.Ul �I �L:u §j

·G..il5 �, I � �� L:-o .-�,O\�• I j . .. ,- ... � U--

·�..\J. � 9 �.l..4)-< .:lll d..L....tJ d.J �l:wJ.l JD L, 9 �,c:1 .e "-.L-:;.. ·iJ·;o,11 d.J., c;;;-. I ... ::}--J u-- .. . ,- . ,-Y ..r.:- 0--..,...., .

!� t9J..) � �..\,� t9J..)
l .. � .. �, o i.fa I � <-1..! CJ� CJA 9 ..\ � o ..0 I..\ p Y. � � <-1..! IJ i.fa _;....o

_..)Js-> � olSJ [M..1.9 � 91 9 r�.¢ u--0 
\_,-� sJ J sb � ... r I sJ 4 CJ-:!.l �

: p .l j &.=:- �p 4

5' S..)P 9J Jl.5 CJ-:!l SJ��-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



. . :e L, :fdJ � <Y..Y 

5' S..lP 9J Jl5 �I SJ.s-6 �
� 9 ..u4� sl 4,•;-,_� Jl9-:?..l � 1.)-0 9 ci.f �..} � 4 IJ � 9..} � 

:..lj ..lY.J-9 9 ..lj Jj �� 

ia •;," -�; � I 4 0-0-
. ..l ,9-! )>9 d. S..l yj � 9 �..} P � IS:_j '4..P 4 

... �� � sl o� u-!T sl.a) � � � �I jl �1_93 � 
L(c <0 i �1 t'\..;_ . � I \.'cc c4 i.. ..,---- ..:,-- u--- . .. 

� 0 �I 0..l.9,>
j..l � ..u..lp u-0 J2,� 0� 0u� 9 ..lp �I J2,I � � IJ p-9 

. ,;;S,·,,1 0�� d.l� 4 IJ 
1.--•!--�� "I I .. hag -�· . I · ·T -� .9J l"�.�29 .9 j u--•;o,,,9 . . .  (l·;o , t,9J..l 0-0 ... LY1y1u �-

:�..lj � O..lj � 

... (.? f19' u-:'..9>:.! _9J J ..\.9 �

�,..} � �J-,JJ s �4 .9 ..lp �I�..} .9..l 4 IJ �� � l:i .9..l .9 �..}ft�

:.J..!.Ji- .9 ..lj Jj -� � 9

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:..l.:'� .9 .Jj Jj �lo,·,,� <½ .9 
0.9•·;,ofS:1 �.J jl � 1.5Jt5 rJl.J l..'..'...c.....9.J .9J olsb.9-0 u-4> ... �

:�Ji:. c6 rjP �� 0uj � � .9 JD.P- 4

JI .9-:-! l cD � � ... l.5J � _u 4 §j r Y. p..l....1, J � 0.J ..}O r.J I� L:;.. cD � I �
! r.J .9-> .9 r-U ¥ 0--0 .J....1, � � r _u 4 .9 w J 

0-½A � �.Jljl � ... �.t Lo.JI�' c6 r.JP u-a .9J rJIJ-9 01Jl5 �I.J 
: ..l.:'� .9 .J p (°-> {°J J .9--0 l.5.9J IJ � .}...cJ

6.Jljl �1�,0.JP JIJ-9 LJJ.J-9 l9ya d...i ... �.Jljl5'� � uo�o.�.o-

-�< l\o �jl'\,�L\ ,o··· I .. l. Li �.J . ..lJ <>Qin·r----' J _,- ,-- ::,-:-.- ,-''.�!. � .. 0 . .9J �.:; 
s-� Jl5 � � ... r.JP J�

�., �· • 
,••. , 1 A, •• • .al J

.9-
� .0 �-··.& 

'--"-' LuJ """'-' l A I I_ _I I l1 -
. .. .. .. 

�J· Lu.., . ., ;.. �. . . v--- . �
:.J!.J 4.,,01.JI 9 cip c:t.Lol9 .9 .JP lsbJ IJ fY.lsb �.J 

<Y� � ½-! J..G.:..o .Jl.9-0 �.9.>-9 r.JP u-a � ... � 1.5IY. �.9�-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



"-;'� �ocb Y. J� -ll¥ uA.9.>9 f.l.9 � �---� "51Y. �.9�
:.lb d...obl ..)� 0-1..A y-u ��..) .9 f.l.9 �I!.; o� 

.)� -ll.9-0 ..fa9ft �Lu �'Y. f.l,9-! O.ll.l ��, u-;?1)5 jl � �, lsz.919-
... ol "5J,9,k � l°'i.9,i,.�o! �..)� fo � "51Y. ... -l� 

�¥ � ,.�a�9 O�J,g..a:i 1...9� Y. f.l.9 �J.l .9J �Lu d5 '5.>.9J �JJ 
jl J� ..\1¥ Jlii:til .9 � � _;;� "5�1 ��\Ji f ,.�a� ... �l.:4,J� 

. 4.l ,9,-1J ..\..!
:.lb d...ol.ll d5 f.l.9 �� o� 

w - I � Lu . L, � I'\. 'i cD __j t\ A 1'\ � ..l.J..) �J . ,,<..) • .J..O � I � I ..lJ . Loj· -•• !::J.I u .. � ;r u--:::,--. ··I •• :J � •• •U :J ,--- u 

... o.l.9-! O.lJ.9I .l_?..9 � .9J ..) . ..tA>-9 0-dl dl.9J y,6.l 09 1i�1

O-l.9 �.9..lJj,d.5 �,g.:d
d...ol-ll .9J f Jl5 .9 �4 0��4 f J� -l.Sl.! � 0-dl jl � 9

- �< ·........ol:i �J · .9,i, •; ,;.ol �..l.J• f"""""' v-;.- :J U •· • • • l •

:� \i>,i,.�; 4 Jjl.91J .9 -½!.ll> .S�y .9 -ill! .9 �l..ul �� .9J-!I 

'5JJ9-> � o�..) jl �Lo Ju, d.9-
:ulJ5 .9 �,gS Jjl.91J 0J� � uAI li�l.,,1 � 4 �� 4�o�9 � 0-d-ly-u 

! �..)' J-;?J-9 I
: ..) I j d...ol.ll 0-d.l..}«-IJ .9 0-1..A uA� u-! Jjl.91J 

� d5 "5� 4 ,o..\l..lJ .9J f:!..\ljl ... f.lJ?- J9 f.9.l J4 "51Y. ... f.l.9 Jl.>-9-

�.l ... � I ..lJ Ji.>-9 41...o .s:>- �..) f.l j � ,g5 0 Lo j Lu 091 9 l.:4,.J � __>b l:i
� l..lJ .9J � 4l..o9> 

... �.l.9 u-9JSUl .9J f.l9>',�.l9-> 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



... ?JP u-9JSU> .9J ?J�,�J9> 
.�JP s4 IJ ?' <D� 

�9J �, �J , .. ,.,1,J 4 9 ?JP�� o�
0:!' jl 1..P.-Lo p- ,.!"�9 ?..u� .9J d..oU u "Jbl §j J9J 091 u �.l5-

-?J�J..) 
9J 0JP ?4 s "5Jl5 u-9� "5J9.- <.t-:? �---�4
J4 �I..H �JI..\ .9J �Jljl Jl�;,,,_!J � 45 0:!I ..l.S2J.

I°•;,,,;� �fa jl ... 0:!� 9J �Jljl "5 �JP J�l ... ?JP J�I ?�

-� yl.u.:> �� ..u4 �' 4
:d 9 JY. �4 IJ �, OJlAI , .... ,,,S;f

.. -1° ·; '".!; �' 4 0-4 1 �.l.:?J-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� rl} .9r�j41Jr1 �yl 
.9 c,JP �I� 4D � .9.) �I...! JP �� \j 4.91 fob c,.91 �� �

) � 
:d rl.,T .9 .>p .>4 I_, � 

•.. ctS rJJ�J 1.51 4.biu � .9J �11)4-
: d .9 J b c, 15:i ->--" .9 .!.:!..u> 

!� �JJl.9 <ti_g.:.j � � � 45-
.9 .>p �� ..Sl:....iy .9 ..:...9J i.>-t:-! jl �I o..u> 0�U 45 r.>fi �I!; OJ,;+> 

:d 
!rJ? .►.

J .9.> 45 o.> � 4.:wwJ � 4-:! ->--" u..,il 4 � j 1.A.:.:>1 r I o .fob � 
.OJY. .).l icJI....! CJ� 4.:...iJ_g.:.j �1 ... c,�l....:i 

___ .i...:, \)':!,:!4 9 j4 �..) J.l 0J1S ..:.,� l.>1 �---r.>fi �l!i o.>:+> 
.>� ...,i..9JJ f-:!.l.9-! o.>b l):!.l..>,-u � 45 1.51 1.5.>ljl J�

!JJIJ..? pl ... � pl
! .>� o.>p .>I.cue.I flb ()A � .>4 0:!1 ... .>.9-! o.>p .>I.cue.I r!r-" J4 1.5IY. 

-r.>J � f-:!UII� � .9 r� � �
: a icu� � o .>:+> l):!J->--" 

.. -� � .>I.cue.I �.> � � 0JIS � �1-
0� � 1°'4':!Jl,}I � 

:� yl_>h.ol � .9 r.>Ll .9->9 Y.};C 4 IJ icuLIIJ yl 
� If' ... 0-

.uJ .> p If' �IJJI � .:.,� Ull .>JA .9 .>j .u_..;,. 7•.:i 
-f-:!� � i.,:!1.LC Loi

J.> ..::.....JI� 45 v:!� l1 IJ �4J .9 ..:...9J � � � � l):!.l..>,-u 

._?.:;.,.,JJ 4 .9 .) .> .9 I 
.>p 1.54 1.54

... c,.>p ��I.$.>� .lJ.>_p t.9� Y ui4,a.c- LIi .lJA 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



J.l �I� d5 . _jb- l:i IJ .Jt.jl,J· � �J 4,i« • ,;, � •··,o,c1 4.J •.JJ � 
� � . v-- . :,, .. ., . v;-. ..,--

�.) 4 .9 .lJ.91 

.lp '-54 '-54

... ;_;.lp ..s.!L;, "5Jl$J � .�.bfi t..9� yd� Ub .lj.A 

: � '--'° .)> 4

� 09 Ii,.! : ,0 C �.l J,-.iJ-

: � 'i:>� 4 �.lj,--'J 
4,i« ,oi _ S, ,:> ,lb �Lll:LJI Jl5 d ,i« ,.;, •.JI-

•• V •• v •• •••• •• •• •• v-;-• 

..Sy .9J �.9J "5Ub c:1,i,.!.;, jl � 9 ..\AT J.l � 0-•;,11<,� '-5,� 0�u

!�bY.

:� 0 '.1•i«$ .9 p,IJT �.lj,--'J .9 p,.lj '-51 <I.A>- � O.lj � 

!�J\$ p�-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



... f.lfi �!!.;� 
pb.>-! � y f.l.9 � O.lj �.9 

!�I �� � 0-;?I ... �
:f..>J � 

!� �lS' "--:! IJ';!.lj,,-IJ

:a fi.iuo 9 � �.>-! 

S-J>b 0� f� .9JJ.l �.l 4 f.>-! i.51�
:.ll.l 4.of.ll 45 f.lF �� -..,O.» 4

�Y. Lr.Ai .l.:!4 0�1 � )-':-0-

.f.lF �� 0LiJ � �
1...9.91-

jl 0La.l41 ��I ..u� .lJl.9 Ub 0T .9 .l� J4 J.l fil .. . .l_k4 �Ub..) J.l �
. .l� �8- ..s'.9l:il 0-:!I 

!-UJ J4 J-> .9 .>l.:.91 �J � .9 ,",,uS:-� J.olS J.l �

:a .9 ->J JJ �l..u � 0-;!->y.iJ .9 plJ5 �Ub-> i.S.9J IJ �-> 
.bA9 4!.,-> ct.JU .l.i.>-... " .. ., 

f->�I 0-;!.ly.iJ � o�y .9 ..u� .lJl.9 .9 � J4 J-> f->F �� o� 
: � f I) IJ':!.l y.lJ

�? __µ>.> "--:! f� Jlj,9 �.9-0 IX�°''� pl.> 9J) d,t•.:Ooslb �I-
�• "'":1 e,� •JI� ... u� \.,;lJ� v.• ,--v 

:a ¥1 Li � � � JI � 
I .. • 1� "· • .ba9 d..o.Q) I • a · d..o.Q) -� �9> ... .r � -

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� -¼,01 L; � d�:>J � jl .lSl.!

I 7,11 ,; � .. -� bii.9 �I•" � �-. u .. � � . . . _,- � 

4 lj �_}..u �.» fal:;.. � �I� 45 fJ� u-!·OC .9 O�JJ j.l.9 01 
��Jl�J 

� 4Atl) jl '° �J..},O .9 ..UJ� cifi 4.il...t..i 010·;0,o � lj l'.J�Ub ¢>Loi � 

01:;,pi ':l!4 '° �U,..,JJ .9 q::)..� 4 IJ':!J_}..u .9 J_p OJl..oi lJ �L.t.:> J� jj

:� J� �b 
� jj .5;.j,9 .9JW.J J� ... �4 �.9J � 4 .l.;!�

:� r-lJT f-:!Ub 01..uJ �':l! �':l! jl i..P.» 4 

5'!� � IJ':!J_}..u
:� r-lJT �I.a) 01..uJ �':l! �':l! jl � .91 

� u-4 0-:ll-
·� • «'>JLJ L, /\11 I •..JJ �• • • • � v-; • ..,,r--

! f-'-'J I; ,ic .� O 9J §j 0-0 u-'b
: d �ljl .9 J_p 0� OJj Jj IJ':!J_}..u � �UuJjj .9 �I 0� 0l0,i•=?- 4 J.>4 

'�-
. ....,-y 

:� 0� � IJ':!J_}..u 
�J � 09A:! Lu.@ �J � � ... IJ':!J _),,JJ ••• l°"'-4-

J _p o� IJ 0-;!J.}..u jSJuA � j4 J.>,0 

:� � .9 

: � J.il.! 0-;!J _}..u 
l.oJ J.t...o � .» 0 Ub 4 r-J b-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� � 0-:!j.}"1J 
W .b,o '-9 .» w la) 4 ? JI..)

� I d:>1.,,1 J.:JJ � 0-:!j_},JJ ,··◄,;,(Y. d5 sl �::J u...cJJ..) .9 ,··◄,;,(Y. '-'"�� jJ-O 
d:>1.,,1 .9 �..)_9> , .. ◄O«d ..uljPY. IJ ..)J,-O .9 cip � � IJ �I d:>,\,,,I .9 ..)j 

:jj ..)y_j-9 .9 cip �, d�.10,i, S.9J IJ 

-�9Y4:A .9J �.}"1J <US ..S:.1l«i, �

:� o�y .9 �p �� d. Jil91J , ... o,,, � 0 ljy IJ ?I d:>rl«,,1 f-LO 
-YW�

: ..u .J-C- ? IJ T j � � I 0-:!j .}"1J u...cJ j J j d5 sj JA
:, ��� \ , ,i,S: ,_ 
'-".:,--- .. . 

jj..w:, ,.S:.!L;, 0..)'-41 .9 ..)jjJ.91 �4 IJ 0�la) d:>l«ol OJ�.9j 0u� 

-?jj Jj \)':!j.}"1J y �jj ,·•◄ ,i,:>.9 
:� ?IJI �jJ-uJ 

I, ◄ � d.:>-. . . � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



·L • . l$) , ◄1d 4A�
. . .. 

0.3-:!.9 �Lb �� 4 � 0-'..J.9-0l.o .9 � J4 JL, J-> �.» 0:!I 4 0LoJ � 
. .>J� Jul ->Jl.9 

.>� 01.i� JI�� 0�->l..lSU .9 o.>p Oj,06..o IJ Jtil J.9-> ti J.9.>
:->->J .>½!J,9 .9 ..u..1..11 ->Jl.9 �I 4 �I-> .9 0Jl5 

0§i�J .9 �F .9J 0§ilj� d..aJb .•. � Oj,06..o �15 \J�L,
-� � .9J 0,µoP.- .9 � � 0§j->p- ;.,� 4-! 0->ft Jl.>9 

..u.>� cip d..il.� IJl.o 0� 0wJ � � 0Li� 
..U.> � y Jh.a.o � 15 

: ..u-->' �� ->� �I IJ:!-> .}-A � J-> 45 �-> y, 

� 0�.9-
..u.>J jJ .>y, 4-! OJ-:P- \Jul_$; 

.>� \Jl.1«.:C·•L' �4 Y.9

0L;:,.}--d �.9J IJ 0LlJ�-> .9 �IJ.5 �J �.9J IJ 0�Lb �I ?IJ T d..aJ1)

-�F

0Jl5 .9 .>I.> J� 0w� � � 4-! I; ..\y, IJ:!.l.),-,d .9 p-1..ul IJ ?I w....il 
.9 �J .9.>9 ��T J-> .9 �F IJ f-;'..9J4 9 � Jtil ->Jl.9 9 .l.:?.9-> � 4-!

:��4 
� .9J ?44 0Jl5-

!�pl ol!i .lY. ... ?.>l:..91 �->Y. 4-! oJt; J�I
!�I d�---v1«-o511 ..1l;!

.9 ..ul:>-� .}-A .9 �F d.Lol.9 0J1S JI .9 ->� 0w� �-> JL> J-> �1.> 
: d ..\ ft u-0 � J 1,9,i I J � Lb .9-4 45 u1 b j..\ .9 ..\ J JJ I):!..\ .}-A 4-!

..\� Y? u4.>- ..:'.JJIS-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



j� Y9> � 0J\5-

:� .9 �l..ul �4 .9Y.I �j� 

5'!�.u5 j..1.9 �1 1.R" k-1, r'..U.9-0 0-0 d.9 ... ' .. ◄•11.1; � <D �I j.l-

·..u \C.. «OC .",j\5• •-•� u=. V 

i<Y.j.b-o Jl.6 .9J u31 f.1•;.-.,1j,0j.->5 �3La.o u�-

P'w l:?1.l.> .. �1� p-1 d� �.9J IJ iculj_>J 0�j .9 .lj \i>,i,.1; �j� 

�I o..uj � �.l�!r'I o..0j ___ .}.9,i,.1oi r'J.94 
I •• ◄t I/ .1 i i<Y. � I � j 4 .9 

:� .9 .lj Jj Jjl.91J � 0J\5 

5'9 �1-

:�1..01 �4 .9Y.I �j� 

�jjJ _;)l.>91 jl �

�.9J �jJ-uJ 4 .9 \;•:,i,I� 0LoJL6 IJ 01.i,o.15 .9 ..u..l.Ai 010·:os(, � �...½ �
,.. . . 

f ,·;,,,,11' .L...L.Llj • •• u-;;'"-

9 .lj �4 � IJ �� 9 wfi IJ P'Jw �J.9-9 uAj4 � 9 oJJY. __µ:;..j 

.lp � IJ f:!� 
:� .9 j§ � IJ f:!.9j4 .9 '1..il..1> 0Loj � 

0lA..cJ4 .9J ,••,•;,dJ .9 P,--4-0 0-<,cco � 0�1 � � .l.!.4 �fa �Y. U-

.p '-'"°

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



J� 0T .9 J..jJ 01.o...c.J4 J.9°,i,a .91 .9 ?.lJ.9IJ.l IJ i<U.J--1i� ?.ll.l 0ts:i .}'A 

. ?.l p � "5 I d.11.i ..) J.l j I d5 ..) 9-! oJ..jJ � � � 
<l.!� '-_,i,o,i,� "5.9J IJ �JY. ,S:i.!c d5 u1l> J.l "5� ¥ .9 ?l..01 Ji.��

:�0Loj � .9 .l9-! 0:!.l.}'-U "5.9j� 01.o...c.J4 Jl> j.l .lp � � 
� I.:; <US:.i '51>.J 0.9> I.:; �;<.!a 01.o...c.J4 .lJ.9IJ.l 4,i,.!ai .9J d.l� �

l°""'..J� j.l .9.) d,}� � 0.91 .9 0�J� <l.! �)-;+<> O.l..i.:!I �1...u 
JJ.l.9> <l.! IJ ? I o� o� .9 ..ul.lPY. IJ JJ.}'-U 0l$Li .9 .ll.l 0ts:i .}'-&J 0:!.l.}'-U 

.?.lP u-4 � IJ �� '-';.$;,., .9 ?..ubfiY. .}'A oJ..jJ J� .9 -1.:,!.l 
. .l9-! oJ..jJ rW JJ)5 � 0:!.l.}'-U .9 ?J..jJ � ? Jl5 rWI � 

..u.l 9-! "5-> b Y. <ti� .9 "5J b Y. � .9 � J l.:il � Y. J l> J.l 0-'..J 9-4 Lo 
� <lOJb .9 ... � , .. ,.;,<;I ;31

"t"'.J �b �.9-:! .9 .l9-! O.l�I ��4 � Ju,! "5�4 �.) 0Jl5 � <l.!
u--<o , i, � t<Y. I Y. � 9-:! .9 � b Y. I J .l J lS:; IY. 0:>.J¥ lo .9 , .! ,;,S '-"° I.) � 

:� .9 .lj 
5' d..9>

?.lj �IJT , ;.;.� 
r •; t II «; ..U-

•• . 

:� '-'":'°C 0Jl5 .9 J..jJ VL:;.. Jl.:il jl .9 .lp JJjl� IJ ?I <tiLA 
,�li.91 4 f,Y.1 � �9=U Jsb �

:� 4.9� 
� <l.! JJ.l.9> jl ?I i_?J.l.A 0.9� <l.! 4-? �J4 ��4,,··,.".!; §j J.!•aa·;_ 

. O.l 9-! 4,;;.j, l_}j 
:a ?IJT .9 .lp �t<.; 4.9� 

J..jJ ..:.JI .-e� I _..:.__ J...c...iJ •• I _..:.__ -? Y.J �---? .. jJ �-

�.Jj \ i:>� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�L � 40,::>-. . .. 

�.9.) �� u-<114,..i � .9.) ��

.) � cl.> .9>9 � .).) d<,!IA 9-4 .9 .1.01. '-"° � � 6.)LD �..) dJ 
:� .9 �P �JI I.>�� 

. I -<· p J� ,9JI) r-:: 0.9� p J-!:A-
-P� �I.> 0w:i-l..J JI .9 .)I.) 0lS:i .>...i

0UJ.)� cip IA� 4S .)� p., o� 61A �JI� 4S �J>! t4

vt,1 �� 0lA..::;.L.J � JI IJ '5,P-.) � 61..1..0 4S p� � � 
p� 01.:.:;...).) 

_.)J.91J.) IJ �I 4.:>J....il ..1..,!.9.) 0.9� 0lA..::;.L.J JI 0JIS 
�..l..,!.9.) t 4 6�1 � � 0.)\S 4 01.oJ � 

!op.) 61..1..0-
� d.b::,J jOi .9 �� �.>...i 4 IA ..::..:> J.) 0¼-4 JI .9 .)I.> 0� .>...i 0J\S 

-�� '-"° �.)J.i IA � 61..1..0

···'° �� �.>Jj J.>.9 J
Lo�� ->p '-"° � J.9J � .9 cip '5,P-.) y6 JI 4S �� 0..1..,!.) 4

� .>p t°-1� �.)J�
.::..>Lui� •.....!),.,u • l.:L...i.) dJ .-.:_-i..) • ...,..--.::r;;.\,) • .r-

. ,. 
. . < _, icu-'� PJ J d1'--•IY rw.9-

:.)J .)I.> 0JIS � .9J .9 � 0� � IJ fo.) 0UJ � � �� 
l.:.:;..J.) 6� �� .)� 0� �Ui-

:..u.._>t. .9 .::.9J p..1 � � 0..19 '°' 0.)\S 
J�0�

'-"° d<,!IA 4.i� y.J l1 �I ..,c-� � 61A9-0 .9 1.JU..fo .9 .>t-�.fo.) 
� o� � 0? JI ,.P.>� JI � 4S .)� d1 u<,7, �IA...>I �.>...i•�.> 

. ..u.)� d..ti..l.J ..fo1.>9-&> 6� d..i�.9 d<,!IA9-4 .9 .)� 
JI� �.,l l1 d<,!IA �-> .9 �I.>��� .9 ..!;J � JI� .9 _hi� 

. ..U.>� 6->� .9 �..l.)-0 0V' 
:� plJT 0JIS � .9.> 

d..,J4 ..u4 ->l>-91 JI t°-1.9� �-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� ?I) 0Jl5 � .9J 
�4 JJ4 .11�1 jl �9� �

:.::..ii5 ?IJT 9 .IF 0LoAi� �� '5U2l9,0 I>� <4� JI O�JJ J,l->.I 
P� �� 09Jlai4 �.1 ul9 r1

.: t,<i
:.::..iS 9 ,:;,j_p �4 9 .1J9I J-' IJ �1..2.,; 9 �IJ..il �4 9Y.I 0JlS 

9J JJ4 jl o.l..i9,0 �4 -11.�I <Wb .:.......ilo ..::.......i.1 0�1 � IJ':!l ... r.: ".:IJ Lo
-�P 

IJ �.I�� 9 -'F 0LoAil!i O.IF � 9 .Ui di.:;. 9 � ),4>.I 04 
:.::..lt, O�JJ �.I 9 -'F IAJ 

5'��� S'o�.91 0_93lai4 �JY. 0Lolo
!?-'F I�.::.,�� ?J�4 
:� pl) O.UI �.J vi� 4

5' 9 ..::.S JY. 0 Lo Lo
: a 0.1 F �

... Cc..Jll <U.9> � J-:!� ... O.IF �� 0�91 ?-'M fe
!J..i.1.Ji -'J �� '5� jl yU � J ..>-:!9La:i 9 .1.Ji .1p �4

d �.1.,?9 J-' �j-0 jl � 0J J 45 0LoAi ... �I 4.l\.:;. � ..>-:!� '5 Q� 

! 0 ..l..ul O .I.,! .I j.1 .I� 
IJ �, 4.iUI plJl 0Jl5 9 .IF 0loAi� O.lj ..::...S.>9 45 ?.IF�� O.lj � 

: .:;.;S 9 ,:;,j p
� ..... -tl� 4J ,d.J.).� • u !)..\SU kb�\__.__,_,.. . �I� -·"' ,.,,o,._ v�� . , •. �.r., . v- .-...,.;;- v .. U'Y� I.T-::-' 

5' �4 � ..::.......ij.l � 
:.::..ii5 pl) 9 .11.1 01<::i _),.U .uj .uj .9 .lj Jj i:,Jl5 <4 O�JJ fo.1 

5'!..1..::-D I� �9.1 �
:.::..JJ5 ?IJT .9 ,:;,j_p i:,.o jl IJ �� 4.9� 0J!S 

5' ¥. ..::...:....u.9.1-
:a ?IJI .9 � �4 IJ �I � yl fo.1 

�-'Y. u91 ... ..::.......i1.....&1 �,a� d9-.. ->� �� �1 � �1-
0� � 9 �Y. 0l.1..ib� 0Jl5 9 �� 9 ?.IF�� O.lj � 

,.IJ.9> opp J.94li 
lslb9 ... ..::.......i I .1 p lslb9 5' !-=.......i I .1 p IJ'&° j 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�l., � 40: «>
. . -

142 uJ'4 

...... 

p.>J ..}JP � IJ ;-I o.i..:a � ojt1 ,sla� .9 p:.>l.ul 4.iU ..S.9J IJ � 
.)9J. JI�.) tii!IY. .,p JU 'l u.)� 9 f>.>.,S """'>" f'>-" ..S9J IJ p)U 

o.i..:» 4:.t.1i� .$-"' �'" .S ._;»I oJlA.o iJ� 4 .9 �l�Y. ;-..i.i ;-1) ;-IJT 
••• .i..:. .)F i&J� � 4lS .)� 

!� �-> � 4lS iJ,!1
.9 ;-.)1.) �>-" tii!la p.>J 'l ..s.,� .9 ajy o.w, � ,s 4lS J� JI 16-'..I../

IJ f'->.9> .)9,l la � jl � o,li,l> 'l .S ,sl uL,L:, 9 � i'la.)jl ,J'll'l
f.>.ll..iJ ,>1::u .>J� ojli.o 4,/ 

� .s.9J .9 ->Y. J4 ..;,J.' .9 .>.l.>Y. .u.:il� ,sl ..,.u� ,s � ojlA.o ;-.) 
.l.i.>9J. � y� 4,1 IJ ,s.ll.lS 

(.SJ½-'! .:,4.,J �)
!.:, lu§ � ... p:.> I .>JI i 4 .9Y. I 

� .S .) >" 4,1 .9J .9 p.> j .._,.ol Jl � i".i..:. o j !Ao .) JI .9 .9 p:.> l.>J I i 4 ..,;u, 
:p:;ii5 � 4 .) Y. o.>� I .:,I> � 

!p..l-0.91 f->Y. O.>U ..;,JtA.., �.).9.) .9.> 6 ,s..J� � J.>__g:,,,.j ,slY. i"�
ri1t 

S"Li,»

� .::d.J ,S9.) .9 � .)d,>' � 9 i".).,s J4 I., i&J�
:d .9 .:..:.I�� ..S.9J fJuS I.,� iJI� � 4 .)Y. .._,.o� 

S-15.>� ,.ii� 
: p::J,$ .9 � � � � � 'l .9 f->1.) iJISl >-"

)d,J, .:..i4 .:,� ... 4.l
:d .9 ..::......:J ,:;.;;.J ..s.9J fJIJS .9 .)j IS� 

S°OJl.>1 I.SY. .:..Jil}J .:,JIS o �1.,u. 
p:.>_9.) p.>JJ4 J� jl.u4 4,1 IJ pa� .9 i".).,S pl 

OJl� 
:� .)L.JtO � 4 .9 .:..:;.!.>JI i4 4.lU 

. � v-1� j '-! JitA 1., jl .:,JIS,..;,� .:,1� 
4JS .._,.o iJ� .fe> .S ... �->fi I� � .:,.9I jl .::....:$.JI .)31 .fe>

:� .9 ;-->b iJlS; )-»
S"o� #.>-0 iJ,!.1)-»-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



S' o.l.JJ � JA l.'.):!.J ..}o,,U

: � .9 .JI .> ..:, lSJ ->--" 
�� J� ,w.,u.�! 0� jkl>I 0->l&.JJ .9J 41� ..:,ll..uJ� �.)Y. IJ.9-0lo

�9.>p t.fo>! 4S �IJ'il �� 
:� 9 �.>p oj.4 IJ � jl ._,rS

S' ..:,.>>! � 9 ,"◄J.l?.
:� .9 ..::.d-lJJI j4 .9>!1 

�JY. 0lolo '51>! 4S � ..:,91 J\!ll � '.'� ..:,U...UJlA&. �j>! ��
��� �.91 �,� .bag .9 0..)fo JjJJ� .9 0.)� �� ..:,.Ju◄ ..Jj,9

.o Li1,!0 d._:"sS,i, .>-OJ!i "9t;I � fJ.l.A �, pW 
:� 4.9� 9 �l.;5 � IJ � 01� .9 �.>IJ ..:,1S.; � u-�.ac:. 

O.JJ,O �JY. ..:,lolo Ojl.lJ J,P- OJ�
"' •t:.' • L, .. I · · Iv''; 7 ,cl,) ..?. j .... � J 4.1 '°" .9 

:� .9 \.!.'�,< �.u4 '5Ub.9A 4-! �j .9 JP -'4 lj � ""°..?.

�1? pl .9 � � 9J � 4AJb � 0:!I �J� � �.9-:! �
� .9J �-l� J.>lo '51.9.» 0-'J»I 

-,<_Ji .SL �.1 a lloJ d.�. ◄0 4i,i,S' 4$ 4i:>...O :,ol 4.J.A.AJ 1..>U � � v--- ..,, � -� - ,._,� -·· .,, • 

:� 9 ri>JJ � � 1J �l£b.9-0 .9 �Jj "5 i;� 

I ,•t,ua:i _ _j� L.1L1 4>--- �� ..,--;, .., 

: � .9 � 1 _,9,> � .9 ..\.:!.ll> 
0�r� Jl+U �Y. .l.:!4 '5..)gj 4-! .:.,$ �IJ,l..tJl

•l°':'.Jl.lJ j� �.> Jl!;I fU:!.J.),--&,I 4-! 0i.9ai,i•o � �.> 

:� � 4 9 � �,.,u 4 b � 0:?1 

�� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



IJ � \JI� jO.i� .u4 vl\pU J,bl> 41 .,� �lo (JS 9 �Iv,� 
�jl..ul � 

: � J3l.%.o 9 � I .,T '-"°.?. 
� .> J.:,.o 1..9 J.> ¼A I.> 4 ..::..:i 1--> \JJ lS

..s.....i.J i.fo9J vl� v.!1 jl � �., • .,1., f�I V,!->J,,A! .9J ul,.ol .,ts� 

-�

:� O.>j � 
!� o.>Jv, fl l...:JI uU ..:?> .,� IJ.91 �I ->fi .s.A.S 4-<tA iJ:!1 iJ:!.l.,_..,-
1J91 ...A,_,>b jl �� 091 � .9J o..uj .9-:!i 091, ->fi -Sa 9J4t; � 0.91

I� .9J f-"'JJI -'b 0� � o�->j.l � yl.9> li�JIS 091 4S '51 �� 
JJ .9 .lJV- 4.1� la .,4 f>1:>l> � 9 c..:>-WI � � 9.> �P- 091 ... 4.6 

JI..)�� ..1.0.91 �.»l

:.::..JS f\t.,T '-"°.?. 

• .lfi � &JlS lot !�4 ? .9Jl LA.y icu9�

��.) iJ4F.- � �» ia,!-9.> �.9J � � �-' I; \JJIS 9 � J4 JIJI JJ 
0� I., ,o.:!la '-9)> .)� �-; �•O IY'I 0� jl 

!\JJlS
: � � .9 .ll.) 01.S'..1 .>-,&1 

� OJ� gk. .:,:!-'.>--" � � .,1.,)i 4S �.9¥ �.91 JI � l..oy-

0 J-.9J.l '5� � fU� s-� &» �� A;I ,-i.91 Ju &J�� 
� 01..uj � � f""l �la.tll lY'ts:.o.S >1:>l> � .9 � � 

:i".lJ � .9 � � jl I., fi!la9-0 
.9J �.>ljl \J.91 5la 5 OJI.>..,,� \)Wj 4J. �¼>I i):!.>J,t,N .:,,>li) 4J. \)jlS

.bai .,, � 
S'� �½l ;l.)i Jb J.) .,1� 

:->J .,� .9 �� » 4J. t., � ..PJ.> 4 \JJlS 
f '5->b � �� IJ:!f � .,..i v.!I � 4..11.9 §J-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



\u,rc> .'c...r....OJ' d.J a ..U, \.;.ti .CUU o �-� .all,,. ... . ., �- . � � ,-.. "' � � ,- . .; 

.�.9.> �to,i•� d_/ IJ f.>_9 010,i•�

!�l..i,j uf.!o�I � �f.>,! �.l..>,-,u � ol.o \:i 6 0-0 ... � � �IJ
... .>J_p >! 01..uj 4-! �I Jl>9 p1w ii¥ J.91 jf 45 04

r.ll..> w J.99 IJ ��., yl 

04 ... �-
'.l, ..>U �a •+OC 'r\lS• .,,, .� U• '--'-' 

�..,?.-�-
fUb� IJ r.l? J\Sjl yl� rJI.J cO J\!;I rbl .9 r->J.91 �4 ,., f,41.)T 0�

:� 
!pJI-> �.9.l ... 0�

:..u..>j .lYJ.9 0"4j � u-4.?. .9 0.)lS 
1. --=>-. � ... 

�,9.) 0�J.9yU o,1!; '4 fJ �� .9 �..>§ � � O.lj •·•◄•ic>.9

... r->J �J� �
�,.) �,..) ,,�1.) -#0,•1.......,:..,At\. \• I --- • • • I____. • • ,--- L)'r :,-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.r-; 111,1 ..:...;i.;j \.>.9J .9 �fi rJLl..u..) 0� b p.>,-u 
.l°':!.u� \.>� jl � Jj1) .9 .i..oT J..> '51..i..o 45 �� � l:i .J_p j4 �.J wJlS 

-1°':!� �L;. ..fa .>,-u � '-"'°.?. .9 ,j-0 .9 � � L;. Jul j I wJlS
->JI .9 I!...;!.)?. o l.)AAI 4-! ½-4 IJ .9 0:!..) .>,-u .9 � � .9 .lJ� j 4 \.>.) .9J .9 "5 � J..) 

.,fa1 J� 45 ':lb .9 o.;.j, � .lJ 4 ..fa .>,-u .9 o� J.:, � l!...;!.J?. '5 � l.,)'J � 
J-> 45 cl:?- 0T jJ yl� .::..A5 � 9 �\;...:, � j) �IJ .JY. o� � 

.�, � 0-l:!.J � � 
� '5.9J �4 � 4 plJT �.J?. .9 ..:.d-1.lJI �UIS '5.9J IJ ..fo.J¢,,- l):!.l.>,-u 

_.)JI.) '-""'�I 45 � � .9 ..)Y. cl-9 �4 IJ ..fo.>,-u .9 ,u.,cc,1,; � 
..5.>A 0-A"� .JI� 0LI.J � 0� 0l .9 cifi .9 f'� o� �Jjb 

.o.J_p ui.JJSU �IY. IJ �Jj.L,.)lo 
. .) Y. d ·; ,. 1d "� 4-! f' .J,05 o J-!) .9 O..) j & rJ l::,: .. ,u 

�,p.Jj Jj 1'.,:!.).>,-u 4-! yl_>h.ol � 
-� �4 .9 i4 pl � J..) Jlft d.

:.)I.J ..:-A� f' IJT � � 

� .9.) 4.-? I J ..fa .>,-u .9 .J ft r> I 0-A" 9-:! .9 .J b 01...tl .>,-u 4 I J 0:!.) .>,-u wJ lS 
. ..::....9.9 �\.:......J.) � IJ ..foy-,J .9 ,-.,,,,,.; � '5.9J 4.9)lS' .9 .)IJ 0lS:i ....al\:i..o 

:d .9 � � � 0:!.l.>,-u 

0� 9.) ,jA Y. .9 Y. 0� � 
�¥u-4 

:a q.;_ 1,.:i 4 .9 �,� Y. 01.o-> � 

� u1 �T '5J� � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



s-._,J ;,JJl �� �-
0-4 9 �1.l5 � '5.9J IJ �I .._,:JJ� -Ua.! &fa .9 .lJ.91 J.l IJ �I �� 0Jl5

5'.l..Jl 4J� ,./ici'iO( d�l 01 jl �.J IR"
. .JJJ '51 � ,� � 

O.l.P f->1 0JIS 45 ciJ Ub 41; •0•0,,s � 0-;!.l.}t-d .9 ..\.Jl ull> .9 � p.Uo i«=?

:c.JJ5 
,b,S'. . . 

:� �J � �4 lib � JI 45 J-9,b 0LaA �.J�

.p � 9.> �lu.9-
:� d� �l5 

5"1,R
:� 4.9� 0-:!..)�

S"�� �W ...?J� '519-.;.,.:n ... u,!.l '51.>�S°IJ,"?"
� lib 0f .9 O.l..aJ 49L.bl �U.....,.l � � ·t°':?� 9 �.P �Ub.l '5� 'J �..) 

..U.l.J .. I .•. :'..)�

�.9.l �� 010,1,'?- � b �I� ol!i 9 �fi IJ 1°':!.9J4 u-4.?. 
l.oJ Lo L, .. '5 .. . �

-��, � � .9 � O.lj »T � !? w .9

.l�J •.......JW •'•\.JI o O.J�f Lo c:u ,-◄,i, • :,l.t-,.,olb •..J.JLut _ .. •.fl!. '"1
• ,;r; v;;-.. _, �.,r-- � u • ., V .,, � ..r-•••�J;

51J.?-... �.9 091-
• .J� O.J.P � dl J.l �l.1..0 ... �l.1.i0

� ... ..s..,..Jt; ... � \.!1,1, � IJ �1..\,,,0 IA uA9-1�1 d�t JI Jl!il ... .J�

!· .·.t�•J'.J

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



ifo,> ... -S..i..JU ... f\� ,..:,4 IJ �l.1.D � l)-"�¼91 J�I jl J�l ... ->� 
!· .•.:�•JI.>

:d c,,1::i.:,.,J � JI � 9 .>p ->4 IJ � 0.>lS 
01.uj ..s->FY. �4-

•• �. 11:;,; � �., ..S9J 9 �l.ul 'i4 IJ ��9Y.I ¼Ab
. cl p icJ.> .9 � Y. �.> .)-,II
ru� � .>.,j, o� �� 

... �l.>ulbd-:J.�l!l 
... .>� .>� 

!?->j &
� � IJ �.}t-'l,.>JI? '-"'° IJ pJl5.91 �I.> Jl!ll 6 .>p ,..:,4 �� ..sJ�

.->!Vo <U>,9-> 0JlS � 'ib IJ �� .9 .>p 
S"!..:,1..u� 

� 4 .9 � �Y. 9 �l.>JI 'i4 9Y.I �->.}t-'19 .>b ..:,lS:i .>--u 0JlS 
:a 

S"!�� J4 ,.slY.
.Su...u.)'.i .•. 4.llJl.9 P?. � J4 ... .>j � �J> 4 ..:,LoJ � 

!pJ4-
... �..u>- OJ4.9-l 

.9 ->j � �->?. 6 ->J ,.sAI �k � � .9 ->j ,.s->� ..:,�U o.u,;. �
.p->� o.ulo J'll 0�� � 

:.l..J..),C- 0-)\S 
!�4 p9Jl

p1.,T 9 .>.,j, o� ru� � 9 cip IJ ��.9j4 .9 �Y. 0�u �.,� 
:d �u...uJJ 9 o.>.,j, ->p ..:,� 4 f'IJI 

s-?� s-�l.u ->P- 6 g; ul.>..:Jl
�l.u ... .>P-... 6 �

pl.u f-0> � UJ.>..9 9 r->J5 �� o.>j �9 

:..) j .l½!.}9 
!,.s->l.u icu_j4 pl _g:; o � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:.lj ..)lt>9 
!'->Jt..u p..t.J4 �' §j 45 �

.r.lfi �� O.lp � 
:� .9 Jj ptl 41_:uJ d-] �' OJ\..j,f , .. ◄,,,S'if 4 g .l.:!.il> 0�u 9 Jj � J4 � 

�r� �� �.)l 0-0 �
:a .9 ..\IJ 0� IJ 4.DJb �, OJ�, ,--.""�if 4 9 , .. w,�Y. �\A 0-U.:> � 

5'p���3>-1Jb�

:a o� � � � .9 � � 0�u -.fol o...u.> 

.lYJ � ... �Jfi o�J
. ..u� -\Jig o� �� JI� ..::...5 4 ..ulJ � .).>4 ..ll.?- 9 ..u� .)4 � J.) 

:a .9 .J1-> 0lS:1.,......, 0JlS 

.�..1.:)� � <US � .9J �li,.9 � _►..a

lJ �9J4 0JlS g ��9-> �)--IJ .... ,;.J .9 �J i4 l£b 4-4 JI �J-a-" 4 �.).,......, 

-�J �4 � � j1 .9 pt..)j d,(1&1J ...P-»- 4 <O �.t

0lS:J d5 pJY. �...9J4 l."10♦11 d.,! IJ �..) yl�l .,H .9 p .. \lf,uJf wi•••i•J

-� ':}•««S' 1-:◄ac IJ �..) o�jj 9 .>J,9,> d�•"

_..)fi �lo,�,� 4Jl.9J IJ �I o..)j & o� g , .. At,.<Y.

, .• ac � �..19 � o�y 45 , ... ,er] (G� IJ J-' g � �ul -'J'.9 '-9_p- d.

... �,..)Y. 
�F� d-] IJ ��.9-0 0.lp � 9 ptlJI 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�U � 4A c:>
. . .. 

r.,J � I; f>.l? .,� o..w.i p,.,;,-u .9 F'.,.P ;�...,AS�� o� 4 I; f:!U11� 
••• .).),:!A iaJUll..) J..) � .9 47 11 ie j � .9) 9

! u�.b � � I.>
!..w.. f'w ... ��� �.) 

�J U1I 44 ..::..A..tJ � �I?� 0;4.9., u"'�I � 
.f'..,.9 _;4 p,l;i I; ._;,.§l:il J.l 

.f'.l.9 ol!i I; J>b ,._,AS .9 r..>..:i ..,;19 
_ _,� o�� I; IY'I �l::>- u�� .9 _,� 41w,i,i,f1'-i.:!_, I; ,.p; I°'& 

�I� Lol ... p,;bY. � � u-0..).9 �I? o..,p �
.iaJ � � J> �I� Loi ..w.. � .9 j 4 iaJUb.l 

... � I; ;..1 .9 r'..w.. �l::>- �l:il jl u� J.) .9 ...9J> d. 
-� · · · I � · I ·· · .f:!� � � � ....:,AJ •• � � ..,OU

�b 1>1 � .9 ..1� f'.,>"" .9 f>.lP � I; f'.,? .91°3J �4 U1I 44 _;I 
.9 �b..il rl .ul..:i 1.59; I; �lS �9:! .9 ..:...:i-l..l..il � f:!� � � 

:a 

.9l:! I IY' � 41., >"" � fo
. f'� � I; �lS .9 �.9_, �� � IJ iaJ4P ol!.l 

o..,;5 i:.,l.:..:wi;..1 �..,>"" 4S I; Jl.w 4-AfP ...,1;¥> 1.5U11 t.l� 49� u-0� 
.-.,11,-:,1 pl$ 1.5.9; .9 ..)_9 �.9J I; _,.9-! 

. .l� cU>.9.l � �..,;,-u J\jl J.l � y;.b.,a.o Lo���.,?. 
:..u...>£- o.,;5 f>I � .,>°

..1l&, � ... o� u"'� i:_,l..l..ij o;lja � o;I_, 4,9Lu-o Lo 1.51� 
.9 f'..,.P & � .}4 .9 .,�I � .9 ..w.. .}4 ;.., 45 �J U1I 44 � � \JJlS 

.�1?.v. 
� I; �lS 45 ulb- J.) rl) .9 ci.f, � � IJ IY'I � 4J� 

fl'JliS jl 4S � � v=z> ... ..,fo ol!i ,.,,.S � � ..l.Oi �4 .::...cwi � ..,;5 ,.,4
,.::....:i� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



,.u.>jl � .lJ.>j .w. � � f�.U .9 .>.J:JJ� IJ �.9J4 J.)4 JJ )lb

:p�tJ � 4 
D:!J;.i.t• 

i)i!.>),o,tJ � 4-! IJ �J 9 cl� IJ �.9j4 �\S 4S �IJY. p,.J '-'1,10 .. � 

.p.>.F JIJ.> 
... �l�:)O) 1)4·

:�t�49pJJ� 
D:!J;.i.t• 

JJ IJ,O 9 ,:;jp IJ �ta 9.)4 r<"" �\S 4S f� "'1,10 ,. � t; p,Jp �
.�9,.,; "'t•.:J t e,jp b p;.oS s � ��T 

... .9 p.>j J.; �J;.i.t �) � � 4 
• .>fi pA� �Y. I.SI 4b.l

... OJUl1 d. ... 1.-9» d.

. ..ws �I.:> ctil> jl \a .>.>4 \JT 4 ol_)AA 9 ..ul>� b .yJyA OJU.�

�j � IJJ\S 69.}4 � IJ p-> .9 f.lJ � 
I . - ,. . , .. 
.1> 9J�---vW� J )J-

:p� IJ vf•.::o0e �l.1..0 
.<i �ll .9,, WJ� 4,1,,oL...,.,...,. - ., ;,- ... " 

:�j � � 4 .9 p..ws I� ..fajl 9 p.1J ..fol � � i.P » 4

·--� �J i:,.o � �J

.9 p.>fi J4 IJ iJbl J.> 9 �...9.> \a � � 4l c ->fi pA� u� 9 o� 
.� pS.:,,..o IJ JJ .9 o.>§ u.),l '9\31 \JJJ-> IJ p,.>9>

,i'->JJ> >-'I �J �sJ pl;l .9 pJJ � ,.,., � 
:p:;i& 9 p..u4p ,.,., 4l ,,., P,)MJ � 4

... 4!il 4l � f JI.> �JJ �

:f.>j � \Jllj � � 9 P,JIJ UJ� 1_, �
.)��-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



146 UJ� 

.)� cl.9� IJ.)lS .9 �F � � IJ icul� 
!� ..w. .::......i I y '-"'° 4.i .w (6 jj ..:.....Jl.9-¼,0 4.i 

. .l-9-! v-iW J.l IY'-:!l4> �.) 'll4 i}J.l? J� � .9 �.J 4 P'l.l.O � JI 
J½.b IJ � .wi J � 0 Lo J � 45 1J:! I 

. .l 9-! � � f:! IY. fib .) P '-"'° 
/".9.>! v!.l � � i:,l 4 � 1)4 45 .w 0�IJ .lp '-"'° ur'W-'' 

./".l9-! o..ulo 0..ulo .9 �J � -.:,� � .9 �I.) Jl.9� l.l.J9 .J� �Li, 
:.::..ii5 9 .> b ctl.o l9 � !P JI IJ .fa I � !P 4.9 � 0J IS 

.-.:,� .9J .fay;> �.) �L.i -S:.! �
-F',� �J '5.9J IJ �I� .9 /".lb -.:,IS;;>""' 4.9� 

�I .9 � yt � � �.)� .9 .::....al?>! yt � � JI �.9:!: 

• .::.d..,�, 

.-Y.l '-"'° IJ � JY.J.>Lo .»l 15� � .» 1°49 �G 
:)au.��-.::...:.., .lb���.)·� odib:o. •.....::,.tL1 4.il...A:i..o ,:S:o,�•> u ., :,..,,r; v---...,-- ., 'j,J ,- ., v--... -. � - .,, • 

4.li> � � .9 ciJ .9.;9 u� J.l 4.iLi- P".)P o� IJ �ljl:,I � 
.f:!� '-"'° IJ C<.:!.l?. 

