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نیتوکین #

یعم ال قیاقش #

تشه و دون و دصیس و رازه کی ِهام رذآ

تاقافتا اهو یزادرپ تیصخش ، یماسا ِیمامت ،

هباشت هنوگره و هدوب هدنسیون لیخت زا هتفرگرب

تس  یقافتا الً ماک ، یقیقح ی هنومن .اب

ار ناتساد نیا مراد تیاضر هدنب هک ییاضعا اهنت

دنتسه لا ناک نیا یاضعا طقف و طقف ، دنناوخب

دنا هدرک تفایرد ار کنیل بناجنیا زا .هک

نیا زا جراخ ییاج هب ناتساد لا قتنا هنوگره

تسین هدنب تیاضر لومشم لا، .ناک

"Idon'twannabeyou;anymore"

نوریب مشوگ زا ار یرفزدنه ، گنهآ مامتا اب

مدیشک .
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نیا ات رفس نیا هک مدرک یمن رکف ، تکرح زا لبق

یارب متشاد  همانرب دور؛ شیپ هدننک کالهف دح

تخانش هک یرسپ ود اب ندش رفس مه اما ریسم

یاپیت ، متشادن ناش  مادک چیه هب تبسن یبوخ

میاه  همانرب مامت هب دوب هدز یمکحم !

تنعل زج اه هظحل نآ رد دمآ یمنرب متسد زا یراک

تولخ نآ و شدوخ ِندرک تنعل ؛ لگهام ِندرک

ِنیشام ِیهار ار نم شرطاخب هک یا هرفنود ِیتنعل

دوب هدرک داشرف !

نیشام ی هتفرگ راخب ی هشیش ِنایم متسد ِرانک ،اب

هوک و هداج وهب مدرک ادیپ مهاگن یارب یدصقم

ره رد هداج نیا مدش؛ هریخ ششوپدیپس یاه

تشاد ار شدوخ ِصاخ یاه  یگنشق یلصف .

دندش هتسخ هداج ِندز دید زا هک میاه مشچ ،

میاه کلپ و یلدنص ِهاگ هیکت هب مداد هیکت ار مرس

ی هدیشارخن و مَب یادص ِندینش واب متسب ار

هنیآ زا ار شهاگن و مدرک ناشزاب ًاروف ، داشرف ،

مدید مدوخ ِهجوتم :

؟ تسین تدرس _

ًاتیاهن و مداد باوج شهاگن هب هظحل دنچ یارب

متفگ :

نیشام یاوه هبوخ ._هن.
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و دزن یرگید  ِفرح و داد هداج هب ار شهاگن

یتح باوخ ، مدرشف مه یور کلپ ردقچره نم،

نیشام تلاِراب سک یاضف زا مه هقیقد دنچ یارب

دادن متاجن .

هیناث دنچ یارب و مدناخرچ ار مهاگن هلصوح ،یب

هاگن داشرف ِنیشام ِلغب هنیآ ِحضاوان ِریوصت هب

رانک ِیلدنص یور هک یرسپ زا یخر مین ؛ مدرک

دادعت ؛ تشاذگ یم شیامن هب ار دوب هتسشن هدننار

تسد کی ناتشگنا ،زا شمدوب هدید هک یتاعفد

هب تشگ  یمرب ناشنیرت  گنررپ و تفر یمن رتارف مه

یسورع بش رد هک ، شیپ سلا کی زا رتشیب

اما دوب اضر ردارب ؛ شمدوب هدید اضر و لگهام

ات هتفرگ ناشرهاظ ؛زا دنتشادن مهب یتهابش چیه

ناشیاه مسا !

تمس هب دش هدیشک مهاگن مود راب یارب

رادیب و باوخ ات مدرک زیر مشچ ؛ شریوصت

هداج وهب دوب رادیب مهد؛ صیخشت ار شندوب

درک یم هاگن !

نآ و مدرک رارکت مرس رد ار شمسا یرابدنچ

مواکجنک یردق هب شمان یانعم ِنتسناد هظحل

شندرک لگوگ یارب مدش تسد هب یشوگ هک درک

ماکان ار ما یواجنک هداج، رد تنرتنیا ِدوبن و
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تشاذگ .

متفرگ یشوگ ی هحفص زا مشچ داشرف یادص :اب

یارب یسرپب و ینزب لگهام هب گنز هی شاک _

؟ نراد یم هگن اجک هناحبص

مدش جراخ یشوگ رگرورم ی هحفص ،زا فرح یب

و داد باوج ریخات .اب متفرگار لگهام ی هرامش و

تفگ یتقو دوب دولآ  باوخ یدایز شیادص :

؟ ورَس هیچ _

دش نآ زا عنام ، نیشام لخاد ِرسپ ود هظحی مال

هک دوب هدرک کَد ارم ! شمریگب ازسان هب هک

؟ دباوخب !

متفرگ هک یباوج واب لقتنم ار داشرف لا ،وس

متفگ داشرف هب ور و هدرک عطق ار سامت :

نوااج وسیلا شرآ رانک؛ ننز یم ناودنک _

نرظتنم .

یتقو زا یاو ؛ مدرک هاگن شا  هتفر باال یاهوربا هب

یمدش شا  هدیشارتن یادص ِینشاچ ، بجعت :هک

؟ شرآ هتفر هگم یتعرس هچ !_اب

ِردارب زا یریوصت هب مداد هتساوخان ار مهاگن

یزیچ مدوب راودیما ؛ متشاد هیواز نآ زا هک اضر

زا یمک و دریگب لکش هملایا کم دیاش ات دیوگب

شتوکس اما دوش هتساک نیشام ِوج ِینیگنس
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فرح مک لک رد متسناد یمن دوب. بیجع یدایز

رپ شا  هنامیمص ِساسحا مدوخ لثم ای تسا

هدیشک !

ار مدوب هدروآ مهارمه هک یخلت کشالت ی هتسب

نایم یاضف زا ار متسد هک یلا حرد و مدرک زاب

داشرف تمس هب لوا ، مدرک یم در یلدنص ود

ادج هکتیا منک، فراعت هک نآ زا لبق . شمتفرگ

درک رکشت !و

نیا اما مداد رییغت تسار هب ار متسد ی هیواز

دوبن شساوح رسپ، یکی !

یمن ناهد ورد دوب یصاخ روج کی شمسا

هدزن شیادص مه حلا هب ات هک ًاصوصخ ؛ دیخرچ

نداد ناکت اب نامزمه و مدرک فاص ادص ! مدوب

متفگ ، متسد :

کشالت ایرَو؛ -!

#2

متسد تمس هب ار شتروص و دروخ یناکت
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تفگ هاتوک و ریخات واب دناخرچ :

یسرم -!

هکتیا و مدیشک سپ ار متسد دنام، هک تکرح یب

دوب هک  هچنآ زا ار مماک و مدرب ناهد کشالتهب

ادص هب مه داشرف ، نامزمه و مدرک خلترت مه

:دمآ

؟ نیا دوب -کشالت

مدیدنخ :

؟ دوب خلت یلیخ -

دوب هدرک عمج ار شتروص :

کشالت مسا زا فیح -!

یب درک؛ رپ ار نیشام یاضف ، توکس هرابود

هب دوب یفاک ؛ مداد هیکت بقع هب ار مرس هلصوح

نیشام هب نتفر اب عقوم نآ ات میسرب ناودنک

اهنت مه یارب ار هبوجعا ود نیا ، شرآ ای لگهام

مراذگب .

زا میارب ار شتیباذج رگید هک هداجیا هب متشاد

ِندش هدیچیپ اب هک مدرک یم هاگن دوب، هداد تسد

یلدنص زا ار ما هیکت نگل، ی هیحان رد درد

اما مدرک ربص یمک مدش؛ مخ ولج وهب متشادرب

دوبن رادرب  تسد ، انشآ ِدرد !نیا

؟ انشآ ِدرد
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؛ متخادنا متعاس میوقت هب یهاگن تشحو اب

هب دوب هدنام یا هتفه کی زونه و دوبن شتقو

ِدصق هک یدرد اما ما؛ هنایهام لکیس ِندش عورش

سح هک یزیچ نآ، زا دعب و تشادن ندش عطق

لبق هک یقافتا زا موش نئمطم دش ثعاب ، مدرک

دوب عوقو حِلا ،رد دعوم .زا

تیعقوم اما منک ظفح ار مشمارآ مدرک یعس

ًاصوصخ ؛ دوبن روج ًادبا ، شمارآ ِندرک ظفح یارب

و مدوخ وزا متشادن یتشادهب ِدپ مهارمه هک

یمدمآ شیپ میارب لوا ی هظحل رد هک یتیعضو

مدوب ربخاب !

زا شیپ نم و دشاب هزور راهچ نامرفس دوب رارق

 هرود ات رگید زور تفه نیاهک ِباستحا رفس،اب

دروم کی نیا ،رد متشاد نامز یدعب ی هنایهام ی

مدوب هدرکن رفس زهجم .

مدید هک یزیچ واب مدیشک نییاپ ار مهاگن ،

مدرک دنلب رس هدز تشحو .

ات اما مدناخرچ هداج رد ار مبرطضم نامشچ

ِفرط و دوب هوک پچ ِفرط درک، یم راک مشچ

هرد ، تسار !

ییادص اب یتقو متشادن ندرک فلت تقو ِتصرف

متفگ داشرف هب باطخ مارآ :
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راد هگن ًافطل یدید یتشادهب  سیورس اج ._ره

ناکت رس و تخادنا متروص هب هنیآ زا یهاگن مین

.داد

یم فیثک دنتشاد هک ییاه  سابل زا سرت و درد

ِدید ،زا یرارق یب نیا و دوب هدرک مرارق یب ، دندش

مه یردق نآ درک؛ مبذعم و دنامن ناهنپ داشرف

دنک هلجع مهاوخب شزا هک میدوبن تحار !

 یریگیپ ِهجوتم رگید هک مداد یفرط هب ار مهاگن

دش ثعاب ایرَو هدشی دنلب یادص اما مشابن شا

مهدب ولج یاه  یلدنص هب ًاددجم ار مهاگن .

دنراد یتشادهب  سیورس نوش همه اه ناروتسر ._نیا

ًاتبسن ِرسپ ود هک یتیعضو ؛ دوبن یتحار ِتیعضو

نم ِنتفر یتشادهب  سیورس درومرد دنتشاد هبیرغ

دنداد یم داهنشیپ و دندرک یم رکف .

#3

ضحم وهب دیشک هداج رانک ار نیشام د اشرف

شزاب ؛ هریگتسد تمس هب تفر متسد ، شفقوت

زا یکی تمس هب ًاروف ، مفیک ِنتشادرب واب مدرک

مدرک دنت مدق ، دندوب مه رانک هک یناروتسر .ود
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درک یم صخشم شیاه  سابل هقیی هک یدرمریپ

یدمآ  شوخ ، هدیشوپ تفاب مه یور الهی دنچ

دیسرپ و تفگ :

؟ مرتخد یراد هارمه _

یتشادهب  سیورس هب ندیسر یارب مدوب ربص .یب

مدیسرپ و مداد ناکت ی"هن" هناشن هب یرس :

منک؟ هدافتسا یتشادهب سیورس زا منوت _یم

ار دوب شرس تشپ هک ییورهار یاهتنا ، تسد اب

تفگ و داد نوشن :

ناجاباب فرط نیا !_زا

مدیود ًابیرقت .

تشاذگ یمن متحار مه هیناث کی یارب .درد

هک نوریب و یتشادهب  سیورس تمس هب متفر

مه ؛ دندوب هدشن لح المت کشم زا مادک چیه ، مدمآ

ضیوعت هب مه و متشاد زاین یتشادهب ِدپ هب

سابل .

خیلا هک ار طایح و متخادنا فارطا هب یهاگن

 هرامش و مدیشک نوریب فیک زا ار ما یشوگ ، مدید

متفرگ ار لگهام .ی

ار هملا کم ، لومعم قبط و داد باوج عیرس نیاراب

درک عورش ورس؟"، هیچ هلمجی" .اب

ار میاه بل دیاب هک روط نآ یمنداد هزاجا امرس
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یشوگ رد روز وهب مهد ناکت ندز  فرح یارب

متفگ :

لگهام مدش دویرپ _.

هک ینحل یا،اب هظحل دنچ یتوکس زا دعب

تفگ دوب، هداد شرییغت :

یتم سال هب بخ _!

مدیپوت صرح ؛اب دوبن یزاب  هرخسم تقو :

هک یدرک نیشام هی ِراوس گندلَا اتود اب ور _نم

نوشاهاب منوت یمن مه اوه بآو درومرد یتح

مدش دویرپ هک منک نوشیلا ح یروطچ . منزب فرح

؟ مراد المز دپ !و

متفگ و مدروآ رت نییاپ ار میادص :

ِزور و هصاخ مطیارش ردقچ ینود یم هک _وت

بارطضا زا مراد یمدآ! مرس هچبالیی لوا

یممش هناوید .

دش رگ تیامح شنحل :

هی نک یعس هدش. هک هیراک ورس! بخ  یلیخ _

نیا شدعب ؛ هدنومن یزیچ ناودنک .ات ینک شیراک

منک یم تفیدر نم .اج

رارکت ار شا هلمج لعف ، هرخسم و یبصع ینحل اب

مدرک :

منک یم تفیدر -!
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دش ثعاب ؟" هدش یچ " دیسرپ یم هک اضر یادص

منک عطق ًاروف ار سامت .

مرفس هب دوب هدز دنگ ، هدمآ  شیپ ِعاضوا .

زوس  ناوختسا یامرس نآ رد یمدق دنچ برطضم

غارس متفر رخآ ِتسد و مدیخرچ مدوخ رود

و شمدوب هدید دورو ِودَب رد هک یدرمریپ نامه

دوب هتسشن ناروتسر ِناوخ  شیپ ِتشپ .حاال

تفگ ، میوگب یزیچ نآهک زا لبق ، مندید :اب

سالتم ترفس ورب ؛ ناجاباب تسین یلوپ _.

شلیوحت رکشت ی هناشن هب یکلوه لوه یدنخبل

ار مدوب هتفر شغارس شتباب هک یلا وس و مداد

مدرک ناونع :

کیدزن هناخوراد ای تکرامرپوس اه فرط _نیا

؟ تسین

تشپ زا هک ییادص دهد، ار مباوج نآهک زا لبق

مدنارپ اج ،زا مدینش :رس

؟ یراد المز یچ -!

لخاد ِیذغاک ِناویل .زا مدید ار ایرو و متشگرب

یمدش دنلب راخب شتسد .

مدناسر شیاه مشچ هب ناویل زا روز هب ار مهاگن

اما دشاب بذعم متساوخ یمن هک ینحل واب

متفگ دوب، ًاتقیقح :
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ماوخ یمن یصاخ زیچ _!

#4

دوب یلا وس نانچمه شهاگن اما دزن یفرح .

لا متسد هبعجی تمس هب مدناخرچ رس بذعم

و متشادن یرگید هراچی ؛ ناوخ  شیپ یور ِیذغاک

ییاه لا متسد دادعت ِندرمش هب لوغشم منهذ رد

دمآ فرح هب درمریپ هک مدوب متشاد زاین :هک

تسه تکرامرپوس هی رت نییاپ مدق دنچ _.

مدیخرچ ؛ مدرک توف نوریب هب ار کالهفما سفن

هک دوب یزیچ نیرخآ ایرو، ی هتفر باال یوربا و

متشاد شندید هب لیامت .

ِتاناکما ِنودب ِییوشتسد هب مداتسرف تنعل

هب دهدب تیاضر ایرو مدرک وزرآ و ناروتسر

شا  ییاچ ِندیشون حِلا رد توافت یب اما نتفر

.دوب

هب مدرب تسد دوب؛ هدنامن میارب یرگید هراچی

"ی دیشخبب " ِنتفگ واب لا متسد هبعجی تمس
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یبنآهک و مدیشک نوریب گرب دنچ ، موهفمان

تمس هب مداتفا هار ًاددجم ، منزب یرگید فرح

،هب مدوخ ،هب ریسم مامت ورد یتشادهب  سیورس

مداد شحف اضر، ِبیرغ و بیجع ِردارب و لگهام !

حبص هک دوب نیا هظحل نآ ِبوخ ِقافتا ،اهنت

یکشم ما، یکشم تفاب و درز ِتفاب ِندیشوپ ِنیب

مدوب هدرک باختنا !ار

تشاد دوب، هداتفا مراولش یور هک ییاه هکل

یصاخ ساوسو اب درک یم مراداو و یمداد مباذع

مشکب نییاپ و مریگب ار متفاب یاه .هبل

مطیارش مه ؛ مداد لوط یدایز ار ندمآ نوریب

بذعم ایرو ِددجم ِرادید زا مه و دوبن بوخ

مدوب .

هب مدرگرب و منک رکشت درمریپ زا متشاد دصق

یسک نیلوا ، ندمآ نوریب زا دعب اما نیشام تمس

 شیپ ِرانک دوب؛ ایرو ، داتفا شتروص هب ممشچ هک

و هداتسیا ، دوبن شتشپ درمریپ حاال هک یناوخ

هدوب مرظتنم هک دیسر یم رظن .هب

ِدصق و مرواین مدوخ یور هب یزیچ مدرک یعس

ِندمآ هکباال متشاد ار نیشام تمس هب نتفر

ِهجوتم دش ثعاب و درک بلج ار مهجوت ، شتسد

نایم هک موشب یگنر دیفس و کچوک ِنولیان
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دوب شناتشگنا .

ار نولیان و دروآ باالرت منامشچ ِلباقم ار شتسد

تفرگ مفرط .هب

ِرباربود بجعت زا میاه مشچ هک مدوب نئمطم

هب هیبش مدوب هدش ًاعطق هدش؛ یعیبط ی هزادنا

یمدز میادص غزو ارفَا هک ییاه  تقو !

هتساوخان هک هظحل نآ رد مدوب جیگ یردق هب

رد یزیچ هچ منادب نآهک ِنودب و مدرب تسد

مدینش و متفرگ ار نولیان ، تسا مراظتنا :

نیشام وت یممر ._نم

دوب هتفر ، مزادنایب نییاپ ار مرس .ات

مهاگن ، داتفا نولیان ِلخاد یاوتحم هب هک ممشچ

هلصاف بال اما دش؛ هکوش و جیگ هظحل دنچ یارب

ِدپ ِندید ؛ مدرک سح ار متروص ِنتفرگ رُگ ، شدعب

هظحل نآ رد مناوتب هک دوبن یزیچ ، یتشادهب

منک شمضه .

چیه دش. راوآ مرس یور ایند هظحل کی یارب

ار هملا کم نآ ًاعطق نیاهک زج متشادن یا هدیا

دوب هدینش !

دش سبح مسفن .

اب هملا کم رد هک ار یتاملک مدرک یعس هتساوخان

واب مروایب دای هب مدوب هدرک هدافتسا لگهام
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یمرش زج دشن مبیصن یزیچ ناش،  یروآدای

لمحت لباقریغ .

 سیورس تمس هب موس ِراب یارب ، توخر اب

ریگرد مرکف ردق نآ نیاراب و مداتفا هار یتشادهب

هکل وهن درک متیذا اوه یامرس هن رگید هک دوب

مراولش یور ی هدنام اج هب یاه .

#5

دوب هک روطره ار شروآ  باذع یاوتحم و نولیان

نوریب ناروتسر زا هرخ وباال مفیک رد مدناپچ

مدز .

یگزات هب هک ییاه  نیشام ِنیبام ار داشرف ِنیشام

هب یلاهک حرد و مداد صیخشت دندوب هدش کراپ

اج نیمه ایرو،زا هک مدرک وزرآ ، متفر یم شتمس

زا اما ؛ نارهت هب دشاب هتشگرب و هتفرگ نیشام

دنتشاد جل ِرس نم اب اهوزرآ مامت هک ییاج ،نآ

دوب هتسشن نیشام رد نم زا رتدوز !

هب ار هداج ِدرس یاوه زا یقیمع ِمد نآهک زا دعب
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ِلخاد و مدیشک ار هریگتسد ، مداتسرف میاه هیر

ایرو هب ار مساوح یمشچریز و متسشن نیشام

هدرواین شدوخ یور هب ار مندش راوس هک مداد

!دوب

یطولخم ؛ هظحل نآ رد متشاد یداضتم یاه سح

ِیرامرهز ِسح ره و یتحاران تلا، جخ مرش، زا

یرگید !

دنچ زا دعب ار نیا و دوبن نیشام لخاد داشرف

مدش هجوتم هیناث !

و یمنداد یلح هار مزغم ؛ متشاد یبیجع طیارش

دروآ یم رد یزاب تشاد سکعرب !

هتفرگن رارق یهباشم طیارش نینچ بقالًرد

نآهک منک؛ای رکشت دیاب متسناد یمن وحاال مدوب

مرواین مدوخ یور هب ار یزیچ !

سال کی متشاد مدآ نیا اب نم هک یا هدروارم اهنت

کشالتو ِفراعت کی و دوب حبص لوا ِم

ِدب زا هک مدآ نیمه "؛وحاال یسرم " ِندینش

دپ ِکرام نیرتهب میارب دوب، اضر ردارب راگزور

دوب هتفرگ ار یتشادهب !

مشچ هچره ؛ هتفر اجک داشرف متسناد یمن

شتبیغ رگید یمک رگا و شمدیدن ، مدناخرچ

رتدوز شاک ؛ مدرک یم قِد ًامتح ، دیشک یم لوط
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هدرک ریگ هنگنم الی ِنم رتدوز و یمدش شیادیپ

فیرعت لگهام یارب دیاب ؛ لگهام هب دناسر یم ار

هدمآ شیپ هچ هک مدرک !یم

هدش هریخ نیشام ِشخپ هاگتسد هب باذع اب

مه دوب؛ مهاگن یارب یبوخ ِدصقم هک ارچ ؛ مدوب

یاهراتفر میقتسمریغ یمدش مه دوب؛ رسدرد یب

یب و تکرح یب هتبلا هک تفرگ رظن ریز ار ایرو

شیاج ِرس دوب هتسشن فرح .

دوب هدش وطالین یدایز داشرف ِتبیغ مرظن .زا

و رود هب ندرک هاگن هب مدرک عورش هرابود

بقع ار هنتما ایرو، ِندروخ ناکت اب هک فارطا

مدیشک .

الً ماک نآهک زا لبق اما تشاد ندش  هدایپ ِدصق

وزرآ دش ثعاب ، تفگ هک هلمجیا دور،اب نوریب

ار میاه  یتخبدب و نم و دنک زاب ناهد نیمز منک

دعلبب !کیاج

"و تساجک گندلا یکی نوا منیبب "مرب دوب هتفگ

لکش نیرتهب هب هک دوب یفاک هلمج کی نیمه

اراب ییاذک هملای کم نآ ِمامت هک مدنامهفب

هدینش تایئزج .

ار نم و دنیبب ار مشنکاو هک دنامن رظتنم یتح

درب ورف یدب ِکوش شا،رد هبرض نیمود .اب
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اما مدوبن هبرجت مک فلا، خم ِسنج اب طابترا رد

یرگید زا دعب یکی هک ییاه  نایرج اب متسناوت یمن

قیبطت ار مدوخ ، دندوب نداتفا قافتا حِلا رد

مهد !

اب نامزمه رد، ود ره دعب، ی هقیقد کی زا رتمک

مداد یداشرف هب ار مهاگن نم و دندش زاب مه

تفگ ندشراوس ِضحم هب :هک

متفرگ یم سکع اتدنچ متشاد ؛ دیشخبب _.

میوگب یزیچ یبنآهک و مداتسرف نوریب ار مسفن ،

یمن پچ؛ تسد ی هرجنپ ِتمس هب مدناخرچ رس

هاگن تسار تمس یاه  هرظنم هب یتح متساوخ

ِریوصت هب دتفایب مهاگن یا هظحل ادابم هک منک

دوب ادیپ لغب هنیآ یور هک یسک .

و متسب کلپ درک، هتسخ ار میاه مشچ هک هداج

باوخ هب ار مدوخ ، ناودنک هب ندیسر نامز ات

ما یدومناو ِندیباوخ هک یا هظحل تسرد و مدز

یادص شا،  یقیقح ِعون هب یمدش لیدبت تشاد

مدنارپ اج زا داشرف :

میدیسر _!

#6
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 هتفرگ هم یاه  هشیش یارو زا یگتسخ و توخر اب

ِتسد نآ یاه  یشورف شآ ِفیدر هب نیشام ی

مدش هریخ نابایخ .

ِنیشام ِندرک ادیپ اراب نیا ؛ دندوب هدیسر هچباه

دندوب هدش کراپ مه ِتفج هک اضر و شرآ ،

مداد صیخشت .

طقف هک ییایرو نآ زا دعب و دش هدایپ داشرف

ات شروضح اب دوب رارق روطچ تسناد یم ادخ

منک رس رفس، رخآ .

و هرابود . مدش هدایپ و متشادرب ار منشپاک

حِلا ورد مدیشک نییاپ ار متفاب هتساوخان

ندش در زا لبق داشرف هک مدوب منشپاک ِندیشوپ

تفگ و دیخرچ مفرط هداج،هب :زا

ایب ودب _.

متفگ یتقو مدوب ریگرد منشپاک پیز :اب

یممآ ._ورب؛االن

ارباال منشپاک پیز ، دیسر هک هداج ِفرط نآ هب

طایتحا اب خیهدز یاه  فرب یور .زا مدوب هدیشک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مهاگن هداج، ِندش تولخ ِراظتنا رد . مدش در

رانک هک اضر و لگهام تمس هب دش هدیشک

هک دیسر یم رظن وهب دندوب هداتسیا ناش  نیشام

هلصاف نیا زا ناشیادص ! دنندرک ثحب حلا رد

ار شیاه  تسد لگهام تقو ره اما یمندش هدینش

زا هک دوب صخشم یمداد، ناکت اوه رد دنتدنت

تس  یبصع و هتخیر مهب یزیچ .

هک ییادصورس و مدش در هداج ضرع زا هرخ باال

دش نآ زا عنام ، دندوب هدرک دنلب اضر و لگهام

ِعمج تمس هب ار مریسم و مورب ناشفرط هب هک

مداد رییغت ، داشرف و وسیلا شرآ هرفنی .هس

و درک یم تیاکش اوه یامرس زا تشاد سیلا

تشاذگ یم شرس هبرس شرآ .

هرخسم یساوسو اراب دوب منشپاک ریز هک یتفاب

دنخبل ،اب متفرگ رارق هک ناشرانک و مدیشک نییاپ

هب باوج ورد مداد ار سیلا دنخبل ِباوج ،

؟ کشجنگ  نابز یروطچ " دیسرپ هک شرآ ِلا ،"وس

متفگ و مدز شیوزاب هب هبرضیا :

دندوب رتهب ربونص و نوران _!

تخادنا باال هناشیا :

کشجنگ نابز جاک، ورَس، . هگید هتخرد ، تخرد _،

تخرد یمنگ نوت همه هب ! نونجمِدیب !
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نامه هب دیخرچ مهاگن ، مدیدنخ یم یلاهک حرد

حِلا ورد هداتسیا زونه اضر و لگهام هک یتمس

ِیتخبدب ِدای هب منهذ شدعب و دندوب ثحب

ِندرک ادیپ یارب درک راداو ار میاه مشچ ، شدیدج

سفن کی ِندیشک ِروتسد ، شندیدن واب ایرو

داتسرف میاه هیر هب ار قیمع .

دش بلج مهجوت سیلا یادص :اب

نایب مه هیقب ات لخاد میرب شاک _!

یسک نیلوا مدوخ ؛ مدرک لا بقتسا شداهنشیپ زا

هدک شآ غارس متفر هک مدوب .

هار هرابود منارگن هاگن ، متفر هکباال هلپاه زا

هک مارآرت درک؛ ادیپ لگهام تمس هب ار شدوخ

سنلا لخاد هب نتفر هب مداد تیاضر ، شمدید

ثحب دنتشاد هچ ِرس تسناد یم ادخ . ناروتسر

دندرک !یم

دیسرپ داشرف و میتسشن یگرزب ِزیم ِرود :

؟ مریگب یچ یک، یارب _

تخادنا یدورو ِرد هب یهاگن :سیلا

نایب مه هیقب مینک ربص _.

تشاد هک مدیسر ایرو وهب مدز ار شهاگن ِدر

یمدمآ لخاد .

ِنتفرگ اب نم و درک دنلب تسد شیارب شرآ
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متفگ داشرف هب ور ، مهاگن یروف :

مه نم ؛ نروخ یم هتشر شآ اضر و لگهام _.

نونمم .

ترپ ار مساوح ایرو روضح ؛ مدینشن ار شباوج

دوب هدرک .

نادیم زا رود و شرآ ِرانک هک مدرک رکش ار ادخ

هک یلگهام ِروضح شدعب و هتسشن نم ِدید

دوب،هب هدناشن شیاه بل یور یا هرخسم ِدنخبل

دراو هلصاف اب مه اضر درک. ترپ ار مساوح لک

نم غارس دمآ میقتسم لگهام و .دش

مارآ و دروآ کیدزن ار شرس ، مرانک تسشن ات

تفگ :

مدروآ ور هلومحم ؛ میرب وش دنلب _.

ترهوش ردارب ور هلومحم » میوگب هک دوب شیاج

رس اما « دنوسر متسد هب وحن نیرتهب هب

زا متساوخ یم ؛ مدرک شهاگن لماک و مدناخرچ

یلیخ اما مناوخب ار شا  یتحاران ِقمع شیاه مشچ

یردق نآ هن لقادح ؛ دیسر یمن رظن هب تحاران مه

هچ ِرس و هدش هچ مسرپب هظحل نامه هک

دندرک یم ثحب دنتشاد .

#7
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متفگ نامزمه و زیم تمس هب مدنادرگرب :رس

مرادن المز هگید _.

؟ یتفرگ !_هع؛

مداد ناکت رس یتخبدب :اب

متفاب دش هراپ منک. ضوع ور مسابل دیاب طقف _

تشادن هقباس الً صا ! نییاپ شمدیشک سب زا

کی ی هزادنا هب مه نوا ؛ هشب مظن یب ماه  هرود

هتفه !

تفگ توافت :یب

ینک یم هابتشا ور خیرات یراد دیاش _.

شرود همه هک یا هناحبص زیم ِرس متساوخ یمن

ما هنایهام ِلکیس ِقیقد ِخیرات درومرد ، دندوب عمج

متفگ هک دوب نیمه یارب و منک تبحص :

دیاش _.

مدرک عمج ار ثحب .و

کیدزن شآ یاه  هساک ِگرزب ِینیس اب هک داشرف

مدوخ یارب نان هکتیا و هتشر شآ یا هساک دش،

ِشوگ رانک موش، لوغشم نآهک زا لبق و متشادرب
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متفگ لگهام :

نوت  هرفنود تولخ یممآ؛ امش اب ور هار ی هیقب _

کرد !هب

دوب بیجع شندرک تقفاوم !

بطاخم داشرف ، مدروآرد هک ار شآ ی هساک ِهت

دیسرپ و داد نامرارق :

؟ ناوخ یم ییاچ _ایک

هشیمه ؛ تفرگ هدنخما هک دوب شندیسرپ زرط زا

شتاکرح و ادص رد یصاخ ِیفاطعنا یب روجکی

.دوب

تفگ داد، شلیوحت هک یدنخبل اب لگهام :

یش یم یبوخ یلیخ ِردپ !_وت

داد همادا لگهام و دش دنلب عمج ِندیدنخ یادص :

زیچ همه هب شساوح اهاباب لثم ؛ مدرکن هرخسم _

تسه .

نایم و متشاد زاین یساسا ِتابن یاچ کی هب

داشرف هب ور هچباه، ِمهرد یاه هدنخ اهو فرح

متفگ :

نونمم . ریگب تابن  ییاچ نم یارب هنکمم ._هگا

تفگ لگهام دش، رود یتقو :

ورس یش یم یبوخ یلیخ ِردام مه !_وت

شندینش یگمه هک دوبن مارآ ًاعطق شیادص !
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فاصنا یب و مدیبوک شیاپ هب یکی زیم ریز ،زا

دیشک غیج دنلب :

هچ؟ نم ؛هب وشن ردام الً !_صا

یم هیقب یاپ هباپ ًاعطق ، دوبن ایرو ِروضح رگا

بذعم روج کی ، تانایرج نآ زا دعب زا اما مدیدنخ

یم وزرآ هک دوب هتسشن مناج هب یصاخ ِندوب

هب دیعب هنرگو دنک؛ میاهر رت عیرس هچره مدرک

هک روط نآ رفس نیا زا مناوتب هک دیسر یم رظن

مربب تذل دیاب .

شرآ دش، کیدزن یاچ ینیس اب نیاراب هک داشرف

تفگ دنلب :

داماد اقآ زا مه ._نیا

یلاهک حرد داشرف و ندز  تسد هب درک عورش سیلا

دیسرپ ، دیدنخ :یم

؟ هنوتربخ _هچ

تشادرب ار یاچ ِیذغاک یاه  ناویل زا یکی شرآ :

مه ، مینک تداماد مه هبش هی میاوخ یم _هدَب

ردپ؟

داد ار شباوج یاچ ِشخپ حِلا رد داشرف :

همهفب یمهش لا حشوخ ًاعطق مردام واال. _هن

مراد یرکف هب یاتسود نیچمه .

