
...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
۱ تراپ

: انآ

هن هن هن مگیم مزاب متفگ رابدص
هن ارچ هخآ : نامام
هخآ یمهفیمن ارچ هنومه هگب یچره بابرا نوا هنووید ی هرتخد

؟؟؟؟؟ بابرا ای مرتمهم نم : انآ

یرت مهم وت هک همولعم -:

: متفگ و هدب همادا متشازن
... دینزن مه ور شفرح هگید سپ

......... مدش شراوس و متشادرب هلیوط وتزا ور ینوشیپ هام و طایح وت متفر مدعب

...... مدموا نوریب طایح یوت زا تعرس اب مدعب

دوب مبسا ینوشیپ هام
متشاد شتسود یلیخ

هام هب هیبش هکل هی و دوب دیفس شندب همه هک ینوشیپ هام مدوب هتشاذگ ور شمسا نیا رطاخ هب
دوب شینوشیپ یور

... مگب نوتارب مدوخ زا مکی دیرازب بخ

مراد شاداد ات هس و تسانآ ممسا
همرخا لا س هسردم مریم و هملا ۱۸س

و تساتسور نیمه یلا ها زا هک تسه ملعم هی هن هیعقاو هسردم هی نوا زا هسردم متفگ دینکن رکف
هدیم سرد اه هچب همه هب هرفن کی هراد

اه ییادتبا هب طقف یلو
منکب شارب ور شنوخ یاراک هک یطرش هب هدیم سرد مهور متسه یناتسریبد هک نم یلو
هیبوخ موناخ
مراد شسود یلیخ

..... هسرب شاهراک هب تسرد هنوتیمن شدرداپ رطاخ هب

.... متسه همشچ بل مدیسر مدید مدموا مدوخ هب یتقو هک مدزیم فرح مدوخ هساو متشاد یروجنیمه

... مدز با ماهوناز اتور مراولش یاه هچاپ و متسشن همشچ بل متفر و مدش هدایپ ینوشیپ هام زا

.... داد تسد مهب بآ یکنخ زا بوخ سح هی مدرک بآ دراو هکور ماهاپ



.... همرس تشپ رفن هی مدرک سح هک مدادیم نوکت بآ یوت ور ماهاپ متشاد یروج نیمه

.... منک هتکس دوب کیدزن دوب مرس تشپ هک یسک ندیداب هک هیک منیبب متشگرب

... درکیم ماگن وحم دنخبل هیاب و بیج رد تسد مرس تشپ بابرا

... بآ یوت مداتفا پلش هک مش دنلب هیرس مدموا

یاو
.... دشیمن نیا زا رتدب هگید

: متفگ و مداسیاو شولج و نوریب مدموا بآ زا تلا جخ اب

بابرا م س -:

تفگن یزیچ مدید مدرک ربص هیناث ، دنچ
هنکیم ماگن هراد هریخ مدید هک مدرک شاگن و با مدروا ومرس

... مدرک مدوخ هب اگن هی و مدرک شهاگن بجعت اب

عیییییییییییییییه
انآ منک ترس وت ملا ع کاخ
هب ور دوب هلوچ و لا چ و یگتفر ورف و یگدمارب مامت و دوب هدیبسچ مندب هب و دوب هدش ، سیخ مسابل
.... دوب هتشاذگ شیامن

و مدش ینوشیپ ام راوس و مدرک ضرق مه هگید یاتود و متشاد اپ اتود و مدموا مدوخ هب عیرس
.... راااااااااارفلا

.... مزرلیم امرس زا مراد و هدش مدرس هک مدش هجوتم هزات مدش رود هک بوخ

نامام یووووووو
هدرس دقچ
مدز زرل گس هنوخ ات هص خ

.... مداتفا یسرک رانک و لخاد متفر مدیسر هک نیمه

دوبن هنوخ یسک
.... نوریب ندوب هتفر منک کف



.... دش مرگ مامشچ مک مک هک مدوب ارکف نیمه یوت

:( بابرا (ماسرآ

دوب هدش زان هچ ادخ یاو
..... دوب هدش اکسورع لثم هدش زمرق ینیب و اه پل و زمرق یلحم سابل نوا اب

۲ تراپ

ماسرآ

... دیشک رپ شارب ملد هظحل هی
دوب هداد در باوج میراگتساوخ هب ارچ منودیمن

... مرایم شتسد هب نم یلو

... مداتفا هار ترامع تمس هب و مدش مبسا راوس مفرح نیا نتفگ زادعب

.... هریم فرط هی هب یکره و تساغوغ ترامع یوت مدید مدیسر هک یتقو

.......... لخاد متفر و مدش هدایپ مبسا زا بجعتاب

.... درکیم نیرفن ور یمان امین هی ودزیم شدوخ تروص ورس هب نامام

: متفگ داد اب و شرانک متفر عیرس

هربخ هچ اجنیا هگب نم هب یکی -
: تفگ و ولج دموا اه همدخ زا یکی دیهان

نوشرس و هدیم لح ور کیچوک یاقآ مه امین ننکیم اوعد زرمایب ادخ دمحا رسپ امین اب کیچوک یاقآ --
.......... هروخیم گنس هب

... تسین بوخ صا نوشلا ح من ا

... دش بارخ مرس ور ایند شفرح ندش مومت اب

... دوب انآ ردارب امین
.... تفرگ ور مدوجو مشخ هظحل هی یوت
..... میداتفا هار دمحا هنوخ تمس هب اه هچب زا ات دنچ اب و طایح یوت متفر عیرس

.... درکیمن زاب ورد یسک یلو مدزیم مکحم ور طایح رد

.... ننک زاب ورد و نرب با راوید زا متفگ اه هچب هب



... ندرگب ور هنوخ متفگ و میدش هنوخ دراو رد ندش زاب زا دعب
.... ور هنوخ مدرگب ات متفر ممدوخ

... مدید یسرک رانک ور هدش هلا چم مسج هی مدش لا ح دراو هک نیمه

.... تسانآ مدش هجوتم هک رتکیدزن متفر
... هبآ سیخ مدید هک شرانک متفر عیرس
.... هغاد هغاد شندب مدید هک مداد شنوکت سرت اب ؟؟؟؟؟ هدشن رادیب ادص ورس همه نیا اب ارچ
.... دوب زمرق دایز بت زا مه شتروص

.... مدیود منیشام تمس هب و شمتفرگ ملغب یوت و مدرک شدنلب عیرس

... مدرک تکرح ترامع تمس هب و شمدنوباوخ بقع یلدنص یور

... متخت ور شمتشاذگ و با شمدرب مدیسر ات نیمه هساو دوب صوصخم کشزپ ترامع یوت

... تشادن یریصقت هک شدوخ یلو دوب هدرک امک هنوور ور مشاداد ششاداد هتسرد

.... متشاد شتسود دوجو مومتابو دوب مقشع دوب هک یچره

.... هنکیم مهاگن هیرگ و مخا اب هراد منامام مدید مدروا با هک ور مرس

: متفگ
منامام مناج -

... هنکن مرن هجنپ وتسد گرم اب شرسپ و هریمب تردام یهلا هک یا یمناج هچ --

... منکیم قد مراد هک یا
.... منک راکیچ منودیمن

... تسین دنب ییاج هب مه متسد

.... تفر لا ح زا مه شدعب
... مدرک شلغب و مدنوسر شهب ومدوخ عیرس
... دایب هک مداد ربخ رتکد هب و شقاتا هب شمدرب و مدرک شهاگن سرت اب
... درک لصو شهب مه دنق مرس هی و هداتفا شراشف هک تفگ دموا یتقو

... هنک یگدیسر مه انآ هب و مقاتا هب هرب متفگ رتکد هب

دیکرتیم رکف همهنیا راشف زا تشاد مرس

مدیشک زارد انآ رانک و متفر مقاتا هب
.... درکیم تسد تسد یه و هنزب لوپمآ شهب تساوخیم رتکد

: متفگ
هگید نزب هتگرم هچ سپ -

... سین تسرد و هبیرغ هی مه نوشیا نیمرحمان امش اقآ --:



: متفگ هنک مومت و شفرح متشازن
نکب وتراک هدموین وت هب افرح نیا -
بابرا مشچ ... چ --:

...... و دنوباوخ تشپ هب ور انآ مدعب

.

: انآ

مدرک زاب ور مامشچ ندش هل ساسحا اب

... دشن مدرک یراکره یلو مروخب نوکت مدموا
: دموا ییانشآ و هنودرم یادص مشوگ رانک زا وهی

باوخب ریگب هچب نکن قت ردقنا --

هگید هیک نیا مناااااااااج
هدیبسچ مکحم ونم ارچ هپ یاااااااااو

: متفگ
... هگید نک ملو یااااااااااو یتسه یک هگید وت صا منیبب نک ملو یدیبسچ ونم ارچ ومع یوه -
ــ .. فوووووووا

... مدرک فعض هک دروا مهب راشف هی هک مدرکیم قت و مدزیم فرح یروجنیمه

: ماسرآ

مدیدنخیم شهب متشاد منم و نوریب دایب ملغب زا هک درکیم قت یه
.... ملغب وت داتفا لا حیب هک مداد شراشف مک هی

.... دش هتسخ منک کف

: متفگ مرایبرد وشصرح هکنیا هساو
ووووووووووووووولوچووووووووووک تروز دوب نیمه هه -

... دز هبرض رد هب دنت دنت یکی هک ندیدنخ هب مدرک عورش مدعب

.......... هنکیم هیرگ هراد دیهان مدید هک مدرک زاب ورد متفر و نییاپ مدیرپ تخت زا عیرس
: تفگ هیرگ اب دید ونم ات

مریمب یهلا اقآ --
ندش توف کیچوک اقآ



...... تخیر ملد یوت ملا ع مغ ربخ نیا ندینش اب
... دوب شلا ۲۳س طقف مشاداد

۳ تراپ

: انآ

مدرکیم هاگن مفارطا و رود هب بجعت اب
منکراکیچ دیاب متسنودیمن و مدوب جیگ جیگ

؟ مدرکیم راکیچ بابرا هنوخ نم هخآ
؟ دوب هدرم یک هگم
؟ هنکیم هیرگ هموناخ نیا ارچ

:( انآردام (زانهام

منک راکیچ حا ادخ یاو
مدش تخبدب
هدموین نم هب یشوخ ارچ

اااادخ یا

تساجک تسین مولعم هک انآ زا نوا
.... شندرب نتفرگ ندموا هک امین ملگ هتسد رسپ زا منیا

... متمس ندموا مارسپ شواین و شرآ هک مدرکیم هیرگ و مدزیم ماهاپ یور تسداب )یروجنیمه )

هشیمن تسرد یزیچ هک ینکب ور اراک نیا مشتادف هخآ نکن تدوخ اب وراک نیا ادخوروت منامام : شرآ
....

: تفگ و درک ادص ور شدزمان لا هن )مدعب )

... رایب نامام هساو دنق بآ هی ورب لا هن -

: انآ
تخت ور مدموا هشیمن مورآ مروشلد ریخن مدید هک متفر هار یتعاس مین تفر و تسب ورد بابرا
....... تشادرب ور ترامع لک غیج ودادیب وداد یادص وهی هک منیشب

....... نوریب قاتا زا مدیود مدیشک شفنب غیج هی مدید هک یزیچ زا یلو هرجنپ رانک متفر عیرس

.... شدزیم تشک دصق هب تشاد ودوب هداتفا امین یور بابرا
و نتشازیمن انابهگن یلو ندب شتاجن نایب ندرکیم یعس مه لا هن شرآ و اسلد و شواین و نامام

....... ندوب هداسیاو نوشولج

طایح یوت مدیود غیج اب



.... دزیم ورامین تشاد مزاب بابرا یلو و متمس نتشگرب نم غیج یادص ندینش اب همه
... ندزیم غیج مه اسلد و لا هن ومنامام

....... مدیشک شوزاب و بابرا تمس متفر عیرس

: متفگ غیج اب و
شیتشک نک شلو ادخورت بابرا ینزن ومشاداد ادخ ورت بابرا -

: دیرغ دوب هدش هف ک هک بابرا
مدرواین مهوترس ی ب هی ات رانک ورب --

مگیم تهب رانک ورب

...... هنک لو ور مشاداد اک مدادیم شمسق و مدرکیم هیرگ شمه ومدوب افرح نیا زا رت جمس نم یلو

... مدش نیمز شخپ ومتفر بقع بقع هک ممکش وت دز شجنرآ اب دوب هدش یبصع هک بابرا

... شاج رس داسیاو و تفرگ وموزاب دموا نابهگن هی هک مش دنلب مزاب متساوخ

..... منک دازآ ومدوخ متسنوتیمن مدرکیم یراکره
... مدرک ساسحا منهد یوت ور نوخ هزم هک متفرگ شزاگ یروج وهی مشرخآ
و ندز غیج هب مدرک عورش و مدیبسچ بابرا یاهاپ هب متفر منم ودرک ملو دوب هرظتنم ریغ نوچ و
: متفگ مه یروجنومه ندرک هیرگ

نک شلو تزیزع نوج وروت بابرا -

... تفرگ مورآ وتشادرب امین ندز زا تسد مفرح نیا اب دزیم دگل امین هب یروجنومه تشاد هک بابرا

: ماسرآ

.... شمدزیم طقف و مدوب هداد تسد زا ور ملر تنک

.... دوب گرم طقف شقح و دوب هتشک ور مردارب نوا
......... تفرگ درد ممدوخ تسد یتح هک شمدز مجنرآ اب و مدرکن محر مه انآ هب یتح

... شمنزب متسنوتن هگید دروخ مسق ور دوب شدوخ هک ور مزیزع نوج یتقو یلو

.... تخیریم کشا طقف ودوب هدیبسچ ماهاپ هب هک مه حا

.... هنکیم هیرگ هراد منیبب هک متسنوتیمن
... لخاد شندرب ندموا مدرک هراشا انابهگن هب نیمه هساو

............ درکن قت دایز شندرب هساو ودوب لا حیب دوب هدز غیج ودوب هدرک هیرگ سب زا هگید

.... ندب ماجنا وراه راک همه متفگ سپ امین صاصق و دوب ماشرآ یراپس کاخ مسارم ادرف



: انآ

.... هربخ هچ مفارطا مدیمهفیم یلو متشادن ور مامشچ ندرک زاب تردق و تخوسیم مولگ

.... دش نییاپ و با تخت هرابود و دیباوخ ای و تسشن ای مرانک رفن هی و دش نییاپ و با تخت

... درم و نز هی ندز فرح یادص مدعب

هنکیم راکیچ اجنیا نیا - نز
؟ شیریگب یسب نوخ هب یاوخیم هنکن

: تفگ دوب بابرا منک رکف هک درم

منکب وراک نیمه ماوخیم اقیقد -

هشب صاصق دیاب مرسپ لتاق مرازیمن نم یلو - نز

نوشداوناوخ همه مینوتیم یروجنیا یلو هریم هشیم مومت مینک مادعا ور امین هگا ناج نامام هن - درم
... مینک شک رجز ور

: ماسرآ

.... شمدزیم طقف و مدوب هداد تسد زا ور ملر تنک

.... دوب گرم طقف شقح و دوب هتشک ور مردارب نوا
......... تفرگ درد ممدوخ تسد یتح هک شمدز مجنرآ اب و مدرکن محر مه انآ هب یتح

... شمنزب متسنوتن هگید دروخ مسق ور دوب شدوخ هک ور مزیزع نوج یتقو یلو

.... تخیریم کشا طقف ودوب هدیبسچ ماهاپ هب هک مه حا

.... هنکیم هیرگ هراد منیبب هک متسنوتیمن
... لخاد شندرب ندموا مدرک هراشا انابهگن هب نیمه هساو

............ درکن قت دایز شندرب هساو ودوب لا حیب دوب هدز غیج ودوب هدرک هیرگ سب زا هگید

.... ندب ماجنا وراه راک همه متفگ سپ امین صاصق و دوب ماشرآ یراپس کاخ مسارم ادرف

: انآ

.... هربخ هچ مفارطا مدیمهفیم یلو متشادن ور مامشچ ندرک زاب تردق و تخوسیم مولگ

.... دش نییاپ و با تخت هرابود و دیباوخ ای و تسشن ای مرانک رفن هی و دش نییاپ و با تخت

... درم و نز هی ندز فرح یادص مدعب

هنکیم راکیچ اجنیا نیا - نز



؟ شیریگب یسب نوخ هب یاوخیم هنکن

: تفگ دوب بابرا منک رکف هک درم

منکب وراک نیمه ماوخیم اقیقد -

هشب صاصق دیاب مرسپ لتاق مرازیمن نم یلو - نز

نوشداوناوخ همه مینوتیم یروجنیا یلو هریم هشیم مومت مینک مادعا ور امین هگا ناج نامام هن - درم
... مینک شک رجز ور

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
: ماسرآ

.... شمدزیم طقف و مدوب هداد تسد زا ور ملر تنک

.... دوب گرم طقف شقح و دوب هتشک ور مردارب نوا
......... تفرگ درد ممدوخ تسد یتح هک شمدز مجنرآ اب و مدرکن محر مه انآ هب یتح

... شمنزب متسنوتن هگید دروخ مسق ور دوب شدوخ هک ور مزیزع نوج یتقو یلو

.... تخیریم کشا طقف ودوب هدیبسچ ماهاپ هب هک مه حا

.... هنکیم هیرگ هراد منیبب هک متسنوتیمن
... لخاد شندرب ندموا مدرک هراشا انابهگن هب نیمه هساو

............ درکن قت دایز شندرب هساو ودوب لا حیب دوب هدز غیج ودوب هدرک هیرگ سب زا هگید

.... ندب ماجنا وراه راک همه متفگ سپ امین صاصق و دوب ماشرآ یراپس کاخ مسارم ادرف

: انآ

.... هربخ هچ مفارطا مدیمهفیم یلو متشادن ور مامشچ ندرک زاب تردق و تخوسیم مولگ

.... دش نییاپ و با تخت هرابود و دیباوخ ای و تسشن ای مرانک رفن هی و دش نییاپ و با تخت

... درم و نز هی ندز فرح یادص مدعب

هنکیم راکیچ اجنیا نیا - نز
؟ شیریگب یسب نوخ هب یاوخیم هنکن

: تفگ دوب بابرا منک رکف هک درم

منکب وراک نیمه ماوخیم اقیقد -

هشب صاصق دیاب مرسپ لتاق مرازیمن نم یلو - نز



نوشداوناوخ همه مینوتیم یروجنیا یلو هریم هشیم مومت مینک مادعا ور امین هگا ناج نامام هن - درم
... مینک شک رجز ور

۴ تراپ

: انآ

.... متفر ور عوضوم هت ات فرح نیا اب
ندینش

.... نشاب فیثک ردقنا هک دشیمن مرواب

... مدرکیم رارف اجنیا زا رت عیرس هچرهدیاب

... متفر باوخ هب هک مدوب ارکف نیمه یوت

... مدرکیم رارف دیاب منودیم طقف دوب ینامز هچ منودیمن مدش رادیب هک یتقو

... قاتا رد تمس متفر و نییاپ مدیرپ تخت زا عیرس

... نوریب متفر و مدرک شزاب
ور دشیم کیدزن تمس نیا هب تشاد هک رفن هی یاپ یادص وهی یلو متفر نییاپ اه هلپ زا طایتحا اب
.... مدینش

.... مداتفا هار هرابود و مدیشک قیمع سفن هی دش در هک نیمه ... مدش یفخم هلپ هار ریز متفر عیرس

.... دوب هدز نوشبیغ اجک مدآ همه نوا منودیمن

راااااااااارفلا و متسب ور گنلف عیرس نیمه هساو دوب نم عفن هب دوب هک یچره یلو

... مدزیم رد مکحم مه مدیسر یتقو و مدیود هنوخ دوخ ات

... دیشک تحار سفن هی منم دید یتقو یلو درک زاب ورد سرت اب اسلد

... ملیاسو و ماسابل ندرک عمج هب مدرک عورش و مقاتا یوت متفر و طایح یوت متخادنا ومدوخ عیرس

... متفریم اجنیا زا دیاب نم
.... هشب ندربیم سب نوخ هب هک ییارتخد نوا لثم متشونرس متشادن سود صا

.... مرب متساوخیم طقف دوبن مهم مارب ازیچ نیا نم یلو ندرکیم مهاگن بجعت اب نتشاد شواین و اسلد

و کیچوک هچراپ هی ی متشاد هک مه ط هکیت ات دنچ و مدیچیپ گرزب هچراپ هی ی ور ماسابل
... مدیچیپ هگید هچراپ هی یوت مه یور وشمه

: تفگ و تفرگ ور موزاب شواین هک مشب جراخ قاتا زا متساوخ و متشادرب ور هچراپ
؟؟؟ یدرکیم راکیچ بابرا هنوخ صا ا حات یدوب اجک وت هربخ هچ اجنیا همولعم چیه --



... مدرک فیرعت شارب ور نایرج مامت هیرگ اب منم

... مشب یفخم هک هنکیم مکمک هک تفگ مافرح ندینش زا دعب منوا

... داد حیضوت لا هن و نامام و شرآ یارب ور نایرج و نییاپ تفر مدعب

هک هوک هی مسا راوتسا دوب راوتسا هوک لخاد هک یراغ یوت مرب متساوخ و مدش ینوشیپ هام (راوس
هتفرن ا حات یسک و هدلب شواین طقف مه ور راغ نوا ننزیم ادص راوتسا و شمسا هدنلب یلیخ ()نوچ

ص خ هک بابرا یارومام رش زا هگیم و هنکیم شییامنهار هوک نوا تمس هب شواین نیمه هساو اجنوا
( ... هدیم شیرارف اتسور زا ک و هریم دش

.................... ندرک زمرت رد یولج وهی نیشام ات دنچ نوریب مرب طایح رد زا متساوخ هک نیمه

... مدرک هاگن نوشهب سرت اب

... دش دنلب شاهاپ اتود یور هدیسرت دوب مولعم هک مه ینوشیپ هام

... نییاپ مدش ترپ دوب ییوهی نوچ
ور ماتسد و متمس ندموا درم ات دنچ هک منک رارف هک مدشاپ مزاب یلو درکیم درد تشاد مندب مامت
.... ندیشک اه نیشام تمس هب و نتفرگ

... ندش زیو گ شواین و شرآ اب و نتفر مه نوش ات دنچ

.

۵ تراپ

: انآ

... متساوخیم کمک و مدزیم غیج

.... نک مکمک نامام :
ککککککککککککمک شرآ

غغغغغغغغغغغغیج
دینک مکمک
نربیم ونم نراد انیا

.... نیشام یوت ندرک مترپ تکرحای اب منکن رارف ات ندوب هتفرگ وماه وزاب فرطود هک درم اتود

... دوب هتسشن مرانک بابرا

ندنورپ دگل هب مدرک عورش هک ننزب شخب مارآ مهب نتساوخ بابرا روتسد هب مشیمن مورآ ندید یتقو
.... درک لفق مرود وشاهاپ وتسد و درک ملغب بابرا هک

.... مروخب نوکت متسنوتیمن مدرکیم یراکره



... مدزیم غیج مزاب یلو مدوب هداتفا سفن زا

... ( موزاب یور تمسق طقف ندرک هراپ یچیق اب ور (منهریپ
.... ندرک موزاب دراو ور نزوس تکرح هی اب و

... مدزیم غیج طقف

..... مدیمهفن یچیه هگید ودش رت لش و لش مادص مک مک یلو

: ماسرآ

.... مدرک هاگن شیباتهم تروص هب

.... دوب هدش هتسب شامشچ هچب هی لثم
... دشیم اه هچب لثم شفایق دیباوخیم یتقو
.... درکیم زاب اج مه لد وت عیرس یلیخ شا هرهچ تیموصعم رطاخب

.... هراد راگتساوخ دایز هک مدوب هدینش
...... سب و دوب مدوخ لا م شرخآ و شلوا یلو

..... هراد یبوخ سح هشاب تلغب یوت تقشع هکنیا ردقچ
.... هراد ور ایند سح نیرتهب مزاب یلو مدرک ششوهیب روز هب و شمتشاد هگن ملغب وت روز هب هتسرد

... ترامع میدیسر مدید مدموا مدوخ هب یتقو هک مدرکیم رکف متشاد یروجنیمه

... ندوب هدرک شوپ هایس ور ترامع مامت

... ندوب هدیشوپ هایس مه اراکتمدخ
شاج هب و مرذگب شزا ننک یضار ونم ات نایم اتسور یادیفس شیر هگید تعاس دنچ ات متسنودیم

... مریگب یسب نوخ هب وشرهاوخ

.... منکب وراک نیا هک تسه مه مادخ زا تسنودیمن یلو

.... مسرب مقشع هب هکنیا زا رتهب یچ

.... ندوب هدرک ینادنز ورامین هک ییاج تکس متفر مدن باوخ تخت یور ور انآ

... دوب شوهیب

... نرایب ششوهب متفگ
: متفگ و شور هبور یلدنص یور متسشن دموا شوه هب هک یتقو

... دوب یچ نوتاوعد تلع شیتشک ارچ مراد تزا لا وس هی طقف امین نیبب -

ور شرکف متفگ و مدش تحاران درک یراگتساوخ مزا ور انآ هک یتقو .... شمشکب متساوخیمن نم ... نم --
... هرایم شتسد هب روز هب هدش هگا یتح هک تفگ نوا یلو ... هنکن مه
... مدرک اوعد شاهاب و مدش ینابصع منم
... مراین شرس یی ب و هشب رود مزا ات مداد شلح طقف نم



... داتفا شدوخ نوا

... درک رپ ور اضف هک دوب شا هنودرم قه قه یادص مدعب

.