4 49� IJJlS .9 �I? Y. rlJT 
• .>9-! � J.l ..fol �!P

f-1...9J �.9.J P'l;f .9 ..;.,jp IJ f:!.9J4 �.9:! .9J olJ � J.l �J 'll4 � 44 JI 
:.::..ii5 P'IJT �,.).,D 4 .9 �F Jl.)9 

,:}9.lp .fa>! ti �b � .fay .9J IJ:!.l.),-U � 45 4-:!A� �b)4 \.)'IJ.ll-
1.P.' ioJ.9.l ..,.oJ 15.ll£. -.:,1..uJ i:,� ifollal.il �� uloli.o ... d.l� -.:,1..uj, 
oJ�I �9-0 0.91 t �� d!,..l � 9 .::...£.l.i � ti o...i...%,J Loi ... � 

-� �� oJb ul!i�
:� .9 P"� IJ � .9 r..)J � .J94li 

� 45 U""')-0-
li.lS .9 ..)p /"I d.119> u<o-�•"?" .9 �I� IY'-:!� .fa!P �9) IJ ��..ub 

-�� P'.JuS Jl .9 .)I.) JI.J9 t<Uu..i.l � IJ �_gS

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�45�_},0-
lilS 9 ->ft pl 4.1I� �a-�•� 9 �I����� 69J IJ dJ-99..liJI> 

. �� p Jl.:.S jl 9 ..>b JIJ-9 ic,Ju..i..-> � IJ �#

-�J 1°'9l:il � � '5J99 ... f->j � �
.f>->F 9>9 � JI� � J-> IJ ->9-! o.ui �9> �J->l J J-> o 6lilS 

._;i.>,n �� <lit.:. 69J IJ ��.94 9 p->j � IJ �lS �J 1°'9l:il � � 
.p->fi 

.p� 6� JI .>..1J �4 �->?. ->� 61.l.O 9 ?.>..1J �l> Jl:il jl

.pY. pl? v4 i.? iaJ9-
:a � 4 9 ->�I �9J �9J �9:! 

p J� � .-• .,,s �• Jl).i � 9J .:,.n ... 9Y I.>.> 9J�

:a 4.9� �.9:! 9 ->j �9-d � � 4J..P 4 �->?. 
fab. � FJJ./ 0Lolo cli9> ... 6.}! o �.:,.al�� Y? �.)

• o.>..1J o J-> l..o.4 � La ..)9 
:a� 9 ciJ � 0JlS' 

� 01� 0->� 9J � �9-44 o �la,� 0�,lj.94 �4 ->1>91 4.0A.0-

.0�-> 6� .SJ.J..o 0I� 0!P.' .-.:,1,<1 9

:->j � 9 ->ft J..l./ �j,&IJ � IJ �la, ..::....u-> �.,?. 
9J ic5JY. 0lnlo ... �U9I ..::....i..> �9-> ... �� � �I pl?�

.0�91 f'ju,J la,� �I 9 0� iu,Jl.i � .:,-0 ... � 
i:,l.15 IJ9I 9 cip �y6 jl �.9:! 45 .>9Y, j-> � � ..::....il9> OJ49-> 

. .:..._ila, � ·lo�� 9.) .<. Jl 'Y.fil \!..).)t\�.)" la, ,di� clJ • l.%.S' l,,T-• I) C---• =-· jJ ._.,. - - � .r. .. . "' 

• .l...:!� v4 OJ� �9-d \J� 9 .>...iJ � IJ
0Y tl

d.ll.i 9 tl �->?. �.>-0 JS& 4 ->J-!-e,O IJ �->?. J9j � 45 Jsb 0� �9:! 
. .lJ9� J-> l.>I 45 �1¥ 9 .>ft u-4 

:p->j Jj dJ� � 9 �p IJ �9j4 9 �J � � 
� �i.? �9-

. .l�I � � ..::......i..> .9 ->fi �J IJ �->?. � .9 ->ft �� ...,oS
:� .)_9 v4 �� .-,.:il� 4 45 �.)?. � 9J 

cu.o )!bl?� 45 �9-> 09I-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� t- � 
! � 
i .� 1 le t °' '& ': 
°' �i � : .t· {3

.

} � � ·r: fr: 
\. C: }. • • c.. C \.. � :� 
i.;. t. � 

0 

l .c- D J: t. le V\ '--· - : • t IO 'e, •- � .e • l: •� � �-. 
�- t l � t IO e r� [ ..: C: ,[,\ 

i � v: l °' � � e .�· � e. 1 .. 
�-l{' � �l. l l�· .. ::� �·\ .. � 
\ C: :" "" � �- � {3 � � & t.._· � � i- .. � (,
IL \..- ; �'[ ';e IO fp. "'\, , .. 'e .� �;C: k � f '° �. r• 

� = 

"Ci\ ,. �. . 1. r•. �· : � . .., �- .c:-... •fi ' '"\> V\ r ► ' C.• r IO •� 8' V\ : "'\, (, 10 • c.. 't l>- 0 0 Cl I l- !- ! ' i;" • \ .e � c � �. � l7.' ! t. t t : - � t 
\ 

1 - c: (, o IO 
\ 

'f. : IO � r 10 » : - \, 1-- r, ,. · .r· l c.· c.· l C c.• �- -
f. 

'"\> t ,. cIO _ '::::. IO � '" c.. • • i r "' , � '-- \..• . =- l;.. c.. V\ b vs •- - •- • \;:. • - '- -- � l � - I,. � 
• 

V\ - C.· '"\> • [• I,. �-!. .e j- C"' t,- Ci C: .t � .. ·E ·Y � _o "Ci\ � f. If> ·Y i .. · r C.·. � e
� t. ; 1. (• [ 6 t I, r• 'c re: le f 1, � .�• II\ re: I - 6 [ [• � , .. " °' .� � 1

.- 1 •f' � !f � -� 1
.- v- ; .e· •� .C" " 

1
.- 'r 1· 1 •. r

.c-

·[.

{ 

I '

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� .9 �� � .9 Jj � �IA� 44 d')IS 
o� J:u...>4,J;.94.,o �4 0? � 1.»-l t):!1-

JI� JI.cu;! � �.J d.9 l:¼),91 � � �-½1 45 �J� �b 
4\:?"iiS' �. 9 JI� Jliu;I slY. �jl 9 � .9;1S l):!I a �9,i4 � Jj �j 

. .)JS OJ�I 
:?->J � .9 pJIJ .9>9 I; � 

�O�J ��T � �J

:d d')IS 9 ?l;T 
..,t,oS',� §j �J ;4 � .9J pl �l.o.l>l,o�J �T �I � 4-:! � j.1.o

... 0JI.� ..,,� 
.�Y. I; cl; ol; .9 �fi rJ\.O;J �.94- I; �J 

I):!->>--"� 0l.>.,jj � �; .9 cSJb jl �.9.»- 0I� 45 J� � rJ� ;..i..§ 0T 
.�l_u I; 

�) �4 .b�I 4 .9 ?l;l .9 �F 04Jy jl .9 �) �4 I; \.O; 44 ..::..£.._)--AJ 4 
-�Y��IJ�

. .uS f'I 4A:i-- 45 ..:.:....JI 0l jl �-.. �� �ts �I 
.r'•u«ti ?4 � 4 � 4 .9 � I; r4 � JJ 

.f'� � I;� �l..i...c .9 o� .s:..i..Jt I� 
.�Y � �� � l°':!\.O; d.J.F slJ..O � �4 1.)...0 l):!I 

.f'�gS rJ\.O;J S.9J I; �J .9 pJj � 
.f-0 �,-¼; �4 ... -44i ... p � �4i

.rJbfiY. I; Wl ... rJbfiY. I; l):!J>--" �4 
.J� ••• rJI� uA' .9J 01 0� � 
-� � 4-JP I� �J g; ,v1.,...tJl

.�� l:i rJJ � r4 � I; �J .9 �Y. .9 f'.l..JY. � jl oJJ �9

J .ko d>' >--" � i?J� .9 .lA T 0.9.W. �.J \j _; I
. � l.>.,j I � � I; j;J �J >--" o \!; .9 �.9J d. o � .9 � 4 l1 .),<-&I 

:�oJj�.9 
l):!J_;..u-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� p-1JT o� � � 4 .9 .l..01 0.9� �_,t; jl 

... � d-1� � ? L1«,!4 �,..) j4 pl.l �.9 j.9.)-0I 0,.)15 .. ,d.9�
:.ll.l 4.41.ll 45 p \.!:•cc,?- OJl,9-:!.l � i.fa 0� �.9 u>la,1•� 4

?-'� �.l> fi.lV, �� ?.91 ... � 4 �-

0.l�I pjl ��Lojl lY'!)A J2A 0Jl.l Q.l..O p-lA.1 d5 �b�---� 
-u·;o<; v-�.!� 9 4-- 031 � <}.9w>� ?Y. � 9 .:_,;.5 '-"'°

:� O.lp � 
. - , . .. . p� � .9-' J Y.-

: � ?IJ i .9 �I�� �9J fJ �,7,j�;f 9 .l�I icu..9J �9J

�

:� plJI .9 p..uljJ cti� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�-

04� � 9J pJA,S .9 �J, .• ac � J.'◄'�.!1 uAY jl .9 cip JIJ.9 fU..9J �9J

• .l91 0� �

0uj � � .9 pjj � 0-t,·,."� � .9 '.!?-.1� �.lp J.9.l �{$U �.l 

:�o�y 
..:,.:.? .l J-,-tJ ••• �

:�� .9 .>p .>p � ,-◄.:oebl d.

Jlo �,� �,.9 .9J �9,'b ... 0.>..o <Wb l):!1-
r->� o.l�I r� jl 

:.l.:J� .9 .1.f:.!� # � �•··•J� 4
·--I.»°� r.1.G.9 1 � �' 4 .bli9-

:�� .9 .lp � �J� , ... o,c, � IJ �J,,A

) �.>p j\S � � 
:� o.J§ � .9 o�y 

.. � o�l .. 1-
:�� 

o..).D �j JI �Ub4 .9 .>Y. �4 IJ �.H.:£.t.d..> 0�U c6 f.l.P �l!; o�y 
.>pp� .9 p.lj � �.l 4-! O.lj , .. ◄,1«>, � � r·;,cctfs, � .9 �

.J_p �IJ.!gl �4 , ... ,t,i jl .9 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



•••\J�� ••• f.lj j_; �4 J.iJj 4-l O�j)
I->� �>A 4 �l..>l �� �lA..:>-1

� ..>� o •�� P"� J.9.J 4S u-•••-> � -:,1.d � p.J;S ..,:..a.l!l o..>j ,··.&2,>.9 
• .l� �I.>

J�.>� .. U""· 
• .>9-! 4 ;.;....J flA J-> �t.9-4 9 .> 9,? b..L.:a jaJ � 

9 plJl � '.=.t,S � � '1i jl _Jj .-�, 412...J� d5 ulb JJ O.Jp �
:� ?I 4A:>- .9 o�y _,s� � � 0IJJl

� JI-> �.9.l .:JA ... � 
� 9 .i..01 � .:,loj � 9 u9J _,sl ct.h:>J f', .. ai .9 .s..:. J7,1•.:1 �il+.�.<if JW 

:..u_,t. �y .9 plJI 9 '.!�'76 �..>p- ,-.. o-o C4 � IJ 
? Jl.13 �9-> �-> .:JA·

9 �IJ,> �� � 9 .Jp j� IJ �"" ..:-,0.) 4S ,...)§ �� O..>j � 
.p->fi �� .>JJ .9 � J.l O � &->J.> � �loj P"P1 u,l�1J .b� 

.�1� � .>J_j � Cw.4.l 9 � o�p .:,�l..J 4-t �� 9 o� �l�.91 
• .lY, 0�

=�Jj � .9 ;>-J§ � .>,,A b.lj ... _,?,>.9 9 �ljjl 

� �9-
.fi.l9-! cl� .9 ->� �� (Jd- � 13 .9 o� �!..>� .:,JlS

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.f>.lY, cifi 9 .l� o.l.,j.a p � \j 9 o.J..jj �!.l� 0.)lS 
:.>J .)l:u,9 0l..oj�.9 •-'.!•i«S �4 J.9j 4 1>4 9 .Jj "5.)�

k,:!.l >---"·

.9 {>� 0 \.t•icS 0JlS ,•·.o,«1 � J.941J .9 .l� O.lj ?!-:! ��.l .9 ..l..;)j� r' I ��
.�..l.,jj 4.l� �.)? J.l .lJ.) jl .9 f>.lG.91 � 4-! r4 ,-◄,i«J J6 '5.9J 

: .lj .)y.)9 u-. a.>lS 

,�.)..}t-"-
·t> I " · · · · · L·r'..)j � j r'� .9 ?� � � � .

!.l� 
.lj "5.l� 9 .>j -�� ��_g..o 4-! .9 ->J.9-> yu �.)9-> J.9J .9 �1.9->Y. �lS

..u� �1,:i,. fA .)""" , ... ,i•J �.)� .9 ...,.OP." .9 �� .9 .l.,.j, J4 �4 ,•·◄,i«J j.l .9

. .JJ.lp 0�� O.lj ,
♦♦ 

•• t,:>9 .9 
IJ �ljy 0�-> .9 �.lj � .9 �fi IJ �.9j� .9 �.9.) r;o,d 4 ��

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



-�

)O�� 
:.lj .ly._>9 0llJ � � 0..>lS 

��J l..uy JW..) �.l..0.91 0..)IJ .» � u o.)§ JIJ.9 Jlli:tif �g..o 0:!JJ.d
�fi .9J L..Jy,� � � \jA�o; JP �9 ti r� ... .,?,J JI o.Jfi �9�91 

o..)§ JIJ.9 JbU,f pi:H.!'° d5 �I �l:> 

:..:.a< o�y 9 .lJ Jl.S IJ t°':!\a� 9 ..1.al f iA,., � o.lj � �.l� 
0�J� �� 0..U.._H » ._;;S,J

:� � 4 ?..)J.9l �4 4J � � 1., �..) 

d.A.) ,9> J-.! <lQ •

. .J, .JU �a . ,0c ·• ,lS • J .,..,.., L1· v., 

:, ... o< �t.,T �� 
.• .. ◄•u_:l y.9> �b,. ��1 �9Jf 4-JJlS

. .lp OJ�I 0'4 � 0laj fib

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.,-.,u.:• Y? �b �4 ?.9JT 0->lS
. .)fi OJl:il .:,.o � 0Loj � 

. ..u.JJJ v-4 ��4 .9 .)_9 ?� .9 �Lui ?y6 J,9.) �.) 9 .l.OT �·10,., �
:� �IJl '-"°..?. 
�ciJ � � 

: .) j .) Y..>9 \Jo) lS 
.9&! .)j �:.!i:

j..> .9 P.)Y. �4 � � jl .9 .lp � .9 �J �� 04.lJl jl �� SJ:S �
_..)jS J4 IJ �ul

:� o.Jfi � p.)j � l6:!� 44 .9 p ,.t•11S jlj.l ,··� 1.>.9J 

.d,t,SJ .9J ..:,-0 �,.9-> u-0-

:�plJl .9 .JF �l!; O>:> ��

, ? JI.> � � � � � .9,:!

: � O.lp � .9 �,J5 (°'JJ� 1.>.9.J IJ �� u.,.u..)

,?Jl..u �.9..> �.) � ... ?Jl..u �g..> , .. ◄�._ 

•� 4_9� .9 • ..:>0';,0 '.......:),,t'U . . . ....,-..---. �

• cU,jJ I-> � .9.l � I ,?.-lo 0-:? I j I � �
:� 49)-45 .9 .>p �jl� IJ �.�9-4 �� .9 p.>l.l 0\5:j J..A O.ljS' �

.•• '1,c.c.!i p.9 .9 0� �b. �.9-¼,,0-

..... -;,1,S� �,? c).J..ja dr.9J J-'-9 � ;.fo fo ... ..s->j � �.9

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



149 uJ� 

.lJ? � ioJ.) .9 ?.l.9 �� 0.l.9 &
!.lJll.) ("':-;,t.$" � .)� o..uloia,S 45 .)� 0� .lj.l J.l..9 4.:?-... ? I OJ� .,_,.Ollo 

?..1� �.l ... ?.l � � .91 JI ioJ.) 43 �� 
�!� 4 lo->� d IJ:!->..),o,IJ � I.?.- s-0.>lS 

�b 0;15 ?..u, t,l> JUI JI .9 ?.lJJuS I; �.9-:! .9 �l?Y. �j,t-lJ 4

:..1J ->L->9 .9 ->� Jp- � 4
"54 4 �.l9> 45 �b. �sS o�IJJ4 0.91 � 0':lll � �->

� �l ;,l.9 0.94'21 � 4.l� 01..uj �� o�IJJ4 �Y. �->9>

._,t,A•.::? pl? � �.) 1.SJl-4,0 
f->1 45 �.9-> �I.>� 0T JI� .9 0.>15 � 1J 1°"1>� 01J.>1 .9 � & �

.>� 41,11,1• i � I.S.9J o.>fi
:p.lj ->YJ,9 ->I-> 41..ol.9 ,.?-.7J� jl IJ �� t; 

S'�jl� yT g:; s-ct.1� �.9.lp Jl,Y. 1J:!l�

:.u->' .9 .>p ("'Al� � 
,-.·,,7,<? .)� o..u¥ia,S" ... lAhl ;¼,i ;-> .9J 0-4 i.J"J> Luy-

:?->j � 
�.lp o.lliu....,I ,� �->�I jl ... �1-> � 

.lp 0� d4QI IJ:!l,-.::...:>l..ul Jh> � plY. Ub ;4 .9J ._,2'..i� 
i,9,i4 .9 �F .9J jiljlJ 0.91 .>,bl>� .:....JI o..uj �->?. 0.91 pl..:> �

04-5 lp.l � .9 �I �� 0.91 ..sAS � .•. ->.)-0 
S'Ub S'�->fi Jl5 � �llb4 �

:->j .lu->9 �

! ?.9JT-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� \JlpU 9 ��I �9J �9J ...PJ> 4
9 l°'d-;� c&.oUY. pA 4 � j1 � IJ,>. �p.,:olb 4 lo � � I�

; �1.J..ij J1fOj1;..l..>JI 

Jl!il 9 .)JS l�l$:l 0-UI ,..C.11.> 
.l.J��- 4> ..... ,ull.,) A\ ..... � .,, ...,...-

:� f IJT 9 0.,Y. o� �L.,., ct.6.0l 

!������
.)� O.ll:31 �l,;\S �9J '° � � �_,.,, 4 4S .J.iY. ..:>.» .lp j4 0lA.> 

.f'� �l> J.l JI 9 �.1j � 

.p•■u! � IJ .b� J.> 9 p:;jp �•r.!J IJ �l> � 

.)� O.ll.> JJ� OJ4J.) IJ ._;u9,> �J,-6t o ib �,� >! �.1..9 �j,-,,J 4

'-'1.oi;:! J4 �J>i �� �t�
!�.)1-

:� \JUj � � 9 .l.J_,9..> '°7o,o cl! u-0.P.- 9 �Y.
fU.Y. o.,i..,;,.; �., \j �.,._.,� � � ..sJI.., � ��

�I �J,9 ... �I.;$ J-> '9lb .),tA >! 9 �Y. �4 l;IA �9-> �I fl.lj ,,;� 

0 \.:,.) .9> � I Y. ..ul.l Y.
�F pi., 9 � JI� IJ �J� J�!,4 

!J..Ol .,_,4 JY3') �I � .bai ,.JU � � � dJJ
� L.,,Jl �t.94 9 �.t,o �.R' �lS ..:,14

... �I o}.o4 J ··•6n0 �lb.1,11 oltl 0l g 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.9>! .l.JJ

:� 9 .l.:!.l.J.> 
r• -:SJ .,foJ919A 9J �,,,,,;,t ;.bl> 4J. pJl9�l

.iWI OIJ .9 f.l.:!-U> 

... �->jJ.9J J91� � 4 IJ .,.:a 4S ,.�� � ul ->ls! 4-! � JS 
0 ..)Aj .9.;, � U loJb 

.lJP,, �j � .9 ..:.....:.LI � OJl.>I �.?. I; JY� 

('-'P �� J»no 9 f.l.J� �4 J�� JI 
•� t. •>Sl14. . . 

! � ¼-0 b
:.)1.> yl� .9 r.)1.J .:,I.SJ� 

<'\..,.ob-
. -

=�� 4 

�.,Y. u.9d � ..fol �Lr..S-4.9� �.>.>,�I Jj-

�o-� � �.,1., ��� 4 .9 �P �� �J,L.iJI 4
:d ¼Al.i 4-1 .u .9 ->I-> .:,� J""' �l_v. 

:d .9 .),,S � b �lai g .,1.> cal.oli �P jl IJ �P
4,i•�o) �J.94· 

:p:;.i& o�J1 9 .:,lfil 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



. .J:,S pa� d')(S .>IJ vlSl � 
� 9 ,S;,':• 9 �4 � 'i�.J.,S Jf,J.!l..a� �IJjlo �.9664 � .3J,l :9J� vsl

f J5H 
� .l..6S .J..l �� \J� .l.O' ,....l 4-1 C '51 O)bl:).. �.91 ... �..>_p �I!; .,><0·10

9 �>.tO �..» � � c '51 ..,,Og&- S->.>A 0l jl � .9 .)� \J'!!.>� c)l..)AA 
. ..t.ol p.l� IJ .JI� '9�Ui J�J 

:��4 
f ��.J.>" �JL.l 9 � ..,t•:.:osai � � IJ.9-4\.o � Jl..,J 4S v_944)· 

:� 4.9� 9 .>f.> 01S3..}IAJ '"'°�
�.9-f o.>fi µ IJ-"°la '-'1·.:Jj9J ..u=:-... oJT

'51 �l..o � 0.>J9I.J.J 9J �>.:-?" � 9J '-"'••"•�;� yl 9 �I dJ9,> �J

�,.Jj��� 
jl � Jjb 0.V. �.\.> &)9J91..>-> v"i•7,'&�iJ .,;r 1-! 9J Vt,.,$..&. j.9_)AI. •• J.9.J,4f \J 

f O..\A.9IJ..l �l 
.?.Jj J; �.9J 01011•?9 � O.>j � 

f�
�J.ul il,l 9..>-ll 

!JllilJ

... f->;S �� j4 �J 4 
!bJb A.>' �L;i 45 JllilJ-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



!oJI.., JJ9 �� 4S JllilJ
:� 9 �l.ul i4 .9�1 

"'.>p ,� J,J� JI � 0� OJ9,! ��

u1·.tl ,ol �-9" o �..»1 t; c.:-1.i.$ � 41 ,_fo.l� jl oJ6:?- � oJIS � � 
�.>.J.9IJJ � .9.J

!?->.P �� J.94U 
_pj p.JA&- �T l1 pl 1.)4&- ctS ->!v. �9� ..}lo.fro .:,T J-> � 01 ... � 

!r�J o.A �-=•; �1 � r->fi '-"°
!�!}&-

:� 49)AS .9 .,,., 01SJJ-w'

..:,..>� 9J �.)�I,;?>? .:,-0 �91 .:ft �9-

:� r'Jf 9 .:>I.) 0�J-M

�4�1.>4-
:� J ..,_,s �9.J IJ �J91g.o 9 �->j u✓

pil.)l=,I � .:J½].> f� � �j � p� 45 �JlS
-�J i� �� 1,f 1A � jl 9 �->1-> �\SJ .}t-tJ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� J.l 9 � � 4S IJ".J9'0Lo jl � � 9) 9 ,.� OJbl .lJl9 U"""..U4 jl � 
:� .l9'/ Jb 

-� .9) �l.>j4 4-:! .,,� 1)0·
: .:;..;& 9 .) I.> I,) ISj >-" � 

'i�-
• ,.) \ h .!JI. t....., • IA.:..> 4.i 
., J i.)J v-- - I) .. • 

41� \jl..uj � � J�I OJb ofob ... �J.)-,IJ• 

:d .9 .)fi � 9 .)fi I°"'� , .'1"a-to 
OJl.l.i uli� oj�11. 

:� .9 f.l.-!d.9.l ,.yJJ,,,U � � 
S"oJl.l.i oj�I I.R

:��.),.fol u:!loJ> olJ� t.S�9-0 � .9 �Y. 9 .)�I d� 
!o.>fi Jl.)9 � OJI.JI jl 9 0.>j .9J Jiu 4...o ..,-:..!.! �l...o � � r' �l>

'i � v-4 
JIJ-9 �i�I jl 0.)9-I � pJ \j.)fi J94 4.0A .l9-I O.lp � )� cl:! 

.o.Jfi 
:� d)lS .9 �I� fl �I,;,.!.! t.S9J I; !°':!la ..::......iJ

��41)0· 
:�l..ul 'i4 t.51 ctJl.Ji 

�

:.,->j .JI.> i.PJ> 4
oJl..u uli� oj�I �., � 4S �l.uj 4-t � O.lY. ◄ i•jaOI t.5IY. o;l.)

S' � �IJ.? � � 4!.o 
.u.Jfi v4 ol!i Lo 41 � .9 ..u.>fi uP- .l.l.J9-1 i:,ldl_>bl 45 �90Lo 

.� � \j .lp jl.J �.) 0.l,P (">f � 
!l...,JJ-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



! '-'aj3-
\j l.1Jj uld,,.i...:, .J,P �1o::,?- �.) u�-> I,! �J,! p,oU '-' \_:L�• jl 0..)j �

4l� .:,4

�I..H .:,lot•?- 9 ,<,1,�• �� JI� � 0loA 
: p:l.iS 9 ta.) ,S � � o J .,S ro-> I 

f '5¥ ,.�, .9J \}:!.J.),-,d .).J;/ �,.,ts ..s.Jf..)-
... •ti' • • I I . ,. s 

- • •
• 1.A;> , ,>.AJ 1u .9 , • ,,, n ,or ...u.41• • • _. .._y.. �· 

!r•e◄1.:l 0� �..)1 � '5� IJ� � �.9 ui.zz.:A .9J � uJ.9 J,4) 1,R-
:� 9 ��•·,u.!1 �.9-> �.9J �I 4

S"�I o� p..>f �.l_),wJ 1oi>-
:,-◄� cl J i� c5�.9_v.l 4

..>� d� c5� •�l.9 •'519 1'51.9-
: f.l..JJ' v� 4& 9 � .P J p io-:! � .9_v.l op 

OJI..U �J§J '4-
:p:IJS �IAJ> 9-4 vi".t1i � .9J 9 ,..,;S .... ·'•J 

• t1ffti ◄ f. ,,J \ I lA.bJ.
V ..... J ./1 

:p ,.:a :t, p.)A'J .--. :;,J jl IJ �-> "'� 
.. < . uala:z.11 _•J 4J dJA L •J..) � � 9s,,, o-...,., v---- v-- . . . . ' iv;. .,--- ,.. 

:�� 9 ft.JP 81..>! r,1,� 9 �>1 ...P.» 4

� �t..11 � � O..lJ9A �-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d .9 ->Y. i4 IJ �\.Q) �-> .9 ->j i.s q:>-,7,.:; 

� � � jib �4-
:� .9 ?->J � 1°':?lJb.94 � 4.9� 

1
_>7•ai.::! JIY.

: d � 4 .9 ->JS �-> .Y � J9--0 44 IJ .,fa _),,,N

<§�I?
:?�->' l°':!\.Q) o l.>..i.> si �i JI .9 � � � 

!v7•ai.::! JIY. ... \4h1-
:a � 4 9 ?->fi J4 � 9 �9 � 44 IJ �\.Q) �-> 

� �J-> ib-
:d f'j,,N �J,9Aln � .9J 

OY. J I►. 
.9 -> I.> 0 li:i _),,JJ �-> slY. .9 -> § � \!; 49� u-:!La J>.94 .S � .9 � � 

. .>U91 OIJ 
-�J � _),,JJ � .9 r-->fi I��-> �J 0� jl IJ �\!; �� 4

. ..u->� o.>p J� �u...,,-> ��I JI .9 �J i4 \.Q) 4,4 JI 
.9 .>§ J4 IJ J-> J-.;! .9 .>..i.>!V, OJ�I u-91.11 J-> ?-> cbJ.,.;,I 4 ;.94\.o 0-:!� 

-?� JIJI ->Jl.9 ifaj,u,J � .9 ..ul9J JL.5 �.J.94\.o 
. .. ),'ic;Oi 0�.) ». � 0� SUb � � jl 9 ..S.....JCT JIJI 

• .>� �ll.w,ji 15�
f-9.V. .>I.>�� ),uJ 4 .9 ->�I J-> JIJS jj J.9-> � � 

?� �->jJ l.,Q) � � r-lJI .9 ?� � �
),7,.oi O.>J.> r� :,� Loi.. " �• V • 

->� <11,,,,7.; sl �� Jl!ll 45 �..J\3 J-> ._?J>! s �Li ha9 
:� yfa..o.o .9 ?IJT 

! �I.) j,u,J•
ifal ,,_;fJl9 fi?. 9 .Sll..A1jj 9 � 6\.Q) o..u> 6 1.)..,0 � � jl � 

.�J � ?.>..9 � o�jj .9 .>p & �u...,,.> .9 ,tt •• ,<,7, IJ ..9131 0.l� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• • • • • '5.JU ,._, .. 1/J 4A..:>
. . .. 

151 UJY 

9 .1..al 09� .)� o.lft uhllfi .)� J.l d5 \Sr �_,� 0� JI rtJT rlJT 
c-..>.9J �lo.7•?- � I., �I o..>j 0.9-> .9 U � U 010,1•.:"?" 

o..uLn 1 ◄ ,,.,f. �.l� d.> .>tu .,..,...;..,�,o o .>ru o� �l..uL . �.l 
J ••• �� • .;r;.._r � r. _,J •V--

!�1.> p.>j jl �gS \S\,Q) ->J � �J�

:� '5.>19 djl�-> .9 �IJT }i>� 4 

,�1 o..uj c0 (Oi.!!.!-0 ... d�T
..u:; \Sl�,�..\.,jJ �.>jJ .>� o ,.!!'"?° � � d5 u-'..31 '4 � o.>ft �

"' •• . t _ •• 1 !s J .<' I - • • ,. ' ,. I - • • . "' j.:iw•:] .9 JJ �O◄,O 4.n> J,Q) CU �UQ � ••• r \.tLa.&1 u-4 J �I.JO � 0.1...7,J

!� .lJ �jl 0.),\-,·;;o � 4S d·;-;.�,J J.l 4:!
:� � 4 .9 JJ.9i iJ � IJ ..;,j,JJ 

�-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



: r�$- .9 � � � � � �l.:.i...,.,.) .9 �J.>1 rl cti�

!"5� \Y'� d5 dlaj u �� � � �
:� , ;.;,., .� • .!1 4 .9 �Lui �4 .9Y.I 

' .. :..-t . ·��

:� pino 9 �I��� _,t.s IJ �.) 

0� � ��� oT
:� �t.,l .9 u:"'' 

�,Y. ... # 0�ljl 01�.:oi p·h.t.1i9� '-"° d.l� 0Luj ��9J d5 �9J
,�,..u .-. ,aebl. .. 

d5 �� 9 0JI..U 09,7,1,dJ u-=?".!� �jl 6 �j\S J� 4-:! d5 io••(!i9�
, ..• ,olbl ···�.ti ..uL I� .�.) -< j\S d.aJb O c).)a.} 0>� wl o..uo u !) \ •0�9

•• ---,,-:- ·• • ..,-., • • • t..;:, JJ j ,7; U .;,� I ... 

S'r.lL� 
:r,>J Jj �.9.) d♦ 0\A,7«°?" � O.J,9 �
... � I� 9J f)�l.9-> �I� u-a· .ba.9-

� � '-"° 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� rlJl .9 r� jj �->y Lb�� 

iS.)I.) �� \A) J4 ... ->§ � � � �

... 0.> '-"° 0� Y.9> .9J 0�.>� dS u·iu•<b �lo.>T JI� » � \;o,9 
� �.) � 0°� � ioo,cc> io5 � �1..uf J,h.:i,. � 9J c.J� 

r-> � � \.T
:� O.>p & 9 �..\J.> dJfJ19 d4A'-9 9 �

1.5.>� u91 4 u •o<i ... � t.9J.l ..:,.o � r' �

:?.>J..l d.4l..>f 0� ..)J..J 0lo,i1"?" 4
-�< .<a o�I , .. , i->1J . ...1..dl h..;., ,o; · �� � . . . v-- � .. u� 

•I°'° � � ½! � �1Ju �1.9> � 0�
:� o \.1,1,<., ?IJT 

... � � � 1.51.}! �-
. 

J 
· · 1 .. • 1 A 

1 _ .. I -< -< ,,. ,, .
.lj�..,._.!O _}..tJ ..:,-0 .) .9 -lJ_JP .tO � A,,c°?" �\.O••• \t◄◄ .tO �.) r- r""' �OJ 

,..I ,. .. .:..I f vu> a f " "?" -.$.) � J I> Y.
. . . . . . �..)\ \1:>,,14,► -1 ..,I •• 

!0-9-� �jl� ?� , .. ◄e'c•J jl [).lFJ � � t9J.l �? \,!A(\9 �,9-

:[).>I.> 4.4f..>1 � 4
�. _:>,, a'i la � \ .J,� �IJ I .:.. 

u---. ,- ,__,,,.:I•.. .. . �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



p I� �I � ..u4 �j "5.9J f' IJT IJ �..> .9 j� 44.o "59J �j 

! "5..>.P .._,.o � � b �..> � 4-
1 l 1...:_ 1...:. - .. ;.:t I T 1...:._ I ctlA> I r' J � �--•ri--- r' J � J . � 

..)� IJ � "5Ub d'it1◊,�• 1.51.J..O 45 '5.J� 
\JA,&iai IJ 0�\A Jp- 0,:IJ_9,.Alo l:i 1°":!J� �.)> u"""Jl.9 � 4 W..\A f-W 

P> ''.!; 4 .9 r..>j Jj dJ� � .9 \.! t,< 03� �j y..j jl f'I.} IJ �j 

:� 
�j ,\j f'� � 4Lol9 �Lu , .. ,,'ic� 3 FA o.l-

..>� �1..> � �4 �JJ 414J Jo> �lo 4-:! 
'->.)� �lo 1).91 � pJ4 '5 \ t•.!O � �� �� �� �l,., � _?f 

!•-♦111S:,'i1 .._,.o ..:.,� � �� ,9
:� 3 �l..ul �4 .9Y.I 

f"J,,JJ � .9J 0Jl< 0�.9..> 1.51.J...O �jl� o �I JI� 4+.il1 �-
� ... p -

pifil .9 �� �� .._,.o WJ9-0 .JA J-> �l.l d.Lal.9 f)Ub4 jj � .),:IA �

I•◄ •> I� ti � .J U,9 � � o..1-1.J!U .... ,,, ... .::, '--' .;r;;.-- � 

,�� 

:� .9 ..u� � � IJ tY')-JJ .9 .Jj Jj i>J.94u 0� � 
.. 5 I°":!,.>� �

..> J .9 l J..) IJ �bl .9 .>p j.,..J � fo:i.o

! �..) .}tJJ r' JI.> � .9.> ••• ..)
: � .9 .>j "51 �.,.llh.!.�. U:>� 

) "5..JI.> �.9J l:i �

.�I.J..i � IJ ,.l•Vi,rrJ WJ.l.9 o .>� o..ulo J4 J.l.9 01 icuUb..) 
!f..>P � (lA:>. -'-:!4 I.>� �I

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



: �.l.J ...)t. v: ,o C

!r.1,1.S; '° � t.SJ,9l::, �, @:>J \j9,_
• � ft .l.J� .r.;., ,ma• L ft .uL . � .. . � .

�J�

:� .9?�gS IA� 4-! d'.» 4 
� 0-:!.) _,),,,.&l ..

IJ J�Lo ..)� �'..l.cO .9 '.:•i•S �9> .-,o,c• � 'JA .9 cifi IJ ?I � 0�U 
'-'°�I Loi ? ) .: ; ,1, ? .J-aAl , "ce't«J j I 

�Jg.so � o.>� jl 4S �->J-> .9 �t. � � .9 � �J> .9 � 
.->bi t dw, 41::oJ .J.> 46'b 9 cSAA �->§ � � ta � 4-! 

.9 ..u ); t,S ,._,4 ,-. -:CJ jl 1J p-"6 �..J.!>Alo .9 .1� o.s,.;Lo I� &9J f-:!IA �.) 
�1AJ 9 4:lip � 41 IJ f-"6 go� ..>J IA 44o jl �..).,..., I.Sta�" 

,.>fi �
� tu� u� � JI b ..)J.) 

?.l.P "°
. "'•.taO iJ 0-UA.J Jljl �.,. t. � � � O.J� 4S ,('UJ� l.D.9--oM 

��9-
.J� clF .lJ.J pl � .9 p.>9-1 O.JJ9I p �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� 0:'J�l.o 3 ..)ft (Oo:!�J 45' r..)� oj,jl.o �It;� ti .9 JIY. ol!; 3 S� �

�� r ,.:i,.!o jj J9..l 91 jl <Ul� � 45 ull> J..) J.94U .9 � '.!•tcS l •◄ac:

:.lJ .)Y._)9 � .9 r.)ft

!� �, 0:!, � .... ;qi .9 ..l...:t Jl1 ��� 
..) .9-! �-�,;,. �.l yj 1°'-;! IJ,] � 45' -.51 d I a=?"" J.9 4

!.)� .}:"Oio �Lo.I � 0:!I jl � ��y � !.>.9-! �:,/�;,., 
.r.>j Jj J..> � J.94U .9 b.>j JJ ... '11,uJ f\ Y.IY. 6 IJ Ju' j..>

.0-'J �.l � .J,P t:...9� J.J Y. � �.J .9 ..l...:t J4 .9J �.9J Jl11 J.) 
:�9.> �IA,7,� � IJ �I 4-!P .9 �IY. ol!; 

!�.9.�1$)0 _9 �le. �
�JuS jl .9 �.>j �I w �I <ti� � 9 ..U..)J.9> JsS' 1.51 op� � �Ub �I 

.�l5 
!�j $..)J.4

:� \i>,i•.t• 4 .9 i::..9p IJ ru-.9J4
I ... i •• • /It, '-

. f'J '"' .! l ◄◄Ocd.., �-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



,�j ..SJ,>,0 
:� U>,i•� 4 9 .;.jp 1J �9j4 

:�flbl .9 JjS �I 
�;als,:> .:,l� .9 -.:,ijlol � Jgi::, � 4S (ilS v4 �ls:-� 4 f JI->�

... .:,JS I� .9J 
cuS .:,�no< 4l� c p J'-> f.ll � .:,91 � 

:� �IJT o� 4.! o� .9 � j� plJT pbl P-:!tc. .9�1 JP op 

I,)� 

, •• ".!� p.1..01 u'° ou_g.S ;,,.o ... )e':•.:o �.9 45 �1 '54 

:rU.J&- � 4 0loj � 
� u'° .9J 0.9l,G,O �I ?;i_g.o .:,.91 u6 �;S:,'li .9J 0-:!->J,,,4 j4 '51� pl �9-

�� � 

:� .9�..u>� 
!� � 0.91-

.�j.$ �JIJS .9 �JS �l:i,. �1.w,_. jf Y)60 4.! IJ P:?.9)4 .9 p.lj �JJ>j� 
.... -.,.;.;�la � &9-> .9 �Tit,. r• ,q pS rS .9 �J.9.l .91 JI �J..u 4

!->9-l rA � ... fl �f.> �.9.l 4.119:!-> ..S� 
... �I.> �,-, IJ fl � 4-! � v4»lo � 

l���.9l.9
!oJ� �., � �la -.s.)� •� �9'w' � tu� �Lo

� �l> 4S tu� .v. pl �JJj &'- �IJ �g.> pW .-.,. .. ,, 4-l '5 P>�

-� � J9-1 ..S\JJJJ 9 f-J�

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• t. • d • '5,JU , ◄ «d O &..>
. . .. 

153 UJ� 

jl �J.l � 9 f-.l.P u-4 � � J.!I J.l 0�0� 9 f� �G,. OJbl jl 
!�Lu f-91fal

b �w 9 �.t IJ "-"'°F." .s OJ� .9 f �.t•i«< 0.9� � jl IJ r-' i..:rA�

f>.l.P � o.l...%J J.o.9 
.�b 4-;� jl �� i.Y- �la:i � 

?.l� ci.)l 0.9.).o 4-! 4S' .l� ci.9 �,�b I., �l»I .l..a.9 ��I 
.l� �..)� .lj.o j_gj �JlS' '5'-:!fJ.o � 

� Ub yJ '5.9J cU.JJ I� ll .s P� .1.JJ � .9-l4 ia,4 la.o J .l dS' �.l � JY 9A
IJ �\!.; �11.> 4-!l> i.51 0� .9 d.T 0.l.:!-> '9� 4-! ... � � uA.:OC \)�

!f-1:!.l f4lii.o J.l IJ u-4.P.- 0lo,i,� �� 4-! .9 ?.lJ.9l �4
... �.J � � IJ ��I r-1 d>: �19> 

o.1.JJ o..ulJ .l� �l.1.Jj 0l J.l �.l>--'l dS' �l:;1 JI 0i,,w d� � dS' 0-4 

�..)� 

!� i.foJ�9A .S.9J IJ .91 ;>.l� fo·;; 0 b-�-
1� .. . y-

�.lj JJ '-"'°?. o� >'.J 0� 4-! � 9 pJ...ol f>.l� 4-! 
<' Lj, ·> -� . ��\:;........,6,S' �fa-. ... ra-1 '-7""-· • :,---

.fib� IJ �I?. icul� I.> �.lj � J4 � �

f-.l I..> � ,gj 3) � cWb, 1Y"4.l.:!-> •.. .l-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



r..)'-.) �� .9.> � �.��..> ... ..>
:� .9 �l.)JI ::,4 .9.>-!I 

�J � o..>I..> � 0Jl5 � ..>.9j �?
� u09&- 0,9-'b .9 Jb- 0.9� �..)J.91 � � 

<UU �.9J ,., �..) .9 r..>fi � IJ �� .9 ?.lj .),9.J .9 r.Jb 0\SJ � �t�
-l'°·l,cr,t, 1 .9 �IJ5 u4?.

� 0l J.l �..)� 4S '-"'�LJ � »T 4l:oJ t; 1., �� 9 .lG.91 olJ 
41:>,I'\' \ .,,,S ''° .,-- � - .. 

0lfi �..P.'" ctiU ,••4,1tJ IJ ic,JJ¥' ,9 �,9 OJl ..>1 jl IJ �� 0�¼> � J.l 

.�..>§ 
JA9 bJ�� pl�?. .9 p� 0..)� .9 �,..) 4!; 0�� �� IJJ�� 

O ..)�I �..) 4-! �9 wJlS '5.l9J9 J..) �� .9 �� 0lA:z.:>.� ..)Jl.9 .9 .lfi
• ..>�

� 9 .)_9 t.� �I Jil!P jl t., .fol�� .lJ� op ioJla,1,?" d-! �� 13 
:� O.lj

�0.)P J� 0»�

:�pl;l .9 o..)fi f->1 

f.9J� 
:� pl,Jl �\o,t•?- � o.ul.4 o� 

"-� .J d-! ..:.J � .9 J_ 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



* 

Y. f..J 4ll> � 4-! 4.lll:>u:,...o 9 flJl 9 o.>.,S � � � �l:z...i,.) JJ 1., �

. p 1 J ..r' 

. �� 
Ja J,AC �

� jl � � 0� �4 .)� O.l,P 4-; .,;. b �la�.) .9 J� �J.>f � � 

IJla �9 .9-!,.> .9 •,�,6,t,0 .9 t. ..s.iS'.>4 Jil.t.> p,->J.91 ..,.o p.>? 4 IJ \A 

!.J.J::.t p ._,A ��.) 

!.lJ->� � P,.l jl �t;. 4J.$ p J,9i � 4-AA 4S \A jj � J>t

!1A ..)� � 1°'3l> �p

� jl .l.Sl! .>j Jj �J� � ·.-�st20 �� ?JUS jl 4S 01 '5J.l½- �
!.l� O.lJ� .).d P,.).d jl JL:a tu' j4 !i"' '.!A&i b '-'t1:=?-,Sai � d:c:J 

,�.,s ..,.0 9.)9 C°;.!7 ... i » y� .9 �p ..,.0 1.),0 »i
�I.> JIJ-9 �»? p,s,,...>I� �...)AJ-.9 .-, t,,: 6 r1�sl� ..}JY. oj� ;li.S' jl 

la lo., ···JS � J �
!. .. �Lo 

!.w 9 &I� � ... .!;Jt!;J 151Jb �lo 

. .l � 1., t°':!� � 
... � ��t p,I �.,;j '-'49-i�I J.l .9 .lJ? J,,-4 ••• .l� j.t.,1 I°"'� �lo 

9 ji .w ... .>� J1 ,<ict,i 0� 4AA jl � �lo ... p,->j � � � �

L>3 0>4� 

. .»uit 1., �J,o,U 4 s r1->i.>PY. ),t,,tJ 

�Lop,.>� J� p,.l� OJ.,S ,� .SJ� '5� pl

!P6 -.ss.> o.>� b � 4d \):!I s ,.JS .SJ� � �11., ffUL> �fi
4.! pa �1,p 9 p,� ����Lo.,;� .9 p,� ..}l� ��� JI� 

�4� d.l � 9 J� � 

1..u-:,4 o.>l.>J � I_, jl�9-,4 jl � la � ..l.JS l.1.> 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



·L • . 
LSJ , ,ed 4At>

. . .. 

s� 151� lSl> .9 JP i>-!1-
:d .9 Jfi � �� IJ dJI� �J �J 

lo..t.J, i):!I � �� ib- OJ� l_p..c J2.o � i):!1-
�I� �J .9 f->u.61 ol; �.9:! .9 �IS JWJ � .9 f->fi �l!l oJj � 

.f� icJ½,iJ � IJ 
o.Jfi � �.J jl cthA.i IJ:!I � �IJ � �iy::11 JJ r� � � 

.r.J� 
� c),:!I 4S .J� � IJ:!I �� .9 

-� I., 15J� I.S� dl.>:!1 �l_gj '-"°
ol5.J.9_>i YJ.J 15� �J � .5.>Y. '-"'59' �lo .9 .J� 15� yl:iil 

.� � IJ -:_,loJU:ull 
cJ":!I 4 ..::.....ul� � .fa.l9> ..::.....ul9> � ..9 �I.J Ja � 1J:!1 J.J �.J 

.m I.S.>� oJJ.9� 
!r.J� � b �Jli cs5 � 9 J� � IJ � IJ:!I � �..>£- -:.,4.;

c),:!I J.J �IJA" oj�I .9 ->J.9� � IJ:!I � IJA 4j� cJ":!I � J� �1,91 .:,.,IS 
.:.,j fi I J ..:..,_; .94 to 

P,J� �J-> pl .,� �.,� 4AA jl J1 �� .9 r'J.J, �� �.9:! Jl.iS 
.9 JJI� IJ l-JI oJJ.9� v29.9 .9 �I.J JL., .9.) � � .9 � J.J,4 o.uto 

p�I� .)fi � J�,.)� o,J.J, .)p �� .>JI.J JL., o.)jl.9.) l-.:JI � 
.�4 .u.tilJ JL., O.Jj.il..:i � 0� 

.)j � J� I; 4AA �I��? .9 �lJ � ... 4S fJ� � 
!.J � �.9 � J� � "-.,:1.J 

0.)j � .9 r ,0 -:,S' �l,i I J �lo 15.,.9-> 151A � c I.SI � jl �J.> 
� "'t, !d'?"-C .9 4 151A IJIA:L:;. L., � 924 f .J fi � 0 l!J .,j 1.>,b I 4J. 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



��I.> � d. �\A �I» 0lA..ul 
,�� 0I-UAJ.9y '9.9-1� � �I .l.9-! �.�,o >lolS �� �Lb �Lo 

.l� 01,11:1 � �l!; 6 u-ll> J.l .9 .lj .)4 01, ; .. ,.> 4 IJ ..}J.l� 4.9� uA?.

J.l •r.1•1«J .lJl.9 �y � 4.a'-3 w� 0.9.l.! ;..,i.9a4,o � l.l.)9 ... do.tl> �
Loi .•. .:,.,...,.$"-"'°� 0Jb .9J �le. 0"'9.» 9 t,)-0 \3 .9J �Jj.oU � J..ol 

�Jla) �� la) J�..) � �, 
.0� Jla,il 9JIA �19-0 �!1'?'"� 9 �.9->9 u-0 

:� O.Jp �I .9 41,1,«a 44 �..) 0.JlS' 

S-�LA
:� 9 .3p �4 9 �4 I., �, �.l_gJ ,Si;C ��' '-"°?. �� � J4 \J':!I 

dJ4 � t; O.lj½! 9 �J d.9"'0 O.JjY. l1 , .. ◄..JiA>

�b- 9 .lY. o..l.,j, ,-. ,1,0 �-> l°':!..>� 0.1.01 6 �,9-0 jl .9 �Lui �4 .9Y.I 
-�'..) tw

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• L, A ♦
� l,cc&l40<:> 

. . .. 