ایرو منادب متساوخ یم ؛ مدرک مخ رس هتساوخان
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شتمس هب یهاگن سوسحمان تس.  یطیارش هچ رد

عمج زا غراف و دوب یشوگ رد شرس اما متخادنا

درک یم پیات ار یزیچ ، هدمآ  شیپ یاه  تحبص .و

ار شرآ ِرخآ هلمجی و متفرگ ار مهاگن ًاروف

مدینش :

هنوم یم هلح؛ هیضق ِدصرد هاجنپ ، باسح نیا _اب

بوخ رتخد هی ِندرک ادیپ هک هگید ِدصرد هاجنپ ،

خیرات ،هب نتفرگ هلب ِباوج ، یراگتساوخ هب نتفر

و یسورع ِنتفرگ ، هنوخ ِنتفرگ ، نداد هیرهم دلوت

تس  هگید هداسی یلیخ ِدروم اتدنچ .

هب ار شیاه  تسد و زیم تشپ تسشن داشرف

باال درب میلست ی هناشن :

متساوخن _.

یم هدنخما ،هب دناسرت یمن ار نم رگا شنحل

شیادص ِندینش ربارب رد مشنکاو و تخادنا ،

دوبن دروم ود نیا زا جراخ .

دماین هاتوک شرآ :

هیمک شاجنیا ات طقف . هنیریش شدعب ؛ سرتن _

هراد یبوخ یلیخ یاه  هتفه رخآ هنرگ و هتخس !

#8
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درک بلج ار ما هجوت زیم تشپ زا ایرو ِندش دنلب

و دوب هتشاد هگن ششوگ رانک ار یشوگ ؛

زیم دوب،زا ندرک  تبحص حِلا رد هک روط  نامه

تفرگ هلصاف .

دش جراخ ناروتسر زا هک ینامز ارات مهاگن ،

مداتسرف شلا .بند

یارب و مدروآ یم ریگ بسانم تصرف کی دیاب

و نم نایم هک مدرک یم فیرعت لگهام

عقوم نآ دیاش ؛ هداتفا یقافتا هچ شرهوشردارب

تسد مزغم و یمدش یداع میارب هیضق نیا یمک

شندرک یعادت زا تشاد  یمرب !

رد روضح هظحی مال رگا و مدیشک رس ار ما ییاچ

ور ناویل یِهت هدنام  یقاب یاه  تابن ، دوبن عمج

مدیوج یم ترخ ترخ .

ار جاودزا یاه  ینیریش تشاد هک شرآ هب هجوت یب

یمارآ هب داشرف هب ور درک، یم حیرشت لیصفت هب

متفگ :

ماوخ یم ؟ یدب مهب ور تنیشام ِچییوس هنکمم _

مرادرب یزیچ مکاس لخاد .زا
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تفرگ متمس هب ار چییوس و دش هبراک تسد ًاروف .

رد لگهام هک متشاد ندشرود ِدصق و مدرک رکشت

ار فرح نیا تسناوت یم هک یتیعقوم نیرتهب

تفگ ، دنزب :

ام اب ور هار ی هیقب ورس. رادرب کالً ور تکاس _

رس ما هلصوح ییاهنت تس؛ هداج ِوحم هک اضر ایب.

.یمهر

ناشن ار شداهنشیپ زا یلاما حشوخ نآهک ِنودب

تمس وهب متفگ "یا هشاب " توافت یب مهد،

مداتفا هار ناروتسر ِیجورخ .

هک ارچ ؛ مدرکن هاگن مفارطا و رود هب دمع زا

کی و دشاب یلا وح نیمه دیاب ایرو متسناد یم

متساوخ یمن ًادبا زور، نآ رد ار رگید ِدروخرب .

ِنیشام و هداج ِفرط نآ هب مساوح یلاهک حرد

وزا دوش تولخ هداج مدنام رظتنم دوب، داشرف

 قودنص غارس متفر ًاروف و مدش در شضرع

شنوریب یتخبدب ؛اب مکاس ِنتشادرب و نیشام

مخا ، دیچیپ مدوجو رد هک یدرد وزا مدیشک

متشاد هگن فاص ار باالهنتما یتخس وهب مدرک .

نیشام ندرک لفق واب متسب ار بقع  قودنص ،

و لگهام ِترپ مساوح و هداج ِبل مداتسیا

یاج نامه هداج،رد ِفرط نآ هک دش ییاضر
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دندوب هداتسیا یلبق .

نیا زا ناشن رت، فرط نآ یمک هچباه ِیقبام ِروضح

و دنا هدمآ نوریب ناروتسر زا یگمه هک تشاد

دنراد تکرح ِدصق .

ار هداج تقو ره ات مداد پچ تسد هب ار مهاگن

ِتشپ هک ییاه  نیشام اما موش ،در مدید خیلا

هک دنتفگ یم ، دندش یم در تدش واب مه رس

مشلا زا مه سلا ِلصف نیرتدرس رد یتح مدرم

دننک یمن .لد

مدرک هباجاج میاه  تسد نایم یتخس هب ار کاس .

تعرس رپ ِندش ،در متشاد  یمرب ولج هب یمدق ات

مدنادرگ  یمرب بقع ،هب ینیشام .

ییادص ِندینش اب هک دوب هداج هب مهاگن نانچمه

مرس تشپ تسرد ار ایرو و مدیخرچ هتساوخان ،

تفگ مهد، ناشن یشنکاو متساوخ وات مدید :

نیااج بش ِدوخ ات دیاب ، تسادیپ هک روط _نیا

یتسیاب !

نم ای دوب دنلب یلیخ ؛وا مدرک شهاگن یجیگ اب

؟ هاتوک یدایز

شگنر  یکشم ی هدشزیر یاه مشچ نیب ار مهاگن

یور دروخ رس مهاگن هتساوخان و مدرک هباجاج

یور ، تسار ِمشچ ریز تسرد هک یا هیخب یاج
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دوب شا  هنوگ .

رانک تسیاب یم ! دشاب یعیبط مشنکاو مدرک یعس

رفس یاهتنا ات هنرگو ، هداتفا ِتاقافتا اب مدمآ ،یم

شروضح رد راب ره ،و یرارف شندید زا دیاب

مدش یم گنر هب گنر !

نایم زا ار کاس و دروآ یمن ولج ار شتسد رگا

ات متساوخ یم هک دوبن مولعم ، دیشک یمن مناتشگنا

یم ثمالً منک! زیلا نآ ار شتروص یازجا یِک

دشاب یعیبط مدروخرب متساوخ !

.زا میایب مدوخ هب دش ثعاب ، شندرک تکرح

داتسیا هداج بل و تشذگ مرانک .

؟ مدوب هدشن شروضح ِهجوتم روطچ !

مدینش ار شا کالهف یادص و مدیخرچ :

یتسیاب نیااج هرابود یاوخ یمن هگا بنجب _.

ِفرط نآ هب شرس تشپ و مدیود ًابیرقت شلا بند

مدیسر هداج .

دیسرپ و درک هراشا کاس :هب

؟ شمراذب اجک _

مه میادص هب هتساوخان هک یمرش اب نم و

متفگ دوب، هدرک تیارس :

اضر ِنیشام ._وت

تفگ و تفرگ متمس هب ار کاس :
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شربب تدوخ سپ _!

نایم هدشی مک ی هلصاف هب جاو جاهو

ار کاس ددرم یلاهک حرد و مدرک هاگن شیاهوربا

 هدرخ و سلا کی مدرک یعس هتساوخان ، متفرگ یم

رطاخ هب ار لگهام ِیسورع ِبش و شیپ یا

مروایب .

#9

مدآ نیا زا هک یتارطاخ ِیروآدای اب متساوخ ،یم

 نیمه مه عقوم نآ هک ممهفب ، متشاد بش نآ رد

دادعت اما هن؛ ای هدوب بیجع مرظن زا ردق

مرطاخ یزیچ هک دندوب مک یردق هب اهدروخرب

دوب هدنامن .

اضر نیشام تمس هب ار کاس دوب، هک روطره

میمصت ، نیشام لخاد شنداد اج واب مدرب

ِندینش اب اما منادرگرب ار داشرف چییوس متشاد

مداتسیا تکرح یب اضر، و لگهام یادص .

هلمج ِمامت هک دوب حضاو یردق هب لگهام یادص
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؛ مونشب ار شا

،زا یشکب شیپ ور ثحب نیا هگید هیراب "هگا

نارهت مدرگ  یمرب اج نیمه ".

یتینابصع اب هک ییاضر دوب؛ اضر شبطاخم

اب هک یلگهام و مدنام نم و درک شکرت ، حضاو

دیسرپ و دش کیدزن شمهرد ِتروص :

ورس؟ هدرب تتام ارچ _

هدشرود ار اضر هک یفاک ِدح وهب مدناخرچ رس

مدیسرپ ، مدید :

؟ هدش یچ _

داتسرف باال هناشیا :

هنکن یسحن ؛ هگید تساضر ؟ هشب داوخ یم یچ _،

یمنهش بش شزور .

داد همادا و مدرک شهاگن بجعت :اب

هی هک ور تراولش رادرب . نکن هاگن یروط نوا _

مینک ادیپ شندرک ضوع یارب ییاج !

درک یم ضوع ار ثحب تشاد .

مدیسرپ و متفر شتمس هب یمدق :

؟ هدش یچ یمنیگ ارچ _

یور ار شیاه بل ؛ دناخرچ هساک رد ار شیاه مشچ

کالهفی ِندرک توف زا دعب ًاتیاهن و درشف مه

تفگ ، نوریب هب شسفن :
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یمهنز رغ هراد دنب ،هی میداتفا هار یتقو ._زا

یزیچ تساوخ یم یتقو تفرگ یم ار مدآ ناج

دنک فیرعت !

متفگ و مداد هچباه ِعمج هب ار مهاگن :

یمنهنز رغ هک یکلا _!

ارجام لصا ِنتفگ هب داد تیاضر :

نم یمهگ . هنوم  هارمه ایرو ارچ هک هتحاران _

دایب هک مدش ثعاب !

ِرس تشپ تشاد هک مجالیت ی همادا هب هجوت یب

مدیسرپ درک، یم فیدر :مه

ارچ؟ ؟! هتحاران ایرو ندموا رطاخب _

شهاگن ِیگف ؛کال درشف مه یور زاب ار شیاه بل

مدرک یمن کرد .ار

تفگ ًاتیاهن و درک ینم :نمو

رفس نیا زا شمیدید هک یبش نوا هگا _یمهگ

دوبن نوم  هارمه مدز،االن یمن فرح .

متفگ و مدز شیوزاب هب یکی :

یممگ ؛ هتحاران وت زا ارچ هک تسین نیا مثحب _

و هناتسود رفس نیا ؟ هتحاران ایرو ِندموا زا ارچ

دیاب ارچ . هشردارب بخ، مه ایرو و هدوب یهورگ

مه اب یلکشم ؟ هشاب تحاران شردارب روضح زا

؟ هگم نراد !
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درک مهاگن لصاتسم .

منک؛ دروخرب یداع مدرک یعس اما مدش جیگ

دوب ناش نیب یعوضوم ًامتح !

زاب واب بقع یاه  یلدنص تمس هب مدش مخ

رت کیدزن لگهام هک مدوب لوغشم کاس پیز ِندرک

تفگ شبرطضم نحل واب :دمآ

یم اعد اعد مراد ورس! هشب نوشاوعد مسرت _یم

داین شیپ یلکشم منک .

مدیشک کاس زا تسد :

؟ هشب نوشاوعد هک هچبنا هگم _

مدرک هفاضا و درک توکس :

؟ نراد مه اب یلکشم _

داتسرف مولعمان یا هطقن هب ار شهاگن :

اضر هک هراد دوجو ایرو درومرد یدب یاهربخ _

هزیر یم مهب یلیخ .ور

مدرک زیر ار میاه مشچ :

دب؟ یاه ربخ -

درک کیدزن مشوگ هب ار شرس :

هک درک یم مشنزرس تشاد اضر مه حاالش نیمه _

تسه نوا هک ینیشام وت مداتسرف ور وت ارچ !

یم لکش مدوجو رد شیاه  فرح زا هک یبجعت

 هتفراو ِنحل واب منک مضه متسناوت یمن ار تفرگ
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مدیسرپ :ما

ارچ؟ _

دوب ددرم شهاگن :

هچباه ماوخ یمن ورس. هنومب نومدوخ نیب _

ور رفس نیا اضر ، نشب هگا هک نشب رادربخ

یمهنک مرامرهز !

#10

متفگ :کالهف

ایرو هگم . لگهام نزب فرح ادخ یاضر ضحم _

هک هیضق نیا ور یتح اضر هک هراد یلکشم هچ

نوشن تیساسح ، مشاب نیشام هی وت شهاب نم

؟ هداد

زا شیب هک ییادص واب دیشک سفن ینیب زا

تفگ دوب، هدروآ نییاپ ار شنُت هزادنا :

رد ... هطبار رتخد هی اب شیپ ِهام تفه دودح _

عقاو ...

هلمج کی ِنتفگ یارب یمدنَک ناج تشاد .
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هک یفرح هرخ باال لگهام و مداد ناکت ار شیوزاب

دز ار یمدز دیاب :

هدوب زواجت !_یمنگ

لوا نامه ار مهب شیاه هلمج ِطبر . مدرک مخا

زاب مناهد ، ناشمتشاذگ مه ِرانک یتقو اما مدیمهفن

دنام :

؟ لگهام یمیگ یراد یچ _

شهاگن و درشف مه یور لصاتسم ار شیاه بل

دوب یبصع ای تحاران هک ییاه  تقو همهی لثم ،

دنامن تباث .کیاج

مدروآ نییاپ ار میادص و مدرب کیدزن ار مرس :

؟ زواجت _

هتساوخان ، متفرگ شیاه کلپ زا ار دییات یتقو و

هداج ِبل و ایرو ِندرک ادیپ یارب مدناخرچ رس

هداج هب ور امو هب تشپ . مدرک شیادیپ

دوب شیاه بیج رد شتسد ود ره و دوب هداتسیا .

مدیسرپ ددرم :

؟ هخرچ یم تسار  تسار هراد روطچ سپ _

مدینش مشوگ رانک ار لگهام باوج :

نوشوربآ سرت زا هرتخد ی هداوناخ یمهگ اضر _

ندرکن تیاکش .

دوب هتشذگ بیجع حبص نیا ردقچ !
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هک یریوصت اب راب نیا اما تفر رد مهاگن هرابود

تشاد ؛ مدشن هجاوم متشاد شرس تشپ زا

درک یم نامهاگن !

*

#11

نیتوکین #

یعم ال قیاقش #

یسفن متسناوت هزات ، مدمآ نوریب هک مامح زا

زا مدوب هدیشک رجز ریسم مامت . مشکب تحار

هک یوالیی هب ندیسر واب هدمآ  شیپ ِتیعضو

ندشریگاج ِضحم دوب،هب اضر ِردپ هب قلعتم ،

مامح هب مدوب هدرب هانپ .

مکچوک هلوحی اب میاهوم ِمن ِنتفرگ حِلا رد

مدنارَپ اج ،زا قاتا ِرد ِندش زاب هک مدوب .

طسو حاال هک مدش هریخ یلگهام وهب مدیخرچ
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دوب هداتسیا قاتا :

میروخب راهان میاوخ یم ؟ ورَس یمومت _.

ًاروف یلاهک حرد و مداد هلصاف میاهوم زا ار هلوح

متفگ مدش، یم دنلب میاج :زا

نیدنوم رظتنم دیشخبب _.

و ناشمدوب هتسش هک دوب ییاه  سابل هب شهاگن

دندوب ژ افوش یور :حاال

دیسر االن نیمه اذغ _.

میاهوم ؛ متخادنا متروص هب یهاگن هنیآ رد

دوب حور یب یدایز متروص و دندوب المز راوشس .

فیک ِنایم ،زا مدید هک ار لگهام ِندش رود

هدروآ مهارمه هک رژیبل اهنت ، مشیارآ مزاول کچوک

میاه بل هب نداد گنر واب متشادرب ار مدوب ،

قاتا وزا هدروآرد ضحم ِیحور یب زا ار متروص

متفر نوریب .

دوب هدش دنلب نییاپ هقبطی زا هچباه یادصورس .

یادص اب مندید اب شرآ و متفر نییاپ ار هلپاه

دناوخ یدنلب :

مومح زا دموارد لبلب ؛ مومح زا دموارد ._لگ

دیسرپ هجوت یب ، مدرک شهاگن هک هرغ مشچ :اب

؟ لبلب و لگ متفگ یدش تحاران _

همادا عمج هب ور میوگب یزیچ نآهک زا لبق و
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:داد

نساسح نوش  یگداوناخ هورگ هب نیااه دوبن مدای _

مینک نوشباطخ نوشدوخ هقبطی زا دیاب .؛

ندناوخ هب درک عورش هرابود :و

مومح زا دموارد تخرد ؛ مومح زا دموارد ورَس _.

درک شتکاس یا هظحل یارب اضر :

اذغ دز ._خی

مدش شهجوتم هک یزیچ و زیم تمس هب متفر ،

هک دیسر یمن مه رظن دوب؛هب ایرو خِیلا یاج

دنامب شرظتنم تسا رارق یسک .

مهاگن اب نم و تفگ یم نانچمه تشاد شرآ

مدرمش ار دندوب زیم یور هک ییاذغ یاه  سرُپ .

دوبن رارق هک دوب انعم نیا هب اذغ سرپ شش

دوش هفاضا نامعمج هب ایرو .

ار اهاذغ یلاهک حرد شرآ و مدیشک یتحار سفن

دیسرپ درک، یم میسقت :

عالهق هایگ لگو هب یلیخ تردام یتفگ هشیمه _

هگید ارفَا و ورَس ، موسرم ِمسا همه نیا اما هراد

؟ اهامش ور هتشاذگ هک هیچ

مدیشک شیپ ار میاذغ :

منک یم یهاوخرذع تزا مردام ِفرط ._زا

مریگب ارباال مرس دش ثعاب داشرف یادص :
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هک نتسه یگنشق و صاخ یاه مسا یلیخ _.

تفگ لگهام و مدرک شهاگن هظحل دنچ یارب :

ورس ینک رکشت دیاب !_االن

مدرک راهم ار هدنخما :

نونمم _.

دوب هداد همولا س هب ار شهاگن یلاهک حرد شرآ ،

تفگ :

وت هب نم هک مه یزیچ نیلوا ؟ سیلا هتدای _

یگنشق و صاخ مسا هچ متفگ دوب. نیمه متفگ

یراد !

مشاب توافت یب ای مدنخب متسناد یمن ! یتنعل .

دیسرپ شباوج رد لگهام :

یتفگ ؛هن؟ یتفگ ور هملک ود نیمه مه ًاقیقد _

گنشق و صاخ !

داد ناکت رس شرآ :

متفگ ور نیمه ِنیع _.

با شرآ و مداد ناشن لوغشم میاذغ اراب مدوخ

دنک توکس هک داد تیاضر هرخ .ال

دوب هدرک شدوخ ِترپ ار مساوح ِمامت ، یگنسرگ .

میاهتشا روجدب و دوب نیمه هشیمه مشلا یاوه

درک یم زاب .ار
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یارب شرآ هک یدیدج ِعوضوم هب تیمها یب

مدوب مرگرس میاذغ دوب،اب هدرک ادیپ شا  یفارح

بلج ار مهجوت اضر، هدشی وطالین ِتوکس اما

دوب مهرد شتروص ؛ مدرک شهاگن یمشچریز درک.

شیاذغ ِندروخ هب لوغشم نآهک زا رتشیب و

تخیر یم مهب ار شفرظ یاوتحم تشاد ، دشاب .

و متخادنا نییاپ ار مهاگن دمآ، هکباال شرس

هک ییاه  فرح رگا ؛ مداد میاذغ هب ار مساوح مامت

تشاد قح اضر ، دنتشاد تقیقح دوب هتفگ لگهام

دزیرب مهب روط نیا .هک

باوخ ما، هدنام  باوج یب ِزاین اهنت مدش، هک ریس

.دوب

عمج ار زیم سیلا کمک هچباه،هب ِندیشک رانک اب

لااه گنچ و قشاق ِنتسش حِلا رد لگهام و مدرک

تفگ :

کیرات زا لبق و مینک تسرد ییاچ هی شاک _

ایرد بل میرب اوه ِندش .
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مدرک عمج زیم یور زا ار فرصمراب کی هرفسی .

مداد یم حیجرت ار باوخ ًاتقیقح .

کس فال یاج ، یقرب  یرتک ِندرک رپ حِلا رد سیلا

تفگ لگهام و دیسرپ :ار

؟ شیرایب ینوت یم ورس. هنیشام _وت

ی هتسد یور زا ار سیلا یوتلا ،پ چییوس نتفرگ اب

تمس هب شندیشوپ حِلا ورد متشادرب یلدنص

هک هدشیا  کراپ ِنیشام هس یوالو ِطایح

متفر دوب، اضر یارب ناشنیرخآ .

یلا حرد ، شرد ِندرک زاب واب مدز ار نیشام لفق

یارب وردتالش هدش مخ اه یلدنص تمس هب هک

یادص ، مدوب یلدنص ریز زا کس فال ندیشک نوریب

مدینش ار رد ِندش .زاب

وهب کس فال ِندروآ نوریب هب مدش قفوم هرخ باال

مدیشک نوریب نیشام زا ار هنتما نآهک ضحم ،

هک مدید ار ییایرو و رد تمس هب مدناخرچ رس

دوب میاشامت حِلا ،رد تسد هب دیلک .

واب مدیشک باال شگنر  یکشم نشپاک زا ار مهاگن

لگهام هک نآهچ مامت ، شیاه مشچ هب ندیسر

دش یعادت مرس رد دوب هدرک فیرعت میارب حبص .

شدیلک  هتسد یور و دروخ رُس نییاپ هب مهاگن

گنز مرس رد " زواجت " ِروفنم هملکی و دش فقوتم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

.دز

نایم ، یعیبط ِتلا ح زا رت مکحم ار کس فال

لخاد هب نتشگرب ِدصق و متشاد هگن مناتشگنا

درک مفقوتم شیادص هک متشاد ار نامتخاس :

؟ هلخاد اضر _

یتقو مدرک یم هاگن طایح یاه  شوپ فک هب

مداد ار شباوج :

!_هلب

و دشکب یدعب لا وس هب راک ات مداتسیان شدعب و

لگهام ِتسد هب ار کس ؛فال متفر لخاد هب ًاروف

متفگ سیلا یوتلا پ ِندروآرد حِلا ورد مداد :

؟ مباوخب هیمک _نم

دناخرچ متروص رد ار شهاگن :

؟ ایرد رانک هگم یمنیآ _

مدرب ششوگ رانک ار مرس :

یم رکف . مراد مه درد . لگهام ما هتسخ یلیخ _

بش ِدوخ ات هنرگو هشاب رتهب مباوخب هگا منک

مَلسِک .

داد ناکت یرس :

یتشاد یراک یوالمیی. یولج نیمه مه ام . هشاب _

همهارمه میشوگ نزب؛ گنز .

یم . یدورو ِرد تمس هب دش هدیشک مهاگن
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هن؛ ای یمدیآ لخاد هرخ باال ایرو منیبب متساوخ

ال تخا نایرج هک درک منئمطم و دشن شیادیپ اما

تسا هفرطود اضر، اب شف .

مرکف هک مدوب هتسخ یردق هب اه هظحل نآ رد

متساوخ یم هک یزیچ اهنت و درک یمن راک رگید ،

دوب ندیباوخ یتعاس _ود یکی .

هک یقاتا هب دیسر هک میاپ و متفر هلپاهباال زا

و مدیزخ تخت ،رد دندوب هداد صاصتخا نم هب

هک داتفا هچباه ،هب مرانک ِگرزب ی هرجنپ زا مهاگن

دندوب نتفر نوریب حِلا .رد

شا  ینافوط یاوه و دوب ایرد ، مهاگن ِیدعب دصقم .

ح نامه ورد مدیشک باال مندرگ ریز ارات هفحلم

هب مساوح و دوب جوماه هب مهاگن هک لا

دندش مرگ میاه مشچ حبص، ِتاقافتا .

***

#13

نیتوکین #

یعم ال قیاقش #
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تشپ یاضف مه و قاتا مه دوب؛ کیرات همهاج

ِمامت و دندوب نیگنس زونه میاه کلپ . هرجنپ

ندیباوخ رتشیب یارب تشاد لیامت مدوجو .

وهب دندرک یمن تداع قاتا ِیکیرات هب میاه مشچ

یمن اما مشاب هدیباوخ دایز هک دیسر یمن مرظن

ِعوبطم یامرگ و شمارآ نیا ِطسو هک متسناد

تسا هدوب هچ یارب مندش رادیب ، باوخ  تخر !

نآهک زا لبق اما دنداتفا مه یور ًاددجم میاه کلپ

یاه  هدنریگ دنک، شدوخ ِهارمه ارم هرابود ، باوخ

رد یصاخ یوب . دندرک رایشوه ار مزغم ما، ییایوب

انشآان یوب کی یمدمآ؛ قاتا .

زا یرتشیب مجح و مدیشک یقیمع  همین ِسفن

مداتسرف ما ییاوه یاه هار هب ار اوه یاه  لوکلوم .

هک یرطع دوب؛ هدنام اج هب ِرطع کی یوب وب،

شمتخانش یمن .نم

ولالیرد یادص شدعب و مالمی یشخ شخ یادص

زا یربخ رگید درک. وحم ار ما یجیگ مامت ،

وهب مدوب رایشوه ِرایشوه ؛حاال دوبن باوخ

ی هکیراب ِکمک ،هب تخت یور ندش زیخ مین ِضحم
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یتبیه یمدمآ، قاتا هب ورهار زا هک یمی مال ِرون

نیرت باال یور درب ار متشحو ی هجرد هک مدید ار

نکمم ِتلا .ح

بل دش. مگردرس ما ییاوه یاه هار ِنایم ، سفن

مناهد رد هملکاه اما دنتفرگ هلصاف مه زا میاه

دندیخرچ یمن .

حلا رد هک هملکیا و دروخ ناکت هایس هیاسی

غیج هب دش لیدبت ، مدوب شیادا یارب ندنک ناج

رون رد دش قرغ ینآ هب قاتا ، مندیشک غیج .واب

لوا ی هلهو رد تشاذگن و دز ار ممشچ رون

منک شزادرپ ار متشاد ملباقم رد هک یریوصت .

تسین یزیچ سرتن ؛ سرتن -.

شزادرپ و ادص بحاص ِنداد صیخشت اب

دوب هدش حضاو حاال هک شتروص زا یریوصت ،

دمآ مغارس هب یعقاو ِسرت هزات .

دمآ دنب منابز و مدش عمج مدوخ رد تشحو .اب

درک؟ یم هچ نیااج

ییادص اهنت و یمندمآ نامتخاس زا ییادص چیه

یادص و دوب مبلق نابرض یادص ، مدینش یم هک

زا و یمدز فرح تشاد مرس رد هک یلگهام

زا سرت ِرطاخب هک یرتخد و تفگ یم زواجت

دوب هدرکن تیاکش شیوربآ .
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مرس رد لگهام هک یکانتشحو یایرو نامه حاال

و قاتا طسو تسرد دوب؛ ملباقم دوب، هدنارورپ

یرابجا ی هطبار کی هک مدرک یم روصت متشاد نم،

تسا کانسرت ردقچ .

هرجنپ ؛ ندرک  عافد یارب یمداد راکهار تشاد مزغم

مدیبنج یم عیرس یلیخ رگا و دوب مرس تشپ ،

ار مرمع مامت دایرف نیرتدنلب و منک شزاب یمدش

یوال لباقم اج نیمه دوب هتفگ لگهام . مشکب

یم ناششوگ هب مدایرف یادص هک ًامتح و دنتسه

دیسر .

هب مدرک عورش و دیرب ار مسفن شندمآ کیدزن

و متشاد هک ییاوق مامت اب لگهام ِندز ادص

دیلوت ما یتوص یاهرات ار شمسا ِرخآ الِم زونه

بل و تفر بقع هب یمدق ایرو هک دندوب هدرکن

تاملک ِندرک ادا دنتدنت هب دندرک عورش شیاه :

هچباه اب مدرک یم رکف . ییاج نیا متسنود یمن _

مرادرب قاتا زا یزیچ مدموا طقف . یتفر .

ووا شیاه  تسد هب دوب هدنام تباث مهاگن

یم فیدر مه رس تشپ ار هملکاه نانچمه تشاد

درک :

هک نوریب مرب متساوخ یم ، یقاتا وت مدیمهف _ات

یدش رادیب .
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مدرک عورش و دندرک ادیپ هار هرخ باال میاه  سفن

هاتوک و یحطس یاه  مدزاب و مد ِندیشک .هب

هک متشادن ربخ الً صا . تمنوسرتب متساوخ یمن _

ییاج .نیا

و شمدیمهف یمن نم و تفگ یم نانچمه تشاد

یراک هک مدرک یم شسامتلا متشاد مرس رد طقف

دشاب هتشادن مراک .هب

؛ متسب کلپ دمآ، ولج هب هک ار هتفر بقع ِمدق

سامتلا یوب و گنر هک ینحل واب مدز هیرگ ریز

یم مرس رد هچنآ زا یموهفمان ،خالهصی تشاد

متفگ ار تشذگ :

ماضر و لگهام ِتسود ...نم نوریب !_ورب

یتقو دوب کالهف شنحل . تفرگ هلصاف هرابود

تفگ :

؟ ینک یم هیرگ یراد ارچ اباب. !_یا

#14

یریواصت و تفاب یم یفنم تشاد طقف منهذ
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یمداد مناشن کانتشحو .

مه ردقچره منک؛حاال مضه یمندش ار شروضح

مندوب زا هک تفگ یم و داتسیا یم میور  هبور هک

هدوب ربخ یب قاتا !رد

تمدنوسرت دیشخبب _!

متفگ هدشما  هگرود یادص و دامتعا یب ِنحل :اب

طقف ._ورب

یاه  هدنام درک،هت مهاگن و داتسیا هک رظتنم و

دود ، متشاد اضر اب شتبسن ِرطاخب هک یدامتعا

تفر نیب وزا .دش

یمن نم و بیجع و قیقد درک؛ یم مهاگن تشاد

مربب هانپ اجک ، هدنشُک شکِراد ِهاگن نیا زا متسناد .

درک بلج ار مساوح مامت پچ، هب شندرک تکرح .

واب قاتا یاهتنا یاه  یراوید دمک ِتمس هب تفر

ار یگرزب ِنولیان ، فرح یب ناش، یکی ِندرک زاب

دیشک نوریب .

یم دوب. زاب ، یجورخ ِرد تمس هب مریسم حاال

هک مَوَدب یردق نآ و منزب نوریب قاتا زا متسناوت

دوب هدنام اج مهاگن اما نما یا هطقن هب مسرب

دنتشاد هک مدآ نیا یاه  تسد یور و قاتا یاهتنا

و مداد یمن شصیخشت هلصاف نیا زا هک یا هلیسو

دندیشک یم نوریب نولیان نایم زا ار میس یتشُم .
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مزغم و شیاج ِرس دوب هتشگنرب مسفن زونه

منک عافد مدوخ زا یمدش هک ییاه حتلا تشاد

و دش مامت شراک هک دیشک یم ریوصت هب ار

شیاج ِرس دنادرگرب ار گرزب ِنولیان .

مدوخ رد هرابود ، تخت تمس هب شندش کیدزن اب

شبوچراهچ ورد دوب رد شدصقم اما مدش عمج

تفگ و داد متروص هب ار شهاگن ، داتسیا :هک

مزاب دیشخبب _.

رد زونه شنلکدا یوب . مدرک یمن رواب ار شنتفر

زونه سرت یمداد. مباذع و دوب هدنام اج قاتا

یم مناتشگنا و دروخ یم لوو مدوجو زا ییاج

دندیزرل .

تهب هب ناشیاه  هیناث مامت هک ییاه  هقیقد زا دعب

و مداد یناکت ار هدشما رِس یاهاپ ، دنتشذگ

ات شلوا زور هک یرفس هب ندمآ زا مدش نامیشپ

دوب هتفر شیپ مضه لباقریغ و تخس دح .نیا

و رد تمس هب متفر ًاروف و مدمآ نوریب تخت زا

هب مود هقبطی ِکچوک یورهار رد ار مهاگن

و شنتفر زا مدوبن نئمطم زونه . مدروآرد شدرگ

دوب هتفرگن مارآ .ملد

ِرد ی هدنام زاب ِتمسق زا هک ییاضف ِنایم مهاگن

ِندش دنلب واب دیخرچ دوب ادیپ ییور  هبور ِقاتا
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یلا حرد و مدیشک فیفخ یغیج ما، یشوگ یادص

هدشدنلب یادص تمس مدز،هب یم رغ مرس رد هک

مدیشک نوریب شلا ب ریز زا ار یشوگ و متفر .