۶ تراپ

: دعب هتفه کی

: انآ

... مدشیم بآ رتشیب زور ره نم و دوب هتشذگ ماشرآ گرم زا هتفه کی

... مدیدن مه ور نوریب گنر یتح و مدش ینادنز قاتا نیا یوت هک تسه هتفه کی

... هراد یا هگید یاوه و لا ح هی ترامع زورما یلو

... ننکیم زیمت ور ترامع نراد راگنا و نایم و نریم یه همه
نوشدوخ لا ح هب ور هدرم هداوناوخ و ندرکیمن یراد ازع هگید زور هس زا دعب هک دوب مسر اجنیا

... نتشازیم

؟؟؟ ... دوب دایز دمآ و تفر ردقنا زورما ارچ منودیمن یلو

... دش قاتا دراو راکتمدخ ودش زاب رد هک مدرکیم رکف مدوخ اب متشاد یروجنیمه
.... تخت یور تشاذگ ور هبعج هی ودموا متمس هب هک مدرک هاگن شهب بجعتاب

: تفگ هک مدرک هاگن شهب یلا وس

هک نداتسرف مه ور نم دایم دقاع هگید تعاس ۱ ات هک دیشوپب ور سابل نیا نتفگ بابرا ناج مناخ --
.... نیشب هدامآ منک نوتکمک

: تفگ هک مدرکیم شهاگن بجعت ای

ناج مناخ هگید نیش دنلب --

.... درب دوب قاتا لخاد هک یمومح تمس هب و تفرگ ور ملغب ریز مدعب

: ماسرآ

... هربب شارب ور سابل هک متفگ اراکتمدخ زا یکی هدیمح هب

... هشب منوخ سورع دوب رارق دوب هک یچره

... هنک شنت دیفس سابل هک دوب قفاوم مه نامام رکش ورادخ
: تفگیم هشیمه مزاب یلو تفگیم وشدب شمه و تشادن انآ زا یشوخ لد هکنیا اب

{ هراین یتخبدب شدوخ اب و هشن نوگش دب ات هشب رضاح دقع هرفس رس دیفس سابل اب دیاب سورع } --



: انآ

تفوک اتدص و نغور کمک اب و دیشک وتا مارب ور ماهوم هراکتمدخ نومه نوریب مدموا مومح زا یتقو
... درک شیق ش هگید رامرهز و

... منک منت ات دروا ور سابل مدعب

... دوب راد فپ هک دوب کیش یلو هداس و ینتاس سورع روت هی سابل

... تخادنا ماهوم یور لکش یریرح لا ش لثم یزیچ هی دوب منت هزادنا اقیقد هک سابل ندیشوپ زا دعب
مارب مه لمیر و مشچ طخ هی و یتروص بل رژ هی و تشاذگ لا ش یور راد نیگن وم لت هی مدعب

... دز

... مدوب هدرک قرف یلیخ شیارآ مک هی نیمهاب مدرکیمن شیارآ تقو چیه نوچ

... هرایب رداچ مارب هرب ات منومب اجنیمه تفگ مهب راکتمدخ

.... متسشن تخت یور متفر و متفگ یا هشاب

... دش زاب رد هقیقد دنچ زا دعب
عیرس دش دراو شتسد یوت رداچ هی اب بابرا یتقو یلو مدروخن نوکت ماج زا هراکتمدخ هکنیا رکف اب

... شولج داسیاو و مدیرپ ماج زا

... نییاپ متخادنا ومرس عیرس مدعب

... تخادنا مرس یور ور رداچ و متمس دموا بابرا

...... رد تمس داتفا هار و تفرگ ومتسد مشدعب

: انآ

... دموا دقاع هک میدوب هتسشن دقع هرفس رس هک دوب یتعاس مین

... مدرشف مهب وماتسد سرتسا اب

... تشاذگ ماتسد یوت ودرک زاب ور نآرق بابرا هک
شهاگن اب هک مدروا با ور مرس هظحل کی مدرکیم ساسحا مدوخ یور ور بابرا ردام هاگن ینیگنس

.... دوب شبل هشوگ مه یزوم دنخبل هی و درکیم مهاگن ترفن و مشخ اب هک مدش ور هبور

... متخادنا نییاپ ور مرس هرابود و مدیسرت شهاگن زا

.... متفگ ور هلب مه لوا راب نومه

: ماسرآ
: دعب تعاس دنچ

... مدوب هتسشن نمنیشن یوت منم ودوب قاتا یوت انآ



: تفگ هک مدرک هاگن لا متسد هب بجعتاب . داد مهب یلا متسد ودش کیدزن مهب نامام
.... نک تباث وتدوخ یگنودرم بشما مرسپ --

: تفگ هک مدرک هاگن شهب بجعت اب

....................... ماوخیم هدش هدش یگنر ور لا متسد نیا حبص ادرف نم یرزگب شزا ادابم --

: تفگ مه یروجنومه و با هقبط تمس داد ملوح ودرک مدنلب مشدعب
... هداد در باوج تهب بق و هسب نوخ هی نوا هک هرن تدای --
... هتشک ور تردارب نوا ردارب
... هتشاذگ تدمک یوشک یوت ور تزاین دروم لیاسو دیهان
.... هشب مورآ ملد و مونشب وشدرد رپ یاغیج یادص ماوخیم
.... ماوخیمور شدوبک ندب حبص ادرف نم

: انآ

و زولب هیاب ن ا و مدروا رد تسه هدیمح شمسا مدوب هدیمهف هک راکتمدخ نوا کمک هب ور ماسابل
.... مدیشک زارد تخت یور راولش

... دوب هتخادنا مرانک ممیرسور
.... متخادنا مرس یور ور میرسور و مدیرپ ماج زا عیرس هک دش زاب قاتارد

: ماسرآ

... درکیم مهاگن بجعت اب هک مدشور هبور انآ اب و مدش قاتا دراو

... مدب شرجز ماوخیم هک مدوب هتفگ نامام هب نم مگردرس و مدوب جیگ

... هشب مموناخ و شمریگب یسب نوخ هب هک تشازیمن هنرگو

... ادخ یاو
.... منکراکیچ دیاب منودیمن و مدرک ریگ تخس یهارود هی نیب
بشما انآ هک مدرب یپ هزات مدید هک یزیچ زا یلو مدرک شزاب متفر وشک تمس هب یمگردرس اب

... هشیم شُکرجز

... هجنکش لیاسو زا دوب رپ وشک یوت

... مدیچ دبس یوت ور نوشمه

... تخت تمس متفر و متشادرب ور دبس

... مدرک زاب ومدنب رمک متشاذگ تخت نییاپ ور دبس
.... مدروا رد ور منهریپ
.... مدوب هداسیاو شولج تخل هنت با اب حا

... درکیم مهاگن هدش داشگ یامشچ اب و دوب هدش راوید چگ لثم انآ گنر

... رد تمس دیود ودیرپ شاج زا هظحل کی یوت و درک مهاگن مکی
.... تخت یور مدرک شترپ و شمتفرگ عیرس

: تفگ هتپ هتت اب و درک مهاگن سرت اب



د .... ینکیم راکیچ دیراد ... بابرا .... ا --
... دیشک بقع بقع وشدوخ تخت یور وداد تروق وشنهد بآ مدعب

... شابل ندیسوب مدرک عورش وشور مدرک ترپ ومدوخ

... دزیم تشم منهرب هنیس هب شولوچوک یاتسد نوا اب طقف منوا

تسد زا یص خ یارب ندرک قت و ندیشک غیج هب درک عورش متشادرب شابل یور زا ومابل هک نیمه
... نم
.... مدرکیم شلو ارمع و دوب هدش عورش هزات یلو
... مراد هگن مدوخ هساو ور مقشع منوتب ات مشب دب بشما هی متساوخیم

... ندرک هیرگ و ندز غیج و ندنورپ دگل هب درک عورش هک دروا اجک زا ور ورین همهنیا منودیمن وهی

... منک شراهم متسنوتیمن مدرکیم یراکره

... متسب تخت هب وشاهاپ وتسد و متشادرب ودبس یوت یاه دنبتس عیرس

... مدرک هراپ شنت یوت ور نوشمه و شلا سابل نوج هب مداتفا یچیق اب مدعب

... دعب تعاس دنچ

.... دشیمن زاب شامشچ هگید هیرگ و غیج روز زا انآ هک مدموا مدوخ هب یتقو

... دوب دوبک شندب مامت
دوبک و دوب هدش زاب شاهاپ وتسد چم تسوپ هنک دازآ وشاهاپ و اتسد ات دوب هدز اپ وتسد سب زا

... دوب

.... مدرک راکیچ مدیمهف هزات نم و تفر لا ح زا و دز مهور غیج نیرخآ

... شمتفرگ مشوغآ یوت و مدیباوخ و شرانک و مدرک زاب وشاپ وتسد عیرس

... متفر باوخ هب یروجنومه یگتسخ زا و

۷ تراپ

: ماسرآ

.... مدرک زاب ور مامشچ یدایز یامرگ ساسحا اب

.... مدرک هاگن انآ هدش دوبک و زمرق ندب و تروص هب بجعت اب
... مدرک تنعل ومدوخ مرازه راب هساو و دموا مدای بشید یاقافتا مامت عیرس یلو

... شمکش یور مه متسد یکی نوا و دوب شرس ریز ماتسد زا یکی

...... مدیشک سپ ور متسد عیرس هک منک شزاون ور شتروص هک مدروا با ور متسد
... نم یادخ یاو
... دوب شیتآ هروخ شندب مامت



... مدیشوپ ور ماسابل و مدش دنلب ماجرس زا عیرس
.... قاتا زا نوریب مدیود و مدیشک هچراپ هی مه انآ یور

... قاتا وت شمدروا و مدرک ربخ ور رتکد عیرس

... درک شهاگن هدز تشحو دز رانک انآ ندب یور زا ور هف م رتکد هک نیمه

... تفر ور هیضق هت ات هک درک شرب ورود هب هاگن هی مدعب

... هگب یزیچ تسنوتیمن یلو

... دشیم جارخا عیرس نوچ

... هرایب لیاسو هرب دیاب تفگ

... هدش مومت شاهوراد هک تفگ تشگرب هک هقیقد دنچ زا دعب

... تشاد مرب سرت
: متفگ

نااااه ینکیم راکیچ حا سپ -
؟؟؟؟؟؟ مرایب تارب ات هدش مومت تاه وراد یگیمن رت دوز ارچ

: تفگ زرل و سرت هب هدیسرت دوب مولعم هک رتکد

.. مگب متسنوتن و داتفا اقافتا نیا یلو مگب متساوخیم دینک رواب ... اب .. بابرا --
.... هشب بوخ ات منکیم شا هیوشاپ ردقنوا من ا

: تفگ و مداد نوکت یرس

... نکب وتراک -

... نییاپ هقبط متفر و مدش جاخ قاتا زا مشدعب

: تفگیم هک دش دنلب مردام یادص هک نلا س هشوگ ی بم یور متسشن نییاپ هقبط متفر یتقو

... روخب یزیچ هی ایب بابرا --
.... ایب ردام لدزیزع ایب هدش هتسخ یدایز بشید

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
... زیم رس متسشن متفر و متفگ یا هشاب

........ دعب تعاس دنچ

و لخاد دموا و دز رد دیهان هک مدرکیم یگدیسر هد یاراک هب متشاد و مدوب هتسشن مراک قاتا یوت
: تفگ



... رهش شدیربب هرتهب دایمن رت نییاپ هک هریم رت با شبت منکیم یراکره هگیم رتکد بابرا --
: متفگ داد اب شهبور

... هدرکیم راکیچ ا حات سپ -

... هگب رت دوز دیابن

... شمربیم مایم ن ا هنک شدامآ وگب شهب

... دینومیمن هدنز نوتمودک چیه هشب مک شرس زا وم رات هی هگا طقف

... مداتفا هار مباوخ قاتا تمس هب و نوریب قاتا زا متفر و مدش دنلب ماج زا عیرس

... ننکیم شدامآ نراد مدید مدش هک دراو

... مدیشوپ ور ماسابل و مدمک تمس متفر ممدوخ

... متفر نییاپ اه هلپ زا ومدرک لغب مه ور انآ و متشادرب ور نیشام چیوس

: تفگ نوریب مربیم ور انآ مراد دید ات نامام

؟ هرآ ؟ رتکد رهش یربیم ور لتاق هرتخد نیا هک هدیسر ییاج هب تراک هگید --

هئوت ریصقت شمه هداتفا زور نیا هب انآ هکنیا نک سب افطل نامام -

.

۸ تراپ

.. انآ

... مدرک زاب ور مامشچ متسد یوت شزوس ساسحا اب

... مدرکیم هاگن مرب و رود هب بجعتاب
؟؟ منکیم راکیچ اجنیا نم
... دش در ممشچ یولج زا ملیف لم تاقافتا مامت وهی یلو
... دشیم رجفنم راشف همه نیا زا تشاد مرس
... متفرگ مرس هب ومتسد

: متفگ غیج اب

هن -
هههههههههههههن

نک ملو
..... مدرک تراکیچ نم هگم

هههههههههههههههههههههههههههن

... دش دراو نوشیرپ عضو رس اب ماسرآ ودش زاب قاتا رد مغیج یادص زا

... هنک مراهم درک یعس متمس دموا

... مدوب هدش هنووید نم یلو



... دز هراوف نوخ متسد زا و درک هراپ ومتسد مرس نزوس مدوب هدرک قت سب زا

... دوبن مهم مارب یلو

... مدرکیم هیرگ و شمدزیم طقف

... مدرک فعض هک دیچیپ ملد ریز دیدش درد وهی

ییییییییییییییییییییییییییآ خخخخخخخخخخخخخخخخخآ -

... مدیمهفن یچیه هگید مدعب

۹ تراپ

... دعب هام کی

: انآ

... مدش رادیب باوخ زا متروص یوت رون میقتسم ندروخ اب حبص

... مروخب نوکت منوتیمن مدید هک مش دنلب متساوخ
.... مروخب نوکت منوتیمن ارچ سپ ااااااااااو

: تفگیم هک مدینش مشوگ لغب زا ور ماسرآ یادص هک ندرک قت هب مدرک عورش

فووووووووا --
نکن هجروو هجرو ردقنا
هچب باوخب ریگب

؟؟؟ راکرس یتفرن وت هگم -
ییییییییییَا

هگید نک ملو
مداتفا سفن زا

یوووووووووا
اماوتاب

.... مدیسر ندش هل زرم هب هگید هک داد مراشف رتشیب طقف تفگن یچیه

یییییییییآ -
مدرُم

... هنکیم ماوعد تنامام نییاپ مرب رید هگا نک ملو

... هگید نک ملو

... مباوخب ور زورما هی یتشاذگ هگا --

.... متسب وگنلف عیرس هک درک زاب وشاتسد مشدعب



... نییاپ متفر معضو و رس ندرک تسرد و نتفر ییوشتسد زا دعب

... درکیم یزودلگ تشاد ودوب هتسشن لبم یور ماسرآ نامام )فرشا )

: تفگ دید ونم ات

.. یباوخیم رهظ گنل ات هک تهب هرذگیم شوخ یلیخ راگنا امناخ مناخ هب هب ---

... تسه ۷:۳۰ تعاس مدید هک مدرک هاگن تعاس هب بجعت اب
: متفگ

۷:۳۰ تعاس هزات مه ن ا و مدش رادیب زور ره لثم نم یلو -

... هدایز مه یلیخ وت لثم یتپاپ سب نوخ هساو ---
.... هزپب نون نکب دیهان کمک ورب یا

... طایح تمس متفر و متفگ یا هشاب

... دوب نیمه مزور ره تیعضو هام کی نیا یوت

... دشیم رتدب ماهاب زور هب زور فرشا
.... و ماپ ریز نتخیر هشیش هی ماذغ یوت تخیر لفلف لثم دوب هدروا مرس ب مه یراب دنچ

... دوب شتسدمه هشیمه مه دیهان

... درکیم ناربج وشردام یاراک هشیمه ودوب هدش بوخ ماهاب یلیخ ماسرآ راتفر شاج هب یلو

... ننکیم شکمک نراد و نتسشن مه هگید راکتمدخ ات دنچ نم زج هب مدید دیهان شیپ متفر یتقو
؟؟؟؟؟؟؟ هداس نتخپ نون هی یارب راکتمدخ همهنیا مدرک بجعت

.... مدموا مدوخ هب دیهان یادص اب هک مدرکیم نوشهاگن بجعت اب متشاد روجنیمه

... رتخد یاهآ ----

... رونت یوت رازب وراه نون اجنیا ایب

... رونت رانک متسشن متفر و متفگ یا هشاب

... نتفرگور ماتسد مدرک سح هک رونت هراوید هب مدنوبسچیم وراه نون دنت دنت متشاد یروجنیمه

نراد یعس و نتفرگور ماتسد زانهام و هبوبحم اراکتمدخ زا اتود مدید هک نوشتمس متشگرب سرت )اب )
.... هزوسب هک رونت هراوید هب ننوبسچب

: ندز غیج و ندرک قت هب مدرک عورش

غیییییییییییج دینک ملو ایتنعل دینک ملو -
غیییییییییییییییییییییج کمک



غییییییییییییییییییییییج هنک کمک یکی
مااااااااااااااااااااااااسرآ

غیییییییییییییییییییییییییییییییج

: دیهان
اجنیا نزیریم همه ن ا هک ور هطیلس نیا نهد دیریگب ----

... تفرگ ور منهد دموا مه هدیمح

... دوب هدنومن مساو ییان مدوب هدرک قت سب زا هگید

.... مدیمهفن یچیه هگید و مدینشور ماسرآ داد یادص طقف
... درک دروخرب یزیت زیچ هب مرس هک مدیمهف رخآ هظحل طقف

: ماسرآ

... دربن مباوخ مدرک یراک ره نوریب تفر انآ هکنیا زا دعب

... مباوخب انآ نودب متسنوتیمن مه هظحل هی و مدوب هدرک تداع شهب روجدب

... منک یگدیسر هد هب مرب و مروخب هناحبص هک نییاپ متفر و مدیشوپ بسانم سابل مدشاپ

... مدینش غیج یادص هک مدروخیم هناحبص متشاد
مدیرپ ماج زا عیرس انآ نوبز زا مدوخ مسا ندینشاب هک مروخب ور یدعب همقل متساوخ شهب هجوت یب

... دمویم اجنوا زا غیج یادص هک ییاج تمس متفر و

: مدز داد تینابصع اب رونت یوت شنزادنب نراد یعس و نتفرگ ور انآ اراکتمدخ مدید هک یتقو

... هربخ هچ اجنیا --

... داتفا هار شرس زا نوخ و دروخ گنس هب شرس و داتفا هک ندرک لو ور انآ ندوب هدیسرت هک انوا

و مدرک ادص ور ماه هچون زا یکی مظاک دنلب یادص اب و متفرگ ملغب یوت و مدرک شدنلب متفر )عیرس )
... هنک کلف هبرض ۵۰۰ ور نوشمودک ره متفگ شهب

... شمدنوباوخ نومتخت یور و مدرب ترامع هب ورانآ مشدعب

۱۰ تراپ

: ماسرآ

.... درک هنیاعم ور انآ رتکد
دنق بآ شارب تفگ راکتمدخ هب و هداتفا شراشف دایز سرت زا طقف هک داد صیخشت مه شدعب
... هرایب



... مسرب نئاخ یاراکتمدخ نوا باسح هب ات طایح یوت متفر دش تحار انآ تباب زا ملا یخ یتقو

.... ننزب همدص انآ هب نتساوخیم هک دوب هدیسر ییاج هب نوشراک هگید حا

... هنکن نوشکلف ات مظاک یاپ هب نداتفا مدید متفر یتقو

ننک نوشترپ ترامع زا مدعب و ننک کلف ونوشیکی مودک ره متفگ و مدرک ادص ور درم یاراکتمدخ هیقب
... نوریب

... ننک یروجنیا هک دوب هتفگ نوشهب نامام متسنودیم

.... هشاب انآ بظاوم هشیمه ات متشازیم ور یکی دیاب
... هشیمن یروجنیا
... هریم نیب زا هگید زور دنچ ات نرایب شرس ب لا ور نیمه هب هگا

... هراد لمحت ردقچ هلا س ۱۸ رتخد هی هگم

... مدرک ادص ور نیرسن و ترامع لخاد متفر

.... مراد دامتعا شهب و هدوب ام شیپ شینووج نارود زا هک دوب اراکتمدخ زا یکی نیرسن

.... ننکیم راک اجنیا هشلا ۱۹س و تسه اریمس شمسا هک شرتخد اب مه ن ا

: هداسیاو مولج نیرسن مدید مدموا نوریب هک رکف زا

ناج اقآ مناج --
؟ دیتشاد مُراک

هرآ -
شاهاب اج همه منکیم دیکات اج همه و شصوصخم راکتمدخ هشب و انآ شیپ هرب وگب ترتخد هب نیرسن

.... هشاب

ناج اقآ ماشچ مخت ور --

... یرب ینوتیم -

دعب تعاس دنچ

: انآ

... مدوب تشد هی یوت

... ندیدنخیم و ندزیم فرح و نتشاد و ندوب هتسشن مه رانک نومداوناخ همه

... مدرک نوشادص دنلب یادص اب و دیشک رپ نوشارب ملد



... ندادیم همادا نوشندیدنخ و ندز فرح هب و نتشازیمن ملحم یلو

... نوشتمس مدیود

... ندشیم رترود مدیودیم یچره یلو

... مدش رادیب باوخ زا غیج و هیرگ اب

... درکیم مهاگن هدز تشحو ودوب هتسشن مرانک ماسرآ
........ مدرکیم ادص ومنامام و مدرکیم هیرگ منم

: تفگ و درک مشزاون مورآ ودرک ملغب مکحم ودموا شدوخ هب ماسرآ

سسسییییییییییه --
دوب باوخ شمه مزیزع
مورآ شاب مورآ

مااااسرآ -

مموناخ مناج --

ماوخیم ومنامام نم -
منیبب ومداوناخ ماوخیم
هدش هرز هی نوشارب ملد

... ب وشداوناخ هنوتیمن یسب نوخ چیه هک ینودیم تدوخ انآ --

: مدز غیج هیرگ اب و نوریب مدیشک شلغب زا ومدوخ و هدب همادا متشازن

ماااااااااااوخیمن -
دایم مدب نوتمه زا
دایم مدب مدوخ زا
.... دایم مدب یتنعل هملک نیا زا

... مشکب رجز دیاب یکات
؟؟؟ ننک مبابک هدنز هدنز نتساوخیم زورما ینودیم

... دایم نوشدب نم زا همه مسب نوخ هی نم نوچ

... شکیم ومدوخ نم

... دز هراوف مبل هشوگ زا نوخ و مدش تکاس مدروخ هک ینهد وت هک دوب هدشن مومت مفرح

.