155 UJY 

�b ... �1..) c:tl..ol9 .91 4 � � .9 � � � 6 jb �t 01_,,.� '-"''� 

.->� o� � jl � �.)I-> �-> jl �y r->� �.)j.l 6

d.1� 01..uj � IJ 0:!J_>...cJ 6 � �I� J..) \JJlS � �..) � u-9J,-b jf 
4J\,0 ff">- \i:>..J .. J a�, 0..U.) � U �u ·; rial '"�l..l1 o �, O.lb Jlo,lf.... •v� •• � .u .. ...r::. .;,  

. .) � 0.) ;5 -.S.:,..,>.:>J � IJ t°'! L.a.c-1 � r 

'-:'Loe.I .9 jjf �IJ5 01 4,1cv1i 01.9 0T J.l OJ�.9-> IJ �.l_>...cJ d5 0T J,g..a.l 
OP.vJb �1 IJ �,as,! 9 ..ulj.9,w1.!o IJ �lo,t•� ..ul OJp � d. IJ ..fol uiJS.»

.lJl.,cc> ,o �r.. • .,, - r 

.fOA 0-4 9 .)� 09� � 0� �.)

OJ� �lo jl �ji � .9 t,;•;;'&11..� � IJ �lo�� .9 SJY. � 0� 

IJ� 01� 9 ..u� � JA5 l:i �.) �.) 4 J.a 01.6J\S 9 ��

:uiiS \i>� 4 �� t>"' $?.) 9 \i7,'t>I lY,

�, o.lloT Ub Jul 0l,...>,§-
� .l..:!.l I jj '5>4 I 

-�� I..Y-� .JJl.9 4.!a! ol..)-(Ub � 9 Jb 0!S:J y,&J <ti o� � �.>
�4J � d5 duSJ\S .9 .}.o.)-9 0La4,o .9 �,1co 1->Ub �� J6 .9 �JY. Ja

. J� �J � � 0�1A 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:.::..JS ?I) .9 o.J.,S !°'>I �b .9 .,� o.J.,S ?I 4.......M.> jl.9� 
!ct..Y.1 Jlo �JY. !J:!I � ja 0:!1-

.,� �_, 4 ..foJ� IJ !J:! I

:� ?I Ji 9 u;. ,i,,:i 4 
�4 �I.J u1a ��""' f\.l:!4 �� 0.9I � 01.l..ij �.>

:a .9 .,_,s .,_;$ IJ ..;,� 0� �b 
I�-. . . 

.,� oJ.o4 �.,LD � IJ;!I u.Jk. 9 .,� ..;,9 � 0.9-9..ub 0� �.9-:! 
:� 9 .,_,s �� .9 �Y. � 6 ?� �� jl IJ 0�..ub 

!S' �� ..fo9 �, J.l.9 � !?� .,s � �� 1)4-
:� � 4 .9 �1.1.il �4 gY,I 

I°'° � fe �., '5.>� 1J;!I
. .JJ.9l u-4 J.J IJ � �., 9 .Jj .9J ;�Lul 4.45., IJJIS 

���µ�� 
:.::..JS 9 .lj �I oJ.o4 � 

4..J?.
:� .9 � ..)_9 icu� 

!4.J?.
.,_,s u-4 �� j..:, � 0bb 4 

:� 0.lJ..> 4 
) .) � � ?- ... 4d.l � j 1-

..fo.l? 9 �I� �.9-:! .9 1)4 4JUJ .9J IJ �l.:z...AJJ � jl 0Loj � 1..-74.P.
:a g .,i., �� 0� IJ 

!JJ ... oJI.J J.J ?�.9.J ._;,I.JI.JS'�� oJU

:� .9 ?.J .,s t,� � 9:! 4! � � 4 
�

� ,.S>D4 J�Lul 4 I_, 0�6b 01� 01.oJIS .9 �� J�Lul .,Jl.9 �
. .l..i.JJ-9i � 0W� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• I - A • 

'5-JU �,d do,>. . .. 

.9 ....uiJ �l.2,S.>11"0 JUI � .9 .u..u. �t:;. J�l..al JI IA ,gli 9-> r'J.tA 41� 

J�l.dl jl � I°"' r-1.,t, 48:b .9 ..u� I� lo JI �1., .9 �., fJ'4>. 48:b 
.�J f9V JlJI •·•0,4 41 ,-...,..) 41 ..:,J\S' .9 � �\.:;. 

..,<:;,o 1.S'- J.> 4 .u4 .9 �4 1.S.9J -,lj 

• .l� lst)l�'d•uJIJJ 4aa:a2e Ja �I

,�.,,_ 

��O.lj� 

!-:,.9.H-! I.S�.91 J�l.dl jl I�

. ..l.l>� O..>Jp- O,PpA J.l OJ4.9-l �IA .9,.>ll

�� .,j.» �19-..;.JO-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� J � jJ �.)jJ � 91 J p-.JP �� OJd>
�w

:� J.,!.ljJ � J p-.ljS �� �
�jSl�d��vA

:� J ->J � �la.9A 41 c p-->JS �� o� ,.S:J,:;..

... �lJ# OJ\S J� �JI�� plJ� 
,�.,,>-d J-.1t� 

:� fUl4,1«'?" � b� 9 ..U.lJp- t,p pa J..) �(a 16>1 
.4.lJ.l JJ �� l3 ... fl"c>4• 4 Lo � � � '51.>l u-lJ� �Ip-�

�J ,_.ac: �.J �pa� 9 -1.4f � �., u-4.d 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� o.J..Ja d� 
.fJI� flJ,2>1 ••co;or0i 41 d9� fl?._,,. 

r� � '5->..,sJ 161�1 u->p- 4S �loj 13 9
r,1,<�o · .• ac: ... �l+J � ��I pl 9

�.Pu'° �� ��AA 

!�� �4 � p.i,.aJI.J uA1
.p->9-l ci§J Jf.>i �Losl � J.J r' ��J J.J �, 

�I � 4-f � Jb. 4-l \j 9 f->fi � f W IJ f I �\....ca o.>j� &.J9J y � 
. .J 9-l o.> ..,sJ d� Jf.>l f 4Jp 

s 4:11,p -�'?- 4-l uf�j &ta � Jt b f � c u1b. J-> ra �.J..)Mt ..,2>
!.).1,%,M � .J,� � � .J� o..>j o_p pl� 41 IJ � J,tA 9 '3 41\3 �loJo.-

4S �� • ---� 9 ��� 4..i.d.9,l 9 O.JJ,l �4 IJ '*lo �UJ.Jf � �I 9
• .J J,l 0.J ,P I.>=?-lo ctJ,toj r- IJ .J J,! ""1, � �J> 4 %,11J!U.

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



9 cdJ J�l.u.T ,-◄0«4 4-1 9 .Jfi .JP • •◄ac u� J.J 9 r· '.s•t«< u8JO£ � 

I�� OJ.6> J,11.iJ 4l d� � 
• .J� �t.J �9-> 9 yl� JlAS 9 �l.AJ .JJA � � -..r. \JJIS

� .J� o.u.J J'-1 �.94lo -:.,s!I 4-l �l,l cJ9 � pl y .J� �-lJ-wJ �I J
4-l 9 O.J fi J 4-l.l � U.?-01' IJ ,..J � O.J fi ,� \J) IS 4-l """La..> I J I '5 � jwJ 

J-l .Jp- l,l IJA 9 .JI.J yti ..jJ.Jp- J9.J 9 cl_p 1J � J-wJ .1.al 4S �.)� lol 
,.,.>S JJ' J..310,2,� �JJ�f J�I 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



!..)� .w &->� � 11 � � � ��'-! 4.11w SJ-t-U-l

!..).>1 9 ..).9'J ..)_gj IJ pJ..9 .9 .l.01 �J

.p� J\;I ..>.:,19 9 �F j4 UJIS '-! t, Jl11 JJ
.-'� ,-� Jlo Jbl J>I..) ,ut�

-S.z,-;, 9 �»! l;:e.,; �\JI
&I o_)!j uS.t,.o yl,g.:;. �....9..>-" 9 ,-.. � 

.JY. o� 4..:>� J_9Ai �j .>J_j a::,l jl P:!�J c6 � '51..H ..)Y. yl� � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



157 UJ� 

yll '5J9',->Y. pll� �->fi J4 �fi 4S �ts �91 9 r,,.,.1,t ,-.:>J '59J

.�I� ul.,.,: '59J '51 �� 9 �..)JJI J-> " t..JI v««S.C

�lA> ��, 4S �J..) �'4·'·?- �J Jj �I �T 9 �J-) \J'A·'·?- 4l 

... �, u,!� '5'-J.o 9 �,..,
�la.9A 4S P-J� 9 �Jl->J-! u..>l..s..> jl �..) f.l9l clp ..>y � IJl.l.> 

'�" u,!lo..» 4l �, us!� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



A.>' q;.._J � U . & \)� 4J• 1 J • u----; • u- • •

.p ,,,,16 �J� �" ctJfJl9 �JI� IJ p1"'.2a .-.,1,<;t
� IJ ...,�.<:r:,S JAi? 4S � \Jl91' 4-1 4S �4 �,., !;l,91 �IA!-> .l.:!Ui 
tulo 9 tull JIJt!-> 9 .,_, 4.1 b �P- p� o.>�1 ... � � �t, pl.l..O o->JS 

!f�
�I-> IJ �l..o�I us!I 4AA �- •• 4.lJI 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.�l..u .,sl OJ� Loi f-'.P ""° '5)9> -'? f \_s,,«< ..:,A ylk J1,t•.s1 4d jl 
�9 ... plS � o ,-... ,. �J f-)f.,. � o dloJ ... �fi � �'));; -i.s!l/ 
fl ��� Jl�� � .:,� .bi6 g .bi6 � Loi f � O.l�I 4S , ... ,cc •

. �1 ... �gl 
jt.,_, ,-� ..S9J s f-'P d:>J&- �J '-'<,,,o 9 obp �->"" L, IJ P:!lA v-tlJ

.,01,«1 �IJT 1J p,310,,l" g � ,,,.,,,S 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



* 

J..) �J �" b p:;...o..) .9 f'JP JAi IJ �lo �t.J.., �� 4 � 4-l �

� \.:a••• 0�1 �Jg-> b ->� r1,.,,, >' J!La.9 � P-"'IV- ,-W 9 �I� 
:�-u4 

"10;0 �I 0�1 � ->� � �
-� j� �� �,� 4 J..) 

��• tu.SJ 4-!sJ �� cto:b 44d ��
• • -. '!. I I #1, � (!. .� I � 

. .l.9'! � VJJ p,I_ l)! � \_!Ped 9 � �\AJ

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.9 � j4 olAti--L, uLot �1.41 J..> .9 �..>§ � IJ �.)3 .�;,d 9 o\j_¢' J,-j«U-0

�� q� 4 .9 ..1.0T # �1.41 � .9 �.9..> l°;(\,d '4 �J-r,,d 4 4,)L, 'f 0� 

..>� �-> � �1.41 oj..o .9 �I..> �.) �I 0-949 .9 �!P .9-> �1.41,9-0 �..>§ 

�1.41 O..l.l> �,Y. �.) l QO,O �..) .9 �.lj Jj �, d.l� Jl.l � 0-41.l '4 
L,y 4.J\3.-

�� � IJ �-> ia<,u;f s3 Jill �Lu IJ ...,t:,->§ � �uls3 � 4 
� �� �..) <4 '.) �..)� '-9Y. 9 � 9 1.41 �..)4 ,S::,d ..S.i<·d� 9 �.).9� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



I • I .. ..
.JJ.9' ... � 

9 .,u91 � � 0lA,t,0 9 u,11 �'A°"?- 4-l ttA� .9 FUJS -Wl _.,.... .9 p-1.d..u:>

:� .9 .l.J_g.J r10,d 41,l .9 .)� 47effJ ..,fo;AS J.9.J IJ ��� 
lo� ula'-! p:;JS '-IP

� "'°� � v$2ed � jl 45 pl�-> 9 �.,,., �1,1,dJ 4-l lJ � d� 

:p:;JS 
-�� �JY. J.i.i \):!' f.l,P � fo p:ziJ f.l? �fi b�I -'J' "1.91-

=� � � l.J 

4J'lf���\JP.--

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



o� � J.91 4o:b '-"°ly jl p�l:> �fi .9 �fi � ..)'-d '51 o..u> �1.l..D l,!
:� O..u> � .>Y. �JY. �� �l_i _,y•ic1),.\ 9 J�

f>.lF ylj> .9J Ill. p;S fe L.&J�
:vJi5 � �., 4.! � .11� .9 � .J_p p;lo,i,� 

o� ci� » T 019., 1 l..u.L>
w � .>lj� ,-◄4ed 4.! .9 .lJ.91 J.l IJ v":"«:,,oS � .9 � p.> l...JJ .9 p�..u.:>

. .>l.l �I.:>� .:,lo o..u:,.. ..ll� 9 .J_p 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



_,..)§ ol!l �j .>l o.>uil '5,91� us!�_, 41 .... ,,.,..9 �

:� l.J_, 4.l ,9J O..u:> 4 _,,�

�� 

.JJl9 �IJT 4.il> v;!I v<•t•ao• 9 �J o� �lo 9 .1.l� j4 J:,� '5la J-l 
• .,J.91 pll,J.>l 1J ,� �Lo JI �T .u1.t '51� 9 �

:�d�.>I� 
!���-

01 JI -l.Sll 9 -1-lJ.> LJlo,o,., 4.1 0uS � v:t.>Jll .9 .1.l� J4 �lo '5\a .,_, 
: � u:;. ,lg""1 � .9 ., J � t, b � I '5., .9-> • .s: s.,r 4S ., Y. ., I .9s! l 

f�l,9,> � ..:,90,0-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• L, � • 
l$J l ◄ ,,J dA.,> 

. . .. 

158 UJ� 

trlrlc 

4,l 4 , ... ,�1-' �ts .9 (A:!.l,91 b.ll1,u.!1 u-1.l � OJl.ll J-' 
i'I �l.l .9 -lj "° �.» �IA v1•"j �4 4 �-'? J�

.-ll.l "° f'�f IJ t. �I.AA 

.9 �l..u .l.9J.9 � 4S � .9 ,,,,� Jl�,>1 u-1� ½dt"tl

o...L.2t !'>1- ui\31 J-' � .9 f'-'9,l 4%,cc,1,llA � \1.0 '5.9)

. ..u.>fi "° JIS b..U.9� '5.9..J .9

_)� '9131 -lJl.9 �uJ½,1-, 4-l ,i;;_!I 4 , .. d«rJlg:i,- P" �.l 
dJLo.):>ro �.J�Lo -:►.!, '° a 9 '"''-1.l bj�t �ts 1.o1 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



t., vG 9 -l9l o�IJ> �.l� JS' _ _,.91 ��.l �.l d�

_,._,.,s � �1t!l .sl 4JI�� ��!,

�I .sl 4J.,P J J\.>l �•••'«=t jl r"'=t 9 , ... ,,,,1,l � JIJS 

p:i1p 
.lJ5 �IAS:oS _,$l 41,&119> 4S �IJl-1> 

.l.9l o� t. JIS &jl..., �t..c,l t.!�4 �.lJ=?-9 
JIS 9 _,"' 4:SP �� '51..V. 4AU u91=-, v,11 .sl.>l � 

_ _,,_, ��I IJ �••Ji;,,, _,9JJ 9 J- .slA 
..u.Jl..u �IJ �l31 J>I.> 41 4S ,-4">� �l.>1 � p)j 

'-"'•t! .l9l lJD>,1,o J,,!la p>I J 4:SP d� jl 9

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



u� .SAS �4 ��>Ao
·d �lJI J-> 4J o � \i:>,1« ,l L• C, • ..,__ .. •

.pJS � �1¢
J3 J'1-'"' � � �, � oJl->t ••• r ,J,,,s �;Ac � 

.->!H .)1 -S:J«'a 9
u� J-> 9 �->� 41,,.,,,; �.9J.M 4S ,,1,.:0 �l..«a .9->

41 .9 p-..tl.> � �IS) �IS),� J-> IJ �� � JS� baa
o Jo:!> l6:! ta, J t:z..., t Jl o..u. J 4 �IA .1J.1 �-> J? .:, \S3 � \S3

.r->� 

��
�.) .9 r1,1,ll$ �j '5.9J IJ �� .9 r1::>-l..ul �4 .9.>ll 
ul'•'«;J .9 .>� Jgo,,,o u� pW �I �9 4 4S -'.9-l

->!H o.>fi � �I 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



5d.¢ 

:d plJT .9 d� 
fWl' «•t.> lo.,$ ell OJl

.9 p.i>tul � 15� '5.9J IJ �IJ '5� .9 p.JI-' \JISJJ-6-d 
.p..u� fG,1,1,�ll J.9.J IJ PdlAJA 

'5� jl .9 �1-15 �j '5.9J IJ 16:!� '5-'9' .9 � j4 J.J 
,�1,,,I? .>l 

�,.., .9 lA � 9.l .9 �lS ol� ell ._,1.J � �.JJ.Glo 
�.J .9 ..u.JI.J , ... ,d-) � 4 � .9 ..u� �I.:).. Jl31 jl 

16:!.9.>l �4,l-> ->I->�� u.JlS 9 � �

:� �IJT .9 P:!� �l:>- OJI.JI jl �ts �.,,,J �

:d ptlJT .9 p.10,11 , ... ,,,$.>l \JJlS 

�9,1,.b,>§ OJI.JI �, jl 6 \J94lct.9-'-d�,d.9"'4 � 
y y> 4 '5� � .9 �«1':ii4 o-1.01� ._,.

i ,9,0•4 ,91 .9 �..>-.$af:4 
� '-"'° u,:!LA� .9J 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



'-1 J9l '5..,1..2s u49J,1«o 9 JS11 .91 � t,g� 45 �,9A410 

..fo9> 9 �.9a,n &l.>l li.),tO 4S �U9l,p.t.J.,� �� j.., 

'5J,9b �I 9 �?� ..,� JS11 �4 O.\.o9I �9J.\$ 

�¼..;...1,; f1A jl 9J o..,L,_, )1):- 9 o..,LA ..,IJ,91

� .>-t.J .>1·1«� 9J � 9 o.)1 �,9uJI �.94JlS,t';!-l:t-0 

-P-'�:t-0
�·''d-" 41,cc] �lat>l.d u,Lol &IA J-> 4,?«! tg� dJ4 \3

u-0 OJ-106-_n 9 � 9 �9a1:>l.d iJ �...):tA pl-JJ.9Alo 9 

\JD 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d dJ i4 �la9J.!I 4 �-> 

f � � JIJi �I

: d 9 -> J ct JS1 �J ,,, la 4-l �.P.-

4 ,,, Jo OJ.-06-.A � J9-) l3 J9.>,�� �-

4� 

:d o->fi p-1 �I-> 
- . t< l,t ,,>I ..uL t ,; -� .. ... u .. 

:� 9 �->I-> �ISJ.>--o 
fo->fi.l '-91�1 � �-> JjlolJ

:d d� �IS 
4 •'«JO u"l$.>I.> OJI.> 4.l-

4.l� '-9.J,> � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�p 4S �JI uAJ:11- p:w,lp 9 f-11.J �ISJ � d� 
• .u12,,,::- ...,,,/;.p 41 IJ Jbl �p J .JJP �J �..,

:� o.J.,S �I 
fcW-• 

:,-.a< 9 .,j � ,i;..,,,.:; 4S Pl..,fi u.4 �I!; o..)d>
.4tiJ.i ...i.» 4S ..fo�Y.lg;...,,�.:o u� J u� 

� \S 4.! " J .JJ I>� 4..cl IS J-l 1J J&.' Io ,'I«>. d� ._,,,:t;.l 
·�• 

� � 4,! 4S 4.l.}.tO .,,., .:,d.JJ--,d 4 �Jl<oea �IS
.� Jl 41 � ... tp �jl ��I J o ,60,A 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d J� � �"' .9 .Jfi .J4 IJ � �Jts 
!4.0 JIJi , .. ◄,"l,914.lj.J '-9..» P-62,1,f� 4S J4 �j>l-

:->t, 4AI.JI �.j .9 .Jfi �� o.)d.> �ts 
4J J.l '-6 .» l..d ..)1 �IJ .JI 9'>6-° I A.1>

: d � ·� .9J \J:>,1,;tl 4 
li.9,?l.SIA .9 �� 

, .. ◄O«d '4 0 v1«%cd.l ,9 �J pA J.J �\A p.>f �ts 
:d 9 , .. ◄,1$>1 _,� -,..1..41 �p 

-� � .9J �lA3 4lj.! '-9..)> C.,cc� �ji
:d �p '4 .9J 9 .JI-> �ISJ � �;.)

¥ tYJ«1J� "'1 f ��•1J

:� �� .9 ->fi � IJ �IA.1 
.9J �p d5 4.lJ.JAi Jl.9d.J .9 J.J � 9J �.J,P �->J.-,AJ

I.J-91 u",o � 101,- 4J�..>%l .9i � 4 o»I 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d .,<010 �I-, 
!(6A61� 

:dd��ts 
..>f9>.10 u� 9 u�f '.s,,.h,,,Jol 9., �..,..),c,◄,I ,J1.1>.:1-

�.9A!l.o.c I 9J OJ.I � 
:, .. ◄a< ,1:>.,1,.:; 4 �� 9 pt..>fi �� o..,fi p:>I 

... p.11:)..li.J, Y? �..) 9J �.l..),e,d ldl.9 OJl
�l.i.il ..,.h;.. 41 9 L.o.9 �?. �-,f-, u� J4 ,1::- � 

!..u4 ol< vA>A J4 .9..> �.lfi I '.1J 9 �.l? 

� -UL! u,AF.- 9 ,.� �J-1tlA JI� � .9 .lfi p:>I �Jts 
,,1,,,,,,; 41..ol.i 4J �t 4 ,a, � , ... ,,,,,,;

• I .. • _, 

.lY
♦ 

41:>J.J � 4-1 p.1ltG\&-I u.l.4 ptlA1 

�� 4llao>� JlS.il 9 u..)I,,,,. Ji,l,;.. 4.J ,,1,.:ol ptJ.94 
. .u� IJ �.» �_,..),e,&I ,,,,1,fjj 

!�

!�4f'4.4���l.Js�I

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• • • • • 
�U '--««d 40:,.>

. . .. 

p,v-2•�..>l j:zA 41 �9 .lJ.l cl� fO,llp- �l.M.> 9 -lJ.l � ,•J• �L.., 
wlS Jbl J.) � 9 \JJlS 

.-UA.l p�I b ..»l 0lA � uUJ.l b �.u, � 
ob '5"111 jl IJ �.) �.lj "1 ..» � '51..l..O 4S p, ,1«JO pl\11 .lJl9 �'.)

.r ,,,.i ·11 JJ 
J> jAc. J9d 9 �� �.JJ. ,,_JS JIS �.!-' � o..u9-0 ,�I>° �lolo cl.r.114-

►. f� J.l Jb. 4-1 lJ -'� .P->-' �-'J "1.» �Jli -'� �� P-:!IJJ. 4S �
• pt-' 9'l O.J.,!..U fil-' ul lu � J \i �..) _J,..il 9 � I 9 p J.l lo

!..>91 �� P:!IJJ. 
�� .a '13,..>9,1 �IJSJIS .►. 9 �ll$ ��J J..> IJ �I �P J-2>.l 

�,.,• 

dl.9> pA �� l,l �.}o.)i � jJ 9 ..:,jf..> �J.l 9 '51 o,961 '5lo,'•>. 
.�,..)• 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



u-"J'-' 9 p.l..Ll �� o � � ...r->' .:,LJ 4-1 o� J� �.J 4 
:� 

rJJ �,J �Jl.6 ... 

:� U""'IJlj u4 � 9 .Jj �� ,•,.,!•J IJ �lei� ½�%A

fMW 1.2.o � 1.:,-J;z, "• d f.>.! I
:� ,;;.J 4 9 rt..,1.., ..:J�>"" 

-�J..t� OJl.lJ '5..>f�I
.� .._,sail9J� �I J�l 9 CAip � � P>� 

:� J �.J§ j4 IJ l6-90f J.J 
f!wJ� 0..>_p� &,�.» J� \j u'<.:o JlS � �l

:.:;J$ rtJT s �� 4

d.-

!uJ,S uA1 Jts ..:,l>.!1 .J? � I� � ...
: ..::..J& J .J _p l6'\ � ½rt '?-11 %A

14l &.J� vl>.!1 ':Ill> \J-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.p.)§ ��� 
ell-

:� J .J,P � O..u.>

:� ,� 4 J p.J_p Jl! Jots' IJ Jbl J..)

�4�9-0-
:� '-"°IJT ,� t,

.:,1>>0► 
- . 

P,,·••l b JUI J-> J �,.J �ISJ �,.>l �.J J � (Gi\J1 .JJIJ 

�I.> V !:f?·r.C '-"" J-2.wt I 

.).J� O.J,P � J �� � plu.-> ._,:r>
pliJ �IA> J4 � �1•.:•1• �l.o 13 4S u:!� \j 

�j -�l>. �t.� y d�

.J9-! Jl-9:!-> $9.J �l.... 41 ro•'·=t

�\a .:,.>lJ 9 O.Jj Jj �I � 4-! �J..o pl..1 J p.J� d..),l �� JIAU 151.),l 

• �9-1 o..u_.?. b

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.� p.-w,Jf J,7 � � JlS lol ... �l..u u-t,\&. �o•
\«1«JO Q.)3 "'.J..O pJA.l JI� 

.) .9-1 '5-l-l J b, 
!ff �.JJj �JU:i-.,J �Jl �

�� &�I u� &f.v. J�I 
u� 9 .b> P-:!l.>1 �19" .,_, flA wts,�I.JJ IJ �� ul 41 .l9J9 � �

r1,,.-. ��JuS JJ-1 jl .bD 4S
�..,JJ p.!�I 4-l pJ5 � \J 

... f'.,,.l J� � 9

'�---P1����J 
� � &l.>1 .:,:!-> ),YI c-.d Ip.,_, u9 � JI � ,>b � lA '-"°..)1,,-df �I ctM

.->.9,1 0.)_9 jJ O..>j y�T IJ �l.o9t d.1.....&.> tl64 t,-0�

-����l.df�
..l..3t O.>j JlJf J.)

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.pu,JS J4 IJ J.> O.>j '-t'uJi 9 �J � ,-.4,4 4I 

_..)J.l� O.l�I � 4-l � pa JuS � 
o.>lol g ¥ 

9 �I� .::...S
.�fi ul.a� ul�

: .::.J& pl 1o ,11 � 41 o .>6> � IS 
r.1,'•J4 JS7,t«4 �4 o u:!'-" �u � f'-!:14 � u91 JI OJ'-'' t°"'..>.tO r,.,.J'-' Lo

... t...J3 pi,46o � ..>Jfg u9••o ul� 41 ftl lo 9
�P 4 J3 ..i.>,b ul .>2.A � 4S \.Y-�1-' � 9 �ts ulo,i:t 4-1 ypt00

.ft� o� -'� J.» �I 

f'-'.F ot!l �9:! � 9 �.P.- � 9 �.>'t td� 
ftl �t-' �9-) '5'- �.9-' 

:� .yJjJ 4
l4UJ u� ... �\S pi�o �Ip-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� 9 �F IJ �\Ju.A..)�� 4 9 .lp ��\!;IS� �J 
.(l-'�!.4 9JIJb �� 091 � S-�4,f:!.l�Y. c,�19,> 4-

:� O.lp � 

0�---� 
:� 9 .lp ..u1 � �'..) 

\Jb � �'i � hLt d 7Q� 4J WJ 4.J-.,, • .r � • ♦ .. 

. .lF f"b� �� 4 9 .lp IJbJ �IJT IJ �..) 0JIS 
• • .. • • t • ., ..U.l .9-! O..l,..;iJ � � ,9> \J «,,yo� 

... m yl..» IJ 0t.1,<;,1,§ IS\Jb cS d? � pl , At.>

d? �I , a.!> ... .lj� 0�\Jb JI� cS ISIY. J§l.l.> ..:J.l �l.l.> 
��I, o.!> ... .l� 

-�' 0� <Ul.9:!.l 9 �J-«A � �, O.lj � fo
ciJ � 9 � � QJIS � \.!o,ai 

' �. • • • • • . � ,.. Q • '� A _, .1 '.:! - I .l .9-! I.)""' .,)11 • 11 ,! I 9 .l .9-! ._jiJJ..) ,Y j 9..) \).::,--lJb 4 «CC,!(\� � �-1..;!..) � WA j � .9-:! 
..)� �P.- 0T jl � 9 �F �9,C-1 J.l <UIJ.llj-! ,�.lj \,� O.lj � f"b 0.0 

..)1..) IS� 0w¼A "·1'.!"� J2.o IJ �..)? 45

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.-'I-' \J� J-wl P:!f.>? 9 -'j '51 '5� 9 -S,:,6a u4 �I..> 
:� ..u1.J \JJIS .9 -1..U.9J J�l...tl ,-.o,o 4-1 �t J� ot!i �la.o j_)

� lA:z:,.. " � � 4S t.SJ\S l.uJ'
Jt..w �.JJ-' � .9J �-''.9> 4S \Ji!I .9
.�1.,!l 4,� �bl I., �.»l 4101-

.p.->I.J \)\SJ· J-wl o.lj � �I.>! 
� �' .� r·ccOl � d7,u] 4S J�L..,l \St. J.J 9 ..u� J,g.,..JL..,l Jl,9,ut 

-�

..uit i..,Al ••• ..u61 � uiWI 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� 4-! � 9 � IJ J-' 9 p� �8- Jl11 jl �� 

P.l.J...9-' lA 44
-'Y. o�.>l J,9JA J�L.&sl 

p�J "° lA 0T JI J+i .>.:!4
p� � lA 44 4 9 pJ� � -'Y. o..ulo pS J4 I'.>:!� 

P-'P J>.m b P-'? I.Al 
j6,ll.JJ .>-'.J �� J-' IJ � yl�I JI 9 -'-:!.1� �lA� 

P-'.P "° �

... -'Y. t- '6:•"'?" �.>' jl � u-'.F 4-! � JI �lAs,o 
!�

'5lA J-' '51.l...O 9 �.9-:!,1 l1 p-'J � JI�-' 4-! b �-' 
p� IJJ�L.&sl 
P�J.>:!-' � 

4-! 9 ..u� �l> J�l.&sl jl 4S p-'-:!-' o� � � 4
.ll:l9J �9.» � 

pA 9 ..u� �l> j.olS l3 p..ulo � 0UJ � � 
olJ jl �J,o,d 4 � � u�J,oAI � lA J-' dS 0LoJ 

p.l.1...9-' JIS-'? '5lAJ-' � 4-! 9 p� �8- 44
�I -' p,.\,OT u-6:!� lA 44 JI �� 9 ..u� J4 lA J-' 

�1,91 u,Al P-'Y. O�J .>:!-' 9 ..u� "° �lo Jl.96,d 
-� u� �loJ-' b P-'?

-'1.%91 olJ d5 0Lt«>Jo«t1'-4 9 P-'P � b j6,ll:z..,u � 
-� I-'-« �l31.1 u4� � p.l.1...9-' �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� .>J..J 1°'1� �.) g� �lo \JJ.:!.> 4
!r� �Ji� IJ �lo �I�

IJ 4,,,_:,11 l3 r->J,l �4 b �JT 9 �J �lo � � 
�l:i- � 4 J.- JI ->JI.> r.l.:!-> 9J �9J JI 4.<. �n,1,1

.)� 

... ->9J,l 0JlS J½l-> � ..iAI� � 
'59J � \)� r� 4.1..ol.i �lo jl l1 ->9+1 �9
.f>->fi \Jlfi �lo� IJ f>->? 9 r1,u,1,; �IJ9-> 

.l..i� J4 iaJ-> 9 ->J IJ �lo �->J-> 
.>j v'° iaJla.> J.> �

r-->� 0� !°'> � 4S �� � � 9 .>J.:o J9.> Ce.Ji!.> 
� �b � � �4 '5->JA '51.>..o 4S .1.0T v'° 

�ll:u J.:!4,J.:!� �J \)�->� 9J \J�\31 vJlS \JL.Ji
� r�I 

J.> '5.).99 9 .)� � � 1,)111,1,i 9 � J9.> � �.) 
b r->? r-bl 9 r-Jl � 9 r-->fi J4 r-lJT aj l1 b �

-� IJ J.> 9 r-->fi i:.,� �lo J>I.>
\Jlfi �I� 4S �� l1 , .. ,Lu..o JJ.J b f>->? 9
� �ta� cr,r� f'ja,IJ J,l lJ �� o� 9 r->fi 

.>JS)�� 
... .>J.:o .l..13 � 

dp � ?� 4S IJ J-> '51.>..o 

... 9 .>l:z.91 ob 9 ->fi �9J IJ �lo 
...,J� \JT J-> J� 9 r->fi v'° '5JlSJib �I '51..H � 

!r->1¥ r-�1 �I '51..H 4S ->� �laJlS �►-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• I • A • \$.JU '-•«iJ d&.,>
. . .. 

161 WJ� 

•.. .J� la 04� � �1.9> 
, ... ,�,(J-1 pi� ?.9•"•; � IJ,tul..1.1 IJ _x,110 4S

.9 IA -:,101;..l.d 0.J� Jl:,L> � 4 r ;,,.l_g.>.!4 � �Ua 
� u� IJ �1.9> la �ll 

?� '-'°� '-"'.>1'.ol �I jl .9 � � , .. ,,nJ.J l3 
p-.J9-1 cifi tu�.J '5� IJ �� , .. ,,,._., 

� .J»! ?I 4,,,b, 0�t c,J..o � '5� � J1.o � J�; 

I.JJ?-1 �j � 
�.J� 4 p-lJT IJ �1 �� .9 rz� J.J p-.J..>1 , .. ,,,._., 

p-.Jfi ��L:;.. �, 4.6S.J �.)A '-"'�� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



JJ,ZS IJ p.l� jL.ul , ..◄••J�\ .9 � JA '-! 4S '5->?.' 
p,g..1,l yt;� '-9_.>,b .�l .9 '"1..>,b �, 4.J \j ?.l�

p ,P �,1J� jl r=?-� \Jl 4 .9 .l.9-! o.Jfi ?I d� u-11.u>

.j fi � p J .9w! 1-o \.1 p-l .}.iA IJ \JJ lS � 1S ... .j .9-1

p.lfi '-"'> 4S �1,4itllS' ��lj '59J IJ ? J,,-d b.lfi pl 

I • • 1 • · &< • L I 
· · 

.i� � .019 ,
♦

-◄�..c:>.9 .9 p.l..>- '-"'� J . J r,,,a,

�.9J IJ �.>C- wl,>bi �j.il .9 pJ� \)ts:; �J,g.1.!o;

.p.Jfi uA l,)U> f y6 °.>t:3
�.,JI 0� 0-''.1-J f).lJA,-9 � 41,««! .9 j4 d5 �lo J.l

.p.lfi .l.U! IJ ?� � plJT 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�� �� 9 �J IJ"-·�•4 0142>� .:◄o.,,, '4 
p.J,g:>- s pJfi j'-! IJ 1J>J#i:1lA J.> '5.>.g,i � .:,U>Lc, JJl.9 l1

p:1>1..ul \J9->M �,,.,Lo JI IJ 

P�»�....;S 
� '51� 9 -.ul o� !"·=?- pA J9.> 0lo..ti-� �I J-> 

� '51As� 4 IJ .:,�'4:!}.t.J 4Ali� �.J ue.l.d 
lil\J '-"'° p�I 

o� SJlo pA �.J ".!'�lo 'i.?- �.Jfi o� �1..>,bl '4
• 

• ..lJJ.J9,l
• ..u.J� j4 lA J.J p� �to,;.l..c. , ... o,,, � '5-'.g,i

.:,1 s .,� �� '5"=?- a:,lo<t>l..o J-ll .:,l .. p� ->Jls plJT 
��,,� '-r'1,,� 45 .,Y. culo_p-.o �..J94Lo �, J.li

.IJ->9-l o->.)S) IJ 1A J-> '5P. J9Alo 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



p� �la,;..� -'Jl9 plJl 
J-' �.91 .9 �J '4,til �.o,,s 4-l lJ �.J\j .9 � ..S.9J olJ 

.p.J,9 J4 IJ .J!)! .9J olJ ..5'4-vl J-l 4S IJ 

J-l 9 � 4,1,a; ._s\A � 9 .5Jj.! �l..o.9 .9 p� ->Jl.9 
�IA JlS �l..>-1 J\!;I 45 d-lA 1'1';.,,.!.n 9 � )3�4o\S �I 

..U...)aJ b-l .. < ..• 1,1,l.aft ,,,,I, 
.r. i.i-v �U' .. ., 

p.lll> � IJ PJ-6A

Jlj,9 �� '-7"lo � j� �La �P 4S � ..S.9J 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



♦ I . A ♦ 

'5:JU k:c«d 4o,:> 
♦ ♦ .. 

� l.o.:i.:>. r �-½A L=:-- � r rJA 0J t5 0 � r .91 r� \3.. R rJ r _rJJ 

. G.,j_,r� �rJ Lor JP uA fO.�•"'n � .9J <-1-!

pJr-4-0 Jl,JrJ-9 o� p4Jr � JJ a5 dJ9 �I 

j� Jl,J,9-> � � rJA J� .9 j.D SJt5 C,o;r.9--='·.�o; 

J� d,"uai �rj f-19J � S.9J s� o_u.9� C04'J <-1-!

·--�.9.)-> dJ� .9 0�l.o <-1-! J.9J.9 dj�

!j� do.�l.:> �Y. a5 0�L., Cr.?r Lor � Y..J f01a,-,,�

j� �J 0�� � �JJI 
LJ pJJ.9 .. JJ j,,c-'J ��

rJP j� rj SJ-:'j o_u.9� 
J � s, d.1 � s r oJ J.9-> 9 l .. ,, • ".� ! foJ 0-''� J9 r � 

. �.,_,,:l,l J � J Jl, ,9-> 0 \ 0 ,-,, � a5 

!j� �, dl1J .9 pLl �J-:?j

�,J ��� � sT 
SJY. .>.era S.9J a5 -UJ� OJj �J jAJ-9 .>.era J;AU J-:?j 

\,·".�� o�J ( J�o�) d.Al5 jr SJJ 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



I c "" o� .A� � . ��-

'1.JLJ J� 9 G,u.!J � � � � �

j:t-! �.JJ-u,> j..> 
J.J �, � �,,�,J � 

jAJ-9 J¥ � j� 
rj->5 j4 tJ LS� 

d •, ,.�, � su fa.> o Y.ft_j J-:>j 9 w ,·�, ,j � .9-1A � LS T 
-j� 0�

� o� s�->1 <:tS �'�Jr,·�-,� 9 c,d� j.!o", �

jp 
..ul · � u I ··· lJ r 9> . . . J � 

Jf 9-;-?T-
j� 0� p_j ��j 

(LA 10s>0i �) ... 
• f \ -d .J - .. _. -<u..✓.. • � 

5' � j � � j .)-c-'J J ts: o sb 0-:! I 

Ub ¥-3 � � rj� �J9 1J o� �.!·;y '1-! 
I . . . . JAJ-9 J¥ 9 . .. j �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



... r.JP j� IJ J->T �

!L):!.JyA
jh � �j O.Jj � ,0-0 � �./i•,,,/)L 

_r.'j � &;J jAJ-9 _M-0 .9 � jl y �� �I � �T

( .J9000) .. Jl,J,:?�

��j � � _92.0 d5' r� I J d..t1J 9-::! � I .9->
.r.J� o�...u IJ � �1 ... r-W 

�j� JL, .9 � l.5� �¼ .9 .J.9-! 0� �l5 �

j� rY.,Y.Jj 
..w.J� J�� ..uJlo �lo,-1� 9 �.::. .. �1d.J � � 

�u �j .9 j.9-! Y.l.� �jyA � v1>I � �T

p-.0ls-> yJ J-:lj ,J d'o"J' 9 r� f>

SL.u.>J-

j� o� JSJ o.JJ.9..r.'. J->T .b.> 9 �Lu->¥

( .. .. ··)'---' , 0 S) , � . .. 
� �lsbj '6 l.51 �Lo � 

0�j� .9 f .'4.J.JJ .9J d..,jj�

� 0.9J \,°�-�o tJj,_�,;S �lj JK;I .9 j� O.JG.91 rlj 
-LA Y..J icJlo:,,� o..D.9.)-!. 

.J � lsb � Lo o.JJ .9..H 0-d 1 ••• � lo

llsb �. . 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



j� \.Q) �Lo o..u .9� J-!.1 ... �lA 

I\.Q) d...<3J. . 

!j.>-:$.!.o IJ \.Q) �lA d5 �, � G«tJj o..u,.9� j-!.1

I l:.:,.., " I � j LA tL) j a5 tdO\ • L.J j \_LL\ '--4..> • u---;;- ,- v-;. _,-- • 

!G,cJI � �Lo �j �

..ulo o� _};1.J �\o,·,,� 

... j� 3Jj �9 Jj ��y �'j...O

· e Lo ·L, \.Q) � ·1 < · u j�..r.';-'� j.J-� �J J  �r 
I ·:·. . � I j ·:·. . � I-�··· � �

IJ Lu.JI d5 j� Ojlj J.9-1.u.Jj u-3�t_; � j_g.b 4-!

l ...\;;_Sj L:u.J .... 1 
• •• :::J,J 

d �j � .9 rj Y. r yS G ,·;·, .!. c. o "J 4-! p-lJ T IJ �j 

jl u js-! Ojlj �j 4-! y,·;\?j 0Jl5 d5 �' �, (_,ljj 

09� (°·;,·,,.!. jl IJ f-D � }�l.>-'l �Liu! p �\JLo Jj rj9-

� \ ,,·u5 ... \ .. 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



\,"c,.�.o Sl.9� r_yJJ J.J 0�J� 0T J.J 0� �'..Lo 
!oJI.J � �lo,-,,�

!� 0Jl5 ... r.J.>5 � �j� � L>'°
.J� �t �fi �j 0lo,♦,,� Loi 

j� Sl.LJJy .9 SJJ � ... .J� �IY. 

!..Lo �I �fi f,·,,� IJ.9I �J J.J J.9I o� J.J a5 �J�

. f\..) j 
r.Jj �;� �hb.9-0 � 0lJj � � 
! V"" -� I .. ? o J ! .JI ..u .9J � J .9 I Loe 6� 0J l5

! G ,,, -� i 0°" _J .. ? 0 JI.JI a5 � � I

!.J� O�J-> � � d4 01..uj 4 Jsb � �j

L·u.�.o .JJl.9 rfa � �Y -½?� s� � fo 
!��

0J l5 .9 � 0-" -�I .. ? d �(Jo; .9 .J � � l1 I .J JI .9 G , ";I� � .9 

!.J � o..l.t1J LY-.a.c. .9 o.J .>5 �J-C- -"' .9-' ,·u ! IJ 
(¥. Y. L9 J.> � j � 4 '6 w, ·,JI \SJ 

!C)A �'_\.>

� � 4 .9 f •; I 'cJ t JS y O C r.J..9 0 j .>5 J.a.9 u ( "Q; 4

r-½?.9.J J.J � (\, cJ � .9 � ,-;·5 Y.

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.. _jjf � 0J l5 �� 
0jJ_9.> �j� a5 jjf� �� 

Jj �� �J-> 9 jf.9-0 Jla.:Df ½":�·,.of�, a5 jjf� �� 

f •; j_, 'j5 j j O .)-$.. •; « d j � 9J 'j � dJ j

1u-19� �l=:- �'j-

? ? b··. •I . . e' . •
�dJ 0��j �9J �dJj Q9 9 pjj\A 0� 0,°i,>,

•••� �� 9 �� 0�dJj 9 �

! \ , ·,, ; j � J j Lo 1

:p.l.!l«°�J fJ �f..� OJ�9j 

d l 69 Jj dJ l6.uJ l:Lo O 91-

'· CA ,2J � �A ·I12J 1..G-. . . . .. 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• I . A • 

'5-JU , • cd 4A «>. . .. 

pt, 91 9 -'.P pt,t!l J9l.JU .. , .. ◄,-:,l..u IJ �JU:ull Jt!ll
-'J9l i4 IJ �I 4>1 ,.,1

4 41:,a.c. u� jl �I 41:i,., 9 �-'.P �� u.)Al 4
, ,,, ,o •.........Ju ft iL � \......d.. �.� . ,..,..--

:d 9 �l..ul i4 9�1

f!u·'«<z 9J � t5I? uA

·..)f..) 4Al.ll ,1..;..,1, ,; L . .. .

:� \l:>,1«.:i 4 9 �.l,P .lljl IJ �l.o 
� � 4.1 , 0.16 S ?-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� 4 � I \,D 9J \!:Jl4lo la � J'->j J.1o OJI
:� olt> 4 9 �J �J., �la pl 

oj\j .9 �..\.}ul jl �� 4A&b �I ..• � �'-=?- �l,>1-
�_,� ul§� 4S �I '51.>1 �1491.aA 4"" �I l°"4AJ4

�4 gj l,)tcA.!.)� 9 p..t_.>j 
..:d-9..\ fl-1'"'''� 4-l IJ �l.>1 ot!l .9 ..\j '5 \ t> j� 

r-.).P u,l1� 9J ,9-l�p' fo�-

:�.)j &!1- u� 4 
J?,�-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� '5'-" 0..1.l.9.J-l � .9 ..ul> .>=:- IJ �JMJ .9 .JjS pAl!i o� 
• .Jj Jj .}dA '5.9J 4�..J 16"

foJT _,s�.J .9J�l
:voS '�:I 4 .9 .JjS '51 o ,;:>-

IA �Lo Jlt).J •.. .J� �I � .Jts ... �JJ.Jc. 0.91-
�.9,1,,1,� JI 45 4.:9�� .9 �Jj .Jl..)91 �J.#ua ... � 

��yj4 �Jj 4 �!1,,,,. .9 �.JjS u010 o.>lo1,c1I 

:� .9 p%>1..ul j4 .9.J-11 
go>I .JU\ "er ..uU.-

\.Y ..J::l'I .. 

• , .. ◄-;.Lui �u a ,ii a -1..111..;.• • -1.r. _, .. 

'51 4-1.99-d.J '5\!;JJ ►. pj.91 �.l...2s u..2tl _¢.J 4 � .. 4-1-

4-d .JjS d:>9' .9J ro.10.o.1 ui'.9 ,�� .J� JIJ.9 ..5 .J� 
, .. ◄ ,1, I.J J-'·'• , , .J lL...d L, J ts • ... -r-- • 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�,gl 41 �� 9Jla � �.) �91 

.-lJS uA 
.9 �l,941 jl o.>101,111 4 �->l-1;0 ��I .9J ->l,g.o Jla:z.ll � 

..\� 4J...►.3 9J\a bj� p.i�-l G«cJ,9-l

o.)3 , o:.25 * �91 J\S 
�.)> J9j jl d5 �I ,-o 9 u..)Aj 4

:�_u...)C- -U..)j uA 
,

--

◄«d� 45 �uS y;S-l �9l�oJ1, 6:.25 �,gjJ\S �yo9.l.S
�9,>e- l!-«o 9 46::.o � 9J I�-\ '5� 9

�:.o OJ� .9JlA � � 4S �9' Y ... �9,1,1,11.9.)A:.o 

9 �� ._;JJ.99 �:.o ��J�O � '5.)1� -l l,9-0 JjJ�
I • ·s: • . ·1 -�9>.i-l """:.•«�:.o �.9,cc '..l-1 J � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



. ->. -> I-> -�" • t, .r � v--: . 
d tS: 1 0 0.) I a 1 « .. ' -' I. u.> I .• ,.l.J 4Ab§ 4Sahi J· I S" < . . . 'a I Lt-.. .. . '-' . � '-' � .. 

�� i4 � IJ �I d.>1..,1 9 �Lui i4 9�1 Jl�:i-1 
->JS 

. uu...J \ ., 4J �.) bJts C. "' 4J 41..JI �.) JI.;. d oal-
V--...J-.Y. .. .. c...r .. ·-- ..• ,.r-- .. ... .., 

• 4 ·'•:tO .►.$1.>i OJI.> 4S 4.lJ.1.4

:r� '-'°J> 4 

S-� �� 9J r.JAI? 15->l->J�-> I� 
- t., � ti • • • • • •:� r- A•««?- 4-l OJ¼> 9 .lJ '5 U>,11.1• 

9 ... �ts, ast.o clba; ,gj,->� 91, a0e0 ctha; u.JAI?
! \J;!-> � , ao "° ct.ha; s r 1 -.i b. 

.pJS o.>101,.,I ujl JU,j r.JAI �,� 41 p1,ccly.10 
13 o� �� y o->JA u.JAI? 15 ':10,0.10 �I�� 

p1:>-I , i.1ol u JJ p.14,15.1.0� � \J;!I 
pJ5 o.Jlo1,,,I �-1:!->j-> jl '3 15.JI '.1ol �-> ,91l 9

r->j �J4� 
s-pi.11,1,s1 r� 0-1:!->j-> �9 �.10" 151�-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d fia1a .9 ->I-> �IS3J-a-d c)Jl '5WIA 4-1

.9J , .. ◄.!� �->J-a-d �.>� c) ,,t,l ..u4 � j� � u-2-9.9-
� ��..) '9-'.J,b \J"JOFb jl .lJll ..)� 41:>LA �941.,H 

, ,1, ,ol I..L..J 1.9... .. ... '-" 
�IA� -�- -= 1 �,osb .i"I u, �IA c)U, .>a1 �o,ctl \SIA� � .. '--' .r. � . . . .7. ..., 

l.l.tD �IA .9J 4.tii1 uJ.9 � �IA �I o..u.9� �I 

-��
:d .9 ->JS &'1- IJ �� yJ 4S �->JS �� c)� 

4.ll�I ,g3 c)Jl.9-ll '-'t,o,,,f,��� J�-> �-
� � � y � � .5JA 41,1,.>9 ... S�J y

•♦,lb,,,,... ..., .. 