مدینش و مداد ار شباوج ًاروف دوب. لگهام :

ورس؟ یرادن ندشرادیب ِدصق _

دیسرپ ، متشاذگ باوج یب هک ار شلا :وس

؟ رادیب ای یباوخ _

دوب شتاملک ی هنیمز سپ شرآ ِدنلب یادص .

هدزما تشحو ِتروص وهب هنیآ لباقم مداتسیا

متفگ شباوج رد نئمطمان و مدرک هاگن :

مرادیب _.

هبوخ یلیخ اوه نیااج . لحاس تمس ایب وشاپ _.

میاهوم هب یتسد دوب. نابرهمان ، هنیآ ِریوصت

لگهام هب مداد لیوحت "یا هشاب و" مدیشک .

تشاد لیامت مزغم هدش؛ هچ متسناد یمن مه زونه

و دهد سپ ار شزادرپ لباقریغ ِتاقافتا نیا

تارطاخ ، یباختنا ِتروص هب تساوخ یم منهذ

نایم زا ار شیپ ی هظحل دنچ نیمه و حبص

دنک کاپ شزورما هدشی تبث ِعیاقو .

وهب متفرگ مشچ هنیآ رد مدوخ ِریوصت زا

هک مدرک هاگن قاتا یاهتنا ِیراوید دمک ِریوصت

شدوب هتسبن ایرو .
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دوب مناج رد ضغب و سرت زونه .

لحاس هب مدناسر یم ار مدوخ دیاب .

*
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نییاپ طایتحا یوالاراب لباقم ِیگنس یاه هلپ

هک یشتآ رود ار هچباه هقلحهدزی ِعمج و متفر

مدید دندوب هدرک تسرد .

خیلا ِلد ، شندید و دوب کانسرت و هایس ایرد

درک یم خیلارت ار هدشما .

دوبن یلا وح نآ رد نامدوخ زج یسک چیه .

دز میادص لگهام و متفر رت کیدزن :

ورس ایب ودب -!

متشادن ار عمج رد نتسشن ی هلصوح و .حلا
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هرفن ود یتولخ و متساوخ یم ار لگهام طقف .

متفگ و مدز شیادص هلصاف نامه :زا

؟ ماهاب یمیآ ایرد؛ رانک منزب مدق هیمک ماوخ -یم

ضحم وهب دمآ متمس وهب دش ادج عمج زا

بآ اب یزاوم هچباه، عمج هب تشپ ، شندیسر

 هارمه یارب مه ار لگهام تسد و مدرک تکرح

مدیشک مدوخ اب ندرک .

هظحل نآ رد هک دیسرپ یم وساالیت تشاد ،

متساوخ یم طقف . دوبن متیولوا ناشهب نداد خساپ

هک هلصاف و موش رود هچباه زا یفاک ردق هب

لگهام خر رد خر و مدیخرچ درک، ما یضار

مداتسیا .

متروص رد ار شهاگن ما یناهگان ِتکرح زا بجعتم

هب ار متسد دندروخ ناکت هک شیاه بل و دناخرچ

نیلوا و متفرگ باال شنتشاد هگن تکاس ی هناشن

مدیسرپ ار ملا :وس

یدرک فیرعت مارب حبص هک یا هیضق زا ردقچ -

؟ ینئمطم

صخشم میارب هک دوبن یزیچ ، شهاگن ندش جیگ

درک جک ار شیاه بل . دشابن :

یچ؟ -

رس ِتشپ هک ییایرد کانسرت ِتمظع هب ار مهاگن
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مدیسرپ هدرمش و مداد دوب لگهام :

یدز ایرو درومرد هک ییاه  فرح زا ردقچ _

؟ ینئمطم

دوب صخشم ؛ دندش مک شیاهوربا نایم ی هلصاف

شور اه هظحل نآ رد اما ما هدرک شجیگ هک

ندیشک  فرح یارب مدوبن دلب یرتهب .

هب لگهام و مدرشف مناتشگنا نایم ار شیوزاب

اه هظحل نآ رد هک وساالیت هب نداد  باوج یاج

دیسرپ دوب، مهم یدایز میارب ناشباوج ِندرک ادیپ :

ورس؟ هدش تِچ _

متفرگ ار شیوزاب ود ره :نیاراب

؟ لگهام ینئمطم ردقچ وگب نم _هب

دیشک بقع ار شتروص :

؟ هدش تگرم هچ وت اما ؛ منئمطم _

مدرک توف نوریب هب ار مسفن :

؟ یدوب هدزن فرح شزا بقالً ارچ سپ _

دوب کالهف شهاگن :

؟ متفگ یم تهب یچ _

همادا لگهام و متفرگ هلصاف یمدق ؛ مدرک شیاهر

:داد

هقیقد هب مد داوخب مدآ هک تسین یزیچ _

هنزب فرح شدرومرد .
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متفر شفرط هب هرابود :

تدوخ ؟ یدوب ارجام ِنطب وت تدوخ ..._وت

تسشن مفرح ِنایم :

ایرو ورس. تساه  فرح نیا زا رت هدیچیپ عوضوم -

هگا و هیضق نیمه ِرس دوب هدش تشادزاب

ور هیضق و نداد یمن تیاضر هرتخد ی هداوناخ

هک تسنود یم ادخ ، ندرک یمن عمج ادصورس یب

دموا یم شیپ یچ .

مدرک عمج ار ما هدنام زاب ِناهد :

تیاکش شزا شلوا ینعی ؟ دوب هدش تشادزاب _

؟ دندوب هدرک

ناشن مهب تساوخ یم هک هشیمه لثم ار شهاگن

یتیمها اما دناخرچ ، تسا لیامت یب و کالهف دهد

مریگب ار مباوج هک مدرک ربص یردق نآ و مدادن .

ارچ وت هک هنود یم ادخ و هلصفم یلیخ هیضق _

ور نم اضر اهزور نوا ! یدش قیقد شور ردق نیا

هک اهدعب و ارجام نیا زا دوب هتشاد هگن رود

یم طقف نم درک. شفیرعت مارب دش متخ هلئاق

ِمرج هب مه نوا هدش؛ تشادزاب ایرو هک متسنود

مارب اضر هک هام دنچ زا دعب اما یا؛ هگید

یچ یلصا ی هیضق مدیمهف هزات درک، شفیرعت

نیا زا یاوخ یم یچ منیبب وگب .حاالوت هدوب
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؟ یشکب نوریب ارجام

#16

چم ارات میاهاپ و دمآ لحاس هب دنلب یجوم

بآ یامرس زا مدرک زرل درک؛ سیخ .

اما هیضق نیا درومرد مدوب واکجنک مه زونه

منک ساسح ار لگهام نیا زا رتشیب متساوخ یمن

دنک هولج توافت یب مدرک یم هکتالش ینحل ،واب

تهج یرگید تمس هب ار شراکفا مدرک یعس

مهد :

مرایب نیشام لخاد زا ور کس فال متفر هک رهظ _،

لخاد اضر دیسرپ مزا هک مدید طایح وت ور ایرو

هگید ، تسه متفگ شهب مه یتقو هن. ای تس یوال

اب مه ایرو هک دوب بیجع مارب . دموین لخاد

هراد لکشم اضر .

و تشگرب ِریسم ِتهج رد ندز مدق هب درک عورش

تفگ :

زورما و زورید یارب هک اضر و ایرو الف تخا _
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دنراد لکشم مه اب تساه ؛سلا تسین .

و مدرک ناربج ار نامنایم ی هلصاف دنلب یمدق اب

لگهام اب تعرس مه ار یدعب یاه مدق یلاهک حرد

مدیسرپ ، متشاد  یمرب :

؟ نوشاهردام ی هیضق رطاخب _

هچباه ِعمج هب نآهک زا لبق و درک دییات رس اب

تفگ ، میوش کیدزن :

یتقو اهنت . هگیدمه اب دنرادن یراگزاس ِرس _کالً

ِراک هب یراک نیاهک ِنودب ور رفن ود نیا نم هک

ریغ . هدوب میسورع بش ، مدید دنشاب هتشاد مه

ًامتح ، نَمَه رانک رفن ود نیا هک ییاج ره نوا زا

ًاعقاو مه ایرو ِندموا یمدآ. شیپ یتبیصم هی

انیااضر ی هنوخ وت شیپ ی هتفه دش. نم ِریصقت

ِدصق یزور دنچ هک متفگ دوب، مه ایرو یتقو

ایرو هک تفگ هراک کی مه یجاح ؛ میراد رفس

هدب ماجنا شارب ور یراک ات دایب نومهارمه .

دش ترپ نامیود ره ِساوح ، شرآ یادص .اب

ِرپ یلاهک حرد و متفرگ لگهام مینِخر زا ار مهاگن

،هب متفرگ یم ما ینیب و ناهد ِلباقم ار شلا

یور مدوخ یارب ییاج و متفر هچباه تمس

مدرک ادیپ ، دندوب هدرک نهپ هک یزادناریز .

دیسرپ ،سیلا منتسشن :اب
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؟ تارب مزیرب ییاچ _

هک ینیب کی و مشچ تفج ود هب مداد ار مهاگن

فال ِنتشادرب واب دوب هدز نوریب وتپ ِنایم زا

متفگ ، یذغاک یاه  ناویل زا یکی و کس :

ور تتسد وت مسرت یم . مزیر یم مدوخ ؛ نونمم _

عاضوا نیا اب یرایب نوریب .

زا هدشدنلب ِراخب هب یلاهک حرد ار شا هدنخ یادص

مساوح داشرف یادص و مدینش مدوب هریخ ناویل

درک ترپ :ار

زیرب یکی ًافطل مه نم یارب _.

ره و دوبن عمج رد مساوح ؛ مدرک دنلب رس

درک یم مبجعتم ییادص .

ار شرکشت و متفرگ شتمس هب ار مدوخ ِناویل

مدوخ یارب رگید یناویل متشاد هک مدینش ینامز

مدرک یم ادج .

یشرآ و ایرد تمس هب ار مهاگن دوب. ریگرد مرکف

یم دنلب ار یا هنارت شدب یادص اب تشاد هک

تمس هب ناویل ِندرب کیدزن واب مداد ، دناوخ

تسشن یم متروص یور هک یراخب زا میاه ،بل

مدرب تذل .

رگید هک یشتآ زا هلصاف اضر،اب ِرانک رد لگهام

دندوب هداتسیا دیشک یم ار شرخآ یاه  سفن تشاد
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یم یعادت ار یریواصت مرس رد متشاد نم و

و دندش یمن یداع میارب مه زونه هک مدرک

هب هک نآهچ ،اب یریگرد نیا ِنایم رد تسرد

نیاراب و مدش تسد هب  یشوگ دمآ، مرطاخ ،

ِتم عال ِندوب زا نئمطم 4G  یشوگ ی هحفص باالی

مدرک لگوگ ار ایرو ِمان .ما،

***

#17

نیتوکین #

یعم ال قیاقش #

و مداد سیلا ِتسد هب ار هدش  هتسش یاه  هجوگ

لگهام زا تشاد هک مدینش ار داشرف یادص

تفرگ یم ار ایرو ِغارس .

سیلا ناتشگنا نایم هک یکچوک ِدراک زا ار مهاگن
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و متفرگ دوب، اه هجوگ ِنداد شرب ِراظتنا ،رد

تفگ ددرم هک لگهام ناهد هب شمتخود :

هتفر اجک منود یمن _.

ار دبس لخاد یاهوهاک گرب زا یکی داشرف

تفگ ندشرود حِلا ورد تشادرب :

ور مدوم دش رارق یرصع . هشوماخ شیشوگ _

دشن شادیپ هگید و هنک تسرد هربب .

و دندز گنز مرس رد " مدوم "و" رصع " یاه هملک

یم ناشقیبطت شیپ تعاس دنچ ِقافنا اب متشاد

دز میادص لگهام هک مداد :

ور ساالد رتدوز شاک . دندش رضاح اه بابک _

مینک تسرد .

ار اهوهاک ، ریگرد ینهذ واب مدش هبراک تسد

س هب مدرپس ساالدار ِیقبام و مدز شرب مظنمان

.یلا

 بابک یاه  هجوج یوب و دندوب هدمآ لخاد اهرسپ

دوب هدرک رپ ار هناخ مامت هدش .

ار ایرو غارس نیاراب داشرف و میتسشن زیم ِرود

تفرگ اضر :زا

؟ هرادن یا هگید ی هرامش ایرو _

اضر و متشادرب مدوخ یارب هجوج هکت دنچ

داد باوج :
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یمن شادیپ هنوخ وت بش ِهدزاود زا رتدوز نوا _

نکن هتسخ ور تدوخ دوخیب .هش؛

مشچ اضر ِتروص وهب مدرک دنلب رس هتساوخان

ِنامشچ اب یتهابش چیه شنشور ِنامشچ ؛ متخود

یکارتشا هطقن چیه لک رد . دنتشادن ایرو هریتی

ینک ادیپ ناشیاه هرهچ رد یمندش .ار

یم زیلا ارنآ اضر ِتروص یازجا نانچمه متشاد

ِروضح شدعب و داشرف ی هدشدنلب یادص هک مدرک

درک ترپ ار مساوح ایرو ِیناهگان .

کچوک ِنولیان کی و یرهظ ِرس ِدیلک  هتسد نامه

هظحل نیا رد شندش ادیپ و دوب شناتشگنا ِنایم

اضر ِشیپ ی هقیقد کی هلمجی اب دوب داضت !،رد

شیارب ییاج ات دش هباجاج یلدنص کی داشرف

دشاب هدرک .زاب

میاذغ فرظ یور منک زکرمتم مهاگن مدرک یعس

هک یا هلیسو نامه نولیان لخاد زا ایرو یتقو اما

و درک جراخ ار دوب هدمآ قاتا هب شتباب رصع

عمج مساوح ِگناد شش ، داشرف تمس هب شتفرگ

داشرف ماش، زا لبق هک ینامه دوب؛ مدوم دش.

دوب هدز فرح شدرومرد .

هک ایرو یادص شدعب و مدینش ار داشرف رکشت

درادن ماش هب لیم تفگ .یم
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دیسرپ شرآ و متخیر مدوخ یارب هباشون یناویل :

؟ یدوب هدرکن کرت ور هباشون وت هگم _

زیم یور مدنادرگرب ار ناویل :

هدازآ ترفاسم ._وت

دیسرپ و تفر شِک سیلا باقشب زا هجوج :هکتیا

؟ منزب کُک میرفس وت یتقو ات مه نم ینعی _

مدیدنخ :

؟ یدز یم شلبق هگم _

درک ضارتعا و دیشک بقع ار شباقشب :سیلا

تسه هک اذغ _!

اضر و شباقشب تمس هب درب تسد هرابود شرآ

دیاب هک ییاضر نامه دش هرخ :باال

تقو نوا یمهنز، فرح ندز کُک زا هراد ترهوش _

؟ یتاذغ نارگن وت

تفگ شباوج رد یلا یبیخ اب :سیلا

اذغ نم باقشب زا هک هنیا شف خال ِهت هچب _نیا

هدزدب .

تفگ لگهام و میدیدنخ لگهام اب نامزمه :

خاال ِداسف همه نوا ! طقف هنیمه شف خال ِهت _هرآ!

میتشاد هاگشناد وت ورس و نم ور !یق

تخود شرآ هب ار شهاگن :سیلا

هبسچ یمن نم هچبی هب اه هلصو !_نیا
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ور شدعب و مداتسرف نییاپ مه ار همقل نیرخآ

متفگ یمدمآ، وربا و مشچ هک یشرآ :هب

راذب . مینک ور تنز شیپ ور تا هدنورپ راذن _

هنومب نئمطم تهب ردق  نیمه !

تفگ و تفرگ :ور

کرت هک هچ نم هب اباب. روخب ور تا هباشون _

هن ای یدرک !

ِندیشون ِدصق و مدیشک شیپ ار مناویل هدنخ اب

تفر مساوح هک متشاد ار ما هباشون ی هدنام  یقاب

داشرف ِرس ِتشپ زا هک یمشچ تفج کی ِیپ

مدید ار ایرو و مدرک یم سح ار شهاگن ینیگنس .

نآ هک ییاه  یتحار زا یکی یور دوب هتسشن

هک نامهاگن درک. یم نامهاگن و دندوب سنلا ِتسد

درک یم مهاگن !هن؛

مدش دوب هدنام  یقاب مناویل رد هک نآهچ یبیخِلا

مدیدزد ار مهاگن هنایشان .و
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رد شرآ ِزاسرسدرد یاه  یزابرتخد زا تشاد لگهام

هک دیدنخ یم یروج کی داشرف و تفگ یم هاگشناد

دمآ یمرد هزرل هب مدآ .ِنت

شوگ لگهام ِتاحیضوت هب تذل اب تشاد اضر

ِریز و دوب هتفرگ ار شرآ ِفرط وسیلا یمداد

نارتخد ِفصن اب شرهوش هک تفر یمن راب

هدوب تسود هاگشناد !

نآ یمک مساوح و دوب عمج اب مشوگ اما نم

ِگنر درز و زبس یاه  یتحار یور عمج، زا رت فرط

رصع و حبص تارطاخ مرس ورد سنلا ِتسد نآ

مدرک یم رورم .ار

یمهگ؟ تسار لگهام ورس؟ ""هرآ

تسد سیلا، ِفرط زا منتفرگ رارق بطاخم اب

 هقیقد دنچ نیمه ات هک یتارطاخ ِشبن زا مدیشک

سیلا هب باوج ورد مدوب هدرک ناشنفد شیپ ی

متفگ شرآ هب هراشا :،اب

ور زیم هگا ! هراد ترهوش هب یگتسب زیچ همه _

هک مگب منوت یم ، هروشب ور اه فرظ و هنک عمج

نیا زا ریغ هگا اما یمهگ! غورد هراد لگهام

نوا همهی ِمسا منک، رکف هیمک هگا دیاش ، هشاب

هب طقف شرآ دندرک یم رکف هک ییاهرتخد

دایب مدای ور هرادافو نوشدوخ !
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و دیشک بقع ار شا هنت یلا یبیخ اب اما شرآ

یم قالب شرس تشپ ار شیاه  تسد یلاهک حرد

تفگ توافت یب درک، :

یممگ مدوخ ؟ یرایب راشف تنهذ هب ارچ _وت

سیلا یارب !

داد همادا سیلا هب ور :و

لثم تسرد وگن؛ هک نتشاد یتشز یامسا _هی

نیاهک یارب طقف نم هدهاش ادخ . نوشاه  هفایق

یم رارق نوشاهاب ننک ادیپ سفن  هبدامتعا هیمک

دوب ریخ مدصق و متشاذ .

دیبوک شا هنیس تخت یکی :سیلا

یتفرگ ادخ یاضر ِهار رد مه ور نم ًامتح _!

دش دنلب زیم تشپ زا شرآ :

هک مگب منوت یمن ما؛ یدقتعم ِمدآ نم حلا ره _هب

اب مجاودزا ِعقوم ! هدوب یبرثا متامیمصت وت ادخ

همه دوب. ملوا طرش ادخ یاضر هرآ؛ بخ مه وت

سپ ؛ نریگب رادلوپ و لگشوخ ِنز دیابن هک

؟ هتفر اجک تیناسنا !

دیدنخ ام یاپ هباپ وسیلا درک رارف و تفگ !

ِهار یواکجنک اب مهاگن ، دیرپ مرس زا هک ندیدنخ

نیاراب اما درک ادیپ یلبق دصقم هب ار شدوخ

یشوگ ِیپ شساوح و دوب نییاپ شرس ایرو، !
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شا ورسهلک هرابود شرآ و مدش دنلب زیم تشپ زا

ار یزاب یاه  تراک ِغارس داشرف وزا دش ادیپ

دز شا  یناشیپ هب یکی داشرف و تفرگ :

مراد نوشرب مدرک شومارف حبص -!

یسکره ! تفرگ ار همه ،حِلا تفگ هک هلمجیا اب

شتفگ یزیچ !

داشرف وحاال دوب نام  هورگ کفنی ال زج ، یزاب ،

دروایب دوب هدرک شومارف ار یراک لصا !

دش دنلب ایرو یادص هچباه، ی همهمه نایم :

میراد تراک -!

داد همادا نم، ِتروص هب شیارذگ هاگن :واب

تس باال ِقاتا !-وت
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 تراک یور ار تفه ِتراک یهاوخرذع اب داشرف

درک دنلب ار شرآ یادص و تشاذگ طسو یاه :

ینک یم یهاوخرذع تتکرح ره یارب ارچ وت _اباب

؟

مدیدنخ ادص .اب

داشرف ِتفه یور یرگید ِتفه دوب؛ نم تبون

هتسشن متسد رانک هک یلگهام هب ور و متشاذگ

متفگ :دوب

ماوخ یمن رذع مه الً !_صا

تفگ و دیشک یغیج لگهام :

یمهش نم ِبیصن طقف تفه نیا ِتثابخ _.

درک شمیدقت کیاج ار تراک راهچ شرآ .

تفگ یدنلب یادص واب درک خیلا ار شتسد اضر :

مَکَت _.

و دندرک یزاب ار ناشتبون مه وسیلا شرآ

هک یتراک هس ِنایم زا هک ایرو هب دیسر تسد

وس تشاذگ طسو ار ود ِتراک ، تشاد تسد رد

تفگ هدز ناجیه :یلا

هرادرب یک وگب _!

تفگ ایرو :

اضر _!

اضر تمس هب ار یتراک لیم ِلا مک اب شرآ و
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تفگ و تفرگ :

اه کت یگب منیبن هگید -!

شرس ؛ مداد اضر ِتوافت یب ِتروص هب ار مهاگن

تفگ یمن یزیچ و دوب نییاپ .

طسو ار هد ِتراک . داشرف هب دیسر تبون هرابود

دیخرچ رود و تشاذگ .

ِرس مدنادرگرب ار مدوب هدرک هدامآ هک یتراک

کی هک ایرو ِیزاب هب متخود مشچ و شیاج

و دوب راد هزیاج تشه ؛ تشاذگ طسو لد ِتشه

زمرق ِجنپ هک دندرک یم هاگن ایرو ِتسد هب همه

مامت و تشاذگ یلبق تراک یور ار گنر !

چیه ِنودب و ادصورس یب دوب؛ هدرب ار یزاب

یهابتشا !

اه تراک یور دز همیخ وسیلا تفرگ باال همهمه :

هگید هسب تراک اب یزاب _.

داد داهنشیپ شرآ :

مینک یزاب تقیقح ود و غورد ._هی

شراد تنطیش ِنامشچ وهب متشگرب شتمس هب

مدرک هاگن !

میداد یمن ماجنا هک دوب تقو یلیخ ار یزاب نیا

هک ینامز هب تشگ  یمرب شراب  نیرخآ دیاش و

دندوب هدشن هفاضا نامعمج هب وسیلا اضر زونه .
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دیسرپ داشرف و درک تقفاوم لگهام :

؟ هیروج _هچ

نداد  حیضوت هب مدرک عورش :

و هتسار شاتود هک یمهگ هلمج هسات یسک _ره

شاه  نوناق هیمک نومدوخ ام هتبلا ؛ غورد شیکی

ره . مینک یم شیزاب یرطب واب میداد رییغت ور

۵رفن رفن هی . هراد یا هگید ِزیچ ره ای تراک ات

و یمهنک عورش ور یزاب ۳ دیاب هک یمهگ هلمج ات

۲ ور یرطب دعب . غورد شیکی و هشاب تسار شات

داتفا هک یسک ره هب ور یرطب ِرس و هنوخرچ یم

رگا . هدوب غورد هلمج مودک هنزب سدح دیاب ،

ور لباقم فرط یاه  تراک زا تراک هی هگب هابتشا

یاه  تراک زا یکی هگب، تسرد رگا و هریگ یم

ِرفن اب یزاب . لباقم فرط هب یمهد ار شدوخ

هرب شیپ دیاب ردق نوا و یمهش هداد همادا یدعب

هنک خیلا ور شتسد یاه  تراک مامت رفن کی هک

مه یشاب دلب دیاب یزاب نیا وت . هربب ور یزاب و

سدح ور غورد بوخ مه و یگب غورد بوخ

ینزب .

داد فارصنا اضر ، متاحیضوت زا :دعب

منک یمن یزاب ._نم

داد شتسد هب تراک جنپ شرآ :
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هک شا همه . میرادن منک یمن یزاب . مناج نیشب _

ماهامش درومرد هیمک . مشب هتخانش دیابن نم

تسین دب مینودب !

داد همادا شیاه  فرح ِدییات رد مه لگهام :

یمدآ تشوخ ًامتح . هیبلا ج یلیخ ِیزاب _.

وس دوب هداد ار شتراک جنپ سک ره هب شرآ

دیسرپ :یلا

هنک؟ عورش دیاب _یک

مدرک دنلب تسد :

انشآ شاهاب رتشیب اهامش هک منک یم عورش _نم

نیشب .

هک یا هریاد زکرم رد ار هباشون ِیرطب لگهام

ار هلمجما هس نم و تشاذگ میدوب هداد لیکشت

متفگ رکف یمک زا :دعب

وت . مدشن همیرج یگدننار وت حلا هب ات _نم

ِمسا هب متشاد رسپ  تسود هی ناتسریبد نارود

هیجنران مه الهقما عدروم گنر یلع. !

یرطب ِرس و مدناخرچ ار یرطب شدعب و متفگ ،

تفرگ هناشن ار داشرف .

#20
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درک یم مهاگن بجعتم داشرف :

؟ هغورد مودک مگب دیاب نم _االن

تفگ رکف یمک زا دعب و مداد ناکت :رس

یمود _!

دیدنخ شرآ :

هلمج نیا تساوخیم تلد یلیخ هک منود _یم

هشاب طلغ !

داشرف هب ور ار تراک یلاهک حرد و تفرگ هدنخما

متفگ ، متفرگ :یم

مدش همیرج یگدننار عقوم راب رازه ._نم

دیسرپ و تفرگ ار تراک :

؟ مگب دیاب هنم؟ تبون _االن

هب درک عورش داشرف و مداد ناکت رس مه زاب

تفگ رخآ تسد و ندرکرکف :

 یشوگ نیلوا . مدرک یم یدزد مدوب هک هچب _نم

اه یبوک  تشوگ ایکون نوا زا هنود هی مدیرخ هک یا

ما هفاضا ِنون اب چیودناس قشاع .دوب.

داتسیا اضر لباقم یرطب ِرس و دناخرچ ار یرطب

یاه هلمج ِندرک لیلحت هب درک عورش اضر و
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داشرف :

هلمجی هک دآ یمرب روط نیا تلکیه و دق _زا

تیشوگ نیلوا نیاهک ِلا متحا . هشاب تسرد ترخآ

سپ ؛ هدایز ، یتفگ هک هشاب اهایکون نوا زا مه

هغورد یلوا .

تفگ و دیدنخ دنلب داشرف :

ره هگا لوا کالس نم اما مزا نیش یم دیماان _

متفر یمن شِک ور هچباه زا یکی ی هلیسو ،زور

یمندش بش مزور .

دیسرپ شریحتم ِنحل اب :سیلا

؟ یدرک یم نوشراک یچ _

دیدنخ یم و دوب هتخادنا نییاپ ار شرس داشرف :

 هیاسمه ِییاپمد و شفک .اب بوج وت متخادنا _یم

مدرک یم ور راک نیمه مه .اه

دیسرپ یدج ینحل اب شرآ :

تاه  یگچب وت ور تداع نیا طقف ینئمطم _

مدرک مگ ور مکنیع هک هحبص زا نم ؟ یتشاد !

ور و داد اضر هب ار شیاه  تراک زا یکی داشرف

تفگ شرآ :هب

یمن یدزد غرم  مخت هگید مدش گرزب یتقو _زا

شاداد منک .

یروآدای ایرو هب ار تبون وسیلا دندیدنخ یگمه
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تفگ داشرف دعب و نم هب هراشا واب درک :

؛وت دندموارد بآ زا دزد و زابرسپ هک اتود _نیا

هراکیا هچ مینیبب وگب !

داد یزاب ار شتسد ِنایم یاه  تراک ایرو .

ال خرب شا  ینیب . متخود مشچ شتروص هب رظتنم

رگا لک دوب؛رد شارت  شوخ یدایز اضر، ِینیب ِف

یم روتکاف شا  هنوگ یور ی هیخب یاج نآ زا

تشاد یصقن یب هرهچی ، یتفرگ .

هاگن زا هک مدید و دناخرچ نامنایم ار شهاگن

تفگ ًاتیاهن و تفرگ روتکاف اضر هب ندرک :

. تساسراب الهقما عدروم ۲۷_میت زورما . هملا س

مدش دنمق عال رتخد هی هب حبص !

نآ زا لبق نم و دیدنخ سیلا شرخآ هلمجی اب

رکف دوب هتفگ هک مجالیت هب دخرچب یرطب هک

رخآ هلمجی ًاصوصخ ؛ مدرک !

ار داشرف مود ِراب یارب یرطب و دناخرچ ار یرطب

تفرگ هناشن .

ار شت مجال سیلا ای اضر رگا مدوب نئمطم

هجیتن هب دنتسناوت یم رت تحار ، دندرک یم تواضق

میتشادن شدرومرد یتاع طاال چیه ام، اما دنسرب !

تفگ و درک شهاگن قیقد داشرف :

یمن کسیر شرس ! ههاجنپ ، هاجنپ تلوا هلمجی _
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ره مدوخ ؛ هیقطنم یلیخ مه ترخآ هلمجی منک.

منک یم شا  هبرجت حبص .

دیدنخ شرآ :

هیگنشق ی هبرجت -!

تفگ داشرف یتقو ایرو ِتروص هب متخود مشچ :

_۲۷ تسین .ستلا

ار یتراک اما دشن داجیا ایرو ِتروص رد یرییغت

داشرف فرط هب تفرگ شتسد یاه  تراک ِنایم زا

تفگ :و

ًاقیقد _۲۷ هملا !س

#21

اج مساوح نم اما تفگ یم یزیچ تشاد سیلا

تساوخ یم ملد و ایرو مجالت ِرانک دوب هدنام

مادک دمهفب هک یمدش قیقد داشرف هظحل نامه

یسک چیه یارب راگنا اما هدوب غورد شا هلمج

تشادن تیمها عوضوم !نیا

هک یشخرچ حِلا رد ِیرطب هب مداد ار مساوح
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لیم ِلا مک اب نم و ، لگهام و نم ِنیبام داتسیا

لگهام هب مدرک شراذگاو .

لگهام اما مدوب هدینشن الً صا ار مجالِتسیلا

مه لوا نامه داد؛زا صیخشت ار شغورد اجرد

ار هیقب راک و دوب بوخ یدایز یزاب نیا رد

درک یم تخس .

نیا ! شراد خاش یاه  غورد و شرآ هب دیسر تبون

ییانشآ سلا تشه _ تفه و مدوب رَب زا ار درم

تسار شا هلمج مادک ممهفب مَد رد ات دوب یفاک

حملا لماش یرطب ِفطل اما غورد مادک و تسا

؛ داتسیا داشرف هب ور مه زاب نیاراب و دشن

یتراک و دروخ ار شرآ ِغورد ِلوگ هک یداشرف

درک تفایرد .

عمجرت ار مساوح نم و اضر هب دیسر تبون

توکس رد یگمه و درک یم رکف تشاد . مدرک

دندرک یم شهاگن .

هدنام متسد رد هک یتراک راهچ هب مداد ار مهاگن

تفگ اضر و :دوب

قفومان یدزمان ،هی لگهام اب جاودزا زا لبق -نم

مدنوخ راب ود ور ییامنهار مود .کالس متشاد .

هسفرک شروخ الهقما عدروم یاذغ !

منک شزادرپ ار شیاه هلمج تسرد نآهک زا لبق ،
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تفرگ هناشن ار نم دش، هدناخرچ هک یا یرطب .ِرس

یم مهاگن رظتنم هک مدرک هاگن اضر تروص هب

دراد؛ تسود سفرک شروخ متسناد یم درک.

اما شمدوب هدینش لگهام مجالِت ِنایم یرابدنچ

لگهام اب شجاودزا زا لبق دزمان ِنتشاد درومرد

متسناد یم مه یفرط .زا متسناد یمن یزیچ هن؛

رظن هب دیعب و تسا فیرش ی هدناوخ  سرد هک

ِدیدجت شا،  یلیصحت ی همانراک رد هک دیسر یم

دشاب هتشاد هیاپ .

داد مناکت لگهام :

هگید ودب _!

هلمجی نآهک ِلا متحا . مدرک هاگن اضر هب هرابود

دوب دایز یلیخ دشاب غورد شمود !

متفگ ددرم :

غورد شیمود _...

ییوربا و داتفا ایرو هب مهاگن هظحل کی یارب و

درب باال سوسحمان !هک

شا  هراشا اراب هلمجما و هدرک راهم ار مبجعت

متسب یرگید ِروج :

تسین _!

ایرو هک ییاج ِیلا وح مهاگن هرابود یبنآهک و

متفگ ، دتفایب دوب هتسشن :
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یتشادن دزمان لگهام زا لبق ؛ هغورد شیلوا _.