۱۱ تراپ

: انآ  



... مدرک هاگن شهب یروابان اب و متشاذگ متروص یور ومتسد

: تفگ داد اب ماسرآ

.... ینزیم فرح ندرم دروم رد هشاب ترخآ راب --
منکیم تدوبک و هایس یدعب راب

دایم رب وت زا -
دایم رب تنامام نوا و وت زا

.... دش زمرق شامشچ و دز نوریب شندرگ گر
... تشاد تسود یلیخ ور شنامام

... مدش عمج مدوخ یوت و متشاذگ متروص یور ور متسد هک درب با ور شتسد

تشم اوه یوت ور شتسد مدید هک مدروا با ومرس داتفین یقافتا مدید هک هظحل دنچ زا دعب
... هدرک

... دز نوریب قاتا زا تینابصع اب و دروا نییاپ ور شتسد

... مدوبن ایب هاتوک نم یلو

... منیبب ور ما هداوناخ دیاب هدش روجره

... مدرک کاپ لا متسد اب ور مبل هشوگ نوخ

... دز رد یکی هقیقد دنچ زا دعب

... دش دراو هزاجا نتفرگ زا دعبو

هشاب هلصاف لا س دنچ اب طقف دیاش مدوخ یاه لا س و نس مه دروخیم ابیرقت هک یرتخد هب بجعت اب
... مدرکیم هاگن

همه و هنم صوصخم راکتمدخ دعب هب نیا زا هک تفگ و درک یفرعم اریمس ور شدوخ و لخاد دموا
... هماهاب اج

... مدش لا حشوخ یلیخ

... تساوخیم تسود هی ملد اعقاو
: مدرک زاب ور تبحص رس نیمه هساو

؟ هتلا س دنچ موناخ اریمس بخ -

مناخ هملا ۱۹س --

مناخ وگن نم هب -



؟ مناخ مگب یچ سپ --

یاو -
... مناخ یتفگ هرابود هک وت
... انآ وگب

... موناخ ننکیم ماوعد اقآ یلو --

... هنکیمن -

... نم اب اقآ انآ وگب نم هب وت

انآ دیشخبب ... اخ مشچ --

نیرفآ -
... مینورذگب شوخ مکی ات ایب حا

نوریب ور درویم مارب ماسرآ هک ییازیچ هیقب .... و اکشاول و کفپ و سیچ تخت ریز زا گتفر مشدعب
.... میروخب مهاب ات ایب متفگ و متخیر یفرظ لخاد و مدروا

.... دش زاب شور مک مک یلو دشیمن شور شلوا

.... دوب یبوخ یلیخ رتخد

۱۲ تراپ

حبص ۴:۳۰ تعاس دعب زور دنچ

: انآ

... مدروخیم لوو ماسرآ لغب یوت مادم و دربیمن مباوخ سرتسا تدش زا

: تفگ هک مدرک هف ک ور ماسرآ مشرخآ

فووووا --
... مباوخب نم یتشاذگ وت هگا
؟؟ یبش فصن هتچ

: متفگ هشن کوکشم و همهفن هکنیا هساو

... هزیچ .. ناه -

... هگید هربیمن مباوخ

... روخن نوکت ردقنا سپ دایم مباوخ نم یلو --



... درک رت مکحم وشاتسد هقلح مشدعب

یاااااااو
فوووووووه
فووووووا

: نادجو

؟ ینکیم هلا ن یه هتچ -

... مشاب دنب اج هی منوتیمن سرتسا زا و هربیمن مباوخ -

.... هنکب تدوبک و هایس هدشن اپ ات تاج رس گرمتب -

هنکیم طلغ -

... مزیزع ننکیم همه ور طلغ -

... درب مباوخ ات مدش ریگ رد منادجو اب ردقنا

۱۳ تراپ

: انآ

... دوب هتفر ماسرآ مدش اپ باوخ زا هک حبص

... تشاد راک رهش هرب دوب رارق

... منیبب ور مداوناخ مرب یکشاوی اریمس اب ماوخیم زورما منم

تشپ راوید تشپ متفر هنیبن ونم یسک هک یروج و مدیچیپ مرود و مدرک مرس هایس رداچ هی عیرس
... ترامع

دادن ریگ مهب دایز یسک و دوب هدیباوخ دوب ضیرم فرشا نوچ

... دموا مه اریمس مدش رظتنم هک هقیقد دنچ زا دعب

.... نومنوخ تمس میتفر و میداتفا هار عیرس

و دیهان و ترامع درم یاراکتمدخ زا ات دنچ و میرک وهی هک میدشیم در اه هچوک زا یکی زا میتشاد
.... ندش زبس مولج راکتمدخ هگید یاتود

ونم مه نوشاتود نتفرگ ور اریمس نوشاتود و نومتمس ندموا عیرس هک مدرک نوشهاگن سرت اب



... نتفرگ

... دش نوخ زا رپ منهد هک دز مهب ینهد وت هی مدیهان و ندرکن ملو ننک ملو هک مدرک قت یچره

... اه هزیر گنس یور ندرک مترپ و طایح یوت منرب نوشک نوشک مدعب

متسد و متسد یوت نتفر ورف اه هزیر گنس هک داد راشف متسد یور مکحم وشاپ و متمس دموا فرشا
... ندرک مخز ور

: تفگ و درک مهاگن مشخ اب فرشا

ینک رارف یتساوخیم سپ --
دییییییییهان ... دیهان

... هدب گس یادص ات دینزب ردقنا مدوخ یولج اج نیمه ونیا نیایب

... منوج هب نداتفا دگل اب و ندموا مه هگید یات دنچ و دیهان

... مدش لا حیب مک مک یلو مدزیم غیج طقف شلوا

... ندز مکتک ردقچ منودیمن

... دوب ینوخ ماج همه منودیم طقف

... درکیم درد دیدش ملد و دوب یراج نوخ مه ماپ طسو زا

... رابنا یوت ندرک مترپ مندرب و نتفرگ ور ملغب ریز

... مدیچیپیم مدوخ هب درد زا

.... دمویم نییاپ مینوشیپ یور زا قرع تشرد یاه هنود هک دوب هدش دیدش مدرد ردقنوا

... مدیمهفن یچیه هگید و دش هتسب مامشچ مه شرخآ

... مدرک هاگن ماسرآ هب سرت اب و مدیرپ ماج زا رابنا راوید هب رد دروخرب یادص اب

... دوب شتسد ق ش هی و دوب نوخ هساک شامشچ

: متفگ تنکل اب

ماسرآ ... -آ

... دوب هقرج هی رظتنم راگنا

... درک هلمح مهب ق ش اب نوچ

... منزب غیج ای منک عافد مدوخ زا متشادن نوج یتح



... دزیم تشک دصق هب مه نوا و مدوب هداتفا هدرم هی لثم

... دموا نییاپ مینوشیپ زا زا نوخ و درک دروخرب مینوشیپ هب ق ش

... متفر شوه زا مود راب یارب و دش هتسب مامشچ مک مک

.

۱۴ تراپ

: ماسرآ

... تفر شوه زا هک شمدز ردقنوا
شهب مه هگید دگل هی هنک رارف یکی اب هتساوخیم هکنیا هب رکف اب یلو تخوس شارب ملد هظحل هی

... نوریب مدموا رابنا زا و مدز

... تشادن ور نم ترامع یوت ندرک یمناخ تقایل هنک تنایخ هک یسک

... هنک یگدنز اجنوا دعب هب نیا زا ات هنک تسرد شارب ور رابنا نومه متفگ دیهان هب

... هنکیم نیرفن ور انآ هراد و هتسشن نامام مدید ترامع لخاد متفر یتقو

... متشادن ور یچیه هلصوح

... تخت یور متسشن نومقاتا یوت و با متفر نیمه هساو

... دربیمن مباوخ مدرکیم یراک ره یلو مباوخب یمک متساوخ

... مدوب هدرک تداع انآ هب روجدب

... مداتفا شدای
؟؟؟ هراد یلا ح هچ ن ا ینعی

... دربن مباوخ مدرک یراکره

... مدرک هاگن رابنا هبو هرجنپ رانک متفر و مدرک نشور راگیس هی نیمه یارب

... نوریب ندربیم و ندوب هتفرگ ور شوهیب یانآ اراکتمدخ زا ات دنچ و دوب زاب رابنا رد

... نوریب طایح زا شندرب و ربکا نیشام تشپ شنتخادنا ندرب

... هاگنومرد شندربیم امتح
...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم

.

: انآ



... مدرک هاگن مفارطا هب بجعت اب و مدرک زاب درد اب ور مامشچ

... هنکیم هیرگ هراد و هتسشن مرس ی با هدرک مرو و دوبک تروص و رس اب اریمس مدید

قی هک دوب هانگ ردقنا نوشمدیدن یتح هک ما هداوناخ ندید ینعی ماجک ن ا و هدشیچ مدوب هدیمهف
. ؟؟؟ مشاب کتک همهنیا

: متفگ و مدرک ور اریمس هب

... شخبب ونم -
یدش یروجنیا نم رطاخب وت

، : تفگ و تفرگ جوا شقه قه مفرح نیا نتفگ اب

ننننننناج مناخ --

مناج -

امش ... امش ناج مناخ --

؟ یچ نم -

نیا هلماح امش --

؟ یگیم یچ ... -چ
ااااااتسین یبوخ یخوش صا نیبب

... دوب یخوش شاک ناج مناخ --

؟ هشاب نزن وفرح نیا سک چیه هب صا نیبب ... -ب

... ناج مناخ مشچ --

.

.

... دعب هام کی

: انآ

. .... مدوب راکتمدخ هی نم و دوب هتشذگ هام کی



... درکیمن ممهاگن ماسرآ

... درکیم متیذا طقف فرشا

... مدرکیم یگدنز یرابنا یوت

... متخاسیم انومه اب منم و ندوب هتخادنا رابنا یوت هنهک یلا ق هی و باوخ تخر تسد هی

... مراد مز یراخب هی و مرگ سابل مگب متشادن تعرج یلو دوب هدش درس ماک اوه

... هشب مولعم هک دوبن ردقنوا یلو دوب هدش هدمآرب مکی ممکش

... مروشب ور اه یلا ق دوب هتفگ فرشا

... دوب درس یلیخ یاوه

... دوب بارخ مه بآ ریش

... متسشیم وراه یلا ق نوا اب و مدیشکیم بآ هاچ زا دیاب

... متسشیم وراه یلا ق متشاد هک دوب تعاس ۴ ابیرقت

... دوب هدش درس یلیخ یلیخ اوه دوب هدش بورغ

... دیزرلیم و دوب هدز خی ماتسد

... اه یلا ق تمس متفر متشاد شرب و مدیشک بآ هاچ زا

... ندشیم هدیشک نیمز یور ماهاپ و نتشادن نوج ماتسد

... ندوب نوشاقاتا یوت همه

... مدش بآ سیخ و مداتفا یلا ق یور بآ لطس اب ممدوخ مدیسر یلا ق اب هک یتقو

... دوبن مهم یلو

... هشب مومت مراک متساوخیم طقف

ضوع میا همروس یلحم سابل اب ور مسابل و مقاتا یوت متفر و متسش مه ور یلا ق نیرخآ هرخ با
... مدرک

... متشاد تسود یلیخ ور مسابل نیا

... تفرگیم یی ط یاه هگر و دشیم یا همروس مسابل گنر مه مامشچ شمدیشوپیم یتقو

... مدوب هدیشوپن اجنیا ور مسابل نیا حا ات

... مینوشیپ هب مدز مه ور دوب مدلوت هساو ماباب هیده هک مهور میی ط یاه یفرشا

... مدوب هدرک یلحم یشرت سوه

... متشادرب یشرت هساک هی و متفر هنوخ زپشآ هب نیمه یارب



... منیچب ور ماش زیم مرب تفگیم مهب هک دش دنلب دیهان یادص منهد یوت مرازب متساوخ هک نیمه

لخاد متفر و متشادرب ور اناویل و اباقشب ینیس متفر و منهد یوت متخادنا یشرت هکیت هی عیرس
... هنوخ

.... دایم اذغ ندیشک زا دعب ماسرآ هشیمه لثم مدرکیم رکف
... هنکیم مهاگن و هتسشن زیم رس هک مدید بجعت لا مک اب یلو

... دروخ اج مندید اب

... مدرکیم کرد

... دوب هدیدن ور نم یروج نیا حا ات نوچ

... دموا مه فرشا مدیچ هک ور زیم

: تفگ و دز یدنخزوپ مندید اب

راک تنایخ مناخ هب هب --

: تفگ هک متشازن شلحم

.... هنکیم جاودزا هراد تشاداد ناخ یتسار --
... ندرکن مه تتوعد یتح
... هریمن یعقوت یشک مدآ و راک تنایخ هداونواخ نیچمه زا هتبلا

: متفگ و مدرکن لمحت هگید

... هدیسر هراچیب نم هب نوتروز هک دییامش دوخ شک مدآ -

... دینکیم مشک رجز طقف مشب تحار هک دیشکیمن ونم امش یلو تشک وترسپ مشاداد

... تشک هک درک بوخ صا

... مدزیم هیرگ اب ور افرح نیا ی همه

... متمس درک ترپ و تشادرب ور زیم یور دراک وهی دوب هدش ینابصع یلیخ هک فرشا

... تفر ورف ممکش یوت دراک

... درک ناروف ممکش یوت زا نوخ

... دز هراوف نوخ مه منهد زا ودموا با نوخ مقلح زا

... ندوب کش یوت همه و داتفا هیناث دنچ یوت اقافتا نیا همه

... درک دروخرب درس نیمز هب مرس مه دعب هظحل دنچ و مدموا دورف نیمز یور وناز ود



... متفریم دنخبل اب نم و دشیم رات مامشچ هیولج تشاد ایند

... مدادیم نوج دنخبل اب و مدوب هداتفا مدوخ نوخ یوت

... هنیبیم راک تنایخ وروت هک یدرم یامشچ یولج ندرم تشاد یتذل هچ و

: ماسرآ

... شتمس مدیود و مدموا مدوخ هب انآ یامشچ ندش هتسب اب

... هدرک مک نزو هام کی نیا یوت ردقچ مدیمهف هزات و متفرگ مشوغآ یوت وشدرس ندب تشحو اب

... شمدنوباوخ نیشام یوت و نوریب شمدرب عیرس

... دمویم مرس تشپ هیرگ اب مه اریمس

... تفرگ شلغب یوت وشرس و انآ رانک تسشن و درک زاب ور نیشام رد مگب یزیچ هکنیا نودب

... مدنور رهش تمس هب رت مامت هچره تعرس اب

... هدرک تنایخ هک دوبن مهم مارب هگید

... مدب تاجن ور مسک نیرت زیزع نوج متساوخیم طقف

... دوب هدرک راک ردقچ زورما

... مدیدیم مقاتا هرجنپ تشپ زا وشاراک کت کت

... هریمب شچب هنکن نیرب رت دوز ادخ وروتوتفگیم و درکیم هیرگ اریمس

: متفگ و شتمس مدیخرچ و مدز زمرت یور مکحم شفرح نیا ندینش اب

؟؟؟ یتفگ یچ -

... هنومب هدنز شچب ات نیرب رت دوز ... ز متفگ --

؟ هرادراب هگم -

هلب ... ب --

... دش بارخ مرس یور ایند فرح نیا ندینش اب

.

... مدنوبسچ شهب ومرس و مدز هیکت نلا س درس راوید هب

... یچیه هب یچیه یلو میدوب لمع قاتا رد یولج هک دوب تعاس ۲ ن ا



.... میتشادن یربخ چیه هگید هدب انآ لا ح هکنیا ربخ زج هب

... ندموا نوریب راتسرپ ات دنچ و رتکد و دش زاب لمع قاتا رد هک مدوب رکف یوت

: متفگ و شتمس مدیود عیرس

؟ رتکد دشیچ -
؟ هبوخ شلا ح

... دش طقس هچب نیمه رطاخ هب هدوب فیعض یلیخ شندب و هتشاد یدایز یزیر نوخ هنافساتم --
و میرایب دنب ور شمکش یزیر نوخ میتسنوت ن ا ات هزات ام و هرادن یبوخ تیعضو عف مه شدوخ

... مینزب هیخب

... تسادخ اب شیقب هگید

... هربیم رس هب یرادیب و باوخ یوت و هراد امک هب هیبش یتیعضو یلو تسین امک یوت هتسرد
.... هرادن ور ندش رادیب ییاناوت یلو هربخ هچ شفارطا همهفیم

... هنودرگرس حور هی لثم ن ا نوا

... هدرگرب یداع یگدنز هب هنوتیم شدعب یلو هیروجنیا تعاس ۲۴ ات

؟ مشاب شرانک ای شمنیبب منوتیم -
... هن ن ا یلو هرآ شخب هب ندموا زا دعب

۱۵ تراپ

: ماسرآ

.... مدش رادیب باوخ زا تساوخیم بآ هک رفن کی فیعض یادص اب

... درکیم درد و دوب هدش کشخ مندرگ ندیباوخ هتسشن رطاخ هب

... دش دنلب ادص نوا مزاب

... تساوخیم بآ و دوب هدموا شوه هب انآ
و شبل هشوگ متشاذگ ور بآ ناویل و هروخب بآ هنوتب ات هنیشب مدرک شکمک و متخیر بآ شارب عیرس

... مداد شدروخب ور بآ مک مک

اب و دیشک شمکش یور ور شتسد عیرس نوچ تفرگ نوج هزات مداد بآ شهب هکنیا زا دعب راگنا
: تفگ تشحو

؟ تساجک مچب ... مچب --
؟ تسا هدنز مچب

... ندز غیج هب درک عورش و دیمهف هک نییاپ متخادنا ومرس



.... دزیم غیج و دوب هتشاذگ شاشوگ یور ور شتسد
... درک هراپ ور شگر و دش هدنک شتسد زا شمرس

... منک شراهم متسنوتیمن مدرکیم یراک ره

... ندش دراو اراتسرپ و دش زاب رد

... ننزب شخب مارآ شهب ات شنریگب نتسنوتن ندرک یراکره مه انوا
.... مدرک شلغب مکحم و ولج متفر وهی
.... هروخب نوکت تسنوتیمن مه تناس هی هک یروج

... دادیم مشحف و دزیم غیج طقف یلو

... نوریب نتفر و ندرک قیرزت ور شخب مارآ شهب عیرس مه اراتسرپ

... دش شوهیب ماک شدعب ودش رت لش و لش مک مک مه انآ

... شمدنوباوخ تخت یور و مدرک شدنلب عیرس

... مدش مینوخ یاتسد هجوتم مدرک شلو هک نیمه

... هدش زاب شمکش یاه هیخب هدرک قت سب زا هک مدید مدرک هاگن شهب یتقو

... ننک یگدیسر شهب متفگ اراتسرپ هب و نوریب متفر

۱۶ تراپ

: ماسرآ

... هتخس شارب متسنودیم

... هتخس مه اعقاو

... هدش هتشک مردام یاتسد هب مچب منک رواب هک دوب تخس ممدوخ یارب
؟! تفگن مهب یزیچ انآ ارچ یلو

... دروخ گنز میشوگ هک مدوب رکف یوت یروجنیمه

... ندزیم گنز ترامع زا

... مداد باوج
:

؟ هیچ -

... تسین بوخ نوشلا ح نوتردام اقآ --

ناتسرامیب شتربب نیگب هدننار هب -

هن نگیم مینکیم یراکره --
... ناتسرامیب هربب ونم دیاب بابرا طقف نگیم

-...



؟ نیایم بابرا --

هرآ -

... مدرک عطق یفرح چیه نودب مدعب

: انآ

... مدرکیم هاگن راوید و رد هب طقف مدموا شوه هب مود راب یارب یتقو

... ایادخ
؟ هدموا مرس ب مک
؟ یتفرگ مه ور مچب ارچ

... مدرکیم شسح نم یلو دوب هدموین ایند هب زونه هتسرد

... مدرکیم لد و درد شاهاب مدشیم تحاران یتقو

... تسین نم قح نیا ایادخ

.... درب مباوخ مک مک و دش مرپ مامشچ هرابود هک مدرکیم هلگ ادخ زا متشاد روجنیمه

۱۷ تراپ

: ماسرآ

... درک زاب ورد نومیلس هک مدز قوب اتود ترامع مدیسر یتقو

... ترامع لخاد متفر و مدش هدایپ ممدوخ گنیکراپ لخاد مدرک کراپ ور نیشام

... دوب با هقبط هک نامام قاتا تمس متفر

... مدش دراو رد هب هقت اتود ندز زا دعب

... هنکیم نیرفن ور یکی هراد و هدیشک زارد تخت یور نامام مدید

... شا هداوناخ ای دوب انآ ای مه صخش نوا امتح
: متفگ و متسشن تخت یور شرانک و متفرگ ور شتسد متفر شتمس

؟ یدرک راکیچ مه ینودیم ؟ ینک لر تنک وتدوخ ینوتیمن ارچ هخآ نم ردام -
؟ یتشک ومچب ینودیم
؟ هخآ مدرکیم راکیچ نم دشیم شیزیچ انآ هگا

: تفگ و دز یدنخزوپ نامام

... هه --



؟ هدوب وت هچب یدرک رکف هنکن
..! هراک تنایخ هی نوا
؟ منک رت زاب ور عوضوم ای یچ ینعی ینودیم

: متفگ داد اب ابیرقت

... نامام -
؟ ینکشب ونم یراد یعس شمه ارچ
؟ یسریم یچ هب ینک دروخ ونم باصعا هکنیا زا

... مریگیم یا نا ید شیامزآ شزا نم

... دینودیم نوتدوخ هنم هچب هک هدب نوشن رگا طقف

... دیشب نومیشپ دیدز انآ هب هک ییاه تمهت مامت زا هک منکیم یراک

... مدنوبوک مه هب مکحم ورد و نوریب متفر و مدش دنلب شرانک زا مدعب

۱۸ تراپ

: ماسرآ

... نریگب یا نا ید شیامزآ هی هدرم نینج و انآ زا متفگ و ناتسرامیب هب مدز گنز

... هنکب وشاراک و انآ شیپ هرب متفگ و درکیم یگدنز اجنوا هک کولم همع هب مدز گنز مشدعب

... رکف یوت متفر و مدیشک زارد تخت یور و مدرک ضوع ور ماسابل و نومقاتا یوت متفر ممدوخ

... دیشکیم رپ انآ یارب ملد ردقچ هک خآ

... دشیم ردام تشاد هک ییولوچوک انآ

... تفریمن متک یوت هدرک تنایخ انآ هک ندنوخیم مشوگ یوت یچ ره ارچ منودیمن

... هشاب هدرکن تنایخ مهب انآ و منک رکف تسرد هک مراودیما طقف

... ترامع نیا یلا ها منودیم نم عقوم نوا

... ننک ینومیشپ ساسحا نراد رمع ات هک مرایب نوشرس یی ب

.... منکیم نوتسلگ انآ یارب ور ایند شاج هب یلو
... ما هنوخ مناخ شمنکیم
... نگب ناوخیم هک یچره مدرم وگب
... تسین مهم مارب صا
... مدوب مورحم شزا تقو همه نیا هک همولوچوک هجوج مهم

.... متفر باوخ هب و دش مرگ مامشچ مک مک راکفا نیمه اب

.