• .. t-tl' \. • • ••.
� «>«eccl U
. .. . 

4=!-n,1s uj.Jj.c. �.>J-a-d � �·dj.> pJ$ t0 ��' 'JJ

• pJS ..,a �� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:p->j ->YJ-9 .9 p->fi �� J.94U 
f '5->fi JlS u>. �->..)-&-d 4-

:, .. ◄a< '°i,d-l J-> ulJJJ <l:>1,,.1 4-J o»
C-,ctl� plAIF.-lo �I �,,,J � \JA,9 dS �I .J.Sll 0.91-

�->l.u �� � u-1.9 ••• � u�141

41� p->�.9 J-> '51 �� � ••• a J>,cca1 4 IJ �I 
!->-9,l j1 P, lo jl 4 ,1«JA� �->�,� 

:->I-> 4..ol->I 
�1-Ul .9J �lo u-1'«·«> � p->1..)91 4-1 �.J.Sll �J�-

4JS � yl gj 
• ->I-> 4Al->I o \ t> u
• •

t,9,11 '51.>! yl _gj WI-Ul � pl 41.1,c1..¢JI � 4.:Z.JI-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



p-\) � b..>j �

kJ.9� 
:� .9 -'fi �� .9 i4 �-' J-' IJ .J-' J.J.S

Y? .>l>-' ?.9Jl
:� o.lJ u.JAl 9 ?.9.JT 

.. �< . -'!I • .s: CI,;, A -r 4J • � - . �< . -'!I i' 'IS cu-
r---- � . .. :,,,, . V--••·� � � .. 

,� 4.l 3'
0loJ � .9 p '.1•i«S' IJ cUtlo 0�ll 4S .Jfi �� •."-1-,no 

..S.9J IJ p.:t,.,J.J .9 '.1� c:,Jl..AS J-> ,.S:.11 ,;, J4.9.J ..sl.l..D 

F'-'F I.)"> '6 ..S.JJ..> .9 JW u� jl 9 �I� � 

0.l.«2J ..... ,,.., .9 .J� o.l.«2J � �Ub..> J..> '6 ul? �

f:!� �lj 

i°':!.Ju.91 �j � �.) 4 0\.oj �
� �.J 9 4-2>.9..> .9J 4.l.9J 4.l 1J �I o..u. ..>_p 0lo,'•?

�..>J.9l °!114 u.9> 9 .)� o�lo � 4.l O..>j

!-lJI-> .JJ-> 0-'Js> J,t;°J J.lJ �1 �I 4.1� � 4o}"?" 4 FA
. .J� �..>jj fa\.;.. 4-l ��� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



p.l.JJ ro<e11 .JJ-> J� .9 p..ul..>p.JJ. !J pJ,aA 
.J� u-3.? �41 .9 O.JJ_? �w. ell >t:3

:->j .,)� .)J.J 4 
'5->j �

.JP 41A.> rto,d '4 .9 �F .k>- IJLoj � 
�I uA> j .9 �� �� 4-JJp jl "13 J�I >f:l

'4 d5 \JT jl � ..)� c)..uLAj-l '5� �T Loi .J.9-l O.J,P 
j.l , ... O,d '4 9 pi.Jj � �j � O..>U9f J.,JS � �� IJ'° 

pi..u....9..> 
-SJl,11 rzo,d '4 '51 ctl� 45 �..>fi ..>4 �� 4 IJ J..)

� p-->Y. c)..>_p J'-1 IJ J.J 1J.R' 9 p-.)J � 45 .JP

.)J_? J.> O�l.,cJ.J 

1� IJ �->IJil � �.,� 4-! 4.:?-,93 0.9� �>'-" 4 
, ... 0,11 4J ..u.9� -1W..>. �-1"" • 4J o..>, � 9 .,�• .. .. r-' • v-;.� • .J .,, ...r:r-

'5 � J.J j I d5 .) JA � 0�-> 4 lo I f�.9.., � .9J.>
'4 o.lJ � o->j .... ,,,>9 ..u..wl '-"° r10,c1 � i..r.-.9J.> 

Jl,l> '4 .9 �J �4 �..>lo '->\A �jl ro<.:t
P'J� �j .>Y. o..ulo � J4 � �..Jl3 

�lA � 9 f->.P j4w.l.,j,41J �.9J d.1.9J J.> �.91 
IJ �.J '->I� 9 .>J.l o.l.,j, Jb # 9 di� 

"..)LA..)l,•a !\.\cl,'7cco• � -!.,,J-1' ••• r - .. ..

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�F � .9 p-'J JJ • aa,., 4-1 .9 �'-'Y. � JI �..)

yl ..>-J.J ��I 4-1 -'� 4 IJA .9 16:!� J-J.J -'J � plJT 

-'Y. .9.)9 
�.lJ '-''«oS'� � I.Sill yl J-J.J 9 \.:� �tA.l J.9-' �-' 

'5.9.J �I �.93 .ullA '-"1�l> p.lj Jj �J9--D � .9 
\J �13 u1o,1«� jA.9 pJ.94ll c)� .9 �b Jlsl �l.1«.1J 

IJ �.l .9 .lj Jj pl b.lj ,".,1«>j �lo,1«� � .9 � Jlsl 
�..J lJ u T J.l pS (JS .9 , .1,1,S � .J.9--0 &.9J .w .w

� -- • --i ., ..
,---' �utt?.:>,cc � .9J

l.l� � �.l� .91 .9 o.J..Js S� ..foAJ..P 
Y.9> �,� ta� ul � .9 �..Juul J..) 

ul jl � .9 o� S� yl JJ.J J-' �..9 o ��I '-"'9

JI> .9 �� �J .9 -'.9+1 �t �L1«.1J '5.9J ��l> 
-'� o.J..Js culJl.9 �-'� oJ4.9..) �Io� 

J..) '° b �Jo� !;!Lo �I� u-a �,01,01::>-�

� b \.1,.10 � yl 
OJ4.9.l .9 cU9J ..)� O.lj �IA.94 � '° �� �J 

� w1·:.1� �Ju� 4 yl J..) J-' �I 4.J.P '5\A.9-0

..1.0TJ-' �J

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



'-r'T ,>kl>� ru'o•'·=:- 9 �b� �\A_, '59J jl 1J �_, 
Jl..t.A.a c �_,JS j4 IJ �IA_, �� 4 '-41 �9,cc.10 

�J 9.>9 i6-11A.,\ J.) '-:'I jl �9 
lj �.) OJ49..\ �� l):!J� 9 .l.U.9.) i4 U\ '-:'½> 9 

,J,1«S .>3 �� IJ,O 9 �ll$ �la.> '59J
jJ pS <Ul:i.J J'b �� CU.J 0�1 9 �,9,«cJO �lo,?•=:-

• 9 ,,,,, ,a 
... .. 

,p� 0�, �,9,?'ljOi p,I.>

.>j� �la,1«?- .91 � p.>fi '-"'° �I!; -'-:!4

.l.l.>Y. o.l..c21 �L.c...\Jl.9 ... � ,J;,is IJ �I� 
, ... ,1.<11 4 .9 �'-'� pJIA.3 '59J jl b �.) v;!J� 

j4 � 9J p.l �--�4 dl&s JI..\ �� �I �J\.,j,I 
� jl/ pJ\A.., 9 .lj y� 

p� �I jl �l> 9 clJ � 

� '5\a � '59.J IJ �\A� 9 pyS 4-l Jj � I.SJS9 
p.>,9-! �JA 4-19.J d5 � d.l .lb� .9 �I� pj4 

,:;j.9 <ll.o\.9 (i1Jy:, jl 9 .l..i2t J4 �ts pj4 � �lo,t•?
J.a -l.9-! o.>p �I..» 45 u.3�1 13 '°1,u1 IJ rulA.> 9 

.>9.>3
.p.>p ol!l �4 d.l o�.>3 

q;,1$ '-"'° 1J "11...>1=>1 q;.1,1.> 4>1«ctl 4

.>9-l OJj Jj j,..;.1,o� '9�1 4-l 0� �..)
... p�� � 1.S.9.J �l.l.l.> 

� l,JIA ... � l:!l.l.> 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



4 9 �1.1..!A J,l �.JJ i:,1010,d 4-l �IJT ..1IJil jl �

4-l d>,I..,, 9 , ... ,,,,1,; �4 9..\ '59J 9 ..\�' fo'-··•'

� IJ �I �� �J.) 9 J,--i.1,df , .. ◄Acd J..JI � �..\

, .. ◄At!I � i:,lpll �..\)"I .)� Lo , ... O,d �� Loi ��..\ 
9 p,..,fi J4 i:,lA..\ �iJ 9 s� uJ..Js JI 9 ..\fi u..21 i4 

!�Lu .l?-9 �I..L.O d5 yl JIAc.l J-' '-"'9 p,.lj �I..L.O

91 9 ..,J � -'.)A �-' � 9 ..u->-4 i:,9.>t:1 yT JI @:>J J..\

�..\)"I 44A 9 �fib�, 4.>1..,, 9 yl J-' -'fi u� b 
LJT 9 �..,)"I , .. 0,,J 9 P'-'J9t � u.uAl 9 ..>.J:,Zjp '-9.lA b 

9 �.1..01 LJ9.>t:! yl JI..,� �I �-'J,wl J� J-' 4S -'.)A

LJIJJ � u.uAl 9 p 'J•1«< uAJAC- u.uAl �.l�9 �t,,l 4 
• .lo.JU.f .. 

,�..\)"l-

'59J IJ -'.),O 4..�1..,1 �-'..J-1,d 9 r-� w� �..,..>-w' , .. ◄,1•J

�.., � 9J -'� cU>l..ul � �� � 9 clp �.}AA 

-� O.l.J.:> l,. . 
�,��-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



u� .l9,l cifi J.a IJlo 4..,1..,1 4 4S ulb J.l �..)
:.1...t.J!. 

:� .>..;..cs,o14 �.l_),MJ

r� .. p
.u.l,9,1 clp �.)Ab Lo��..) .ll.>91 

� 9 p.lj � l°':!�� � 9 p..)..()l 4J9� U..fP jl � 
pl�� �9J yl �J.l ul..>,bi 9 f'.lP 4J�l.1A i4 
45 � J.l >'..J ul..>,bi '-"" lA1 ..w IA '-=?- 4J l j I 9 , h '-""

->J.9> '-"° j,MJ �� � 9J pbl plJT ->Y. pjJ� �9J 
:->j ->l:oi �.) 

'� 9J IJ91 �,?,tO � 1.1 ... '5.)I..U �IJ-
1 • ·< • l+l . tc«O c,,c cO � . '-' .. .. ...,....--.. 

� �-> �9J J9l.zll ->,9,1 �..,j,MJ JU9.P 45 �->)A

k,G.J.9 .. J
->YJ.9 9 �J 4.l� �..)J,,i.d , .. ◄A«d � IJ �, 4.�l • .,I �.) 

. .) .. J

44,941 uJlS-
.l� cifi 1J �..) ->l.>91 JI� 45 J� �ld �.l_),MJ 

:� d� .9 .lj Jj �L.t � .9 .l.ll>� � 1J � 
I�.)� J1 l6-:!u IJT �

�.lJ,,-rJ w� � i,YJ.)1 JI .9 c)..U. � � J.J � 
dJ �.,Us � \ «◄ «U'> � ««« «'> • '-l> dJ c:tS �.)�1 c).) \ � •V-- ... • �U .. � • I ,7. -' • 

.p.)JS .J� IJ ..foy,S iw.:>I Jb.JAS

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



;�v!--=-��.>

f�9J..,S
�.J 9 fl.! \tl& Jt.... .s"2JI jl IJ yl.JJ �� .,slJ..O 

:d 1.1>.\:tl 1,1 �_,..,... 9 .l.l\:;.. � J-V

·½�4!).-• • • 

u LJ,tO �I.M:> 9 ..M2J � .,sl cU:a,.J u_, J u9--A .,sl.l.aO
!,. '1'•,. uA IJ � 

\Jlaj ,.a 9 ->J IJ tyl. r·.,=t �J ....,:!� � u�ll 
u,rS 9 �j ui� .:;.j_,$ 1.,>i IJ �l.A JS 4l� .,sl-1.0 

.,a:t6J 9Ji yl JJ.J ell '1J.Jj$ lJ 9 ,.� p:;.
� ,S14l,1t .,t,T � U 41 �13 .>-> 9 .Jj ..s-,YJi �_,

!.J..,S 
� J •-•·11stl- �� r',t:l ,u..al191st4l �J.J ._,.7>

I-US' u4 .:,IJI., JiJ IJ �_, .Jljil �\3 J-> � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



. . . ,. . 

L$J U ,,_. , d 4 4 r..> 
. . .. 

"59.}� 4I _J,t} 0 .l,F ,.SJI.-,, �.l , .. ,O,d 4I � �.l� 

�.l� , .. 10,d 4,! J , .. ,,,,,1,J �J-9 �.l 9 .lJ,9> �.l 

�J.l J,>1,df 9 �.lj JI.:=?- b.lj , .. ◄ ,11>9 0 .l_9 .<JI,\ 
�U\ do.:o,1• 9 .l..OT J.l j.o,)i �J 4,l 16:!.l� lo 4S V',o,,.§ 

.U.l. �.1
J � v-:-

\3 �.lj 4.1S.i J,>2,d� 4 4,l lJ �.l .9 .1.0l � J.l � 

4AI.Jf \Jl�o• ._s.>l.ul J.iJ �.Jfi v-° t..J"> IJ Jui cll 

��I , ... o,,, 4-1 � �JU J.l �-'.>wt .Jlj,61 9 �l.l 

,S ,1.-,, \.1110) b.J.J.l . � � � 4S •. IL.,,.. .. .. �� c:c;.-- tJ" 

.•• .ul.l JS v-°
fJ9f b.lp � 9 b.lj , .. 1,1«>3 9 p:8:,P fJ �.l..),wl 4JU, 

�.Uf.l,P� �.l? , .. 10,d �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



,..,j JJ,I 43;1,d 4-l 4.dP � 
I .•J.l L...d . ....,._ 
•v- .r-••v--

� Ji]J� '5JJ __,,,,,,.s> �la.9-0 15--J 4.1i JI yl ul..>bJ 

->Y. o.>j �9-> p,;,41 4-! .... � 9 o.l...2s JU �.l.l.l 
r' '.:1«'4.:o '51 41� 1511,0 4.i .l9J. �_,..., 41 p..,,I� p'-6.1 

IA.1.J.S . ...a , \ �� . �I 42,11 • .•.lo,1,> t� 4J., - � � v- • w • .r:-

••• f.lj � O.lfi �

!-:,d.ljMJ

:�U 4/.P � 9 ,..,,., �lSJ 

! �.,.. ... � -:J-1.1 1;:r

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



Jl�T .9 �J �4 �� 4 IJ dA� .9.l .llj� of.)4'\ � 
�,-¼A >l p..1.i �lA:!.9-lJA jl .fJ P.

:.lj .ll.) � 4 9 � OUl 9 �� 4ll> -'Jl.9 
O.J..o .9' �.l ..)ll � lo '-4-

p.l j v8JOC- \J�

� �J,,A �.9J .9 4.J� IJ �IA� c vlb J.l ,6'.1,,a 
:d \J� 4 .9 � �l> yl9> Jl31 jl .lY♦ O.lp 

IJ:!.l..o.9l�9>
�� d.J,Al P" � .9 �ll$ _}%jlS �9J IJ � -llj� 

IJ �.l..)ll .9 ..\.JJ p.:>- ,�.1,,a .9 �ll$ ,PJlS �.9.J IJIA 
o.ll.> 4 � 9 c.iJ o.>t- r-t,:t o.lfi r,>1 IJ:!.lJ3I 9 ¼•,.� 

:� 
!uJS � p>I I� IJ:!.lJll-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d .9 .lj �1 ojA4 \;;..J �.l)ll 
� • "• .. "'"'8 ,gJ I .J,%>.l Io, 1,-

41 l.u. J� ojlJ ���� � �I .9 � .,_p p.ilo,1� 
, .. rd-.JJ � �uJ 4AA �, J� � o� 

:d .9 \:t·•l,9,! IJ �.l..)31 .9 � � .9 � lJ:>- .llJ.� 
!o..HA �,_, 4-l o.llj J�

�\A �I jl .9 .lf>l .>t$J.l �I �p 4 Jl.9:!l .9 ft�,,.;.. 
ft.l,ko �� IJ �\A*

:d \d'1'.6o 4,l .9J oU-4

.. ,.S:o.l4 �Lolo
:d 9 ,-,,111� J� J.l IJ � \:1,1,,0 

ft.)J� �4-

....... ;.� \� t, -� . .

.l JS J ts � w_, '° t:Y.1 � 4 4 a !.b ft .>l �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



u.ll> J-> .9 '-'1,1,1,tl.S �ts �.9J .9 ->j J'-1 IJ o� '.1,1«4"

:d , .. d-J->:0 �� o..ua o..>IAT �la uf� J-> 4S 
o..>fi ylJ,> .9..> )6&1-> pD §1 .9..)l

.9 43..2,f� �t. 4.l� �.9J IJ �.ljJI .llj� .9 r-1.l..u:;.. 
:->� ..,� � .9 �I 4 � �->_>jl .9 ..,,.., � ..>9 

� ... 45 4tS:.1ol 1Jts �I jl ->JA
.9 r� �1.:;.. 4.ll> JI 9 r->'-' u ..,,91 J.9j 4-l IJ r' o.u> 

�1� �j &9J IJ pi.a,-> .9 p.liJ i4 � \J9-' IJl. � 
uf.9Jl j>' 09'9 u,4,1«?- '5-'Lo.> u�.., 4 .9 ..>i..2s J4 J-> 

..... .. ,.:� O.l • � b-.:i-• � '..) . 

:� .9 -'..>l .9..>9 �t..9-0 �� 4.1� �-' .><au �l.9Jl 
�..14-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



9 �..UJ .lJl9 9 \l19J Jl.S J.l '5� jl 9-'JA 9 r'� \l:> 
:�� 9 '.1•?«S '51 ojl.1A> � \Jl9Jl 

�A1.1:J � .lljJ4,«1J � Ls..)3 �,� y,1«.!tl jl \.11«1JljJ-

4A_}&.d 91 ��, \.0 �� 40� 
9 -'J9� J-' IJ \Jl9Jl '51A Ji- Ji- '51-'I ..}1-d .:.. ,?«J jl W-'

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



l)A i.s o►.iao �b �9..> 9 �J.>l o..>19,ll> �I� 

..U.l.9-! 
!'-:4-'Jt. 9 • :.:� i.5W-> 9 �19..>l 

9 � 9 �..u� � � ��.P.>""' 4S �� �j 
->9-119&--> 9 A

._$..uJ �UJ� IJ:!->J-114 i.16 l6" 4i5:b 4S JIJM 9 Jt�l 

••• ..u..>fi � 
� 4 ,;,..zo" 9 � Jt�l 9 �� �� 9 pt1Jl JIJM 

->9+1 � �.,_, Jt..>M J� � 4S JIS 
9 �JJ.l JUI .b� i.5"2,ll J-> 4S l6" ptJ-t� ->lj� 

�"13 4 �->? J� � 9 o..>fi � �->? t.51..),l � 
!->,>S � Jl> \.Y-Lc..> �I 

� 4-l u·1·•1«S �..> ptl �I..> �9..> � $�

!�l..u

��.J 0� 4 \.Y-Lc..> 9 ..>9-1 ('9-) 4i5:b ... � b '.:·'••O

..ulj9,cc.10 �T oJ.o4 �I 9
o.>fi J-> 0� 9 �, �..) j1 .l9,l ,a:zao �..>9> �J'b 

-� . ., ,L_ 4S . -'.Jl..u> 4,1,.ol\ o� I.GI o.l..c2t L...-1 a � � v-- .. ..r.:w �

�� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



pS ->991-, 9 4l� � \Jl.1,001- J-' uU.->9> J� 4-1 
uUt.. olJAA 4.1 u''•u�lt J-' \J�t. � 9-' 4 dS -Ul..19-1 

.lJ->fi � �.lJj 
'5..U.9�,9> ,-◄:•ul 9 .ul.>9' J-''� dS Jl,9:!T .9 ul9Jl ►.

.9 \:i«1«f,4 J9-' u4-oli �,9-) .9 J-''� 9-' �, 4 �, 
d -'9•'«:t4 jlJAA 9 ->I� �19> 9 J->I� .9 jl.JA" 

uU.-ll.9,ll:>- jl '5�,(¥ d5 P:i-1� 4+t.$- � W..1 9 �

-1°':!�
'5t. �.lJj 9 f)-'l 44A �I �� ,-◄·"' o \to �

u U,3 .9 tho
ts� uloJ �4 l:!P �j->" , .. ◄>� '5,�

f).lJl¢-:t4 IJ u�lAl,P.-lo 
!f)..ul,9> ... JLA J� �I u-b .9

jl ul►. � f)-'? .9 �.lJlv, f)IJT f)IJl IJ u�lA uloJ 
f)� u�.lJj

-�l.4.o.i�.tt•�·, ,. 
� .. � -: J u-' .P." 

.f)-'� �l...&J � .. ...»l 48� J-' ,-◄·dJ-'

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



1rlrlc 

:�->j � 9 p�� �, � cl.! p<'° 

k,:!->� 
�.)JJl '5Jt..> '"',t,,., �U...,-> cc:

�-> 9 ->,P j4 IJ �lo,?•� C p->fi �� o..>j � 
:� plJl 9 � �lo,'•� 4-1 o.>6> 9 ->fi p;AS � 

� �.l,P UP.� 9.) )Al 4:! �9 �.l.:!-> �..> ��
,!'5.)� J.!,1 

IJ;!->JMI 4S �..>.)A .:,l .:,.l.:!-> 4 9 p..ul..>p),!)MI O..>j � 
� ..>p �loc?•� �..>� dp

!..u->� 91 JI lA .:,p, 9 ->� J9� yl �9J 
� 1J �..>p, ..>t.>91 jl � u:!->JMI � I),! �..) 

..>� O.l,P �l,._>i 
.p.l� o�JJ ldl9 9 �b cLGl..>1 �l..ulJ.!,1 

..) � 0� p->� 9 ..u.JJI � pl U...,..) 
� 4,1 O.lj � 9 .l� �� 4,1 OJ-6> pJ94U .:,lo,?,� 

=�.lj � �, 

�'9J
=� O..>j .-.,?,>.9 9 .l.:!.l.l.> 

� pl9-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� o�.)1 r•11.:> ��� �'i 4-!°i jl �ljJl �t.,...,., 4
, .. < ... ,ft 4,,, ,al I� .,,.,., r---�•·· .. .,,,,-., 

� 4 iaJlo,',?- 4-1 � '-"'I!; 4 .9 � J1 �->JJ 
·� ,.., . ··�
• t.>.J"" • - ·  

!4•'•.:ol �.9 ... f\l? ._,A-
!� .>_p r,11o,1,?-

!�1� � lol .>.JS i-J.9 �1? ..,,4
... ..uJ.9�.J-> pl � JI �� b � �I 

!->.>.$Jo .:,lJ..}eO ••• � �l.l.oO 4 ... o� 4.ll.9:!.> 
� JIJi -1..:!4 �,1,<.:o 9AA \)JI.> �I �->.).e-'t

� 1.)-G ->� cU>l.ul f\y.S J.9-> �-> 4S J� .:,lAa 
plJT .9 �J .9Ji yl .>-'.J 4-! .:,->fi l.1.9 '.:,,,< J1 �'-l

:� 
S" .:,.9oii.:z.:o �..Jl1 �I � ..:,_,µ::u 4-! � �1-

Jlwa J< �� � .9 � � ,<.:L,, �l.l.oO �I 41.;,J

.l.l� ,:,.JI .9J 
�l.l.S' r,,110,',?- �.9J 1J �-> .9 ->J 1J �lo,1,?- J,gl 

p->fi J4 b r-310,1«?- pbl O.>j ... , ,11>.9 
.>-'.J �.)� .9 ..foJ->fi .9 ..:,J� �.9J �� p J �-1..:!-> 4

:f\�ll O.>j , .. ,,,,>3 �\la,,,?-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d .9 .lj � \>� 
r�Ji �-

�,? .9 �I� �J� 15.9J IJ �.) O.lj � 
� dp)AA jl ,S:,L'!i 151.1..0 OJ4.9.l 45 p}J.l �.)>

�� �� _p,,1,c1f 15 �p �..)_),l.d 4 .9 � \d,,,S �� 
..,fJil '5..ul �IJ .l.9-1 o� �.9J � 4AA d5 �b lAI 

�1Al1=MI u1w.elf 9"160 �.l o.l.llo �l.J 
l5-l,.>9I 4-l �.l..),1-d 15.9.)l.J , .. ◄·'•l jl o \;5,c1.)1 .9 �.lp � 

�l..ul .>f,145 

. r..) j Jj ..u..) fi '-"° 
\J� , ... ,� lo 4,l , ... ,,,J 151 �,to .9-0 .9 .uL, .a J,1>.l 

... .lfi '-"° �l..ul J-!) �.., -lf.>91 4-1 .9 o� \J� 
J-1>.l JuS � '-"°l..ul �� .9 .uL, .d � �J1 JuS ...:,AS 

..)aJ lo dJ .•,l,'t,1.,'tc, ft o..>1 lwc ,,
,7; • '-' • � -

d5 �,.) Jl.>9 �.., l5.l.)A �I 0� '-'"S&-.>-l "'\;<) ,"◄·'•J 
�I u,A> j �..) .9 ..u.lfi u,a �l..uf .>ftl �..) .ll.>91 4-1 

.s:11,,, �IS jl JA .9 o� �� Jl..d 15"2,il Jl.9:!.l , ... ,,,J 
. .l,P '-"° 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



pA 4,1 tylA .:,l.u., ..S� 9 Lo� JI 
� u4 pl 4.lb., J .1J.,J.9> u4 

41 J., JA J .,�1 �., JuS ,�., .,f,>61 JI � 
�.) �Y. u4>' j J ..U.U..J 'JO �j JJ_j J.l .... O,d

.lp U"° .:,U..uS 
�.uco ,-.,,,J jl .lY. 4JU. J� J -WI .>.I 4S '5.l.J-0 
4-1 �l.l �.) 4-1 4S '51 4..�1,,.1 J.l 4 9 ..1..01 .:,.9.>=! 

�j 4-1 9 .lJ? 41� .l_>! uA .lp,, 4 IJ �.) 4S '5.l.JA

i::..,j_p .l)O •·•o,cf 4! IJ �I 4�1,,.1 �� �.l 9 .luil
!.lY. lo �.>b JI Jl!JI 4S '5->JA .:,l.GA 

:.lj .l� .:,? � u"� 9 '1>:lto � 4 �.>

1'5,W pl.>p- �9 '-',,,<Jo 9J �

4 J.>JA 9 .lJ-1.Sa �l> .:,� ...11'1l jl � 9 .>2>-> 
.u., Y. 4:JJ p '-'.1.a 1J �., o I. -e I 

:,,. ':1'·'• b 4Ju. J� J .>.U1 .J ->)O '51.l..tO 
!4Jjl �JA ,� ... 4..214-

� .)b jl J i::..,j p ,,.1 O.lJ> �J·-!J\�- J J� v=,J jl 
.,,.� u.96t0 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



d5 �b. J-' 9 � �l> .)"9r1·d' jl 9 .>fi fYIAJ �-'),,,Al 

uA ��I -.J-'P 4.1� 4 IJ ..P� yl �.J 

:� .:;..jp 
yl.» 9J -.JY J39-> d5 o..uo� 

4l> ul 4-.,l..,l 1.J� �.> �9 � �

:-> j ..) l:!.>i "-"! ,o C �..> 

�44>
&I �JJ9 -St.... 9 � � 9 �l.l.ll �4 9,.HI �-'� 

IJ �.J 9 �l.l.H b -'Y. o.>u.61 o� � &I �� d5 

:� 9.>fiJ4 
0.),1>.> •"cO,d 15.>j J-f:1 \j 4.tJ-

d5 b f'l.l.ll ;t.� � �-' 4 9 4 ,u.:'J � 4-1 &.lJ lJ 9->

.ll.l -.JUJ 1J -'Y. -.J� vt«1,t«J 
'"'1,1,,u -St.... JI 9 .lJ9l J.l � JI b vt•,11.:> u� '-" 
� �.J d5 �b. J-' 9 '.:•t«S -.J9� '-'<,t,o ��

:�->fi� 
!&.l,P .<,:1.4', �, •"cOc1t 4-1 \j J'4=:-... '5-',P � yW.

.:;_.j J 4.l L2J b � .a -' j,O �-' 4

:� J<410 9 �l..ul �4 �I 
15..u..9� �I.> d5 I.)�, "' \j d...«I �4 f'.l� �J.l �1-

!&->fi ,S,:1.4', �j ..)J.J J..) •"«Oed

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�� b �JI� \j .lJ.l �.) 9 .>p j4 b �.w.JA,S 
).'>'·"' 4-J jl 9 �>l 9 p:ijF r·'·� �99 45 \.,.<1

.f'..i..ol u9� 9 p:ijF 
ft.>j Jj �.> 4-l ullj � � 

_li .lJA •""◄0·'9 4-l 9 .lj �.)� �!4': 9 O.lj � �.l 

.> ·< .s cl,,,�'.>-' .. • 

. .l..JJ .>�I ftl �l.1.t0 � 9 .l..«%J •-¼' ,,. �I 4J� Loi 
•

""

◄ ,ccz6-° IJ �.lJJJA,S 40 �b J.l \):!.l� 9 ft.l.ll.>FJ.l �
-� ,1:>,'·Jl L . .

r'� l O:f> J� \):!I iJ �
�.) 9 ..w.9J �.) ... 

◄ 0,., 4-l -u1.J .d .) ..)-0 9 J-7.>.l
0

.)\ .)U•A ctG\C. :., � '-"· 

·--� 9J � �ii uA-1-
.),%.>.l 41 "9 �# �.> uta.> 4-l 4"1««•1 ��, 4 .>JA 

!.>.9-1 � 9J �l.l.A0-
9 .>uil �J 4-l 9 �?� ulA.> 4-l o.>j .�,� �.>

S•. . 
I .... , ,_ . • . . 

I «CC> 9 .)J \) zit•ft.) J �.) \)�.) 9 .J..,;it fl>' ..>,:Z>.l

:�o� 
�! ':1·ccJll �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.J,P �� O.);!> 9 , .. .,,.(J-1 .)%>.J 
�,,j �� wlo,1«?" 9 .JY. O.Jl..«J 

OJl

,9 '.1,1,< �J &I 0961 &la.9-0 41 �,j �l.lll .>C-':ll � 
:� 

46.1!;.. � vJl � » .9J �.J�lA jl .J9j .l.l4-

o� wlo,2«?" &JlA> O.);!> 16"� 9 .... ,,.<.>I� ..J .J_)A 
->'':ll � 419J 9 '.1,1«< �.J �la� 41..>..21 �I 

:� fl.l..ll 
w� .>4 9 � ,� "JI.JI� .9J ..s v- �I g; �'-

- -�< • I IA -� � .9J .),9,0 ��

ot!l 9 .J.>4 419.) 9 .J_p �J.J b �l.J � �.Jj-1,d 
:� �.)lA:;. 
f &.J� wl.9.>l

:� �.Jjul 419J 9 , ... ,,.<J� wl9Jl 
.ll�J r� �I.JI_,_ 

�.JY. O.Jj Jj la wl 41 9 0-UJ .}J.J p;lo,1«?
f o � d> l> .•.JI� d,1• s0-

� • • I.I'- - • .. 

9 .JP� �jjl b �,j rU �Id� �v-� 

-�• 

r ,< ,o-.... 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• I . • • '5-)U, ◄cd 40«> 
. . .. 

P:1·4'-l \)�..\ 45 �,9..\ u·cc.!L\ 4-! IJ pl O..\j u.)Al 0� 

.9 04 4-! � J.uJ o � .9 ..\ 9-1 � .9> � \) �..\ 4-l � I ,o..\ j 
!�.Jj,uJ

!p.l_p �I 411,9>- IJ pJI..\ � U>,?c.!l
:� .9 �l..ul i4 u-:!.9�1 S�..\

u-4 41.sti u-l..\ d.9 �,pl '-'O>A J,9,0lo �
�..\.}l ..\l,9,0 Jlhll cU.s.d..\ J.uJ 4-! �.!:t,?,I..\ �I 4 ... plS 

... ..L.:s \Jl�I ,91 \J.94�.9..\ jl � 4 �w 4-:! 4S �, ·"'.!o 
:� .9 ..\� i4 IJ '-'tc1,dl �.Jj,uJ

�,J �..\ .9 J� u4i \Jlojlu, ,91 p..\9,1 � �-
4.! p.lj �j )..\9,1 Jl�T ""'tcoce,l ... p..\9,1 \J�IJ,9,0lo jl � 

cl� \J.91 �..\ p�J �..\ pl �l,9,> �jl .9 \J.91 
:� O..\.P �I�,..\ pU \Jl.9JI 4S '5..).).4 

.9J 04 ..\� •00◄sccl9,1,l OJI..\J4 ��l:>-... <UA �I..\I..\ Jl�T
.9J \J� .)A ,9 � �, p.:!..LG,91 d cCC.!'J (0 �, 4 ..\\:w,..)9 

�, ��J ..\fi ..SA .9J �..\ �� �..\j,uJ .9 p.:!.l.:!..\ 
� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� 9 �l..ul i4 JJ,11 9 ..ul..>p.>, _)Mj .:Jd->..)-wl 
�I> jl �'61 � ,..,.,s &,IS �JS � 9J dtd 1''P

�41.,,,..,.,s JIJi ..:,.u » � tr .u.J Jl.>i.>1 �l.>1 
4S �9'1 � 9 ..:,IJJT fovo � �I ... � �I t3 ,..,..,s

!u:! � �I fA I 91 f.l.J.-> 4S ..JJ�
:�o..>j� 

f 1..:,7,MJ; '-=!- �, � �t.9� � I,?.
:� o..>JS p>I ->Y. ..:,� JA �U 4S ,>%>-> 

.bA6 ..:,,,,,,_ � 44A U:J� ..u4 ..>lj,61 � �_,�lo-
• �I-> » IA �-> 9>

:� ..:,l9Jl 4.1 9J �I 
�I I� ..:,&S:.10 �J4 ujl ..:,l9Jl � 1, .. }J 9J !ii-

-UJ! .ii ->Jj •u''".11 � �9 u:!� 
:� �.,-..«a � 9J o..>p p&-1 �I 

p.s_,1.u �9 Lo �JS � uR r1<.,A1 ,:,.i Jd<,,,. ► 
lo � oJl->I � p.2,-Ull "'°' &� cy ..:,�.>1 " o_}%>-> 

• ..:,.l.itO JIA2ll �9' 4.190>4 4S ul,ol � � f 1
=� 9 ':tM> J .:;jp IJ �..> 9 ..>I..> ..:,tsl _)Mj �..>� 

••• �..>� 
:� O..>j � 9 �j ,(,?- pl..> 4.f 9 .u\:;.. �..,.... 

f Jl,s.o i4 f JI-> ••• ..>-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d 9 .jp '51 o \)>, �I 

IJ �I 91 .:,19.>l �.9,?c,d.l �.►.I fU.J¼d,4 .9J �-' lo \1-

.9.>l jJ -' 9j .:,-1A1,9-:t-i �
13 ¼•"«< IJ �-' �-'_).d 9 -''-' .:,ts:JJ-wl "-'JS p>I ul9Jl 
4 �-' d.l 9J 9 ..,1:z,,,.!I u�U ctS p..t..,g.Js �I.:> �t.,., jl 

: d ul L.J4-0 J,,.;. !1 

... �1+1 ull.9-ll.j .:,I.P-i �·••t>

:.jl.j cLol.jf �IJT \i:;..� .:,IAA 4
�l_u j� .:,.9,1,,1 .:,1-1.lj �

�I 9 .JjS �l_).d pA � '5'4J 4.1 �-'JMI ,1;.,1,*; 

o� .»l � pAt!l 9 �� �I.:>- �t.,., JI .9 � ,t>
.:,9> J-l d5 u,l1A-' .9 0-\j u..)Al �� � d5 � u'"��
41,,.S:,1, �P♦ '51A ul-1.l-' �1"1,-t -'� .:,tAat!J .,9-1

.-U-'9,1 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



·L • . LSJ 1.1,d4A�• 'j .. 

J-' 4S b r,l� 9 .Jfi j4 IJ ��� Jbl �91 J.J 
�.Jfi $J y �ljJJ 9 �j -�� IJ .J9' "'t,,,11.J

-.!JJ '.t"•" � �� 4 s ,..Jj �� JlJI J.J ��
�j � 9 f� p:> 9 p:dJ '-'t,10,,a 4-1 Jbl �P

i4 f.J9' 0.JJ_g.> J,-"'97,c•I J.J 4S IJ �\A yl ►. �

.f.JJJ� 
,., � J {A �9 ,..JP-t:A � 9 �J«11JO ,., 42;1,d

l-.:,1,11• yl JI� 
�t..9-0 �I.J &1 �J� 4 �.J.,..., 9 ..i..ol � J.J r,.,ot

� �l-1> !.JI� �Uall> , .. 114� 4 9 .Jfi '-"° .<,2,;.. b
f \:1,6o � &.JI� .pa � 4-1 IJ � �I &.J�p- jl 
4.dJ f-'P � 9 , .. 1e1,(J,l �.JJ,-1' 9 f.Jj � Jl9d.J 4,1

� 9,. '.t"«< &I �i9b 9 J.tOC � ..u.l..2a J4 t°'i!t. 
:.:;.J( 9 ..:Ap JIJI P.,..JJ 4-IJJ f.l..2a p>

fo.>...21 � o� �JJ.d � 
:� J �p �� O.).t,>

f ...,1.J &..a..o9I ..s.>� � •.. �-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� ,><4to 9 ..1...2, �_,jJ � 
p:ijp ..J,JI �IJa �JI..,� .... ;...,_., �

:p:11& 0 \:5,,,< 0 'A•',< JJ4lJ 9 � 

fl'-"'6P ..;,JI� l� ... o
,._,.., 9 ..,JS I� pl.lp JI b Pdt.94 9 .lp -W-l IJ �.., 

ti _,fi ""° 4 b pl.I.I �lo,'•?- 4 9 _,fi � � IJ 

4l1,lpo.lt...� 
� ,.�, '5)\< 4-:! ""''J,1 .l.l4 pJ.>b '5.)l..,i ..P9&- J..) OJl

f '5-1.l ,.�, '5,)\<-
:� ..,fi ""° 4 b ,u-1.1 '° ��.,.., 9 ..,,.., -:>�>'-"

t.l,P.-lo �I .>.sl.! '51..>-1 u'•o1,1,t.l.S' 
-� Allo,1«> 4J o �• I w • .,,r:;;-

f'5JW�� 
:p:11& ,.bl 9 �

... r>:5::50 JtJ ... o»° � f-J,a,d p1S fo ... r<-r
,.,S Jol< 1J ,-t � ubl r:z...,JI� 

9 ,-jAS J9-I ..l..2a � �ti....., 9 �J �� p.tlo,'4?
t'bl t'IJT 4S '51 �� 9 � vfil 9 .>p ,._u.4 �j JI 

:" '::t"" b �l.>..co r .,,,:50 �P-A 
�s.,�yl9,>-

!..i..2a � ul 9 �� '-"'' ua ... ,. lAl .9 
,,., &J � &J .,.,.lo � IJy yip- �I< .9 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• • • • • '5:)U, ◄cd 40,:> 
. . .. 

,JI'> 9 �.Jfi jl/ �IJT b p110,1«'?" 
�llS 16:! 1A � 1.S9J u-:!� .1..o iSI 4l j9 �� fi '-"° 

.Jjf 
p>I 9 .J9,1 o.Jfi �.P.JJ.J 41 � o..uJ Jl4. �.}'A

J9' 9 �� �� ".>=>-� .9 .Jj.JJP, o_p � 4,1 P:!IA 
�.Jj JuS p.;1o,1«'?" iS9J jl fJ u-:!� .1..o

��� �J,vJ iS.9J IJ iS.J.>9 4:!l.o 
�a.I t,_)I lclC 1 1 

T♦ .. 

��.J .•. �.Jj � J4 ..u::
.J_p "° �� 4.%:>-I.Jjf ii,! .9Y.' 9 O.J_p .J4 IJ � 

• • I • • I.JJ q� 9 �.JJ \)� 
��l� ..

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



4.4llts &9J ,.JIJS IJ tyla •·10rt� s .::,j,P �,. •� 

f,'«1' � Pd-1 pJl:L....>.)l � � 9 �1.1$ 
..,� d,P pl� 

!ty-> � �.J 4Jl> .>J ••• f.J,P uA l!J '-''fa' 41
!.J.91 jJJffOIS jl >4 4S uit31 -:,I.AA 

f�� �'.96dlJ.d � 
•�·',< pA J.l IJ �la.9J.1I

�13 ,•◄Hf£ .>.9 \> ,9 �.) ,•◄·"'• ,9 � ,9 �I.us 4.,..d

b.J_p u->� �-> ua �I �---f'->P � ,.�01 �..) 

,._,,9,l 
f �.)jJA I� �.tAl � �I •·◄fl<l 4,cc.J� & 

:d .9 ,-.,.;..l.>.11 �4 .9..>ll 
�1h5dl>J u->J.l 9J ''·ec=?- �.91 � �.l.J,l � �, jl

pl.O �J u-JJS � u->JS �.>I JJ IJ3J.6tolS -:,.JjS 
� Vdo• ,..JJ J.J ,P .::., .>I

.,.-,JS���
f->� � & fl.».-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



, .. 14,d 4l � 4-l • .. 1,1«l 9' 9 �ll$ �j �J b l°':!ta� 
:�J IA .>1�0\S

9J �J .>-9.J J.) i 4 p.l9 J .) 9-l J 4 IA o � � u,l 9 I.P.
J>I.) �.)J9I �j .>-9..J JI f.).P J4

f.)J�J4�� 
�,.?.-� 

:� 9 , .. ◄ecc,1,i uL>-� u,l..u.o "59J
!� 4l � ��a ... plS � 9J u�l.}imolS b

.bai 45 � iJ P-'..JVS:!-41 '5.)J.) � 4.l IJ9� 1)91
o JI.) �.) � f .l.l ..:.J� .lo:! 4 pj I.) '5.) fi cl.) '5>"'1.) J.) 

:� 9 f.)fi �t<J o.)fi p.>I 
f.e,,g.«>A & 0..U ubJ • d-

� . . . . 

.}i�ts .)J� '59J b u�.ll1,1,<11 ..>JJ ..>JJ 45 u,ll> J.) 
:� .)J9� J.) �.)> 4-l

... 6 f� u� iJ '51.>l 9J 91 .:,.o
�p �t<J � 

� '5� u � � IJ.l �

: � .),9.l � Jl> J.) u� 16" 4S '-"l>J.) Jl�;.¼1

�� u� f.)? '51.>19J9i .:,.o-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



o..u. �9%4 pt1I Jl!JI bJi f •�J ""'J� 4:!-9%4 
IJ ps,,21< ,.J 9 .J,, o .,1, 4ll.9i.J J4 4Jp �I 45 .J,,

!.JJI o.JjS 
IJ (6s!la.t,o p.;1,,1,<U 4 9 p.JI.J jL..alo IJ pf �� d� 

p.Jj 4JU. 
""'JA•A;; .)1iJ "'it i'A'>' r�l..u � Jt � 

�' 
:d .9 �t..ul i� .9.>!I 

.9,1,,dJ.Jl fAtoJA �4 �l..d pS'.-:! pi

p.JP �� o.Jfi p>f 
.9 \!!JJ_g.olo .)1iJ .9 �I.J.M .9J u��I 4AA L,..JJ-

4'.9A•o J.91 ojl3 \Jil ilA:t:>-1 \J.JP ..j:>.9&
p:ziJ ""'•1Ac4 4l .9 �Ip, _M "'I..,!) .9 o.Jfi p>I 

f � I� " v"J.JI 4S ..,JJ.Jh-M .9J u��I '5.Jl.)
.JI.J "''JJ � OJI &la.o 4-1 

Ye o� �� 9 d J JJ,9 pa J.J '-'2'1 o� pa J4
p.Jj Jj \a Jl J.H,OI_S 4-l

fl'.l.s!� 4S '-,Jl!la �9,1 9 .,MJl.41 jl � � 
fl' '"dA.Ast,4)

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�l.l IJ la. �I ...,..sl ,,,,.f ldl9 �.l_),,YI JuS' J-l 
�lj "° IJ 9I �.l JI � �\S 

pJS J> jJ ,-�tJ IJ u�.llao �l.9-2�0 l3 
,a.,;1 IJ �� t; ,tS:1 �? .lp- �jao l3 

... ,-•• �sl.J '-"""'..,93 J-9.J � � �\S 
d.ll�-, �la. �.;1 ... �f� ... �t. J.» ... �� �

�Jl9 
:� ,6,d� �IJT 9 ulfil 

s-�.)Y. ul-11J u299 ,.\fi JIS u>. ula.4 �.J

..u...>t, �IJT o.lj u..)Al �� 4 y�lS 4:>so-o 41 o)d.> 
f �.lp � 47d,1t,>:&f 4 ib. \j.

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



r..>fi�t!lo� 
..)� \j!.<s,., t':!t>! �..)> � 

p.,� J.l .uLo .9 � J i4 ... ..uJ r ;,�

�t.1$ �, 4.l� '5.9J rtJT IJ r1,d..>

�{!j .9 ..>9,1 J-1�.1.;olS 4-�0«0 ,00

cO«d 4-l \Jh�o� �.)AA

41..tS ., u.. J .,.
r-..>P �� 0->F � 

4.>0«0 .9 �J %\ .. 4-l \JIA.sP. �J � .b:>,. OJ>� 
i4 IJla ct>.oc0 �.)AA 4 �..>.)AA .9 ..u. j4 \J�.9J 4.l.9J 
IJ �J '.10,,s 4,1·.1·'• .9 p:ziJ >.t0 , ... 4,ct 4-l � .9 ..>J.91 '-"°

e-..>fi oJ.o rlJT J.91 e-..>fi j4 IJ ,.foJ..> .9 �l..>J.l 
&la � .9 � \JloJ ..uJlo �l.u �IA1 �l!..>.9ol yl

0� �� 9 , ...... 4 .9 � j,JJ 4:;,,.Jl.u IJ 4,1•.1·'• l�T 
..uJlo � -1.A! .9 �4 �t.u p.61..,J::>I jl i_?J..> � .9 
�>! 9t 4.l .»l J..> �, JIJi 4S � la \JloJ l)lAa 

l.l..2a4 rJuS IJ � rW 9 ��

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



4S &I �:;,.; jl J f'J.ci.,:;6 .)IA IJ 4 �.2• .>2..246' Pd-1 
.p� �IJ .l,l dp IJ pl4su$' 

f'-)�I �Ju$ p:z'J �.l_),tAI , .. 10,,a 4-l OJ4J.l 

:d 9 �&�JI ��U 
�J.Mj � 4,,,60Jl�.>1 '-"90,0 �Jl 4S �.>l �1-

u->P �J �L..t Jb.J-> o oJl.l

lfi JI� 4>S:a.o 9 .:,_,l.l "., olJ � �JI JI 
:�o.>j� 

� �9 ,60; 9J �I L«.sJJ uJI 9 �\S
�l..ul i4 IJ �lA.9.>11 

7iJ,l
J .,YJ.l J.l ,-.o,,s 41 .9 c,1_,$ IJ �j� .s.>Ji .9 �l,9> J,l

:->J .ll.l

plp 9J �jl� OIJ JS� PJt2�
:p.lj .>I.> f'�� uA pA � C .)b-J.l O..>j �

fl.».-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d 9 ilj &-'i,:;,,,,.,.1 9 r2oc11 ,-.,,,(J.l 9 .JP JI., IJ J.J 
&��.:,� 

:� .9 ..UI jp pJ'•·"�
f .>,t,A o IJ ..uJ r:J .1>--

• • ... J..' ., • ... 4fl • ,f.l.J_J.) �.,),IA , .. 111CJ CUll.lU J , .. 1,«t.U J.) J 

.9 .Jfi jl, IJ �� .9 �9 J.J .9 �J �� la � jl 
·d• 

,-,,di � ,.9.)! f .9Jl
J.) c uJl> J.) rlJl 9 .:,llj ..,..Al ..,..Al .9 f.)1.J v IS3 J.c-d 

p-� .>dJIJ.c-d t.. � jl �� IJ � �l1 .:,l 
.)� �I.wt_,:, &� 9 0� SJ �J> � ,� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• • • • • �U \ ◄cd 40c> . . .. 

f'J.9�J-> IJ r'' �� l3 f'->JS .9Ji �:.:1- J-> tJ r,,,..,

IJ pl->� .9 �J �� � .:,l .>J.J f'Jl:z...caf Jl o� j4 -Ul
.9 �.P fJ i'JAS ->Y. f'.}alJ , ... ,.,,J �.>..),alJ .9 f'->f..> , ... ,., l jl 

-51� ->Y. o.>..2a 4c5I> i'JAS J.9-> 4S �u.as.> 4.1 o '.:·<'Jl

f'->j 

.u->Y. � I� J-> �lA� 

p.,.Jl.w-

�-> � 4 � .>A tWJI .9 ->.9-1 �..J4 .9 � � olJ 
'5\:).. ..SY. .9 .U.>� �l:).. .9 �J� lA ..<t,d ->Y. .>yj � 

.)� 0.>_9 J3 '5U-..&t.)3 tJ � �..1Jlo .9 
J �J.) .9J l "◄:./it�

f'.) J,! r:.:=?- , ... o,d 4l IJ (6-llj.,J �.) '5.),99 �b. .:,l.d J-> 
.9 .,� � ri.:1- Jt� .9 4JS r>.:=?- JI� '.•.:1-

�jJJ .9 .yJ.)3 4S �3� -'-Al� �4 �� �� 
.) � 0.>....21 l "JC, .),l J.J.> � r,; l.:z..&a.> 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.wlo 1.),0 vtJl:z....a-> J.> 9 '.s·'«< ui� d� ust-'.),t-d 

f-'91 � 91 Jltl.o J-' Jl!JI 9 JJl> .». � P �9� 

jl.9.,,. ->41 � lJ 41.l�pA u� 
!p->fi "°

1� p� J.t-> jl vtJl:z....a-> ->JS� IJ � ct<�IA� 

� b� &I 4Ylct ►. p->fi ..,a� �Uj � � 

pr�� 

��.,:,6., �13 jl-

p->1-> u J9' J9j 41 IJ plla-> JIJ.1 

�-

4.214 i�

d 0,2;.. 4 IJ �I ca..2,4

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



(t.l.)¥ pj O �t. , .. 10,,,I 4,1 �{j �' J.l U'pO,C,

.f.l j Jj ..t..2, 4 � J9'0 
�l.%...a.l jl � 9 .lj il, IJ ,UJ•'·�.,.., 9 p10,d � p>
4l �.ljJ -.:,s!� �I cl.lb.- 9 ,a,;p Jl.>i ftJ,,,A JuS' �� 

�l.l JI� ,.1 �� 
... .l� O.lbil OJ� 4l P:!'- �

, .. ◄,,,:16IS' pl.l..)-0 '51..>l pa �la � �l.l .ha4 
I • "" · I • • I 1 -� • • ,•◄«««J' � 01««?9 4l &)'-d-' �.)