و هتساوخ اما ایرو ی هتفگ هب مدوبن نئمطم

هک اضر و مدوب هداد رییغت ار مرظن ، هتساوخان

نآ هزات ، تراک ِنتفرگ یارب درک زارد ار شتسد

ایرو ِندناسر بلقت مدش هجوتم هک دوب عقوم ،

هدوب زاسراک .

دیسرپ شرآ و مداد شتسد هب یتراک ددرم :

؟ یدنوخ راب ود ور سلا هی ًاعقاو _

تفگ لگهام و داد ناکت رس اضر :

دنچ ناتسرامیب وت ندش  یرتسب و فداصت ِرطاخب _

یم راچان دعب و هنوم یم بقع هسردم زا یهام

هنوخب ور هیاپ نوا هرابود .هش

دیسرپ یم شفداصت ِنوچ و دنچ زا تشاد شرآ

یور هک ایرو ِهاگن ِیپ دوب هتفر مساوح نم اما

زا ار مهاگن مدشن قفوم . دیخرچ یم متروص

بیجع ؛ دندوب بیجع شنامشچ . مریگب شنامشچ

کرد لباق ریغ !و

هک تفگ یم یفداصت زا بات بآو اب تشاد لگهام

و هتخادنا بقع شا  یگدنز زا ار اضر سلا کی

یم یزیچ ِلا بند ایرو یاه مشچ رد متشاد نم،

تسیچ متسناد یمن ًاتقیقح هک متشگ !

رسپ نیا اب مدوب هدرک هبرجت ار یبیجع ِزور !
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 یگدنز مامت رد یرگید ِتقو چیه هک ییاه  هبرجت

دوب هداتفاین قافتا .ما

یم ار شت مجال تشاد لگهام ، مدمآ هک مدوخ هب

اضر ِفداصت ِنداد حرش زا یربخ رگید و تفگ

دوبن .

#22

هب ار ناشتواضق یرطب ، تفگ هک ار شت مجال

االً متحا هک دوب شرآ طقف . درپس یمدآ بوخ

مه ًافاصنا و دیایبرب لگهام ِسپ زا تسناوت یم

داد صیخشت شت مجال نایم زا ار غورد بوخ .

هشیمه الف خرب اما نم، هب دیسر تبون هرابود

یاج مساوح ؛ ندرک  یزاب یارب متشادن زکرمت یلیخ

و حبص ِتاقافتا ِنایم رد تشاد و دوب یرگید

یمدز هسرپ رصع .

و منک زکرمت رتهب ات متخود یرطب هب ار مهاگن

متفگ ًاتیاهن :

تدش هب گس .زا هیدراه مات الهقما عدروم رگیزاب _
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شیپ هام هس مرسپ  تسود نیرخآ .اب مسرت یم

مدرک تاک .

هک دورن لگهام و شرآ ِغارس یرطب مدرک وزرآ

دندرک یم ور ار مراد خاش ِغورد اجرد تفر یم .رگا

و داد ناشن ار سیلا یرطب دش؛ هدروآرب میوزرآ

تفگ :سیلا

ات ًانئمطم سپ ؛ یلگنیس وت همدای یتقو زا _نم

یدوبن هطبار وت شیپ هام !هس

دش دنلب شرآ یادص :

و کج ِقشاع ورس هک ینودیمن وت هگم _اباب

؟ هرونوج

تریح هک ینحل واب درک شهاگن بجعتم سیلا

تفگ ، تشاد :

مه گس هی هک یدوب هتفگ یمیگاه. تسار _

هتشاد .

درک شهاگن پچ پچ شرآ :

مدوب هتفگ هک هبوخ ._حاال

متفگ و متفرگ سیلا تمس هب ار تراک :

متشاد اتود هن؛ مه هنود !_هی

دیسرپ و تفرگ ار تراک :سیلا

؟ یدوب یک اب شیپ هام هس ات _وت

داد باوج نم یاج هب لگهام و مدرک ثکم :
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یمان دوعسم !_اب

داد ناشن شنکاو :سیلا

؟ سپ دش یچ ! متسنود یمن _هع!

متفگ و مدیدنخ :

تسین هک غاد یلدنص _!

داشرف و یزاب ِندرک ادیپ همادا هب داد تیاضر

هدرک هدامآ لبق زا دیسر یم رظن هب هک مجالیت

هب متشاد هرابود نم، و تفگ ًاروف ار ناشدشاب

ناشمادک دوب هدشن صخشم هک ایرو هلمجی ود

مدرک یم رکف ، غورد مادک و هدوب تسار .

یزاب هرابود ، تفرگ ار داشرف ِغورد هک لگهام

دش عمج نم ِساوح و ایرو هب دیسر .

 تراک ،هب مزودن شتروص هب نآهک یارب ار مهاگن

مدینش ار شت مجال و مداد شیاه :

تاینبل .زا مدش جارخا هاگشناد زا رخآ _سِلا

ئرهلا الهقما عدروم میت . مرفنتم !

دش دنلب شرآ یادص :

؟ اسراب ای ئرلا هرخ _باال

درک شهاگن توافت یب ایرو :

دیاب هگید ونیا _...

ار شا هلمج ، شندش تباث و یرطب ِندناخرچ واب

تسب :
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هگب ورس _!

هک دوب هدرک ظفلت یروط نآ تسرد ار ممسا

ادا حضاو ار شفرح هس ره و متشاد تسود

دوب هدرک !

و فاص هک یا یرطب ؛ مداد یرطب هب ار مهاگن

دوب هتفرگ هناشن ار نم میقتسم .

دوب دلب بوخ و دیوگب هچ تسناد یم دوب. گنرز

دهد یزاب ار شیاه  یمیت .مه

یلیخ ، تاینبل درومرد . مدرک رکف شت مجال هب

متشاد کش لوا هلمجی درومرد اما مدوبن نئمطم .

ندش  جارخا ، متسناد یم هک یا هچخیرات هب هجوت اب

دیسر یمن رظن هب نهذ زا رود یلیخ هاگشناد زا

دوب هدش هک مه مدوخ ِیواکجنک ِعفر یارب ،اما

متفگ و مدش یبیخلا ار لوا هلمجی :ود

هغورد موس هلمجی _!

درک مهاگن فرح یب هظحل دنچ یارب .

ارچ متسناد یمن . مدرک ظفح ار مهاگن یتخس هب

ما هدرک هابتشا دیوگب هک مدوب رظتنم هظحل ره

ِفک درک،هب زارد متمس هب ار شتسد یتقو اما

مدرک هاگن شا خیلا ِتسد .

مدوب هتفرگ تسرد ار شغورد ؟ دوب تراک ِرظتنم

؟
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شا  یلبق یاه هلمج سپ ...

هدنام  یقاب ِتراک ود زا یکی و مدرک شهاگن ددرم

مداد شتسد هب .ار

***

#23

نیتوکین #

یعم ال قیاقش #

رد مه ایرو ِندناسر بلقت هتبلا ؛ مدرب نم ار یزاب

دوبن ریثات یب مندرب !

هزایمخ ؛سیلا دندوب دولآ  باوخ و هتسخ هچباه

هگن زاب روز هب ار شیاه کلپ لگهام و دیشک یم

دوب هتشاد .

متفگ و متفرگ سیلا تسد زا ار اه تراک :

منک یم عمج ور نیااجاه نم . دیباوخب دیرب _.
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وردح دش دنلب شیاج زا هتساوخ ادخ زا لگهام

تفگ یمداد شندب هب یسوق و شک هک :یلا

ورس یسرم -!

مه و مدوب هدیباوخ بوخ مه یمندمآ. مباوخ

عفلا و دوب ریگرد منهذ .

عمج ار نیمز یور هدشی وپال شخپ یاه  تراک

زا داشرف هک یلا وس ِیپ تفر مساوح و مدرک

دیسرپ ایرو :

یمنیآ؟ _

 تراک و نیمز یور اج نامه ار مهاگن مدرک یعس

ِنتفگ ریخ بشهب و مراد هگن هدش  شخپ یاه

درک ترپ ار مساوح لک هب لگهام .

هلپاه زا نتفر باال حِلا ،رد مداد هک ار شباوج

تفگ :

یم عمج ور اهاج نیا ادرف . باوخب دوز ماوت _

لگنج میرب میاوخ یم دوز ِحبص . مینک .

شدیدن هتبلا هک مداد ناکت شیارب یرس .

و متشاذگ هبعج ِلخاد و مدرک هتسد ار اه تراک

ِزاب ِرد زا هک مدرک هاگن سیلا زا یریوصت هب

شرس ارباال شیاهوم تشاد دوب؛ ادیپ ناشقاتا

یدایز مدز. شتروص هب یدنخبل درک. یم هجوگ

تسد شرآ هک ینارتخد ِمامت زا رتابیز دوب؛ ابیز
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تشاذگ یم ناشیور .

مدید نادیم رد یناهگان شرآ و دز میارب یکمشچ

تفرگ رارق .

واب متفرگ شرآ یوم رپ یاپ ِقاس زا ار مهاگن

ِترش یت و یبآ و درز ِکراولش زا ندش در

تنطیش اب هک مدیسر شیاه مشچ ،هب شگنرمه

درک یم مهاگن .

رد ِنتسب حِلا ورد هریگتسد یور تفر شتسد

تفگ :

تسین هئارا ِلباق هگید شدعب هب نیااج ._زا

مدیدنخ و مدرک شراثن یشحف .

حِلا ورد متشاذگ زیم یور ار اه تراک هبعجی

اهو یکاروخ هدشی خیلا یاه  فرظ ِندرک عمج

درک بلج ار مهجوت ایرو ِروضح هک مدوب اه ناویل .

هک یقاتا هب داشرف اب هارمه شیپ ی هظحل دنچ

هتفر دننک هدافتسا ًاکرتشم دوب رارق االً متحا

ِنایم دوب هداتسیا فرح یب و هتشگرب وحاال دوب

.هلا

اج مناتشگنا ِنایم ار فورظ مامت مدرک یعس

هب مه ییارذگ ِهاگن ، ندشدنلب حِلا رد . مهد

دندرک منامیشپ شنامشچ اما متخادنا ایرو ِتروص !

یتسیابردور یب و میقتسم درک؛ یم مهاگن تشاد !
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هچ هک مدیسرپ یم ًاعطق دوب، رگا یرگید ِسک ره

زور کی نیا رد یردق هب مزغم اما تسا شگرم

هدرک رابنلت رسپ نیا هب عجار هدشن لح ِتاضراعت

تساوخ یمن ار شرتشیب رگید هک .دوب

زا یپهلااه زا یکی اما متشاد ندشرود ِدصق

یکی و مراد شرب هک مدش مخ ؛ داتفا متسد

هدمآ  شیپ ِطیارش هب یتخبدب .اب داتفا ناشرگید

ِشخپ هک ییاه  همخت تسوپ وهب مدرک هاگن

دندوب هدش نیمز .

و درک زارد تسد ایرو منک، یتکرح نآهک زا لبق

ناشهگن مناتشگنا ِنایم روز هب هک ار یفورظ

هلصاف نیا زا شنلکدا یوب . تفرگ ار مدوب هتشاد

دوب رصع تاقافتا ِرگ یعادت ،!

دیسرپ و متفر بقع یمدق هتساوخان :

؟ یرادرب مه اب ور همه یراچان _

هک یناتشگنا ؛ مدرک هاگن شا  هدیشک ِناتشگنا هب

ار ناویل و یپهلا دنچ نآ یتحار نم،هب الف خرب

دندوب هداد اج ناشدوخ ِنایم .

مدیشک باال شیاه مشچ هب ندیسر یارب ار مهاگن

ریز تسرد هک یا هیخب هس نآ یور مدرک ریگ اما

یلیخ هک دیسر یمن رظن دوب؛هب شتسار مشچ

دشاب یمیدق .
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مداتسرف نوریب ار مسفن .

نیا ات ارچ سپ ؟ مدوب هتفرن بقع مدق کی رگم

؟ میدوب کیدزن !دح

#24

یزاب تشاد مزغم . داتفا نییاپ مهاگن هرابود

هدش  هدیچیپ ی هدیشک ِناتشگنا نیا و دروآ  یمرد

یم روصت یرگید ِطیارش اجو رد ار فورظ رود

ماجنا یراک هچ ناتشگنا نیا اب نیاهک ِرکف درک.

دروآ یم مرد اپ زا هظحل نآ تشاد دوب، هداد !

نیا اما منزب سپ ار منهذ ریواصت مدرک یعس

دندوب یندشن مار ، مراکفا زا تسد .

ادیپ هناخزپشآ تمس هب ار مهار و مدز کلپ

ح ورد متشاذگ کنیس ِلخاد ار یپهلا ود . مدرک

ِیقبام و دمآ دمآ؛ هک مدوب بآ یامد ِمیظنت ِلا

و دیخرچ و تشاذگ یپهلا ود نآ ِرانک ار فورظ

ییوش  فرظ ِکنیس ِرانک هک یتنیباک هب دز هیکت

.دوب
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ییوش  فرظ عیام و چاکسا ، شروضح هب هجوت یب

نآهچ ره ِنتسش هب مدرک عورش و متشادرب ار

ِتمس تشاد مساوح اما دوب کنیس ِلخاد هک

تنیباک هب دوب هدز هیکت هک یرسپ ِیلا وح ، تسار ،

یمدز هسرپ .

کیو ما. یچم تعاس ِتمس هب مدناشک ار مهاگن

رگید هچباه زا مادک چیه وزا دوب دادماب ِمین

دوبن یربخ .

یمندش ار شروضح ؛ متخادنا ایرو هب یهاگن مین

درک لمحت هلصاف نیا وزا تعاس نیا .نیااج،رد

اب یمدش هک ار هلمجیا نیرت  هنامرتحم و یقطنم

منک،هب ناونع ار شروضح زا ما یتیاضران نآ

مدروآ نابز :

؟ یباوخب یمنیر ارچ _

دشن داجیا شنداتسیا ِتلا ح رد یرییغت :

مسرپب ور یزیچ هی تزا ماوخ یم نوچ _.

متسار تسد رد چاکسا و مپچ تسد رد ناویل

دندش فقوتم !

مخرچب شتمس هب یمندش رگید .

ار چاکسا یلاهک حرد و مداتسرف نوریب ار مسفن

،اب مدیشک یم ناویل ِلخاد ساوسو اب نیاراب

هدش مارآ دح نآ ات ارچ متسناد یمن هک ییادص ،
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مدیسرپ :

یچ؟ _

ِندیشک بآ هب مدرک عورش درک. متیذا شتوکس

مداد یم ناکت تعرس اراب مناتشگنا . یفک ِفورظ

هک ار ناویل نیرخآ و موش خالص رتدوز ات

ِتوکس زا وطالین ینامز ، متشاذگ ناکچ بآ ِلخاد

تشذگ یم دوب هداتسیا مرانک هک یرسپ .

کشخ حِلا ورد مدرک ادج لور زا یلا متسد

ار شتوکس داد تیاضر هک مدوب مناتشگنا ِندرک

نآ دوب؛ یدج یصاخ ِروط کی شیادص ؛ دنکشب

شهاگن و هدرک دنلب رس درک یم مراداو هک یردق

منک .

مدیسر و متشذگ هیخب یاج زا نیاهک ِضحم هب

تفگ ، شنامشچ :هب

لوغشم ور نم نهذ حاال ات رصع زا یزیچ _هی

هدرک .

بل هب متخود مشچ دوب؛ هتساوخان مندرک مخا

ناشتلا ح هب تفر مساوح و شیاه .

هراد یروجدب هک هلمج ؛هی یتفگ یزیچ هی _وت

یمهر هار مباصعا .ور

مدرک یعس و مداد شنامشچ هب ار مهاگن هرابود

مروایب رطاخ هب ار دوب هدش لدب ودر هک مجالیت
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متفگ دهد، همادا ار شفرح نآهک زا لبق :و

و یدروآرد نم ِقاتا زا رس ، مدوب باوخ یتقو _

یچ یتشاد راظتنا ! میدنوسرت گرم ِدح رس ات

؟ تیعضو نوا وت مزا یونشب

دمآ متمس هب یمدق .

متفرن بقع .

تفرگ ارباال شتسد :

یممگ هشاب المز مه زاب ؛ متفگ تهب یرصع _.

هنم ِقاتا مه نوااج . یقاتا یوت وت متسنود یمن

تندیسرت وت. هب شنداد مرظن ِنتسنود ِنودب هک

هگا یتح و هدوب نکمم ِشنکاو نیرت  یعیبط مه

مدینش یم تزا تیعضو نوا وت مه هاریبودب

هلمج هی وت... طقف مدش؛ یمن تحاران ًاعطق

مرس وت شندش رارکت هک هلمجیا هی ... یتفگ

هک یتفگ مهب ، هظحل نوا وت یمهنک. مجیگ

یم رکف یچ ره نم، ؛و ییاضر و لگهام ِتسود

هلمج نوا زا ور تقیقد روظنم منوت یمن منک،

هب ور هیضق نیا ارچ هک ممهفب منوت یمن ! ممهفب

هیرگتا هک یتقو مه نوا ، یدرک یروآدای نم

دوب هتفرگ !

#25
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و متشاد هگن شتروص یور یتخس هب ار مهاگن

نوریب ، عطقنم ار دوب هدش سبح هک یسفن

مداتسرف .

نم و دوب حیضوت ِرظتنم دوب؛ یدب ِطیارش ،

متشادن یحیضوت !

هک مسر یمن هجیتن منک،هب یم رکف هک یچره _

وت وت... ! یروآدای نوا زا هدوب یچ تروظنم وت

قاتا وت ارچ ارچ... نم... هک یدرک یم رکف ...

ح هک یناتشگنا یور مکحم ار هدش هلا چم ِلا متسد

هلصاف هک هچره ایرو، و مدیشک دندوب کشخ اال

ملباقم تسرد و درک یط دنلب یمدق اراب دوب

داتسیا .

هک یشیر هت زا اما متفرگ باال هتساوخان ار مرس

متفرن رتارف دوب، شتروص یور .

نآ ؛ هناخزپشآ نیا رد اهنت بش؛  همین ود تعاس

دوب لا حم دوب، مهجوتم هک یماهتا ِدوجو اب مه

دوب لا حم منک؛ شهاگن !هک

ورس _!



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هیبش درک؟ یم ظفلت بیجع ار ممسا ردق نیا ارچ

نآ ؛ دندز یم ادص ار ممسا سلااه هک یناسک هب

ممسا ِفرح هس ِمامت هک صاخ یساوسو اب مه

دننک ادا ناسکی .ار

دیسرپ ار شلا وس ایرو اما متفرگن ارباالرت مرس :

؟ مقاتا نوا وت ارچ نم یدرک یم رکف _وت

یور ییاج مهاگن و مدرب بقع ار میاهاپ زا یکی

متفگ یتقو دوب شندرگ :

مدرک یمن یرکف چیه !_نم

هب اما مربب بقع متشاد میمصت مه ار یدعب یاپ

تفرگ ار میوزاب ، مدروخ ناکت نآهک ضحم .

دمآ رد میادص :

؟ ینک یم یچراک یراد _

درک رتشیب میوزاب یور ار شناتشگنا راشف :

؟ یرب یاوخ یم ارچ ؛ مینز یم فرح میراد _!

یسکا یاج هب هک یزیچ اما مدیشک یقیمع سفن

دوب شنلکدا یوب دش، ما ییاوه یاه هار ِبیصن ژن

متسرفب نوریب کیاج ار شمامت دش ثعاب .و

هدشی  هدیچیپ ِناتشگنا و دوب میوزاب هب مهاگن

متفگ یتخس اب یتقو شرود :

مینزب فرح ًادعب _.

درک اهر ار متسد :
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ور نم هک هلا وس هی ِباوج طقف ؛ میرادن یفرح _

یممر شندینش اب هک هتشاد هگن !نیااج

نیااجورد یمدش رگم اما مدوبن نتفگ  غورد ِلها

تشذگ یم مرس رد هک نآهچ ِتقیقح ، طیارش نیا

؟ مروایب نابز هب ار

متفگ یتقو دشاب یداع منحل مدرک یعس :

ور هلمج نوا متفگ یروط  نیمه . متشادن یروظنم _!

داد ناکت :رس

._هن

یم نوریب شقاتا یمدش؛زا باوخ یب یسک شاک

یمداد تاجن ارم و !دمآ

منامشچ رد ار زجع دیاش ات مدرک شهاگن ًاراچان

هک شهاگن اما درادرب مرس زا تسد و دنیبب

یلیخ مدآ، نیا . دیرپ مرس زا زیچ همه ، مدرک

هدنارورپ منهذ رد لگهام هک یزواجتم زا رتشیب

ناشریوصت هک ییاهزواجتم . تشاد تیباذج دوب،

یناتسریبد یاه  هچبرسپ ای متشاد مرس رد ار

زا مدآ هک ییاهدرم ًاتیاهن وای اهدرمریپ ای دندوب

یکی نیا اما درک یم ادیپ یدب ِسح ناشندید ،

هک دیسر یم رظن هب لا حم و دوب باذج یدایز

هچ رگید ؛ دونشب ،هن دراذگب یسک یور تسد رگا

؟ زواجت هب دوب یزاین
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وات مداد بات ششارت  شوخ ِینیب یور ار مهاگن

عمج ار هیضق و میوگب یزیچ هک مدرک زاب بل

تفگ و دمآ فرح منک،هب :

ی هرابرد ... لگهام هنکن ... هنکن _...

دنک لماک ار شا هلمج تسناوتن .

شزا هک نآهچ ؛ متسب یا هظحل یارب ار میاه کلپ

دوب هدش هتفگ ، مدیسرت .یم

هرابود هک متشگ یم مهاگن یارب یدصقم ِلا بند

تفرگ ار میوزاب :

؟ نتفگ یزیچ اضر ای لگهام _هرآ؟

و دیخرچ مهاگن . دندش دایز میاه  سفن تعرس

شنهاریپ یاه  همکد یور رخآ ِتسد و دیخرچ

دنام تباث .

؟ ینز یمن فرح ارچ _

مریگب ارباال مرس هک دش ثعاب شناتشگنا راشف .

بیجع و دوب یبصع شنحل :

نتفگ سپ _!

#26
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ایهم ندرکراکنا ِطیارش یمدز. دنت تشاد مبلق

دوب یتوکس ، دمآرب متسد زا هک یراک اهنت ؛ دوبن

داد متسد راک !هک

نانچمه اما شهاگن درک؛ اهر ینآ هب ار میوزاب

بل ؛ دیوگب یزیچ دمآ دوب. لفق میاه مشچ یور

هک دیسر رظن هب اما دندروخ ناکت شیاه

تشاد ار شدصق هک یزیچ ِنتفگ زا دش فرصنم .

دعب ی هظحل دنچ و دز رود ار زیم ؛ تفر بقع ،

شمدیدن رگید .

اهنت ما هتخیر مهب ِنهذ اراب نم و دوب هتفر

دوب هتشاذگ .

مدیمهفن دش؟ !هچ

ِکرد وزا هداتفا یدب ِقافتا هک متسناد یم طقف

هقبطی هب تساوخ یم ملد . مدوب زجاع شتایئزج

هب دیاب یکی منک؛ رادیب ار لگهام و مورب باال

یمداد باوج نم !وساالِت

متسد و مدناخرچ یخیلا هناخزپشآ رد ار مهاگن

قرب دیلک ِندرک شوماخ یارب تفر .

ناکت میاج زا اما دش کیرات هناخزپشآ یاضف

یراک نیلوا و یکیرات نیا هب متشاد زاین ؛ مدروخن

و دوب ما یسفنت متیر ِندرک میظنت ، مداد ماجنا هک
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ی هقیقد دنچ یاه  هدینش مدرک یعس هزات شدعب

منک لیلحت و هیزجت ار ایرو ِیبصع ِنحل و شیپ

مدشن قفوم یکی نیا رد .اما

نآ ره هلا؛ ِنشور یاضف رد مدناخرچ ار مهاگن

ار شباوج ؛ دشن یربخ اما ددرگرب مدوب رظتنم

دوب هتفرگ !

ار لگهام متشاد هک متفر باال حیلا رد هلپاه زا

ار هیضق نیا یناهگان ردق نیا دیابن ؛ مدرک یم تنعل

یم نم یارب الً صا دیابن ؛ تفگ یم نم یارب

راهچ ، مدید یم ار مدآ نیا رگا یلیخ نم . شتفگ

مامت شدعب و دوب زور .

تنعل ار مدوخ نیاراب ، متفر هکباال ار هلپاه

ات مدوب هدش لگهام ِچیپاپ نیاهک یارب مه . مدرک

مه و ممهفب ار اضر اب شا  یحبص ِرس ِثحب ِتلع

لیوحت ایرو هب طیارش نآ رد هک هلمجیا یارب

مدوب هداد !

دز گنز مرس رد شیادص و مقاتا ِرد هب مدیسر

مرظن ِنتسنود ِنودب هک هنم قاتا مه نوااج "

وت هب شنداد ".

مدرک شزاب و مدرشف هریگتسد یور ار مناتشگنا

نیااج . متفر شلخاد یتوافتم ِسح اب نیاراب و

؟ دوب شقاتا !
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اتود ؛ تشادن رتشیب قاتا راهچ اضر ِیردپ یوالی

نم هب ار قاتا نیا لگهام باال. اتود و نییاپ

اضر و شدوخ قاتا یور  هبور هک یقاتا دوب؛ هداد

!دوب

مدناخرچ قاتا ِیکیرات رد ار مهاگن و متسب ار رد

رارق هرجنپ رانک هک هرفنیا کت ِتخت هب مدیسر و

نآ سپ دوب، ایرو یارب قاتا نیا رگا . تشاد

دوب شدوخ هب قلعتم مه تخت .

یک؛ زا ًاقیقد متشادن رطاخ هب درک. یم درد مرس

هب دوب هتشگرب هرابود لگهام درک. یم درد اما

یم نانیمطا تشاد یمدز؛ فرح تشاد و مرس

تسا تسرد شیاه  هتفگ هک .داد

هبل متسشن . تخت تمس هب متفر و مدز شسپ

شومارف دیاب . متفرگ مناتسد ِنایم ار مرس و شا

مدوب هدید و هدینش زورما هک ار هچره مدرک .یم

شقن میاه کلپ تشپ هک ایرو ِهاگن مدرک یعس

منزب سپ ار دوب هتسب .

یمن ، تسیک تخت نیا بحاص متسناد یم هک حاال

مباوخب شیور لبق ِیتحار هب !دش

***
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نیتوکین #

یعم _ال قیاقش #

مدید هک یریوصت نیلوا ، مدرک زاب هک مشچ

شنامسآ ، زورید الف خرب هک دوب ایرد ریوصت

یبآ شگنر و دوب فاص .

و مریگب ریوصت نیا زا مشچ متسناوت یتخس هب

؛ مزودب دوب قاتا نورد هک یتعاس 10هب حبص

دوز ِحبص هک دوب هتفگ بشید لگهام و دوب

دنراد ار لگنج هب نتفر دصق !

هتفر نم یب دنکن مدش؛ دنلب میاج زا باتش اب

؟ دندوب

هب تسد هک یلا حرد و مدز رانک ار هفحلم

نوریب قاتا زا تعرس ،هب مدیشک یم منامشچ

متفر .

چیه و دوب هتفر ورف توکس رد نامتخاس مامت

یمندمآ ییادص .

اضر و لگهام هب قلعتم هک یقاتا ی هتسب ِرد هب

رد ار مدیماان ِهاگن شدعب و مدش هریخ دوب
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هک یا هطقن زا هک نییاپ هقبطی زا ییاضف

مدنادرگ دوب ادیپ مدوب هداتسیا .

؟ دندوب هدرکن مرادیب ارچ

ار مهجوت هک یزیچ نیلوا و متفر نییاپ ار هلپاه

بشید هک دوب ییاه  همخت تسوپ درک، بلج

منک ناشعمج نیمز یور زا مدوب هدرک شومارف .

،و شرآ و سیلا قاتا تمس هب مدناشک ار مهاگن

مدیرپ اج ،زا لگهام یادص ندینش :اب

؟ یدرگ یم یچ لا بند ورس؟ هیچ _

یور دوب هتسشن ؛ شمدید هناخزپشآ ورد متشگرب

ریش یناویل و یروخاذغ ِزیم یاه  یلدنص زا یکی

شا  هدرک فپ نامشچ ِنیبام ار مهاگن دوب. شتسد

مدرک اج هباج :

؟ نیتفرن _

هک نآ زا لبق و درک کیدزن شناهد هب ار ناویل

تفگ دشونب ار شیاوتحم :

 هقیقد هد هزات هک مدوب نم نوشنیرتزیخرحس _

مدش رادیب باوخ زا تس .

یاه  همخت تسوپ و نیمز تمس هب مدش مخ

متفگ و مدرک عمج ار میاپ لباقم :

نیتفر امش و مدشن رادیب نم مدرک رکف _!

تفگ شدوخ هب صتخم نحل :اب
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میراذ یمن اج هک ور !_وت

متسد رد هک نآهچ و هناخزپشآ تمس هب متفر

و یبزهلا هسیک رد مدرک خیلا ار مدوب هدرک عمج

متفگ میاه تسد نتسش ماگنه :

میرب رتدوز شاک عهیلا؛ اوه _!

دیسرپ و درک هراشا شناویل :هب

منک؟ مرگ ریش تارب _

زا دوب هتفگ هک مداتفا ایرو هلمجی دای هتساوخان

هب مدش ترپ شدعب و تسا رفنتم تاینبل

نیمه رد هک یبش همین ود ِتعاس ِتارطاخ

مقر لگهام رهوش ردارب و نم نایم ، هناخزپشآ

دوب هدروخ .

لباقم یلدنص و مدرک دازآ ار هدشما سبح سفن

هک ییادص واب متسشن ؛ مدیشک شیپ ار لگهام

متفگ ، مدوب هدروآ شنییاپ :

لگهام منک فیرعت تارب ور یزیچ هی دیاب _.

دروآ کیدزن ار شرس :

یچ؟ _

متفگ و مدرک هاگن شناویل خِیلا یاضف :هب

هدیباوخ نم و لحاس رانک نیتفر امش هک زورید _

کی اما هن؛ هک قافتا . داتفا یقافتا هی مدوب

اب هک دوب هتشذگن مندیباوخ زا رتشیب مه تعاس
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مدش رادیب ادصورس .

درک یم مبرطضم شنامشچ هدشی عمج .حتلا

همادا و منک لر تنک ار میادص ناجیه مدرک یعس

مداد :

هقاتا وت ایرو مدید و مدرک زاب مشچ _.

مدنارپ اج زا دیشک هک ینیه .

مدوب هتفگ !دب

و متفرگ باال شندرک تکاس ی هناشن هب ار متسد

متفگ :

مامش اب هدرک یم رکف ؛ مقاتا وت نم هتسنود یمن _.

قاتا زا هرادرب یزیچ دوب هدموا .

#28

دوب دامتعا یب شهاگن .حتلا

متفگ و مدش هریخ شنامشچ :هب

لگهام مدز دنگ هک منک یم رکف _!

دز سپ ار شناویل :

یمیگ؟ یراد االن ارچ ورس؟ هدش یچ _

دشاب شخب نانیمطا منحل مدرک یعس :
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یچره طقف . مگب تارب زورید دشن ! هدشن یزیچ _

روجدب هک منیب یم منک، یم رکف شهب و هرذگ یم

هدیرپ باوخ ؛زا متشادن مه یریصقت مدز. دنگ

مه باوخ زا لبق ًاقافتا و مدوب جیگ ؛ مدوب

فیرعت مدآ نیا زا وت هک یتانایرج هب متشاد

زاب مشچ نک رکف .حاال مدرک یم رکف یدوب هدرک

شمدید قاتا طسو و مدرک !

متساوخ یم نم و دوب هدنام زاب لگهام ناهد

دریگب مارآ ملد هک منک فیرعت یروط ار هیضق :

غیج منک. رکف تسرد یتح متسنوتن هظحل نوا _

مدیمهف یمن الً صا مدز. ادص ور ووت مدیشک

یم یهاوخرذع مزا تشاد یمهگ. هراد یچ هک

نم هک متفگ شهب سامتلا اب قمحا ِنم و درک

متسه اضر و وت تسود !

مداتسرف نوریب ار مسفن ، مدیسر هک اجنیا .هب

حاال هک ییاهوربا و زاب ناهد اب نانچمه لگهام

رد ار مهاگن درک. یم مهاگن ، دندوب هتفر باال

مدناخرچ شتروص .

روج و عمج ار شناهد دش، راد همادا هک متوکس

تفگ و درک :

بخ _!

مدیشک بقع ار :هنتما
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نیمه _!

یچ؟ شدعب _

مدوب هتفرگ مارآ :

تفر . یچیه _.

؟ نیمه _

تشاد مه قح دوب. هدشن ارجام هجوتم زونه !

ریگ هناخزپشآ رد بش همین ار وا هک ایرو

دوب هدرکن شچیپ لا وس و هتخادنین !

مداد حیضوت :

یداع دیاش هلمج نوا مدز. دنگ مدوخ رظن _هب

راگنا ؛ تشاد یحاضتفا موهفم و انعم اما دوب

نم نوچ هنک محر مهب مدوب هتساوخ شزا

ماهامش تسود !