: انآ

.... ندزیم مرس و لوپمآ مهب ای نتفرگیم نوخ مزا ندمویم یه
... مدشیم خاروس خاروس متشاد مک مک هگید

... دموا رد ادص هب قاتا رد هرابود

... دش دراو هتسارآ و کیش لا سنایم مناخ هی هک منزب شفنب ارف غیج هی متساوخ

... مدرک شهاگن بجعت اب و متسب غیج یارب مدوب هدرک زاب هک ور منهد

: تفگ و دش دراو دنخبل اب

مرتخد م س --

-سالم!
؟ امش

مبابرا همع نم --

یشاب انآ دیاب مهوت -
؟ هتسرد

متسه مدوخ هلب -

۱۹ تراپ

: ماسرآ

... مدش رادیب باوخ زا میشوگ ندروخ گنز یادص اب

: متفگ دوب هدش هگر ود باوخ رطاخب هک ییادص اب و متشادرب ور میشوگ و مدیشک مرانک ور متسد

هلب -

مبابرا م س --

کولم همع م -س
؟ نیبوخ
؟ ناتسرامیب نیتفر دشیچ
؟ دوب روطچ انآ لا ح
؟ دشیچ شیامزآ باوج
؟ نیتفرگ شیامزآ صا

: تفگ و مفرح طسو دیرپ کولم همع هک مدیسرپیم لا وس دنت دنت روجنیمه



بابرا ریگب سفن هی --
مورآ مورآ

ناتسرامیب متفر هلب
دوب بوخ مه انآ لا ح

... دایم شباوج هگید هتفه هی ات یلو نتفرگ مه شیامزآ

: متفگ هاگادخان ارچ منودیمن

؟ هبوخ انآ -
؟ مونشب وشادص هشیم

... هدش گنت شارب ملد

... مدن فاگ نیا زا رتشیب ات متفرگ ور منهد یولج مکحم و مدموا مدوخ هب وهی یلو

: تفگ و دیدنخ زیر دوب هدیمهف هک مه کولم همع

... متسرفیم تارب ور شملیف ن ا یلو هباوخ یلو مدب شهب ور یشوگ متساوخیم اقافتا --

: تفگ منک ح صا ومراک مدموا ات

بابرا ظفاحادخ --

... درک عطق و

دش دنلب میشوگ SMS یادص هقیقد دنچ زا دعب

مدرک دولناد ور ملیف مدرک زاب ور شا هحفص عیرس

دوب انآ زا یا هقیقد دنچ ملیف هی
. دوب لصو شتسد هب مرس و دوب هدیباوخ ناتسرامیب تخت یور

. دیدیم هاشداپ تفه باوخ تشاد و دوب هتسب ور شزان یامشچ

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
۲۰ تراپ

: ماسرآ

... مدز یدنخبل و مدنوبسچ مبلق هب ور یشوگ ملیف ندش مومت زا دعب

... متفر باوخ هب هرابود بیجع یشمارآ اب دعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



: انآ

... مدوب هدش یمیمص یباسح کولم همع اب

... تسین فرشا اصوصخم ترامع نوا یاضعا لثم صا کولم همع

... هشمارآ رسارس شدوجو هک نوبرهم نز هی

... هتفرن و هدنوم مشیپ هدموا هک ا حات زورید زا
؟؟؟ هنکیم یگدنز اجنیا کولم همع ارچ منودیمن
؟؟ هشاب اتسور دیابن هگم

؟ هچ نم هب صا فووووا

... مدرک لوغشم دوب هدروا مارب کولم همع هک ینوجعم ندروخ هب ومدوخ مدعب

: تفگ و دش دراو کولم همع هک مدروخیم مورآ مورآ متشاد

؟ مگنشق رتخد یدروخ --

نونمم هلب -

! یدروخن مشفصن زونه هکوت اوِا --
... هبوخ تارب هک روخب وشیقب عیرس

... مرادن اج هگید ادخب -
.... مشیم یهام هب لیدبت مراد مک مک منکیم ساسحا ندنوروخ مهب تاعیام و ندز مرس مهب سب زا

: تفگ دوب هتفرگ شدنخ هک کولم همع

مدیمهف اباب بخ هلیخ --

: تفگ و دیشک ماهوم هب یتسد و تسشن تخت رانک یلدنص یور دموا مدعب

.... مدنبب تارب ور تاهوم ات متفرگ مه هنوش و وم لت و وم شک تارب یتسار --

... هفابب ور ماهوم ات منک تشپ شهب تفگ مدعب

... تفاب ور ماهوم هک مدرک تشپ شهب
؟ هیروجچ منودب متشاد تسود

... هدیم منوشن و هریگیم سکع ماهوم زا تفگ متفگ شهب یتقو

... درک مه ور راک نیمهو



۲۱ تراپ

: انآ

... دوب هتفای گنشق اعقاو

... هیهام غیت لدم تفگ مدیسرپ وشلدم یتقو

... دش جراخ قاتا زا دیشخبب هی اب و دروخ گنز شیشوگ مدعب

... مداتفیم مچب دای هرابود مدشیم اهنت ات

... متفویب شدای یه متشادن سود

... دشیم دروخ مباصعا
.... مشکب ور ماسرآ و فرشا یتحاران و تینابصع تدش زا متساوخیم

.... منکن رکف شهب هگید ات مداد نوکت ومرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ماسرآ

: مدز گنز کولم همع هب هرابود مدش رادیب هک باوخ زا

ولا --

همع م -س

تهام یور هب م س --

؟ یبوخ همع -
؟ هروطچ انآ

... میبوخ همه --
؟ نیروطچ امش

... میبوخ مهام -
؟ دش رادیب انآ

هرآ --
؟ ینزب فرح شاهاب مدب شهب ور یشوگ یاوخیم

تسین مز هن -

... متفرگ وم لگ و شفک و سابل تسد دنچ شارب رازاب متفر یتسار --
؟ یچیه نودب اجنیا شیدروا یتشاد شرب یکلا



؟ یشکیمن تلا جخوت
... دوب هدش هراپ مه شاهوم شک یتح
... هراد یگنشق و دنلب یاهوم بجع ییادخ یلو

همع منک راکیچ نیتساوخیم بخ -
؟ مدنبب وشاهوم و منک شنت سابل نم تقو نوا تفریم نوخ شزا تشاد یروجنیمه

اباب بخ هلیخ --
؟ اجنیا یایم یک حا

؟ هشیم بوخ یک انآ -

.... ننکیمن شلو ارتکد نیا یلو هبوخ هک انآ --
... هشاب اجنیا هتفه هی دیاب شلقادح هدوب فیعض شندب نوچ نگیم

... منزیم رس نوتهب مایم منم سپ -

بابرا هشاب --

ظفاحادخ -

ظفاحادخ --

... متفرگ شود هی و مومح یوت متفر و مدموا نییاپ تخت یور زا لوگنش و داش و مدرک عطق

... مدروخ هنوحبص و نییاپ متفر مدعب

... دزیم فرح انعر هلا خ اب تشاد و دوب هتسشن لبم یور مه نامام

... ندزیم فرح مهاب نتشاد و ندوب هتسشن مه یور هبور مه شارتخد
.... نیمیس و اراس یاه مان هب تشاد رتخد اتود انعر هلا خ

... دمویمن مشوخ نوشزا صا

... مداد همادا مندروخ هب و متشازن لحم نوشهب نیمه هساو

... انآ شیپ مرب و مشب هدامآ ات با متفر دش مومت مندروخ هکنیا زا دعب

... دزیم رپ رپ شارب تشاد ملد

... دید ونم انعر هلا خ هک مرب ات نییاپ متفر و مدش هدامآ عیرس

: تفگ هک مدرک م س رابجا هب

بابرا م س کیلع --
؟ یریم ییاج

ناتسرامیب مریم مراد -



ناااااااهآ --
؟ یتاهد ی هرتخد نوا شیپ یریم دب

... منکب وراک نیمه ماوخیم اقیقد -

: تفگ و دز یدنخزوپ نیمیس

هه ---
؟ اراک تنایخ تدایع نریم ا حات یک زا

... یتخوس و تماوخیمن متفگ و نزادنب نم هب وروت نتساوخ هک یعقوم نومه زا -

... منکیمن ضوع اهامش لثم ات دص اب ور انآ یوم رات هی نم هک نودب ونیا و

... متشذگ نوشرانک زا رارد صرح یدنخزوپ اب و سکلیر یلیخ مدعب

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
۲۲ تراپ

: انآ

فوووووووا
... تفر رس ما هلصوح
.... یااااااااو

... هدب هچ یراکیب

.... دوب هدز ملک هب یباوخ یب یبش فصن نم و ندوب باوخ مرانک ماسرآ و موناخ همع

... مدموا نییاپ تخت زا مورآ مورآ و مدرک نشور ور قاتا غارچ

شییییییییییخآ
... متفر هار هرخ با

... متشاد ور جلف یامدآ ساسحا ا حات

... هیبوخ سح نتفر هار ردقچ هک یاو

.... دوب قاتا یوت هک یدق هنیآ هب مدیسر هک یتقو ات مدز رود ور قاتا لک مورآ مورآ

... مدرک تشحو مدوخ هک مدز یغیج نانچ هنیآ یوت دوجوم اب یلو

... مدیشک رانک ومدوخ سرت اب



؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مدوب نم نیا ادخ ییییییوووووووووو

... دوب منت دااااااااشگ یتروص سابل هی

... دوب هتخیر مربورود اینوزامآ نیا لثم مه ماهوم

... تفرگیم شدنخ درکیم مهاگن یتقو ماسرآ نیا مگیم نم

... مدوب یلکش نیا وگن

... هیلیخ شدوخ هدشن هدز تشحو هک نیمه تخبدب

نراد گنم لثم ندیرپ باوخ زا نم عیج اب هک مناخ همع و ماسرآ مدید مدموا نوریب رکف زا یتقو
... ننکیم مهاگن

.... نوریب هنزب هقدح زا شامشچ دوب کیدزن هگید هک ماسرآ

.... متشکب هک متمس دیود و دروا تسد هب وشدوخ یدرسنوخ عیرس مناخ همع

... رررررارفلا و مدیشک هگید غیج هی و مدرکن یدرمان منم

... میدیخرچیم قاتا وت هپاناک رود

هک مدادیم حیضوت شارب متشاد منم و هنک مفصن داوخیم یروجچ هک دیشکیم نوشن و طخ نوا
.... مدوب هدرک تشحو

... میدرکیم یزاب هبرگ وشوم میتشاد یروجنیمه

اااااباب یا
.... ندب تاجن ونم نایب هک هرادن بحاص ناتسرامیب نیا هگم

یور میداتفا نوماتود و مدنورپ کتفج منم هک درک لغب ونم وهی هک مدشیم در ماسرآ یولج زا متشاد
... هپاناک

... دش ولو نومرانک دزیم سفن سفن هکیلا ح رد مه موناخ همع

: تفگ ماسرآ هک مدزیم سفن سفن متشاد

... تفر جیگ مرس یاااو --
؟ یشکیم غیج وهی ارچ هخآ

هک ور ماهوم هرابود مدرک روبجم ور موناخ همع و مداتفا ملکش ورس دای هرابود شفرح نیا ندینش اب
... هفابب مدوب هدرک زاب ندیباوخ یارب

.... درب مباوخ تحار لا یخ اب دعب و مدیشوپ متشادرب بوخ سابل تسد هی مدعب



۲۳ تراپ

: ماسرآ

... دشیم صخرم مه انآ و دشیم هدامآ شیامزآ باوج زورما

... هدروا تسد هب ور شیحور و هدش رتهب یلیخ شلوا زور زا انآ

... ناتسرامیب طایح یوت دوب هتفر مه همع و دوب باوخ زونه انآ

... مدوبن دنب اپ یور شیامزآ باوج سرتسا تدش زا ممدوخ

... مریگب ور باوج ات متفر و مدروین تقاط مرخآ

-س
م

دییامرفب م س --

... مدموا شیامزآ باوج هساو -

... مگب ور باوج ات دیرایب و دیرادرب اجنوا زا ور نوتگرب --

... مدروا و مدرک ادیپ وباوج متفر و متفگ یا هشاب

؟ دشیچ -

... نراد ینوخمه امش نوخ اب اب %۹۹ نینج --

... منک راکیچ متسنودیمن یلا حشوخ زا

.... ننک شخپ همه نیب ات لنسرپ مداد و مدیرخ هماخ ولیک ۱۰ متفر یحبص لوا نومه عیرس

... ترامع تمس میداتفا هار و مدرک ور انآ صیخرت یاراک مدعب

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
۲۴ تراپ

: ماسرآ

... مسرب ندروا انآ رس وراه ب نیا ییاسک مومت باسح هب دوب شتقو حا

... مدش هدایپ و مدرک کراپ ور نیشام ترامع مدیسر یتقو

... دش هدایپ نم اب مه کولم همع



یاه هاگن هب هجوت یب و مدیشک ملغب یوت ور دوب باوخ قرغ هک ورانآ و مدرک زاب ور بقع رد متفر
... لخاد متفر و مداتفا هار اراکتمدخ

... نییاپ متفر و مدیشک شور ور وتپ مدنوباوخ نومتخت یور ور انآ

... متشاد اراک یلیخ

... ترامع لخاد مدرک عمج ور همه لوا

... نرایب دیدج یاراکتمدخ و اهدراگیداب ات مداد روتسد و مدرک جارخا ور همدخ همه

... نرادن ور ترامع نیا هب ندش کیدزن قح متفگ و یتشپ ترامع مداتسرف مه ور هیقب و نامام

... مدیباوخ و مدرک لغب ور انآ تحار لا یخ اب و با متفر مشدعب

... دشیم هکوش یلیخ شفارطا تارییغت زا دشیم رادیب یتقو امتح

... هنیبب ور یگدنز گنر تشاد قح اعقاو یتخس همه نوا زا دعب یلو

۲۵ تراپ

: انآ

.... مدش رادیب باوخ زا یتسد یاه شزاون اب

... هموناخ همع مدرک رکف

... دش درگ مامشچ دوب هتسشن مرانک هک یسک ندید اب هک مدرک زاب ور مامشچ

... مدز مدوخ هب یشوگوت هی و منیبیم باوخ مراد مدرک رکف شلوا

... شلغب مدیرپ و مدیشک یغیج مرادیب مدش نئمطم یتقو یلو

... دوب هدش ریزارس مامشچ زا کشا یلا حشوخ تدش زا

... مدیشکیم ماه هیر لخاد هب ور منامام نت رطع مدوجو مامت اب

... میدموا نوریب هگیدمه لغب زا میدرک یگنتلد عفر بوخ هک یتقو

.... دیسوب ور مینوشیپ ودرک کاپ ور متروص یور یاکشا نامام

: مدیسرپ

نامام -

مناج --

؟ ناجک هیقب نامام -

... یشب رادیب وت ات نرظتنم نییاپ همه --



نییاپ مایب و منک تسرد ور معضو و رس منم ات نییاپ ورب وت سپ -

... ملگ رتخد هشاب --

... مدز متروص ورس هب یبآ و ییوشتسد یوت متفر نامام نتفر زا دعب
.... نوریب متفر ماهوم ندز هنوش و میلحم سابل ندیشوپ زا دعب و نوریب مدموا مدعب

۲۶ تراپ

... دعب هتفه کی

: انآ

... هداد نوشن نم هب ور ششوخ یور اعقاو یگدنز هتفه کی نیا یوت

... هنکیم راتفر بوخ یلیخ ماهاب ماسرآ
منوا راب کی طقف هتفه کی نیا یوت و هتفر یتشپ ترامع هب مه فرشا و ندش ضوع اراکتمدخ مامت

... شمدید یقافتا

شلغب یوت هک دوب هدرک روبجم مه ونم و دوب و هدیباوخ نیمه هساو تشادن یراک ماسرآ زورما
... مباوخب

... ماسرآ ندرک تیذا هب مدرک عورش نیمه هساو تفریم رس تشاد ما هلصوح هگید

سکلیر یلیخ ماسرآ هک مدیشک وشنود هی و متشاذگ دوب هدش دنلب یمک هک ششیر هت یور ومتسد
: تفگ ودرک زاب وشامشچ

هچب باوخب --

... شندرک تیذا هب مدرک عورش هرابود و متفگ یچن
و درک عمج ملغب یوت و تفرگ وماتسد چم تفج هک مدیشک شا هنیس یور یضرف یاه طخ متشگنا اب

... داد مراشف مکحم

... مروخب متسنوتیمن نوکت صا هک یروج

... مدوب افرح نیا زا رت سنجدب نم یلو

... دوب شا هنیس یور مبل دادیم مراشف مکحم نوچ

.... هنک ملو دش روبجم یراک رخآ هک مدرکیم سوب ور شا هنیس یه منم

ندیشوپ و متروص و تسد نتسش زا دعب و نییاپ مدیرپ تخت یور زا یچ لثم درک ملو هک نیمه
... نییاپ متفر بسانم سابل

۲۷ تراپ



: ماسرآ

... کجورو نیا تسد زا

... درک مباوخ دب و درک وشدوخ راک مشرخآ

ات نییاپ متفر مترشیت ندیشوپ و متروص نتسش زا دعب و مدشاپ تخت یور زا و مدیشک یفوپ
... مروخب هنوحبص

... هنیچیم ور زیم هراد انآ مدید نییاپ متفر یتقو

... مبل یور دموا دنخبل شراک نیا ندید اب

... دیچیم شدوخ ور زیم هشیمه
غیج نیچمه هک مدرک شلغب تشپ زا متفر تسین یسک مدش نئمطم یتقو و مدرک هاگن مرب ورود هب

... مشب نیمز شخپ دوب کیدزن هدنخ زا هک درک مهاگن تشگرب هدیسرت هفایق اب ودیشک

... ملا بند داتفا هق م اب ودز هگید غیج هی هدشیچ دیمهف ات یلو درک مهاگن سرت اب هیناث دنچ لوا

... دیشکیم نوشن و طخ مارب انآ و مدیودیم زیم رود

... نیمز یور میداتفا نوماتودره و ممکش یوت دموا هلک اب انآ هک متشگرب و مدش هتسخ شرخآ

... دنوم شاج مدش نئمطم هک تفرگ مپل یور زا یزاگ نیچمه دوب هدشن یلا خ شتینابصع زونه هک انآ

... تسشن هناحبص زیمرس تفر نانز توس و دش دنلب نم یور زا سکلیر یلیخ مدعب

ههههههههلعب مدید و هنیآ یولج متفر منم
... هدش تسرد مپل یور گنشق انآ یانودند یاج

... تفریم موربآ هنرگو مرب متساوخیمن نوریب هبوخ حا

... اااااااراکتمدخ یااااااو
شانودند یاج هک یتقو ات دیاب شلگ هتسد نیا رطاخ هب متفگ انآ هب و هنوحبص زیم رس متفر عیرس

... هنکب ور هنوخ یاراک شدوخ دیاب تسه مپل یور

هتفگن هک یتقو ات تفگ اراکتمدخ ی همه هب و تفر دوب هدش زمرق صرح تدش زا هک یلا حرد منوا
... هنکیم ور اراک همه شدوخ و نشن دراو

۲۸ تراپ

: انآ

... مدرم ادخ یاو

... مدرک ترپ ماسرآ لبم یرانک لبم یور ومدوخ یگتسخ اب



... دیدیم یو یت تشاد ماسرآ

... ومع لغب ایب ودب تفگ ودرک زاب وشاتسد
یوت تحار لا یخ اب و متفر مدوخ نیمه هساو شلغب یوت متزادنیم و هشکیم ومتسد مرن هگا متسنودیم

.... مداد مل شلغب

... دیشکیم یضرف یاه طخ ماپ نور یور شا هراشا تشگنا اب و دوب هدرک هقلح مرمک رود وشتسد

... نکن متفگیم و مدروخیم لوو یه مدوب یکلقلق یباسح هک منم
کلقلق هب درک عورش و دز همیخ مور و لبم یور داد ملوه وهی نوچ دوب هدموا ششوخ راگنا هک منوا

... منداد

... مرب رد شتسد ریز زا متشاد یعس و مدرکیم غیج غیج یه

... نم یور درک ولو وشدوخ ودش هتسخ شدوخ هک داد مکلقلق ردقنوا

... مدشیم هفخ ریز نوا مک مک متشاد هک منم

... نییاپ میداتفا لبم یور زا پلت نوماتود و میدروخ لق هک نوریب مایب ات مدرک قت ردقنا

... مشوگ تشپ مدز ور دوب هدش شخپ متروص یوت هکور ماهوم و متسشن عیرس

... مدز رس هی ماذغ هب و هنوخزپشآ یوت متفر مدعب

... دوب بوخ ابیرقت متخپتسد منامام یاه یریگتخس فطل هب

... منک ادص ور ماسرآ متفر و مدیچ ور زیم دش رهظ هک یتقو

... شلا بند با متفر نیمه هساو دوبن نمنیشن یوت

... دوبن مه با

... هدیم بآ گ هب هراد مدید هک طایح یوت متفر
سیخ ور منت مامت و تفرگ مور ور بآ و دیمهفن دوب رکف یوت نوچ و تشگرب وهی هک مدز شادص

... درک

... دمویمن رد منوخ یدزیم دراک هگید ینعی

عیرس مدرک شسیخ بوخ یتق و شدوخ ور متفرگ و متفرگ شزا ور بآ هلول وهی و شکیدزن متفر
... مریگب شود مرب ات با متفر و مدز میج

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
۲۹ تراپ

: ماسرآ

... مریگب شود ات با متفر و مداد نوکت ومرس مدموا نوریب انآ راک کوش زا هکنیا زا دعب

... مدرکیم انآ لا ح هب یرکف هی دیاب



... دوب هدش یندروخ و نوطیش یلیخ ادیدج

... هنک لفق ور رد هک دوب هتفر شدای و مومح یوت مه انآ مدش هجوتم هک مومح یوت مرب متساوخ

مومح تمس متفر نانز توس و یلا یخیب اب و مدرک لفق فرط نیا زا ورد یناطیش دنخبل هی اب منم
... ورهار یوت

هراد انآ مدید هک نومقاتا یوت متفر و مدموا نوریب مومح زا سکلیر یییییلیخ تعاس کی زا دعب
.... هدیم مشحف

... ملغب یوت دش ترپ هک مدرک زاب ورد نوطیش یدنخبل اب

... هنک راکیچ هتساوخیم مدیمهف وهی هک مدرک شهاگن بجعت اب

... هنکشب ورد هتساوخیم یبجو مین نیا
؟! ... هنکشب ور یگرزب نیا هب رد هنوتیم ییولوچوک زیچ نیچمه هدرک رکف ینعی

خی نوچ مدرک نشور ور اذغ ریز و نییاپ متفر و متشازن شرس هب رس هگید دوب منشگ یلیخ نوچ
.... دیبسچیم رتشیب غاد یاذغ و دوب درس مه اوه و دوب هدش

... دیشک ور اذغ و دموا مه انآ هقیقد دنچ زا دعب

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم .
۳۰ تراپ

: انآ

رود وشتسد منوا و دوب شا هنوش یور مرس و مدوب هتسشن شرانک منم و دیدیم ملیف تشاد ماسرآ
... دوب هتخادنا مندرگ

... دروخیم ور مدوب هدرک تسرد هک ور ییاه یفپ و درکیم هاگن ملیف ناجیه اب تشاد

... مدوب هتسخ یلیخ و مدوب هدرک دایز راک حبص زا

... مدیباوخ مدش مرگ مامشچ مک مک دوب شا هنوش یور مرس هک روجنیمه نیمه هساو

: ماسرآ

... مدرک هاگن شهب و متشادرب ملیف هب ندرک هاگن زا تسد منوش یور انآ رس نداتفا اب

... هنیبیم هاشداپ تفه باوخ هراد دوب مولعم دوب هتسب ور شامشچ

... دشیم نیریش یلیخ باوخ یوت

... دوب هدش لپت مکی ادیدج
درکیم شسولم یلیخ نیا و دوب هدش گرزب شاپل مکی یلو هن اااه هشاب درگ هک ییاه لپت نوا زا هن



... دوب سب شندرک تیذا یارب و

... مدرک شهاگن تقد اب و مدز رانک شتروص زا وشاهوم
؟! هتشادنرب وشاهوربا هک مدوب هدشن هجوتم حا ات ارچ

... هشیم یلکش هچ منیبب هرادرب وشاهوربا دایب اتسور رگشیارآ زانحرف مگب ادرف )دیاب )

و نومباوخ تختور شمدنوباوخ با مدرب شمدیشک ملغب یوت ور انآ مدموا نوریب رکف زا هک یتقو
شمدیشک ملغب یوت و مدیشک زارد شرانک و با متفر اقرب و نویزولت ندرک شوماخ زا دعب ممدوخ

... مدیباوخ مدعب

.