�JlS �1 9 .lp vi fi JI� , .◄:1=?- �9J.l lJ v1A1,1,�U 9.l

fi� �la:z.o 1,)1«10«4 4l .UI �4 
uJI.)> 9I �p 4l ..JA '51.a � ib. 

jJ .lJ5 9 .l.lS pl;t=?- JI� ''1◄:t=?- J-> � U......l � .»
� 9 ..ulo � �to. �1,.,,<,1 ..»l J.l 9 1«2«,tO

. .uS ...,. pa� p-.lfi ...,.

f..l.d� IJ ... '1J,A� 
fi.lfi ._,. � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



p.c,�1 � IJ ..191 .91 y .b,tJ..JA .S 4-?-JA v4 
vi··� v!J.l lJ _;al �"' ylt,..al f'JiA ... f' '11•'6.Y'
J 47,.,Jl..1 ..il.ol �� IJ � 9 4.1.2al.l.$ r1kU4 �

JJ..I �..1 4-1 vf •o=t 9 dJ f'IJl f'IJl J 0..11..1 91 4-1 �Loi 

-'Y. .91 ,-•• ,., c ... �l..1 IJ � ha6 ib. 
:pziS f'IJT 9 � •.s·'•< uff.soc � 

4,<,1,1 JIJJ ... -=◄4l i'..11..1 �� J..I JJ �
�.9..>.1-l IJ �9 J ..1fi "6 r:.11- J..1 IJ �u..o..1 oJ4.9-' 

..1bil v� 4S 4:>ec\.o JY 9 -'fi ._,,,,,,,9J 9 •.s •t<
�.u..1 IJ . �lo,,,> ·••1 .. u-- • 

�l..1 u>;..o jl �IA 4$J �lo,2,l" 
416<1 �la ..i.» ... -'Y. ..ip- jl � pilo,2,l" 

-'Y. f'IJI IJ i'I � 4l � �lo vlo,2,?
p:wa..1 jl ... f'I �lo J.t.o .:,o ... 4lJA1 u..19- � •·•zll-

4,<,,,:14 ... oJ�'° J,tJ 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.9 .JP �.9J IJ �po� e_l� �.)> �I 4 �loj � 
:..u.J,C- \J,1,;. .9 �IJl .9 �,P �lA:!� ��

.J£J � I� .9J u.,>AI.? J.91 ... ��l �� .J.9j-
,·� u.J� t., 4.laA.J -·� , ... ,11--> , .. ◄ ,li dS •....JI '-�1, • � .. �v- . v- .• .I

�ti:;1-0

:� '5.J� dS 'J·1,S .9 �,P IJ �.J �loj � 

��
.)11,,,.!1 fo1,o .9 .Jj � �t.94 4-1 d� 

4 '--'n16i .9 dloJ � �-lJj piSJA �13 pA j� y.> 
IJ p•1,AS � .9 .J� p:;,- dS .J� �IJ.J .9 4.l�lc. Jllj 

I.J-U.J • ••

, .... 1,J .9 .J\:zil olJ '5.J� .9 �.J�I , .. .,.,,J .9 p1,,,1 IJ �� 

O.J_p .JJ,? IJ �J.9Ji- �.J� tJ"> ,� .9---�� �)AA

,�, 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• I • "' • 
'5.JU l ◄ cd do..:> 

. . .. 

pJ.)¥ � 9 OJJ? op � JJ l°':!� �I u.l.A pilcu 
.p.JJJ �.)> 91 4 pit 0� J.9-�� \j 

91 .),AA , ... ,,,J �.9-9 9 o� �13 ,� 9 Jfi j4 b JJ 

.pi� �l:;. 
9 OJj Jl,91 ��LA J9J '3 J9J 9 p;!Jj J9J IJ ��LA

.l.lJY. 4,,,,1 b �J9J9 �Po
tL'..9J d.!9J ��4 JJ..o 9 �J v�·1co �Lo .:,-l:!J 4

..U....)d �4 l°':!9>!' 
f"J Y. OJ j Jj � Lo d.! • .,, =?-910 9 J fi j 4 b � Lo JJ 

�9e0> �l.9£' 4 9J uJp- oj.9J 4:! �� �

i ... 9 �Lo LJ:!1 9 �<,,., �-P �91 ... � �I �.l.l�J 
.>j � �lo • OOcd d.z IJ �f 4J� 9 �f.lJf �4 JJ,!f

:� 9 �,� • aa,., �9J b �� �Jl 9
� .. Jl.>9 �I..H �,�_p SJ6 �9J 4:! jl 4S �

!� ctS �U:!, �,>! 
:� 9 piJ,P .>J..J IJ p.Jlo,1•� 

f � JtS' u>.- �IJ-l �4 J.lla.a JJ 91 9-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



, oa,,. JI IJ �I 4.l� 9 ->J & ,;;...,,J; 9 � ->.)-&,d �t!l 
j4 IJ o..uJIJ , .. ,o,ct J-> 9 _,1,,,,.!I , ... ,,.IJ 9 �l.>J,l �Lo 

:d , ... ,,,.,,; "° 4S �l> J-> 9 ->§ 
tuJI.JJ �9-

l�a-> r,1«> . ,1,; ,,,,14 4J , �%A a --- �. .-� •v - • • • ��

,�l½eJJ �IJ 41 IJ,,O 
.r1,,,,,,; 9 r-->JS j4 IJ �Lo J-> d� 
.>l.%61 pl� 41 � I_,!; 9 '-""_)%..d I pS pS

S'(CU� � �ii
: d 9 -> ls I o IJ 4S f'->J.l f'.l.J.ljAS � 1,,. 1 J l> J-> 

. uaW l, I.,, ,I 1 :,�I 4..&.t901'4. �"1 4S. -1b, :,al-v-- • • .. • '-' • • • .. v--:I" � • '-' � 

�101:>I �� �91 '-",o;.,,,, 
� JIJ-9 Y,Jts �I 41.S:oo wl.JJ ,►.:>- ha4 

t°':!.9J '4.9J IJ �I �lo,1,� 4l-oJ .)A ->.>-.to� �..),,&,d

ft�� 
f p.,Jl..u u� uJts rJ•2«J ,.,Jl9 16:!1.¢.Jo '5.J� � 

:d 9 �f..ut �4 J.>11 
rJ,<J•�4:!-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



ul-?-.z" 4 9 �I.)� .)�I.) '59J JI IJ �I �� '5-'Ji 

:p:zJ$ 
�IS 4-1 U9I c � 9 p.J� '-"°\A.1 � 4 �•�a.zo

�� � �•.9A,&o 91 '5l.11}J 9
�f..ul 9 ..:;j_p �.) JI 1J �Pb.)� 4-1 o�

:� 4Lo5» .._:,I 9 ��
Y'� � �9A'O 91 �IS J.ol,� .)�, �.9'.zAi-

.. . . . . , ,,11,t �>,c«o !1a....:i1.U " .. � v� . �

� \ .. ,.< a ,oc ... ,., d�•1 .. '-'.. v-----

!�I � �� 4.ll�.)
-�� �J.ll 9 �,.) 4!; IJ �lo '5.J4 9.J

� �I �L..u �LJ 4-1 4S �I 9 (6-:!.J� -U! IJ� �I 
.J,9,! IF.-lo u� 412a; .>,9,! bl..,o 

�.)H tJ"'> �� .s�---�.l.J� IJ � 

�.)� b�J �.J �� � j,A,d 4-1 J,�I 
!4.l P" ..yUa

4A.z> lA � �l J.l c �� �Id 4-1 ... �, s� 4-1 
..U.)fi ��4�

� l.2Jts:J � \SJ I� J.l 9 u :t>i..J..9 l � -U! 4-1 1J lA �.)l 
l..u.ll.J......o. ..

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



!.l� (6d�l C � ',tndJ1tA ud� .:,lo.a 4I f",1'111IJ 

9 o.J_p J.o9 �t:Jt,.1,<11 41 IJIA � 4S '5JAl 4...t» jl 
..u.uLAIJ,tA IJA J..) IJla �9>'

.lJ.l p,!..),g.J 4:t,ullJ,J ... � IJ Jil � p,!.lJ-1 4:taull�
4 IJ �l:!.) &la ��I 9 6.ij o,P ._;Jl1,1,!ll 41 4S &�

PfP o J � IJ .., .9-1 41,,,< u..u L.::d J 
.. ..,.u 9.., ul ..u.., Y- o..u 1A 

o.l.l'-4 9 ..))¥ 0.,14,,.,, ..,L,,1-I jl 4S �..)JA ul .lY♦ o..u'-4 

•.. \SJIS J.ol ul ..,.9-1 
..)JJI ..).9>.9 41 IJ �J,I c �t.. 4ll.9d.., �_. ulA.

.•• ..u.JI� � '-'°la3 
• .  _., .1 4J .•· 1.,.�1 ..SJ ... ....,..,,,, .,- . ..., 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



•• " lit • '5,JU l ◄cd do,>. . .. 

�,.l 4!J �l+t.J 9 �J� � '59J 4.l9J IJ �lo 
,�IJjlo 9 1.SJl.>9 4d 9 o� $J� L.S-'l:u t5la �lo 

••• f Jl.l..i -'l:! IJla �I ui4 9 ->J9' 9 ��

J� 9 , .. .,,.:11 IJ f JA&- JS 4S pll� ..1.:> � J-> .bAi 
�lo \Jl jl � �t9,1 u4-1 f-'.P-f:A Jts pA �le, 

!f� IJla
f I.SJ I-> � 9..)-

9 f->P I� P:!9J 4-19J �J \.Y..W �IJjlo jl IJ pA\!;

f.l..il> .R" .),1-d �

!f�
:->j P:>,t«Jl �� �IJjlo � 0�

f I.SJ'-' �9-' 9J �IJjlo
:� f IJT 9 .>-<010

f .9'bl
->.P-!:A J4 IJ Jt«>;1-,t,lo J-> 4S u.ll> J.l 9 ->j t5 P>,":«;1-l 

-�. 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� Jlato pl.A '5\A � 4.J � \J:;L.�

�,..) o '51 OJ� J..) 9 vt'J,2,,-tll
• ..>91 o� pa ..HI..H -1..tO � ..>91 o �.1,1 o SJ pS

9 � � p:wJ'9a1_¢J \.r♦I.,,,- 9 , .. ,,d_)-) 0 �s,b 4.J 

1� 9 �� -,A.,$ ..,1., 9 i1J.:,-0 �jJ i'l-l-A->p)IA-' JIJ., 
• ..>91 �J,,A � lat .lY. J..>lu.o

16:!.., j Jj � .5 .>JI \St. J..> 41 9 .., I,,,,.! I � J tis u:!-> >--" 
'5->9.>9 YJ.l '5� h J� 9 &>'� cS .lJA \Jl"

..UJI.> 4.�l.dl 4S p%•1t'.> p1> 9 .U.l9l o.,l,,u.!1 
:� v!� 9 .><ia:zo 

� �1.�I J>I., P.,->l t...l_J .:,:?I 4 '5JP, � �b
� p IJ t''"� 9 ..>fi ,.>V IJ �lo,1,=?- 9 ..>fi ..,4 IJ � 

-�J ulo1;.l.,., , .. ◄«1«l , .. ◄Odt 4,l �IJT \A �IA , .... ,,� jl 9
-.5..! .9 \!:, ,1,f.., JIJi �loa;.l.A � •• 11,4 ..JJJ � u'-" J-> 

. .l9! O..>�I "13 .>J�.>4 
� 4,i>. J-> � v&1I-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�l..uf i4 .9..>11 
.dro.9 fJlS �.l.> .9 ll�J� , .. ◄O«cci .9 d.lp-�l dJ.-

-� .9 w� J-> �I jl .9JlA �.9
..u.> 9-1 o.l.«2s '-'"ff> pl l:z..d.> ...16 .9 �.l.f. ,1,S pA J.., .9.>1 I 

4.J.)aJ o.>11,u ,I IA I.Ll •Li.I .9 -·�lo , .... 1, I .·,U> � 
•• •11-.. � .. t.,,)-""'-1 v;.. � • '-' • ,-

u-l .>4 \J:!� IJ rA� 4S ->9-1 � .9 -U4 J.l.i �l � 
..uUS ->p-

\JT !->9-1 culA� * 4.oA .9 �� �� do, .. � .9 � $ 
'JA,., � lJJ-'-d .9 .9J o� .9 Jl>. �t. ->JA \J:!I �f..>l pA

4-l �-> 4 \Jt.t.,uS� �t. �lo JI �l..lS .>A 4S �� 
�.l,9.),9 , .. ◄O«d 4-l ,9 ..U ,,1,.t4 b.>� \J�.),l>..> � 

U19J '-7'° -:,101;.l,,,.s 

\J,9Al � \J'JO&\

� , ... o,u 4-l �IJT �IJT \J:!.l_),&,d .9 �..ul.>p,>l ),&,d � 

, .. ◄0,,1 4-1 IJ �JJ.l 4�=?- �I-> 4S �J &.>I� � 
-> .>l '-7'° -:, I 0:1> l.A 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



lA �Lo '5i 4-1i jl 9 �.J.J, � O.lj v"�I 9 • .�9:to

9149 O.l�I � '59J 419.J 4S �.lj Jj �.lj,t,AJ 4-1 
..,�.,jJ>

J.l Cw.d.l �..)� 9 ..,,¥ IJ �,P.- 0..),9 �I�

� •·•o,d 4-1 b J� '5.l� Jl.1.Ao 9 .l,9 9,>6 �?«z.z"?'"

c.1p 
.lY. o.J.J, .lp l6-tlo,1«?

···,'4J 9.l� 9 �tlS �j 1J 4z9"?'" O.l,9 �I�

..u.., Y. o.., �1 � 1.., y 9j,c2,.o J 4 i lA:z> I 4S ul � lS
9 .lj � IJ �.l.),t,d Cw.d.l .lY. o.J.J, uze0c � � 
u;.,,J � � 9 ..,� IJ �I 4.3� u;.� 4 �..,.),t,d 

�..,.),t,d 4S .lJl.l..H 1J ":,,"?'" \3 ..,JS •·◄c?•J 9 .lj '51 '5�

4S �T j1 � 9 �� � �..,§ , ... ,,,J u:!� IJ �Jl 
�l 9 c.1p � �\A.., '59J b '-'''''", ..ui� �j 4-1 
IJ9I �j,t,AI 4 9 ..u� �I 4\:1:d J,9-l 1J �..) � 

�j� 4-1 4S ..U.lY. o.J.J, .l,P '51 ojl.ul 41 '6-llo,1•?
!-IJ..,Y. O.ll.%if 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



\S.9J IJ �9'stl � �)Ad t., 4S f�P �� o..,j , ... _., 
:� 0 \de4.J,l J ..ul,lp IA �lo .,-◄°'14 �j 

!-5.J.,P �49Adl IJ:r 
:d 9 �JS� IJ ..}JJ.tA .><a,o

,,;,� 4 .9 "'1«20,,. p:;j,P JY. 4AA �91 hot,,� Ji.A �

..,� �? � .)9 °� d:>i' � 9J ..Y'L..l.J � 
�pJ 

:� ,-◄� 4 

.JJ.9l uA J.) IJ '"'1d,1,ilS 4S .)6. J.) .9 ♦-�l.lJI �4 .9..)ll 
:d 

�.s..21 Ju. �Jl.9 '5.>,gj ... �� "'"��
:� �lpJ s �.s_p �� �J> 4

f � �••01 4$1 ��'

.J.,P uA J4 IJ � l;tA,4 �,� \Sta uS� 4S .)6. J.J 
:d 

��-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



J..> ..foJ3 jl IJ �,� .9 ..>p � � IJ � 0loj p&\ 
�..>;,...s bjl..ul �,� ->.9,l J� � � 0� .9 ->J.91 

�l •.• '5\a .9J4 0T .9 �fl:?- .9 �� '5\a 4.11..:. �T 4
� �, bjl..ul 0"1.>:t-4 .. Jl:f>":S-l 

J.l .9 ..>p ,� b 0�� .9 ., ...... 1 �J,YS 4 IJla 4.AS..> 
->fi �J-> IJ 0"1� � .9 �l..ul �->p 

�J �/;,,o �J� Ji.! 41.:!T '5P. 9 � � � �

�ll ""'�I jl u.1..0 �W .9 ..>p �J-> IJ �\a})-0
-��.9=N-O b �la

IJ �I c0t.:. ->� .uiJ �I? \3 .9 ->fi ..foJ3 P" IJ � 
..u lo ..:J l,. 0 loA 4-l .9 p:ij .F 

d� .9 � �l.;. 0lAl>LA jl la 0�J� jl �-> � 
:->J ->I-> 

1.·,W....S .·t1oL,,-. ..., ... ...,. 

,-◄ •'•J J1·'«:t1 IJ �->? .9 ..>I-> ...,,,,>j �� � JJ.J d� 
r->fi 0� J:iJ cU3 

..>_H J>I..> 4-1 .9 �I..>� IJ b..ulo 0-:t4j 4 :JI'?- .9 � 1p>
,-◄·'•J ..ul.%cS IJ � �,JT �..>;,...s .9 � \�.,,< '-'A.10<= �

:Cci& .9 , ... ,,$_H .9 J:;-j 
�l.9��-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



179 uJ'-4 

u�IS �.1«4 JI 9 f..,f.., .:,ISJ J-alJ
.:,101:>-l...a ,-•• ,,. 41 .,s.,� � 9 ,-.. \IJJI �.., &I 4 :Sl?' 

�J 
\JLJ,aD �� ._,..,l.,,>I ct.n:,J _,. yl..>,b.ol u..u, jl 

IJ ._,w_g.;4 ..)� .lJ tJ:!.l_),ld 4S ul JI � J.l &� .:,� 

�p 
..,p �lo,1,� J � JAi �, ,nJnd J � olJ J.l \$� � 

�p � CCU-" 41 .9J ,,.,.c0 jl &I � IJ ff o..u.

�.., � ,-.,,,J.l lJ �Jj,Mf

� .:,LJ,aO �f..)61 JI .:,� f'A J.l o� J .l� \J1,,,1Ad

.lJjil ._,.o 
JI vi!J..),ad 9 .llJ .:,� � u� � ''?- jl J.S1.1

, ... ,.,,1$ �JuS 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�llS � '59.J IJ �.., .9 � ).:,,,< �IJ � 
•• � IJl-1>

�' '-'".?.9·'•·d' '-"".>:Lc.d' jl 9 c)� \)101;..l..,., ..>Jl9 �.l..),,r-d 
..>9,1 431,P 

,"◄ ·'•J jl 9 ,...,JS u-4 � �T 9 ��If->� �.9 \J�I ..»l
4S f.lJ.I O..>j Jj .:,lo,;..\...,., J.l 4-l IA v.:·11lo 9 IA J.=;-.l

J-> .9 , ... ,-,,1.., , .. .,,..., 4-1 IJ �IJ:!� � 4S �b. J-> �->.J,,r-d 
�J� ..Lol \)�ts , ... o,,. 4-1 ..,,� J3" IJ � 4S �b. 

a ..>a.t c)� c) ) ,.,,< \ .A � --.> ,"◄Oed . �a.J _ _il..,:!J• a ) 10t18 � � .. �,. \.,JI�'-'"· � -

ou o \1?- lA \JI� �I 48:b .>'b J-> 4S ->9-1 '5.u.4 � 
� �tJ.:!� �U� JI ta� �t 4 �to,>f .9 .u->9-1 

. .JJ§ 
>"" 9 ->I-> J3" IJ � '5->Ji ).:,,.J \J�ts , .. ◄ ·'•J 4-1 t3 

('\:toc1• 4-l 9 ..>j �..> \J�ts , ... ,2.J jl IJ \J� 9 ..>Jl..>,PJ,1 
).:·'«< .:,1010,,. 4-1 �->ljl , ... ,,.J 4 pa IJ � 9 ..1..01 

4,1«.1,"a �la:b J-> 9 ��u, '5\a \JI� jl � � '59J

)4.:o o�-> �I u4.9J,J«.o J.ol '5lA 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



=���14 
f.:., ,110,AJ-

:d .9 �l..ul i4 .9�1 

" � �, � OJIS::te ,,.. J u�JI$ IJ � j>I.J .:.,Jl

.:.,..1.2a �I ,;..,,,.I la �.),,2, jl , ... 1,el '5IJ,l 4...lfh,'2,do) 

�9•61 .S� 4S p)Jl ..,i.J.> �IJ> 9 �..,,.., utSl j,w' 
.:.,lS'J � J ,.tJI 4S �l> J.) J .Jfi j� �IJI IJ �tlo,'2,?

, .... ,,1 � ._;,J.J,P ,-,,1,J IJ '-'1,,,,.-' .JJJ> u-4 .:,\SJ 

.:.,loj P" 9 �J � , ... o,ct 4l �.J..),,,d 9 � ..>_9 p,.•lo,'2,?

:,-◄o< .:,0 4l J.J 
... � t':!li ko ..>-J.J JJ,l

� � J� , .. ,O,d � � .Jko -.j.J.> C .:.,loj (6'\ 

:d ,1;.J � �..,_,..., s .Jfi J4 r"•� J.olS 
,.� 

�j 4-1 IJ ._;,_,,,. vd.,.,.. .9 � ..,_p ._;,Jto,1,� � 

:d .)SJ2e �.,_,..., J � '-'2'9'11 OJ4J-> J-aM-4 .9 .l.f,lp

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



180 UJ� 

.9 ..)11,uJI , ... ,.,,J 4S ,...>JS�� 0� ..>,P dlo,1,� 4 
:..>f.., 441-'I 

�J«1«1 �..) � gJ .9�,�,gA)-l.:!-U \j �4 ..>.9j
:� O.lj , ... 1

... '-41-

IJ �J� .9 �,P IJ �.9J4 ,...,.9-1 ct1�; IJ ,.1 ctlo'?" j� 
..)f..) pl� .}d-0 ...,jS , .. ◄Otd � ,9 �j ,9J ,...U� ,9 .Jj �4 

I ,1c>.9-•u 
�T .9 ,. \j,4%.S �f.., IJ ,...,v, p.1..,1.., u1«>9 4 �Loj P" 

cl_p ..)J..) p.:!lA� .9 4¼«d 4,cc09 4S ,...)��ct.I� J� 
,.U..) �

:d pJlo,1,� � o.►.t> .9 � p:;. p10,ct � �-'),,A

f�v-�b-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:f..U.$- t.JO.)> 4 d �I J,6.,ua3 \l� 4 IJ �I 
Fl f"J, . ., ulA4 .9J r:11>IJ �t � ff ,93 oJl

�lv-.>-l .9 \;1,7,S IJ �J� .9 .l,P �I oJ.o4 o.u> 
.pl:t!] IJ '-9lfal '-";.. .. , 4,1 fl"t«ccifyd-o �J� ,-•• �,J jl 

.lJp-.>-l pa, 4,1 IA ul� .9 .lJ.91 J.) �.)> 4,1 t_, � 

4AA u� ul 9 \uS:,1,19 \;1A:j1 ��� 9 ..u.)N 
. \a,ia.z IJ *

�_p-l �.9J �t.JJ plJl vA-1> �lyd-4-; fJ � uLJ--0 
I ,aA:t-1 JIS jl � \.1·"� J-ll �I 4S .)_9.l j� -1>

.f�.) IJ u� �IA� �J� �i 41i jl 
�9 4=! 13 p1,1,ll.S pJIA.) �J IJ �.)ljl ..::◄.,A.) 0 '.1•dJ1

.l,9,l«1,J IJ �IA u.lj � � �l..1..t0 
J.l .:,� �l..1..t0 4S .ll.l J� i4 , ... o,d 4,l IJ .)dA �.l.)◄A

.),9 �p� �
. .l,9,1 o..us IA �I d-6:,,J JJJl.o ilna>I �I o� 

!pl:t-:1 � �
... �4 o ':10,Al ... yl.l..> 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• • • • ♦ p.JU, ,c•d 4A� 
. . .. 

.J� O.lj �J> u""Jt(tf .lJA 
� '.1t«11 IJ �I I.S� I.Sf..i...o OJ49.J 

�4 J.9 �f Jl.o OJ9--;,.;1ol �� � u1·11.;1l � �f Jlo

� 9 �.)I.J uJJi IJ pJIA-> yl 
..... 1,< '-"'° IJA �,.) � JIJi � 

.3J9f '-"'° J-l IJ �J> �->.J,,-d '-' .. <� .9 Jl.1;,az 1.Sf.l.«D 
�J•C405\ O.ll9,}l>, pJS JlS ��.9f p1,u.;1l � �I Jl.o OJl

�JO ._?�j � �, 
u� uh'?=o" � 9 .l.t2i JIJi.H I.SI u3i� u�

i4 4J �� �� 4J .9 O.lp � f':!� .9 4>.;1««1

9J.l j1 .) 9j 4.!?
� � I.Si� 46:b J..l 4S �IA �I� 4-z IJ �J.94U �lo,2«'?

p.%>.9-> U1,1al.l Jl.}i 

��' � pl�.) J-J.J j' 16-:! t. �
�IA��, I.S�lj.o 9 �, J.J ..:.SJ> 4-1 � OJ4J.J 

�.J .J� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�I J �l..u � JJ � 9 .lJI J4 �ts p:w,IJ ,-.o,,a 
!Pd \«1.;tO J.ol.9 �J.l 4! .)�I ..,A �,J , ... 4.,, ��

�J ...,<:t,o 9 �i,g.» '59J olJ 9 Pl� .:,lo,;..t..., .lJl.9
GSJ> JI 16" J:t-0 9 .,,,,,,.!I �.lJ,ad 9 -lY. .:,lA.t...9J � 

:d �9' .9 r20,4 � � JI ,,,,JI 

���
jl ,_;a.U.L.tt.l .<,.< 419 r ,,.,. �I> ._,o41,JI �6. jl �9' 
�IJ � �1.,,,.!I �IJ ..,:zl9 9 r '«1- '-'°� J.J.J �l 

lol ... 4l 4S '5-l� �6. 4-1 pS pS � .:,LJ--O .9 � \_:,1,<
� I.&� ..U>jl ,.,A,. � . ..,...,,,,,.

J.l IJ ��JI$ � .:,loj pa .9 ,:;j_p �Ji IJ p.;...9j4 
('.lJS ._,A �� O.)d> 9 .lJJl 

yl � 9 .l.>l Jd.o '5JJ yl 4,1,J,-:. , .... ,,. 4l IJ ""t,,,. • ., 
'"'611.:i-.o ,-.o,,, .9 i4 4-1 IJ �t.JA .9 ,-� "'t,,,,."' ...16 

pJlo,1•:t 4,1 O,>.t> 9 .lj '3 IJ �la -,.12,,,T 9 .ll.l �6. 
:d 

f � .:_,� l)Of.l '5.l� '5f..),2>.l jSA \ •'«:tAJ

:d 9 .ljS .)4 IJ � 4S r-.lfi �� O.lj �
o JI ..u ..,.. ;ttr-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.9 ,j,,,< u9.>J.l >.t0 .>J.J jl IJ �� 9 �lS .:,loj � 

9 �,� �yS , ... ,,,J IJ u'•2cd, 9 �l..tJI "",., ... � '59J

:,uJS � 
14....c>, , ... ,?,HJ-.... 

:,uJS ..PJ> 4 9 .ll.l.l \.Y-1� 
j>l.l '5.lJ9l '5.lfi 41½--o �I.>:!�� .>J.J 9J � 

9 J.:J� �.P �' 41 ,� '.R- �, � � 9J ... cc,,iu 
!.:,9·'•.124_p , ... ,,,..> I.R- .:,ii �.l9-l � "'<,,,o �ts 

:d 9 '.1,2,< ui.:oc � �I �'YS .:,-ll.l .:,UJ '51..>l 
� J� ojl.\JI �.9-0 .:.,91 4l.O 4 4.1� � �ts �1-

0J� �� �l� .... �.u...» .:,WJ�I 

:d 9 .lp JJ.J IJ �•'a•'·� 9 �.lfi �� o.lj � 
OJl.l.l u,b,J � �4-

.:,1lo..),&,d ... .,,,J jl IJ .l� '-9 J> ""$- 41 4S '5.l.JA '51-1.t0

jl 9 .l� -.s.>I� d 4S .l.JA 9 �� o�.)1 16:! '.1;,) 

�, .:.,u< JIS jl .lj '-"".l.> \«1•.10 ..foJ.l,P 41 jJ..9l UJts

9 d ""$- 41 � OJ49.l 9 -1..0T .:.,1020,,e 41 p>I 4
0 � .l JA 9 .l J '-"' J> 9 .l I .l .:, L2J .l JA 41 IJA �.l J-6,d 

. .lfi �� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�� � �, j2.o 16"J4 9 � � � 4-1 .9J .>.)A

: � �J l6 4-1 � 4-1 .9J �.) J-a,d 4S r--> fi
4,1 c:,Jl..d �� f-JI.> '-'7,cdb u-1j14f J,9,0lo � �-

4.0 Ja\J -� · "'"� ,\ ·- d.J ,,,_J<tl �.��� -u 

.f-->J Jj 94>1 .>.>4 4'19J 0-UJ .>_p u310,1«?- 4

->Y. >l 9 0� 9 �,., ""'� 9 4 '5� �.J 
• _ .. J.t! ,cc.�,, 4J -� u .. .

�>,1«o �.9" �4l,f-.>.A91 � u:tdJol �� jl-
pJS ... .,lU� ••◄«Uj'J jl r-JI.> �.J,9,0lo 9 �4

� u'� 4-1 �..)� 4-1 .9J 9 .>p pl\� 0� ->.)A

�I� IJ l°':!� "1.» �->J,,,AS � o�I _pl 9 � 

->9Jil l6:!� "1.» 4-1 r-1 �lA .}d.>. ilAl>I 9 ->JS� J3 
�.)� � .9J 9 .>p .w,z IJ 01«Aj,«&I � O.>p p:>-1 .>.)A

.):!->� 4S ..UJ.l � � \j .>p IJ __,:,2,1«4 9 � � 

o�J3 4S -l.!P-l ..fo� 4-1 lJ .>p 4 IJ __,:,2,ca_) &J9'
->->_p� 6->.>0 pl\� �4 �,.l..«O c r-->fi ->_p r,1·?-

.>JS J� IJ '-"1,:t,,,� .):!->� 16" 
f l..dj1-

4 «1«_t04' ..ullo C �9f 4,l 9J 9 �� O.>j � 
:� ->Y. o.>I.> .>J.9-d-l pl\ 4-1 1J �lA9�I 

,�ts-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



182 uJ� 

:� 9 .>j Jl �.l..),wl 9 � 41 O.>j � 
,�..,� 

""� 41 uJlS 41 JJ J .lJ9I �� IJ "''•Oj•d u-! -'>4 
-'P �Jl d� �.)J,wl 9 � � 

f �hc?«jO 9J IJ 9-' �f lA.2t �j,4-

jl..a\.a fJ �t. 4ljl,';t vzeOC J ..,.,s -:,IA.�� uJ1S 
.)U\ I_.:.._ .)LU •,OC A .,1., __, � • • • � V• � 

•� ,11 ,l<Jf 4J.) \..a 4J aJ• U' .. • -.,- • � 

._)-lA9I •·•.:101 \Sf.>! � .lljil �I �-
9 rbl uJlS 9 -'P �Jl b uJlS \St. ...iJ> �-'J-s,d

.ll.l -:,UJ .l.)A 4.! b �UJ � \Si 4.1-J jl v1"1-l
4.!� �.) J.) PfrtA u-! 9 .,,_, -:,ts3 � 0.).,S p:;-1 -'>4 

� �t:>. 9J ob Jt 9 -'P � 

:.1.J...,t. u:-oc 9 t'bl -:,.,1S 
f 'dlS'.do �J.l: � � vdf , ... n1•• f"9190-

: .::.J& J c.i J OJI:- r ·'· � �-' J,a,d 41
OJ'-'' '5-'�.>l Ja v1�.>! 9J t..a.,:; .)� JIJI ca!o gl

f ...,,S ui)&O .9J u.lp- �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



J.; .9J olJ �l.,.bl �la �J9-> 41 4S u,lb. J-> �->..)-a'I 
:� ..>� O.>j 

.1..0al .)�a dJ IS,?«o 4.J ,.bAi O ,J_ � �� • I..Y .. J 

:� 9 ->JS ..)J.J IJ �114,1,?-
"''''"J..) �IJ?. � , .•,?col �l..),l OJI.> ->,?.9 9J J.> olJ � 

IL .. �A• .l.JL. �Ill ,cc .I, �a• .1 �I , ... O,d .•,al :,..> .<----,,; .. .  ._,.-- u .. .  '-'�� '-'� ... ..., � 

r->I�� 
o..>fi p>I �13 � JI � 9 �l..ul i4 9,.>11 wts

9 ->.>1 �I� � , ... a,ca 4-1 IJ �-> 9 ->JS IJ '-'1,,,1,J 
-�. 

.... ·:•o,cci 0� » ..>IJil 9 �I.> 41 \)ii � ..,O,P.-
:� rlJl �->J.-A 9 ->J Jj �->J.-A 41 \JloJ t°"' 

.J6 16" �..>&- .,., �J=?
:� 9 ->JS Jlfi.3 IJ �->..)owl 41o'?- u.,IS 

�� Jl..>i �� �

:� �

9J �..> �..>J,ut 4S ._,aS \Jloj u.1..0 �I Jl J� � 
f� �I �¼-l 9 �� � 9J �.J�lo \;1,uly c,.j_p

->j ...u> j� �->J.-A 9 �l..ul �->J.-A 41 �� u.,IS 
9J� \J9I 4,1,al .bai Po:!->� o.uJ Ja1,uo � \J9I j.9,lA

p.!.->,P O..>� � �I 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



9 � '.1,,'• 9J olJ '5�1 JI IJ >� 9 �-' '51.J..O 
".l.J•J,. •eG\C .•,,ts• � ...,. '-1-J 

'5�1 , .. ,O,d 4-1 -:,loJ � .l.JJ�..;,.JAl � ro,'«'?" '5P. Jl
..u_g., 9J olJ 

(OJ3 v2'J-1.J 45 \.T.\3 4 t3 f'-'J91 J-' IJ i63J,'•.1.!� '5.J-99
0.1.01 �� � 4S �4 �L...6 4.1:,'• � jil-'> .l9-l

"6� la Ju..«al Jl 9 � JI� -:,l 4 �I �JA .. ..ul 

r'-'� 
..,slaJ.> 9 ��9.l 9J olJ '5�1 , .. ,0,11 4,! �ts .}e,d , ... ,,.J 

�I> la -:,�J� 9 -:,l_pJIS -:,�JI 4S �I-> Jljl '5-'� 
.9J olJ 43 , .. ,o,sa 4,! �IJ.:!� '5la � -:,ld 4 9 ..u '12«ao

.1.Ui� 
�.>fi J4 IJ �l..d '5�1 J.l �19 �J vi:!� '5t. J.l

v2'->,g:!,- '5t..H .)� � 
..u.>� 4,1·.1·"• JI 4A'1l la Jl.9:!-' 

'•Ped a.��... - � � 

!.> � u .}e,d JI v2' 9A 4S vi:! \+t..J '5la ..):wf �

ul,.ol �½-1.J r' '.104,6 oJl:i ..u� J4 �\A.o J.l 4S t. J.l 
!t't o�.l.l IJ

� J.V. 9 .) .P uJ1 l..d

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.9 � '° .l� �,1ll.A ..ullo ... f.lU91 �.l .9 .9:!.l �9-1JIS .lY 
..U.l� c) �J �'ll.}. 4 .9:!.l 

... .l9,l f JuS �, � 4-l � r•'«?- .9:!-'
�l 4 .l� c)� yl� 9 ¼"'d; �9> ½· .,, �l J.l 9-i!.l ..ul"4 

... �I �,'Ceo \J�� .9 y� �f� 
,,,,,,; u •�I � cu,�.la,J · -'-> �_,a,J I' �I .•...a LoiU .r. V- ..r.;. 1 � .>t' •••1 � \.X V-

... �IJI cu ri.1,,.., � '4 
�l .:,'4:!f.>l c , .. ,.,,,I.J -'?..9 �f u90,4;, � .9 '5.J.99 cu .9

..ull?,1 

..)� ��.9) � � 4-AI �I
r,,2,4 '5J ff?,I ,Fl 

... ->9,l JJU1 '4 dd-!'�t �l..tJ �I 
..U.l� c),.)17,uJf �lw,JJ �l..JJ,O �I c)..)� , .. �

.9 IJ ��I .9 o.J_p �ljJ...91 \Jul� 4l �la. i:J .9 
..U..U�..)dA O.l� , .... �J jl IJ �..)l:u �'-" �I 

••• �)A �J ... 1+,j �J � Loi 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



·L • . '5) t...◄ 1d 40 1>. . .. 

�,-' J�L.al 9 � �.>,b 9.> 4S .>p �Lo 
�t.> Jl.>i �I 4 •'·.1•'' .>"'-1,ol JL.a .b..«t.9 

olJ uW...9J iJ .9 4,1,.z:1• uW...9J .9 .>� yl �� JJ_j � 

cl J..iA1 .9..>9 yl J.) � � 9 � J-.iA
'-"'J.9.) 4AA 9 .)9,! �IJl>,d JI> J.) �' '5.)1� � .l.)-0

.l.l.> � o.J..:2a �

JL.o jl �I �� IJ �� .9 �.>I.> �J,91 IJ 1°3la-' yl 

��.) 

0 � ,9 .) p "° {°A� , • <-"?-1110

�l..ul �I o..u,;.. 4-l �t o}o4 
v2'.9> J.u1 �-'� 9 .u-'-:! 'l>.10 �1.1.0 �u� J'•'·.11 

..U.)� 
••• .>� O.ll.) yl� ��9J J9l �.)� 

.9 ..UJl.l J..)9 �f.�.l 4 u,l� � 16:! 'JO,A.zo �4 il> .9 

�� '-"'° � JJ.J IJ lA �l 
�.ul.;..�.}r-d 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.9 o..'1%,&e.!t J4 Jd-4 ,-◄,-:«l JJ "1fa \JT )=LO� �..>)6,d
�J 0� � � 0 �, ��J«d �jl �� 

�I.J..>-1 .Jfi '-"° �W.Js> �..9J 
�I.J JIJi '°"' �.cl.ko �.9J � \Jld 

4S .J� ulO� \Jlfi .9 �J-1 �la J� jl Jl � , .... tJ 
!..u.JY. �,� \Ju� &l..>-1 

J� OJ \Y♦ �� 4 � 4.1 OJ-6> .9 .Jj �I �� 
.JI.J Jt.>i �.>i ..fas> �l6J � b

... clfi �41�

.1.01 '-"° .9I 4.1 �.J� �I� �j .9 �.9J \Y♦ ot!l 
..U.JY. 4.2>,9..) .91 � �,J-1 tJ \JA«d �,� �, �,

u\Jl:>..o , .. ◄O«d 4l C pA J-1 ,9 '°"' J.J �, 4'..P �""� �,

.9.J � 0 \JO«d J� \Jl .9 ..U.JY. 0� O.Jt.J �l> 
.J� o� 4.2:i-l.d .91 �l..>-1 �t fOA �I.J JIJi \Jt,1,-:Sll 

clp pJla,'7,� JI IJ �t!l 
.J.)¥ �.9.J � jl ... .J� o� vD.9&- v:!.J)6,d J.J � 

.JY. td�O �f? � .)A ... .J� �'.)A
�I 09'1 .9 \Y♦T ..w1 ,-◄,-:«l Jt!Jt IJ ��I Loi 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�9..) .:,IL.a JIJl-::,1 � IJ p,At!l 
..::..5..) \.A L of 1.A& �� \ \ •Ocd a ..)u$ . u.1W U � •«11._,-- • ,_,.,...,, �., - � u-- • • u-- .. 

J-1.J .JJ.l� �� �IS 9 ..)_►.t
0 '-9.» �..9J �9J �I� 

... �l.2«014,t fo; 
.JJ� I��� JI 4n:>J � � 

�.l.J,MI JuS 1J �9-:! 9 \).)IS 9 r..u..?. j>f..) JI 1J �
.... o,ccl �.SJ �I �� 9 �J �l.1,10,11 � f'IJT p.%9Y 

p.:!.l�I JL.a

:� 9 .lfi 9.>9 '-''·:.:=?· J.l �..) rlJT �..).}Ml

f'.l.P f� OJ� \j 4.JJ ••• f'.l.P � 45 " �..) ��-
4 , .. 1.zS!O=?- � 0� 9 .lfi oj.o r'J' IJ '-'2'' u-1�� �IS 

�I.JJI i4 cu� �..).}Ml

���4-
:� '-'2'' 445 � 9 .lj �' 46045 �9':! 

p..t.J1.JJ �9 4,1•.1Al-
!�..) �UJ �..)� IJ l.4.9 p.:!.l� � �IS

:� 9 �I.JJI it, �9J.!I 
!rJl.l � �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



4S fU> .9.l � J �� '51A .JJ 4 cl! I.J 16" t!l 0 l.oJ 16" 
9 �b JI.J.i • oa,,, '59J � Jt.., '5 �� �� J.l 

\,'•.10 � IA 0l JI �.J� 
� IA .JJ4 � J4l..) cl! .9 p,.JjS ..)4 I.J � 

o.l.e.2a 0� JI�..) '51A '5.>\S 4,1,.z,'• >'.J 4S 4 � 
p,.l.e.2a �l> �t.., JI p,I.JI .9 p,.ljS J\+l.l �lo,1,'?" 4 IJ ..)� 

pl>.i-0 p,.d Jt!ll 4S p,.ljS "° ..)�l.9 '5.>.?. .9 
cl! .9 o.l.e.2a �l> '51 4 ,'·.:,'• 4.1..d� .>J.J jl OJ>� �

..)� clJ �lJI 
J.l 0�1,d _I '59.) IJ r1,,0 p,IJI .9 o.l.e.2a j.,....) d'o•'«'?" 4

�,� 
!l...,..)1-

r'·'·<;, � '51.ua.o cl!..)� o.l�I p,� � ��

:r:zi$ .9 f-.lJ.91 �4 b 
� � .9JI.JJ4 �4-

f-.l.F J 4 b J lJI J.l 0 Lo j 16" 
.l.e.2a J.9-l JI J.,..>tl '°'lo,,,'?" �l> JlJI IJ�..) 4 

:� yy,,oo .9 ..)�I J.l Jlo �.9-:! .9 p,.l.e.2a JlJI .lJl.9 
!S° �JO J�

�J icu...9J 4./.9..) ._;1� r1·u,:,d , .. ,O,d 4./ 
!.JJ..)� � .9 JP.a J.d � 

:r:zi$ .9 f-.l� �..) 0� 4AS.l , .. ,O,d 4./ lj p:wt.l 
!�-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



184 UJ� 

� J4 � 1J J.> 9 .>fi d� '5J99 �� .:,loj � 
p, '4lc":1 1J � "'1 &1.l..tO 9 �I.J 

!�fi9J�
�y ... �'?" 

� 9 �J J.J , ... O,d 4-l 0�_)1 9 O.>j � 

-.::-.tJ.> d5 �9.> �� 4-l J.> '5':11 j1 IJ �� 9 �.>p

O .l9J. �� j.ojl ..)2>.> �..9J 4.l9J 9 l,";«JOJ 0�.J 

• .>fi ._,.4 o� b �� u4 4 9 �I.> '5..u� '5t.�
lit31 4.1 �l!l 4-l � .>9-1 ciJ � ul-9664 jl �v

�JI-UI 
:� 9 .>I.> .:,� � fo.J 

... oJ�1 4 ... fl,<Jo u,S9I 9J �..J,9-0 r'•ff" � '5.l � 
� ro401 ""•60 9 .l� -U1 v•ffJ�i1 fo.> �IJl.1:>

\3 �.)� �,.15 J.> '59J �'° IJ r1,cu ��.)3 ��

��IJ�JJl'5� 
O.> fi .>1 � IJ � l.l..tO 9 .) l.7..c«.:!I J.> '5� '5)99 � �

!� 4 .)1 y 1.1:?- t; .) 9J.

9J p}�J d-9664 �I � 0 v1•cc" �.> �.9I

�.? 4.l.9> , ... .!:cc;1Kll d5 J.19 .:,94" 9 ... �0'6Jo

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



lrJI� �--' �� 1.J r' 0.1.1> uLo�u tL.o9t �, J--' 
r-'.sle'• 1J �t.l..10 Loi r�.JJ b .>%>-' 

�.9J4 �.9.J i.n� IJ �--' .9 .l.,J, �--'Jl � �� 
:� .9 �I� J,2>.l 

r·'«jo u9.1A.O �,,,,a� ,,1,jo � 4S �T

l�.>1 J.9--' � ulA4 �I� .9 u,iSJ �.9&

'-""�I --'�.9 4 --'? 4-l --'? �

� JJa �I-> 4S i.n� ...:r. 

->� 4l l3 --'� � J--' .9 --'P � J.l.i ul �4 I.J � �I 
r.J �l.l..10 Loi r ,j,,,,1 Y? b .>%>--' \.AJ..fo �t.J..O 

f) P� _}.t.J .l.,J, �4 ..U L?c,10 jJ J.9--' � .)Ab O 0�\A
r.JJlo .,,.l.:ano �\3 ..u::-

b �.J� '-""� 4 .9 r--'� tJ �J o� "°--' �� 
9 �l.>..>l lJ �.l.St.O yT ct,?•.1·'• 0LoJ � .9 f--'P �

..t..ol �� �t.J..O '° r'>-'.J �b 4..d �.9J IJ ��.9,>A 
lA jJ�lS .9 r->J u� f�-' 4S b ct1,1,c1,>:61I d>-! .9 

.JJ���l:;. 
.l.,J, � � �.J� �'.J..Q 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



,n,::,15 f'JuS jl .>2,>..> � 9 � vl> J\31 jl I.SJ� 
.ll.'.liJ i4 t. � JI 9

J v.Jts ... ,O,d � pfJT f'bl .9 � Jl..ca .lJIJ I.SJ� 

p.zi J vd.l J-6,d
'"'1,,,0� p.i6y Jl..ca .b.....9 J.l b �Ji! 9 p..ul..>pJ,l J-6,d

91 jl � U>� 4 .9 ..>p J4 _p>.l � JJ.l jl IJ 
4 .)2,>.l '-"� jl J .1.01 �1010,d � 9 .l,P �b.l.>.:> 

� �T ,� � \j �J .9J blj .-,4,d 4-I �J-6,d

..::......Io� 
:.:;..Ji$ d� vJ ts 

5���,,�u3J� 
:.:;..Ji$ f'bl .9 d� .9 ...... , �1010,d 4-1 �� 

5 t,$.l,P � 9Jl.ll4 ,� � '-9� .l9l O..UJ-0 pS l..caji
:.::.J& U>,'t«;1i 4 .9 ..>j Jj p]lo,1«=:-- 4-1 �.>J-6,d 

�J,e2,Jl ->91 ur.P- .>9-

:� v.JlS � JJ �I � f'lo31 JI � 

pl"l �.,.,..... 4S �, jl .9 .>JJIJ.> b �, �p � �ts 
.1.01 pJap- ->91 .>1 JI 1..)4 J o..ul,p IJ 

�� �p jl 4S �t. OJl&Ja loA> jl vd.l_),IM 
IJ J9I OJIA..2. J .>p v.JIS �p .lJl.9 IJ .l9l cUJal.>J,,l 

.::,jF 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



��l>
!� P-d-0 pl {a.., J-' � � J,l,,d I j I

cl_p IJ �� OJ� �-'j,,.,d

�LA 4-1 pA� 9 "'':So -.Sl9}l �.),t-d J-' ta J� �,� 

.. ,9,1•�0 -u4 � J:!4��j �,� pi�!! l3 -'� 
N·'6'·"•l �,� � dA4\A8' -'?-9 '-, Loi 

41;1 11..A 101>-

c.A_p IJ �J.SaJ. OJ� 9 ..,1.., ulS1 j,,.,d d� �-'j,,.,d

psb-' j\....,lo IJ �J,uJ tJ �-'J.l l°':!la ctaja,1, ,-.a, .. 4-1 �.., 

�J,t-tJ , .. ,.,.l �J-' �4� �j �I� u ,�,.-;,'-,Loi 
� '-'"" f> ct; j f,, J-' � 

!�-'..P .ul,l J,t-tJ o-'J � 9 o� -'.P pJlo,1«?-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• L Ii 

• L$J , ◄td dA ,>. . .. 