دیشک شیپ هرابود ار شناویل :

یب هدرک دوخ یب ! ترس یادف ! یتفگ هک یتفگ _

قاتا وت هدموا هزاجا .

متفگ و شتروص هب مدش قیقد :

هدوب شدوخ ِقاتا _!

تخادنا باال هناشیا لگهام :

هدموا یم تقو ره . تسین هک شیصخش قاتا _

هش یمن لیلد نیا . قاتا نوا وت هتفر یم اجنیا

شیصخش قاتا هشب اجنوا .هک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دوب؛ شقاتا اجنآ دوب. هتفگ تسار ایرو سپ

شندوب هداد ، دنسرپب ار شرظن هکنآ یب هک یقاتا

نم !هب

مدرک مخا :

مشدعب . هگید هدوب شقاتا بخ ؟! هراد یقرف _هچ

رکف . ماجنوا نم هتشادن ربخ یممگ تهب مراد

ماهامش اب هدرک .یم

و دیشون ار شناویل زا هعرج نیرخآ لگهام

تفگ ندش دنلب لا حرد :

هک تسنود یم . اجنوا هدموا یم دیابن مه _زاب

شلخاد هچ وت؛حاال هب شمیداد ور قاتا نوا

تنهذ یچ اب یراد مه شدعب هن! هچ و یشاب

؟ یحبص لوا ینک یم لوغشم ور

هنافصنمریغ تشاد مرظن ؛زا مدرک شهاگن قیقد

مدماین هاتوک دز. یم فرح :

لگهام مدز شهب یدب فرح !_نم

هفاضا و هدروآ نییاپ دح نیرت مک ارات میادص

مدرک :

وت یدموا ضرغ و دصق اب وت متفگ شهب ًامسر _

اب میتسود رطاخ هب متساوخ شزا و قاتا نیا

هنک محر مهب اهامش .

دوب توافت یب نم الف خرب لگهام :
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ردق نیا ورس! یدزن شهب مه یدب یلیخ فرح _

هدن رازآ ور تدوخ .

منک شا حیلا روطچ رگید متسناد یمن .

مداتسیا و مدز بقع ار یلدنص :

یتفگ ور نایرج مارب وت دیمهف -!

دش فقوتم هناخزپشآ زا جورخ حلا :رد

؟ هلمج هی نیمه -اب

مدرک توف نوریب هب ار مسفن :

دوبن هک هلمجیا !-مک

#29

ما هدرک شا کالهف هک تفگ یم شهاگن .

دس ار شهار مدش؛ یم دراو یرگید ِرد زا دیاب

متفگ و مدرک :

ی هناهب هب اضر هک نک رکف یروج نیا _ایب

هشاب هتشاد ربخ نیاهک ِنودب هلیسو هی ِنتشادرب

هظحل نومه و هدش قاتا ِدراو ، مقاتا وت نم
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یمهش نم ِروضح ِهجوتم .

و هدادن یتیمها درک! یم مهاگن پچ پچ تشاد

مداد همادا :

نم اما هنک یهاوخرذع مزا نوا نک روصت _حاال

مهب ، متنز ِتسود نم مگب شهب و مشکب غیج

نک محر !

مدیسرپ داد! همادا شندرک هاگن :هب

؟ تسین تشز _

درک تشرد ار شنامشچ :

؟ ینک یم هسیاقم ایرو اب ور اضر یراد _وت

؟ دوب هدش قمحا ردق نیا ارچ

متفگ :کالهف

هچ هک یمهفب ماوخ یم طقف . مدرکن هسیاقم _

مدز یدنگ !

بقع وهب تشاذگ هنیسما تخت ار شتسد

درک متیاده :

متفگ تارب مدوخ هبوخ ورس؛ هلا حلا مولعم نوا _

یب هک یممگ مه زاب تروص ره رد ور! شنایرج

قاتا نوا وت هدموا هزاجا یب هدرک دوخ !

راظتنا . دندش ات تشه هن، هک ات راهچ منامشچ

یراک نینچ ایرو دیاش . دیوگب روط نیا متشادن

هیلع یدایز تشاد رگید لگهام اما دوب هدرک
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یمدز فرح شرهوشردارب .

مرادرب بقع هب دوب هدش ثعاب لگهام هک یمدق

متشگرب ولج هب :ار

ِمشچ اب هگم ؟ ینز یم فرح نئمطم ردق نیا ارچ _

؟ یدید تدوخ

دش تام شهاگن :

ورس؟ هتگرم _هچ

نیا ِرس یدایز رگید طقف . دوبن ما یگرم چیه

مدرک یم سح دوب. هتخیر مهب مباصعا هیضق

ایرو ِبشید ِنامشچ یمدنک. یور  هدایز دراد لگهام

یم مه رت گنررپ سح نیا یمدمآ، مرطاخ هب هک

.دش

یبصع نانچمه منحل اما مدروآ نییاپ ار میادص

:دوب

ولج راگنا هک هلا حلا مولعم یمیگ یروج _هی

هدرک ور راک نیا وت ِمشچ !

اتاب هنیسما یور دوب هتشاذگ هرابود هک یتسد

دنام تکرح یب دنک، زاب ار شهار مندز بقع .

ناکت ددرم شیاه بل و دیخرچ متروص رد شهاگن

دندروخ :

؟ یحبص لوا ینک یم ثحب نم اب یراد یچ _ِرس

ولج ندرک ور طلغ نیا هک ییانوا همهی هگم
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؟ ندرک ووت نم ِمشچ

دیدج ِرسدرد کی ؛ مدوب شیادص ِنتفر باال ِنارگن

هاتوک یمندش مه یفرط زا اما متساوخ یمن ار

زا هک دوب لگهام ؛ دوبن ایرو حاال مثحب . میایب

درک یم یفاصنا یب تشاد مرظن .

متفگ و متفرگ یسفن :

مدآ نیا هک یمیگ یروج هی یراد وت اما _هن!

یم ضرعت شهب هسرب یسک ره هب شتسد راگنا

نوا زورید نم هک دش ثعاب تافرح نیمه هنک!

منک دروخرب شاهاب حاضتفا ردق .

درک یم مهاگن کالهف ینامشچ و هتسب ییاه بل اب

شهار ِرس زا هک تسا رظتنم طقف متسناد یم و

هن لقادح ؛ متشادن یدصق نینچ نم، و مور رانک

مدوب هدزن ار میاه  فرح هک یتقو :ات

یچ یتسنود یمن هک وت ! یدوبن اجنوا هک _وت

ِلیلد نیا . هدرک شفیرعت وت یارب طقف اضر هدش!

لا حلا مولعم یگب شهب هک تسین یبوخ .

ناکت داد. ملوه بقع هب یرتشیب ِتدش اب نیاراب

دش یبصع لگهام و مدروخن :

یم فیرعت وت یارب ور زیچ همه هک مقمحا _نم

شهب دیاب ینک یم دروخرب وت هک یروج نیا منک.

میدب مه ریدقت حول !
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هک دوبن یدیدج ِقافتا نیا و دیمهف یمن ار مفرح

منک شعناق یعوضوم هب عجار متسناوت یمن .نم

و مدرک توف نوریب هب ار هدشما  سبح سفن

متفر رانک شهار ِرس زا مدوخ !نیاراب

*

#30

دوب رهظ هدزاود تعاس ، میدیسر هک لگنج !هب

مشاب هارمه داشرف اب ریسم رد مدوب هداد حیجرت .

 یخوش ی هلصوح و مدوب نیگنسرس هک لگهام اب

هب هنابلطواد مدوخ و متشادن مه ار شرآ یاه

یممیآ شهارمه هک مدوب هتفگ داشرف !

زا دعب . شمدوب هدیدن رگید . دوبن یربخ ایرو زا

همه ات هلا رد مدوب هتسشن لگهام اب ثحب

زا اما دنیایب نوریب ناشیاه قاتا وزا دنوش رادیب

طقف دوب، ایرو و داشرف هب قلعتم هک یقاتا

ِغارس مه شدوخ ًاقافتا و هدمآ نوریب داشرف

دوب هتفرگ ار ایرو .

رانک ننز یم نیااج منک رکف _.

داشرف مینخر هب ار مهاگن و مدش ادج مراکفا زا
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ام زا رتولج هک اضر و شرآ ِنیشام هب دعب و

مداد دندوب .

رگید ِنیشام ود ِرس ِتشپ ار نیشام داشرف

هریگتسد ِتمس هب تفر نم ِتسد و درک فقوتم .

یب ِریوصت و لگنج ِریظن یب یاوه و مدش هدایپ

ِراکفا ِمامت هک درک مریگرد یردق ،هب شرتریظن

مدرب تذل طقف و متشاذگ رانک ار هدنهدرازآ .

یم نوریب نیشام زا ار اه لیاسو دنتشاد هچباه

دندرب .

هک یلا دوگ فرط نآ دندوب هداتسیا وسیلا لگهام

و اضر زا ار لیاسو و دوب لگنج و هداج ِنیبام

دنتفرگ یم شرآ !

فرط نوا یرب منک تدر .-ایب

دوب هداج رانک هک یا هتفرورف ِیاضف هب ار مهاگن ،

زا لبق هک مدرک هاگن یداشرف هب شدعب و مداد

ار شکمک ِداهنشیپ متفایب هراچ رکف هب نآهک

متشاد .

دنلب،زا ِتکرح کی اب شدوخ و متفر شتمس هب

نآ وهب دیرپ لگوالی زا دوب رُپ هک یزاب یاضف

هزاجا هداج ِچیپ هک ییاج ارات مهاگن . تفر فرط

مدنادرگ رب نایم یریسم ِندرک ادیپ یارب یمداد،

متفرگن یا هجیتن .اما
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هاگن دوب هدش زارد متمس هب هک داشرف ِتسد هب

متفگ و مدرک :

مرپب ردق نیا منوت یمن _.

دیشک داد هلصاف نآ زا :سیلا

میدیرپ اهام . ینوت ._یم

و دوب یشکریغ و گنت متشاد اپ هب هک ینیج

ِتسد هب ار متسد دنک. ما یهارمه مدوب راودیما

میاپ متسناوت یم ات شهج کی واب مداد داشرف

طقف اما مدیشک تمس نآ هب ندیسر یارب ار

زیل شدعب و دیسر فرط نآ هب متوب مین ِکون

مدروخ .

و مدیشک یغیج مداد تسد زا هک ار ملداعت

داشرف یاه  تسد هک نداتفا ات متشادن یزیچ

دنداد متاجن .

تشگرب مسفن ، دنتفرگ رارق نیمز یور هک میاهاپ !

حیلاهک ورد دمآ نام  تمس هب ود اب لگهام

دناخرچ یم مندب یور تعرس اب ار شهاگن ،

دیسرپ :

؟ دشن تیزیچ _

هک مدوب داشرف ِتسد ِنارگن اما هن؛ هک نم

یور یروجدب ار میاه  نخان نداتفا ی هظحل

مدوب هدیشک شتسوپ .
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ِِندید واب شتسد ندرک ادیپ یارب مدناخرچ رس

یارب مدرب تسد دش. دنلب مداهن زا هآ مراکهاش

دیشک سپ ار شتسد اما شتسد یسررب و نتفرگ

تفگ :و

تسین یزیچ _!

تفگ دوب، هداتسیا نامرانک حاال هک شرآ :

هگید هراد مه ور گاباه نیا یناجم ِلغب _.

ور زا اما متفر هرغ مشچ شندرک تکاس یارب

یمندش ادیپ شطاسب رد نتفر .

تفگ و درک جک :رس

هنرگو ؛ دوبن متسد نیبرود هظحل نوا هک فیح _

متفرگ یم نوتزا یا هناقشاع ِسکع .

ِریگیپ هرابود ، شنتفاب ترپ ترچو هب هجوت یب

نیا نیاهک زا مدش نامیشپ و مدش داشرف ِتسد

زیت ار میاه  نخان مدوب هتساوخ راک نخان زا راب

ِلدم ًامتح دعب، یرس ! دشکب ناهوس و دهد مرف

مداد یم میاه  نخان هب یرترسدرد .یب

#31
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نامسآ و دوب درس اوه . میدنامن لگنج رد یلیخ

تفر یم ندش یربا هب ور تشاد .مه

ناروتسر و رسکباچ هب راهان یارب میتشاد میمصت

شیپ رد یدایز ًاتبسن هار و میورب شفورعم

میتشاد .

میتفرگ هک "ار یلگنج " سیلا ِلوق هب یاه  سکع ،

اب ملیم الِف خرب نم، و میدز نوریب لگنج زا

رس شنیشام رد ما هلصوح . مدش هارمه داشرف

مه یفرط .زا میتشادن یکرتشم فرح ؛ تفر یم

متشاذگ یم شیاهنت رگا دوب یمارتحا .یب

متسد زا هک یراک اهنت و دوب وطالین نامریسم

ار دوخ یعیبط رظانم ِندید اب هک دوب نیا دمآرب

منک مرگرس !

یشوگ داشرف ، میتفرگ رارق هک یلصا هداجی رد

ِنایم ار شهاگن هک نامز مه و دش تسد هب

تفگ درک، یم هباجاج یشوگ و هداج :

تساجک هرسپ نیا منیبب منزب گنز _.

یلدنص ود ِنیبام هک ییاضف رد هک ار شا  یشوگ

و دش عطق شخپ حِلا یرد هنارت ، تشاذگ دوب

تفرگ ار شیاج دازآ یاه قوب یادص .

مدرک هاگن یمداد، شیامن هک یمان و روتینام .هب
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ِمان "VARYA" دوب شیامن هحفص یور .

یگشیمه ِتداع ِقبط و متسشن رایشوه و فاص ،

ِقوب قوباه. ِشرامش هب مدرک عورش هتساوخان

نیشام رد شیادص هک دوب هدشن مامت زونه مجنپ

دیچیپ :

_هلب؟

فورح و روتینام یور زا ار مهاگن متسناوتن

تفگ داشرف و مرادرب یسیلگنا گرزب :

؟ ییاجک _سالم؛

شباوج ِنتسناد رظتنم داشرف ی هزادنا هب مه نم

مدوب .

ییاج مراد !_راک

دوب هداد باوج رصتخم و هاتوک !

و هداج هب شمداد و روتینام زا متفرگ ار مهاگن

مدینش ار داشرف یادص :

ور شتقو هگا . رسکباچ میر یم راهان یارب میراد _

تلا بند میایب هدب سردآ یکیدزن و یراد .

هدشما سبح ِسفن دش ثعاب داد ایرو هک یباوج

متسرفب نوریب هب .ار

نوتهب هرذگب شوخ ! مراد راک زونه _.

هملا کم مامتا زا لبق داشرف هک هلمجیا هجوتم

ِتاقافتا ِیپ دوب هتفر هرابود مساوح . مدشن ، تفگ
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ریگرد دزن، میادص داشرف هک ینامز وات زورید

مدوب .

هب شهاگن . شتمس هب مدیخرچ ممان ِندینش اب

تفگ یتقو دوب هداج :

نیمهاب دوعسم و وت متسنود یمن !_نم

مداد شک ار مهاگن هظحل دنچ یارب .

ار بیاعم نیا شناجیه ِرانک رد هتشذگ ِبش ِیزاب

تشاد !مه

درک هفاضا داشرف دش، وطالین هک متوکس :

دوب هتفگن شا  هرابرد یزیچ تقو چیه دوعسم _!

ی هرجنپ هب شمداد و متفرگ هرخ ارباال مهاگن

هتفرگ راخب :

دوب هتفرگن یدج ور نوم  هطبار نوچ دیاش _!

؟ دوبن یدج ایکالً دوب هتفرگن یدج _

دوعسم اب ما هطبار . مهدب یباوج هچ متسناد یمن

شدروم رد تحار دوشب هک دوبن وطالین یردق نآ

دیسر  هجیتن .هب

ینیشن  بقع داشرف دش، وطالین متوکس هک نیاراب

درک :

یواکجنک رطاخب طقف . یدب حیضوت تسین _المز

دروآ ور دوعسم ِمسا لگهام هک بشید . مدیسرپ

مدرک بجعت یلیخ !
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دوب نامرف یور هک یتسد یاه  شارخ یور مهاگن

شگنچ روط هچ تسناد یم ادخ دنام؛ تباث

هدنام حاضتفا روط نیا شیاج هک مدوب هتخادنا

متفگ :دوب.

یمن یمنهنک. متیذا شدروم رد ندرک تبحص _

لقادح نوچ ؛ دوبن یدج نوم  هطبار مگب منوت

دوب نم یارب .

#32

زا متشادرب مشچ درک، ما هناور هک ار شهاگن مین

مدوب هتشاذگ هباج شتسد یور هک یراکهاش .

تفگ :

رد یسک اب دوعسم هک متسنود یم ! مدش جیگ _

ِفرط هک مدرک یمن مه ور شرکف اما هطابترا

یمنهگ مزونه . تفگ یمن یچیه . یشاب وت شلباقم !

هک یا هطبار زا تشذگ یم یهام هس . متفرگ یسفن

ندز فرح اما دوب هدش مامت مدوخ ِتساوخ هب

مه یفرط دوب.زا تخس مه زونه شدروم رد
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زا رتارف یا هطبار داشرف اب دوعسم هک متسناد یمن

دوب نیا زا ریغ رگا هک دراد یراک ی هطبار ،کی

یمن بجعت ِزاربا هیضق نیا ِنتسنادن یارب داشرف

متفگ دوب! دوعسم زا یراک مک طسو نیا سپ درک. :

حاال ات دوعسم . نیشاب راکمه طقف مدرک یم رکف _

وت اب شیتسود هب دوب هدرکن یا هراشا !

هک مدینش شدعب و مدید ار شیوربا ِنتفر باال

تفگ :

یمنهد حیضوت شطباور دروم کالًرد سپ _!

متفگ :

االً متحا _!

تبحص یارب یرگید عوضوم هک مدوب راودیما و

ندمآ عقوم هک یتوکس نامه لقادح ای مینک ادیپ

رظن هب اما میریگب شیپ رد ار میدوب شراتفرگ

یوت هت تسا  هتفرگ میمصت داشرف هک دیسر یم

دروایب رد ار ارجام !نیا

کیفارت . میدش فقوتم اضر ِنیشام ِرس ِتشپ

ندیراب هب دوب هدرک عورش مه ناراب و دوب هدش .

اما متخود اضر ِنیشام پالِک هب ار کالهفما هاگن

تسار تمس ی هرجنپ ی هشیش ِندش هدیشک نییاپ

هجوتم و مناخرچب رس دش ثعاب داشرف ِطسوت

و دوب هداتسیا نامرانک شنیشام هک موش شرآ
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تفگ یتقو دوب داشرف شبطاخم :

هدش فداصت نیاهک لثم _.

؛ات مدیدن یزیچ و متخود ور هبور هب ار مهاگن

دوب نیشام درک یم راک مشچ .

درک ترپ ار مساوح سیلا یادص .

ندنوباوخ ور تدوخ ِنیشام ور. شتلا نک _رس

؟ دوبن سب

زا هک شیلا ِتمس هب مدرب تسد تشحو اب

واب شمدیشک مرس یور . مدوب ربخ یب شنداتفا

متفگ یتحاران :

دوبن مساوح الً ._صا

تفگ شرآ :

هرسدرد کالً تدوجو _!

تفگ و دیدنخ داشرف :

ترس یادف _!

داد ناکت رس شرآ :

یم دایب باجح فشک ِی هیراطخا تارب هک ادرف _

هچ؟ ینعی " ترس یادف " یمهف

مندرگ رود رت شیب رود کی ار شملا مسرت زا

اما  مدرک هاگن داشرف هب یتحاران واب مدناخرچ

زا ادخ و دش زاب هار ، دیوگب یزیچ نآهک زا لبق

درک نامص خال شرآ .ِرش
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هرابود ِفقوت واب داد تکرح ار نیشام داشرف ،

هتفرگ شا هدنخ حیلاهک ورد دیخرچ متمس هب

تفگ :دوب،

ینک هفخ ور تدوخ داوخ یمن ._حاال

حِلا ورد تفرگ هدنخما هک دوب شندیدنخ زا

متفگ شندرک لر :تنک

یزور دنچ ، راطخا نیمود اب ور مدوخ ِنیشام _

ندنوباوخ .

مدرک هفاضا هاتوک یثکم زا :دعب

ندوب هداتسرف هیراطخا دوعسم یارب مه راب .-هی

درک تشرد ار شیاه مشچ :

هبارخ تا هقباس سپ _!

مدیدنخ :

ما هقباس ؛ ًاعقاو هرآ هشب باسح هقباس ِرایعم _رگا

هبارخ !

هب درک تیاده ار نیشام و دناخرچ ار نامرف

ِیپ تفر مساوح دوب. هدش زاب هک یریسم ِتمس

"405 زا یمین و لیر ِدراگ هب دوب هدز هک "ی

دوب هدرک لا غشا ار هداج ضرع .

#33
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یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

ح نیرتریظن یب رد شا  هرظنم هک یقیچ آال لخاد

نوریب مه اهرسپ . میدوب هتسشن دوب، نکمم ِتلا

ات دندوب هدش عمج شرآ نیشام رود ، ناروتسر زا

دننک ادیپ ار دوب هدز مهرب هک یلکشم .

ندیشک زارد واب سیلا یاپ یور متشاذگ ار مرس

لگهام و مداد تحارتسا مکاندرد ِرمک هب یمک ،

دیسرپ :

ورس؟ یبوخ _

تفر مساوح و مداد هاتوک و تبثم ار شباوج

دیخرچ یم میاهوم الهبالی هک سیلا ِناتشگنا ِیپ

دیسرپ هک مدینش ار شیادص :و

؟ ینک یمن نوش گنر تقو چیه ارچ _

یادص و اوه . متسب هیناث دنچ یارب ار میاه کلپ

هدولآ ِنارهت رد دوشب هک دوبن یزیچ تعیبط

درک شیادیپ .

متفگ سیلا هب باوج ورد مدیشک یقیمع ِسفن :

مراد تسود ور نشور یاه گنر _.

درک هدنکارپ ار ما یناشیپ یور یاه  یرتچ :
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یمدآ تتسوپ هب یلیخ تاهوم هریتی ِگنر _.

دوب لا وس مارب طقف .

تفگ لگهام مهد، یباوج متساوخ :ات

هگا یتح . هفلا خم یرییغت ره کالًاب ورس _

سلا هدب،هی رییغت داوخب مه ور شاهوم ِلدم

یمهنک دیدرت .

مدرک زاب کلپ :

تسین ماه  یروط نوا _!

تفگ سیلا هب :ور

وربا زوربیف تقو نوماتود ره لبق، هام شش _زا

درک شلسنک ، هدنوم زور هی تسرد . میدوب هتفرگ !

مدرک مخا :

هتفرگ تقو مارب وت . مدوب هتفرگن تقو _نم

ارچ . مدوبن قفاوم شاهاب تقو چیه نم و یدوب

یم ور نیاراک دیاب ماهوربا ِندش نهپرت مکی یارب

؟ مدرک

دوب مرس ِریز هک ییاپ و دیدنخ یم تشاد سیلا

مارآ ات مدز شیوناز هب یکی . دروخ یم ناکت

تفگ لگهام و دریگب :

رییغت تخس هشیمه ؛وت هدرگ یمن رب نم ِرظن مزاب _

ینک !یم

دوب مرمع ِمامت ِتسود نیرت  یمیمص . مدرک شهاگن
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متفگ و مدوب روخلد شزا حبص ِتباب زونه :اما

نم یلو یش؛ یم فاصنا یب اه تقو یلیخ مه _وت

یمنمگ تهب زور ره ور .نیا

میلست ی هناشن هب ار شتسد و تفرگ ار ما هراشا

تفگ و درب :باال

بخ یلیخ _!

میاهوم اب ندرک یزاب زا دوب هتشادرب تسد سیلا

دنک شرارکت هرابود تساوخ یم ملد نم، .و

قیمع یاه  سفن و متسب ار میاه کلپ ًاددجم

یور متشاذگ ار ما یرادینش ِزکرمت و مدیشک

نامیاپ ِریز ِزبسرس هردی زا هک ییاهادص ِندینش

مدوب هقطنم نیا ی هناوید . دیسر یم شوگ ،هب

دوب تشهب زا هکتیا قارغا ِنودب .

و دوب ندش کیدزن حِلا رد هک شرآ دنلب ِیادص

دز مهرب ار مزکرمت ، داشرف ِندیدنخ یادص شدعب .

ار شرآ موش دنلب نآهک زا لبق و مدرک زاب کلپ

اب هک مدید قیچ آال یدورو بوچراهچ رد هداتسیا

تفگ ضارتعا :

یباوخ هشیمه هک وت !_اباب

مدیشک میاهوم هب یتسد و متسشن :

یم تذل تعیبط یادص زا متشاد ؛ مدوبن باوخ _

تشاذن یوت هرکن یادص هک مدرب .
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تفگ سیلا، ِرانک ندش ریگاج حِلا ورد دش دراو :

یلیخ تندرک هیجوت لوا ِمرت نومه _کالًزا

دوب بوخ !

عورش نآهک زا لبق و مدرک زارد شیارب ینابز

و دیسر اذغ ، رگیدمه ِنتشاذگ هبرسرس هب مینک

دش لوغشم شیاذغ اب فرح یب سک .ره

مدروخ یردق نآ و مدوب هداد شرافس شرت بابک

مدیشک بقع درد هدعم اب .هک

ناش  یادص و رس هرابود ، دندش ریس هک هچباه

هدنخی یادص و تفگ یم یزیچ سک ره دش؛ دنلب

درک یم دنلب ار عمج .

و مروایب نوریب مفیک زا ار ما یشوگ متساوخ یم

اما مزادنایب سکع دوب هدش تراغ هک هرفسیا زا

هناخ زا هک مدش یا هتفر تسد زا ِسامت هجوتم

متشاد .

#34
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هدشی زارد یاهاپ ِنیبام وزا مدش دنلب میاج زا

و مدرک ادیپ نوریب تمس هب ار مدوخ هار هچباه

ار هناخ ی هرامش قیچ، زاآال نتفرگ هلصاف اب

متفرگ .

مدینش ار ارفا یادص ، هدیسرن مود هب لوا ِقوب

دوب ردام ًانئمطم هک یسک هب باطخ و دز داد ،هک

تفگ :

تس هدنز ؛ شابن نارگن _.

تفگ یتقو مدوب نم شبطاخم شدعب :و

هگرزب تخرد !_سالم

یمدش هام دنچ . مدوب شگنتلد ردقچ مدز. دنخبل

متفگ ؟ ناشمدوب هدیدن :

هکیچوک تخرد !_سالم

یم نم زا تشاد هک مدینش مهبم ار ردام یادص

لثم و تفرگ ارفا زا ار یشوگ ًاتیاهن و دیسرپ

درک عورش ضارتعا اراب هملا کم هشیمه :

یمید ربخ طقف ؟ ینزب ام هب گنز هی دیابن _وت

؟ یچیه هب یچیه شدعب و رفس یمیر !هک

تشاد قح . متفر شیادص ی هقدص  نابرق لد .رد

متفگ و مداد :سالم

ور لگهام هک یسانش یم . نومنتفر دش ییوهکی _.

منم یمهنک! شیلمع حبص و هریگ یم میمصت بش
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نیا مه اوه مدش، هتسخ یلیخ تدم هی مدید

دوب هدولآ یلیخ اهزور ...

درک عطق ار میاه هلمج :

مه تدوخ رهش یاوه ورس. راین یکلا ی هناهب _

؛ یدزن رس هی هک مه نیارو هب نوتسبات !زا هکاپ

یگدولآ زا یتساوخ یم و یتشاد ور شتقو هگا

زور هی هب ؟ام هنوخ یتشگنرب ارچ ینک رارف مه

میدوب یضار مه تندید .

متفگ ، تشادن باوج قح ِفرح :

ما هدنمرش !_نم

مدینش ار ارفا یادص هرابود :

هدرگب هتفر زور ود حاال نکن شتفوک _.

تفگ و دیشک غیج :

یلک مه نم یاج هب ورس. نورذگب شوخ _

روخب هچولآ و نوتیز .

دیسرپ مردام نیاراب و مدیدنخ :

؟ یدشن تیذا ؟ یتحار ؟ هبوخ تاج _

زا مه دصرد کی هناخ، زا ندوب رود سلا شش

مک نم اب هطبار رد شا  یگشیمه یاه  ینارگن

و زور و حلا زا مداد شنانیمطا دوب. هدرکن

یقبام و مکاروخ و دروخ و یتم وسال طیارش

سامت عطق زا دعب و متفر شا  هقدص  نابرق ،ار



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هناخ هب یرس ، تصرف نیلوا رد متفرگ میمصت

منزب .

رظن زا ار ملباقم ِتعیبط هک ریس ِلد کی

هببا ار هدمآ نییاپ ریسم متشاد میمصت مدنارذگ

ندش کیدزن حِلا رد ار لگهام هک مدرگرب ال

تفگ شندیسر واب دسرب ات مدرک ربص . مدید :

تخیر هک میرب _!

مدرک لا بند ار یتشادهب  سیورس ات شهاگن ِتهج

مدش شهارمه .و

 یتشادهب  سیورس رد شنتفر ییوش  تسد اب هشیمه

ار شیاه  سابل مامت ؛ میتشاد تافاکم یمومع یاه

دروآ  یمرد دیاب !

راولش یاه  هچاپ وهب متفرگ ار شنشپاک و شلا

ناشدیشک یم باال تشاد ساوسو اب هک شنیج

تیاضر ، دیسر شیاهوناز هب هک راولش . مدرک هاگن

و یتشادهب سیورس ِرد هب تشپ . دورب لخاد داد

هب مهاگن حیلاهک ورد مداتسیا هنیآ هب ور

مدیسرپ دوب، مپچ ِمشچ ی هشوگ ِیهایس :

؟ نتسود مه اب دوعسم و داشرف یتسنود یم _وت

دیچیپ شیادص :

هگید نراکمه _!

هدش شخپ یهایس ، کچوک تشگنا اب مدرک یعس
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هنیآ هب یدایز ار مرس حیلاهک ورد منک کاپ ار

متفگ ، مدوب هدرک کیدزن :

دوعسم هک هبیجع شارب تفگ یم زورما داشرف _

هتفگن شهب یزیچ نم اب شا  هطبار !زا

مدینش ریخأت اراب شباوج :

هگید نتسود !_الدب

متفرگ بآ ریز ار متشگنا :

یروج هی ملد... ، تفگ یم شزا تشاد هک زورما _

.دش

زاب ار رد هک ینامز ات مدینشن شزا یباوج رگید

تفگ و بآ ِریش ِتمس هب درب موجه و درک :

اب حتلا ورس؛وت یدز مهب ور هطبار نوا یکلا _

دوب بوخ یلیخ دوعسم !

*
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هنشت تدش هب . مدرک زاب یتخس هب ار میاه مشچ

یدایز هدشما کشخ ِناهد و ولگ و مدوب

وزا مدز رانک ار هفحلم دوب. هدش هدنهدرازآ

مدوب هداد ناش  هلصاف روز هب هک ییاه کلپ ِنیبام ،

مین و هن هک مدرک هاگن ار یتعاس یاه  هبرقع

دنداد یم ناشن ار حبص .

تخت ِرانک ِکچوک ِزیم ِتمس هب مدرک زارد تسد

هک یبآ ِناویل ِندرک ادیپ یارب ار مناتشگنا و

ناکت یمارآ ،هب مدروآ یم قاتا هب مدوخ بشاهاب

درک دنلب مداهن زا هآ شندرک ادیپ وخیلا مداد .

میدوب هتشاذگ رارق هچباه اب نآهک ِدوجو اب

یم ملد ، میشاب لحاس ِرانک ار هناحبص هُن ِتعاس

ندش کشخ اما مباوخب رگید ِتعاس مین تساوخ

دوب هدیرب ار مناما .ولگ،

تخت زا مدنک لد یتخبدب واب متسشن میاج .رد

دوب؛ هدنامن یقاب ناویل هت بآ یا هرطق یتح

یا هظحل دنچ ، قاتا زا جورخ واب متشاد شرب

یمن . مدرک ثکم اضر و لگهام ِقاتا ِرد ِلباقم
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دنا هدیباوخ زورید ِلثم ای دنتسین متسناد .

هب ندیسر یارب مدوب هدرکن یط ار ورهار زونه

نییاپ هقبطی اضر،زا یادص ِندینش هک هارهلپاه

درک بلج ار مهجوت .

مشچاه هب یتسد ! دندوب نییاپ هچباه االً متحا

هنیآ هب ار مدوخ چیه ؛ مدیشک میاهوم دعب و

هتفشآ عضو و رس نامه واب مدوب هدادن ناشن

یوال لخاد مدوب هداتفا !هار

تسشن چیپرام یاه هلپ ِراصح یور هک متسد ،

هک یردق نآ ؛ مدینش رت حضاو نیاراب ار اضر یادص

ِشزادرپ واب مدرک شزادرپ قیقد ار شا هلمج

یارب مدوب هدرک شدنلب هک ییاپ شا، هلمج

فیلکت بال هار ی هنایم ، ینییاپ هلپی یور نتشاذگ

دنام .