۴۰ تراپ

: انآ

... نوریب هرب هشیم هدامآ هراد ماسرآ مدید مدش دنلب باوخ زا هک حبص
: تفگ مدش رادیب دید یتقو

تتسشن هام یور هب م س --

م -س

ودب انآ --

؟ اجک -

... هزادنب دنب ور تتروص وربا داوخیم هدموا زانحرف نییاپ ورب --

: متفگ هتپ هتت اب و دیرپ مگنر شفرح نیا ندینش اب

؟؟؟ یچ .. -چ
؟ هزادنب دنب هک هشچ متروص هگم

... هبوخ مه یلیخ

: تفگ و درک مهاگن کوکشم دوب هدرک بجعت هک ماسرآ

... یشیم یلکش هچ منیبب هزادنب دنب ات رازب وت حا --

مدیرپ و متفگ یا هشاب نیمه هساو مسرتیم همهفیم متروص گنر زا منومب هگید مکی هگا متسنودیم
... ییوشتسد یوت
ـ ...

... هنکب وشراک ات لبم یور مباوخب تساوخ مزا زانحرف ندروخ هناحبص زا دعب
وووووسرت هک منم



... هراد درد یلیخ نتخادنا دنب مدوب هدینش هشیمه

... دشیم کیدزن مهب تشاد تاق لثم مزانحرف و لبم یور مدیباوخ
مکحم هک رارف هب مرازب اپ متساوخ و نییاپ لبم یور زا مدیرپ و مدز غیج هی دش مکیدزن هک نیمه

... لبم یور مدش ترپ هرابود ودوب هداسیاو مرس ی با هک ماسرآ اب مدروخ

؟؟ نوشتسد زا مرب رد یروجچ نم ن ا یاو یا

... ماجرس متسشن و مدش هفخ ماسرآ هاگن اب هک مزادنب هار غیج غیج هک مدرک زاب ومنهد

... درک ملو هرخ با مدشیم شُکرجز متشاد شتسد ریز هک تعاسود زا دعب

... متفر رد و متسب ور گنلف هدشن نومیشپ ات عیرس منم

... دوب هداسیاو مرس ی با لیئارزع ترضح لثم ماسرآ تعاسود نیا مامت

زمرق نتخادنا دنب رطاخ هب یلو هدش رت نشور متسوپ مدید ، مدرک هاگن ور مدوخ هنیآ یوت یتقو
... دوب هدش زیمت و کیراب مماهوربا و هدش

.

۴۱ تراپ

: ماسرآ

... درک رارف درک شلو زانحرف هک نیمه

... تفر اجک انآ منیبب متفر هنیبنور مدنخ یسک هکنیا رطاخب و دوب هتفرگ ما هدنخ

... هشاب نومقاتا یوت مدزیم سدح هتبلا

: هدیم ژ اسام وشتروص تسوپ و هنکیم رغ رغ بل ریز هراد مدید مدرک زاب هک ور قاتا رد

... ماسرآ هنکن تراکیچ مگب ادخ یا --

... ندرک راکیچ متروص اب نیبب

... هریمن شیخرس مه منکیم یراکره

... مداسیاو شرس تشپ متفر نم هک دادیم ژ اسام وشتسوپ و دزیم رغ تشاد یروجنیمه

... شیارآ زیم هب دیبسچ تشگرب و دیشک شفنب غیج هی داتفا مهب هنیآ یوت زا شمشچ هکنیمه

وملک نوچ مدنخب مدرکن تعرج یلو مدش خرس هدنخ تدش زا هک دوب هدش هزماب ردقنوا شفایق
... دنکیم



... ییوشتسد یوتدیرپ و تفرگ وشنهد یولج وهی هک متمس دموا انآ

.... هرایم با هراد مدید هک ییوشتسد یوت متفر ینارگن اب شرس تشپ منم

شتروص وتسد نتسش زا دعب و متفرگ ملغب یوت دوب هدش لا حیب هگید هک ورانآ وشتمس متفر ینارگن اب
.... شمدنوباوخ نومتخت یور و شمدرب

.

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
۴۲ تراپ

... دعب زور دنچ

: انآ

... دش دنلب دادیب و داد یادص هک مدادیم بآ گ هب طایح یوت متشاد

... دوب ادص و رس هک ییاج تمس متفر و متسب ور بآ ریش

هراد مه دیهان و هنکیم اوعد دیهان اب هراد نومدوخ یاراکتمدخ زا یکی مدید متفر هک رت کیدزن
... شتنزیم

... مدش ینابصع

... هنکب یراک نینچ تشادن قح نوا
: مدز داد و ولج متفر نیمه رطاخ هب

؟! هربخ هچ اجنیا -

: تفگ ودرک مهاگن ریقحت و داسیاو مه دیهان و نتفر رانک ندوب هداسیاو اجنوا هک ییاراکتمدخ

... هدموین وت هب شیلوضف -

... هشاب تدوخ راک هب ترس

... درک ناروف متینابصع شفرح نیا اب
شتروص یوت و متفرگ با ومرس دوب دنلب یلیخ شدق نوچ و مداسیاو شا هنیس هب هنیس و ولج متفر

... مدز داد غیج غیج اب

... هکینز مهفب وتنهد فرح -

... ؟؟؟؟ ینزیم همدص نم یاراکتمدخ هب یقح هچ هبوت
.... فرط نیا یایب یتشپ ترامع تمسق زا یتح یرادن قح وت



: متفگ درم یاراکتمدخ هب دنلب یادص اب مشدعب

... دینکیم شکلف هبرض ۲۰۰ شدیربیم ونیا نیایم -

: تفگیم هک ندش فقوتم نوشاجرس فرشا یادص اب شنربب ندموا ات

دیدزن دیدز دیهان هب تسد --

: متفگ منم

... هشب کلف دیاب و هدرک یچیپرس نیناوق زا دیهان -

: تفگ دوب هدش زمرق مشخ زا شتروص هک یلا حرد فرشا

؟؟؟؟؟ یتفگ یچ --
؟؟؟ ینکیم فیلکت نییات نم هساو یتپاپ هرتخد وت هک هدیسر ییاج هب تراک حا

... متروص یوت هنزب ات درب با وشتسد مدعب

.

... دشن دراو متروص هب یا هبرض مدش رظتنم یچره یلو

شهاگن تینابصع اب هراد و هتفرگ اوه یوت ور فرشا تسد ماسرآ مدید هک مدرک زاب ور مامشچ مورآ
... هنکیم

: ماسرآ

تمس متفر عیرس نیمه هساو دایم دادیب و داد یادص و هتولخ طایح مدید مدش طایح دراو یتقو
... دمویم ادص هک ییاج

نوشن و طخ شارب و داسیاو یتشرد نوا هب دیهان یولج تفر شا هزیم هزیر لکیه نوا اب انآ یتقو
... دوب هتفرگ ما هدنخ دیشک

... دوب هدش نرایمن مک و ننکیم اوعد نوشرتگرزب اب هک اه هچب نیا لثم

... مدرک شهاگن تینابصع اب و متفرگ اوه یوت وشتسد با درب وشتسد نامام هک نیمه

... هنک دنلب تسد انآ یور تشادن قح نوا

... دوب هدز شهب هک یتمهت نوا اب اصوصخم

توکس یانعم هب ور متسد هک هگب یزیچ تساوخ و درک مهاگن تینابصع اب دوب هدش هکوش هک نامام
: متفگ یدنلب یادص اب و مدروا با



...! هسب -
نامام وگن یچیه

... هنکن نیهوت انآ هب یسک متفگن نم هگم
؟؟ نیاین ترامع نیا تمس متفگن هگم

نااااااه
مامش اب

... یرادن ور هلا خ ندید قح هتفه کی ات نامام امش نیدرک یچیپ رس نیناوق زا هک حا سپ

... هشیم کلف هبرض ۵۰۰ هبرض ۲۰۰ یاج هب مهدیهان و

... نومقاتا یوت مه دعب و ترامع لخاد متفر و متفرگ ور انآ تسد مدعب

... متشاد زاین شمارآ هب و دوب هتفرگ درد مرس

... مدیباوخ نوریب یاسابل نومه اب و مدرک شلغب ممدوخ و تخت یور مدنوباوخ ور انآ نیمه هساو

.

۴۳ تراپ

... دعب زور ود

: ماسرآ

... مدرکیم هاگن رابج و دمحا نیب یاوعد هب متشاد و مدوب انیمز رس

... ندرکیم اوعد مهاب نوشبآ مهس رس هشیمه هک ندوب انیمز بحاص زا اتود رابج و دمحا

... ندرکیم مینابصع نتشاد اعقاو هگید

هشب کشخ منیمز یدش ثعاب و یتشادرب ونم بآ مهس زور هس وت -- دمحا

... مدرک هدافتسا یدوب هتشادرب وت بق هک ور مدوخ قح نم هچ نم هب --- رابج

: مدز داد هک هگب یزیچ دموا دمحا

... نیش هفخ -



... دینکن اوعد هگید ات ننک کلف ور نوتتفج مدیم نینزب فرح هگید هملک کی هگا

... مریگیم ور نوتاتود ره یانیمز نیدرک اوعد مونشب هگید راب کی هگا و مریم مراد نم

... ترامع تمس متفر و مدش منیشام راوس دروخ باصعا اب مفرح ندز زا دعب

: تفگ و متمس دموا قوذ اب انآ مدش دراو یتقو

... ناخ ماسرآ ماااااا س --

ارچ هک درک هلیپ یه هک با هقبط تمس متفر یفرح چیه نودب نیمه هساو متشادن هلصوح صا
: مدز داد شرس و مدش ینابصع هک هدشیچ و یدیمن ور مباوج

... یدروخ ور مرس انآ فوووووا -

... هگید نک ملو

... هَا

قاتا تمس دیود و درک مهاگن ضغب اب هک مدرک شهاگن ینومیشپ اب و متفگ یچ مدیمهف هزات دعب یلو
... نامهم

.

۴۴ تراپ

: انآ

... مدرک لفق لخاد زا ورد و نامهم قاتا لخاد مدرک ترپ ومدوخ

... هیرگ ریز مدز و مدرک ترپ تخت یور ور مدوخ

؟؟؟ دز داد مرس یروجنیا هک مدوب هدرک شراکیچ نم هگم

... هرن نوریب میرگ یادص ات مدرک ورف تشلا ب یوت ور مرس و دش رت دیدش میرگ رکف نیا اب

... مدب ربخ شهب متساوخیم و دوب مشاداد یسورع ادرف

... دروخ مهب نوشمسارم دروا مرس فرشا هک یی ب رطاخب هک لبق هعفد

... درب مباوخ و دش مرگ مامشچ مک مک هک مدوب رکف یوت روجنیمه

... مدش هریخ رد هب و مدرک زاب ور مامشچ ندز رد یادص اب

مارب تفگیم هک راکتمدخ یادص اب یلو مبل یور دموا دنخبل یشک تنم هدموا ماسرآ هکنیا هب رکف اب
... مروخیمن یزیچ نم و هدرگرب متفگ یدنت نحل اب و دش روک مقوذ هدروا راهان

.... تخت یور متسشن هنیس هب تسد و مخا اب مدعب



هب مدرک عورش و شیارآ زیم و ادمک غارس متفر نیمه هساو تفر رس ما هلصوح هقیقد دنچ زا دعب
... هنک ممرگ رس هک منک ادیپ یزیچ دیاش ات نتشگ

... متشگ ور شیارآ زیم یاه وشک

... دوب وم لت و وم لگ ات دنچ لوا یوشک

... دوب شوماخ هک دوب یشوگ هی و یساکع نیبرود مود یوشک

... هشاب نیبرود و یشوگ لا م مدزیم سدح هک دوب ژر راش ات دنچ موس یوشک

... مدرک یلا خ تخت یور وشمه

... مدرک نوشنشور و مدز ژ راش یوت ور نیبرود و یشوگ لوا

.... مداد نوشلدم ثم و ماهوم نوج هب مداتفا و اهوم لگ تمس متفر مدعب

... متفرگ مدوخ زا لگشوخ سکع ات دنچ یشوگ اب مدعب

... دوب هدموا رد شادص ممکش و دوب هدش بش هک مدموا مدوخ هب یتقو

... دوب قاتا هشوگ هک یکیچوک لا چخی تمس متفر

هباشون و هدش یدنب هتسب هیولا و هویمبآ و نون تکاپ هی و بآ یرطب هی مدید هک مدرک زاب ور شرد
.... و سیسوس و

... هراد سود ور ینومهم شنوخ نایم هک ییاسک ردقنا ماسرآ متسنودیمن

... مدروا رد ور هدش یدنب هتسب هدامآ سیسوس و روشرایخ و هباشون و نون

... هشب رت مرگ مکی ات شور متشاذگ ور سیسوس و نون و مدرک نشور ور ژ افوش

... مدیباوخ متفرگ نتفر ییوشتسد زا دعب و مدروا رد ازع زا یلد هی مدعب

اااااارهق مدوب هدموا ثم
راگنا هن راگنا یلو

... مدوب یروجنیمه یگچب زا

... تفریم مدای دوز ویچمه
.

۴۵ تراپ

: یوار نابز زا

: تفگ و دز وناز نز یاپ یولج شوپ هایس درم



... ندموا نیدوب نوشرظتنم هک ییانوا مناخ -

... هبوخ -

... لخاد نایب وگب نوشهب

... دنتسشن زیم رود همه نانامهم ندش دراو زا دعب

... دوب هدمآ دوجو هب اه نآ نهذ رد ییاه لا وس

... ؟؟؟ تسیک زومرم نز نیا

... ؟؟؟ دنک بارخ ار بابرا یگدنز دهاوخیم ارچ

... ؟؟؟ هدناشوپ ار شتروص ارچ
.... ؟؟؟؟ هن بابرا اما دوش هتشک بابرا نز دهاوخیم ارچ

: درک ندز فرح هب عورش اسر ییادص اب و دوشگ بل نز هک دندوب هریخ نز هب بجعت اب همه

... نینک راکیچ هک مدب حیضوت نوتهب ات اجنیا نیایب متفگ نوتمه هب -

... نیدید مخز بابرا نز زا نوتمه امش

تفگ و دیرپ شفرح نایم و داد جرخ هب تعرج دوب رت روسج هیقب زا هک یکی هک دهد همادا تساوخ
:

... میتسه یکاش بابرا تسد زا ام -
؟؟؟ میراد شنز اب راکیچ

: داد خساپ یدرسنوخ اب نز

؟؟؟ هدیم شدای شنز ور انیا همه نیدرکن رکف حا ات ینعی -
؟ دوبن یروجنیا هک بابرا

؟؟؟؟ دوب
!!! دوبن هن
... دیریگب ماقتنا شزا دیاب سپ هدرک دب شنز ور بابرا
.... منکیم نوتکمک هار نیا یوت منم دیاوخب هگا و

... هرب هشب دنلب ن ا نیمه داوخیمن مه یکره هنزب تشگنا هگرب نیا یاپ داوخیم کمک یکره

... مرادن یرارصا چیه نم

... دز هیکت شرس تشپ یلدنص هب یدرسنوخ اب مدعب

... ندرک کرت ور اجنوا و ندش دنلب اه درم زا رفن دنچ

... ندز تشگنا هگرب یاپ و ندروخن نوکت اتفلک ندرگ زا رفن دنچ یلو
!!! ننوخب ور هگرب هکنیا نودب

... هشیم عورش یزاب هراد مه زاب
؟ هیک یزاب نادرگراک



؟؟؟ هشیم هدنرب یک شرخآ
.... ای ندوب هدیباوخ اج همه زا ربخ یب هک شرسمه و ناوج بابرا

۴۶ تراپ

لبق تعاس دنچ

: ماسرآ

: متفگ راکتمدخ هب ینارگن اب

؟ هدموین نوریب زونه -

...! ندموین نوریب دینک هیبنت ور رابج و دمحا نیتفر امش هک یتقو زا اقآ هن --

؟؟؟ تشادنرب نیدرب شارب مه اذغ -

هن --

... تراکرس ورب بوخ هلیخ -

فوووووووه
... یشک تنم مرب دیاب و مرادن یا هگید هار هکنیا لثم

... داتفا تعاس هب مهاگن هک نامهم قاتا تمس مرب متساوخ

... دوب بش همین ۱:۳۰ تعاس

... هدیباوخ امتح

و مدیشک زارد تخت یور مسابل ندرک ضوع زا دعب و مدرک جک مقاتا تمس هب ور مهار رکف نیا اب
... مباوخب مدرک یعس

... دربیمن مباوخ مدش ولهپ نوا هب ولهپ نیا زا یچره یلو

... دربیمن باسح مزا یکچیه هگید ندیمهفیم مدرم هگا نوچ یشک تنم مرب متسنوتیمن هک مدوخ

موناخ همع هنوخ مد هرب متفگ و ترامع هدننار یرفظم هب مدز گنز بش عقوم نومه نیمه )هساو )
.... شترایب دش هک حبص و هسیاو

... نوریب دایم هدش هک منوا رطاخ هب هراد تسود ور همع یلیخ نوچ انآ متسنودیم

... مباوخب هک متسب ور مامشچ رکف نیا اب



مد هکنیا ات مدرمشیم دنفسوگ یگچب نارود شور لثم متشاد حبص ات و دربن مباوخ مدرک یراکره یلو
... درب مباوخ هک دوب حبص یامد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

... مدش رادیب باوخ زا یتسد شزاون اب حبص

... هتسشن مرس ی با موناخ همع مدید هک مدرک زاب ور مامشچ
: تفگ  دید هک ور مزاب یامشچ

... مبابرا ریخب ترهظ یلو تفگ هشیمن هگید هک حبص --

-س
م

یدرک اوعد انآ اب هکنیا لثم --
ینکیم شلد هب نوخ ردقنا ارچ هخآ
اااااه هششاداد یسورع زورما ثم ترس ریخ

؟ یچ -
؟ تفگن ارچ

... شرپ یوت یدز وت هگب هتساوخیم دب --

... یرایم رد شلد زا و یشک تنم یریم بوخ رهوش هی لثم مه حا

... همع -

... نوریب شیرایب یرب هک اجنیا مدروا وروت نیمه هساو یشک تنم مرب منوتیمن هک نم

... هرایب ور انآ تفر دشاپ دعب یلو درک مهاگن یکاش لوا همع

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم .
۴۷ تراپ

: ماسرآ

لگرو لگرت و هدیشوپ یسورع صوصخم یلحم سابل انآ و موناخ همع متسشن زیمرس هکنیا زا دعب مین
... نتسشن زیمرس ندموا و ندش ریزارس اه هلپ زا

ور شتروص و دیچرو وشابل و دز شلغب ریز وشاتسد اه ولوچوک هچب لثم داتفا نم هب شهاگن ات انآ
... درک فرط نوا

... دوب هتفرگ ما هدنخ شراک نیا زا

... نتسشن زیم رس ندموا همع اب



... هناحبص زیم هب هنکیم هلمح وغم لثم هدروخن یزیچ نوچ مدرکیم رکف

همع هب ور و دیشک بقع و دروخ ابرم و هرک همقل ات دنچ یسلجم و کیش یلیخ مروصت ف خرب یلو
: تفگ موناخ

... مریم رتدوز نم همع --

... نیایب باااااااااااابرررررررررا اب امش

... هرایبرد ور نم صرح هک دیشک ور بابرا دصق زا

... نوریب ترامع زا تفر نم هب هجوتیب هک مدرک شهاگن صرح اب

... هرب اهنت شدوخ مرازب دوب نکمم لا حم

... طایح یوت مدیود و متفرگ ور همع تسد نیمه هساو

: متفگ یرفظم هب ور داد اب نوشنوخ شتنوسرب یرفظم هک دشیم نیشام راوس تشاد هک انآ ندید اب

...! یرفظم -
... ترامع نومب وت میریم نومدوخ

اقآ مشچ --

...... انآ هنوخ تمس هب مدنور و مدش راوس ممدوخ و هشب نیشام راوس متفگ موناخ همع هب

۴۹ تراپ

: انآ

و مدادیم تسد انومهم اب متشاد ای و مدیصقریم طسو ای طقف و مدوبن دنب اپ یور یلا حشوخ زا
... متفگیم دمآ شوخ نوشهب

... تخیر ینیریش و لقن مرس یور موناخ همع ودش دنلب لِک یادص هک مدیصقریم زانرحس اب متشاد

مه داماد رهاوخ و هنونز فرط و شنوخ نرایم ور داماد رصع هک دوب نیا رب مسر اتسور یوت
.... هصقریم شرود مه نوا و شرهاوخ هب هدیم زمرق لا متسد اتود مه داماد و هنکیم شمشچ همروس

صقر ؛ صقر زا روظنم هتبلا نصقریم و طسو نایم یگنر لا متسد اتود اب مودکره مه هیقب مک مک (دعب
... ( تساتسور نومه یلحم

.... متسه دشرا رتخد هتبلا و کت منم هک هنکب وراکنیا هداوناخ دشرا رتخد هک هنیا رب مسر هتبلا

.... مزیریم هشقن رصع هساو مراد نم و هحبص زونه



... درکیم دود دنپسا تشاد نامام

... مدوب دنپسا یوب قشاع نم یلو هشاب هناقمحا هیقب رظن زا دیاش

... مشکب وب بوخ ات دنوخرچ مرس رود راب دنچ ادمع تسنودیم ونیا هک منامام

( همسر هی منیا دنوخرچ ور دنپسا ندیصقریم نتشاد هک ییاسک کت کت رس رود و داسیاو (نامام

.

۵۰ تراپ

: انآ

... دوب هدش رصع

... هنونز سلجم یوت دموا داماد

... دیسوب ور شینوشیپ و نامام شیپ تفر لوا

... نتخیر ینیریش شرس یور و ندز لِک مه هیقب

... نم شیپ دموا دعب

یوت مورآ ور همروس مه دعب و مشب شدق مه ات مدش دنلب ماپ هجنپ یور تفرگ رارق مور هبور یتقو
.... مدیشک مامشچ اتود

.... دیسوب تبحم اب ور مینوشیپ و داد مهب ور زمرق لا متسد اتود

.... طسو ندموا مه هیقب مک مک و شرود ندیصقر هب مدرک عورش منم

... نتخیریم یی ط لدب یاه هکس و یفرشا و رز نومرس یور مه هیقب و نامام

... مشاب داماد رهاوخ یاج ایسورع یوت متشاد سود هشیمه مدوب هک هچب

... مدوب هدیسر موزرآ هب ن ا

اب عیرس هک دموا نییاپ ممشچ زا کشا هرطق هی مدید ور مشاداد یسورع هرخ با هکنیا قوش تدش زا
.... شمتفرگ تسد

.... شواین تبون هگید شدعب اغرم یطاق تفر هگید هک شرآ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.... شتخب هنوخ شمیربب و میرادرب شاباب هنوخ زا ور سورع میرب میتساوخیم و دوب هدش بش



... سورع هنوخ تمس نتفر و ندش بسا راوس همه

نتسنوتیم مه اه هچب یتح همه و دوب هداتفا اج هگید ندرکیم هدافتسا بسا زا همه اجنیا نوچ
.... ننک یراوس

.