)Ml .... ,,., JI 1J �J &I 0961 &laJ-0 4S � J-O .l.)A 
�I.) '-'14.l �J uSt:;. J � JI� � 9 .J91 41,u1

gl 4 J o.l�I &.l.lll .d 9 4.ll:a J'4>. &.lJA &JJ 4.l9J

.l.)6A J»

J.J ••• ed..\ J .l9l lA 4.l \)1,1,1,l 4S �..)9' �)A d.,l OJ,d> 
9 .lj v"\A3 .lJ 9 .JJJI J.J 1J �I �P 9 .lp 9.J9 \J'«::f?• 
�, �9 OJ49-' 9 � � pA �IS �p jl ""'lA1 

.)I.) Jl.>i "''· ht'?" �JJ.l b

piUtA.J v4.),%,,.dl u� JI 9 �JS u'° �� o.>J �

41 b ul�.tl &Jb. � ,•.oJ6.. � ..u� 
.Jj u>.?.- � .lJA 9 .lJJI �l,t,10,d 

-.!JJ &I ogti liU .:,lo,t•?- 9 u'°�?. &lA.9-0 
.l.lll .d 9 4l Us J '6'?"

OJ4J-> 9 c...,,l.l..)l � � jl 9 .lj '-'<6,1, u✓ 
,� J � pA I.JA )Ml "''' ,2,;.. .?.- 4 9 .l.st> �

'd� lA..2a 419 f� �YJlA f9ll> JI JJ '-"'� �) 
� 4.1 ½d.) J->.I �I lA,.2, ►. � 91 flUJ� � rt<do

(..)� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� \JT J..> .••. �..>9-1 o�..> IJ9I 

u-<11,0 �I� �l 9 p.l9J olJ �:t=ttAtl '59J 45 � .:,ld 
45 ..>9-1 u,llAA ..>J-0 �l..�..>I..> \Jl.%J pl3 J..> 4AA 4l IJ �J 

..>I..> <i:!JA �..>? 41 9 � \JYJlo jl IJ v-4l,J 
!p:ziJ �IJjlo u,:!W9J u-1� 4l '-"°41 \J� 4 � 9

..>� �wt I-Ult jl * �

\Jl J..> � J9-'4> +tJlo ... �..> J9-.o.> .wlo 
!� �, J.l 91 J� ..wlo ... �d%1dl

!l...s.J-1-
:..u.._>t. �..>J,tAt 9 ..>J? \JlS:i u� '1l �I 4l� 

f!u,tAh•'•JA 9J 9Jl:! �1-
�..>j J.; �,.,.��JI�� o� 4,1 �

p%9J �JIS 151..>l v4 �IJjlo u-:!�9J u,i.94,0 ¥·�t

��� �41 "-:! r� J.l..O
�.l? 41 9 � 9J �41 ... ..>� � �91 �f 0.lJA �I 

�sl � 45 151 u-'9A6o r.l..091 � �91 jl pi.o ..>I..> 4.:!-IA 

�..)9,1 
4.l lJ �� J94ll u.,IS 9 �l..d pA '59J \Jl..u..> �..>_),&,d 

• � 9.l .l .)-0

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:.::../& f IJT .l ;o � o ...)d> -:,d.l..)M'

,-,4. 91-
••• 

jl 9 .l .>I it, IJ ""S:64 J .., j � � Pd-1 u,A� 9A .> .)-0

9 .)JI:;. .P.- �'•1o·d � IJ .jb.),,A 9 lj«1ty � �I.J,c2, 

9 �u....a_,; ,i;.� 9 .>I.> �ISl '5J-'-d ��l.,v. 9 ..,j &, ,,� 

O.>j ,-44! JJIS 9 ,:,.j.P IJ J&.t...9J 9 ..:;,,j_p � "1«:� 
·d• 

S"�
:,·,o< .l..)A � o)d,> �.>..),u'

Pds!� �l ... �J� ... ll9I-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



. . . "' . 
"5:JU , ◄ «d 40 �. . .. 

.l� b.lj l°'<,1,:).. 

�l..u b �I 4101- Jdl:>J 9 � uJ.l.i

: .l I .l 4A 1-l I �.l .),s-d 

'51 b.)� 4 �.) �)-6,! � bJl.ll � �j w.JlS-
4J u cl·� lA1 .. � ._yJ 

._,.o 9 b� � �\lo,1,� 9 '-:t-·1,S ._,.o � .u3 .u3 �ts 

bjl..ul � ti ro'61 �lo,t,� $\J...4)1 J.>l jl r1,,,il,g.1

!,-◄,"�;lg� �6-
o� wl,,,S.! $\.:>- 4 �� ta JL... .. .A!.l �l.l �

. .l� 

u,A) 9 �.P." t., � 4.l 9 .l.)91 J.l fJ �, �p '5.J� 
r,!9J 4.l9J � .l.9 $.l.)-0 4.l � 9 � ...,.0 � () 'Ao,9 

.().l� 4.%>9.l p,1,�

!�I b9'9 9 JIJ,l \Jlo,2,� 4.l ... �1 ��?. 1.5\Ag.o 4-l
:, ... � yfa.oo 9 .l.)'♦ �t 41;! , ... 0,11 41 b ut,1,.,'", �9:!

�-1..! � IJ9-0lo 9 �.?. 41 �4-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



'-"°.P." ···'-"°.P." � �,., 9J �,� ···'-"°.?..�.)JS �I!) o...\AT J-> d.1.> JI �lo,'•=:- 4

�.9.l p;lo,'•=:- 41 cl-9 IJ �•0«2c:::-

1-,, ,o; ul� . .. . � 

�J.1��
:d �.)..),,«,,d 41 0� 9 , .. .,,,<� �1470,d 4l1 \).)ts 

o.>I.) 4S 151 OJlA.2. Loi 4J� �j \J?,l.1< .9 41 .>l?.1" dS
ot<1,1,t.>J4 �.,,., �lhil �.l.Sl.l 9 o->� ��I> 

9 �..u:>- 4JIJl9 44i$� �->J,,«,,d 9 �->JS��, .�010

:d 
� �., � �...\A9I ... � 4AA ••• � •-•""?"-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



..,91 ,..>l,..>l v2-1 uill -:,'•·'·?-,,..,j J; � J � 4-1 O.>j � 
f�� 

r·'·?- �.,JA 41 �t!l � �.,.,.... 
�l.ul Pdl 0961 

-:,�->_p 4.e.aalJ J.oJ t,.93 � t. �..>.t-1 JP.- �I �
J ��I� ..luil � -:,J·'1:1:S:J di 4S vJIJ:t.G 

� JIJi 
4S & u;..� 4 J .lp JJi �JIJU, ·.•� J.l �-"., �� 

:� �, ..,aU:u ojl.>JI � ti � •J•ac'ao Lo .bu 

f�J4.?
:� J �l.lJI i4 JJ,ll �..>� 

��I uA>.oJ�Lo � 
:.lb ubl J .Jj & u;.,,.J, 

� &l.>1 � jl 4S &I OJ�� 4-1 414a! .>t$ 4S � 
4l, .►.t

0 �j \J.)fi �J.l �,� 
J �P \JJI 4S u:!� uJI jl \J�t. JJJH-OlS iJ �,. 
�J oJlAJ. uJI 4l � oJl.ll JI 4S \)>:1::1" cas:. oJ� 

J..l .bAi J �' oJ� uJI 4S u:!� \)JI JI J o..lJ.P 
97 �•&Ad" � .:,l}! �) � �4 �uil � !''9A 

!\J.luil JM'.lJ-> 
:,.� �:t0r J d� 

�-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



187 uJ� 

� J.2>..> � 9 �l> .R- Jl...a JJ..> lJ JJ..> IJ pA�
JM1 �1 .>,sl>l u,a� 9 ..,._-;..,,..; \,! 9 ..U..>Y. pA ..>p ..JJ� 

'-"° ->-14 di?J � JA 9 ..tJ->h jl..ul.>1 IJ Pi!� ti 
!..u..y..u> 

9 �� .:,Wl.;d,=?-j J.si .:,T 9 � "''«>J OJ\,!J.,) �j.9-0 
IJ J<,1.0 &>� o ¼«ct.)l �.., o..> 4,1 4S ..,� ciJ,'«J>l

!..>J..>p J> 
�J,,A 9 �1.1$ � �9J IJ "',,,,,,<;, '-'!'o., �ts 

..U.l.9! 0� .1l3 �la � 9 �� 

!o.'.,AJ ylv., � pl.>¼O �j la � 41-
..>Y. J$J.J J:11 �P 4 u,11� 4 4S ,-.,< '-'i:t'?"� IJ �I 

..>Y. o..1..21 �11:> � 
:dd��ts 

9 .:,.i.l � 9J .:,9,,,,,,11 4S �l..13 �9 J.J .:,91-
�J 4 ,1,11 4,! '•"t> """4---� �l> � jl 9JIJ,2>J

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



p->j Jj �� � 4-1 9 4:Z>l.l..ll �� IJ f JMI 
... ->Y. 0� Ju. ��-ill pA J4

:� 9 ->fi .}.t..J IJ �lo,1•� �.>_)Ml

f�9J '-"°.?. �!P �*

o� .}.t.u dlo,1•� 4 9 clp �4 IJ �I �� �Y
->J Jj �, �� 4...-,.q,o 4-! 

:� d� u.JIS 
�9-0lo sJ �¼l � � u.Jb � u-1 ctM 41-

oJl}l �9J �P
:� O..ll> 4 9 clp j� b � �Y

�I.> C,..d9.> 9J �9°¼!is� .,s->yj �l.>I.> 9 �

:� 9 clp �.>j,,,Q •0010,d 4.l IJ �, �� �loJ � 
�9J-

4 9 .>J Jj �Y- 4.l '-"�«O& �\S 9 .>J .s \)� �.)_)Ml

:� dJ �4 .S�9..HI 
!4,1«;10 �� �, ,�-

9 ctl..oli 4,l 9 ciJ Jl...t jl �9.» •0010,d 4-l �.)_)Ml

-�J �j,r,Q .
..

. ,,,J plJT 

->Y. o� � dJ� 9 o->fi �9-01:>- IJ� � 45 �b. 
.�->Y. o� '-'°� '5->JA .,sl o,96i 9 JI.>! ol!i '-"'JJ-!) JI 

� lo 9 cl J � 4 � �.J lo .s� � JI �->JMI 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�4 9 .l,P jt, IJ .:,�9.J 41.9J �»l '5' 44d«1t &t. J.l 
&la l;\h. 9 �l.l �,S JU..,l,.l.91.:,w� u-.!4:o

O)d> 1J &' b ,u:51.,. r·'·l" 4S �J '-,Y-T 9 &' 4 "·.s·''

��.lJ>
9 •J·'«< .lJ> ···••o 41 IJ '-,Y-P.° �..u.o '5.>9' �.l.),MI

&� �I OJP. OJ49.l 9 .l� �� �p J.l �.),Ml

.. .lY. 0�

•-1.J•J. c«OC .•-,\< • �'-"· \,JIJ 

9..►.,; r!l pl}l �j OJl.ll 41 pl92JA pJJI-Ll -.::A9 �.l.),IA-

�JAl 
: .::.J$ d� �.l .),t-0

! i.J"-{IA

..:j f 4S f.l9l .:,I.,!) J y�o J.d .:,T J pJ..lP u�

.�JS��IJJW 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



4.tA JA 9 fY '-dJ,1, �� �p jl u•'·� � �1.l...O 
JIJi '-'t,1,t«J 9 ty-1:!9.J .):!.J.),s-t,J , ... 0,4 '1l jij 

u-4.P.- �p .::,j,P i4 IJ �p �.JjMJ,�F 
�.1,,.., JfJi � il,l ¼'1� J.J ilo1>I 

� �9,ooU �""'..)...O ►. 9 .J� b� �IS 4>0.0 

\ .1 iS .J f ..)9 �i .9-2:i-4 l
J.J IJ � �.., )AA !.J J:to .Jl:u,6 45 .J � uA.P.- �l.l...O � I 

�6. jl '-"'°.P." �p �.J9.J 45 .Jfi � 4>o.o 
� �I.lo 4J:>r,O �--'-:!.J 4 9 .Jfi .# 9.J 4-l9J 4-1 �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�l, � 40,>. . .. 

db�.►. 
9 � JtJ dh?J J.l ��¥ 45 �� 

1J u� 16" J4 '-"°..r?" 1.Sl.l..D "''JA' .,�.., � 

. .. < ., .t ◄tC�«iJ

fo ... �¢J.t.*o 9 di.S'.,:o dJl;.1 9J V-1 JS�

.. JI p.)91 �� JIJ9 J,2>.l \j b \Oj� 4 cU>lj �.lfi 
� � 4 � �Loj 16" '-"°.R" tl I.Sl..)...Q 

... .1.l.l Y. cl .P 16" IJ �b lA:L:> ••• .1.l.l Y. cl .P b '-"° F.

: � 9 .lj � '>>,1«Jl v:!.l.)MI 
OJb � � 9J �� dt5oo O.lp � ��-

0¥ '-""J..,T 
4.1:2:,J ):!� 9 '�:t-J � ),t,IJ J.l OJ4.9.l � � I.Sl..)...Q 

�J,9.l 45 .lY. O.luil �j 4l �� Jl!ll 9 .... ,1$.)l \$1 
!-ll¥ �� IJ • oS,ct �p 

:..1A.., ct.of..,I �,? �Y-

.. JI-

0.J6=:- 9 �J \Jt,10,ct 4.l �� 0� 9 
� 

.l.)A Loi
P:!�.., �19 IJ �I 

.. ..)3 o� �lo,1«?- 9 o� I.S� � 
.lo.Of J:!� '00◄0ed 4.l �.)

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



1->Y. O.>J.91 J.> "'''!4'?'" jl IJ �.9:! �p

'5\a o..)b, c .>91 �.>jl ->.JA OJP. 41 J.J.i -:,l �� 
IJ � � 4l .>.JA .>Jl clp b �JS�, � 

� � 'l� jJ� .9 .>j .,� 

-:,� !;Id 4 � �loj pA �.P." .,� '51.MO pA � 9
!�.9:! �p 4,_�c\,o -:,..ut 0� 9 ��

�j Jj 0� 0� 4"'"ec\,o 4I O.>j � 
....,:!� c ... .1.i.>91 0-1.AT "'''JJ �J-A 4 J.d -:,l uliWI 

.ll.>91 �,� �4 ,. -:, '.s·'«< � \S'.>l 
�W4 � 41 J ..)j � � 4-1 IJ �l,,o� �9:! 

f '.st•'•.sO IJ �la �.>j � � '51.l...O 
J.>.>" 4S uA.P." .9 �.9:! ••. .JJ.>91 dp IJ �J.,l.>l 

.11..> Y. uA¼ J9A lo 
c pA u-4.P." 9 .>fi u4 Jl< �t<.,..elojl J.> c �9:! 

.,_,s ._,A JlS �"6 �4.9A � J.J o�lojl J.l 09�

f!-UA.> vl,,,,od;,.,,J �IJJ-1-1 �, u,,.,,,91 J� � 
!.> Y. 4:Z..1sl-> .>! ylJ � f .}l.o c � �

v!Zdtol &'- Vd"JJ.> 4AA .>91 4.UJ JI �.9-0\.o 4S Jb. 
! u ,,,, ,., J¢ • .. .:>J b

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�u o-' .< .•,U&..tl..w c...:>I, 1 _..:._ ,,1,.,1192 ,o• iy ..., .. ... J � .. 

�lo..>,6 �.9.1..l ..U-'.9-l Vl �l�I J.l 4S �..J,g.olo �4 
� ,9 ... \t1,1sl..u IJ -'.9J.9 '9> \J-)lS .9 �l.l .9 ._,A.?.

!, .. ,.,,4' Jl..>9 151.J,l (64' �j .J-'.J 4S u,,,,l..u »
..u.., \ .A �., 4JIA 4a ,a.,,'J"::""'�, .. ..

S" '5�.., .9J �I �
... �-'J.91 -'� 4l ojlJ 

.,.., 1., t':!¼-'j �� ,g.o ..:,.o s- \c1•.:o �,g.ol..>,6 , ... ·'''-" I� 
If�-' � � 4-1� �.J.9.., 4S I.SI 4!=oJ J.l �.ul:J �T 

OJT •• .T
:d 9 �,-'.>! �..ll r"lA, .. 41 U':c0c \JJ\S 

� noh� l 

:� 0-'J � 9 �..,,-' �ts3 >'-° 
Jbl O-'lol Jt!JI , .1e2cof I.SI.>! -'.9-l o� ..),9 �IA,g.o ... oJT-

... �.l,9,l O.l.P 

�.., .< .·,w ulAIS 4J o, ,ucc> -�-'• u IJ �1 4lo> .�i .... ,,
I iy '-' ... • .. .  • � • I • '-'� 

:d .9 -'.P (64'1!1.9 '.:·',< '-'o.:oc � d� �\S 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



·d .-ulo,1«> 4J o � •J..> l....d _•&.ti _ el> 4J• ,- ., • � Ii.Ii- ..,-- v- � . . 

->l.9-0 Jla.2lf I..H P" u->Y. o..>fi o..>Lol .9J IJ.%>-> �lo2>1-
4S .9J u.9A«1«il �.9 l,� cl.dl.9 �;,1,i , .cc18 � ,� P"
.9 �.P.- �f..u � pJ�l ... u->..P u.9·'«oJl.i -:, '.:o,4 

� u.91 u->� � .9J �,.., 
.9 .:;,,J,P �->� , ... ,,,, Jt IJ �f �p ..s.,� uJIS 

.9 .JJI :·"?- �p � IJ �p .9 ->fi Jl.>iJ.l IJ "-"'"4'lA1 
:d 

.9J ¼-4 I-> .9 � .P.-.•• , .: ;S o .}«Ob.A .9J � JS
�� 9 �J\a:b 4AA J>I-> \J.:i·dJAI .9J IJ�Lo ... �P

.9J �IJ,bl .9 � �I � � .9-> t � b �->F-! .9A

I��.:'" �-> �l..d � l3 �-1-l Jl.>i �� � 
u-1-l �� �,� .9 \.9t..)bt 4-Aa

� \S.9..>ll .9-> u¼A '-'1,1,1,<;1 4 ..,� \-9.» 4S �LoJ P" 
..,,� jl...lo IJ �I 41,d� l6"'

�...9J .9 �J r1,11I-> fCZ> .9 .<,,,;. f:!IA � yly,.ol JI 
, ... ,,.f o.u� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�J� �.1_p �l6' �J 9 cl_p b �ts �9J4 �� 
o� .;,.,aio �I 4ll> .1l.u.ol l1. �l6' 41-t' 

a o�\-F• v- • '-"'" � � 

.U.l� 
� �.l �4 v�.l? v� �J,! J>b jl IJ�lo

� JlS 

�j .>J.J tL'J.! �4
• .::...J$ uO C • • \ lS• U'· VJ 

... �l.2.!4l�JUWI J.l � �.9-> �
:�..l.J..)t. 0.l,9 � 

!tu.ul..u �I OJ½,

� �9J �I�� .-.,,,<1144S �l>J.1.}<0,0 �.l� 
:� '.:,2.<.:o ._,.b.J,9 J::,� 

'i�.1.9 �li 9J u.1? 0il I.R- pl9� �9�

�� � 4 J� .:,lM 4S �.l.9 �t<,; .:,b_p� 9 � 
.lj � P>� tulo,'«'?" � o� 9 .lJ9l i4 IJ �� 

'i �� �I 9' OJIJi � 

:.::..1$ uze(')C 9 �l..ul i4 uJ-9�1 �lS 
�I� ul6'4 �JA&- 9' J4 �91 �I�

:��� 9J 9 .ul>� � .:,loj � 
����91-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:pt->j ..>l;uj 9 pt..>p �t!} O..>j � 
!pt�

IJ �lo,?•::- �->..),,,IJ 4S -lA.l.l �I.?.- �1.9> d� \JJIS 
:� 9 ..ul> ..>?- d-1.> J-> 

l3 �� � � JUJA o..>I..> �� dJJ=?-3 �IS-
9 ft� o1!l

->� �I� �-1:!-> 9J �14'.,p 
.J,P �I!) o..>fi l6>1 �IS 9 �IS � ,"10ed .lJ,l �..)

:� 9 ':1•1«< �9.>.i-l \S P(L««t> �IS� J-J_j jl �..)_J.,i.d 9 

... l639tA:z.o � � u,19-
4,':•y�t •"«Ocd 4-l �u.6' �I.J&S 9 .::.,j_p IJ tu..9J4 \Jloj � 

.l.),l �)�) 

u4> pt..>fi-t,A � 4S �l.l..«D 4 9 pt..>p � O..>j � 
:pt )-J.J' �4 �,..u ��4 '-'3 

� J4 �l!J 9 ..>l..u vl�f !� p.19,.�..>,_),.IJ � p.19-
.J� o� OJ

..ullo Loi pt..>U9f �� 9 41:!-•d �� 4-l p;!la •"11':•0 4
.JJ4p 4,11:5,�t 4-l 9 O.Jj Jal J-Jj 1..),0 .::....3J� �f o3 

:� o->fi p>I 9 ..)Al pt->J-> 

!tl-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



p.)u � 4a ,:>-. . .. 

4,1 IJ � �l 9 .J,9 J..o9 4,2•.z·'• 15�4 � 4-1 IJ Uz7,ct.J 
.Jj � IJ � �.Jljl �.J 4 9 ..::...i_p �.J 

9 1.JJts 4-1 9J '-""lA.llt 4 9 p '.1·'«< � 4-1 b p.Jp
�J 4-1 � J.J u-:!� 0� 9 v=!� � 4 4S u-4.P." 

:� ..U.J9,l 0�

f6D u-4 �Ip-.•• p � .l..JJIJ.!

: � \)"I� Lo '-"'° .P." 
l...Jl 43.Jp- �� �

'-"'° �.J .),t,AI �.J 4 � U..'?=40t 9 O.J JP- � 4,1 p .>f}

� \ $'; .... ·••1 .. • 

... � �.)� 

� u-:«OC C r1>l) � 4,1 IJ ��, .>I� u-7.zoOtl

�.Jp- ... 

,O,d 4,11.),G 9 ..::...i_p b (6-'..9J4 9 .J,9 lAJ IJ 
151 � 9 p� J.>t- ..;Jlo,'«=?- J.J o.Jfi � 9 ..uUS

� e_l.J '-''';J.; o� ... � yl �I �T ot!.l &
:� o '.z·'«S 9 plJT 9 .JJ9l �P Jli< IJ �JMJ 

yl.:iJll 9J � i::...t..uJ 9 ��l.u.>I � pl� 4Sl

o..uj .._,A� � ... � yl:iJJI 9J .::...t..uJ ... pJS 
�½l 4SI u,%> ••• �½l 4SI u-l> ... �96-1

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.....:. �4 udl� 9 -lJ_p J-,,4 ,aJ1o,'«>. jl �I oJ,b.l 
..U.J9l clP JIJI P11tLt OJl,9.1 ib- 45 �'•ob.- jl J.)

!p�
p� '5i4 9 o..i.2a \1:2ut" �I 45 � �toll JAJ pa\!l

_,� o.l.1"4 
.J,, o.J.,S o.>102,cal Pf).J,l �I� jl 

& OJ49-' �� \.r♦T ... f Jj J; OJl,?9.1 �,.,,,=t 4.J

O.Jl:zil �.J jl 9 0� .J..),t,d '-''•••'•l- � �T 09'1 9 41«ccJ

:p�U b.J,P �1 9 ,.� � Pd-1 .9 � -1.lll 

!4.l. --�
� �l:;.. ,9 .Jfi J4 IJ 151 4«1«d«1' J.J p:111,v.O ->JSJ pat!J

:.:.JS �IJT .9 .J_p pa� d� �ts 

� J:-"-' cy u�.J ..,.S ca$1 Pi!� .19j

ol!l �9'! .9 �J J.J , .. ,.,,. 41 �.,_.,. 4 ulAJ fMb

... �J �lS' _,.., ,-.� .9 �p ,u•••'t:t jl IJ ._,1,,♦'(..�

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



191 UJ� 

�j � 4 ,,,d,1, 4l IJ fl uJ� b.>p �
:�u 9 �l/p 4 ·'·it•-:. '59.J b �., 

f!� � i:,� 4$1-
� r->'--' 4«1td,$ 4l IJ ,., � 9 r 'd,2.< ""'adoc �

�4 , ... o,., 41 �W.>1 9 M >l &la '-""� 4 .>l>., 
.l.l..1..0l u.o

IJ r->ljl �., 9 r->fi � la �T 4l 9 ,.� -l..Ul '5.)�

9 J.) �� J4 &l.>..o 9 Ftll.$' U:7un �j '59J 
� 0 ->fi �P4 �t..1,� &� �JP- '5 �b

JJ J b J bi p ),-A

P:7,d.) pl.,� Jgl """_p,.ctl ��la .faJ6 §J §J &l.>..o 
� � u.o � .l.d4 .l.l-i.;!� tu� 41 b

� b f'J,-A 9 .l.l->fi u.o � P-1 �.JS.,. 4 ...,lJI!- 41 
... ,tt> 
r- :P."

!.l.l->Jst.o 4Jtl 9 41, .. ,,,l .>d-6 � la � 
9 tt,!->l.>,t,0 i:,� �_p,.ctl jl .>d-6 i:,l � lo � ._A!tl.> 

!.l.l.l.llJ )$'do �? la i:,l 
.>2>-> � 4S ib- i4 �T JI r 'd·'«< J4,M: � d� 

� b� 4M �,� p.>� b.>�l la 
'«2.:10 o-1.d.> �� JI la J�l 9 _p-1,etl 

�.)cA'9½,!.>'5� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



d5 �jl.131 � �� l. fo-> 4-l 9 �->P>l �I? d� 
� .}J.J tulo,t«?" u,S-,Jl1 J-> �->.>4 u�-> 4

�,1,0 '5l.� 9 �b JI� c.S ... ��� �J-' 
.,)� 0�.,) d5 .,)� 0� �4 ,>1,":«.t1 �I 

9 .l.Ol u9.>!rl u,S-,Jl1 jl d5 �� �1� �I? 
�l. ti.>?- �J l!JJ ... ..>�I _p-7,dl 9 J�l JuSJ..\ 

.->l.1.:t0 u� 1J �, OJ6?- J---ie:z,.,1 
l«1«;t0 0�.,) �lS l. J� ul Jlo u,S-,Jl1 ul J..) 

l�->fi �� cl-> 4 9 �� � � \1
�� J--' � �l§.) l3 d5 �--'..)4 ••• --'� �--'?

��.) �.9:! 
1->fi ��t:>- IJ �� 9 ->J IJ �F.- 0 ulM 

!� 9 0� '5..>.)-0
..\j � pll...\ J--' � 9 --'J91 J--' IJ �I 4.�1,.,1

9 ..u.l.«21 eJ l:>- � jl '5.JI� c.S � 9 ->.>4 �� 
..u..>�I �J9..) 

, ... o,ct 4J �..> 4J 4�1,.,1 � _.,. � .11.> JI .l.SU 
. . � ., .. 

!..u..u..9-> u�L&. �-->' ""�
1..u->� o�,>l � u:!J�lo I.>?" v"':! 

... .l.«21 jJ .>J.J l63' o , 1« ?" 
Loi ..>9-1 clp .lJ..\ ro<,,. 9 �.,)� o..ulo �6- ul.d J..) 

..>�f4.o 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



4 ° � �,.)�lo �.lo;!..) 4 �.., � .., .9,j.:>. j I -U11 

..)Jf.9 �I ls\ J..) jl ,"ccd,) 4-l 4.>l,df .9 b.)J...9 '5� �4J

� ..,p pjlo,1,� JJ� � 

�!..u..,1¥ Jl..>9 �Y. , ... ,1 IJ dJ' y� I� 

.J-)j ._,J$- y� J..) 4S ..,jl �·" � u-0.R' 4-1 u.JIS' .p..A

.9 u.JIS' �.10� '51..>l .p..A � ..,Jf.., ..,?.9 JI.J,9 '51.),l u16oj 

4-1 \Jh:1-o»f �I 4 !.l214JJ �j .)-tj 4-1 �..,J-6,d .9 �9:! 

! ,, ·•t)d-0 � 151.6' 9� '° ..U..)j �.., J..,

! ,,,4.Jl �j .J-)j ,-.o,d 4-! ls\� I.J,>. �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�Lt , ··"• 40 d-• . -

jl..ul ..,1 JIS 4-1 IJ ,-11.M ... l....Jl � JSj 
IJ � ctM "'°.P." � � e.,1 .:,l J.) �lS' pl 

! U1,1al..u � �j ..),I.J .:,T j1 lA � I� � ... .::.J$
r'·"l &' 4J.:a.,.J b ,ulo,2,::

uA...?. .loll/ .)1.,)61 .)� b.)j � u,1 .:,JIS 4S � .:,l pl 
f� �4 0.)� 4:8,9 IJ

.>,t.J Jb. .9 �4 �l..u �J >'.J JI � IA � pl 
S-� �4 .:,:!.l .}r-d .9 �Y- .9 .:,..,IS .sl.>1 .sl 4lJ � �J

!�f.) .:,�I pA �I .J.f)- �

� � .:, � 4-1 .lp,, 4:! � 4 � 9:! 9 uJ IS .9 .:,:!.l .}r-d
.J.].) � cU.2a ,� 

.l9l 0� 0� 0� �

1J t. .>,1>.l c5l..1.eO � .9 ,..).>l .9Ji r:.s"?- J.l , ... ,ct.) c.SJ� 

,..lJ.91 J.l 1J f I �P 
p:a p IJ I)) IS -Li� b J lA.2. .:, 1.l)l u-3 l:Lwa.l l.J 

I.) JI v2' 9-0 l> 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�l..u �l 
!o..>fi �9-0l> �..>p, � ��
�l..u IJ �9:! �� OJ�
!plS � il> ... .uS p,usJ l..1.>

r->j Jj Pz1,d) 4-l �.),AAI 4 9 r..>I..> jl.u,lo IJ r' �� 
r..ut.>� .}n.d

\Jl 4 rbl rlJl �4 jl \)\JS 0-U> 9 ct..i..Alp, � � J-%>.> 
..u� �l> \J��I .9J �l. �l..d .-.,,.JI

� \:I 9 r->Y. � 48:b J-> ... r..>I..> UJ� IJ tul...> yl 
I L1uo LI..) I_..:.._ ..U-1..w..d � cta,b .•..JI 4J � • .. _,._ � .. .,,,,r;r- • v- • 

.l.4T � �.) 4-1 � �
9 \JI�.;.,,,.,, lol r->9-1 Jt.i ... �1..> �..fo �..> � 

r� "'°� Pz1•dJ jl �,� � � Sj,91

••• 1.u. .,_; � fo v:?-> .),6AI JJ.o ... r-> fi fo � 
� �l..)J , .. .,.J.,\ J..> �j� � � 9 ..>9-1 v;!..>..)Mt pl 

'i..>p u-4 
45 . Jla....11 .<A \sal::d �,-> -> ,..> �, 1e2,< a ,oc .... u�_,.--� •.. .., ·••r .. u.. ._,.....,

� I..> ..> J-> ..> � � ..> Y. 4.:L> l..)JI � r J,6A1 J-> 
!SJ..> 4-l 'i..>9-1 l664 FA

4-1 IJ pJ'-1...ca..> , .. ,,cc1 � �.) J-> 45 �J-> 4-1 4 \Jloj � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�l, � do«> . . .. 

�.> , .. .,,,o 9 p,�l...11 16" '59J 1J �la �l..u.> �loj P" 
p,.>Jgl .>9.>9 ia,Jl�sl �.> '59J 9 p,.>Jgl �4 IJ p,.>IJT 

l1 9 ro.50> � .u, .u4 ia,Jlv,2,,,I jl 4S ._,1ij '51..i..o 
�I.> J4J.> 4J. IJ �la�IJ �.u. 

>.50,d 9 � �.) � ... p,.>� O.JJ9l J.J � JI IJ �.) 
.>� o.JJlo I� J.J o.u.

o.>fi � 4S '51 .,;T .>J.> JI 9 p,.>� cifi <tosae0 J.> 
o.>l.:z.61 p,JW �I.> p:z.> p,.>s-! 

IJ �.> 9 �Ip,� �lj s.> '59J \SJ� �I.JJ �.9 
Uz7,d) JI .>fi rA 4J. �? d.t.....> 4S JW � 4

p,.>J.9IJ.> 
4Jl.9:!.> '-"'Lo �� IJ �t.....> .>� p,lo3 4S <t.sM 1J:!1 

p,I 
� ._J� ":'·", IJ,O �.> �l>

I):!� �la.a P" ��I��,�'°�, 4J.fo 4
... cifi r"''1 .1..214 cifi JIJJ 4..�1,,.1 

� � 4J. �.>--'I 4 �I?� .9 p,.>j � IJ �.>
�l..u d.�I 9 o..u� �I.> p:z.> l°"'..9J .9 �J r:z,iJ

4S � '.s·'«< .9 r:zjfi � 4J. IJ � .9J �.>--'I 4

9 .JJ.>l.%91 '5.l..1 '51..i..o 4 �.9J '5la ��� .9 �'� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�.ill IJ 1°-31..l.l.> 9 p,->.>1 t°-1'-"-> , ... o,d 4J. IJ \.16,,. �J'-l 
p, \.1 «1«S fJ �J'-l pAJLs , ... ,.,, 4 9 p,->;S 

IJ 4.>,u �\.di u ..u. o,u �t,¢-,o 4S 10,ui
.,, .J .,, ..,-- • .J .,, ,- .. V 

p1,cc1 r·'«?- �.)J.) jl 9 p1«««! p1,d-, � J.9-) r� 
4 9 p,->j pAJtu, __ , .. .,«a-) 9 la \Jf.l.l.> .SoS 4 u4S=-,.o '5 o,F 

IJ ->� 41,,,<,1, "-'''"'°; 4S '5t 4,1«.1•1• 9 p,� � �J-aA

(0-:!IA yJ 9 �I-> � I� J-> 1'l.:1>f 4 9 r1,1,IJ.>1

p,->JS j4 IJ pJIA.> 9 (Ui,F "''''O·d 4J. IJ 
jJ pS IJ p,->J-> ..y� p,->J9> IJ �Y.9-.,'° jl ojhi \ '?

!..>� 
.f".l.JJ..> �4 J..> , ... o,c1 4J. �.,..,. 4 9 p.%>1.l.ll lJ 4:t:1•"• 

.>� Jo� 4o:b J�tu,T
I'� JJJI� la 4! JI �� 4 �1..u �9

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



>.J .) .9-1 ojj Lo pS J 4 � 45 p..>.;!9� ct 1 � 4 J.l.i u l 
.l9..)9 44 '5\a -�i,,I 'dA«d )A )A '59) J.l � 4 9 PJ� 

P:!� 
.)� o� .l,P l°"'lo,1•� 9 clp �

p.lfi � � u't.::-a" 1J , oo-o 9 �'.) t.Ml �b-
4 45 �9-0lo u..>.;!.l 4 �J J9I ctS:b .lp� 4-! 45 ��

.)� IJ � �� 4-l 9 �P p,4lA.o b <l.�1,.,1 u�

� .l.,P pjlo,1•� Jj 
:p.lj .)� p 'dAG9 � IJ �l.,j 

�j .>-J.J -'-:!J,1 �4-
9 clp fGll..:cJ �, 4:>,1,.,1 4 'aoGl>J-Al IJA uLJ pa, 91 

�IA� p1..Lo 
!.l� .l\,oi ... � � 

p.lp �� 9 p.lJ.! p� '5�4 IJ �la�.) o�jJ 
p.l� �.l>l ct.�1.,.1 '"1.lA 45 J� uLMb 9 .>.A� p10,•• 4-! 
9 .lJ9I J.l 1J pl�� 9 .lp pl �Jj4 �.lljl �.) 4

�,-15 �JI� l -� J.)

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



'-"°�I '-71 l...c.> u u.s'li..,,Jl 9 '-'° $).GIM ..S la vt' lJ 
.l9l O.l,P Jld IJ �jJ 

� �U.S �L:$ \a 41' jl l.>,0 u.,_d t., 9 .::,Ap IJ (61!.9Jt, 

!p,·114' &.JP, � Psi la � �4.; �, 4l 9 � �b,.
f!4:t uof,AJ IJ pJLj f11 � pl ,..l9' v2�

IJ pJIJJ u� jl � 102> f.Jj '-'.» 4S t, �IS� 
.l� -U,l 

.l,P j� IJ .:,Jl .... ..sla J.l � ¼·dJ 4S Jo pa. 4l 
JI> J.l 45 �IA �� 9 Jt.... JJT pa9 u� u�.l t, 

� .J_p p.ilo,1«=t �9' � �Jj4 
?. 9A 9 ..s' 0961 r·'«=t '5.JJA �l.lp r·11>. �JA 

!.J91 O.lp JIJi �---P2'� Jt.... �� J.J IJ ""°�

:jl.lj .J�i -uL, 
�j JJj � .l.;!� ••• O-Ul .9J � u9'J �

� c �JA 9 � .». rao,,, 41 uU.J--A .:,s!J.t4lo 4d 

.Jj .J� �),AA .l9l �,.l

IJ �la.>� 4S �l�o v'«62.os: J o� o� jl 
1.1.41 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



..1..0T r10,., 4l .l9' u9lho � � 4 �� c &->..)A
.l� jJ i4 b �I 41� � 4l 9 �,.l ull...a Jt>.

!->91 � b pJ4.; •• fi.2, yl�
.)J\J pJIJJ J-> p-1 &->'-l.) .J"i' 9 �� JI c u,:uS:J 4

:� .l 9' cCZ.J. ,� 
� �� �Jlla4 c ,., �la � 4 � ... ,.

�,_, 9 �.9:! 9 �.?. 9 -:olS' .•• uJS
ul->I 9 .l,F pa� O.),P- 9 � � ->JA ul.11c �lo,'•?" 

:pi.>l.l 
'u�j.> .l.l4 � JJ l.aJI p-J"l?

�4 9 OJl.l » � 4Mb jl .l.l4 4S P,! ':54,9 u,l� 91
p;!.lJ,9,> 

vUP pA 9J �l.l 9 �.?.
=� 9 .l,F � J9'-l IJ tylA '"1.» �,.) J�I

!··•·14.si � u�JI c �t... � 41..AJ..)

:� ullJ u...Al � 
,.->9> ... •·111CA j,�A �j � 4,d VI � y� 91-
9 �.9:! 9 wlS ,-.0,,1 �91 �J ��IJ,-olo 4S ,.-l.d.l 

9 J.sUI-> » � �.P .,,4 fij �j � �J pls!->)-r,,d
\61,d.JAdA �f ,5)1e1«J &J..>,tl 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�l, � 44.4!>
. . .. 

:� v!'°c .9 ¥ p&' J.> P:!lib 16>1 .>)A

I�-
:.> J .) lvi .9 .) J.9 I J.) b V 1, 0 :P., u,l � ),,-ti 4

�J .ID � d.J' Y� � 4-l dl1,11,?,J 8 0.9.9-

� .>Jl.9 .9 I� .9J 
:� �.>.)A .9 �T � v-l JI � Jici- �l.>..o 

\J 4.>i 4-4-
""� 4-1 J4 IJ;!I .9 .).,V. � JI.JS b � 1..r. 0J4.9.) .),)A

J.> ioJJ .9 �r � v-l JI dJ �l.>..o .9 d IJ � 
�# uA pllib.> 

4-l 4S b �t!l .9 �P �.., J.., 4S b � 1..r. 
:� '5-'� �.9-> pl� 

P-J..>fi I� d� s1 �..u4 .>ljil JI � 
�.l.l \Jy.;� pl� ..U.J� .9JU:!J.J.9.> � pl 

rcu..sJ4 '-"� .>.)A � \JT s i::,.j_p b rcu..sJ4 '5-'� .>)A

.,JS libJ b
,-.,cs.:?' ..fol �J.> �1-'-,.:Al 

1.-. ,cc,,�_, Ul 4S .)t\l 4.4..a .bA6 l,•,:e,:5> �1 .. ,1�• ...� ..r- Te ,� • • ••• '-'" .r--

4-1 o�.)1 lib \J� 44'b ��.9.> �½,l.> 4-l �),,-ti 4

..ui YJ' �lib� jl ...,>.V. .9 ..u.>fi uA ol!; � � 
..u.> >.t0 .., l.vi p&'J.> �lib 16> I 4 ..ui

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



4•"·:1,1, �w '5 oJl.9:!.l 4-1 1J r1•"·l 'l°':!� J��T Jl.9,cA 
..u3 9 �.l� �1,1 4 IJ �9 9 �.lj � J��T "5 

-� \;1,':«S;to l:1oc � ..uJ
:� 9 .lj Jj �.l 4-1 0� .l.)A

v·"•�O }J.l 4Jp9 4.%9� � �� 
.lY. �\S 4,1 4;1:·11 f-.l,9 0� �la f>I 4,1 Ojj> 

r><:10 9Jts �I l.l.Stl
..>Js jl � j4 c:tS J��T '5la J.l 9 .l,P �� Ojj> 

l°':!� �IJ }.$;I �.)Al �.9-0 ul '51.1.c0 
J'b ulo,1,:::- 45 � 9 �JJ.l u-11� f,:!.l� �J� 4S:b 

�� .l.9> � fJ '51 0 U>:t? 
�J>l '5->..) , .. ,o,., 4-1 J� ulo� 9 JU 4-1 �� u9�

�J 
9 .,\J.)Y. JlJI J:>,-1.l � J.9-0lo � .lp j41J J.l .l..>A 

.,\J.)fi v4 � IJla �.J9-l 

)3�\S , .. .,-,,J c:tS ul?. � 4-1 .._,JJ' 4-1 '5.>� .l..>A 
013 ,9S' '5 la .9A 4-1 �.) � 9 � � .l Y. 41, Cf·"·\ 
�9 j-Jj 13 v'� jl v7AcC«9 9 \s,1«< �I v;!lo.» 

�b�polo.lJ 
.lY. � 9J l°"'� ul� J.:!9L.o3 �.l � jl -1A1 

: � .l ..>A 4-1 9J .>-0 6- .l l.>9 I 9 J � u�.l 4 
jj � O.)l-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



a� �'..>1 �$- � ,J �-» 9 � p:5- ->jA

�->J---d � o)d>' 4S �.l? u-1.:!.l 4 9 �J iJ � � 
�.l� 45 .lJ.l �I � ulAA � j..JJ �lo,1,::-, �.lJ.l 

"'d«1•S::Y) J� 
� .J:> 9&- 9J �Jg.) d..d9lj

-> fi 4o=?-Jl ""$- 41 IJ �.» OJ49-> .ljA

.::6 ulAA 4 �-1.:!.l 9 �-'-1'->.>::,, P•'� � .J:,� d.:!9lj 
.)9-l O.lj Jj �.lJ-',d � u4.li5 V.- ��� 9 JI� 

:� 9 �.ll.l �u.,; , .. ◄:t,�11 4 .5.>� 
41JI-.. 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� 9 _,j J; J92dllo $.J.H cb.A.o 41 9 _,j �JuS _,..)A

jl &,I.,� �I Jb. J-> J .,.,s �9J IJ >A� &,� 
'51� .9 � Jl3t .,Jf.9 , .. .&..,.... '-l -s.,JA 4S .u.,.9,1 �I o..>4>. 

O..U..J-4 '59J 9 ..!JJ .9 , ... J,,,4 t, .9 .,.,s �1..),2,>I '5,.,, ->JA 
o.,j , ... 41 .,Ye .,.,.1,,«.!I �JllS 4S '5.,J-O 9 d IJ � 

.9 -'J.91 uA J.) IJ �1'0;1,d de 4S ulb. J.) � -'F �I!; 
..u...9., .:,.9.J.dl �llt jl ->J:1-o .,� .:,Ul-'J> .:,LJ � IJ � 

,,,,1,I-' 4� .,-d .:,l 9 �.9-l yljb.ol 4 �� c-,1,, 
!.u ,,,,, pA J�t..ol JI� � .9., JA � 4S 

.:,.,1., 4� Jl IJ la � 
,l>j� JI.ts!-' �J 41 �1.., p:i> 4S �J t, o ,,..,11.Jl 

p ,,11 J.UI.,..,. IA � jl .:,u..,.,.., ._:..,,� ..uj '-'° 
!p.,j � pl ta �l jl 4S f'-1/.J-' � .lJ3 J.li �l

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



,..Jp ..,o ""> ->J> '5.9J IJ .:,� oJ..2a $,2,;;- ot!l 
p->J,1 0 \,1,,eJJ pl � 41 � �lo '5l..)l ••• p-'J,1 0 ¼,d..)3

p->9,1 l>.l.f,,djJ �·· J.) 4,1,,tM \SIA pl 9 LJJlS 15l..)J. 
olS � 9 �Jd '51.H ••• �� 15ta.JA .9 ..,o.P.- '51.>! 

�la �-'.9-l 
.•• �J.l o ¼•"� �-'� (0-:!La.:JI 151.,v. �
!�lo,?·� "11 � .9 la9-0 �� '51J.l

! ,,1,i '-"l:>- .9 .u. � 9 p110,1�
! ,,1,; ->YJ,i 9 .1.21 �1 jl � ��

1 • \ • • • ...I _.,),,, Y.9> .9 � �.9> �_,

IJ �I P-'�.9 � � l, ... ->Jl.u ..;.J> �y� ,ca.I vdl 
p.l�v"-'

pJS ojl.1 u,•««AJ C �, uJ.lJ. p.iiy us1IAJ 4S la � jl 
�>I 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.-lJ �•dJ � 4.Lo\j 4-I (GA .J.).G 9.J

�U...),w.J , ... ,,,J pA "° 9 .JJ..>l:z.gf olJ 41 u>.9.)> , ... o,«s 4-1 

••• 4.l '°
�,9.) �9.)> -sl.a. J.J , ... o,ct 4-l IA �T 4 f).JS pa.

�I Jl> 4-1 l1 ... .us ..,_p 16-1'0.1«?- � �lA.9J,dl .:,�.., 4

f.J� o�.u '-=?- � � �.9� 4Aa 
o..>fi O.J,.Db..4 IJ � �lfal 9 , .. ,,,.J 4l cl>l.ctf 4Aa 

.U.JY. 
�p 9 -'-4l f2A,d 4-! .JY. ci,P IJ �, �p 4S �.J)A

.::.j.P ru,,, 4-1..,� �..,J? �J Jb. J.J 4S ,J f\' 
IJ f\�� OJ� 9 UJlS fl.:•d �, f\.J.P �� O..>j , ... ,1

!, .. ,,,,l..u �IS ►. � 

cl! 9..> 4 JI.J � J.J .J)A 9 f\.J.P JIJi..>-1 IJ "'°Lu O..>j , ... ,1

f\JI� p -u4 -.$9J ..,,.., �� 9 .)Al f'10,d

-lAl 9 � � -s'-1...D 9 f\..,,., JIJi P-u.4 -S9J IJ �w

4o'"" \Jl jl 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.J.P U-1 �.J J.J b , ... 4>j '5-)I.JJI J1) .,sl.J..O 
S"uj\S

J9.) 48b,o �l JI J�I � jJ pS .._,AS '5-)I.JJI Jij .,sl.J..O 

!l..AjJ
p.J,P J4 9 p1,cc] IJ tu�.) O.Jj �

!�.)�
,j,1,< .>l �.) 9 f> ,�1,1,,1,0 IJ �� �.JJ � � .,sl.J..O 

� �l> 9 � .>l pJ1o,1•� !p.J� o.Jfi Jld '-"'jJ JI 9
l..AjJ-

.JJ.,v. f:!1.J..O 4S �l.l ��I 
:�'4.P4 

S-1.r.� �.)� 
p� IJ �.ullo .)� .,sl.J..O 4.1-i?J � jl .JJl1 

�J � ..59.),dl �
:� 9 p.Jj Jj JI.J � J.) .>)A �

f\9J,'71jO �� �l-
4AJIS.o o� � �loJ9.J JI.J � J.) �.J.5>-0lo JI �� 

.JJ \jJ11IJO IJ lo 
S-cuS'Jo JIS u>. sl �.) ujlS ��-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� 4.n,J � jl � 9 .,_.,, ,S-1 ,..),all J.) ,s:d1o,. '51.1-.D 
:d-:,llj � 

J.i1 pP. �1..ul JJ �,:>- '6ll:9J ��,,.,�� �I
� 4J9060 o..uj ct)¥ pJ 4-l-UA P1st' �,O.JJJ,> 

!Po ojl •i:to 9J �.JJ,>

:,...,j .Jl,ui O \,:t, 4..)3

f41,:>-�b
:.\Al � � 9 J.o9 .9 � 4n'>J � jl � �l.1-.0 

13 pJl..u 41..o� f plS �.9 &l.¢-;1,0 ... �� pi.9�-

pJS �� �.9..» 
Jj JI.J � J.J &JA>I .J..)-0 u.9,eo & b.JP. 41 O.lj � 

:� 9 r.Jj 
� ._;,Al,:>- �.),all� '-'1.<o< f &-l..2, 4l.99-z!.J ••• 4l

.., 91 o-l..2, jJ o •ist·t.S' � IA � '51.1-.0 

� rJ.1 r..,,:;. 4>. •.. pJ,4J vA pl ��l
f "'5 rilJ.Jjl .)JlS' � �b. ... fJdAI 

lA � p.Jj Jj Jl.l � J.J .J..)-0 d� 0� 41 O.Jj � 
!..u..>JS' "° �I.A� �-)..) \i•eA.tAJ IJ �Lo..!IA '"1» 4S

.l9l O.JJ9l � �9 � vs!'