تفگ ار یدعب هک مدوب یلبق هلمجی ریگرد زونه :

یدرک یباج یلیخ !_وت

مناتشگنا ِنایم هک یناویل ؟ لگهام ؟اب دوب هک اب

متشاد هگن رت مکحم ار .دوب

هار ِنیبام مددرم ِهاگن و متشادرب بقع هب یمدق

میمصت دش.  مگردرس و دیخرچ ملباقم یاه هلپ

ایرو یادص ِندینش اما مقاتا هب مدرگرب متشاد

درک مبوکخیم .
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ِفرح هک ینوا . اضر ییوت هنکیم یباج هک ینوا _

هکوش یروج هی هرتخد . ییوت همهف یمن ور شنهد

دیاب وت ردقچ ! هدید ور شلجا راگنا هک دوب هدش

و سک ره هب هک یشاب نادجو یب و روعشیب

شلیوحت ور تایدنرچ نیا ، یسر یم هک سکان

؟ یدب

شدعب و درک رومروم ار متسوپ اضر ندیدنخ

ار دوب هدش رت یبصع و رتدنلب حاال هک شیادص

مدینش :

ِتئرج ، سرت رطاخب هک ییانوا ِرس رب کاخ _

یمهش شا  هجیتن هک ؛ دنتشادن ور نوشقح ِنتفرگ

یب یمهش شرواب مه شدوخ هک وت لثم یکی

 یتقو ات مدوب نوشاج هگا نم . هریصقت یب و هانگ

یمن ماج ِرس ، مدرک یمن وت لا ثما ... وت بوچ هک

متسشن .

اما یمداد نتفر روتسد مزغم . دنام زاب مناهد

نیمز هب دندوب هدش خیم میاهاپ !

اما دندوب ایرو ِبناج زا هلمجیا رظتنم میاه  شوگ

داد همادا هک دوب اضر :

تسرد دیدج ِرسدرد هی نیاهک زا لبق مه _حاال

ماوخ یمن ؛ نوریب ورب و نک مگ ور تروگ ینک،

ماه  تسود یور وت منوتن وت، ِتقامح رطاخب ادرف



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

منک هاگن !

یبصع وهن دوب دنلب هن ایرو یادص :

یتاتسود ِتینما و تدوخ ِتحاران یلیخ ،_هگا

نم یردپ ِکلم هک ییاج دیرب . دیرب دینک عمج

ییاج هن نم دییاجنیا هک یتقو ات هنرگو هشابن

راک هب یراک هک مدب ینیمضت منوت یم وهن یممر

مشاب هتشادن تاتسود !

ثعاب ، دیسر مشوگ هب یناهگان هک هبرضیا یادص

مشکب بقع ار مرس ، عیرس و هتساوخان .دش

دش عمج متروص .

مناتشگنا ِنیب زا ًاعطق ناویل ، مدیبنج یم رید رگا

داتفا یم نیمز یور .

#36
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مبلق نابرض . مداتسرف نوریب یتخس هب ار مسفن

هدش تخس میارب ندز کلپ و مدرک یم سح ار

.دوب
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نئمطم ار نیا ؛ دوبن یوال رد هس ام زج یسک

ریگ یا هشوگ نم لثم و دوب مه دیاش . مدوب

دوب هداتفا !

ردارب ود نیا ِنایم ار تموصخ زا مجح نیا

مدرک یمن کرد .

دوب،ب هدش داجیا هک یحاضتفا و نیگنس ِتوکس

تسکش ایرو یادص اب هرخ :اال

اضر ینیب یم !_دب

دز گنچ مبلق هب بیجع یمغ .

رگید مدرک وزرآ و متفر بقع قاتا ِرد ِمد ات

؛ مدینش ار تفگ اضر هک هلمجیا اما مونشن یزیچ

شمدینش حضاو مه یلیخ هناتخبدب :

هک یزور زا تسرد ؛ مدید دب هک هتقو یلیخ _نم

هدازمورح ِیوت ...

رگید ات متسب ار ورد متخادنا قاتا رد ار مدوخ

مونشن حضاو ار هملکاه .

مادک ره و دوب هتفرگ باال ناش  ثحب یادص

اضر یور نیا . دندرک یم یرگید ِراب یزیچ دنتشاد

مه ار شتایبدا نیا . مدوب هدیدن تقو چیه ار

متشادن رواب .

و یمدش در قاتا ی هتسب ِرد زا ناش  یادص و رس

متفر و مدرک اهر ار ناویل . دیچیپ یم مشوگ رد
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لحاس ِرانک ار هچباه و مدرک شزاب ؛ هرجنپ ِغارس

لگهام ، دندوب شرآ و دوب،سیلا داشرف . مدید

نیااج ات ناش  یادص دوب. هداتسیا هلصاف اب مه

رتدنلب ناش همه زا داشرف هدنخی یادص و یمدمآ

یم اضر یاهدایرف یادص مه رس ِتشپ دوب.زا

یور متشاذگ ار مزکرمت و متسب ار میاه کلپ دمآ.

دندوب هداتسیا لحاس ِبل هک هچباه یادص .

ِنایم هک ییاه هلمج متسناوت یم وهن یمدش هن

منک مضه ار دوب هدش لدب و در ردارب ود .نیا

زاب مشچ دوب رت کیدزن شأدبم هک ییادص اب

دنلب ییاه مدق اب تشاد هک مدید ار ایرو و مدرک ،

تفر یم یوال یجورخ ِرد ِتمس .هب

هک یتقو ات میاه مشچ و مدیشک بقع ار هنتما

رگید شدعب و دندرک شلا بند تفر نوریب رد زا

متسیاب هک دشن .

هک نآهچ هب ندرک رکف واب تخت هبلی متسشن

تخیر مهب رتشیب و رتشیب مباصعا ، مدوب هدینش .

؛ هدوب طسو ثحب نیا رد نم یاپ مدرک یم سح

ی هرابرد ایرو هک "یا هرتخد " نآ مدرک یم سح

دب .حملا مدوب نم ِدوخ دوب هتفگ شندش هکوش

.دوب

االًرد متحا دوب، هدرک نوریب ار ایرو اضر



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

وحِلا شدوب هدناوخ هداز مارح دوب، هدز ششوگ

دوب دب یدایز .نم

دیاب ؛ متفرگ یم ار مناهد یولج دیاب حبص زورید

متفگ یمن لگهام هب یزیچ و مدش یم .الل

دوب هتفگ اضر دوب؛هب هتفگ اضر هب ًامتح لگهام

اضر ...و

متفرگ مناتسد ِنایم ار مرس .

یراگزاس ِرس ردارب ود نیا دوب هتفگ لگهام

ردق نیا شتدش هک مدرک یمن رکف نم و دنرادن

دشاب .

هک هدوب ناش  هتشذگ رد هچ هک متسناد یمن

نیااج هب هدناشک ار ناشراک .

رفن کی هک داتفا یم دیاب یقافتا هچ متسناد یمن

متسناد یمن دنک. دنلب شدوخ ِردارب یور تسد

یم رفن کی هک یمداد خُر یا هعجاف هچ دیاب

یکی ردپ زا هک یردارب ، شدوخ ردارب هب تسناوت

هداز مارح دیوگب ، دندوب !

مدوب هتفگن لگهام هب یزیچ ، زورید شاک !

****

#37
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نیتوکین #

یعم ال قیاقش #

و متفرگ سیلا ِتسد زا ار هدش هتسش یاه  هویم

تفگ لگهام و زیم یور ناشمتشاذگ :

اوه هگید دش کیرات ؛ دیبنجب _.

متفر نوریب هناخزپشآ وزا مدز رود ار زیم .

رس دوب هدرک شیادیپ هک یراتیگ اب تشاد شرآ

شندوبن کوک دروم رد مه داشرف و یمدز هلک و

یمداد هناسانشراک ِرظن !

هلا یاضف رد ایرو ِندرک ادیپ یارب ار منامشچ

دنچ نیمه درک.ات مدیماان شندیدن و مدناخرچ

یور دوب هتسشن دوب. اج نیمه شیپ ی هقیقد

دید یم لا بتوف تشاد و هپاناک !

شریگ بشما رخآ ات دوب هدش هک روطره دیاب

رظتنم زورید مامت . میدز یم فرح و مدروآ یم

اضر اب شثحب زا دعب زا اما ددرگرب مدوب هدنام

شمدوب هدیدن رهظ زورما .ات

ِروضح ِنودب هک مدرک یم ایهم ار یطیارش دیاب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مفرح نم ات میدنام یم اهنت یا هقیقد دنچ هچباه،

شندش بیغ اما دریگب مارآ ملد و منزب ،ار

درک مبرطضم .

وزا مدرک هاگن نویزیولت شوماخ ی هحفص هب

مدیسرپ شرآ :

دش؟ مومت لا بتوف _

ایرو مدرک وزرآ درک. مدیماان شتبثم ِباوج

تشاد هک لگهام هب باطخ و دشاب هتفرن نوریب

متفگ ، دیسرپ یم لا وس یاچ ِندش هدامآ :زا

مدرک رپ ور کس !-فال

داد اپرب :

یگمه دیشاپ _.

تشادرب مه ار شراتیگ شرآ و دندش دنلب اهرسپ .

زا رتدوز لگهام و داد متسد هب ار زادناریز سیلا

دز نوریب هیقب .

و دشاب شقاتا رد ایرو هک دوب نآ مدیما ِمامت

هدش تفج یاه  شفک ِندرک کچ مه شنتسناد هار

دوب یشفک اج .رد

میاه  توب مین ِنتشادرب و متفر نوریب رفن نیرخآ

لوط ، مدید ار ایرو یاه  شفک هک ینامز ارات

مداد .

وا هب قلعتم مدز یم سدح هک ییاه  شفک ندوب
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ِندش دنلب درک.اب تحار یمک ار ملا یخ ، دشاب

ِندرک اپ هب واب مدیبنج مدوخ هب لگهام یادص

ار طایح ِلوط و متفر نییاپ ار هلپاه اه، توب مین

مدیود .

اج ی هناهب ، میدش ریگاج و میتفر هک لحاس هب

دیاب نیاهک یاوه وهب مدروآ ار ما یشوگ ِنتشاذگ

مدرک کرت ار عمج ، مریگب سامت هناخ .اب

شرآ هچباهاب ؛ دادن یتیمها منتفر هب یسک

راتیگ یحاصتفا ِزرط هب تشاد هک دندوب مرگرس

یم دنلب ار یا هنارت شا  هرکن یادص واب یمدز

دناوخ .

ِتشپ هک ار ورد مدناسر یوال هب ار دوخ عیرس

عورش و مداتسیا طایح رد یمک ، متسب مرس

زا ای دوب اوه یامرس .زا ندیشک سفن هب مدرک

عطقنم و هاتوک میاه  سفن اما مناد، یمن ناجیه

،هب قیمع ِمدزاب و مد دنچ زا دعب ! دندوب هدش

زا مدوبن نئمطم یلیخ . متفر نامتخاس ِتمس

یم سح اما متشاد شماجنا هب میمصت هک یراک

یم و مراکهدب ایرو هب یهاوخرذع کی هک مدرک

هک ًاصوصخ ؛ شمنیبب دوب هدش روطره متساوخ

ددرگرب ام اب هارمه ادرف تسین رارق مدوب هدیمهف .

و رود ار مهاگن نادرگرس و مداتسیا هلا ِطسو
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مداد یم لا متحا هک ییاج اهنت . مدناخرچ مفارطا

ِتقو دوب. داشرف اب شکرتشم قاتا ، دشاب نآاج

یاهتنا رد هک یقاتا ِتمس هب متفر ؛ متشادن یدایز

دوب پچ ِتسد ِکچوک یورهار .

#38

نیتوکین #

یعم ال قیاقش #

شدعب و مداتسیا رد لباقم یا هقیقد دنچ

ِیبوچ رد هب هبرض دنچ و مدرب ارباال مناتشگنا

مدز قاتا .

؟ دوبن قاتا رد دنکن ؛ مدینشن یباوج و مدرک ربص

تسرد و مدز هبرض رد هب مناتشگنا اب هرابود

یناهگان ،رد شروضح زا مدوب دیماان هک یا هظحل

دش ثعاب ایرو، یبصع ِتروص ِندید و دش زاب

منامب تکرح .یب

دیسرن هجیتن هب نم ِتوکس اب هک شهاگن ِراظتنا ،
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دیسرپ ، دوبن هناتسود ًادبا هک ینحل :اب

_هلب؟

هک رهظ ؛زا دوبن حاال یارب شندوب یمیمص ریغ

هدرک راتفر نم اب یصاخ ِروج کی شمدوب هدید

راتفر لگهام ًاهاگ و اضر اب هک روط  نامه دوب؛

هیقب اب شراتفر هک دوب حیلا رد نیا درک!و یم

دوب یداع .

نییاپ ار دوب هدنام تکرح یب اوه یور هک یتسد

متشاذگ رانک ار یور  هیشاح و یتسیابردور ؛ مدیشک

یداع منحل و ادص مدرک یم یعس حیلاهک ورد

متفگ ، دشاب :

مینک تبحص مه اب متساوخ ._یم

مراد یتبحص هچ هک دیسرپن یتح درک. توکس !

مبذعم یصاخ ِروط کی شنامشچ هب ندرک هاگن

اب یراتفر هچ زورید اضر یمدمآ هک مدای درک؛ یم

متفرگ یم نادجو باذع ، هتشاد مدآ .نیا

دوش وطالین دح زا شیب توکس مدادن هزاجا :

رظتنم زورید !زا مگب تهب یزیچ هی متساوخ -یم

میراد ام حبص ادرف . دشن اما تمنیبب هک مدوب

میر !یم

درک مک ار شیاهوربا ی هلصاف :

بخ یلیخ ؟ یدب ور نوتنتفر ربخ یدموا ؟ نیمه _
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رطخ یب رفس !؛

نامنایم ًاروف ار متسد ! ددنبب ار رد تساوخ یم

نیا ارچ . متشادن ار شدروخرب نیا ِراظتنا . متفرگ

؟ دوب هدش سخت ردق

و شا  هنوگ یاه  هیخب یور مدرک تباث ار مهاگن

مدیسرپ :

؟ ینک یم یروج نیا ارچ _

تخادنا باال هناش توافت :یب

یارب مدرک ریخ یوزرآ ؟ هگم منک یم مراد یچراک _

نوتادرف ِرفس ...

دش کالهف منحل :

ور نومنتفر ِربخ مدموین ! تسین نیا مروظنم _

هشن تصرف هگید دیاش متفگ مدوخ اب طقف ! مدب

مینزب فرح .هک

؟ مینزب یفرح هرارق هگم -

؛ دندوب ما هتساوخ الِف خرب مدز یم هک ییاه  فرح

 بقع هک دوب نیا هظحل نآ رد ما یلصا ی هتساوخ

دنچ و لحاس هب مدرگرب ار هدمآ هار و منک درگ

؛ منارذگب شوخ هچباه ِرانک ار هدنام  یقاب ِتعاس

ِندرب شیپ اب متشاد نآاجو مدوب هداتسیا اما

مداد یم رازآ ار مدوخ هملا کم .نیا

و تشادرب بقع هب یمدق ، مدادن هک ار شباوج
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رد یور زا شتسد ِنتشادرب . تفر رانک ملباقم ،زا

ِهاگن دوش. زاب اهتنا هب ات رد هک دش ثعاب

هک شمدید و متخادنا قاتا ِلخاد هب ار یلاما مجا

و دوب شقاتا ِلخاد هک یا هرجنپ ِتمس هب تفر

داتسیا شلباقم .

الً صا و متسه نیااج ارچ متسناد یمن ًاتقیقح

یزیچره اما ما هتفرگ ندز فرح هب میمصت ارچ

هک یراک ات نم هکارچ دوب؛ بیجع نیا زا ریغ

مداد یمن ماجنا ار دوب شنداد ماجنا هب ،ملد

یارب مه وحاال متشاد  یمنرب مدوخ ِرس زا تسد

نیااج مدوب هداتسیا ملد ِندرک مارآ .

و تشاد مهگن هناخزپشآ رد هک شیپ بش ود

و دش هدز میمصت نیا ی هقرج درک، متساوخزاب

ِندید واب تفرگ ،اپ لگهام اب ندز فرح زا دعب

مدوب هداتسیا نیااج نم دش. یعطق اضر، ِراتفر

ارچ؛ متسناد یمن ًاقیقد ! مفسأتم میوگب ایرو هب ات

متفگ یم دیاب !اما

#39
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هک مدوب هدماین . متشاذگ قاتا لخاد هب یمدق

دنچ متساوخ یم . مورب و مفساتم میوگب اجرد

ایرو هک دیسر یم رظن هب اما مینزب فرح هلمجیا

دشاب هتسب ور زا ار شریشمش .

یمن . متشادرب شتمس هب مه رگید مدق دنچ

یارب دشاب یبوخ عورش هک میوگب هچ متسناد

متشاد مرس رد هک هملایا !کم

مه هیواز نیمه ؛زا مدرک هاگن شخر مین هب

ای شتروص لک رد . دراد مخا هک دوب صخشم

هک یزور دنچ نیا ِمامت رد ! یبصع ای دوب یداع

دنخبل یتح ای ددنخب مدوب هدیدن ، میدوب رفسمه

دشاب هتشاد شیاه بل یور !

تسرد ؛حاال متشادرب شتمس هب یرگید مدق

چیه مندش کیدزن اما مدوب هداتسیا شرانک

درکن داجیا شنداتسیا حتلا رد یرییغت .

هدش روطره متساوخ یم ؛ مدرک فاص ار میادص

فرح ، ددرگرب یوال هب یسک نآهک زا لبق دوب

رخآ ِتسد و هملا کم عورش دوب تخس اما مینزب ،

مدیسرپ ار دوب مرس رد هظحل نآ هک یلا :وس

؟ ینز یمن دنخبل تقو چیه ارچ _

دوب هرجنپ زا نوریب یاضف هب نانچمه شهاگن :
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یگدنز ماهاب سلا دنچ راگنا هک یمیگ یروج _هی

یدوب مدنخبل ِرظتنم هتعاس راهچو  تسیب و یدرک

شیدیدن !و

تشاد یباوج کی یفرح ره یارب !

هرذیا هطبار نیا هک میوگب هچ دیاب متسناد یمن

دوب رگا یرگید ِسک ره . دریگب تیمیمص گنر ،

 یلصا فرح و بلطم لصا ِرس متفر یم میقتسم

؛ تشاد قرف شنایرج مدآ نیا اما مدز یم ار ما

یترابع وهب دوبن مفارطا و رود یاهرسپ ِپیت ،مه

مدوبن شدلب !

هک یا هطقن نامه هب مدرک فوطعم ار مهاگن

مدیسرپ و دوب هتشاذگ اج ار شهاگن :

یچ؟ ینعی ایرو هیچ؟ تمسا ینعم _

تفگ یسح ره زا :خیلا

شکچ _!

مداد شخر مین هب هرابود ار مهاگن :

یچ؟ _

و دخرچب متمس هب هک داد تیاضر هرخ باال

دوب زکرمتم منامشچ یور شهاگن یلاهک حرد ،

درک رارکت هدرمش :

گرزب ِینهآ شکچ ! شکچ _!

مدرک تفلا :خم
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ور نوااه ارچ هراد؛ مه یا هگید یاه  ینعم تمسا _

یمنیگ؟

درک زیر ار شیاه مشچ :

نوشباوج هک ییاه لا وس ِندیسرپ هب یراد تداع _

؟ ینود یم ور

؟ دوب شگرم هچ ؛ مدرک مخا

یثکم زا دعب و مدناخرچ شتروص رد ار مهاگن

متفگ دوب، هدش وطالین یدایز :هک

؟ ینک یم راتفر یروج نیا ارچ _

ِیدوخ هب هک یا هلصاف و تشادرب متمس هب یمدق

درک مکرت ار دوب مک دوخ :

یوال؟ وت یدنوم ارچ _

نامیشپ و مدش هکوش !

 هلصاف چیه ًامسر ؛حاال تشادرب مه ار یدعب مدق

دوبن نامنایم .یا

هب لیامت هک مدش ییاهاپ زا عنام یتخس هب

طابترا رت، تخس نآ وزا دنتشاد نتفر  بقع

مدرک ظفح ار نام  یمشچ !

؟ یلگهام و اضر ِتسود هرب مدای هک یسرت یمن _

لباقم ار شتسد دش؛ سبح شتکرح اب مسفن

ِناتشگنا واب دروآ هدشماباال  تشرد ِنامشچ

منامشچ یور ات هک ییاه  یرتچ ، شدنلب و هدیشک
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شرس ِندروآ رت کیدزن واب دز رانک ار دندوب هدمآ

دیسرپ ،:

تهب هک لگهام هراکما؟ یچ نم ینود یمن هگم _

هتفگ !

#40

یهار . مدرک زاب ریخات واب متسب ار میاه کلپ

شتروص رد مسفن ِندرک توف زج متشادن .

هباجاج شرگید مشچ هب مشچ کی زا ار مهاگن

مشچ دوب، هدنزگ یدایز هک شنحل الف خرب . مدرک

دنتشاد مارآ و بیجع ِمغ کی شیاه .

 یرتچ ِنایم و یناشیپ یور ییاج زونه شتسد

اب شناتشگنارس سامت درک.زا یم تکرح میاه

هک دوب صخشم . متفرگ یمن یدب ِسح متسوپ

ح نیا تس؛اب  یشیامن شیاهراتفر اهو فرح مامت

ارباال متسد . متشادن ار ندنام رتشیب ِبات لا

یگرزب ِتعاس زا باالرت ییاج شمدناشن و مدرب

زا مداد هلصاف ار شتسد دوب. شچم یور هک
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نآ هزات ار یکیدزن زا مجح نآ و متروص یور

مدش هجوتم هک دوب هظحل .

رد شنامشچ و دوب ما ینیب ریز شنلکدا یوب

مهاگن ِریسم .

هک دوب عقوم نآ و دمآ نییاپ شتسد اب متسد

شیادص واب متشادرب بقع تمس هب یمدق

مدش فقوتم :

؟ ینزب فرح یدوب هدموین هگم _

دوب هدش تخس طیارش .

ار متشاد شنتشادرب هب میمصت هک یمود مدق

هب یبیسآ تسین رارق متسناد یم مدش؛ یبیخلا

اب هک موش نیا ِرکنم یمندش اما دناسرب نم

مدوب هدش بذعم شیاه  فرح ندینش .

ِیهایس ورد مداد شنامشچ هب ار مهاگن ًاددجم

مدوب تقیقح فشک لا بند هب شنامشچ ِبیجع .

مدوب دلب نم و دنتفگ یمن غورد تقو چیه مشچاه

یم ردام ِنامشچ ثمالًزا ؛ مناوخب ار ناشفرح

رانک مندش ادج و نتفر اب زونه هک مدناوخ

ِنامشچ زا رخاوا نیا ؛ای تسا روخلد و هدماین

و تسا تیذا و کالهف هک مدوب هدناوخ دوعسم

مدوب هدرک مامت ار نام  هطبار مدوخ نیمه یارب .

نآهک بیجع و منک یناوخ مشچ مدوب دلب نم
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و ملباقم دوب هداتسیا ، یتفلا خم چیه یب ایرو،

قیقد هچره اما درک؛ یمن ادج مهاگن زا ار شهاگن

شنامشچ ؛ مدربن ییاج هب هار ، شنامشچ هب مدش

هدیچ راوید ًادمع یسک هک راگنا ، دنتشاد ظفاحم

نوریب یایند و شنامشچ ِتقیقح ِنیبام !دوب

ارات منامشچ ، متشگرب خیلا ِتسد هک شهاگن زا

دلب یناوخ  تسد ؛ مدیشک نییاپ شناتسد یور

هاگن اه هیناث متساوخ یم ار شناتشگنا اما مدوبن

دادن هزاجا ناشندرک تشم اب هک منک .

ارچ هک مناد یمن نم، و تفرگ هلصاف مدق دنچ

مشکب سفن هشیمه لثم شروضح رد متسناوت یمن

یروآدای میاه هیر ،هب یدارا ِتروص هب دیاب راگنا ؛

خیلا ار دندوب هتشاد هگن هک ییاوه هک مدرک یم

دننک !

یم . مدیبنج مدوخ ،هب تخت هبلی شنتسشن اب

ارم ؛ مورب و منزب ار مفرح رتدوز هچره متساوخ

مشچاه؟ نیا هب !هچ

متفگ و هداد بات مه رد ار مناتشگنا :

نوا ِتباب مفساتم مگب تهب هک نیااج مدموا _

مدز هک یفرح و رصع .

دنلب شیاج ،زا شدعب و مدرک مهاگن هیناث دنچ

یرد برض ِتروص هب ار شناتسد یلاهک حرد و دش
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تفگ ، تشاذگ یم شدرز _ یکشم ِسرود یور :

مباوخب ماوخ ._یم

شسابل ات تسا منتفر ِرظتنم هک دیسر یم رظن هب

دشکب نوریب شنت زا .ار

دوب هدنامن یرگید ِفرح و مدوب هدز ار مفرح .

و دوب هتفرگ مارآ ملد و مفساتم مدوب هتفگ

تشادن یطبر نم هب رگید شا  یقبام .

تمس هب یرگید فرح چیه یب و مداد ناکت رس

متفر قاتا ِیجورخ .

-------------

لوا لصف نایاپ

***
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وهب متفرگ شرآ ِگنر  شوخ تاوارک زا ار مهاگن

مداد شا یدج تروص :

؟ یتشاد یراک ؟ مناج _

یلاهک حرد و تسشن شفنب ِیلدنص یور و دمآ

تفگ ، دناخرچ یم قاتا رد ار شهاگن :

یداد نویساروکد رییغت _!

مدرک لا بند ار شهاگن ریسم :

؟ هدش بوخ _

!_عیلا

؛ متخود شتروص هب ار مرظتنم ِهاگن و مدز دنخبل

عبط خوش ِشرآ نآ زا یربخ چیه راک، لحم رد

یخوش مدآ و ابعملا هک یشرآ نآ راگنا ؛ دوبن

یم ار یدج ی هخسن کی و دندرب یم ار تشاد

شیاج ِرس دنتشاذگ !

هیهت قاتا ِدیدج روکد اب بسانتم هک ینادلگ هب

تفگ شرآ و مدرک هاگن ، مدوب هدرک شا :

یدب ماجنا تدوخ ًامتح ور یداهرف ِراک ماوخ ._یم

مدیسرپ ًاتیاهن و مدرک شهاگن هظحل دنچ :

؟ هقبط ود یوالِیی نومه _

داد ناکت :رس

مه هرواشم یارب یتح . هریگ  تخس یلیخ فرط _
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ینزب فرح شاهاب تدوخ ماوخ .یم

مدرک تحار ار شلا :یخ

تسه مساوح ؛ شابن نارگن _.

تفگ نتفر زا لبق و یلدنص یور زا دش دنلب :

تزکرمت ؛ ریگب کمک هچباه زا هگید یاهراک _وت

یکی نیا یور راذب .ور

مدش دنلب شیاپ :مه

هشاب تحار تلا ._یخ

تفر نوریب قاتا وزا درک درگ  بقع .

حتلا یور ار پات پل Sleep قاتا وزا متشاذگ

و لگهام غارس مورب متساوخ یم . متفر نوریب

؛ متخادنا ما یچم تعاس هب یهاگن نتفر زا لبق

دصق نامز هک دیسر یم رظن وهب یمدمآ مباوخ

درذگب درادن .

هدیسر رصع زورید دوب. مهارمه رفس ِیگتسخ

و مهد ماجنا ار میاهراک مهاوخب وات میدوب

دوب هتشذگ بش  همین زا تعاس ، مباوخب .

نیترآ ِندیود ، مداتسیا هک لگهام قاتا ِرد ِلباقم

مورب قاتا ِلخاد هب هک دش نآ زا عنام ، متمس .هب

هظحل نآ رد میوزرآ و مدرک شهاگن یتخبدب اب

ِرطاخب ًاقیقد اما مشابن نم شفده هک دوب نیا

هدیود ار لگهام قاتا ِرد ات شزیم ِریسم مدوخ
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.دوب

تفگ ، داتسیا و دیسر هک ملباقم :

یماهم مناخ متشاد نوتِراک _!

مدرک شهاگن یلا .وس

دیسرپ و دناراخ ار شا  یناشیپ ی هشوگ :

ِردنر ماوخ (render)_یم ؛وت مریگب ور ییاهن

ِدوخ renderای مریگب viewport؟

متفگ و مدرک هاگن شی وپال شخپ یاهوم :هب

ِدوخ .render_وت

تفگ و دناراخ ار شا  یناشیپ هرابود :

یکوا _!

یزومآراک یارب شرآ هک الین یصحتلا  غراف ِیقبام زا

هک دوب نیا شلقادح و دوب رتهب ناشدوب هتفرگ

لوا ار شدوخ و دوب شت اال کشا ِندرک عفر ِیپ

تسناد یمن دشرا حارط یراک !

مدز لگهام قاتا ِرد هب هبرض دنچ ، شندش رود اب

و متفر لخاد ، مشاب شباوج ِرظتنم یبنآهک و

راک دندید یم هک نآهچ اب میاه مشچ نآهک زا لبق

درک؛ یتسد  شیپ ما ییایوب هوقی ، دنهد ملد ِتسد

مناور اب دوب قاتا رد هک یدرم ِنلکدا یوب لوا

شیاه مشچ مه دعب و درک یزاب !

مدروخرب مدرک یعس و مداد تروق ار مناهد بآ
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دشاب یگچاپتسد زا رود وهب یعیبط .

یتقو درک یم مهاگن تشاد یمشچراهچ لگهام

دوعسم ی هدشزارد ِتسد ِتمس هب ار متسد نم

دوب هدیسرپ هک یلا وس هب باوج ورد متفرگ ،

متفگ :

؟ یروطچ وت . مبوخ _

مه شهاگن ؛ یمیمص و دندوب مرگ شناتشگنا .

تشاد  یمرب مرس زا تسد لگهام ِهاگن شاک !

#42

یمن الً صا ؛ تساج نیا دوعسم هک متشادن ربخ

هدمآ تکرش هب هک متسناد .

دیسرپ هک لگهام هب باوج :رد

؟ یراد مراک یچ ورس؟ منوج _

متفگ زکرمت :یب

همومت هینارفعز ورپژهی یرتِید یاه حرط ِیسررب _

نوشماوخ یم !؟

مدرکن هجوت داد لگهام هک یباوج هب چیه .و
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هدرک شومارف کاپ نم و دوبن نیا ما یلصا لا وس

مدوب هدمآ لگهام ِقاتا ات یراک هچ یارب هک مدوب .

و مرادرب دوعسم ِتروص زا ار مهاگن متسناوت یمن

مشاب هجوت یب شروضح هب تبسن .

زا دعب . شمدوب هدیدن هک دوب هام کی زا رتشیب

شدوخ هک یمدمآ شیپ مک نام،  هطبار ِندش عطق

دوب هدش شی، حاال ِروضح و دیایب تکرش هب

هبنشما ِحبص ِزیارپروس .

نتفر ِتقو و مدوب هتفرگ لگهام زا ار مباوج

.دوب

دوعسم شکِراد یاه هاگن ِنتفرگ هدیدان دوب تخس

مدرک ناشکرت هلمج _ود یکی ِنتفگ اب حلا نیا .اب

هدنز ار متارطاخ ، شرطع یانشآ و ریظن یب یوب

دوب هدرک .

؛ متساوخ یم هفاکسن . هناخرادبآ غارس متفر

زا ار باوخ و دنک مرایشوه یمک هک یا هفاکسن

دنارپب مرس .

چیه هک یگنشق ی هجهل نآ ،اب مندید اب یلعدان

دیسرپ ، داتفا یمن تیباذج زا میارب تقو :

؟ ناجرتخد یاوخیم یچ _

مدیسرپ و متشادرب ناکچبآ زا ار مگام :

؟ تساجک هفاکسن _
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تفگ و گام ِنتفرگ یارب :دمآ

یممرآ تارب _!

مدرک تفلا خم و مدیشک سپ ار متسد :

؟ هفاکسن تساجک _

یم ناشن شتشگنا هک یریسم ِندرک لا بند واب

؛ مدرک زاب ار دوب شا  هراشا ِفده هک یتنیباک داد،

یادص و مدیشک نوریب ار هفاکسن ِگرزب ِیطوق

تفگ هک مدینش ار یلعدان :

هدمآ شوج ._بآ

ما ینیب لباقم شمتفرگ و مدرک زاب ار یطوق ِرد

ار هفاکسن یوب متساوخ یم ؛ مدیشک ووب

تجامس اب هک منک یرطع یاه  لوکلوم ِنیزگیاج

ما ییایوب یاه  هدنریگ هب دندوب هدیبسچ .

؟ ینک وب ای ناجاباب یروخب یاوخ _یم

متفگ و متفرگ شتمس هب ار یطوق :

ود !_ره

هب ار هفاکسن زا هدشرپ ِگام ات مداتسیا رظتنم و

دسرپب هشیمه تداع وهب دریگب متمس :

؟ هگید _خلت

ِیپ مورب و منک رکشت مهد؛ تبثم ِباوج نم و

مراک !