۵۱ تراپ

: ماسرآ

... مدوب هدیدن حبص زا ور انآ

... دوب هدش زمرق شغامدو شاپل امرس تدش زا هک مدید مه ور انآ ندش بسا راوس همه یتقو

شاهاب رت تحار ات مدش فاص مه شاهاب و انآ بسا تمس مدرک شتیاده و مدش بسا راوس ممدوخ
: منزب فرح

موناخ انآ هب هب -
هرذگیم شوخ یلیخ راگنا

یچ سپ هرآ --
اااااه همشاداد یسورع

... هرذگب شوخ یک هب هرذگن شوخ نم هب

انآ مگب یزیچ هی -
یدش یندروخ یدایز زورما

... مدرک تیاده هگید تمس اب ور بسا هک متنزب تساوخ و درک مهاگن تلا جخ و صرح اب

.... مدنخب متسنوتیمن یلو دوب عتفرگ مدنخ یلیخ

.... و هشیم فلج هراد بابرا نتفگیم همه ادرف مدیدنخیم هگا

۵۲ تراپ

: انآ

... لخاد میتفر نانک هلهله و نانز لک و میدش هدایپ ابسا زا سورع یاباب هنوخ میدیسر یتقو

... نداسیاو نوشارهوش شیپ انز همه و میتسب هریاد مدعب

.... دش رهاظ نم رانک اجک زا ماسرآ منودیمن وهی

مگید تسد اب مه زمرق لا متسد هی و شنوش یور متشاذگ ومتسد هی منم و مرمک رود تخادنا وشتسد



.............. متفرگ

... دش عورش مه نومصقر و دش لیکشت یا هریجنز هریاد هی هک ندرک وراک نیمه مه هیقب

... دروخیم نوکت اوه یوت یلحم گنهآ متیر اب اه لا متسد

.... دش هتسب هرابود و لخاد ندموا داماد و سورع و دش زاب مه زا هقلح

... ندیصقریم اماب مه داماد و سورع حا

هنوخ تمس میداتفا هار و میدش نومابسا راوس رابود دش مومت نومیلحم صقر هکنیا زا دعب
.... نوشدوخ

و میدرک مه یظفاحادخ هی میتفگ کیربت نوشهب و میدرک هلجح دراو ور داماد و سورع هکنیا زا دعب
... ماباب هنوخ تمس میتفر یگتسخ اب و میتشاذگ نوشاهنت

.... میربب یچاک سورع یارب ادرف ات منومب اباب هنوخ ور بش مریگب هزاجا ماسرآ زا متفریمدیاب

... دزیم فرح موناخ همع اب تشاد هک مدید ور ماسرآ

: تفگ هک متفگ شهب و هشوگ هی شمدیشک متفر

؟؟؟ ینومب ارچ بخ --
هگید تمرایم دوز حبص ادرف

هن هن هن -
منومب اجنیا ماوخیم نم

فوووووا --
... انآ
... دربن مباوخ وت نودب هک بشید
... مباوخن مه بشما

نومب مهوت بخ -

یییییچ --

... هنوخ تمس شمدیشک مدعب و نومب مهوت مگیم -

... دروخن نوکت مه تناس کی یتح یلو

هگید ایب یاااااو -

... مدرک کرش هبرگ لثم ور مامشچ و مداد ولج ومبل و مدرک سول ومدوخ مدعب



اباب بخ هلیخ --
وتدوخ نکن یروجنیا حا

شهب ات موناخ همع تمس مدیود و متفرگ شپل زا هدنگ چام هی شلغب مدیرپ مدز یغیج یلا حشوخ زا
... مگب

... میدیباوخ یگتسخ اب و لخاد میتفر ماسرآ و موناخ همع ونم نتفگ زا دعب

... مدوب لا حشوخ یلیخ بش نوا
.... هرادن ماود میلا حشوخ هکنیا زا لفاغ
.... هتفویم میگدنز یوت هگید قافتا هی هرابود و

... مدرکیمن یراشفاپ ندنوم یارب تقو چیه شاک

۵۳ تراپ

: انآ

... مدش دنلب باوخ زا دایز یادصورس اب حبص

... هدرک مخا و هزاب شامشچ ماسرآ مدید مدرک زاب هک مشچ
: تفگ هناراکبلط یتلا ح اب هک مدرک شهاگن بجعت اب

میباوخب ام نتشاذگ انیا هگا --

ااااو -
.... سورع هساو نربب هک ننکیم تسرد یچاک نراد بخ

هنوخ میرب متفگ یه --
هن یتفگ وت

باوخب ریگب مدوخ قاتا یوت مربب وتکشت ات هشاپ بخ هلیخ -

... دش دنلب شاجزا درکیم رغرغ هکیلا حرد ماسرآ

: تفگ و تشاد شرب رت دوز شدوخ هک مراد شرب تساوخ و مدرک عمج وشکشت

یربب داوخیمن وت مربیم مدوخ --

داد همادا یبل ریز دعب

هنک شدنلب داوخیم هشدوخ ربارب ود کشت --

...



... نییاپ متفر دیباوخ ماسرآ و مدرک نهپ مدوخ قاتا یوت و کشت هنیا زا دعب

... درک متسم دروخ مینیب هب هک اولح یوب

اب غاد غاد یروجنومه و مساک یوت متخیر هق م هی و اولح گید رس متفر و متشادرب هساک هی عیرس
... ندروخ هب مدرک عورش تذل

... مدرکن هجوت مه منهد نتخوس هب

.... مدروخیم و مدوب هتسب ور مامشچ هک دوب بوخ شمعط ردقنوا

.... دوب هدموا مشوخ ردقنا ارچ هعفدنیا منودیمن یلو متشادن تسود اولح اردقنوا تقو چیه نم

۵۴ تراپ

: انآ

.... میدوب تشگرب هار یوت و میدوب هدرب ور یچاک

... دروخ مهب ملا ح ارچ منودیمن

... مدروا با اجنومه و نییاپ مدیرپ و مدرک لر تنک ور بسا عیرس

..... ندش رود مزا و دشن نم هجوتم یسک نتفریم رت ولج همه نوچ

شتشپ هب گنس هی هک مشب بسا راوس هرابود متساوخ و مدرک زیمت متشاد هک یلا متسد اب ور منهد
.... درک رارف و درک مر منوا و دروخ

... مدرک هاگن مفارطا اب تشحو اب

... دموا  اجک زا گنس نوا

... تفرگ رارق منهد یولج گنر دیفس لا متسد هی تشپ زا وهی هک منک رارف متساوخ

... دوب هدش داشگ سرت زا مامشچ

.... مدیمهفن یچیه هگید و دش مینیب دراو دنت یوب هی مدیشک هک یسفن نیلوا اب

۵۵ تراپ

: ماسرآ

: تفگ و دروا هناحبص مارب انآ ردام مدش رادیب هک باوخ زا



بابرا م س --
ریخب نوتحبص

-س
م

تساجک انآ

نربب یچاک هتفر هیقب اب انآ --
نسرب هک تسان ا هگید

.... ترامع میدرگرب ات دایب وگب شهب دموا تقوره سپ -

... دش دنلب ادصورس هظحل نیمه

: تفگ انآ نامام

ندموا منک رکف --
دایب منکیم شادص مریم ن ا

... نوریب تفر و دش دنلب شاج زا و

... مدش لوغشم هناحبص ندروخ هب منم

..... تفریمن نییاپ مولگ زا یزیچ و دزیم روش ملد ارچ منودیمن یلو

... میرب هک هشب هدامآ متفگ موناخ همع هب و نوریب متفر قاتا زا و مدش دنلب ماج زا

... مدرکیمن شادیپ متشگیم یچره یلو انآ لا بند متشگ

... طایح یوت دموا راوس نودب و ناشک ههیش بسا هی هظحل نومه

... دش بلج شهب همه هجوت

: تفگ و دیشک غیج و تخادنا گنچ شتروص هب انآ ردام

؟ وک انآ سپ مرس هب کاخ --
؟؟؟؟ هدموا اهنت شبسا ارچ

.

۵۶ تراپ

    : یوار  نابز زا



... بوشآ رد ترامع

... شرسمه لا بند دوب هداتسرف ور شاه ظفاحم مامت ناوج بابرا

... دوبن انآ زا یربخ هک دوب یزور دنچ

... دندرکیم ساسحا ار شیلا خ یاج همه

... دوب هداتفا نیمز یور هتسب تسد انآ هد زا جراخ یا هبارخ رد اما

... داتسرف یم تنعل شلا بقا و تخب هب و درکیم هیرگ انآ ردام

.... دندوب هتفشآ مه داماد هزات و سورع ون یتح

.... دوب هدماین هداوناخ نیا هب یشوخ راگنا

.... دوب اپ رب یبوک یاپ و صقر هناخ نیا رد شیپ زور دنچ نیمه هک راگنا هن راگنا

... تشادن ربخ ناوج بابرا لد زا سک چیه اما

... دوبن شیب یناوج هک وا

... ؟؟؟ دوب

... تشاد ندرک هیرگ هب یدیدش لیم

... دنکشب تساوخیمن اما
.... دندرگیم تیذا رتشیب ار انآ شنانمشد درکیم هیرگ رگا

؟؟؟ هدرب لد انآ هک تسنادیم هچ ناوج بابرا اما
.... دوب هدرب ار شنانمشد زا یکی لد مولظم یانآ

.... دوب هداتفا ادص یب هبارخ هشوگ هک یمولظم کرتخد نآ یارب دوب هتخوس لد و

... بابرا زا ماقتنا هب تشاد یدیدش لیم هک دوب هدنازرل ار یلد شندوب مولظم مامت اب وا و

.

۵۷ تراپ

: انآ

... مدرک زاب ور مامشچ یدیدش دردرس ساسحا اب

........ دش رتهب مک مک یلو دیدیم رات مامشچ شلوا

... مدرک هاگن مفارطا هب بجعت اب



... تسا هتسب ماهاپ و تسد مدش هجوتم هک منزب داد و مش دنلب متساوخ

... ندز غیج هب مدرک عورش و مدرک زاب ور منهد طقف نیمه هساو

هب دروخ ودش زاب یدب یادص اب رد هک مدشیم لا حیب مدوب هدیشک غیج سب زا متشاد ابیرقت هگید
.... راوید

: تفگ تینابصع اب و لخاد دموا مخا اب یلکیه درم کی

؟؟؟ هتچ --
؟؟؟ ترس یور یتشاذگ ور اجنیا ارچ

؟؟؟؟ اجنیا نیدروا ونم ارچ -
؟ مدرک نوتراکیچ نم هگم

... مدرکن دروخ وتنهد ات وش هفخ --
یمهفیم تدوخ ادعب

... ممهفب ماوخیم ن ا نیمه نم -

: تفگ و متمس دموا

؟؟؟؟ وش هفخ مگیمن هگم ِد --

... مشیمن هفخ یدن ور مباوج یتقو ات -

منکیم تا هفخ سپ --

.... دش هتفرگ تشپ زا شتسد هک متنزب تساوخ و درب با وشتسد و

.... مدرک هاگن میجان هب بجعت اب و مدروا با ومرس

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
۵۸ تراپ

: انآ

.... مدرک هاگن میجان هب بجعت اب و مدروا با ومرس

... دوب هتفرگ وشتسد دوب نوا زا رت یلکیه هک هبیرغ درم هی

: تفگ یدنلب یادص اب دزیم سفن سفن تینابصع اب هک درم



؟؟؟؟ یدرکیم یطلغ هچ یتشاد --

متشادن شهب یراک نم ادخب اقآ ---
... درک یزارد نوبز شدوخ

؟؟؟؟ شینزب دیاب وت درک یزارد نوبز نوا هگا --
؟؟؟؟ یدش نهد هب نهد شاهاب و یدرک زاب ورد نم هزاجا نودب یقح هچ هب وت صا

مدرک طلغ ادخ هب اقآ ---
مدروخ هوگ صا

.... ینکیم مگ اجنیا زا ور تروگ ن ا نیمه هرادن هدیاف هگید --

.... تسب ورد شاسامتلا هب هجوت نودب و نوریب کقاتا زا درک شترپ و تفرگ وشندرگ مدعب

... دیخرچ مرود و دش کیدزن مهب مورآ یاه مدق اب تسب ور رد هکنیا زا دعب

: تفگ و تسشن شاپ اتود یور مولج هک مدرکیم هاگن شهب سرت اب متشاد

.... هشاب هتشاذگ ولوچوک کسورع هی یور تسد ماسرآ هک مدرکیمن مشرکف یتح --

... مدرک شهاگن مشخ اب و مدیشک بقع ور مدوخ هک درک متروص کیدزن ور شتسد مدعب

: تفگ هدنخ اب و دیشک بقع ور شتسد

هوا هوا --
وشن ینابصع

.... هنک ماوعد ماسرآ مرادن سود صا

... دش رود مزا و هدنخ ریز دز مدعب
.

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم

۵۹ تراپ

: یوار نابز زا

.... دموا نوریب کقاتا زا درم

.... داد هیکت نآ هب و تسب ار کقاتا رد

... دریگب هاگن کرتخد زا تسناوتیمن



... دوب شمشچ یولج شیابیز هرهچ مه زونه

دوب هدش زمرق سرت و تینابصع تدش زا هک ییاه هنوگ اب گنر یی ط و یکشم یلحم سابل نآ رد
... دوب ینتساوخ و ابیز اعقاو

... دوب ماسرآ لا م هک فیح اما
...... هنرگو

... تخیریم کشا و دوب هدش هریخ رد هب زرل و سرتاب هک دوب هدیسرت یکرتخد رد نآ تشپ

... درکیم بآ مه ار گنس لد شیادص یب یاه هیرگ و اه کشا

... دنک هل دوخ شوغآ رد ار وا و درادرب شرانا نوچ مه یاه هنوگ زا کشا هک شبابرا دوب اجک اما

.... تشادن کاروخ و باوخ دوب هدش هدیدزد انآ هک یتقو زا بابرا

.... تشگیم انآ لا بند هب طقف

.... دوب ناشیرپ بابرا هلمج زا و ترامع عضو

.... دنتشاد تداع انآ دوجو هب مه اه راکتمدخ یتح

.... شیادصورس هب
... شیاه ندرک زان هب
.... شیاه ندروخ صرح هب

......... و

.... دندرکیم ساسحا دوجو مامت اب همه ار انآ یلا خ یاج ا حو

۶۰ تراپ

: انآ

.... ندرک هیرگ هب مدرک عورش درم نوا نتفر زا دعب
؟؟؟؟ مدرکیم راکیچ انیا نیب اهنت مدوخ نم
..... دش رتشیب میرگ ندرگیم ملا بند نراد و نتسه نم نارگن همه ن ا هکنیا هب ندرک رکف اب

.... تخوسیم مامشچ مدوب هدرک هیرگ سب زا هگید

... متفر باوخ هب مک مک و مدیشک زارد نیمز یور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باقشب کی شوت هک ینیس هی هک مدید ور هگید درم هی و مدش رادیب باوخ زا رد ندش زاب یادص اب
: تفگ و تشاذگ مولج ور دوب بآ ناویل هی و ینورکام

روخب --



: متفگ هک هشب جراخ رد زا تساوخ

ماوخیمن -

.... تفر نوریب رد زا مفرح هب هجوت نودب نوا یلو

.... متفر باوخ هب هرابود و متسب ور مامشچ

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
۶۱ تراپ

: انآ

..... متسشن ماج رس و مدش رادیب باوخ زا یکی داد یادص اب

..... لخاد دموا دوب انیا سیئر منک کف هک هدرم نومه و دش زاب یدب یادص اب رد متسشن هک نیمه

: تفگ نم هب ور داد اب

نااااه یدروخن ور تاذغ ارچ --

ماوخیمن هک متفگ -
؟؟؟؟ یچ ینعی یمهفیم

یاوخیمن هک یدرک طلغ --
هتدوخ تسد هگم

هعوت تسد منم ندروخ اذغ سپ هن -

هتدوخ تسد یدرک رکف سپ هرآ --
.... ینکیم تفوک ور تاذغ مدآ هچب لثم و ینیشیم
.... اجنیا یتفویب هزانج لثم مرادن سود صا

؟؟؟؟؟؟ یدیمهف

مدیمهفن هن -
... مروخیمن صا دش روجنیا هک حا

یتساوخ تدوخ سپ هشاب --

: دز داد یرت دنلب یادص اب دعب و

... لخاد دیایب نوت ات راهچ --



و دش مکیدزن درویم رد وشدنب رمک هکیلا ح رد لخاد ندموا اتفلک ندرگ نوا زا رفن راهچ هک یتقو
: تفگ

... شدینوباوخب تشپ هب و شرس ی با دیربب وشتسد --
.... دیریگب وشاهاپ منوتگید یاتود

... ندنورپ دگل هب مدرک عورش و متفر بقع و مدز غیج هک متمس ندموا

.... رفن کی نم و ندوب اتراهچ انوا یلو
یور روجنیمه و موناز تشپ یور دز مکحم و درب با وشدنبرمک هدرم نوا منتفرگ هکنیا زا دعب

.... منور

... مدزیم غیج درد تدش زا ماپ قاس تشپ هب ندز دنبرمک راب ره اب و دوب هدش هراپ میلحم سابل

: تفگیم یدنلب یادص اب مه درم نوا

یروخیمن هک --
ینکیم یچیپرس نم روتسد زا هک
نااااااااه

.... هتفویب ماپ هب ترطاخ هب ماسرآ هک مرایب ترس یی ب

: متفگ قه قه اب مدزیم غیج و مدرکیم هیرگ هکیلا ح رد

نزن ادخ وروت -
هراد درد

ییییییییییآ

دش هتسخ هک یتقو
... ننک زاب وماتسد و ننک ملو هک تفگ انوا هب

: تفگ ندرک زاب ور ماتسد هک یتقو

... یروخیم ور تاذغ مامت و ینیشیم حا --
.... یروخب باقشب ات دنچ دیاب یدرک یچیپرس مروتسد زا هک حا صا

۶۲ تراپ

: انآ

... مولج نرازب و نرایب مه هگید باقشب اتود دادروتسد شفرح نیا نتفگ زا دعب درم نوا

.... نتفر نوریب رد زا شاه هچون و شدوخ مشدعب

... شور منیشب متسنوتیمن هک تخوسیم ماپ ردقنوا



... مروخب و منیشب مدوب روبجم یلو

... ننزب مکتک هک ندرگیم هناهب لا بند انیا متسنودیم
.... متسشن و مدرک عمج ور ماهاپ مورآ مورآ نیمه هساو

.... دش نوگرگد ملا ح مدرک سح منهد یوت متشاذگ هک ور قشاق نیلوا

... مدروا با و متشگرب عیرس

... مروخب نوکت متسنوتیمن هک مدوب لا حیب ردقنوا

... مداد هیکت راوید هب اجنومه

... دشیم رتدب ملا ح هتفر هتفر یه یلو

..... مدیمهفن یچیه هگید و متفر لا ح زا مک مک و نیمز یور مداتفا و دروخ رُس مرس مشرخآ

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
۶۳ تراپ

: ماسرآ

... مدرک ترپ تخت یور ور مدوخ انآ ندرکن ادیپ و دایز یوجتسج زا هتسخ

... منک راکیچ دیاب متسنودیمن هگید

... مدوب هدرک ور و ریز ور اج همه

... دوبن هک دوبن انآ زا یربخ اما

... مدرکیم لر تنک مدوب ور کوکشم انوا هب هک یناسک همه

و دش دراو شوایس ما هلا س دنچ قیفر و لیکو و دموا رد ادص هب مقاتا رد هک مدوب ارکف نیمه یوت
: تفگ

... مدرک یسررب ور اه هدنورپ مامت ماسرآ --
یور یتخیر ور شا هتپ مامت اراد ماهس هیقب یولج و یدرک اوعد اسراپ تکرش سیئر اب هک یتقو زا

.... هدز شبیغ و هدشن یباتفآ هگید بآ

.... مدینشیمن یچیه هگید
؟؟؟؟ دوب هدیسرن مرکف هب رتدوز ارچ

: متفگ شوایس هب و مدش دنلب تخت یور زا عیرس

شوایس -
.... نیورش لا بند ندرگب یگیم ادراگیداب کت کت هب یریم



... دینکیم شادیپ هدش روجره مگیم مراد شوایس هدش روجره

شاداد هشاب --
شِیِپ مریم ن ا

.... تسب شرس تشپ ور رد و دش جراخ قاتا زا مدعب

.

۶۴ تراپ

: یوار نابز زا

... دش قاتا دراو هنای هدروخ ور شاذغ هنیبب هک انآ ندرک کچ یارب ظفاحم

..... دش ور هب ور نیمز یور انآ نوج همین ندب اب یلو

.... دش جراخ قاتا زا سرت اب

.... داد ع طا شهب و تفر شسیئر شیپ عیرس

............. ندوب هدرک ینادنز اجنوا ور انآ هک یکقاتا تمس دیود دینش ور ربخ نیا ات سیئر

.... قاتا زا نوریب دیود و تفرگ شلغب یوت ور نوا انآ نوجیب مسج ندید اب

.... دیشک لوط تعاس دنچ نداد رییغت ور شقاتا و ندرک ربخ رتکد هک یتقو ات

... هنک هنیاعم ور انآ تفر عیرس دیسر رتکد هک یتقو

..... هرادراب انآ هک دوب نیا رتکد صیخشت

... دش نیگمشخ ربخ نیا ندینش اب سیئر

.... هشب بارخ ششقن هک هشب ثعاب هچب نیا تشاد ناکما

... تخاسیم ور شراک نز نوا ندرک علطم نودب دیاب سپ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: انآ

... مکیچوک کقاتا هی یوت هک مدید مدرک زاب هک ور مامشچ

... مدوب هدیباوخ کشت یور نم هک دوب تکوم اب وتپ و کشت هی قاتا یوت

دموا دوب مه قاچ هک لچک یکنیع درم هی و دش زاب رد هک مدرکیم هاگن راوید و رد هب متشاد



.... لخاد

... دوب شتسد یلا خ گنرس هی

... منک تشم ور متسد ات تفگ مهب و موزاب هب تسب دنب هی و متمس دموا

.... متشادن ور شاهاب ندز هلک و رس هلصوح هک مدوب جیگ ردقنوا

.... مداد ماجنا ور تفگ هک یراک نیمه هساو

و و لکش یا هناوتسا کیچوک هشیش هی یوت تخیر ور نوخ نوا تفرگ نوخ مزا هکنیا زا دعب
..... دوب شهارمه هک یفیک لخاد تشاذگ

۶۵ تراپ

: ماسرآ

: متفگ و مدش دوب هدش زا رپ ن ا هک مراک قاتا دراو

... بخ -
؟؟؟ دشیچ
؟؟؟؟ دیدرک شادیپ

: تفگ اه هچب زا یکی

هشهارمه نفلت تنیرپ نیا --
؟؟؟ یسانشیم ور تسه طابترا رد شاهاب هک ییاه هرامش نیبب

... متمس تفرگ ور هگرب ات دنچ مدعب

... متفرگ شتسد زا وراه هگرب

..... دروخ ممشچ هب انشآ تیاهن یب هرامش هی هک مدرکیم هاگن ور اه هرامش متشاد

... دیزرلیم ماتسد

...... منزب دایرف تساوخیم ملد مشخ تدش زا

... مدرک مه ور راک نیا و
..... مدیبوک راوید یوت ور متشم و مدز دایرف دنلب یادص اب

۶۶ تراپ

: انآ



.... مدرکیم هاگن ماپ یامخز هب متشاد و مدوب هتسشن دیدج کقاتا نوا یوت

: متفگیم و مدرکیم نیرفن ور هکیترم نوا یهو

یروخب مرگ نیمز هب یهلا -
یشب ریگ نیمز یهلا
یشب جلف نییاپ هب رمک زا هک یهلا
یشب فصن ود طسو زا یهلا

... لخاد دموا شنوعلم دوخ و دش زاب رد هک مدادیم ششحف متشاد یروجنیمه

... دوب درسنوخ شتروص

: تفگ و درک متروص کیدزن ور شتروص و تسشن وناز ود یور مکیدزن دموا

هب هب --
ندش رتهب تامخز راگنا

: داد همادا دشیم رت کانتشحو شنحل هکیلا حرد دعب و

یشابن هلماح نک اعد طقف --
یشاب هلماح هگا نوچ
هشب طقس هک تمنزیم ردقنوا مدوخ

..... دش جراخ رد زا دنلب یاه مدق اب و دش دنلب مدعب

.... مدرکیم هاگن شیلا خ یاج هب تشحو اب
؟؟؟؟ دیسرن مدوخ رکف هب ارچ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مشاب رادراب هراد ناکما هک مدیمهفن ارچ

.