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�U � doc:>. . .. 

198 uJL;! 

=���14 
... �9 u�l

:r� d:;.. 4-s...>i1 �.,� 4
OJ.l ylv.-

fl9>,i-O o.)� 4..oi 43 ll ... 91 i.r. � ... r10<.lo 1J ,-.aja> 
'e1«jO) 91 � � ... � 4 r...J r" ell 

... �fit� 
I --�· •.• --t .... tu·-� icu� .l.f:> � r- LJ

�IS 4 ell �9AJ.4 "13 rJA&- .»l IJ ..• � �JA ... �
� ell 9 p,S:lol �l,9->jl ... � � 4 ell 

ISi �., 
O.)j � pA .1.:!�,.,.9-! o� jJ � �UII � 1.SI.J..O 

rjl-d � �, 

!r� clll�., rJI.> 9 rl o.,J ioA§J
��Tu�� �pJ ia)L..i.

fit d5 .,.9-! �.l J.) � Jt<ll ... .,.9-! .)J,,,A �I.J..O

!r� ellt�., l.sa.bi �,�
r�JJ �I.J..O jl 

§1 � .1.:!4 ... u9,..�«Jo yJuS d5 Ull 9Jl:! u9 1 fit �IJ

u�lo.,t .bai •-tcCCJj &..),%>.) � '-"9gS �j j-J_j �, 

u9a,,1,<1 u.,1.:z..A.>i 9J 

� J.l �I.) �.) � � JI OJI.> � � �, 
!r.,J Jj JI.> � J.) .,JA 1.SUII pl � o.)j �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.l� O.lj Jj ��.l J.l �p 4,! 0� ,S,1«> pa 91 
c.1 fi .:,� la 4l � &l.1.o0 

f.>91 � , ... ,,,a; u¼A wl.l �.)� 
•.. .>j � .>l.v6 45 .>� ¼-01.l &l.1.o0 �I

"'•:50 J'·'•:5! <ll::a,J � �l.lJI .>iJ 9 � � &l.1.a0 

:p, \:5'111 IJ �.)_)Mt &l.l..O 
\j )9.l �9� 9 �.l� v° pl �9 p1,cc:5l �,ohn-

9 u->JS o>'°b-.o 9J �->l:z.il � �9°1 45 � .>1 J9., 
� Jl»,! .•• �fi pl,dAJ ..>-t.J 9 � wt.> 9J J:>1-> 

�.lp 
••. &.>l.v6 9 .1.0T � &l.1.o0 

:�->j � 
k►.!->� 

..u.JJl � 163�-> .l.OT � � �I � 
o� yl?.�.l�

.1.0l � �l.1.o0 �
:.>J .>l:u,g o� ,S,1,;. Jl.> 4::?-J.> .>.)-0 9 o� .>p �lo,'•� 

JIJi �� , ... ,,,l JI wt.> !J:tl�<:dl"-
!# � 

p- \:5'11«;t0l �� �.» jl * �

:�.>j � 9 p,.>Js> �j �lj 4 �-> 4-! �P 
!�.>�

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



199 UJY

�9,.•JO pilo,'1l9 9 clp �
,-.6<60 IJ �la� .l\.vi t, �I.) Jl.l � .,_, .94>1 .l),O 

�4 , ... ,,,J 4-l .1ljil �J 9 �,V,S:)O .>1'.P111• t63� 
�la � � &I-MD 9 ..1.01 OJ�g.> � � .sl-MD 

t.,,_v ... u-

:f.1j .t\.vi 0� J.94' 9 f.lj Ja.!'?· 0 '.1,0..)1

! �.1.),-d .•• pl�
:.1}.+.o � � 

�� � 4,1 O.IJ� �J,a.d .1\.%61 .IJP,- .>iJ �I.I �Jl
.•• .1� �.9>'

pJS JIS � pl9 i.soi ,.JA&- JJ JI., vJsl &l>l l..t,.>7 

!v� .�� s "°�

vl jl Jt.l J�I 4S .l9l JI.I � 9 �•st:• Pz!l.l.-0 JJJ ul 
-tJ.lfi l.11 IJ uloJS �T pl.9.J-) ._sLMJ,1 ,. 9>l �.9" JI 4S

v.,,.) �.H wJ P.-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



..1) \ ,'tc.:G �j JJ.J ..>Jf 9 �� 4 C �IA � 09p 4,1
r->j Jj 

r9J.> I.lo> 9J9' �..>,_),l,d �N � �� �1..)
..u.J� 

->Y. o_,1,.,,.?, rJus oJ49-> .,,..> �J-> ->JA 
jl , .. ◄ cdJ..> �4 o..>fi 4:.ob-A , .. ◄c4J..> pl ... rJI..> '.◄41 �

'° ��, Oj.�J4 9J Jl9-1 JS yl!IJ9� r� p1,cal .>J.J 
1J9� r� � � .l.:!4 p1.0 \J,1«.:o 4o> 1Jl:o �I-> 

, ... ,,,!\ IS,?,o 4J baQ
u .. 

:� J4 , ... � 9 0 '.:·4Jl

10.J..c2s �

:r ,.:,,,. IJ �, 4B4i 0t.1..c0

ul9 v2a->j '-'"°.P.- �� cUJl ... f..>J? �� J,2>-> � jl
jl ... clJ 9.>9 r..u..> �t,;9-.,_1,.,I jl \J 9-> � �lo1>t JS J..> 

..>Y. lS�Jl �� �I 

pS � 0� � 9 .l.:!.lJ.>. OJ49..> 
••• ..>J.9 1 "°

!..>>.i-4 � � �.:44' �'.>I

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d 9 � � JIJ 4!?-JJ J.JA,J� tU.i;5 �J.>1 1°3�J 
.:,� JJI 9 �Jl.>91 .U.J� �99-l

:IJ �1-l...O � 9 � '.:,,"• IJ �.,,;.. � '51-l...O 
�l JJ �9:! 9 '-"'°� �t �� .:,91 13 ba4 oJT

.:,Jfi 
:p- ,.:1c1a fJ �J..,....,.. '51-l...O 9 o� u":> 41.:, .. J.l � 

... OJ?.:O..,....,.. ra.,,J jl � ... o1i1 �la..dJ 1)4 ... '""�T -
9J � uJ? ,fcl;5J .:,.:ofb '51.� J.9 , .. ◄:Ii 

IJ .... �.. . �. J �--� 
��.u �J o'I ...,:z> ••• .,s '.:;,,,; 9J �l.t...o �J 4$1 ...,:z>

Jfi '-"'° �, 4A:i- , .... ,,t.J � 
.:j� '-"'° IJ �, Oj1'5Jfb , ... ·"•'J

.:,� � pl� ... vS ... .:, �.la �

:{) '.:1 .1, IJ �IJT '51-l...O 
. u◄ccciu ;.,1 �� .l"Lf� 
V J'w l,,.;I .... • • .;,-- \.-' • .;,--

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



JI �p .l...21 �1' � , ... ,,,� jl J'=?,411 &l.1...0 u loj ,..
jl '-"''41 ... p..>j Jj �p 4>6.o � •·•1 1' , 11661 �..,

..)9l 0� � 91 '-9jl:>

,•.o,49 4-l -:,.tJ.9-0lo J.1«1«£ � � 9 O.Jp � plUa.d.J

f &I "•:ti·� IJ ,·.:1.i u� ->JP- &l..1..o Jb d-l lJ 
... ul ..s}A.o 'i-',�, u.l...21 OJ� y

!�t.��9.dY

• p..> JS � 4Jl1 ,. \ ,0 J.J IJ d ,.. uA

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



200 UJ� 

4.2...calv-->l JP JI 45 f.l9,l &I O.l..)A .uJlo

p.ll.l � �J 4-1 b �IA �.l 
�IJ 4 OJ4.9-> 9 � � pl clJ J.l �19-.;.,a ... l JI �.l 

f.lJ?�J 
••• .l.OT f.lJ.l 

S"!� � �.l_),&,d 
... f.lJ? � �---�'v-->l �U..0.l .SJt,S �9.l..l J4 �, 

,�� �.l_).,.d
p�9.l 9 p.ll.l �� P:!'-" p.J 4-1

41 ��J &IJ,l ••. �I �J.>! J.J �I I.P.- ��I� 
l.1.J A_\ ctAA.l .U> .uu . ,,.,,,,, . ..  � .. . ... ..,. . 

�l.J.J� iJ .l9J lJ .l� � .>.;.,,,.,1 �l J.l ��lo I� 
.lA.l

ct.:=?JJIJ 9 J.o..>i J� 9 jl9 9 ►. &I..LtO 9 �� �Yo 
... �l 

... �i�l �lo &I..LtO 
.JJ.lJ uA � � 45 �"" ..)J.4 

-1.Ui� olJ 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



"° � · 48,d •"•O:d � 45 �pdl� '5'-" J4 '5'.l.:O

�J 
!->� o� tlJ� 9 o�JJ '5->� .l.:> \3 �1,h ... ,9 �I 

• .l..O I ..,o 9 ..:.J .H-" t°,,. 4 i 
0Uajl �t 9 �9,,..Y' t«>Jlo,t«::

.l..01 � 
.b�I 4 9 o..u� yl jl �l> .>-.;,,,,,t u9J-> I.A � 
IJ .lJ.>� O.>U91 1)4 � , ... ,,,J 45 '5' '5)'� cS .l.)A 9.>

• .lJ.>fi "° -u4

.l..l->� yl � s->JA 
� 1,,,0,>I, ,t«j.o 

45 �I.A JI� � 01.d '59J jl ... o� u-1.:!-> u9.l..l

l.l..l� '-"? p.>� o.>I.> � ljl.J..> � 
.>I.> IJ Pll?. y P-

u? 45 �1 u?---u? 16" s ..u->9-1 yl jl � '°"

••• ..) 9-1 � Jj y? '°" I.J..> 
IJ wts ,,,,,,I� ->Jts:ll� '59.> 9 .>J->Jsl u9� IJ �I.> 

.) aJ cl:.tw.cJ .• , l:,J I O C 1, > I\ \ ' & ollll!Ulh 
,T. • '-' ., �..,,.,.. ••• ,-

1 u? JJi. 

p->p�),t-d 
S' sS �.) ),t,,d

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



201 WJ� 

� .9 �.9.l J.ol �j JJ.J , ... o,,, 4.1 Jl.l �J.l .lJA 
f.l.J_..9.l �� 

-�>! l3 'J•?«< J� �ti.) pa J4
's?s,sO �l:;.. .l.9.l �j JJ.J J.ol '5\A J.l JI 

.lJA .9 JJ..>...:a J4 u..>...:a 4.1 � � .9 u4¼ '5laJ.l 
.9 4,_"llo.1.,.1 4 JJ.l� JJ4 ul JI d5 '51 '5.>I� .::.c< '5\A

JJ.ll:z.61 u� � .9 uu< d� d_"IJ,.1.,.1 u.9.l-1 
JJ� �l> pa � Jb �Lo �.J.9-0lo uu.� , ... ,,,J 

�.P uUJUJ 4"11,.L,,I 4 �
u-!L..u.> .9 jJ 'J·'·< � O.lJ �IJ d5 �,JI� la .l.)A 

d5 � '5la� u�.l 4 .9 JJ.lfi � � JJ.lfi d� 
.9 .l.J.l),! �4 IJ UIJ,1,d \ 0�..)1 .l.J.l� O.l..P uUl.)-sDb..o

.lJ.1:>IJJI IJ u�la 4"1lo.l e1,I 
� .9.l J.l 4.1 IJ rl o�JJ ot!i 

.l� o..>...:a 4S3 .l.l:?- � 
Y? d5 uuJl> ... .l� �l.l .9 v.,IS ul..,!l 4S3 � 

11.,.9,2, col 1 .l.9-1. co . .. .. 
u�.l J U:w I 4S3 � .9 ..) .k,o u U.J,,-0 � I '51>! 4S3 �

4S3 � .9 ..)� .... J,201- .9 .l.9.l ul J.l uA.>=?- .9 �� 
..)� y� �..)� '51),! pa '5J}I 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



IJ �.9:! 4lU. Jj.J '-'"°F.'- ,..lJ� �l> J-' �T jl O,»'i4 
�� �.9:! '5� 9 -'� yl '-'".1> �' ,1,o<,1, t3 9 431,P

IJ �-'? 9 �-'j JuS' IJ �.J.94lo �J-64 4 9 , ... ,2,1-' '5.>'.J 
�-'JS u� �t«t,1,,t.T J-' 

'.1?-.1J �J9-' �U«.:!lA , .. 1,d..\ 9 �-'J? 9.)9 lj �.0•1 
-'L,Ji 9 �� I� , .. ,,.,,1$ � 4S 4n:,J � jl � 

:�.lj 
�,, ...... 6-S _•J.l � • • '-'" .,,r-

4-1 oj:> 9 ..lJ.l,P �\!; '.�ZA '-'"°F.'- 9 ��

:� �loj pa 9 u9,=o l631o,1«?

!.l..O� �9� _p-1,,,J jl � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



L$.)L , ◄ ,?t 40 ,.:>. . .. 

202 uJ'-4 

... p.l,P �� 0� • .s:,,,;..

f'� J-' �l.l.11 � &I..LtO o pa� IJ �IP.- �19> 
f' 1.p-J>. O.lj , ... «1«:>j 9 '*=W 

.u..191 o-' J Jj � lo...d l 41 4.oA

p:ap 41..oli 9 �J , •• ac. p-.ll � 
9 o-,1,,,,.!1 J)4 , ... :C,J &.9J 419.J � �J9-0lo �JS:61• 

-'.F "° .SJl,4:s J4 �J �� 4l 
..U.lJl i� la �1 .... -',9! 474( , .. 1 cc!.J.l �.)_).&A

!.,I _>i &IJ,l .,Uj ,9! � � J,14�. J»%S 0
"° _pJ la � �� 9 f-'J Jlo IJ v-'J9Alo �.J,,&A 4 

rA IJ ..LtO pa P-d-' '5J� � �94lo jl .u-'fi 

Loi .>j .Jlsu,i IJ p.oll �9'! 9 f� � .lJl9 �� '-I 
91 �� 41 �� pJ¼l-> , ... ,.,Jl91l �J2,1s,O &� jl:,l;.. 41

� p)l+J-> 41 9 ->J9l JJ IJ � ._,4..».

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



48:b b� jl � ..,.,._<6oi &,>� �� .9 P:!� � .)Jl.9 
,�.9.>l i4 � 4 IJ 

'-"°..?.' �.jfi jL. IJ ..foJ.j .9 �.j�I J�LAT �� 
0llj � � .9 ..,_,s ..:,� J,g..&Jlol u.9J.l lJ �.l.9> 

.lj IJ �4 ulAA � .»l 48:,b 4.AS.., 

:� 0Uj � � Loi .l.9-l dp �

f -1:!.1:!.U .9J �.j .),-,d '5.Jsk 4:?--
-� •ttO&- .9 41,u:> ...a�• V• �� 

J.9 0.91 icu..>l � ��9 Lo 0..,.9-1 J;Jl 43 U91-
L. 0loj P" -1:!4 bj.t..,H l 00,d 4S �, jl � .jj 4S .9J �

... f> lc1«J,0 .lj �,.., .9 �ts 
�UJ s-b..l..«2J .lJ 091 '5.Jsk � 0..ua .lJ u.,ts 9 �1.., fil 
.s �I jl � 0..,� "''•1,,.1..,J4 u.9>.i-1 ..l..O� pl 0� 

!b.lp Jlj,9 �J,l ""J-'J
� �l �.9J .u "'•ao yl �lA ._j .»
.l .9-l b.l _p J f ..>9 �.l .),-,d ••• � "° � lj 

>1-soio tlJ� jl IJ �� ¼,ol.j .9 �ts�� 4Jp.9
S°.ll.l � J� b�

�t:>- .9 �..,_,s j4 IJ J.l �.),-,d 4 ..,�1 4S J��l 

�.� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



·L • . 
L$J , .,,. do,> 

. . .. 

9 _),1-f,1 4-l 9 ..u� J� �la� 9 ..)j �la� 4-l ..)4 

..U..)J,9> �J� 
9 41, .. ,,.\ 4S fJ �.9-<.114' �..) � 4.�l,,.J �.J�Lo 

..U..).9-l 0..),9 OJ,,tOb-.o fJ �,.., jl9� \,oQ

Jt\'?"4 9 �JJ.l �9<.11ab 
..u..,fi u-0 ,.S:.1L1, t)J.J�lo .-.o,c1 4-1 4�1,,.1 4 ..,JA � 

\11,1,l..u u"b Loi 
J9� �J.., 19fb J..) � � t)J.J�lo J,l.o9<.1I" 

�l..ut J-1) �IJ.! o..,Lof 9 ..,9-l � �IA1>1..d
..).Al ��4 �

4 9 o..,�f J,%.'.9-<JI" J9.., l3 J9.., '5.JI� d ..,JA � 
.,U..) Y. cl .9 J..Mb bla � 4. �I, d I 

�.., 4ll> J..) � c _).%>..) �T 9 �u �t '5J-uA-l �T 
..u.., 9-! � � T � ..u.., ,.., � lAJ� 

�.., 9 � � � �.l.J5 s.o 9 '5.JI� d '5..,JA
..)J-l i4 � �wa.o � fJ �la 

'5.J\S ..ul91.zoi ..Mb..u �� f;la _).%>..) tJ 4S .-., .. ;t� 
.l..O 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



��P::11" I°"' .) Y. o..ua cU:),. � � I o � I°"' 
!-luil �� �� 4S �->" 

.lp � �J.l l+,.JiJ �p.11" jl � � IJIA .)%>.l 

�� 

4.! �t,,,;,., 4S �_,J:; 9 JC,i �IA.>,%>.)� I°"'� 
�� '°"' O.ljlU 

�,.l.l ylJ �.) �.) 
�.1..0l 9 �J � -lY. o.l.llo rce«al 

��4J��i4 � 
.) >.t0 9-l 9-l pJ Io ,2, ?-

-l l.161 �� J.2A9--<.1I" jl 45 ... .l� � JAl 
r.)J Jj �I o� .,>6 �IA� 4-!

�.J�Lo � 1J �� 9 \.Tel �lo,2«?- 9 .l.ll> .>?- 1J �>"" 
�9.) 

.)� �� 4-l 0� � �IJ �.) 9 ..u, .1ll/ �,g.6 
� �.>"" ••• �l.l.l J.llsal �J olJ J.l 9 o.u� �J 

�� 

_..,9-1 o..ut r,'«?- .bA6 I°"' � rl.l.ll rW 
�..\:!..) �'.>I 
... -lY. �I 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



..l.J.U. O.>� \A ..)2>.> 4M

->p ..,4 ot!l "11.)bl 41 � �I 
�l->.>1 "',.,.,., 41 ,-.d � o.>p � 

:,-->J � tu?.-9 ,-w u� 4 9 -1..Ul 
�, .. 

• -., .. <,,, �->p tuP t.J"> 4S � � '5J?.- �>-A
�••·'·::- &I..H ..:..6J • osac0 p)..l ... .>.:a ->p �••·"?

� � �'•·'4?-

..u J.! ..,i y> .,) P j 4 b � la., 
..u� JJ-> lj ..:..6J � ..)11.,,9<.11• 45 f-.1..l..l ..)JJ,MJ .-.. 1,J jl 

�b..H u'•10,d 4l P-/...l f.>.I � 
9 �J jl �la� u� o-1.lS 9 �I � �t.1.0 Loi 

44'\ �� JJ..l ..," u< .9-0 '5..lJA �.> � � 
->po� b �tu, 9 ..}Jg.,o ullbJ 

f..lJ�J4� 
ft ,6s,t«it•l �l.1.0 ... u,,1,� uA .J.JS la 4.;tl'3 

41 4S .>91 �.> .bu fl ,,i,1•it•' IJ �I �la ->lv' 
.>j "° � 9 .,-,....,J ,� J.> 9 .>91 O..Mal ru, ..

4SJ IJ �la.9-0 ul� 0� 4S �j 9 0� �.,.,1,,.,

.>91 o.>p Jb

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



'-"° � (Gd\..JI ..s ,ada:,, JbS .,,'> u< j.o .S.J.>Ja 4.,,,,l ,.,I 
f!.Jfi 

fJ _:,l,,,.et. �'r,,d, 4AA 4S �,9,--... :tO 9 .Jj � .JI.J .l.>Ja 

-llJI� JuS' 
.J..)A 9 .ll.J.91 JI.J � J.J -'JA J�.J fo,,o I.A jl.lll J,,t,1 .SJ

:.J>.t,0 .JY,)i y_y,e00 9 o.Jfi p>I 
0_),2:)-.J 4-l 0J?60 4.l

... 111,( .>l la l.1..0 

..u�� 
JI �� .. �9-' -:,Lt,10,0 � �.>j � 9 .J..OI i4 pl� 

.Jj -�l=?- IJ �y.S .... ,,.J

� p)9 ... 4J-
••• L.sa.>1-

.J>.t,0 ->� IJ pA◄,OI ••• .J.91 \,.JI 
-:,.9J.> � IJ Ps!l.JI � ,,< .t,o .S.JJA 9 ... �->j � 

.llUcS� 
f.lj � .�s'?" OJ� �� .,sla �.J 41 f).JP.-9 4-d 4 

ift J9 9J fJAlp- �l.tS ... t.JI ... � �9-
d_p '�l?° 4l fJ \,.JI .JJ.4 9 � 47,Hl �J.<dl• .,sla, J.J 

.JjS -Wl vd"°J jl IJ �J.<di.

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�� � .,� � U>li.:a �I o� � 
!.>uil uA � �J:t-O 4S � JA 

.,_,s uA u� ��JI�� IJtA.>%>•.l 
�� 

� �l.1s1e1• 4S "'"'� .9 .,t.i &'- J.%>.l vd-1 ttAl!l 
�),dAl ttA O.l jJ \.,.1a 

••• �,P.- '-"°
�l..u ylJ �., pi., 

�..l.Al .9 �J � .l9l o.ulo rt1«6l

�� 4J �»° i4 iJ 
.,� .9.> .9.l p;lo,1«?-

.>l:al �� .)2Ap.1I• JI 4S ... .>Y. � JAl
�j J.; �I 0.1.«21 ;j &IA9-0 4.1 

�.J.9-0lo � IJ �� .9 ull �lo,1«?- .9 .ul:;.. ,P.- IJ .yJJ,,,A 
�.9.> 

.JY. � � o.1.c21 � �b �., .9 .l..c2, .l.al tSJ.9-9
� �..),a,19 ••• �l.u J.>lsal �J olJ J.> .9 o� �J

�J,t,O

• .>9-1 o� r•t•?- J.:aD ttA � ,.1.ul ,.lAJ
��.) &'.>I
••• -l9-I �I 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



· t, • . 
LSJ ,,.,,,40,> 

. . .. 

.U� O.l � � .J-%>-' 4AA 

-'F � ot!l "11,>bl 4-1 � �I 

�l.lJ,l J1«10,d 4,1 �.li � O.lp �

:�-'J � �..,?.9 �lo.1 u� 4 s -U-4

�1-

, .... ,,<,,, ..P-'P p,--'fi IJ"> 45 ,� -R- '5.>?. �),,,A

._plo,1,� &IJ,l �J , Asa.o pl-' ... � -'P ._plo,1,� 

.u LI 1,. .., .< • L I .,. t�..,..r. �):> '.)J J • J v-
.u)l J.9-' l1 �J � �9"�'" 45 ��.., �)AA , ... ,,,J JI 

�l-'J.l v'i,10,., 4-1 �.., �..J � 

9 �J JI ��l,l u� o.l.JS 9 �I � �l.1..t0 Loi 

4A4' �� J9-' �� � .s..,.>A �.., u� �,� 

-'.P o� IJ ur.!�.9J 9 �J� �� 

�.lj �J4�

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



f ':1'•'•d•J �l.1.0 ... ,,,.,.� "° .J.JS t. 4,t)\3 
41 4S ..,,, "",,,,,.l ha6 f 'J'·'•.t•' IJ �t \St. ..,l,u.6 

.>j "° � 9 ,-1,«U l_ga J-> 9 .)9l o..Lol r'•·d
� IJ �la� �� o..)W-0 4S �j .9 o� 4:>,l,111 

.lY. O.l_p Jl.l 
"° � Pl�I \S ,a.,a,\ JliS uO ,,< � .S.l)-0 4:>,l ,111 

�,..,.,s 
IJ �l,1,.!t.. ct:>,l,,al 4M 4S ,._,,.19,.;.,;o .9 .)j u4 ..,,_, .l.JA 

.1.iJI� JIJS 

.l.JA 9 ..1.l.lJl Jl.l � J-> .>..)-0 J.97,st, fotso la jl.1.ll .>tJ �

:.,� .l\,u.6 y,>h.oo .9 o.>fi p>I 
Oj,7>.) 4,1 OJ.9>';1iO 4.J

• -• :«< .>l la l.1.0 

�A 
JI u4..>=?-.. � �1,,,,.,,. � ,..,j � .9 ..Loi i� pl� 

.lj .$',?- IJ ,.JAS , ... ,,.J 

� pl.9 ... 4.J-

••• L...JJ-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



J��, 

J.>64 Jy;i IJ �, 
�»> 41 1J (6s!l.JI .._,. u< � .SJJA 9 ... pJj �

.1.lu.s' �.9<'.dl" 
p.>j ...,. � OJ� ...,.,P.- '5\6' �.> 41 f-)P.-9 4.0A 4

� J.9 JJ pJ"lp,, �uS ... L..JI ... � �J
clp � 41 IJ l...,JI J.)A .9 � 4.%..u-l ��<:di• '5\A JJ

Jfi � �j jl IJ .)%..!J<'.dl" 

pll �� JA 4S '51 �IJ:!I J.l>J olJAA 41 JIJ � JJ JJA 

.13..U..J-> �s.<:.11• ··•014 4-l ..:...J,I.., 
JJPJ.l �J%J.,JS'.:1I• 4S ->>.iA ���I

.Jfi j4 1J J%J...9<'.JI• &l.J.J JIJ � JJ .J)A

pJj...,. � l6,a

� JJl.9 ��JA 
J9,! o� d>elto pl-1.l .9 OJj & p)u..ca.J 

�J � 9 � � -w., 9 ,S.11«1, '51.1.t0 
J� �loj pA 4.0A ... Lo 

J,$.>J � � t. ul 9 .1..ol J.) JIJJ.l 4-l �J<:dl" 
-1JJJ,l 

f � .>J� )i,l p,s!L...si)I ,pl 
� OJst,> .9 .13..ua t.J p,>AS jl ...,..?. '5\6' �.,, 

.p:L2alJ$ ,ul.13.> '5i 1J r'sfu �lA.....T J-> 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



206 uJ'-4 

'59.J 4l9J �» -:,lA...tal » 9 ..,J J9.., � � � 
.ulo J1.a.o .)9' -:,T J.) L..,JI 45 �p'.dl• 

..,91 -:,.llul u9.>M Jl>J.l 9 ..,,, .. s-,11 b � ..>JPJ � 
..)2.lp:5la. 9 � J4 uA '� .9-0 �..,.)') � &IA J.> 
9 's?«JO �1; 9 � 9 � � �..>g:> J9..> �f..1.4 

!..uS .b� �,.., -:,IS'..ol 4n,JJA

J4 '5la J.l Jl ••• .1..0T uAl i4 �

..,;5 '-"° ,s:.s1.-:, �,.., pi.s:! b u�.)J) p:z...JI� �, o� 
4 9 .lJl �(a.., '59) �.., O..>�I � Jl.6 ud'°I 

� ':1:;,,, 1J �u..o ..>91 0..>j J.; .)%,.:9<::5la. 4l vd..)%.a'I 

••• -:,� )A �4 .>9j
jl p·'·=?- 1.SJJ9 � �4 ctl� ,S.sl.11 '5� &l.1.a0 lol 

pl ..v. Jj -:,lA...tal 4l 9 � � ud'°I 

41..oli � 9 ..>91 # �J uit� �.., u� .)') 
�l.u �4 4 u,ll.1.1>. 

p>de! b u9> �19 p:z...JI�
9 -1.i!J-) �4 ••.,$4 '5(a � ••coed 4,1 9 ..>j &..>lvi �, 

:..,j ..,lvi 9 ..>..Ja -:,l.}d.91 
!u�JA-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



� �3-<.slCb 9 .>.Ji �IJ 9 � OJ4.9.l �� 
r..>J � c J..>J vl .9 ..uLo � � vl JuS �J.l 

� vl 4-1 .J.J� Jt.:<Jl<b 1J:!I JI lJ .)� o..ulo ct.Lo� .l.lll 

.l� o.>.JI j.,J ioJlo,'«?
v.9� �.9<J1" I)� J.l JI o.lJ � 1J �1 Ji-l 4!?-J.l .l),O 

.)� 9 .>.Ji � .)� � �� J.l c I.SJ.9Alo .1..0l 
J.l � .9 i::...j_p b �I vllJ 

.1..0l uA1
!r.l� o.>.JI .)�

.l),O c vl JI � 9 �I� �PJ'" J>l.l IJ �I .l),O 
JllS �J.l 4.l� .9 .>.Ji .ul: ,SJI ,,, 1.Sl..1.iO .)� Jb 4!?-J.l 

,-�� .l),O 
�,� p.ilA.l I.S.9.) IJ �.) O.lj , ... ,,,>3 

�u; 4 �� .9A .l),O 4S r�.) uJ.� I.Sta 4,2,J:;, JI 
4.ll�.l .9 clp 4.lU«.l lJ .l),O v.9> � dJ� .9 vUAJ�

.l.u> � 4.llJl.9 
"'' ,o) O.J.J.l 4S 10 r1,i .)• I 4.l - It' ,S, l.,, d..1.iO Loi 

- - ..., � - " 
.l,P .l,Pl,J �� 

9 �,� ._;,J.lp 1.S.9J u� 1J �.) cul�.) ..S.l),O 
.l� o..ulo OJlS � �I o.u> 

v? v.lP v�.l 4 .9 .l.J=>-.>?- � � .:-u..11� 
4-l � .>2-!9<JICb I.S'4:z.ll .-,o,ui JI 4S r '.:Of,P v1tl O.lJ 

O.l,F ,Sjl ,,, 31 
.)� o.ljS ,SJL,, v� .}O

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.>=Ll.P:J" 0� .J.l , .. ◄Otd 4,l IJ '-'1•1·d" Jl.l 4-:!-J.l .l.)A

�p .b� Jb-J.l 
� jlJ.l v1•10ed 4-l O.lj u? �..)

O�J.l d.,l .9 , ... ««««1«l .lJ1.l.,H f)_J , ... u,l,�,.l� u� .)A

.l_p JIJ.l 1J �� .9 .lj � �v:11" 
f).l.P �I!) �, >l '-"'� 4 

... JA.l.l .91 4-l b �,, . .,,, u� JA t1 .l)d.o ..)� ..,JA
4 9 �,� �? >l 4� '5.9..> b �,"'_,, u�JA Loi

.l.P "°�I!)� q�

.lj q� �14,l ,9 �� lo , .. ◄Acd 4-l ��

�p '5la ..)� �laAJ.l �pdlO) .9 •"•u•z IJ �lo,1«=?

J4 .9 �� .9 �� Jl.l 4-:!-J.l .l.JA .9 �I �I..»

u�lws 4.l.l.l jl '51 �P 4-l .9 ..).}..)JP- (6" 4-l �la

•.• .9 ..).\..)J? 
0.3j �T .9 o� J.'?'Olo "'::!40 '51.l..aO 4 J-'dP�" ..»l J.l 

... .Jfi .JJ? .H �j 4-l

.9 ..)� �la.J '5.9.J �t,, .. s"' .9 .JJ? �j ,9,llj 4 �I 
. �a, 4JaJ 4J 0� .<,t«> ��... v--� .� • v---

f).J U9 I �j y ,9,ilj 4 t6" �
�,..).) �,..).) �,..).) �? ul:!� va '5 4e0i 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.... 

• -./$;10 t..,J-' 4S ��� .>I

-'91 o-lAt �J-' Y.9> pA � .)Ml_,

: .::.J& � L.J-,
,� 9J � p:w)J,2) p:z,;J,.,,;1Ai Y.9> 9J �? �

f"-' J.9l P-'.9> 4l.? j t p:z6 J � 
:p:;i& .9 f"-'.P � � �

143 L.d ,-•• 1, ,-
. ..,.-- .. 

� jl � &' 4,11.5,'s '1fo �-' 4 .9 �� O.lj �

� -'.P �16,1«?-

!p� r·'«?- 4.1.llSIA �.9 J.2S-' jl .l.l4-
:p:;i& .9 p-1.d..>.l> 

�?JS.i

:..:.J& d� .9 � 4Jl>�l -'Jl.9 -'�l yl? �l.9Jl
!4,1«:10 p9414l.9> l)�IJP-' &IJIS ..,S

�, 4-lblS JI p.ua d� 
.<, .. , Jt.o l..«ejJ 

:..:.J& O..IJ> 4 l.J.l .9 f-'J •1�

� t,J,JI '-"''� � J4-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



IJ u19Jl 4S �j J-'.J ul J..> 4S J4 �91 jl JL.a. J� 
�� �..> 9,1 0-1,!..> � I 9 � � JA J lJS Cw.d..> � 4, "",, I 

... ->9-1 o..>1..> tu� J9J �l ... ->->9-1 
IJ ��J.11 9J4 4S � � ul JI -Ull olo 9-> Cw.dJ-> 

��.., oJ49-> p->fi � � ul>.!I 4.1 �.lAT �,.>l 
�->J--A � �-:> J.,J->l.>1 !4.l J.,->.9>-•.• ->JI..> �.., � 

cCZAa I..> � 9-> �.., J--A .ul l.l..:!A � •.• ..,JI-> 
!u6'.6o��

Jl�l J.s.J..>l.>l 9 91 ..• ..>J->fi .s..oS � �->l:u 
..>J..> fi u � o..> I� l> JI �� IJA 9-> �

..>J..>1-> P:!� u�� � ct....a J-> 
o� � �P u�JA JI -Ull J.ii ct.?-••• ->lj..)6J, 9

!.J .ii ct.?-••• ..> 9-1 
�, � �6- 4S -',g,1•d-4 �l.us 9..>

�1,.a uU...�oCb lol �, olJ 4./ 9.) ... -' U>;tO

�, � �.., !lol ->Jl..>J � 

... �J2.o 
..• ->9-1 � w.., �9-> u� JA

9 � � J-> �->l:!J �\£\�,��_;I �->l:!J pl l.J..> 
.m:i 4.lF \3 ..,J1,1,4:to �l..>J-> 4.1 yJ ul9Jl 

� J-> � 91 9 ->J � ..>I..> J.,J,,A ul9Jl ..»l J-> lol 
->..):tA �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



208 UJ� 

!L...J,1-
4.ll> �T o�J-' J-' JI� u�-' 4 9 r-'fi � j&AI � 

p,-'J u;.� 
fJ l°':!9.)4 �'-0 l...J.> l4f � � IJ f1'�9.) u1•10cd �

:-'J � 9 i:;,.jfi

u� JI Jl.9:!T � ��� �� ctAlo 4-1 � !p,.9Jl
oJ� vl � 

'5�.9-4 9 -''-' �� ul9Jl 9 l°':!�..u> JI� 4 l)IAJ � 

:� 9 .... ".J � 4-1 1J JI�
'5� JW.}.! 4J!',,_

:-'J � 9 -'fi -'F r·'·?- JI� 

riJ:JO �.) OLo � r3-'? �
p,-',P � p,l.,T 9 �J u'•10,d 4-1 J�

4.1� �,9t.T J.l j.olS �ll<Jol �I 41,cc=?-J� �

riS:Jo '-"jS)A

4S uiAA .. Jl.9:!l J·ccOI\ 9 4.IL... .>'6?' v:!-'J.ll J.ll.4 .. jl� 
yJJ:.. • .·� u-1� 9 ul9Jl J-'l>l 9 -'� �-'j&AI .>�I 

j.9-4..>4 9

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:d ,,� 4 jlJ-d 
u�lj jl �� j� � J14 �9 4od�lob. ��

�JS� �I � �6. -'Y '-l

�;.lS \.PP" .91 ot!l 
lol •.. d.Alo J�----'.9-1 .J'-'.J4 IJ 

I� 

� ha, .. � 9 ..,\%91 � u? 4-l J.J-' � 
Jl-'J4 "-Alo.9-' jlJAA r.l.01 4Jl> u-ll 9 �l.>ll 4-l �.9 � 

� bo,d "'1,,� � olo.9-' 9 -'.9-1

jl '° F-}..l �, 0� 4 ..1.ll.93-d,O O.J49-' � IJl.l.> �.9 

� IJ � �T -'.9+1 ci;S �� "'1,0,1...c .9 �-'? .l?.-.9 
• .l.lS

�,.., JIJi JIS:!l .9 JIJAA 4Jl> �.9.J 4-l.9.J �4� .J-'

.l.i.l.OT � Lo � 42&1� ..:,l.§91 F·1•�

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



209 UJ� 

:d oj.ol, 9 � w., 41 o.>t,> ul9Jl 
� v'''do J\IJ� ""6!«21 �.J olo ,·.ao. pA y W.l
!.J.P '-"° o� -:,l9Jl 41 o.J-.2a .J,P ul'o•� � L,J.., 

ft.l9! 42.1tl.l � IJ ptl o-U> J9j 41
:,·d-1.ul i'-! 9Jll jl,l v''·Jl 4 jl� 

� ib. 4,1,:1zo .)1 -11 � jl-
:d O.l.P p:;-1 �l9Jl 

.9J ��,.,IJp.J fU.9> �I.J p.2-iJ � 4.dl9 �" � 
vlJOccc:514 � d\.ol �l,.)l J\3f J � v09&

.41S' J¢1jl 4:t:«'t 9J plj OJl.>i � ... p.,Jlj.J 
:d 9 � �19JT ,·.o,d 41 9 .Jj � uDJ> l! W.J 

�..u. Jb.- �lj 9J �-'JJI jlJAA & ��

:d l..J-' � 41 o.>t,> o.,j ,-.4,1 �l.9Jl 
4l99d.J p,ti6:tSA ->\.,., "63., 41 �� l..1.> 41.)fl W.l-

1 & • , , ... ,,., :./"ti' • • •

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



-ul, \SI..LtO 4 pJS J,.m IJ f-lJ> �Ip) i!,_.., 
4l o_►.p, .9 'J•',< \J1,.<,1t 4l �.., jlJAA .9 �Ji,!..u>

:� �lo,2,� 
f &.u � JI .9:! I � 1.,:r 
:.lp pa� o..,_,s p>I 

v'·•• �.9 ... �I .9 -.S:....� &l..v. o.,>Jl!J g; �JlS 43.9 •�o
f>..,? f>..,1.JJ .9J �I?. pl�.l .l� �lv,_,o ,o� � 

f>-'A.91 
-Ullo pa 4 urll.J.l iJ J.l .:,l.9Jl .9 W-, fUll� i4 .9..>ll 

.JJ.lp � _g.l 4.l .fa._ 4 •'«.10•

4_jlfi,J Jl�T 4.1..»I olo I)� jlJAA � 
:..:.JS , ."1'=0,0 .9 -,.,s -,_p r•'«� JIJAA 

JI� l \J � L.c._,.; ... o JI.JJ u:4'= 4S 4.2a 4 .:,� J,2,>.., 1J l.,!l
\J l_,!lo3lu �Lo .:,I.PJ ... �I 4AA \Jl.,!J 

IJ ¥,o \J I.PJ Ip JlS \JIJ!l •• . 1.i!I..J u. 
f> ,1:>J l1 p%J11.1$ p;t. ... &� IJ �..,

:..:.JS \SI oJ.o 4 � 4 jlJM 
4JS p,tl.9-)Jj � J.io .ll�o �4 \J.91 4.1 I� �-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� .9 f->j 41½- J-1...} �., u� 4
!o� t-9� ��->j-> 4 u.9-l=!�l \dl_g

:� .9 ->fi pl 
OJI

• -.. 1.t! u;....J L ·� . .

... .9 JlS ���----� j1.o
:� .9 �..u;.. 

!���.9 1-
'5.9J IJ � .9 �->J.9l J-> IJlA 4lj .9 p:z9J J� ,·-o,d <4 

��J,%.llS 
�� 4S IJ �J dJ� .9 4P '5\A � ylS 

�� J,%.llS '5.9J � IJ ->J4o �_pJ b P:!�I 
�.>fi � .)...d '51 � 

.>l o� JAi �J-> jl.)OA o� ol!l .9 W.> ->fi o� 
.,� J,%.llS

:� u:>.,1,:1; 4 ul.9Jl 
4 lo,-

,9 � I.> .H .)d> ,>2-i lS 1 • • 0 c d 4-l l,,.,b ,9 jl.,)AA U lo j pa 
'5.9J �.)...d 4 .9 �1->.>l � ylS .9 4'j � '5JA,l 

..U.>,P t,9� �),&,d 4 .9 P1,cc,1«i �I.),:!� �.9 �UIS 
u->J? <4 

:� � �., 4 w., 4S �->fi � u�l!l o->j '-1! 
!tu.JI.> Jl:!.9 4S �I 41.ob. � t; _g.> f �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



��I u�.}1 �19->.:o � 4a1:>J ... lo_gJl> ��IJI

�� 

, ... o,,, 4-1 ctJIJl9 -lo:!� IJ �I 4-1� , ... ,,.<11 �l9Jl 

:� 9 cl _p ..,fj.)6J, 

� ib. f.l..t:-0 .>=:" 9J �, 9 � �

:� 0.)j � ..,,j� 

!f..,_,s JlS � J4-

..,Y. �T '5..,� �I.H ..,fl>6Ja 4101-

Jts � ... f�� f..,? jl j9J 4.l� JL...a J� � .:,.o

!..ulAl �.)_>.d 4S f.).P 
* 

�..,;5 '-"° d.a..P 9..,� 9 f.U� � J.) fl� IJ �I 
cU:>-1.ul �la 4.1� J9.., � 9 o..,�f �i�T '5�

9J (6" � 9 0� � � '5i 4.1i 9.)� 9 .lJ.)Y. 

��..,9,! '-"°···��� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� 48�• 4
41 .... u.,� ��SJ l,)X>J ... p,dcdjl �■--t

uJ� ;_,,/$.do v9·�4'! ... �,,,.!d<4 OJ� U�J,P 
�.,J., J� 9 J}d.o � �I ,do=?"JA 1,19 � �->-I

.JJ,l .$.)A .wlo p,!1.)l pA �Io� Jo>2.o 4S 
p � � p 901 ... tJ"-{IA

u lA.wJY 1J �Y u,.1,,., 9 .,� �iJ+OT u9J., �Jd 
4S JY, \)Id 9 Jj &}J.J ,So,1•� �IJl 9 .,,,i.,fi '-"°

�.,S '-"° �j lJl � JJ IJ�I 
�J '�P"9 l 4-1 

�Lui � 15l;l lol � J-, �I jl �I? u41 
p:ziJ �i9+0I ,-•• ,., 4-1 plu◄ .ttJ

�IA.9-0 ,.,_,s j� P>.JA JJ.) jl IJ 4>.J� u l9=?- J,2.>J 
c..2tl., 151 oj.o� o� 9 JJ.l 4l l..>-&l J.l..O 

=� 9 ->j Jj �J 4-l 0..),6>

._,JS jA:J d .92d4 u l:z...aJ � \J
JJ.) J..l.i � 4S pJ.,S ..JII> ojb ... p->uil p.,J., .,Y ojlJ 

-� .,.:,A J,i,19 .,.,_,s PJ9 p:w,., J..l.i 4>. .. pJIJ
:p�\J 

14J-• 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.->� � p,:!1.>l �b ->� \.,)'"�'' d5 �I 

... ,.yJjJ-
�4 � &I.J..D p->Y. 4�; J.olS 1J �I J� Loi 

.)� IJ pl 4.l� �9:! 9 .)� f14•d 4-l �' .U. 
->� 4.ti-1..ul � 9 o.1.l�.R- b �->, 

0-UI , .. ◄•fled f:!�� 9 4.l9J • OSl,O p.).> p.>p ...,.0 oJ">' 
p->U91 ...,.o ->� rt•'·� �9:! pl 9 p.u. � d5 J-ll �T

:� rJl:t....> � O)d> .)l>� 
j9J � &.1.l .y,JpJ � � 9 JI.>� pp

..foJ9.> b jl..uL. 9 ->J r1,,u �9.G &9J IJ u,lj �LoJ � 
.1.l� 

...,.o.P.- 9 r:i1fi b �I ->),«,Al&� �-> p->IJI �-> 4,
.)� O.>�I Jl:L...� � 9 .>p ->4 IJ � 

:� I.J..D �9� .,foJ�-> 4 plJT 9 ->J P-:!l.>l u--<o,'•�

!4��? J.l.9 �I .:t,>alp- &->� 41o�l-
�l 9 �..u:> � 919 p�..u:> u,lb- ._,.l 9 ->J-> �Lu 4

.) I.> .:, J.99 IJ .fat 0.il:> � ),«,Al L. "° _P.- 0 • .. ,.,,< jl � 

••. p->J Jj �I 4-l o� 
... ��b��l9=U 

pl� �l. .. o->fi) I� 1J � �I ..• ->� p�.llD J-> � 
! \ c't•jO �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



211 uJ4 

:� u-4.>:?" 4-l � � 
f..t..2J� 

'51.&\.9-4 4-l �..> d� 9 ..>J? �13 �..>? J9..> u-4� 
:� 9 ,;,1«< �J-Gll 

J..> 9.>l&\ oj� v..>JS �� 9J �J JJ.J Jot< IJ,9,4lo
.►. lol v..>� � �I o� Jl9I ··•a,ui JJ.J � v..>J.9l 
� �..> .l.14 ..>l.>91 9 � '51J.9Alo jl b � ""'°?"" 

!�j � ciJ o� ":-'T �..>J-6,d ••. ..>�
�lo,'4?- 9 .1.0T �1010,«1 4-! �, 9 �..>I..> UJ� IJ rM1

..>�b,wa 
:� 9 ..>p �I.cub� d� 

� .l.14 �I � J� �I '5'-'°?"" 4-:! ��� ..1..:!4-
4-:! �?. J4 91 r,cc;i..> ,f:!..>fo ,� 9J 4.19.9-:!..> y;S.J 

41�1 v-?'J" ?� 

� \ ,,1«< 8 cOC .uAt ceOC 
r .. V.. � '-'• 

.1.01 �1010 cd 4-! JI..> 4."?'" J..) ..>JA 
:� �I 4-! o.>:!> 

JI 9J ..>l,9,4 9 vU.WSJ� �-H ..l..:!4 �it o� �tu Fl

fO-'J�.J-' IJ.%>..> � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



-:,.9,1,l,«1 �.) ->JI� � IJ.)J.91 i4 �4 '5U.J,b> 4l!\Ao 
o .J-24.1 � u,> I..P.- uS 

JJ.J 9 o..u. .,)C-i 9 .),F �� O..U.J,l '5.9J 9 �J '-l �I 
., � 4.%6 J ., p �Io.,,?-

o � �I OJT

.,? l3 .9 �� lA �Lo JI� .9 .,,., IJts:3 � 
.,� o�I? � J.) �I 1Jt.-wsJ� 

�JI� IJ �I v•·'«!>ll 0\a�

• .)9,1 �.)� � J.) e-JS.1 .9 ,..,JS'-"'°
.9 �JL.tll jl ... �.P �� jl IJ �l_g.; �...»l �I jAc. 