مقاتا هب ندیسر یارب هک یهار مدرک یعس
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متساوخ یم . دشاب نیرت  هاتوک منک، یم باختنا

دتفاین لگهام ِقاتا ِرد هب ممشچ ناکم یتحاال .

زا دنتشاد هک یناتشگنا هب مدوب هداد ار مساوح

 هدشدنلب ِراخب و دندرب یم تذل گام ی هندب یامرگ

ندیسر واب مدیشک یم وب یپرد یپ ار هفاکسن زا

یسفن ؛ مدیشک یقیمع سفن رد، ِنتسب و مقاتا هب

ِندید اب هک ارچ دوب؛ قیمع شَمَد طقف هک

دوب هتسشن یسوط ِیلدنص یور هک یدوعسم ،

متسرفب نوریب ار ممدزاب مدرک شومارف .

هتخادنا شرگید یاپ یور هک ییاپ زا ار مهاگن

دنتشاد یتحار حتلا شیاه  تسد ؛ مدیشک باال دوب

دوب رظتنم شهاگن !و

هک دوب هدش شخپ مقاتا رد یروط شرطع یوب

اه تعاس ار هفاکسن یطوق نآ رگا متسناد یم

دش دهاوخن اود مدرد ، مریگب ما ینیب لباقم !

زا هلصاح ِکوش مدرک یعس و متفر کیدزن

منک رود میاه  راتفر زا ار شا  یناهگان روضح .

شذفان ِهاگن درک، ما هچاپتسد شیاه بل یور ِدنخبل

رتشیب !

هاگن زا لدم نیا ریز ، شمتخانش یم یتقو زا

مدش یم یرگید ورس ، شندرک !

دش عمج ، دیسرپ هک یلا وس اب شدنخبل :
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ورس؟ ربخ -هچ

#43

نآهک زا لبق و مداتسرف مشوگ تشپ ار میاهوم

؛ مداد لِه ِیاچ شرافس دوعسم یارب ، منیشنب

یور ، شدعب و دوب شباختنا هشیمه هک ینامه

متسشن دیفس ِیلدنص !

ِنایم هک یکچوک زیم یور متشاذگ ار گام ۳

مه رد ار مناتشگنا یلاهک حرد و دوب قاتا ِیلدنص

متفگ ، مداد یم بات چیپو :

یتم ؛سال تسین یربخ _!

؟ تشذگ شوخ رفس _

؛ متشاد هگن شتروص زا رت نییاپ ییاج ار مهاگن

ِرویلپ ِریز زا شا  هناخراهچ هقیی هک ینهاریپ نآ

هتفرگ شیارب نم ار دوب هدز نوریب شگنر  یکشم

سابل ِدیرخ ، میاهزور نآ ِتاحیرفت زا یکی ؛ مدوب

لا حم ، مدرک یم رگا یدرگ ژ اساپ دوب؛ مدآ نیا یارب

دوعسم یارب نهاریپ _ود یکی ِدیرخ ِنودب هک دوب
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ناش یکی رگا و مدوب هنادرم نهاریپ ِقشاع . دشاب

مارآ ملد مدید یمن شنت رد ،ات تفرگ یم ار ممشچ

تفرگ یمن !

؟ ینک یم رکف یراد یچ _هب

هدیسرپ هچ ؛ متفرگ شنهاریپ هقیی زا ار مهاگن

دوبن مرطاخ ؟رد .دوب

میارب یا هیناث دنچ یاچ ِندروآ واب دمآ یلعدان

دیرخ نامز .

و گام ِنتشادرب یارب مدرب تسد ، شنتفر اب

متفگ ، مدرک یم شکیدزن مناهد هب یلاهک حرد :

خیلا تاج دوب؛ بوخ مه ترفاسم _!

دوب طلسم شیاهراتفر کتهبِکت نم، ِسکعرب .

شهاگن ، شیاه  تسد ِتاکرح ، شنحل ، شیادص ،

نم و دنتشاد شطلست زا ناشن همه و همه

هچاپ  تسد ، طلست زا مجح نیا ربارب رد یدایز

مدوب .

هار هام هس زا دعب ارچ هک تفگ یم رتدوز شاک

اهرت  میدق . هدروآرد نم ِقاتا زا رس و هدرک ،مگ

هچ و دوب هدشن یدج نام  هطبار هک عقوم نآ هچ

هب هک دوب لا حم دوب، یدج نام  هطبار هک شدعب

نم ِقاتا رد ار یا هقیقد دنچ و دیایب تکرش

هک یمدمآ شیپ مک هام، هس نیا رد اما دنارذگن
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ار یسک ، تشاد رگا یراک ؛ شمنیبب تکرش رد

یمدمآ شدوخ مه رگا و داتسرف یم شدوخ یاج

داتفا یمن اه تمس نیا شهار ،.

هراکیا؟ یچ بشما یارب _

راد هرطاخ و دوب انشآ لا وس !نیا

دوب هدش درس ؛ مدیشون ار ما هفاکسن زا یا هعرج !

متفگ و زیم یور مدنادرگرب ار گام :

 هتسخ ؛ مباوخب رتشیب یتعاس _ود یکی االً متحا _

.ما

نکن تسرد ماش سپ _!

و شا  یتفاکش یم دیاب هک دوب نآاه زا شا هلمج

داتسا نم، و یدرک یم فشک ار شتشپ ِفادها

مدآ نیا یاه هلمج ِنتفاکش رد مدوب .

منک؛زا یم تسرد مدوخ ار اذغ هشیمه تسناد یم

هتسخ هک مه ردقچ ره هک تسناد یم مه یفرط

.اب مرذگ یمن ماش ی هدعو ،زا مشاب هلعشمرپ و

متوعد ؛ تشاد ینعم کی شا هلمج باسح نیا

ماش هب دوب هدرک !

ار شیاوتحم یِک مدوب هدیمهفن هک یناجنف هب

میوگب یزیچ نآهک زا لبق و مدرک هاگن ، هدیشون ،

تفگ :

میشاب مه اب ور ماش _!
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و هرطاخ راورخ کی و دز گنچ مبلق هب یزیچ

دروآ موجه مرس هب نامزمه سح، .

تشاذگ یم یا هظحل دنچ شاک . مدرک شهاگن تام

هملک دوب هدرک دصق اما مشاب مدوخ حِلا هب

دنک باترپ مرس هب یرابگر ار شیاه :

ورس مراکهدب تهب یهاوخرذع هی !_نم
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یم دیاب درک. یمن ما یضار قاتا یاوه ژِن یسکا

یم نوریب ار مرس ؛ مدرک یم زاب ار هرجنپ و متفر

و قیمع ِمدزاب مدو دنچ هب ار میاه هیر و مدرب

مدرک یم توعد شمارآ هیناث دنچ هب ار منهذ .

تعاس بش تلا؛ بند !۸_یممآ

شداهنشیپ متسناد یمن . مداد تروق ار مناهد بآ

صخشم ار شفده هچرگ ! مراذگب هچ یاپ ار

یهاوخرذع دوب؛ هدرک !

یلاهک حرد و متشادرب مناتشگنا ِرس زا تسد

هتشاد هگن دوعسم ِتروص ِنایم ییاج ار مهاگن
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متفگ ، مدوب :

یهاوخرذع هب یزاین ؛ متسین تحاران تزا _نم

تسین .

دنلب ار دوب هتخادنا شرگید یاپ یور هک ییاپ

شتشاذگ نیمز یور و درک :

یارب تسین یبوخ ِلیلد وت ِندوبن تحاران _

ندرکن یهاوخرذع .

 کخاش هن. ای ملا حشوخ توعد نیا زا متسناد یمن

هدش عفلا مه اب ود ره مقطنم و ساسحا یاه

دندوب .

یدنخبل ، مداد یم ساسحا ِتسد هب رگا ار ورس

شزور ِیقبام و درک یم رکشت ؛ دناشن یم شبل یور

قطنم . دنارذگ یم بش ِتشه تعاس ِراظتنا رد ار

ار دوعسم ِتوعد ؛ تشاد یرت  توافتم ِراتفر اما

یردق نآ و دیشارت یم هناهب درک؛ یم در هنامرتحم

ِرورم یارب یتصرف هک دیشک یم راک نم زا

مشاب هتشادن متارطاخ .

یقیفلت مهد، یم دوعسم هب هک یباوج مدرک یعس

دشاب منورد ِتردق ود ره :زا

مریذپ یم اج نیمه حاالو ور تیهاوخرذع _.

داتسرف ارباال شیوربا یات :کی

مدرکن یهاوخرذع زونه هک !_نم
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دوب هلصوح ِرس یدایز زورما .

ات ِیگنوگچ هک متشگ یورس نآ ِلا بند مدوجو رد

متفگ و دشاب دلب ار دوعسم یور نیا اب ندرک :

منوت یم یاوخب هگا یتح یممد؛ تصرف تهب _

نرایب تارب هگید ییاچ هی مگب .

یضرف ِطوطخ شیوناز رس ، هقلح ِتشگنا اب

یتقو دوب شتشگنا هب فوطعم شهاگن و دیشک

تفگ :

هشب مبیصن بش ، تصرف نیا یممد حیجرت _!

متساوخ یم مدز. کلپ مه ِرس تشپ راب ود

دعب و هتسشن میور  هبور دوعسم هک موش نئمطم

 شوگ شاک یمدنز. یفرح نینچ دراد هام هس زا

ثمالً ؛ دنتشاد ندز کلپ هب هیبش ینشپآ مه اه

یا هدینش تسرد یوش نئمطم ات یدز یم کلپ !

هدشما وپال شخپ ِساوح ِمامت شا  یناهگان ِنداتسیا

و مدش دنلب هتساوخان مه نم درک. عمج ار

مداتسیا .

نوریب رویلپ ِریز زا هک ینهاریپ ِینییاپ یاه  هشوگ

تس  ینامه ، سابل نیا هک درک منئمطم ، دندوب هدز

ِنیج یور ار مهاگن . مدرک یم ار شرکف هک

تفگ و مداد بات شا  یکشم :

تلا بند یممآ هرادن یلا کشا ._رگا
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نایاپ هب ِدرومرد ما یگشیمه ِرظن هظحل نامه

مدوب دقتعم هشیمه دش. ضوع اه هطبار ِندیسر

دیاب ، دسرب مامتا هب تسا رارق رگا هطبار کی هک

دشاب هتشاد ار نایاپ نیرت  یقطنم و نیرت  هناتسود

ینعم هچ دش! ضوع مرظن هظحل نآ رد اما

اب ردق نآ رفن ود ، هطبار کی ِنایاپ زا دعب تشاد

ار یرگید ناش یکی هک دنشاب یمیمص و بوخ مه

و دزرلب شلد ، یکی نآ و دنک توعد ماش هب

ِنکدرخ باصعا ِءیش نآ یور دروخب رُس شهاگن

دنزب نیمخت ار هدنام  یقاب یاه  تعاس و راوید یور

!؟

***
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سمل یارب ار مناتشگنا و متسب مرس تشپ ار رد

نشور هناخ ؛ مدیشک تسار هب قرب دیلک ِندرک

ِمویندَا درک، ییامندوخ هک یزیچ نیلوا و دش

دوب میابیز .

زا هک یکچوک یاه گرب ِندید واب متفر کیدزن

میاه بل یور یدنخبل ، دندوب هدز نوریب شا هنت

مدناشن .

شزاون ار شرت  تشرد یاه گرب تشگنا ِتشپ اب

یم زاب مندرگ ِرود زا ار شلا یلاهک حرد و مدرک

مدوب هتسخ ؛ متخادنا یلدنص یور ار مدوخ ، مدرک

جیگ .و

یارب ار میاه کلپ و مداد هیکت بقع هب ار مرس

ات متشاد تقو عبر و تعاس کی . متسب یتاظحل

ملا بند هب دوب هتفگ دوعسم هک یمین و تشه تعاس

هاتوک ِتحارتسا کی یارب دوب یبوخ ِنامز یمدیآ.

هک ینم یارب هن اما ندشرضاح هلصوح ِرس و

دوب هدرک مدنُک و جیگ ، یمگردرس .

یلدنص زا مدنک لد یتخس هب هقیقد دنچ زا دعب

دنتشاد ندوب  هتسب هی یدایز ِلیامت هک ییاه کلپ و

ادج منت زا ار اه سابل یلاهک حرد و مدرک زاب ار

متفر مامح تمس هب میقتسم ، مدرک .یم
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یربخ رگید ، مدمآ هک نوریب و دروآ حملا ِرس بآ

دوبن یلبق ِتوخر نآ .زا

هاگن واب مدیشک وتا و مدرک کشخ ار میاهوم

نامز یا هقیقد جنپ لهچو هک متفایرد تعاس هب

یمندرب تقو عبر کی زا رتشیب مندش هدامآ . مراد

درک یم ملِسِک رتدب مه هتعاس مین ِندیباوخ .؛

مشکب زارد تخت یور یا هقیقد دنچ مداد حیجرت

منک کچ ار ما یعامتجا یاه  هکبش .و

 تسپ . متشادن یزاجم یایند اب یگنتاگنت ِطابترا

یاه  سکع ؛ مدرک هاگن ار مارگاتسنیا ِدیدج یاه

ار دوعسم دیدج ِتسپ و لگهام ِرفس هب طوبرم

ِنتسب ِدصق و مدید ار اه یروتسا ؛ مدرک الکی

رد هدش  هفاضا ِددع کی ِندید هک متشاد ار همانرب

درک بلج ار مهجوت اه تسئوکیر ِتسیل .

تسئوکیر هک یمان ِندید و مدش تسیل دراو

درک؛ تشرد ار منامشچ دوب هداتسرف

VARYA.MARZBAN

هکلب شلیماف و مسا طقف هن ار نیا دوب؛ شدوخ

تفگ یم مه شلیافورپ یور ِسکع .

دش؛ زاب میارب شجیپ و مدز هبرض شمان یور

دوب یصوصخ .

اهو تسپ ِدادعت هک یماقرا و دادعا زا ار مهاگن
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یمداد ناشن ار ناگدننک لا بند و ناگدنوش لا ،بند

هتشون شا  یفارگویب تمسق رد هک نآهچ و متفرگ

هیبش یزیچ ؛ مدیمهفن ار لوا طخ . مدناوخ ار دوب

کی ، یدعب طخ و دوب ییایمیش لومرف کی هب

دوب هدش هتشون هلمج !

رود زا یتشهب یتح نم هگید منیب یمن ""

تشادن دوجو ندناوخ یارب یزیچ رگید شدعب !و

نوریب ار مسفن ًاتیاهن و مدناوخ ار هلمج راب دنچ

مرس رد مدآ نیا زا هک یتارطاخ مامت و مداتسرف

دندش هدنز ، متشاد .

شتساوخرد هرابود و مدش جراخ شا  هحفص زا

طقف ما یصخش ِجیپ رد دوب. منامشچ لباقم

وحاال متشاد ار مکیدزن یاه  لیماف و ناتسود

هچ مشنکاو ، تسئوکیر نیا ِربارب رد متسناد یمن

مریگن یمیمصت شدرومرد حاال مداد حیجرت ! دشاب .
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یمداد مناشن ار تشه تشاد یشوگ ِتعاس .
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دمک غارس متفر و مدرک اهر تخت یور ار یشوگ

میاه  سابل .

میدش یم کیدزن ومین تشه تعاس هب هچره ،

مدوخ وزا مدش یم برطضم رتشیب و رتشیب

توعد نیا ِنتفریذپ ِتباب مدرک یم بجعت !

هنیآ لباقم مداتسیا و مدرک اپ هب ار منیج .

هتسخ یدایز و دندوب خرس یمک منامشچ .

 هلصوح . مدرک بترم ار ما یناشیپ یور یاه  یرتچ

نیا اب دوب لا حم اما متشادن ندرک  شیارآ ی

هناخ زا ار میاپ حور یب ِتروص نیا مشچاهو

مراذگب نوریب !

و مدیشک میاه کلپ تشپ ینهپ ًاتبسن ِمشچ طخ

مدرک یتروص ار میاه .بل

هظحل نآ تسرد و مدیشوپ ار میاه  سابل ِیقبام

یا هشوگ ار شلا زا هدز نوریب یاهوم متشاد هک

دش؛ دنلب ما یشوگ ِکمایپ یادص ، مدرک یم عمج

تسیچ مایپ یاوتحم متسناد یم هدیدن .

وزا مفیک لخاد مداتسرف ار یشوگ و مدز رطع

رد ِلباقم دوعسم ِنیشام ، متفر نییاپ هک هلپاه

!دوب

ات مداد لوط یمک ار شنیشام تمس هب نتفر

یم منک. ادیپ ار قیمع سفن دنچ ِندیشک ِتصرف



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یم ؛ تسا ربخ هچ شنیشام ِکقاتا ِلخاد متسناد

موش یم ژنالمز یسکا متسناد !

ِنتسب زا لبق ار مَد نیرخآ ؛ مدیشک ار هریگتسد

لخاد نتسشن واب متفرگ نوریب ِدازآ یاوه زا رد

هک ییاهزیچ نآ ِمامت هب مدرپس ار دوخ ، شنیشام

دندرک یم ما هناوید .

!_سالم

نآ . مداد ار شباوج و شتمس هب مدیخرچ

یگنر کت ِنهاریپ ؛ دوبن شنت یرهظ ِرس ِنهاریپ

دوب هدیشوپ .

دیسرپ ار وحملا داد تکرح ار نیشام :

؟ یبوخ _

و مدرک رکشت ؛ مشاب هچاپ  تسد متساوخ یمن

متفگ داد، هک باوج و مدیسرپ ار شلا ح ًابقاعتم :

کرابم تندش ومع _!

؛ دیخرچ متمس هب هاتوک ی هظحل دنچ یارب

دیسرپ و داد ملیوحت یدنخبل :

؟ یدش هجوتم اجک _زا

مداد حیضوت :

مدید تمارگاتسنیا ،وت شیپ تعاس مین نیمه _.

یمندآ تهب ندش ومع هچرگ .

دیدنخ :
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لوجع یلیخ ارات و دیعس ؛ تسین نم ریصقت _

دندوب !

دوب؛ هک روط ره ، مداد یم همادا ار ثحب دیاب

دوب مَس ، نیشام نیا رد نتفر رکف وهب توکس !

مدیسرپ :

؟ ناریا ندرگ  یمرب _یِک

داد ار مباوج ریخات :اب

و عاضوا نیا وت نتشگرب یارب دیعس ِطیارش _

لد نامام میر؛ یم االًام متحا . هیکسیر لا، وحا

تسین شلد !وت

دوب ایند رد یزیچ نیرخآ دیاش دیعس هچبی مسا

رد هک ینامز ات اما متشاد شنتسناد هب لیامت هک

یم ار توکس هک یفرح ره ، میدوب نیشام نیا

تشاد طال ِمکح ، تسکش .

مدیسرپ :

؟ نتشاذگ یچ ور شمسا _

هک یباوج زا ار مساوح ما، یشوگ ِندروخ گنز و

و دوب هناخ زا سامت درک. ترپ داد، دوعسم

تس  ینابصع یدایز متسناد یم هک یردام مبطاخم !

#47



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ِراک ، طیارش نآ رد ردام ِسامت هب ِنداد باوج

باوج هک دوب نیااج شا  یتخبدب و دوبن یتسرد

دوبن یتسرد راک مه شندادن .

و دوش شوماخ هک مدرک هاگن هحفص هب ردق نآ

و مدش ارفَا ِپآ ستاو ی هحفص دراو ًاروف ، شدعب

مدرک پیات شیارب

بش رخآ ات ًامتح وگب نامام هب . مریگ ییاج "

مریگ یم سامت "

و دش رهاظ ممایپ ِرانک یبآ ِکیت ود اج رد

پیات حِلا رد هب نآالنی زا ارفا ِتیعضو شدعب

یور شمایپ دعب، ی هظحل دنچ و درک رییغت

دوب؛ ما هحفص

ریمب ورب یمهگ نامام "".

زارد نابز ِیلیمسا کی شیارب ؛ تفرگ هدنخما

تفگ و مداتسرف

یم شهب هنوخ مرب . مدرگ  یمرب زاکالس مراد "

."مگ

متشاذگ باوج یب ار شمایپ .

زج . مراذگب رانک ار ما یشوگ درک یم مکح بدا
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مهم میارب شسامت هک دوبن یرگید ِسک ردام

شمداتسرف و مدرک تنلیاس ار یشوگ سپ ، دشاب

مدش هریخ ور هبور وهب مفیک لخاد .

دیسرپ دوعسم :

؟ میدب شوگ یچ _

یلداعت و مدمآ یم رانک مساسحا و لقع اب دیاب

یم تحار دیاب مه نم ؛ مدرک یم رارقرب ناشنایم

ار زورما رارق مدرک یمن یعس و میاج ِرس متسشن

زورما نام.  ههام  تشه ِهاتوک ی هطبار هب مهد طبر ،

درم نیا و نم ِنایم هک نآهچ هب یطبر چیه

تشادن دوب، هتشذگ .

رت تحار ؛ متسشن رت تحار هک دوب راکفا نیمه اب

متفگ رخآ تسد و مدرک رکف :

یاوخب تدوخ هک یچ ره یمنهنک؛ یقرف _.

درک نشور ار شخپ متسیس و درب تسد .

زا یگنهآ Sia ِتسیل یلپ زونه دش؛ شخپ

یمداد شوگ ار نامکرتشم !

مزکرمت مامت مدرک یعس و مدرک هاگن نابایخ هب

فرط .زا مراذگب شخپ حلا رد ِگنهآ یور ار

دوب رارقرب توکس مه دوعسم .

هب نیا و دوبن انشآ ، میتشاد شیپ رد هک یریسم

نآ زا یکی هب تساوخ یمن هک دوب انعم نآ
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میورب دوب، هدش نامقوتاپ هک ییاه  ناروتسر .

ار نیشام ، گنهآ مامتا اب تسرد دعب، ی هقیقد جنپ

تفگ و داد اج روکو  توس و یعرف ینابایخ :رد

؟ هرادن یداریا ؛ مینک یور  هدایپ هیمک دیاب _

بوخ دوعسم و میدوبن هبیرغ یور  هدایپ و نم

دشاب مباوج ِرظتنم یبنآهک هک شتسناد ،یم

درک شوماخ ار نیشام .

متفرگ رارق هار هدایپ رد هک شرانک و مدش هدایپ ،

تفگ :

هدش زاب هزات ، میرب هرارق هک یناروتسر هفاک _نیا

یمن ادیپ کراپ یاج الً صا شفارطا و رود اما

.هش

ناتسمز یامرس ِبیکرت ِیپ مساوح ؛ متفگن یزیچ ،

شیپ رد هک دوب یرباع یب ِهار هدایپ و بش

هک یرطع یوب نیااه، ِمامت هب دیاب و میتشاد

تشادن ما ییایوب یاه  هدنریگ یارب ندش  یداع ِدصق

مدرک یم هفاضا مه !ار

نابایخ هب میدیسر و میدز مدق یا هقیقد دنچ

متشاد رگید نم، و میدیچیپ پچ هب . یلصا

دمع ؛زا مدرک یم یقلت یدمع ار دوعسم ِتوکس

نیا و اوه نیا رد دمع دوب؛زا هدرک توکس

یم دوب. هدروآ هار هدایپ نیا هب ارم زور، زا تقو
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مروآرد ندوب  یقطنم یادا مه ردقچ ره تسناد ،

ساسحا ًامامت هک مدوخ ِلصا هب مه زاب شرخآ

مدرگ  یمرب .دوب،

هچ ؟ یهاوخرذع هب دوب یموزل هچ الً صا

نیا و نامز نیا ، یهاوخرذع یارب تشاد یموزل

یموزل هچ دنک؟ باختنا ار رصع نیا و ناکم

هب کیدزن دح نیا ات یهاوخرذع کی یارب تشاد

تشاد یموزل هچ ؟ درادرب مدق هناش هناشهب نم،

الً صا دنک؟ متوعد ماش هب یهاوخرذع یارب

هچ؟ یارب یهاوخرذع !

#48

تساج ._نیا

میدیسر هک مدرک رکش ار ادخ .

هک مدنام رظتنم نم و میداد شرافس ؛ میتسشن

دنک یهاوخرذع دوعسم .

میاه سح و مدوخ هب رگید ؛ مدوب برطضم

متشادن نانیمطا .
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هفاک ِکیرات  همین یاضف رد هک یلا گنچ و دراک ،هب

میادص دوعسم و مدرک هاگن دندز یم قرب یدایز

:دز

ورس _!

وهب مدیشک باال زیم یور ِتایوتحم زا ار مهاگن

تفگ ، مداد هک شیاه مشچ :

تمنیبب متشاد میمصت هک یمهش یتقو دنچ _نم

بسانم ِتیعقوم هی ِرظتنم طقف . مینزب فرح و

مدوب .

مه یزیچ ؛ مدادن یرییغت ار متروص ِتلا ح

هتخیر مهاگن رد هک یراظتنا اب طقف ؛ مدیسرپن

مدرک یم هاگن شیاه مشچ هب نانچمه ، شمدوب .

ِطیارش اب ام ورس. منک عورش اجک زا منود یمن _

نم هک هنیا مروظنم ؛ میدشن ادج مه زا یبوخ

و مدزن یبسانم یاه  فرح رخآ، یاهزور نوا وت

ِطیارش وت اهزور نوا . مفساتم نوشتباب بخ

هنیا نومبشما ِرادید ِیلصا ِفده و مدوبن یبوخ

یم رذع تزا و مفساتم ًاقیمع مگب تهب نم هک

ماوخ .

یازجا ِنایم ار مهاگن . مداتسرف نوریب ار مسفن

نآ یارب مدوبن تحاران ًاتقیقح . مدناخرچ شتروص

دوب؛ هدش لدب و در نامنایم رخآ یاهزور هک هچ
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میتشادن یبوخ ِعاضوا ناممادک چیه اهزور .نآ

نآهک زا لبق و دهد همادا دهاوخ یم متسناد یم

متفگ دنک، عورش :

هب یزاین ! تسین اه فرح نیا هب یزاین _

متسین تحاران تزا نم ؛ تسین یهاوخرذع .

شیاهدعاس درک؛ هباجاج منامشچ ِنایم ار شهاگن

دیشک ولج یمک ار شا هنت و تشاذگ زیم یور :ار

ماوخ یم ورس. میشاب هبیرغ مه اب ماوخ یمن _

میشاب لبق ِلثم .

دیاب هک روط نآ ار میاه بل یمنداد هزاجا مغ،

ندزدنخبل یارب مهد شِک :

؟ هگم میتسین _!

تفگ ، هاتوک یثکم زا :دعب

منود یمن _!

مدش جیگ .

ِتلا .ح دیشک شیاهوم نایم یتسد دوعسم

شیاه  تشگنا ؛ دوبن طلسم لبق ِلثم رگید شتروص

یم یرگید فرح دنتشاد شیاه مشچ . دندوب کالهف

دندز .

و متفرگ هلصاف یمک و مدیشک بقع ار هنتما

یرگید ِفرح ؛ مدرک یمن هابتشا . مدرک شهاگن رتهب

تشاد نتفگ یارب .
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ِندید اب ات مدناخرچ هفاک یاضف رد مشچ

هدش  هدامآ ِتاشرافس تشاد هک یلا متحا ینوسراگ

اما منک تحار ار مدوخ یخلا ، دروآ یم نامیارب ار

هداتفا ریگ هظحل نیا رد نم ًارهاظ و دوبن یربخ

مدوب !

هب هگید ِتصرف هی هک ماوخ یم تزا _نم

ورس میدب نومدوخ .

ی هظحل دنچ یارب ًادمع و متسب ار میاه کلپ

مدرکن ناشزاب هاتوک .

#49

هک هظحل نامه تسرد دمآ؛ یعقوم دب نوسراگ

مدوب هدزن نم، و دوب هدز ار شفرح دوعسم !

هاگن تفرگ رارق ملباقم هک ییاتساپ فرظ هب

شوگ تشپ مه لبق زا هک ییاهوم و مدرک

متفرگ یزاب هب هرابود ار ناشمدوب هداتسرف .

ِندنام تکرح یب و فرح یب دش، رود هک نوسراگ

منک شهاگن هک درک مراداو ، دوعسم .
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مدوخ اب مداد یم جرخ هب یتسارور دیاب نم بخ

یاه  هظحل ِگنتلد مه ، مدوب درم نیا ِگنتلد مه ؛

الیت کشم یارب ملد ًادبا اما میتشاد هک یشوخ

دوب هدشن گنت دوب، نامنایم .هک

قوف ِتاظحل دوب، ملباقم هک یدرم نیا و نم

میوگب متسناوت یم تارج هب هک میتشاد یا هداعلا

اما ، مدوب هدرکن شا  هبرجت یرگید ی هطبار چیه رد

رد مه زاب هک میتشاد مه الیت کشم ، شرانک رد

مدوب هدرکن شا  هبرجت یرگید ی هطبار چیه !

؛ میوگب یزیچ متساوخ یم ؛ مداد ناکت ار میاه بل

نآ رد هک یساسحا االًزا متحا متساوخ یم

هک یتسد اما منزب فرح مدوب شراتفرگ هظحل

دش معنام ، شتفرگ باال دوعسم :

ورس یگب یزیچ االن داوخ یمن _!

ار مسفن ، مدوب هدرک ناش  هدامآ هک یتاملک یاج هب

مداتسرف نوریب .

ِباقشب هب مداد ار مساوح و متشادرب ار لا گنچ

نآ رد .حملا مدیمهفن شمعط زا چیه . میاذغ

هبرجت ار یتوافتم یاه سح ؛ دوبن بوخ اه هظحل

ِناجیه مه و متشاد تبثم ِناجیه مه . مدرک یم

یهانگ ِبکترم هک ینامز ِلثم تسرد ؛ یفنم

هدشیا نیریش !
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ورس؟ _

مدیشک اذغ زا تسد :

_هلب؟

منک تتیذا متساوخ یمن _.

و مدرک هاگن دوعسم هب لوا . منکن شهاگن دشن

رپ یگمه هک نامفارطا و رود یاهزیم هب دعب

دندوب هدش .

نآ لثم تساوخ یم ملد مه نم ارچ؟ غورد

هاگن مه هب هناقشاع یرانک ِزیم ِرسپ و رتخد

ملد مه نم . دشاب مه ِتفچ نامیاه  تسد و مینک

نآ ی هداعلا قوف ی هبرجت یارب دوب هدش گنت

اما هرفنود یاهزور ...

دز مه رب ار مراکفا شیادص :

ماوخ یم هرابود ِتصرف هی طقف ._نم

مدز سپ ار مباقشب :

؟ میتشادن ور شیکی ام هگم _

میدرک هدافتسا دب شزا _.

تسد اهوم نآ ِنایم هک تساوخ یم ملد بیجع

نکمم ی هزادنا نیرتهب رد هک ییاهوم ؛ مشکب

ِنایم هک هاتوک ردق نآ ؛هن تشاد یم ناشهگن

یور هک دنلب یردق نآ وهن دننکن ریگ ناتشگنا

دزیرب شتروص .
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متفگ :

مینکن هدافتسا دب مه یکی نیا زا مولعم اجک _زا

؟ شمینوزوسن و

دوب کالهف شهاگن :

ورس؟ هتیگدنز وت یسک _

؟ دوب هدمآ اجک زا رگید نیا ؛ مدروخ !اج

داد همادا :

نم هب هرابود شرطاخب یاوخن هک تسه یسک _

نم هروط نیا رگا ؟ ینک رکف مداهنشیپ ...و

اما دهد همادا ار شا هلمج هک مدنام رظتنم

هلمج دوعسم و تشادن یِپ رد یا هجیتن ندرکربص

دوب هدرک اهر هراک  همین ار شا .

#50

؛ مدناشک زیم ِریز زیم،هب یور زا ار میاه  تسد

متفگ و مدیچیپ مه رد ار مناتشگنا :

هی ام هک هنیا نم ِفرح هیا؛ هگید ِزیچ نم ِثحب _

وهب میدرک ناحتما هیراب . میدروخ تسکش راب
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هک هدش ضوع یچ نیاراب ؛ میدیسرن هجیتن

؟ مینک تالش هگید کیراب میاوخب

ثحب و هتشاذگ باوج یب ار شفرح یسنجدب اب

دیاب و یلبق ِعوضوم هب مدوب هدنادرگرب ار

شا هرهچ ِمهرد ِتلا ح زا هک مدرک یم فارتعا

رگید مدوب هناوید ؛ مدرب یم تذل متشاد !

هدب ور نم ِباوج ورس! _!

یا یزاب ؛ مدوب هتخادنا هار مدوخ اراب یدب ِیزاب

مدوخ ًاعطق شا  هدنرب ، مداد یم شا  همادا رگا هک

مدوبن :

ای هشاب میگدنز وت یسک هک هراد یتیمها _هچ

هیا هگید ی هلئسم یام، هلئسم !هن؟

ورس _!

ِعفن ،هب یزاب و دنازرل ار ملد شیادص ِمکحت

تفر شیپ دوعسم .

؛ دیابن هک مدرک یم ار یراک نآ مدوخ اب متشاد

ِفعض  هطقن یور تشاذگ یم تسد رگم دازیمدآ

؟ شدوخ !