۶۷ تراپ

: ماسرآ

... متفر یتشپ ترامع تمس هب مدیزرلیم مشخ تدش زا هک یلا حرد و دروخ باصعا اب

: مدز دایرف یدنلب یلیخ یادص اب یتشپ ترامع هب مدیسر هک یتقو

؟؟؟؟ نامام ییاجک -
؟؟؟ راکتنایخ ییاجک
؟؟؟؟ ردام نگیم مه وت هب هخآ



!!! ینکیم بارخ تدرم هچب رطاخ هب ور تا هدنز هچب هی یگدنز هک ییوت
؟؟؟ یدب شرجز یدلب طقف هک هدرک تراکیچ انآ هخآ

نااااااااه
هدب باوج
...!!! نووووریب ایب

.... ندوب هدش عمج طایح یوت هدیسرت ادراگیداب و اراکتمدخ همه

: تفگ و ولج دموا زرل و سرت اب هلیمج

اقآ .... آ --
... نتسین هنوخ گرزب موناخ ... خ

ییییییییییچ -
؟؟؟؟؟؟؟ هتفر اجک

اقآ مینودیمن --
نتفگن یزیچ ام هب

.... نوریب ترامع زا نتفر هگید یاتدنچ و دیهان هارمه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ندرکیم یطلغ هچ نتشاد یتنعل یادراگیداب نیا سپ -
... دیدرگیم وراج همه دیریم ن ا نیمه
اجنیا نوشدیرایم دینکیم نوشادیپ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دیدیمهف

.... نتفر و نتفگ یا هلب همه

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم .
۶۸ تراپ

: یوار نابز زا

.... دوب هتسشن نیشام رد هدیسرت فرشا

لبق تعاس دنچ دای هب و دش ریزارس شنامشچ زا کشا دمآ شناهارمه رسرب هک یی ب ندروآ دای هب اب
.... داتفا

..... : لبق تعاس دنچ

: تفگ شناهارمه هب ور تفر نیورش یاه دراگیداب تمس هب فرشا

دیش راوس بخ هلیخ --



... دنداتفا نیمز یور شناهارمه ناهگان اما

... تخیریم نیمز رب ناشناجیب ندب زا نوخ

.... تفر لا ح زا و دز یغیج سرت زا فرشا

هتسشن نیشام کی رد هتسب نهد و مشچ و تسد اب ییاهنت هب شدوخ دوب هدش رادیب هک مه یتقو زا
.... دوب

.... درکیم تیاده ار نیشام مه رفن کی

۶۹ تراپ

: انآ

... مرانک ندرک ترپ ور نز هی و دش زاب رد هک مدوب هدیباوخ کشت یور کقاتا یوت

... فرشا هک مدش هجوتم مدرک هاگن شتروص هب یتقو

: تفگیم مه نامز مه و مندز هب درک عورش و متمس دیود وهی هک مدرکیم شهاگن بجعت اب

هزره --
یناور ی هرتخد
؟؟؟؟ نومیگدنز زا یاوخیم یچ

.... یدیشک نجل هب ورام یگدنز دموا یتقو زا

یراج شزا نوخ و دش زاب متسد تسوپ هک دیشک متسد یور مکحم شدنلب یاه نوخان نوا اب مدعب
..... دش

.... منک عافد مدوخزا متسنوتیمن مدرکیم یراکره
... مدوب هدش خسم راگنا
.... منکب متسنوتیمن یراکچیه

.... مدیمهفن یچیه هگید و مدز ملد هت زا غیج داد شارخ ور متروص یور شنوخان اب هک یتقو یلو

.

۷۰ تراپ

: یوار نابز زا

... دندوب هداد رارق قاتا کی رد انآ رانک ار فرشا

.... دندرکیم طبض ار تاظحل کت کت مه اه یفخم نیبرود



... دوش هتشک فرشا تسد هب انآ هچب تساوخیم نیورش

... تسناوتیمن شدوخ
.... تشادیم او راک نیا زا ار وا اپ ون یسح

.... تشادن ار انآ رجز و هیرگ ندید تقاط صا

زاب ار رد تدش هب و دنک لر تنک ار شدوخ تسناوتن دینش انآ غیج یادص هک ات مه نیمه رطاخ هب
: دز دایرف فرشا رس رب و درک

؟؟؟؟ یدرک شراکیچ -
؟؟؟؟ ینزیمن تسد شهب متفگن هگم

.... منزیم مشبوخ منزیم --

.... هدیشک تفاثک هب ورام یگدنز شندموا اب هزره نیا

.... دنیوگب هزره دوب هدرب ار شلد هک موصعم کسورع نآ هب تشادن لمحت

.... دز ششوگ رد یلیس و فرشا تمس درب شروی نیمه رطاخ هب

.... درک شهاگن ترفن اب و درک زیمت ار شبل هشوگ نوخ دوب هدش ترپ نیمز یور هب هک فرشا

... دوبن مهم شیارب اما

.... تسا هدش ناور شتروص اپ و تسد زا نوخ هک دید و تفر انآ غارس هب

..... دمآ یم نوخ و دوب هدرک زابرس هرابود مه دوب هتشاک شندب رب شدوخ هک ییاهمخز

: دز داد یدنلب یادص اب و تفرگ شوغآ رد ار انآ یتحاران اب

.... دینک ربخ رتکد -
دوووووووووووز

.

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم

۷۱ تراپ

: ماسرآ

: متفگ و مدرک هورگ یاه هچب زا یکی نیتم هب ور



؟ سپ دشیچ -
میدز ونوشدر نیتفگ هک هتعاسود

؟ هشیمن یمادقا ارچ سپ

رایب تقاط هگید مک هی شاداد --
هیکلا هگم
؟؟؟؟ هنای مینک شیبایدر دیاب

عیرس سپ هشاب -

... اد مشچ --

: دز داد نوشیکی هک دوب هدشن مومت شفرح زونه

.... مدرک نوشادیپ ---

... مدش هریخ روتینام هحفص هب و مدیود شمتسیس تمس هب عیرس

... دوب اتسور هشقن

.... ندوب هدیشک زمرق هریاد ور ییاج هی رود و

.

۷۲ تراپ

: انآ

... مدرک زاب ور مامشچ مندب یوت شزوس ساسحا اب

... مدوب کقاتا نومه یوت هرابود

... ندوب هتسشن مرانک مه فرشا و درم نوا

و تفرگ ور شوزاب درم نوا هک متمس هشب رو هلمح تساوخ هرابود دید ور مزاب یامشچ ات فرشا
... فرط نوا درک شترپ

: تفگ و کقاتا لخاد دیرپ دراگیداب هی و دش دنلب دادیب و داد و گنفت و ریت یادص هظحل نومه

... ندرک نومادیپ نابرق --
.... میرب اجنیا زا رت عیرس هچ ره دیاب

ییییییییییییچ ---



هنکمم روطچ

همک تقو نابرق --
دیرب افطل
مینکیم نوشمرگرس ام

رت عیرس هشاب ---

.... دش جراخ کقاتا زا و تفگ یمشچ دراگیداب شفرح نیا نتفگ زا دعب

... نم تمس دموا و دروا رد ور شتلک مشدوخ

... هشکب ونم داوخیم مدرک رکف لوا

... درک مدنلب برض اب و تفرگ ور موزاب ریز وهی یلو

... مدز یدنلب غیج مه نیمه هساو تخوس ییوهی مامخز شراک نیا اب

.... نوریب دیشک شوخ اب مه ونم و دش جراخ کقاتا زا نم غیج هب هجوت نودب

... تشاد یدایز یاه رد هک میدش ورهار هی دراو میدش جراخ هک کقاتا زا

... میدش زاب یاضف دراو و میدش در مه اجنوا زا

... میلگنج کیدزن هک مدیمهف اتخرد ندید اب

... دوب هدش کراپ رت فرطنوا نیشام هی

... دشیم یزادنا ریت نانچمه

... نداسیاو نومولج و ندموا تسد هب گنفت راگیداب ات دنچ نیمه یارب

... متشگیم ماسرآ لا بند متشاد تیعمج ی هب زا

.... مدرک شادیپ هرخ با هکنیا ات

... داتفا نم هب شمشچ منوا

... نیشام نوا تمس مدش هدیشک وهی هک مدرکیم شهاگن متشاد روجنیمه

... مدشیم راوس دیابن هن

... هشیم یچ هگید دوبن مولعم مدشیم راوس هگا

... متفرگ زاگ ور درم نوا تسد نیمه هساو

... دیشک تشپ زا ور ماهوم هک ماسرآ تمس مودب متساوخ درک ملو هک نیمه



.... مدش ترپ نیمز یور و مدز لد هت زا غیج هی

گنچ شتروص هب و مدیشک نیمز یور ور مدوخ هک هنک مدنلب تساوخ و تفرگ ور موزاب ریز هرابود
... متخادنا

... درک دنلب و دز گنچ ور مولهپ

... متفرگ زاگ ور ششوگ هک متزادنب شلوک یور تساوخ

... شلوک ور مداتفا و مدرک فعض درد زا هک دز متشپ هب مکحم یلیخ هبرض هی

... مداد نوشن لا ح یب ور مدوخ

... ندیود هب مدرک عورش و نییاپ مدرک ترپ ور مدوخ شلوک یور زا وهی یلو

... مدرک ساسحا مفتک یوت یدیدش شزوس هک ماسرآ تمس مدیودیم متشاد

.... مدوبن رادرب تسد یلو
... مریمب تحار لا یخ اب مریمب دوب رارق هگا دعب و مدیسریم ماسرآ هب دیاب

... درک زاب وشاتسد مدیسر ماسرآ کیدزن هکنیمه

.... مدرک ساسحا مرمک یوت مه یا هگید دیدش شزوس شلغب یوت مدیرپ هکنیمه

... مدیمهفن یچیه هگید دعب و

۷۲ تراپ

: یوار نابز زا

... دورب نیشام تمس هب تساوخ و تخادنا شلوک یور ار انآ

.... تشاذگ رارف هب اپ عیرس و دش ترپ نییاپ هب شلوک یور زا انآ ناهگان

...! هن
... دورب شدوخ زج یرگید درم شوغآ رد هرابود شکچوک ربلد دادیمن هزاجا زگره

... تشکیم ار وا رگا یتح

: دز داد دنلب یادص اب هتفر انآ دید یتقو

... شدینزب ای شدیریگب ای -

... دوب هدیمرآ نوخ رد قرغ ماسرآ شنمشد شوغآ رد انآ دعب هقیقد دنچ



... تفر نیشام تمس هب و درک تشم ار شناتسد تینابصع اب

... دیبوک مکحم ار رد ندش راوس زا دعب

... دوب هتشک ار انآ دشیمن شرواب زونه

.... داتفا هار هب و درک نشور ار نیشام مشخ اب

.

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم

۷۳ تراپ

: ماسرآ

... مدرکیم هاگن ملغب یوت نوجیب انآ هب تشحو اب

... دوب هدش سیخ نوخ زا دوب شرمک تشپ هک متسد

... مدوب کش یوت لوا هظحل دنچ

.... متفر نیشام تمس هب و مداد راشف ملغب یوت مکحم ور انآ و مدموا مدوخ هب وهی یلو

... رهش تمس هب مدنور و مدش راوس عیرس ممدوخ ولج یلدنص یور مدنوباوخ ور انآ هکنیا زا دعب

... تشادن یفاک مزاول ترامع یوت رتکد و دوب هدروخ ریت

... مدرکیم شهاگن و متشگیمرب راب کی هظحل دنچ ره و مدرکیم یگدننار تعرس اب

... دوب هراپ شاسابل و دوب نوخ رد قرغ شنت

.

۷۴ تراپ

: ماسرآ

.... متفریم رژه لمع قاتا رد یولج ینارگن اب

.... لمع قاتا یوت ندوب هدرب ور انآ هک دوب تعاس هس ن ا

... درک ندروخ گنز هب عورش میشوگ هک مدرکیم رکف انآ هب متشاد



... دوب شوایس

: مداد باوج

ولا -

شاداد م س --

... -سالم
؟؟؟ دشیچ

... ندش یمخز مه یرفن دنچ و میدرک ریگتسد ور همه --

... شوایس نک لو ور انیا -
؟ دشیچ نیورش

.... شتسار --

هگید وگب -

... یاوخب ور شتسار --

... ندرک رارف نوشاتدنچ و نیورش

... ییییییییییییچ -
؟؟؟؟ ننک رارف نیتشاذگ ارچ
؟؟؟ نیدوب هراکچ اجنوا امش سپ
؟؟؟؟ ناااااااااااااه

... ننکیم نوشیبایدر نراد شابن نارگن شاداد --

... نوریب ندموا هلجع اب راتسرپ اتدنچ و دش زاب لمع قاتا رد هظحل نومه

: متفگ عیرس نیمه هساو

... منزیم گنز تهب دعب -

... متفر اراتسرپ نوا تمس هب هلجع اب و مدرک عطق ور یشوگ

.

۷۵ تراپ

: ماسرآ



... ندش رود اجنوا زا ینارگن و هلجع اب نم هب هجوت یب مسرپب ور انآ لا ح ات مدش اراتسرپ کیدزن ات

... ندش لمع قاتا دراو هلجع اب و نتشگرب هاگتسد اتدنچ هب دعب هظحل دنچ

... داتفا ملد هب یرتشیب سرت انوا راتفر ندید اب

؟؟؟؟ هتفویب انآ یارب یقافتا هنکن
...! هن

... هرازب ماهنت انآ هنکمم لا حم

.... دوب روآ باذع مه شهب ندرک رکف یتح

... نوریب هرب منهذ زا هرخسم یارکف نیا ات مداد نوکت تدش هب ور مرس

... ورهار یوت ندز مدق هب مدرک عورش هرابود

... نوریب دموا لمع قاتا زا درکیم زیمت ور شینوشیپ یور قرع هک یلا حرد رتکد کی دعب تعاس کی

: متفگ و متفر شتمس هلجع اب

؟؟؟ دشیچ رتکد -
؟؟؟ هروطچ انآ لا ح

؟؟؟ نیراد یتبسن هچ شاهاب امش --

مشرسمه -

اقآ دینیبب --
... همک شنس امش مناخ
... دیدرکیم مادقا رترید دیاب ندش رادراب یارب
... تسامک یوت تفگ هشیم عف هدروخ مه ریت اتود و هدش هجنکش مه و هدوب رادراب مه هک نوچ و
.... هتفویم یقافتا هچ هدنیآ تعاس ۴۸ ات مینیبب ات

... تفر و دش در مرانک زا شفرح نتفگ زا دعب رتکد

... مدرکیم هاگن شیلا خ یاج هب توهبم روجنومه نم و

؟؟؟ هرادراب انآ ینعی
... هشیمن مرواب
؟؟؟ هنکمم روطچ هخآ

قاتا رد زا تشاد شتروص یور ژن یسکا کسام و دوب هتسب شامشچ هک یلا حرد ور انآ هظحل نومه
.... ندرک جراخ لمع



.

۷۶ تراپ

: ماسرآ

... متفرگ ماتسد یوت ور شدرس یاتسد و متفر انآ تمس هب هلجع اب

: متفگ شهب سامتلا اب

... نک زاب ور تامشچ ادخوروت انآ -

... ریگن مزا وتهاگن انآ

... یشیم نامام یراد وت انآ

... نم هچب نامام
... تدوخ هچب

... مدرک یدایز ملظ تقحرد منودیم

... نک زاب ور تامشچ نومچب رطاخ هب لقادح یلو

... متفر شلا بند شقاتا رد لا بند ات

... ندادن هار لخاد ور نم هگید یلو

... مدرکیم هاگن انآ هب هشیش تشپ زا

... دوب لصو شهب هاگتسد یلک

... دوب دوبک شلکشوخ تروص

.. منوش یور دز یکی هک مدرکیم شهاگن هریخ متشاد

... هنکیم مهاگن هراد یکشا یامشچ اب موناخ همع مدید هک شتمس ـ متشگرب

... دیکرت شضغب و ملغب یوت درک ترپ ور شدوخ وهی

... منک هیرگ تساوخیم ملد و دوب هتفرگ مضغب مه مدوخ

... متفرگ ور مدوخ یولج دوب هک روجره یلو
...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم

۷۷ تراپ

: ماسرآ

اب اراتسرپ و ارتکد و ندرک ادص هب ندرک عورش اه هاگتسد وهی هک مدب ور موناخ همع باوج مدموا
... انآ قاتا تمس ندیود تشحو



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: انآ

... مدوب زبسرس یاج هی یوت

... مدیدنخیم طقف و دوب منت یدنلب دیفس سابل

... متمس دموا شوپ دیفس درم هی

... تساباب مدید مدرک هاگن هک شرهچ هب

... دیدنخیم تشاد مه اباب
: متفگ و ششوغآ یوت مدرک ترپ ور مدوخ

... دوب هدش گنت تارب ملد ییاباب -

اباب سفن روطنیمه منم --
... هدش گنت نوتمه یارب ملد منم

... متشیپ دعب هب حا زا نم شاج هب یلو -

... یتسین مشیپ وت مکزیزع هن --

... یرب و ینیبب ونم یدموا طقفوت

.... هن -
... مرب ماوخیمن نم یلو

یشیم ردام یراد وت --
هراد زاین تهب مه ترسمه
هزیریم کشا هنزیم تادص هراد روطچ نیبب

... دزیم ادص ور ممسا و درکیم هیرگ تشاد ماسرآ هک ممشچ یولج دموا ریوصت هی هظحل نومه

... دیشک رپ شارب ملد

...! هن
... متشگیمرب دیاب نم
... منک تیذا ور مدرم نیا زا رتشیب متساوخیمن
... منکشب ور شرورغ متساوخیمن

.

۷۸ تراپ

: ماسرآ



... دوب هدش فاص طخ

... دادیم کوش انآ هب تشاد مادم رتکد

... دشیم دوبان مامشچ یولج تشاد میگدنز

... دشیم رپ رپ تشاد مقشع

.... دوب هدش ریزارس ماکشا
دوبن انآ یتقو

... تشادن ییانعم مارب رورغ هگید

: دز داد راتسرپ هی وهی هک هشکب شتروص یور ور دیفس هچراپ تساوخ و دوب هدش دیما ان مرتکد

تشگرب شنابرض رتکد --

... تشاد ور ایند شزرا مارب هظحل نوا یوت هلمج کی نیا

: مدیسرپ شزا و ولج متفر عیرس هک نوریب دموا قاتا زا راک یرسکی نداد ماجنا زا دعب رتکد

؟؟؟ رتکد دشیچ -
؟ هبوخ شلا ح

هبوخ هک عف --
... دایب رد امک تلا ح زا هک دش ثعاب دش دراو شهب هک یکوش نیا و
... هتفویب شارب یقافتا هرابود هک دیدن هزاجا و دیشاب بظاوم یلیخ دیاب یلو

.

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم

۷۹ تراپ

: ماسرآ

.... متفرگ یا هماخ ینیریش ولیک ۱۵ و ناتسرامیب رانک یدانق متفر یلا حشوخ تدش زا

.... ناتسرامیب لک یوت نک ششخپ اراتسرپ مداد لخاد شمدروا مه یتقو

... هیریخ قودنص متخادنا دوب ملوپ فیک یوت لوارت یچره مه شدعب

.... رکش زامن یارب متسب تماق و هنوخزامن یوت متفر اراک نیا نداد ماجنا زا دعب

... دنودرگرب ور مچب و انآ هک مدرک رکشت ادخ زا ملد هت زا مدنوخ هک ور مزامن



... منکب انآ ندرک تخبشوخ یارب ور میعس مامت هک مدروخ مسق ملد یوت عقوم نومه

... منوش یور دز رفن هی هک مدوب رکف یوت

... هدرم هی مدید و متشگرب
: تفگ هک مدرک شهاگن یلا وس

؟ دیتسه ماسرآ اقآ امش --

هلب -
؟! روطچ

هراد  نوتراک رد مد یمناخ هی --

؟؟؟؟؟ مناخ هی -

شوپ شوخ لا سنایم مناخ هی هلب --

ناهآ -
هشاب
نونمم یلیخ

منکیم شهاوخ --

.... نوریب متفر نیمه یارب همرظتنم مناخ همع هک مدیمهف تفگ درم هک ییازیچ اب

... درکیم هاگن راوید هب مخا اب و دوب هدز شلغب ریز ور شاتسد هک مدید ور مناخ همع

: تفگ دید ور نم هک نیمه

؟؟؟؟؟؟ دز تبیغ اجک وهی وت تسه مولعم صا ---
... دابآاجکان هتفر هدرک لو ور نزریپ هنم

.... منکیم راکیچ مراد مدیمهفن مدش لا حشوخ سب زا همع دیشخبب یاو -

... اهامش تسد زا فوووووا ---

؟ شخب یوت ندروا ور انآ یتسار -

هرآ ---
طقف دیریگن هگا یلو دینومب ششیپ نوتاتود ره دینوتیم دیریگب یصوصخ قاتا هگا نتفگ و شندروا

... رفن کی

بخ -



مریگیم یصوصخ قاتا

؟؟؟؟ هنای یروخب ینوکت هی دیاب ---
ریگب ونم ایب هگب دایمن هک یصوصخ قاتا

.... یریگب ینوتیم اجنوا زا شریذپ یرب دیاب

.

۸۰ تراپ

: یوار نابز زا

... دیشک تسد شیاهوم رد یگف ک اب

.... تحاران و نیگمشخ مه و دوب لا حشوخ مه

... تسا هدنز و دشکیم سفن زونه انآ نوچ دوب لا حشوخ

.... دوب هدز سپ ار وا و دوب ماسرآ رانک انآ هک دوب نیگمشخ اما

...... هتفر شیپ گرم یاپ ات شربلد یانآ هک دوب تحاران

... دوب وا رطاخ هب طقف اهنیا ی همه و

... دوب هتخیر مه هب ار ماسرآ و انآ شوخ یگدنز شا هرخسم ماقتنا اب هک ییوا

.... دوب هاوخدوخ مه زونه اما

... دنیبب ماسرآ رانک رد ار انآ تسناوتیمن

: تفگ شا هچون هب ور

دیمح -

اقآ هلب --

؟؟؟ هریمب هرتخد دوبن رارق هگم -

اقآ ارچ --
هریمب دوب رارق
درمیم دوب یکره ینعی
سا هدنز زونه ارچ نوج گس ی هرتخد نیا منودیمن



دیمح وش هفخ -
دیزاسیم ور شراک ای شدیرایم ای تصرف نیلوا رد و دیشیم شخپ ناتسرامیب یوت نیریم ن ا نیمه
؟؟؟؟؟؟ یدیمهف

اقآ هلب --
مشچ یور مشچ

.

۸۱ تراپ

: انآ

.... درکیم درد یلیخ مرس
... دوب هدش هتفوک مندب مامت
.... نییاپ مدش ترپ یدنلب هی زا راگنا

... متشادن مه ور مامشچ ندرک زاب تردق هک مدوب لا حیب ردقنوا

... مدینشیم ور مفارطا یاه ادص یلو

... دیسریم مشوگ هب دوب مناخ همع منک رکف منوا هک نز هی اب دوب ماسرآ منک رکف هک درم هی یادص

: ماسرآ
... هنکیمن زاب ور شامشچ ارچ سپ همع --

: مناخ همع
... شاب هتشاد ربص مکی ناج همع --
ااااه هدموا نوریب امک زا هزات ثم

: ماسرآ
... مسرتیم یلیخ همع --

: مناخ همع
؟؟؟ مبابرا یسرتیم یچ زا هخآ --
؟؟؟ هسرتب دیاب ارچ نم بابرا

: ماسرآ
... مراد تشحو ممدوخ ردام زا هک هدیسر ییاج هب مراک --
... هنکب ور نم یانآ نوج دصق هرابود مسرتیم شمه
... مرادن ور انآ زا یرود و نتشادن تقاط هگید هعفدنیا نم همع
... هتفر مردام

تساجک تسین مولعم
هنوسرتیم ور نم رتشیب نیا و

هنافوط زا لبق شمارآ شمه انیا منکیم ساسحا



... دمویم مباوخ یلیخ
.... متفر باوخ هب و مدب شوگ نیا زا رتشیب متسنوتن نیمه یارب

.