4-1 � f .9 v-4..>=?- .9 ,.., JS , 49c0 �.P .9 d. I? d. 
.»l J.) 9 .l.l.,.,>S' .9.J,i 164� J.) IJ �JJ-1 �.9.lJL.,, J.9J

�..u4 t? , .. ..;.s '5.9J 
••. .lJ.),F �.9la.o \J%,11lf 9,l l3 f l�l·d &IA �

.l.l� 41,,,1 .>,>l lol 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



* 

�.>! J..) IJ �,):!� JS�� 'JO«d &lA �,.)4

r,.,f,., JIJi � �9J �_, 4 IJ � 9 .,u,.,Y. 
�¼l 4S ,.,f.l.:tO JI"''" o� 9 �,.,Jlf 4-1 ,-◄,1-1,., jl.>,d 

_,.,Y. 41,uJ IJ �lo,1,?' 9 c),.)',.) pl � �9) Jl�l 
�I.JJ.l J,., � w,., 9 _,JS "° �J,., IJt. ..u4 ,.,,�

,.)fi "° �,.) ..foAl;� 9 ._,1J� 
�� 4,1,JA4' 9 � 4.ll:i- ..)Jf 9 o,.,LoT 9 ..,,.ol> 'J«1,,o 

r_,Y- �IAJA 
�lAJA Jl.,v. � Loi ,-◄,1,1..u �� ul ��

..U..) fi "° � ,� �,.)l:u 
:d w,., � oJ.d> Jl�l 

p�,1,I� Sp p.tJIJ.l 4S �I�� 4-1 9J ,-◄:al �'-l-
!._;JJ� � � � �� u�I '° �

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



J.j �lASJ ..sJ 4-1 �� Jl�t 9 .JJ� \;;.. �.» 41 � 
:d 9 -'J 

!�I>'=?
:d 9 -'JS �Jl 9J W.1 

�,,J ,, .. ◄,,.I o.J.f) dJ� �I� dJy.:, � ��-

dJ� 
u'11·"� -'Y. �9J dJ� 

:d 9 -'J � \t� W.1 4-l o� �l9Jl 
\Ja6'\.:a i ... 9J o .J1) 9 � 9J � '--' )A

� � p.§131 -'Jl9 � �l?J.l 
� \1.·'kS �t� 4-1 �-' �.JJ �T ��

�Lu 4.l lJ �IJ 4l� 4S � �4 � J..i.lY. �
\_:o,ca JI-' � �l.1 9 , ... ,,,1� '-"°

IJ C°':!.9-0 �J ... -'Y. 4:z,,,,,,; (6:!IA.9-0 �9J �J \Jo,,. JJ
�.1f.JJ.>,#l�9� 

\c11.1A � �IA � �J,J,Jl �,J.l pJ.1 
.JJ-1..)SJ �I� lol ... .JJ-'Y. �41-' lA � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



o� ,-◄�" \Jloj pa, ... -'� dJ 9..)9 IJdAj � 9 o� �l

-'9-l d:t,1,t1S ���,Al� �IA J� J..l �..l? jl 
• 0 .. �-< .. • Alo. • ·� .. -�-, .,, l..u:j-0 �_,) J� \.,◄cU,u J-l �U 9 t ◄tU�I JJ 

�I� .ulf,9,%1 \3 O..lp IJ JIS �I ,oc. jf ,"◄��o �I 

O�..l ... .af� ._fa.lg:> tJ ... ,"◄«dl '-"'Lo 91 d � Jf,9-:!l 

�.a,� 

P:! 'J,1,�o jfJ-> f)4 ,-◄•''J �9J �.9 t. , .◄ ,1, u"� �I 
�Lo� jl � ->Jl..l .9jJI d (A:!->..}.1A Jj la, OJ� d.l 9

... ''.1:1 IJ L .. ◄4,J' 0-ll..l �� C �IA 
\ 11.�,f:O ,9 \ 1-ziS..:jA 44"

.l.4� �.9 � 919

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



· l, • 
• 

L$J , ◄cd 40c:>
. . .. 

�-'J Jj �l..d 4-! 9 r..1.JJ �t:;.. Jl11 jl 
!�.MA �'ii l1 ..1.:!4

:-'J -'l:ui 9 ..i..ol �.9..H-1 o� .... ,,,J JI �-'Jll 

�'---�'
.lj JuS � IJ O.l� 9 -'-:!9-' �,}',d 4 '.t·'••A

-� o..l..JJ-' -� tlo,1«> L. � '-"' - .

!..1..091-

45 .lJ5 ��t:;.. IJlA J.H �Iv- �.>""' 4 -'IJ� 

:� 9 .:,jp 1J �I � Jl9:!I 
!�-' � Y.J4 IY9� �1-

•.,%.·d' IJ �I .llj� 9 P:!-'�I o�I-' � ..ullo 4.M

IJ •.◄-z,,., �9 l1 -'� o-'fi � 41 l3 b �l.1..D 9 o�fi 

.m fi b �lA:!lA �� � �T '51.1..D -'P j4

:r '.11s,, b �,.l...O
3°J •"◄tf«;ti ,� � ... L.«J-' d.Jl:>-... \Jc1•,A d.Jl:)._ 

k,902:)..l...i 
... �T 

�IJ.1 .;,jJ �-' 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



..tl,oA 4 � .:, loj ft" JAi J..t � � .». '51.1.t0 

.:,U� 
s J 4o u.JJ 91-

!� �..,u, '1.>1 Jl-?,AJI 9 �l �l.1.t0 � 9

.:,lASl .S:S .:,stl IJ �� 4,l � 4 .9 o� .JP �lo,2,l
.,u\:;.. � � 

4.2..219,1 �•io .9 � 9 .>l:zil J:tO �9J � 41 �t!l 
.ulp- IJ � �J u'"�;f �t. 

SJ4o u.JJy �1-
.:,�ll 9 �:1.16 � J� � 9 ->JS� .)Ad o.>j � 

•,-.4$ .•,uS LI uJ ft .) \ G:j> • '-' ..,., ..rr,r. � ..., '-7? • 

!SJ\+o �.JJ9l
� ��l J..) JAJ �91 9 �J ..,1,10,0 4l o.u:;. 4 4d

� 416-.o 
� �� .l?.J 4 ... ->Jl jJ -ul., � jl �LA,� 

!Ps!lA
� pa 4S ..u..tp � JSj 4M ..,�, � 4S ,. JuS° 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�gS p.a 4-1 IJ �ta , .. 10,., J.9l .9 �'-1-.1" 4

� JI.) -:,�.9.) � ••• �.>,0-

..U.J.l � t ,2,< i 4-1 � � ,9C,l J.) � .),Ml 4 -:, Lo J P" 
.. JI� I .._,:i>

(GA �-.. P" .91 ... ,11,1,t.> �t,1,et.9.) 4Jl> �, J.) � 
P:!..,� o.)1_9ll> �I �le. Lo 

:d 9 yt� J\31 �.9J.) ..,f.) �� ..)f� 
.)PJ,! .§ �� 

� �\3t .)JI .9 � .),Ml 4 -:, ltS o.u:> �I .9 ��..u> 
.r1,u1 IJ J.) .9 p:ziJ �.),Ml , ... ,,,J 

La, ..),1 � ..),0-

cl P �r''>�

IJ �I &I ct.o� , ... ,., �1.., .9 �\3 �l..>l �.J.AS jl 
�.JJ.9IJ.) 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.-wl � �Jyj �· \itA«d �� 4.1 
p,.JjS .}dA1 '5->u. '1 Ji JI IJ �la.94 9 �9'! �..,.,. 4

� .3J �I oJ.o4 JU � J �J,,.A � 91 9 �j 4.lU. 9
..,� 

�ta � 9 �I? Ji 9 p:z� �JJ.J IJ �t.� 
.� • . ., • •ti· •I <• ... ., •I.I 6" tc.:> .)JJ.:t.l \)" :z,-,,, J:!.} J � ._jA V- 0110 J • � 4.1..lh�

.Jp �� 9
._ .. ,.t! u;...J L-� . .

... �I......> �1�0'?' jl � Ji �" � ..... .,,,¥1 Pd�' 

�vs!'---� 
�Jll .:,l 4.1 '-"° b J9l 4:dS �.JJ,,.A 4S IJ �JA � 

p.2,c211.J 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



L$Ju � 4o ,;..
. . .. 

16:!� �l> Jbl JI .9-l.,,. 9 �.Jfi �6> I.) � "� 
�b �� � 9 .J.P Js.l .l.:!.J dS b '->'-'�� P:!l.uJI 

Cw.di 0� � �9J u,:!� 
9jJI 9 , .. .,.,1 b �Uo,1•=:- dS �I JI -1.Sll IJ �\A � 

.Jfi u� .J.P 
45 '5.>?. \.t49J 9 ..ulSJ1 ut•li.tiJ 9 �� fOA 4 \.T-l..&o.

:� 9 �l..ul � �9J IJ .jJJ.Js,> ct1,cc:>- .>lj� 
�.l.J� ••• (6,l s1 � �.>-

0� o.}.o4 .,JJJ \.sc'a,., 9 \+J..J �6- �I� wl 4 JIJAA 
��JI.,,. 45 45 fOA � 9 ,Je0i� �.J..)11 4 9 .J9-1 

.� \c1•JA u:!b�� J9,9,1,a OJ49.J 9 �.JI� � 
W.J 9 jlp 9 J9i!l � � 45 "°bl 9 O.)iu,9-) �T 

..u.Jfi t9� �I>.!� .b..d9 \i!,1,,a 9 �I 9 wlsJI 9

.JJ9I '-"° J.J '5)4 O.),-i,,cca �l..l..O .Jlj� 9 w..ulS.)1 9i 4-l 
.J....d� � lw,,,. � 1-1.Sll .J � �.l.:!..).:)J JI 9i! I 9 

4 �'\Awl 9 .:;.j_p IJ .Jlj� �.j 9 � .u4 LuJI 
W \Je09J � ..U.J,9 t,9� u>� 9 '5.)4 O_p-,ua

�I.J � � dS �u� 4..>,VIS , ... ,-,.l � 9 

�.j fi '-"° w � \!} 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�� JuS J.,) .l.11 lJ J .-� �p- �I s1fatAII ,. JIJ \;101 

..uJ� 
f-)J<:do) '5•'J•14> 

!�I � � J�l ... �1-> uz� � Loi

�T ..wlo J 16:!->Y. � J-> J-'Ja J ->� �4 p11 91 Jl!ll 
t62:!.) 4 J �-'JJ..-.;.,JO �lSJ �lSl ptl �lo,'•?- 41 o..1j Jj lA 

••P:!-'H uU� �l
J.ll '5JJ �I pLMJI� �J 4S t. J-'ts i.J,JP J4 �loj 

-'Y. �P 9..1\S ����JI ..teJ� ,..a t.
yp- J ..teJ.>Y. o� �L... �IJ.l �I J te:5,1,,0 

�I ·••o.!I �Ip J SJlo r1,,.;t� 
.lJ.>b b 9jJ 4-! '5f 42011 J-' Jg°j � � JIJA" J Jl.9:!T 

\c1•.10 P" � J.oU. 4S

�, �� �I 9 -'Y. O..U.J> ��Y-9 �1.J,l ..,,� 
-'Y. o.l..11 9..1\S � 

�I lol ... -'Y. • .·� ._,oS ��-'ts W.> J �l9Jl 
->Y. o.l..11 �� 

IJ ��,O:>,,,O &'- "'1,<i,,a� J �,l 4 ... � �l.>l 
�lJI J-' �IJ.l 1->..)i lJ � �IJJI 9 .1.l->Y. o� 

� b ,.� .\A c1:111- 9 cdJ .:,Sl4 ,-,o, .. 41 P" -:,.o 9
.f-'.>l '°"1'••o � .b�I 4 J e-->.,S 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�� �� .9 Jl>1 �1os2•� l,I 

..,JS� 
..,Y. �<oc � � q�

4�"?"" J>f.., b �.., .b�f 4 .9 �..,JS j4 b 4zsa"?'" J-> 
IJ '51 o.}.o4 .9 ,:50,., ._,<,,,o .9 4P �lib .9 �..,>I 

�_p IY'10cd � .9 �.lJ.9fJ.J 
jl b �lib �.99 9 �� r10,., � 9 ,¼!.,.< � 

.:;,,j .P �,j

..,� '°'b '·'•JO �4 �I!; .9 ..,Y. 4,9S

:� .9 _,JS � J.9l 4 �I
r,,,a.,,� ... LA.>1 '-""'JA-

1..:..1-: • 
-c----r�..)J,>

i��I

:� �� ol!l � o� 

�f� �f u_,? �4-

:� J_g.l .9 \� l,I
S'o� 

:� ..,fi.tro �jlJ 45 �b-J.l 4S �..,f.., �ts3 J..4 
..• l64.9I-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:c.JS .,,� 

f�b

:dJJl4�I 
�b .. oJl

o-'j , ... .,. 9 -'JJ> �IJ UJ� 4-l J,o,1c>. '51 � 
·d
• 

·d . ,_ .. L �.,, \ 1.A,.,,• �� • r ..,,,,,.,-
._sl og4} � �l � OJl-

�l .. ,-•• 1,f., -'J-' �,,?'� p,-',.;.. :'
:d , .... , 4 01$ l�tJ 

,�.,.,..., J.2A-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



·L • . &J , ◄141 do ea>. . .. 

216 UJ� 

�JA 9 .JP�· 4 IJ �I�•<•• �I J9.JAI �I 
.JP � IJ .J9l o ,,,,, • .,. 9 0-l:!.l 4S' 

.Jl.9-0 Jlbll .1J4 9 ,,e� v� IJ ..)%:>-� r> ,A:,a ,,,,,,JI� 
)iS� j� lol ,,,sf ,:,,.,o IJ u-1.l &l►.I �JJi 9

..u.JY. o.Jfii I� IJ �� �JJ 4S' IJ 4Jl�.J 
9 .Jj -.!lj �Sl l.aJI � I� jl � jJJ 4....cl ,-◄·4J-' 

�l..uj J-' o-'J J1.J IJ JA-'P- 4S' ul'->» IJ �-' 4S' d
-1.ll o.Jfi I� 

j4 �\a_, C �, '51,.)l 9 ••◄«di b.l9l Ju C �_}d.o l,)d-1>

.:., •• '-� 4-l � 9 .J9l �Jl6 �' �' 9 �.J9l �u..AJ� J.J 
�.JY. ull� �t..., Jl;,uo 

�IS ,-,.;., 4.1 9 Pd� Jtrl .JJl9 O.,»� JU....� oj�I 4 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.lj u=¼) OJ>� �w�.., 4 9 ..ul>� IJ �.)MJ

.lfi �� O.lj �� �I 
.lfi �� ,,;..J 4 �ts

S"�?
:d9��4.l�� 

� �JA �,� �� 4:z,,,;..,43_ 
:�9�-'-:!-'-1> 

!�..,J� 4.1� � �l.,:z...al -'-:!4-

9 �ll5 v'•1:>J JuS � ..S9J IJ � �I 9 .lj ,,;.� 
:d 

�.lfi .SAS J..,J � (6-1� ._slJ,! d �JAl?
.ri9too � 

:d 9 ..,J ..s u;...J �ts

J4 � 9 .lJ9IJ.., ..sJ4 4.tS J..,J � d uJAl?-
5�1.l..ll J,b:>- 4-1 9J �?. 

:d 9 �.P b r1, .. .., 9 ..,J ..s u� �I 
p.l.9 'JO �9,, .. 1c\<i-

:d �ts 9 � 4-1 o� �I 9 �..,j u4 16" � 
p190_:0 .,>¾1;0 �.9� � � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



clJ 9 .Jfi �b-1,j.> �ts jl �I 9 f.JI.J .:,ts'.3 � 
fo-UJ l�

:.JI.J 4AI.JI �.J9> d5 f.JF �� � 
�.J)6,&I

. $. • • I• �.J, l O'- \bu)
·r J" 

�l:>..s,1• jl � JIA d5 �J u:!� ullJj'-4 �o-

� 4.1-:!.J ..),6.d J ts pl >.!A vA'.l.:>-••• 0� 0-1:!.J j.J O.J ,9-l y J'
�� u3IJjlA � ct.>I �·'•? .:,.901>� .JJl.9 d5 �I 

• f JI .J � .9.J .9J
-f�-U> � � 9 �-U>

� �.JfiJ fij f.>'4'·'•¾J 41-
:� l A .S:o .9 fij .).9-l..! &!.>"' � ts

.pJS uAl J� pl.9� .:JR,�
:d .9 .J,P �� O>.i->

O.J..! , .. 1.0� P61-
f.J,P �� 

p.191 uAl-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



I� d� � 13 pJ.9odo UJuS .9 , ... ,1«.sJ pt� J.1.9 �.91-

� 

ptJ,P �t!l �<oc 

�� c)-'--6,0 pt�I .9J �'..>:!' §J p.i.olil '51Jts OJIJ �'

� d.l� � •.. cU>b � c)J,9,l ._,ll..):!I ��J..>lo 

��J-10@1�

� �I .9 v4 OJJ.-:!I olo,g..> 13 ••. pt.ll! �Lj 13 4""' �� 

�ts

� 4As\ '51J.I ,plS � ujl pt..Lo.91 
JJ �I o..>4>. .9 .l.01 �JJJ 4S � .}d> � d� �ts

'-'t,0<«11 '5.9J IJ �1•1·d� .9 � �I .9 cJJ .9.)9 � 
�,l5 
. 

0.l.l �.>9 �

:� d� 

41,90,l �4 -�>,1,i � 4As\ Jl..).l,�ts � Jl.>--01-
-� ,-o.&-• \..T· 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



4-49Ul f'�t:;. 4 p�2,,.o Pl� �t:;. 4S vl:wJ� jl 
I� u� �I •·'•Jo; �J94 9 f'->P yl..u> 4-l� 

Cw.di bJp

J91 42iJ "6 Jp- JJ J2·,.;t,l 9 jl �J> pS �I 
uA �9J 41 '-''•O•tf=?- 15191..1..0 jl � �.>i �91 J.>

p,>1->� 
.>91 o� l;t,\J .1.l4 i>J.Jl .Suip- �I t. olo
!J.91 � 'd2,1«l Cl. � ... JJ;l o�.!J C l. ct.::
.1.l.>.91 vloLII 41U ut6 �t. � •"•:1sah �

�I.> � �l�I 41 j� �l..>1'" jl ..I.SI.!
9I �I� f'JO;lp- 9 ->� ..:.,li� � �I.> �ts 

..UJ+!,,..b 
vPPJ • -·� IJ pJl> �, 9 ... J� Y? '-'''2:SSltO�

. .,S "° 

J� udJJ,a,d jl � vu.'l"o• 
I 

• 
-��

41 b �.)6-d Jbl 9 f'.l.91 01$ ...,1a.;..4 vl JJ vu.�o• 
.lJl 0� � .._,JlJ1 pA �I 9 .UJ9l OJI.> �.>,P.

�J� 41 b v� JA .,,.1- lJ .>91 ,,,,,<.>l vl..>dl 41 �, 
.ul.>p.,)l

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



-�-' r�I IJ'-4 �J 01..�I � '5la JlS 9
o�-'9.>9 J-' 019Jl "41 �l.lJ -'lA.u:-1 91 � j� 01�

... r:1''"" \J�l.)-0 "4 -'� � 9 o-'fi pa�
la Jl.ua ..ul ,>,0b. 4S �-' ... -'J'-' \J:!-' �J-'IJ.l �

.u,2, 4 \J � 1.)-0 
�-'?. 9 �9:! '51.l..O 9 _}MS 4 �-'fi j4 o b J-' 

P:!� �19,0 
9 o� J�p- J..l.i � �-' IJ�I �-'?. 4S �-' 

�laJ '51 �,J 
-'9,! 0.lp I� �9:! 4 J4 0 pa �b, -'-9 �

r),!,,O rJ'-' �9-' 4,! p.}� � \J:!I �,� .... :1oi � 

.r..l.t:A r�t 9) pa�b '51JlS � 9 ""1,,1,:1l

:.)j .)� u!eOC pa �9:!

, ... ·««:11 �I \J9� \J9I ,:,� 4 ,1c:1ol

:-'j -''-:ui \JIJj � � �-'?.

9J ..u4 '5�1 JI l1 9-' ojb ... .:ul..u rJ� �-' 4S 9J �

o-'fi Jl->6 rl � 091 9 w-'.)A p.1�'39-' 9 �P
-'.F-trO \JU,A� o�J19 , .�010 �I 
J:>'-' -'� IJ �1 r-''-' �� '-"°.?. �

:� 9 ,:;,Jp IJ�I '59J4 9 �1 \J\010,., � '-"°..?.'
31 ,:,IJ.l r'>-l.>" r-'9-! � 4S '51 '5,j4 \J9I P.,..>l �

rlu � 
.11.liJ w�l.ua J>b � '-"°..?.' 4 9 -'J '5 u;..� �I 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• L, • • � l ◄cd do,>
. . .. 

�lAj 4-1 I.JA �J?. Jl:t,.g &l..1-t0 9 �Jj � \'� 
..ul.l.,PJ-1 Jb.

!oJl.l.l '-"J> l°uobo pJJ\S � ... � � 9' l...d�
�I� 9 �IJ » OJ� �Y- J.l jl � 

.l� .J.9.l �.l?. jl .lls>:1'4; 
:.lj � 9 .l,9 ..uJ � \)101:>� , .. ◄414' 4l ,•◄.!�,?.

� u.,l.l P" �I 9 l...d� oj\3 �� 41,cc> � �I jl-
9 �,9-) '-'1«10,d 4,1 �� J,9,l 42«':!l.l.lJ-1 �-19 9.l j,9-lA Loi 

�I 4.l\..2, &9.J 9 ..fo.m �J jl 9 �.,P ,.fo,JAS jl 
!v1«:t>l.ul

:�.lj .ll.l O.lj ,-◄,1

1.•�tLI
-� � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• .., ., .., ,.., •.QC. •�tU . ., V: �· � 

gj ,bJ:.�:.o �� J4 ... plS° "° Jl.:z.6J �..>I � �la4 ._,A-

, .. ◄ eC41) .•..al 6. .� . t' U l> � . t' ,l.ll �-
.. � ... � .c:ic---.._.., ..::,--

..ul..),l "° � I� J-> 9 ->>.t0 � J94ll �->?. 

�l9J �l ... vS � �..,;

!r-->� \Jl.JJIJ!) u,6� JI ->� clp p-1 o..u> ui.>1:> JI 

vS�9�� 
· d , tOS'-, _. t....&!lll,,. tU• V-• �-�

�,? ,o � 4,2, «O U d.J..> 4J �..> � .. t< At -"-'.a-l .. .. .. • .. • I .._,....•••ra---' � �� 

�..>-l 

�bl J-> '-'"°.P.'" 9 �I 9 p-� 4.il> ->Jl9 \JUa.),a,d , ... ,,,J

..,� 41,,,1 J-> �IJI-» 9 .u->.9-1 

->JS UJ.l 4-J.JAl �tJts '59J IJ �->?. �� 
\JT J-> 9 ..>..t:IP �� 41:.«st 4,1 9 ..>11,ccJf I.SJ� •"«J-lP.-

.J...O J-> .J...O ..>a1 o� 1 �. , « .� .•..a -�· .t , ... ,11,b.a 
... � � . ... �� .. � 

�->?. , .. dJ 9 �� J.l '5la.9A '59J �.9,l o� ot!l

�J,t;> ... ->� �ll:.ae- '59J JI �I v,,...,_, \Jlo,'7•?- 9
�t J-> ,>2>-> l):!f �.., JI � ..• ->I� � I.SY. �I 

�la '5J4 v•1•>9

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• L, A • '5J ''•"do<.> 
• • •• 

�J p � 0 � � 0 '-=?-.!'1) 4 
'4 d5 j -9-! '-> I o J..o 4 .9 4.H� � '-> la) � 0�J ..u,; Lo 

j_9.! � �p y� .9 d4:).J � 9 �J-9,! 4;,u,1,i ��W 
9 cip �J � JJ IJ �J?.- � .9J jib �9-:! 

·d ,t0c:• U2• 

� ,·� � �Jl.hAJ

:, ... ;S 9 JP�� OJj ,-◄4-1

!w� � OJj §j-

5"�9..uj 0:0 � �9 
, •, J.)?. '4 � IJ '1a.9 d5 J � J.9J 4.A I 0 .!9.) � 9-:! 

JJI.) �,1,,,9-> 45 �� 

�tao JJ 9 l°'9UI JJ .l..41 ��jib d � Lof

, .. �-l.! _u;\..o 9 .)� �lj J� �I 9 � JP 010,1,�

� d � 9 JP �J&,�9 ..)� 4,)L; la) OJ�.d 
!JJlJ ij1«i«d,9J .l.J� Js-b

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



..u5 '-9IFC-I , .. .,";f� � � j� .9 
,;a401 �..\J.uJ .9 � ..u;\..4 ,91 ... �..\� o� d� .P-}...\ 

S' � o..1,jJ �..\ 
!� JjlA.i wW..\ Y. �� 4,1,Jo<b 9 ,;.,,y � � ,Pl

�..\j JJ �..\?. o� .9 JIY. o\!; � 
W\.o.Q) fo•;;o '.t·d� � � 

..\...A� .914J. ,�,;-;a�J·f ·��-' 45 , .. ◄,ctf _l'f 4lo:>. . . ..,--..-- . ..., �· � '--' . 

.9 o..\.OT w�J� � wl§� \.)IY. �.9 IJ �..\?. ol!; 
..\U 4J IJ , .. 4«dl O..\J� 4.1- 1�. �L, c:U ·��� ,_\�j O ',049 .. • :.r- � � .,, ♦ �· :r:. :r. .. 

. �..\J.91 
..\� o� yp.ao .9 o.u� �J 

!�h,1,.to IJ �le. � �� � �
�..\j � \i?i,�

�..\ � tJ..:Jj p IJ �I.�,� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



jl 9 �p IJ �.9j4 9 �.) �� , .. d'4d � �� 4 
� �� .J_p � �l!l w.94,�4 9 �.JP �J.9.J �.J� 

:� .9 �.Jj Jj #lo,'tc� 

:� �IJT .9 .J,P �I!; O.Jj Jj � 
� �, \J".!"� cr �.J..:!.l O..}-'_►... �.91 � d5 �.9.) �� jl

• 4 �1,'ttf.J �.9.J jl .)1«1'.t! * f«cc> � \jA�9

'4.9.J .9 �J5 �JuS jl �.Jlc. * .9 �.JI.J \J\Sj � 
• - .. ;.t!. Cc.J.J �•� H � 

OJI..\ �,9..\ �� ,,'",.?..)�-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



220 UJ� 

... f.lJI O.ll.l f�1 �J.l 41 IJ fl �9 �

�� 4 ii �IJ 1.1 f JI� ..:,�"13 4S .J9l �9

.l.1.1.)l J.,?-

t"'� � 4 �� 9 .l� o� .l,P �.l?. �lo,1•� 
.Jp u,4

.Jp u,-0 t"'� us,e4 4S .._,J-91 4.! IJ P:!t. �Lu.J JS'
�\c11 pi'31 .JJl9 �J,i,d 4 9 f'.JI.J ..:,UJ 

-»1 � &l..t..o 9 .J_p u,-0 '5J,1�4IS '5.)4 �I.J �I 
� � &lA � 9 , • ..,,._, &l..1..t0 .J 91 o� ..:...c. 4 cS.)l..u I 

.l..l,9s.2«J IJ �.l?. 9
:,-◄o( O.Jj � uA� 

!\a oJAtS � 4&! ��19>
.�J �la o..u> &l.>1 pl.l 9 .l.l..u:;.. �I 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.l9-! �..Us �:.<oc 9 '-9)> pS .l9-! O.l,F ,� u� �9 jl 
'.1·d� 9 .u� � � jl �l.1...0 .>" 4

.u->l � yl� JI 4.J� 4 9 �.., � vu9-!ts � � 
C ..)l\j 0� , .. Je, u _u\A � .,, ,I, _l't. _ _J�\L, _•LJI ;r. J. ::..J- ,- u ... \,;7 v-�'.,J. v.. 

.lJ9� ..,y 4-l ►. 4-l ►. IJ � � 
r1s«•J.F � J_, � �I� �I �9 '.◄·'·l�

r 1, cc 1.P IJ �.., J,,,,d �.., � 

ra•uJ.P IJ #U_,J.., .5.>4 9 44 &->.>4\J 
9 f.l.F jA:,-3 lA olo �I plA1 4S IJ �lA_,J.., &� &�

r1,,,J.9 9 p..,fi ot!l lJ p..,Jj p.., 

•.• p.l.F ul'-> IJ �\A o� lA J9J �I pW &� 4-l � 
p.l9,! 0� 4.31�.l �, 

... ..,9-! p4,l..)AA �f.1.0 4S &I 410"?

... ..,Y. o.1.0l pal 4,l � jl pjl '.1ol 
... p� ._,1,a,1,tc. r1, .. t? �

••• � J J.l �.., JI 
�� �I 4.ll�.., 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• • • • • 
\$.JU , ◄ c6S 4A c'>

. . .. 

221 uJl; 

p,.j Y. c,� ctl I �.j 
4S �\31 J.j pA j� �Ul v"41 jl '"'e0sa1 .9 .j� .91 

f".jY. c,� 4,jf �.j � .9 �l.j Jl.>i �.w J.j �lp-;o 
f".j,9,1 c)�.jj.j IJ . \;,?s.9;;0 44£\ JI J'·'•;! 45 d� � 45 

.j Y. c,..us p.ll .9> � 41 .9 
.j� �,? .9f 4 "13 .9 � ';·'21,9,JJO

�J .9 \J.,,< � ..fol� d JI pS pS ..foJ1 &.9-1 ... ��
f".j,JS '-"'° u'•·11> I.Al 

..l.s2, f"�I �I 4 &.91S.il.9J 4:zo" LJ:!� 
� .9J P" '-"'1 14 c Cl"?- 16" .j .9-! c)..U, � � 6. 

u,Al �14,11 &I � �.j.9-1- .9 � .9 '-"'°F.- .9 �� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



->� �->jl ->JS'-"° IJ �� ,.w .9 o� t.J'X>Yl ..:,JtS' 
!,.� J.9-> 45 ,.->JS'-"° IJ �� �w � .9 

, ... ,1,t .. � - �u <bJU::> .•�a_t J-& cU .·,h>o<b eu..>l\!!11,,, � . .  �-� � ·'--' •  .. � 

9 d;J �� �IA '-9.>,:> u ,:5;.?, jl � 45 �do.a Loi 
�I?. u->� ,-◄:20 jl �JJ.! 4.l\.JJ ->.9-l o..ulo '"1.>,:> � 

IJ �� J.l•?•d-! tJ �I-> uloj 4-l j� ..1..:!U. ... ->.9-1 
-> � )1 �,. cc a � l..u.>I �.J .9 �� 

!-> � v;t-> J,«,,4 j I � u I L?-o" .9 
..>.9-1 o..>I..> ,.�1 45 �..>� J� �IA '5.)ISo<b fal> 4-l

�IA J# J-> �-> .9 o� Jb4 Jat,oS:>- ,.J� 4..4

..u..>.P-dA �I� pl .9 ->� '-:•Jisu � IA j.)A J-l �-> 
->JS '-"° I� Jlhll �->� ul..uj � 4-l

�.9..> .b� ... 45 �..>9-! �, .J,!$J..> u� pa I� 
.9

4-l �..> ..),«-4 45 O..> ,9-1 � ._;J..> JS .<o< � I� �..> .),&,d
S" !-> JS lAJ I .)A � Jl:, l> 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



222 UJ� 

().lJ.J \J.lP �6:>s'°; Jl>J.> .9 ,._.,J Jj � '5ta d$J.1 4-l 
�� vu,.l.9> '5t)l lJ vLJ J.J �, ,P.- �.lY. ½�•10

� \..o J.l .9 o.> JJj t. o.)Al 4AA !..ulS ...,a J� �l.w.Jl 
':1•11Jl P" .9.l 4-l 

.}.tO '59J ctJj-tO � .9 p:z:;-1.JJI � '5.9J IJ JlS_,p- d� 
,-u":,J ._,JO IJ p;!lA� .9 �JS �J.,> IJ �I 4SUio .. ,..)j

�4l ro,1,� '5P. l3 �.lj ..fop

S"!o� .,.J �I lA o..)Al IP.- lA �
:d 0-11> 4 �� '5t. \JI� oj.o JI � 

\J9AlLJ p;!.U. $.J.>l J.9 \J.91 � J.24 IA &a ,..9-1'-=>
! 4..214 J_g.6 

:� .9 p:z>l.ul i4 .9)ll 
ict.19,6 �·t.tJti \JLJ 4S ,.� $»1 � �I iJ vA � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.1...21 �L, 9 .l,9 �� , .�1120

:� 9 �Iv-�� ,-◄,1«JJI 
pS o.)Al .,:zj.l §1 \J§JJI 4S ri·««.:l \J�J.i..o icJa.o �

� \J§J�I 1.51.H � Lo I .l¼-! �� \Jyl..ulA 4S pJS 
, ,tS 4.Slltb.o Ji·'·., ft ..u.l.J -�' -� , ,tS.. ... � ... v--s-1 .. 

1.5�lc '.:t.1:J �_9.l ..,_,j \J9-li-l u,l.ol \J4J �tol.:4 
,.:,< � 9J ,.:06«'.:o 4S dws .9 �-"l ..fop � Jl> 

..U.J l.l 4S 4.0 U � 
..U...►.l i4 9J \J.¢\jJ OJ:!l.l .9 �P--1 4AlS 

4.21 � J.2.o \J_g.%j4J �� J9,i

r,:z.:>-1..1..ll 4.l� &9.J IJ � 
�4,l.l �I o�4 �� ob .}'-d �4

� 91 JI .llJ� .9 W.l .9 �l9Jl 4 �.l9-l 4.ll> �
�1..1..ll J1:l 1.5\A �� ... .l� 4:Z.>lws v>.::h IJ,6 .l?.�

.l,9 '-"° Jl< '-"A>,1• t l.4.l,�� 
JIJAA ,So< .9 .l9-l �.9J' \J.lfi �J.l �le. �fa JI 

.lp '-"° 
.lJ9I '-"°.J.l '534 JI IJ �\A �� J� .9 .lY. _N 

,�, .N � � 4S � '-"° �,J �j.,_}':. '-"°.P.'-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.,:.t6.., 4l v,>I.., � JI � 9 ,.� �"='- �� JI 
b ,S:t.tj,g.ol 

,.� �I> �1.,;..IL..., jl 
� 9JI� 9 ... .l� 0� � u,4.P.- 9 �� &'.>! pll 

..,� �.1.4 ol1p �l> �J \JM JI '°'1,l<,,,o '6lJ ¼-41.J 
JI -Ul.l JlS JI .:,-u. J9-> 9 , 41,;.A ..:11..,11- JI -lJl! l°-" �T 9

J.l �..>.91- 9 u,AJ.1- 9 �� 9 � ':-'.9> olo �� 
� �I .J� �Jij &l..v. l .•·'•.!-l 4S &I '5)-J� �lAj 

u2>l..)2..ol JI -Ull "6,of.., oJ4J.l v.l,.., � r:12,1,,.., �� 
�, 41,1.<J4 � OJI.JI 4J. V.1.4 �i� 

• p.,,J.fl IJ �l> 9 ,. � ""° lA1 pa 9 I � 1• ,,.. .l.s! 4
9 � � 4-1 IJ �.9J � � .l9l Jl.>i �I 4 

f'-62,t:! IJta � 
� &l..>1 ,.. o}o4 �Jg.,o � ,·.a1- � � �I 

.J9,i 0�

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



..,9-l � �u ... �-'� 9 �� ,..sfo..,

� 9 4JL.c. � 
�..,1.., 4.ol.ll pl.lj p� 4-l 9J O.l� J.l 9 p� .lJ � �� jl 

,•◄·ct"'.l .,aXt \..◄A ,•.o<,A _ �� .l...4f _l"USl.4 4J �� � � .. �� ... .. "-' . � 

.lJS u4 �4 91 4 9 91 � pl.1.0 ,iS:.10 �I IJ �fo.., 
� 4 9 ..W�JJJO fJ "" �T pf..li.O �.l?. 9 �� 9

,,o '-"'° u,91.> 

p.lj Jj �la J�I Jl 4-l

••• .l9,! 0� J4 �.l.J.I � j4

-'9'! c)� � 44a �'.>l p.l.l 
�IS ►- 4-! � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



224 \JJ'-;! 

9 .>19-:!t 4Jl> .bl:t> J.> 9 .>Y. �I �t.,., o.>JJ4 .i.l�
.j6:!.>Y. clp � JIJA" 

1¥ 1> 4 I., rl �J) icu,ol.> 9 � &I �� IJ 16:!la� 
r.>Y. o.>fi �

� 6 &I '5.>U. "1 .>l 4 �I 9 �1.1.ll � � �\!; 
.l..l9.> u-4 .>IJ� J4}.> ��I.>�.> 

.>J?�Jrl ��
!.>-9+1 01..>:!1 JI OJ�

r..J 4 9 r.J..# 0.9.w. tu,ol.> � � JI 1., �� 
� J9.> la � &I.J..,Q 9.,..... JI -U4 &la 

S'�
clp '51.J..,Q 0l JI� 9 r� I., u·',.;.,,,;. &I.J..,Q 

1., �IS 
s-1...as.,_;

.>Y. c)� I .1111'?".)l p:ila � d5 '5� 9 ��? 4

:� 
S' . .> • d-9> ... (AA g:>-

� I.> .>l � � I.J..,Q 
!4J

:� •• t!?-,110 3 r� 01� 
S'o�� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• I . • • 
'5:)U, ◄sd40c> . . .. 

�lA u->J � � 41 u->1-> ..fop�" � JI ..1.fL! 

r '.:1«"• I.., �l-'-10 
�.JI.J.i uf..1.lJ JI �->� JIS '-9� &U-.A.9-> JI � 

->9,! �->I-> 
P:!-1..I u� .9J �t l1 \.To-> �->9i! cl J lo 4S !:9 � u94" 
� �, �½l-> ->� �->.),ul �.9 'JO .9 t)->f-> � t),4 4I 

t51 ·cc.:IJ s.AS 4 ra,cclj-1 � 4AA .9 o� J-#J ->?..9 4

�»l � �.91 
.9 r->fi �b.l-1.> ujl J2'\ §J 4S �, JI -UL! �J-> 

u->1-> � .9 u->J �J � �J 
o�->.9J.i �J r->J J.9-> .9 r..1.J�J .9JlA � p.Lo

� r4-J ul..1.lJ �� �l�..;..:o p:z_i-9 .9J �->.),:A

��-> 
4.o � �.J�lo �, � OJIJ.l 4S � 

oj,l '-'1•.:J yp- l..,IS ctsS:oo �4) Fl � 
�JO �J-> �.9� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



.J,P � 9 <US .<a<* , .. ,.,,,Jy;o .:.,91 �9/b 
o J '4.2s • .. ,. , cc l .9,l .:.,9 I 9 � p 9J '-"'°,?. 4S \ ;a,A .:.,9 I 

9 P-}..J.P I� 9J _u4 .Jl,>AI jl � 9 <US I� .9.>la 
,.za,A 9J .:.,�JIJi 9 ��<.zl"

�Jl_u �IJ p- '.za,A p.Jfi \J J� 13 9.J 9.J 
�Jt.zoi 9 r><;o J� .b� � 4-1 � 

�.J� _;al 4Jo1- 4.0I.JI fo,,o 9 .J,P � �' 41.z,d J.J r·ccOl 
9 &¥ � J.,� 9J u.J� �.J�Lo JI � �
�9 \J � �9 .l.:!4 ... u·'«<1 .b.:;.. .l.:!4 .9J l..djl J9.J 

�.J? jl .l.:!4 cJli� .J� �l..>l .>.:!l+i r,JI.JJj 91 � 
� �.J_)MJ 

..\AT u,AlJ.J � 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



f JI-' � o..uj , ... 6<,.s.J.P J� I� � ... .J,P J�

.>t:"1 4S �1 -Ull ••• �4 �JUS' 4S �1 t3 ojJ P4'° fl� 
�1 4-1 �J.J,� , •• 4e ..)J.J? 9 .JI.J u� 9JlA f.JJ? 

�.J ldl9 l.41 .J,PJ � �1..uj O.)l 4S �� jl .JJ9,,0 
� ,10§� 16'1 f..U9,,0 .J"'tiO p.i-0 ... ..L0,9,dJ ,•1?0sd

lol ... f.Jj �j ·� j9J JA ....... ,, • .:J �.1.091 • .•·'•JA
. .e.Jl..u ..a.4..1 ·1,04'1
� ,......,.. '-' .. 

jl � 4 f JI.J � �u.o L.caJJ ••• �l..>:!I �J f.»1 

�� �jt lAI r1•11.:l �1,a,,,t.c. ... rlS'..:o �19.JJI f1JlSo4' 
.J¼-4 

�.J_),&,d JI �fp-.zo lAI u:·"•.:o .>4;20 f jl 4S 1639� 
� 4-1 4S u:19,1 jl::,l> 4-1 �91 ... clJ ,� 4S � ..)0120

�J .JI.J 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



• I . • • �u, ,.,,, 4o,:>
. . .. 

�l..u �-'J �..» �,J.l �,� �-'

J-> , ... ,cclf.9a1.10 .)Al� 4S 4S IJ � �Jl �JJ.l .:,.,ts

.-'.P pa> J-' IJ -'-"-' �� I ,pa> 

IJ � J-' .9 �� pab .9 -'.P 4.J� 1A j9J IJ � 
.ll-' JIJi �-'?.9 J-' 

�Jat10 ujl ... �lS ... -5-
S°-'9'1 � ••• �I-' pl- �l.l..O 

·--�'-' �9.l � l..&,y

·�-'J � f-'�.9 4.0A 4

�J0t10 ujl �lS-

... ..u..J� �l.l..O 

.. � �J> JIJ.l l....4.)1-

:�-'J � � 4 
-·� • 1-.l:;,. 4J �lo .•• ,ts , ... o,2,;, • ,ol �a � -·• ,lS-� .,J,1-' .r-;.- � ••• ... �ec---'-'-' 

S' OJ��,� .9J �.,al? 4S �, �,� S°.l,P J.9 .9J �-'9>

S' tu9Al o..uj 4S �I �I�

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



!dJ 9 b.Jfi �9 � '-"° U-1.o pW � -l£l
:p�U�4 

9J p;al? 4S �JA ... \JJ\S �9.Hl ��j jl �
'5-'I.J u� 

... '5.J,9,l 45 �.)A '-'"''"" "-"'? � 4S �.)A

15.Jfi �.J_,).d 9 .:,.a 4 4S '5-)\S Jl:,8- 4.J �.9 � '-41 

!�Jl .. u
�1,t.l5 p.ila-l '5.9J IJ �.J 9 p.Jfi � IJ �lA.i 

.p.Jfi vu> pl 4.l� '5.9J IJ � e_l.J �l:z..d.J

9 .Jfi � �o ... -l,9,l �I ... ¼•'«S ��l J.J �.,,l jl 
:d �IJU 4 
!�-l� bJ�

!lo bJ� ... �-l� bJ�---� bJ�

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



* 

�.l? 9 �� � � 9 �-)11°11.!I �I'-""� '59J '49J 
�.lp � c)� '5J� �1«.1·"'• 9 , ... ,,,!9.l 4«2«.1·"'• '59J � IJ 

rt �Jj � jJ lJ �..)� � '59J � IJ �la � 
.l�uLo� 

! l..«a..)1-

4 .lfi � �� 4S u'-4.JAA �I 9 �..ul>.R-.}'-d 

:d 9 ..)1, • .,.!f p.t..9J '49J u½-.1" 4 9 �.lj '5 ,1>..J

��

u.lJ.? uts3 �\SJ �J:LG 4S �-1.1 fJ �,� p:wsl,9> 
:� b.lj ,-.41 .. �� �J.H uu1•1«J 4.1� '5la 

!OJ.9-'>JO �pl I� �p-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



�...9j4 C .l� J.9.) , .. ◄,di? J.9j .9 � .).P �lo,1,�
:� .9 p:ij,P IJ 

!01!.2,4 �.lJ.9l U.l,9>4 .9J �13-
:d �IJ.:!.9l �� 4 

�..)� cUiJ 4S �l.9Jl 9 J19:!l 9"- ! .. 1J,g.ou, l613 ,.d
'°'�ol 9"- ,.)� o.1A.9I � v1�2ol J.<,1,0 4:! �)◄2, 

, .. ◄ ,1,f..) , .. �9-0lo 
.lJ.) �..)fi �� �-'.>l !J3 � j.9JAI � jl� 41\.:> 

Jl9:!1.9AC- �.10• 4..dl.9 ct� ��lj y,1, 13 Jl!il c12,1,1.., 
�.llj� ... �l1'AJ� O.J,l .9 CUJ.l J◄-4 � �� �J .l.9j 

jl o..,� �9-01.:>- , .. ◄�•'i•� �..,� �l.1'.4J� l..J.l 4 c
�� » , .. ◄4l � � � 

.1l.9oy, l613 4l_g:;. �l3 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



228 UJY 

IJ�lctlp'9���41 9�fi��d�
JI IJ �13 4S 91 41 4S �l> J-> 9 �1.1$ �j ..S9J 

:� �JS ..,,4 0� .JJ91 '-"° J.J v2'' 4Jp

f �u.taJ� �9.lS �..,..>l 9J Jl..),OA
IJ ..;,I '-"°..>-?- .lJ.l 9 ,-.,,,, �.JP JJ.J IJ .P-}.13 d.T O.J� 

:d 9 .Jfi �IJ �tJ 9 clp

jl.)d ha,d .,sl..H 4S 4.lUs.dJ� �94" d .Jlj� 

�J 
:� d� 9 �..>I.J �� ..>""' 

�lo �b.oJ� ,u� jJ .J9j � ..• p.dp v"J,%,,.dl-
.� 

L..,,JI 4S pJS � �lo �P .,sl..H 1J �.J �I� 
:d �IJU 4 

jl.)d � � olJ � ¼I o.J91 42,,,1 � jl .P-}.13-

.::.,j p tY'JJ.J 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



'59J c)..)� 4A.:!.l � it:> c)..)� l:! O.lp \J�lj \)ii \j l:!

� P-4.l? IJA ... ��o �lo \JY.�.}t-d � 
Ojl.ll '5.ll�I 4S 48�� c)..) � �..) � l.),l u,19 tu'� 

�_J � �' \)9,l� , .. ◄Ocd � � 4 9 �..),..) \)pl _}',d 

,4.J�.,-.. 
, ... ,,,J.l IP 44 9 \Jlolo &l.>l �1 4:L� � l.lj,9-

S"� 
:d 9 .1j Jj A!ll 41 u� 4 �I 

�s:>-JS1 OJl
, ... O�jA ... .l9,l o ½·'•� IJ 44 1JA jl jJ �IJ � �I 

JIS ..foJA&- J.l J4 �91 &l.>1 9 c)� \)'Ojx•�•J 4S �JOfb

, ... ,.,I O.ll.l 1JA � IJ �p \JT 9 �I O..>p & \dAo

... , .. •"·' ��.l �.l? 
IJ �u.uS J4 jl � �u. � �ll.lJ..> �.)A ,-.�

�4 c)..)fi pS 
� v� jl IJ .fol �� 9 .lJ? �j �I �� 

:d , .. 4'l 4 9 ¼·1«S \J9� � ¼A·d 
�w.l-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



, ... ,,,t.1$ p .W., '59J IJ IJdt&l 45 f'.l.P �� ½�•:to

.lp � IJ '7.J�JA '5la �p l..J.l � '5,� .9 
!41" 4l Jto J,:, �.l 4.d ••• .SJ½A �.,J� .l.ly .l.l�

yl.;.,JI 45 ..u. �.,.. r·'•••o• ..u. dt.ol 4'> ½·:2"?"�

J�l .•• �.l.,S 
:� \J� 4 .9 f'.lj \J=¼J O.lj , .. ◄,1

!-t.A.91 l:tJ.l 4!
.ll.l.)6.2a �l.i..o .9 ';,,,< ._,A;o> � u-'b:,1,,..;. � �I 

• \ «>, 1 :,'4◄2,-� J.l• - •  -• V � 

�yj � �I \A�---� �� J.9 .:,.91 .9.>l W.l
ct1,.,1 �lo,1«?- t, �->J.91 Jl.2..o.J.l ._,.%1.9 JI o� �l.9Jl 

pa y 4:SJ �14>1 
:,-.o< �.9l 4 �I .9 f'.l.d ,,.;. .uJ.., 

,. 1 lo -51.>l .J-Vl..>l � ''°.t=i-J �"° Pi!� Ps!Jf.., lo
:� .9 �.P � f' \S� 4.1� 

�� .:,.91 �., �L.a Pit-1.ll.l.)6.2a � a:bi-
�.t=i-J ,. •:2•' JJI �� .l.9j 4.e2t4-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



:� ul-?-.1" 4 �t .J_p � 4S IJ V"'lAJ 

46 ulA:!lj pa l..J.J ,�.ua �b �b. � jl v1·J;J_ 
4,1•.10 p,� LIIJ,2.waf �.j

J_, �" 1-l> 9 p,.Jt.J ulS.1 � �J> �tJ J#u-o 4-l

�Jl �ta � u�Y. �,..>l .j� pJ-> � 
.p,.JY. ta .JljJJ �� 

p,yJl,Pl u�.J 4 4S p,..l.lt;.. �� 9 p, \;,2,< uA;OC �

:� d� �t ojli.o �.J.1J...9 , ... ,1,J 
... v" lo p, Y..J I ,g<I pa j 4-

.J Y. \+J.J 9 �J�J &ta v"lo jl .>,j
:� 9 p,.Jj � ,,;Jj 

.JY .9J v4 v1•o&b ulv-.10 P,.J.)A pJS fo lj9J �1-
w'� �->� 

., ... o< u:>J L l..c.s.JI . . . .. 
9jJI v>.- � u.Jfi w� �.9'° p,.JJ� � d9 ':to

r p,.Jfi 
:� P>) 4 40 P,.J,P �t!} 0�

O.J ,P .J,l �.J � 40-

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy



JY. '5,� 4S �-l..l IJ �IP.- �,? 9 �.lj P:>,1«:tl

�t '59J4 o�J3 9 _ul� l=?- JI 1J ��JA �gl� 
..foA i.s ,1«S P,.l? .... o,et 4-l 9 p:ijp IJ 

:�.lj Jj fU..9J 4-l9J� 4-1 
;'5JP � 

.
..

. o,et 4,! �t•<�� 41,««=?- �lA. 4 �IJS �J� � _?.:!CT 
..,JS ifaJl:- s �J � '51A u9-1

, .. �slS o� jA§ tu'� 9 �P �b JI b tu'� 
�bu. ��J·l o ..,a1. �I <,t,o 

•• • J. v--.r- � v-- u-

-� P IJ � 4S '51 � 4-l � o� 9
-�1� .. .,p-l >trl 9

��T�� 

* 

'5..U.)9 � l=?-.)A :p!i 4-1 
20:24 

98."45 
'5J4o u..,J� �.}J� 4.l� � 4-l P:!� 

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy

@Rooman_nazy 
@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy 
@Rooman_nazy1400