۸۲ تراپ

... دعب هام جنپ

: انآ

.... مدروخیم و مدزیم کمن ور ازبس هجوگ علو اب متشاد و مدوب هداد مل هپاناک یور

... دوب مولج گرزب پوت هی راگنا و دوب هدش هدمارب ممکش

... درک ترپ هپاناک یور مرانک ور شدوخ یگتسخ اب ماسرآ هک مدروخیم دنت دنت متشاد

: متفگ قوش اب

اقآآآآ یشابن هتسخ -

نم یلقلق مناخ منونمم --

عیرس هک شمنزب میشرف ور یاه ییاپمد اب متساوخ و مدیشک شفنب ارف غیج هی شفرح نیا ندینش اب
... تسب ور گنلف

.... مروخب متسنوتیمن نوکت مدوب هدش نیگنس یباسح هک منم

... مدشاپ و متفرگ مرمک هب ور متسد

نوتاخزان یب یب اب هراد و هداسیاو هنوخزپشآ رد بوچ راهچ یوت ماسرآ مدید مداسیاو هک نیمه
... هنزیم فرح

... مدروا رد ور مییاپمد مدش مخ یتخس هب و مدرمش تمینغ ور تصرف

دروخ میقتسم مییاپمد و داد یلا خ اج و دیمهف اجک زا منودیمن هک شتمس مدرک ترپ تکرح کی اب و
.... یب یب ینوشیپ طسو

... نیمز یوت مرب مشب بآ تلا جخ زا متساوخیم هظحل نوا ینعی

.... یب یب تمس متفر میتشپ ک تعرس نوا اب و مدز هگید غیج هی مراین مک هکنیا یارب یلو

: متفگ مه روجنومه



منوج یب یب هدب مگرم ادخ اوا -
هماسرآ نیا ریصقت شمه

.... هسریمن مه هچروم هب مروز صا هک نم هنرگو
... میبوخ رتخد ردقچ نم هک دینودیم

: تفگ مدوب هداتفا سفن سفن هب هک نم هب ور دیلا میم ور شینوشیپ و دیدنخیم هکیلا حرد یب یب

یداتفا سفن زا هک نیشب ایب حا مزیزع هرآ ---
هدش گرزب تمکش ردقنا وت هخآ ارچ منودیمن نم
یشیش هام هزات هکیلا حرد

... هربخ هچ تمکش نوا وت ینیبب یتفرن هک مه تیسنج نییات و تم س ونوس

مدش هف ک هگید ممدوخ یب یب -
هیچ مچب ممهفب منامیاز زا رت دوز داوخیمن ملد یلو

... هرتشیب شفیک یروجنیا

ردام منودیم ---
یتفریم هک تم س ونوس هی لقادح یلو

... هشاب ولق دنچ مه ای هشاب هتشاد یلکشم هچب نوج زا رود دیاش

منوج یب یب هن -
... هروخب مچب هب اه هعشا نیا زا ماوخیمن

: تفگ و دش دراو هدنخ هب ماسرآ هک میدادیم همادا نومندز فرح هب میتشاد

یاو یاو یاو --
نم یلقلق
؟؟؟ یدز ور یب یب تییاپمد اب ارچ
؟؟؟ هراد هانگ یگیمن

عورش و مدرک فعض هک دز مهب یدگل نانچ هچب هک منک شلا بند متساوخ و مدرک شهاگن صرح اب
: نداد شحف هب مدرک

هتخوس ردپ -
یگیم یچ هگید وت
هگید هعوت ریصقت شمه
نیرایب رد ونم صرح هک نیدرک یکی هب تسد تاباب ؛ اب هک مه حا
نوتارب مراد هشاب
منکیم یف ت یدموا هک ایند هب

تمس هب هک روطنیمه و درک مدنلب نیمز ور زا ماسرآ هک مرب مدش دنلب تشپک لثم هرابود مدعب
: تفگ تفریم نومقاتا



... هنکیم رغ رغ دنب هی هک مرب مدوخ یورغرغ مناخ نوبرق نم --

... نک یف ت مزیزع هرادن لا کشا

... یشیم هجوگ لثم هک روخن صرح ردقنا طقف

.

۸۳ تراپ

: ماسرآ

: متفگ و مدیشک شور ور وتپ و مدنوباوخ تخت یور ور انآ

ممناخ باوخب -
هچب هساو هن هبوخ تدوخ هساو هن هک روخن صرح مردقنا

... نوریب مدموا نومقاتا زا و مدیسوب ور شینوشیپ مدعب

... متشادن مردام زا یربخ هام جنپ نیا یوت
دوب هدرک رارف و دوب هدرمش تمینغ ور تصرف زور نوا منوا
اجک هب حا
دناد ادخ

.... هرب نییاپ و با داوخن یه ات نییاپ میدروا ور نومقاتا انآ عضو رطاخ هز مه ریخا هام هس نیا

.... مبل یور دموا دنخبل هرابود انآ رکف اب
... دوب هدش یندروخ و درگ اعقاو

... شمروخب تساوخیم ملد دروخیم ور یزیچ هی چولوم چلم و علو اب یتقو

... دشیم زان و ورب لد وت اعقاو

... هروخن نوکت شلد یوت بآ هک مدرک ور میعس مامت هام جنپ نیا یوت

... نوشنوخ شمدربیم نیشام اب مدوخ ای اجنیا دمویم شردام ای هتفه ره

... دادیم نوشن نومهب ور ششوخ یور تشاد هزات یگدنز

... نومقاتا تمس مدیود و مدموا مدوخ هب انآ غیج یادص اب هک مدوب رکف یوت روجنیمه

۸۴ تراپ

: انآ



... مدروخ و متشادرب یتختاپ یور زا ت کش هنود هی تفر هک ماسرآ

... ملد ریز دز مکحم یلیخ دگل هی وهی هچب هک دوب هتشذگن رتشیب هقیقد دنچ زونه

... دموا دنب مسفن درد زا هک دوب روجدب ردقنوا شدگل

... مدز یدنلب غیج درد تدش زا

... درک هاگن نم هدش هلا چم هفایق هب ینارگن اب و قاتا لخاد دیود ماسرآ و دش زاب رد عیرس

..... هدرک راکیچ دوب هدیمهف منک رکف مه هچب

.... دوب هتفرگ مورآ و دزیمن دگل هگید نوچ

... دز هگید دگل هی هرابود هک مگب یزیچ ماسرآ هب متساوخ

... دوب هدموا رد مکشا درد زا هگید

... دزیم دگل طقف هک منیا

... هدش مدآ مدرک رکف

... مدش دیما ان ماک یلو

.

۸۵ تراپ

: انآ

: متفگ درد اب

هچب تحور وت یا -
ینورپیم کتفج نیچمه هک یتفر وفگنوک س ک هگم

... تادگل تسد زا تفرگ مسفن

... درک ملغب و دیشک زارد مرانک ماسرآ هک مدزیم رغ هچب نوج هب متشاد

: تفگ هدنخ اب و

یلقلق مناخ --
روخن صرح ردقنا متفگن وت هب نم هگم
هخآ یروخیم صرح ردقنا هخآ ارچ
هگید هنزیم دگل تسا هچب بخ



هشاب مدآ هچب نیا منکن کف -
؟؟؟؟؟ هنزیم وشردام لقاع مدآ هخآ

لقاع مدآ یگیم تدوخ --
هرادن لقع هک ولوچوک نیا هخآ

هسانشیمن ور یسک زونه صا
.... داوخیم تنطیش مکی شلد منوا

هدرک طلغ -
هتره رهش هگم
هباوخب و هروخب

؟؟؟؟ هنورپب  مدگل

اباب یا --
اااایراد لکشم متدوخ هچب اب ک راگنا وت

... هگید هریم رس شا هلصوح وت نوا اباب لقسف بخ

نکن ثحب نم اب ردقنا فووووووا -
.... هنزیمن دگل هگید هک منیا
هگید مباوخب ماوخیم

ممناخ هشاب --
مزیزع باوخب
ایدش ریگ هنوهب یلیخ هیتقو دنچ یلو
یشیم یبصع مه عیرس یلیخ

تسین مدوخ تسد -
مدش هتسخ ممدوخ

.

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم

۸۶ تراپ

... دعب هامود

: انآ

... مدوب هدش تفه هام دراو هک دوب هتفه کی

... دوب هدموا رد مردپ هام تفه نیا یوت

... مدزیم مدق ترامع طایح یوت مورآ مورآ متشاد و دوب مرمک هب متسد



... منک یور هدایپ امتح هقیقد تسیب یزور دوب هتفگ رتکد

... تفرگ مدرد وهی هک متفریم هار روجنیمه متشاد

... متسشن نیمز یور درد زا

... هنتفر هار رطاخ هب مدرک رکف

... درکیم بورغ تشاد هگید مباتفآ

... ترامع تمس متفر مورآ مورآ و مدش دنلب نیمه یارب

... متسشن هپاناک یور لخاد مدیسر یتقو

... دوب هدرک قرع متروص درد زا

... دروا لا قترپ بآ ناویل کی مارب یب یب

... دش مورآ مدرد وهی مدروخ هک ور لا قترپ بآ

... مدیشک زارد هپاناک یور و مدیشک یا هدوسآ سفن

... مدوب هدرک مرو دعب هب شیش هام زا

... مدوب هدرک منت داشگ ییییییلیخ یگلماح سابل هی نیمه یارب

..... مدوب هتسخردقنا زورما ارچ منودیمن
... درب مباوخ و دش مرگ مامشچ مک مک یگتسخ زا نیمه هساو

...: مبابرا ــ ـ× سَب نوخ ... نَم
۸۷ تراپ

: ماسرآ

... ترامع تمس هب متفر مدرم اب ندز هلک و رس یلک زا دعب

.... نرایب ور هچب قاتا ی یاسو دوب رارق ادرف

ـ .. یی طال و دیفس طولخم اب مدوب هدرک یرابرد یبآ ور شلیاسو گنر دوبن مولعم شتیسنج نوچ

... مشیم اباب مراد هک دشیمن مرواب زونه

... منیبیم باوخ مراد مدرکیم رکف شمه

... ترامع رد مدیسر یک مدیمهفن هک مدوب رکف یوت ردقنا



... درک زاب ورد نامحر شم هک مدز قوب اتود

... مدرک کراپ گنیکراپ یوت ور نیشام و مدش طایح دراو

.... ترامع لخاد متفر و مدش هدایپ شزا نیشام ندرک شوماخ زا دعب

... هدیشک زارد هپاناک یور مدید هک متشگ انآ لا بند ممشچ اب

... دوب هتسشن قرع شینوشیپ یور و دوب هدیرپ شگنر

... درک زاب ور شامشچ یجیگ اب هک مدرک شادص و شتمس متفر

... دایم شباوخ یلیخ هک دوب مولعم

... نومقاتا یوت شمدرب و مدرک شلغب نیمه یارب

... مدموا نوریب قاتا زا و مدیشک شور ور وتپ و تخت یور شمدنوباوخ

.

۸۸ تراپ

: ماسرآ

... ماش یارب درک مادص یب یب هک مدیدیم ملیف و مدوب هتسشن نویزولت یولج

: مدرک ادص ور انآ و نومقاتا یوت متفر

انآ -
مزیزع انآ

؟ یشدنلب یاوخیمن
هدرک هدامآ و ماش یب یب

: تفگ و درک زاب ور شامشچ یجیگ اب انآ

دایم مباوخ نک ملو ماسرآ --

مزیزع هگید هیچ دایم مباوخ هخآ -
همنشگ یباسح هک میروخب ماش میرب وشاپ

تسییییین منشگ --
مروخب هنک مرگ ور ماش مگیم یب یب هب دش منشگ هک ادعب

: متفگ و مدیسوب ور شینوشیپ تسین وشب دنلب مدید یتقو



مموناخ هشاب -
مزیزع باوخب

... میدروخ ور ماش نامحر شم و یب یب اب هنوخزپشآ یوت متفر و مدش جراخ قاتا زا مدعب

زارد انآ رانک و نومقاتا یوت متفر مه شدعب و مدید نویزولت تعاسود یکی هرابود ماش ندروخ زا دعب
... مدیشک

... متفر ورف یقیمع باوخ هب انآ ینوشیپ ندیسوب زا دعب و

.

۸۹ تراپ

: انآ

... مدرک زاب ور مامشچ یدایز درد اب هک دوب بش فصن

... مدز یدنلب غیج درد تدش زا وهی هک درکیم درد ملد ریز و ممکش ردقنوا

: تفگ درک مهاگن هدز تشحو و دیرپ باوخ زا مغیج یادص اب ماسرآ

انآ هدشیچ --

: متفگ یا هفخ یادص اب

مریمیم درد زا مراد -

هشاب هشاب --
شاب مورآ

... ناتسرامیب تمربب شوپب مرایم وتسابل ن ا

... درک منت مسابل یور و دروا رد ور میگلماح یوتنام دمک یوت زا عیرس

... تفر نوریب نومقاتا زا و درک ملغب و مرس یور تخادنا مه لا ش هی

... دشیم رتشیب هظحل ره مدرد

... نوریب هنزیم مقلح زا ن ا هچب مدرکیم ساسحا

: تفگ و تشاذگ نیشام یوت ونم ماسرآ



نک لمحت هظحل کی انآ --
... مدرگیمرب ن ا هتفر مدای ور ملوپ فیک و نیشام چیئوس

... ترامع لخاد تمس دیود هلجع اب شفرح نیا نتفگ زا دعب

... نوریب دموا دوب هدش رادیب ام یادص ورس زا هک یب یب

: تفگ عیرس نوچ دیمهف ور ارجام هت ات منک کف دید ونم عضو ات یلو

مرس هب کاخ اوا ---
مایم نوتاهاب مشیم هدامآ ن ا منم

... ترامع تمس دیود عیرس و

... ندش نیشام راوس و ندموا مه اب ماسرآ و یب یب تشذگ نرق کی نم یارب هک دعب هقیقد دنچ

... منک نامیاز ههام ۷ هنکن هک دوب نارگن و تفریم ما هقدص نوبرق یه یب یب

.... مدرکیم هیرگ و مدادیم راشف مکحم ور یب یب تسد درد زا منم

.

۹۰ تراپ

: ماسرآ

... مدش هدایپ شزا و متشاد هگن ناتسرامیب یولج ور نیشام

...... ناتسرامیب یوت مدیود و مدرک دنلب ماتسد یور ور دوب هدش نوجیب درد زا هگید هک ور انآ

: متفگ داد اب

اجنیا دایب یکی -
هسرب مموناخ داد هب یکی

و ندنوباوخ دراکنارب یور ور انآ نسرپب یزیچ هکنیا نودب و ندموا مفرط هب تعرس هب راتسرپ ات دنچ
... شندرب

... هنک نامیاز دیاب هک داد صیخشت شرس ی با دموا رتکد هکنیا زا دعب

... لمع قاتا شندرب و ندرک هدامآ ور انآ

********************************
... دعب تعاس هس



... دشیمن یربخ یلو متفریم رژه لمع قاتا رد مد متشاد هک دوب تعاس دنچ

... تفگیم رکذ مادم مه یب یب

: تفگ یب یب هک متفریم هار متشاد

دینیشب نیایب بابرا --
هک دیشیم هتسخ یروجنیا

یب یب هشیمن -
هشوجیم هکرس و ریس لثم هراد ملد
هتفویب انآ یارب یقافتا هنکن هک منارگن شمه

بابرا یقافتا هچ هخآ --
دیدن هار دب نوتلد هب

هشهام تفه هزات انآ -
هنکیم نامیاز یدوز نیا هب هراد ارچ

یب یب مشنارگن
مشنارگن میلیخ

.... و دش زاب لمع قاتا رد هظحل نومه هک میدزیم فرح میتشاد

۹۱ تراپ

: ماسرآ

: مدیسرپ و متفر راتسرپ تمس هلجع اب

؟ هروطچ مموناخ لا ح راتسرپ مناخ -
؟ هبوخ شلا ح
؟ هروطچ هچب
؟ نملا س نوشودره

نیسرپب یکی یکی --
هشوهیب ن ا یلو هبوخ نوترسمه لا ح هلب

هبوخ منوتاه هچب لا ح

مدرک گنه هظحل هی
؟؟؟؟؟؟؟ نوماه هچب

؟؟؟ میتشاد هچب ات دنچ ام هگم
: تفگ و دیدنخ راتسرپ هک مدروا نوبز هب ور ملا وس نیا



نوتاه هچب اقآ هلب --
رسپ اقآ هی و موناخ رتخد هی
مگیم کیربت نوتهب

... دش رود مزا شفرح نیا نتفگ زا دعب

هدش چیپ وتپ ی هچب اتود منوشرس تشپ و ندموا نوریب هگید راتسرپ و رتکد ات دنچ دعب هقیقد دنچ
... نوریب ندروا راتسرپ اتود ور

: متفگ و متفرگ ملغب یوت و متفرگ نوشزا وراه هچب ودره متفر نوشتمس هلجع اب

-س
م
اباب یازیزع
اباب یاسفن
نم یازیزع نیدموا شوخ

... نوریب ندروا ور انآ و دش زاب رد هک مدزیم فرح نوشاهاب متشاد

... انآ تمس متفر اراتسرپ لغب یوت متشاذگ وراه هچب

... دوب هدیباوخ مورآ و دوب هتسب ور شامشچ

... دوب هدیرپ یمک شگنر

.

۹۲ تراپ

: انآ

... مدرک زاب ور مامشچ دایز یادص و رس اب

: دیشکیم داد یکی رس تشاد هک دوب ماسرآ یادص

دشیچ نم ممناخ نیا سپ --
هدموین شوه هب زونه اما دمویم شوه هب دیاب لبق تعاس کی

؟؟؟؟ نیدروا شرس یی ب هچ

: دوب راتسرپ منک کف هک مناخ هی یادص مشدعب

شاب هتشاد لمحت مک هی اقآ ---
ینزیم داد نم رس و یتفرگ ونم هقی هک مدرک لمع وتمناخ نم هگم



ریگب وشرتکد هقی ورب
نکن ادص و رس شخب یوت مردقنا

منکیم بارخ تاراکمه ی همه وت رس یور ور ناتسرامیب هشاب هدموا شرس یی ب هگا --
نک هاگن و نیشب حا

... دموین ییادص هگید

... درب مباوخ هرابود و متشاذگ مه یور ور مامشچ دوب هتفر رس ما هلصوح هک منم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

... درکیم درد و تخوسیم ممکش مدرک زاب ور مامشچ هک مود راب یارب

... تفرگ درد رتشیب هک ممکش یور متشاذگ ور متسد

... دوب هدموا رد مکشا درد تدش زا هگید

... لخاد دموا ماسرآ و دش زاب رد هک مدرکیم هیرگ متشاد

... متخت رانک دموا هلجع اب نم یکشا و زاب یامشچ ندید اب

: تفگ و شتسد یوت تفرگ ور متسد

انآ هدشیچ --
؟ یراد درد

... دش دراو تسد هب لوپمآ راتسرپ هیاب دعب هقیقد دنچ و نوریب تفر هلجع اب هک مداد نوکت ور مرس

... نوریب تفر و یفرح چیه نودب و ممرس یوت درک یلا خ ور لوپمآ مراتسرپ

.

 ۹۳ تراپ

... دعب زور دنچ

: انآ

... مدشیم صخرم ناتسرامیب زا زورما

... ندوب هشیش یوت نوشندوب ههام تفه رطاخ هب اه هچب اتودره

... نشاب ولوقود اه هچب هک مدرکیمن مهور شرکف یتح



... مدوب لا حشوخ تباب نیا زا اعقاو

رسپ کی مه و متشاد رتخد کی ن ا
... مشچب ور نامیاز درد هرابود دوبن مز هگید

... دش قاتا دراو ماسرآ و دش زاب رد هک مدوب رکف یوت روطنیمه

: تفگ و دیسوب ور مینوشیپ ولج دموا

؟ هنوخ میرب یایمن لگ موناخ --
نرظتنم و موناخ همع تاشاداد و نامام

؟ یچ اه هچب سپ -
؟ میربیمن ور انوا

مزیزع ارچ --
هنوخ میربیم نومدوخ اب وراه هشیش و راتسرپ

؟ هشیم هگم -

هرآ --
هشن ارچ

مگب یزیچ هی ماسرآ -

مموناخ امرفب --

ماسرآ -
؟ یدرکن ادیپ ور تنامام

هگید تقو هی یارب رازب ور فرح نیا افطل --
؟ یموناخ هشاب

ییاقآ مشچ -

میرب ایب مه حا بخ --

میرب هشاب -

... میدش جراخ قاتا زا مهاب و تفرگ ور متسد

... میدش راوس و سن وبمآ و نیشام تمس میتفر هیقب و اراتسرپ اب



کیش یلیخ منم نتسشن بقع مه نامام و شرآ و شواین و تسشن ولج نم تساوخرد هب موناخ همع
... متسشن شواین یاپ یور متفر یسلجم و

مه نیمه یارب هشب شنیشام راوس هکنیا هب هسرب هچ هنک اگن ماسرآ یور وت دشیمن شور هک مه امین
... دموا اراتسرپ و سن وبمآ اب

... میدشیم اج نیشام یوت روز هب

... درک تکرح و درک نشور ور نیشام ماسرآ

... مدش هل ابیرقت ترامع هب ندیسر ات

... نیروبجم هگم هخآ هگب تسین یکی

.

۹۴ تراپ

... دعب هام شش

: انآ

: متفگ و مدرک ترپ ماسرآ رانک هپاناک یور ور مدوخ یگتسخ اب

شیییییییخآ -
... مدش هتسخ دقچ

... وناخ یشابن هتسخ --

... دش دنلب اه هچب ی هیرگ یادص هرابود هک دوب هدشن مومت ماسرآ فرح زونه

... نوشقاتا تمس مدیود و مدز یغیج تینابصع اب

... هشب دنلب و هریگب ور شتخت یاه هلیم هراد یعس اسراپ مدید متفر هک یتقو

... هنکیم هیرگ و هنزیم غیج یه هسنوتیمن نوچ و

... ندرک هیرگ هب درک عورش دوب هدش رادیب اسراپ غیج اب هک مه اسلا

: تفگ مرس تشپ زا ماسرآ وهی هک مدرکیم نوشهاگن یگدنومرد اب متشاد

... ننکیم هیرگ یروجچ نیبب ور اباب یارگیج هب هب --
؟؟؟؟ نیرایمرد ور نوتولوچوک نامام نیا و نوتدوخ کشا دقنا ارچ نم مرب نوتنوبرق هخآ



... نوشتخت یوت ندز اپ و تسد هب ندرک عورش ندوب هدش رت مورآ ماسرآ یافرح اب هک اه هچب

... درک شدنلب و اسلا تمس تفر ماسرآ

... اسراپ تمس تفر و شلغب ریز دز مدعب و دز فرح شاهاب و درک شزان مکی

... نوریب قاتا زا تفر و شلغب ریز دز و درک ور راک نیمه منوا اب

: تفگ نوریب تفریم هک روجنیمه

هنکیم نوملا بند وراج اب نوتنامام ن ا هک اه هچب میرب --

... نوریب متفر و مدیدنخن یلو دوب هتفرگ ما هدنخ

یزاب نوشاهاب هراد و ییاریذپ یوت هدنوباوخ مکش یور هب ور اه هچب ماسرآ مدید نییاپ متفر یتقو
... هنکیم

... مدرک هاگن ما هداوناخ هب دنخبل اب

... متشاد تسود ور ماه هچب اعقاو نم

... متشاد تسود ور مدرم

... مینکیم اوعد مهاب اتقو یهاگ هک هتسرد

... هیگدنز کمن اوعد نگیم یلو

... هروطنیمه مه اعقاو

... مدیشک یتخس یلیخ شلوا هک هتسرد

... متخبشوخ ن ا نم و دش مومت هرخ با یلو

... مرسمه و نومیگدنز یاه هرمث رانک