ارو ینتشاد  تسود ِمخا نآ مدرک هاگن تذل اب

متفگ توافت :یب

_هلب؟

شیاه مشچ اب تشاد نیاراب درک. مهاگن یلا وس
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،هب شمتشاذگ باوج یب هک مه زاب و دیسرپ یم

تفگ و دش دنلب زیم ِتشپ زا هراب :کی

میرب _!

مدرک شهاگن فرح .یب

 تراک و باسح  تروص اب نوسراگ ، رجیپ ندرشف اب

دوعسم دعب، ی هظحل دنچ و دمآ کیدزن ناوخ

دوب نتفر نوریب یارب ما یهارمه ِرظتنم .

میدز مدق توکس ورد هناش هناشهب ار هدمآ ِریسم .

تخرد و راد رپ ِیعرف نابایخ نامه هب میتشگرب

یم هک هظحل نآ تسرد و دمآ و تفر یب و

متشاد راظتنا و موش نیشام راوس متساوخ

نیشام ِفرط نآ وهب دنک ادج ار شهار دوعسم

دمآ ملا بند ، دورب !

مرس ِتشپ و مدیخرچ ؛ مدرک اهر ار هریگتسد

یامرگ هک دوب هداتسیا هلصاف مک یردق هب . شمدید

مدرک یم سح متروص یور ار شیاه  سفن .

الً صا دوب؛ هتشذگ ندرک هاگن یلا وس زا مراک

منک شهاگن یمندش .

ادیپ ار مناتشگنا روطچ و یِک شتسد مدیمهفن

نم و دز میادص ؛ تفرگ شتشم ِنایم و ،درک

زا دراد هظحل هب هظحل متمواقم هک مدرک سح

دور یم نیب .
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تسین بوخ !_حملا

دوب شا هلمج یاوتحم یایوگ شنحل .

یرگید ِروج طقف دوب؛ دب مه نم !حلا

متفگ و دوب میاه بل هب شهاگن :

تداهنشیپ هب منک یم رکف _!

مدوب هتخاب ار یزاب !

ضبقنم ، دیابن هک یتارطاخ نآ ِیروآدای زا المت ضع

 هبرجت نآ زا یکی منت، ِلولس هب لولس و دندوب

درک یم بلط ار درم نیا اب ریظن یب یاه .

مدرک رارکت :

شهب منک یم رکف _.

دوب شتشم ِنایم مناتشگنا زونه اما دیشک بقع :

نک رکف رتدوز _!
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مفیک زا ار یشوگ هک میدوب هناخ یاه  کیدزن

ندش  هدایپ ِضحم هب متساوخ یم . مدیشک نوریب ،

زا ِسامت هدزای ِندید اما مریگب سامت ردام اب
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درک ما هکوش ، متشاد لگهام زا هک یا هتفر تسد .

مدرک زاب ار دوب هداتسرف میارب هک ییاه مایپ ًاروف

دوبن ناشلخاد یزیچ ازسان زج .؛

داد باوج مَد ،رد متفرگ هک ار شا  هرامش :

هچ دیاب ، هشاب هتشاد بجاو راک وت اب یکی _

؟ هروخب یهُگ

دوب ینابصع یدایز شنحل .

ددرم و متخادنا دوعسم مینِخر هب یهاگن مین

مدیسرپ :

؟ هدش یچ _

دوب هدشن مک شتینابصع زا :هرذیا

باوج ور هنوخ ِنفلت هک یتسه یروگ مودک _

یمنید؟

مداد باوج یمارآ :هب

منوریب _.

مدینش یرگید یازسان .و

نآ رد هناخما هک ینابایخ ِلخاد دیچیپ دوعسم

تفگ لگهام و تشاد رارق :

گنز یدیسر . متسه تا هنوخ ِرد ولج نیشام _وت

نزب .

نم ِبناج زا یشنکاو ای فرح ِرظتنم یبنآهک و

درک عطق ار سامت ، دشاب .
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ِلباقم بش، زا تقو نیا لگهام ؛ مدوب هدش جیگ

درک؟ یم هچ نم هناخی

دیسرپ دوعسم و مدروآ نییاپ ار یشوگ :

؟ هدش یزیچ _

هک یشوخ حِلا ِمامت . مدرک شهاگن و مدیخرچ

ِسامت ،اب مدوب هدرک شعمج مدوخ یارب بشما

دوب هدیرپ ، لگهام !

نابایخ هب شمداد و دوعسم زا متفرگ ار مهاگن

متفگ :و

دوب لگهام _.

مداد همادا شنیشام ِصیخشت :واب

تساج !_نیا

دیسرپ و تشاد هگن هناخ لباقم ار نیشام :

؟ تساج نیا لگهام _

هک یبش ِندرک عمج رتدوز یارب و مداد ناکت رس

متفگ ، متشاد دوعسم :اب

نونمم ماش ِتباب _.

تخود نم ؛هب تفرگ لگهام ِنیشام زا ار شهاگن

تفگ :و

یچ؟ شا  هیقب ِتباب _!

مداد ار شباوج هاتوک یثکم زا :دعب

منک یم رکف شا  هیقب تباب _!
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هریگتسد ِتمس هب تفر متسد درک، هک توکس .

هظحل نآ رد منهذ ِتیولوا هک دوب نیا شتیعقاو ،

هب مسرب رتدوز متساوخ یم دوب. هدش لگهام

هداتفا شیارب یقافتا هچ منادب و لگهام .

متفرگ دوعسم یاه کلپ ِتکرح زا هک ار دییات ،

مدرک ربص ؛ مدیشک ار هریگتسد ؛ مدرک یظفاحادخ

هک یلگهام ِغارس متفر شدعب و دوش رود ات

ینابصع شتروص یمدش. هدایپ نیشام زا تشاد

درک یمن مهاگن !دوب؛

نآ ِتمس هب داتفا هار و دز ار نیشام ِریگدزد

نابایخ ِفرط .

رتدنلب ار شیاه مدق . مدش شهارمه هار، ی همین زا

دیسر نامتخاس ِبرد هب نم زا رتدوز و تشادرب .

رد هب ور و نم هب تشپ . مدیود شلا بند ًامسر

یم هدنخما شیاهراتفر زا تشاد رگید . داتسیا

تفرگ .

حِلا ورد مدیشک نوریب مفیک زا ار دیلک  هتسد

مدیسرپ ، نامتخاس ِرد ِندرک :زاب

حاال؟ یتسه یبصع ردق نیا ارچ _

دیایب متسد راک ِباسح هک درک مهاگن یروج .

دش؛ ورهار ِدراو نم زا رتدوز و داد لُه ار رد

تفرگ شیپ رد ار هارهلپاه ِریسم .
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یارب یا هدیا چیه یلاهک حرد و متفر شلا بند

دحاو ِرد ، متشادن هناخما رد شا  ینینچ نیا ِروضح

مدرک زاب شیارب مه .ار

شنشپاک پیز ِندرک زاب حِلا ورد دش دراو ،

تفگ :

نیدرک تاک ههام هس !_هک
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ِتروص وهب مدرک زاب مندرگ ِرود زا ار شلا

مدیسرپ و مدرک هاگن شراکبلط :

؟ هتِچ یگب یاوخ یمن ؛وت تارب یممگ _

هپاناک یور درک ترپ ار شنشپاک :

؟ ندروخ یارب یراد یچ . تسین میچیه _

و تخادنا باال هناشیا ؛ مدرک شهاگن جاو جاهو

تفگ :

؟ هشابن ما هنسرگ هیچ؟ _

یمک ات منک ربص مداد حیجرت و دوب هتفرگ دراگ

دوش مارآ .
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و مدرک ضوع سابل ًاروف و قاتا ِتمس هب متفر

هلا هب متشگرب .

شرس و دوب هتسشن شنشپاک یور ،و هپاناک یور

دوب شا  یشوگ ِلخاد .

متسناد یمن لا. چخی و هناخزپشآ ِتمس هب متفر

ار لا چخی رفس، زا لبق منک. تسرد شیارب هچ

ثعاب ، دوعسم ِماش ِداهنشیپ و مدوب هدرک خیلا

ادرف هب منک لوکوم ار هناخ یارب دیرخ دوب هدش .

ندرک  تسرد یارب دیسر یم منهذ هب هک هچ ،ره

دوب مک شملق .کی

سملا زا مه یلیخ هک یا هجوگ ود زا ار مهاگن

مد هب یلاهک حرد و متفرگ ، مدوبن نئمطم ناشندوب

مدیسرپ ، مدرک یم هاگن لگهام ِیبسا :

؟ یروخ یم تلما _

داد باوج هاتوک :

مروخ !_یم

درک تحار ار مراک .و

مدرک ناشدرخ یروف و مدیشک نوریب ار اه هجوگ

مدیسرپ :و

؟ تساجک اضر _

نوتسربق _!

مناتشگنا ِنایم وقاچ و دندیرپ باال میاهوربا
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دش فقوتم !

مدز شیادص :

لگهام _!

دش رجفنم :

مرادن هلصوح ورس! هسب _.

؟ دوب هدش ناشثحب اضر اب

شلخاد ار اه هجوگ ؛ متشاذگ زاگ یور ار هبات  یهام

لگهام ِرانک و متفر نوریب هناخزپشآ وزا متخیر

مداتسیا .

زا هک یا هیناث دنچ و درک یم تچ یسک اب تشاد

و نحل واب دروآ ارباال شرس ، تشذگ منداتسیا

دیسرپ راکبلط ینامشچ :

؟ مرس باال یداسیاو قلعم ِلجَا ِلثم ارچ هیچ؟ _

ییاج ، شنشپاک کالِه ِندز رانک واب مدش مخ

مدیسرپ و متسشن شرانک ؛ مدرک زاب مدوخ یارب :

هتچ؟ یمنیگ ارچ _

دش لوغشم شا  یشوگ اب هرابود :

ورس مرادن هلصوح _!

تشاد دوجو شتچ ی هحفص هکباالی یمسا هب

شناتسریبد ِنارود ِتسود دوب؛ یسای ؛ مدرک هاگن !

وکالهف مریگب سامت هناخ اب دیاب هک دمآ مدای

مدرک هاگن تعاس .هب
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ِتمس هب ما یشوگ ِنتشادرب واب مدش دنلب

سامت هناخ اب متشاد دصق و متفر هناخزپشآ

ار اضر ِمایپ ، هحفص ِندرک نشور اب هک مریگب

مدید .

؟ هتشیپ لگهام ""سالم؛

وات دوب شیپ ی هقیقد جنپ یارب شمایپ

 هرامش و دروخ گنز متسد رد یشوگ ، شمدناوخ

داتفا شیور اضر .ی

هیواز نآ زا هک لگهام زا یریوصت هب ددرم

مد پچ، ِتسد ِناتشگنا ؛اب مدرک هاگن ، متشاد

دوب هتفرگ یزاب هب ار شا  یبسا .

متفگ دنلب و مدرک مک ار اه هجوگ :ِریز

لگهام هدز گنز اضر _!
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دعب و تروص هب لوا و دیخرچ متمس هب ًاروف

درک هاگن مناتشگنا ِنایم ِیشوگ .هب

تفگ یتقو دوب ندش عطق ِفرُش رد سامت :



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هدن ور شباوج _.

غارس متفر و مدرک اهر رتناک یور ار یشوگ

ار نغور دوب. هدش هدیشک ناشبآ هک ییاه  هجوگ

نتفر واب مدرک هفاضا مکچوک هباتی  یهام هب

هرابود هک دش یشوگ ِترپ مساوح لا، چخی غارس

دوب ندروخ گنز حِلا .رد

متشادن ار لگهام اب نداتفا یرد هلصوح و حلا

دسرب نایاپ هب مه سامت نیا متشاذگ .و

هک ور و مدناکش هبات  یهام رد ار غرم  مخت

دروخ یم گنز تشاد ًاددجم یشوگ ، مدنادرگرب .

متفگ لگهام هب ور و تسکش متمواقم :

یمهنز گنز هراد هک هیراب نیموس _!

داد ار مباوج یتقو دوب توافت یب شنحل :

منیا ور! تیشوگ یدن باوج یدلب بوخ هک _وت

شور .

 هحفص رگید ات مدنادرگرب ار یشوگ و مدرب تسد

لباقم شندش شوماخ و نشور حِلا یرد

دشابن ممشچ .

ار دوب هدش رضاح هک یتلما و هدش مرگ یاه نان

ی هباشون یطوق کی واب متشاذگ ینیس ِلخاد

متفر شغارس هب لگهام ِهاوخلد .

ِیکیدزن ارات زیم و متشاذگ زیم یور ار ینیس
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مدیشک ولج هپاناک .

ار ینیس ، فرح یب و تشاذگ رانک ار شا  یشوگ

دیشک شیپ .

هب هک یسابل و دوب ششیارآ یب ِتروص هب مهاگن

هناخ زا یا هلجع دیسر یم رظن ؛هب تشاد نت

اضر اب متسناد یم لا حم . تسا هدز نوریب

یرگید ِزیچ تشاد دهاوش اما دشاب هدش شیاوعد

تفگ .یم

هناخ اب داتفا مدای و متخادنا یهاگن تعاس هب

ِتقو دش. دنلب مداهن زا ما؛هآ هتفرگن سامت

یرگید هراچی اما دوبن نتفرگ  سامت یارب یبوخ

مورب ما یشوگ ِتمس هب ات مدش دنلب . متشادن مه

داد رییغت ار مریسم هناخ، ِنفلت ِندروخ گنز .اما

میس یب ِنفلت ِنتشادرب یارب و مدرک لا بند ار ادص

شیارآ زیم یور زا ار یشوگ ؛ متفر قاتا ات

لگهام ی هدشدنلب یادص ، هظحل نامه و متشادرب

مدینش :ار

هدن باوج ، تساضر ._هگا

هتشاذگ شیامن هب یشوگ هک یسانشان ی هرامش هب

هب قلعتم هرامش هک دوب شلا متحا ؛ مدرک هاگن دوب

مدوب هداتفا ریگ یا هصمخم دب رد . دشاب اضر .

ح یبیخلا،رد ار لگهام و متفر نوریب قاتا زا
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مدید شیاذغ ِندنابمُل .ِلا

هب درک عورش هرابود ندش، عطق ِضحم هب یشوگ

رد هروک زا هک مدوب نم نیاراب، و ندروخ گنز

متفر :

هن؟ ای منک یطلغ هچ _یمیگ

دیوگب یزیچ نآهک زا لبق و دروآ ارباال شرس ،

متفگ :

هرادن یطبر چیه نم هب اضر و وت یاوعد _.

ییاج نیا هک یممگ شهب و یممد ور شباوج .

شدوخ یارب یرگید ی همقل ، میاه  هتفگ هب توافت یب

مدرشف ار سامت ِیرارقرب ی همکد نم، و تفرگ .

هک وسالم دوب طخ ِتشپ اضر ، مسدح ِقبط

دیسرپ و بلطم لصا ِرس تفر تسار کی ، مداد :

ورس؟ هتشیپ لگهام _

یتقو دوب شا هدز زاگ ی همقل و لگهام هب مهاگن

مداد هاتوک ار شباوج :

تساج !_نیا

#54



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ ًاتیاهن و درک توکس هظحل دنچ یارب :

بخ  یلیخ _!

منک؛ تشادرب هچ متسناد یمن ار شا بخ"  یلیخ "

دیسر یم رظن هب یبصع شیادص .

و مدرپس شوگ طخ ِفرط نآ ِتوکس هب فرح یب

مدینش ار شا  یظفاحادخ دعب، ی هظحل دنچ :

ریخب بش _.

زا ار یشوگ و متفگ یریخب بش الً باقتم

مداد هلصاف مشوگ .

یلا یبیخ ِلا ناک هب دوب هدز نانچمه لگهام !

اراب ینیس دش؛ دنلب شیاج دعب،زا ی هظحل دنچ

ه هب تشگرب ، شدعب و درب هناخزپشآ هب شدوخ

هپاناک یور دیشک زارد و تشادرب ار شنشپاک لا؛

ار شیاه مشچ و دیشک شدوخ یور ار نشپاک و

تسب .

یمدش سخت هک ییاه  تقو زا ناما !

کی ، یراوید دمک ِلخاد وزا قاتا هب متشگرب

نهپ ار کشت . مدیشک نوریب باوخ  تخر تسد

شیور ار وتپ و شلا وب هپاناک رانک مدرک

ِتقو رگید ؛ مدرک هاگن تعاس وهب متشاذگ

دوبن هناخ اب نتفرگ  سامت یارب یبسانم .
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مدرک شوماخ ار هلا ِغارچ ما، یشوگ ِنتشادرب اب

کی وهب مدوب هتسخ . قاتا تمس هی متفر و

ریگرد منهذ اما متشاد زاین وطالین و مارآ ِباوخ

دوب رادیب .و

مدرک شوماخ ار غارچ و تخت رد مدیزخ .

یشوگ یور ۳ اضر زا یکی ؛ متشاد دیدج ِمایپ

دوب هتساوخ و دوب شسامت زا لبق هب طوبرم هک

دوب هتشون هک ارفا زا یکی ؛ مریگب سامت هک

نیرتدیدج هک یرخآ "و هیکاش تزا یلیخ نامام "

دوب هدز ادص ار ممان هک دوعسم دوب،زا ممایپ .

پیات شیارب و مدش شیاه مایپ ی هحفص دراو

ممایپ ِلا سرا زا یا هیناث دنچ زونه "هلب؟"و مدرک

تفرگ سامت هک دوب هتشذگن .

ِمان هب یا هظحل دنچ Save مدش هریخ شا هدش

مداد باوج دعب .و

ار شیادص و متشاد هگن مشوگ ِرانک ار یشوگ

مدینش :

؟ یدوب هدیباوخن _

متسب ار میاه کلپ :

زونه !_هن

دز ادص ار ممان شدعب و درک یثکم :

ورس؟ _
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_هلب؟

؟ یدرک رکف _

مدرک زاب مشچ ؛ مدمآ رد قاطزاب ِتلا ح هب ولهپ زا

،هب باوخ  غارچ ِناج مک ِییانشور رد یلاهک حرد و

متفگ ، مدرک یم هاگن فقس :

هدب نامز مهب هیمک . دوعسم مجیگ یلیخ _.

یادص شدعب و مدینش ار شندیشک سفن یادص

شدوخ :

هتشاد یا هناهب هی متساوخ یم طقف . منود _یم

شیپ یروط نوا بشما . ندز  فرح یارب مشاب

دیاب هک ییاهزیچ نوا دشن ؛ متساوخ یم هک تفرن

هشب یروط نیا متساوخ یمن . مگب ور مگب تهب !

نآ یاه بش ِرتشیب . هشیمه دوب روآ باوخ شیادص

متفر یم باوخ هب شدوخ یادص اراب هام تشه

یم ار راک نامه نم اب تشاد شیادص وحاال،

بقالً هک درک .

متفگ و مدیشک یا هزایمخ :

دوعسم یمهرب مباوخ هراد _.

مدینش ریخات اراب شیادص :

یباوخب بوخ . مزیزع باوخب _.

دوب هدش گنت ملد ردقچ هک تسناد یم ادخ طقف

شیارب !
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ار شیاه هملک رگید و داتفا مه یور میاه کلپ

مدرکن شزادرپ .

***
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دیاش هک یتلع مدش؛ رادیب باوخ زا ادص ورس اب

مدوب هدرکن شا  هبرجت ریخا سلا ود یکی .رد

زجآ درک یمن رادیب باوخ زا ارم یزیچ الً وصا

ما یشوگ .المر

تفه زا تعاس ؛ متسشن میاج ورد مدش دنلب

مدوب نئمطم و یمدمآ مباوخ زونه دوب.  هتشذگ

ناربج باوخ ِیرسک نیا هتفه نیا ِرخآ ات هک

دش دهاوخن .

قاتا زا مجورخ واب مدمآ نوریب تخت ،زا

یوب . مدید هناحبص ِزیم ندیچ حِلا رد ار لگهام

متشادرب شتمس هب هک یمدق یمدمآ. هزات ،نان

تفگ و درک مهاگن هاتوک دش. مهجوتم :

ریخب حبص _.
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و متفر ولج ما هناخزپشآ کچوک ِزیم ِیکیدزن ات

مدرک هاگن هدش هدیچ لصفم ی هناحبص .هب

دیسرپ یتقو تخیر یم یاچ تشاد لگهام :

؟ یتشادن هنوخ وت یچیه ارچ _

سیورس ِتمس هب مداتفا هار و هداد ریسم رییغت

متفگ و یتشادهب :

دیرخ مرب زورما متساوخ ._یم

و هتسشن زیم ِتشپ لگهام ، مدمآ هک نوریب

هکتیا و متسشن خیلا یلدنص یور دوب. لوغشم

؛ شمدروخ تذل واب مدرک ادج کگنس ِنان زا

هناخی رد هزات ِنان حبصاه هک دوب تقو یلیخ

دش یمن ادیپ !نم

تفگ لگهام و مدیشک شیپ ار ما ییاچ ناویل :

نتفرگ شود یارب مراد المز هلوح _.

داد همادا و مدرک شهاگن :

نیااه اب منوت یمن . ماوخ یم مه سابل تسد _هی

تکرش مایب .

یا هعرج درک. هراشا دوب  شنت هک ینشپاک وهب

 همقل ِندیچیپ حِلا رد شدعب و مدیشون میاچ زا

تفگ هک مدوب رینپ :یا

یمن االن یممرآ ور ملیاسو و هنوخ یممر رهظ _

تس  هنوخ اضر ؛ منوت !
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نییاپ ار مدوب هدرک کیدزن مناهد هب هک یا همقل

مدروآ :

؟ هدش نوتاوعد یچ _ِرس

دوبن بشید ِیخلت :هب

ترپ رچتو !-ِرس

نییاپ زا دعب و مدز ما همقل هب یکچوک ِزاگ

مدیسرپ شنداتسرف :

یچ؟ ینعی ترپ ترچو _

اضر اب هک یتدم ِمامت ، مدوب شنارگن عقاو رد

نیا ار یبش هک دوب هدشن ، دندوب هدرک جاودزا

دنارذگب هناخ زا نوریب ینینچ .

تفگ و دیشک رس هت ارات شا  ییاچ :

زور هی .زا هشگرم هچ منود یمن هدش. هناوید _

هک هنیا ِلا بند کیزیر بشید نیمه ات رفس زا لبق

یخلت تاقوا یارب هنک ادیپ یزیچ .

تیاکش ِلها لگهام . مدیشک ندروخ زا تسد

اپ شیپ لئاسم ِنتفرگ یدج ِلها . دوبن ندرک

هناخ زا یدج یدج هک حاال سپ مه! هداتفا

امتح دوب، هدرک زاب تیاکش هب بل و هدز نوریب

دوب نایم رد یمهم هلئسم یاپ ً!

شتروص قیقد و ما یلدنص هاگ هیکت هب مداد هیکت

زا ار نیا دوب؛ تحاران . مدنارذگ رظن زا ار
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مدناوخ یم شنامشچ .

یور شیاه  تشگنا ِنتفرگ یارب ار متسار تسد

ح ورد متفرگ تسد رد ار شتسد . مدیشک زیم

ِلا بند ، مداد یم شناتشگنا هب یمی مال ِراشف یلاهک

و دروخب تیعقوم درد هب هک متشگ یم هلمجیا

تفگ هک دسرن رظن هب هرخسم و یا هشیلک :

نومعاضوا یمهش، ادیپ ایرو ی هلکورس تقو _ره

هنیمه !
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داد  همادا و مدرک شهاگن قیقد :

رس ِاال میرادن ثحب مهاب یا هیضق چیه ِرس _ام

یکی رپ هب شِرَپ یتقو .ات شا  هداوناخ ی هیضق

ادخ اما تسین یلکشم چیه ، هشاب هتفرگن نوش

؛ هروخب رب لکشم هب نوش یکی اب هک یزور هراین

گس هب تمحر دص گس! یمهش؛ گس !

هب تحاران ًاعقاو . مدناخرچ شتروص رد ار مهاگن

 هتفرگ نادجو  باذع شیاه  هتفگ .زا دیسر یم رظن

متفگ یتقو مدوب :
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یرس نوا دیابن هن؟ هگم لگهام هنم ریصقت _

دوب هدموا شیپ ایرو و مدوخ ِنیب هک ینایرج

نوا زا دعب منک یم سح . متفگ یم تارب ور

دش رتدب عاضوا .

درک ما هناور یهیفسردنا لقاع هاگن :

؟ هراد وت هب یطبر هچ ؟ یدش هناوید _

مدرک اهر ار شتسد :

یوال وت دش نوشاوعد ایرو و اضر هک مدید ._نم

مدوب هدز فرح وت اب شهب  عجار نیاهک زادعب .

دنک ضوع ار ثحب درک یعس :

هک ینز یم فرح یروط ورس؟ یمیگ یراد یچ _

و دنرادن مهاب یلکشم چیه راگنا رفن ود نیا

اتود نیا یک هدش. نوشثحب وت فرح رطاخب

؟ هخآ دندوب بوخ مهاب

مداتفا دوب هدرک ایرو راثن اضر هک ییاهازسان .ِدای

یاه  یریگرد مدرک یم رکف هک مدوب یخلا شوخ

دهاوخ مامت رفس زادعب مدآ نیا هب تبسن ما ینهذ

نانچمه هیضق نیا دوب، ادیپ هک روط نیا دش،

تشاد همادا .

مدیسرپ :

دش؟ تثحب اضر اب ارچ _حاالوت

تفگ و دیشک رس مه ار شیاچ ی هدنام  یقاب :
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و دیشک شیپ ور ایرو ِندموا ثحب هرابود _

و متفر رد هروک زا منم نم. ندرگ شتخادنا

دش نومثحب یروجدب .

متفرگ مدوخ یارب یرگید ی همقل . مدیسرپن رت شیب

متفگ :و

تهب هناحبص زا دعب مراد هدشن هدافتسا هلوحی _

ریگ یزیچ امتح مه ماه  سابل دمک وت . شمد یم

یرآ !یم

یارب رگید یاچ کی و دش دنلب . تفگن یزیچ

تفگ ، تسشن یتقو و تخیر شدوخ :

یراذ یم رارق دوعسم اب هرابود یدوب هتفگن _!

ِتارطاخ ِمامت . مدرک شهاگن هظحل دنچ یارب

،حملا بشید ِسکعرب دش. یعادت مرس رد بشید

دوبن شوخ .

شیاجرس ار مدوب هتشادرب هک ینان هکت

مداد حیضوت و مدنادرگرب :

زا لبق زورید دش. ییوهی دوب؛ بشید طقف _

و مشیپ دموا ، تکرش زا شنتفر ...

یزیچ ! میوگب هچ متسناد یمن درک یم مهاگن قیقد

و مهابتشا ِندرک فارتعا هب درک یم مراداو تشاد

ِتسد و دوب هدیاف یب مدرک تمواقم هچ ره نم

متفگ رخآ :



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

لگهام مروعش یب یلیخ ._نم

دیدنخ :

یفقاو شهب هک هیقاب شرکش یاج _!

مدوب نامیشپ و متشاد نادجو  باذع :

یگنوید مراد هک منود یم منک. یم یگنوید مراد _

شتیذا هرابود مینک عورش هگا منود یم منک. یم

نیاحلا واب منود یم ور نیااه همهی منک یم

مدرک شراودیما زورید !

زیم ِتشپ زا دش دنلب :

هناتسود و یدج ورس. یرب رواشم هی ِشیپ دیاب _

یممگ تهب مراد .

مدرک شهاگن نیگمغ .

هدرک رکف عوضوم نیا هب مه مدوخ ارچ؛ غورد

مدوب !

دنادرگرب شیاجرس ار شا  یلدنص لگهام :

یهار هی ًاعقاو دیاش ؛ هشاب هدننک کمک دیاش -

لباقریغ و گرزب لکشم یمنمگ نم ! هشب ادیپ

یلیخ هک هنیا ، تسه هک یزیچ اما یراد یلح

تسرد ینوت یمن و یراشف تحت عوضوم نیا رس

ینک تیریدم ور تطباور !

قح . متفرگ یزاب هب ار ابرم ی هدروخن  تسد یپهلای

مدرک یم یراک دیاب دوب؛ لگهام !اب
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مه هب ار متشاد نت هب هک یشفنب یوتلا پ یاه هبل

دوب هدش درس یدایز اوه ؛ مدرک کیدزن .

یفیک و متخادنا نامتخاس یلک یامن هب یهاگن

رگید تسد هب تسد کی زا ار متشاد هارمه هک

ار میامرس زا هدش رِس ناتشگنا و مدرک هباجاج

مداتسرف بیج لخاد .

هک ینردم یاه  یرامعم نیرتابیز ءزج دوب؛ ریظن یب

مدوب هدید حلا هب !ات

یامن زا مشچ دمآ، ملا بقتسا هب هک یسک ِندید اب

یدورو یاه هارهلپ تمس وهب متفرگ نامتخاس

مدرک تکرح .

دیشک یم ار مراظتنا یدورو ِرد ِلباقم هک یمناخ ،

متوعد لخاد هب نکمم ِلکش نیرت  هنامرتحم هب

درک .

ِلخاد هب اپ یتقو و مدرک رکشت مدز، دنخبل

نم زا رتولج ییامنهار یارب ، متشاذگ نامتخاس ،
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درک تکرح .

متشاد ار شراظتنا هک روط  نامه مه هناخ لخاد ،

دوب هدش هتخاس و یحارط .

نوترظتنم یداهرف مناخ ؛ ًافطل فرط نیا _زا

دنتسه .

هدش هداد مناشن هک یتمس هب مداد ریسم رییغت

زیچ ، هلیسو _ود یکی زج و دوب خیلا هناخ دوب.

فک و اهراوید . دروخ یمن مشچ هب شلخاد یرگید

یم در هک یا هطقن ره زا نم و دندوب ماخ ،

متخیر یم مرس رد هاوخلد یحارط مدش، .

هک گرزب سنلا کی ؛ میدیسر هکتیا دنچ سِنلا هب

دوب هدش میسقت تمسق دنچ ،هب هاتوک ییاه هلپ اب

تکو رد هدیشوپ ینز ، شتمسق نیرت وردباال

دیشک یم ار مراظتنا گنر یا هزوریف ینماد .

رد یرگید ی هلیسو ، یلدنص هس و زیم کی زج

تشادن دوجو قاتا .

دوب هدش زارد متمس هب هک یتسد و متفر کیدزن

مدرشف .ار

درب ار میوربآ ًاعطق خیهدزما ناتشگنا .

تفگ و نتسشن هب درک متوعد :نز

متسه یداهرف ؛ نوتندید زا ملا حشوخ _.

یلدنص ود زا یکی یور و مداد شلیوحت یدنخبل
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مدرک یفرعم ار مدوخ و متسشن :

دوب هدش گنهامه هک روط  نومه و متسه یماهم _

مدموا هیلوا دیدزاب یارب .

شیاه مشچ ِیپ ًامامت مساوح نم و تفگ هلمجیا

باذج دوخ ِیدوخ هب شنشور یبآ ِنامشچ دوب؛

ناشرظن رد رگا شتروص ی هعومجم رد اما دندوب

باذج ات دندوب کانسرت رتشیب ، یتفرگ .یم

شمدوب هدید دورو ِودب رد هک ینز نامه ِندمآ اب

ِناجنف ود زا یکی و متفرگ نز نامشچ زا هاگن ،

مدرک رکشت و هتشادرب ار ینیس لخاد .

یداهرف مناخ نامزمه و دیزرل مبیج رد یشوگ

داد رارق مبطاخم .

فوطعم ار مساوح و متشاذگ زیم یور ار ناجنف

یرس کی تشاد هک یداهرف تروص هب مدرک

یمداد هناخ ِدروم رد تاحیضوت :

هچباه رارصا هب . تسه نم یردپ ِکلم _نیااج

نم ی هیثاثا و بابسا . هدرک رییغت شلکش و رس

میمصت . تسین هچباه دنسپ دروم هگید مه

راک نیا وت هک یسک هب میرپسب ور هنوخ میتفرگ

هراد تراهم .

یمدز فرح نیریش ؛ مدرک یم شهاگن دنخبل .اب

مموحرم ِردپ یارب هک میراد ولبات یرس _کی
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ًامتح ماوخ یم هک لیاسو یرس کی و نتسه

نشب هدافتسا .

مدیسرپ و متشادرب ار مناجنف درک، هک توکس :

؟ دیراد هچب دنچ _

رتخد کی و رسپ ود _.

،زا تفرگ یم رارق نم ی هدهع رب یحرط رگا

هک یناسک ِتخانش ؛ مدرک یم شعورش هطقن نیمه

دننک یگدنز هناخ نیا رد دوب رارق .

#58

زا نیاهک ِنیح ، مدوب نآاج هک یتدم مامت رد

هچباه،عال ِیلیصحت ی هتشر ، هداوناخ یاضعا

درک یم مکمک هک یرگید ِزیچ ره و ناشقی

و هقیلس اب قباطم ار هناخ نیا ِنویساروکد

رایسب ِحرط ود منک، یحارط شیاضعا ی هتساوخ

ًافرص ، شرآ ی هتساوخ قبط مدز؛ ییادتبا و یلک

یداهرف مناخ ِرطاخ ِندرک هدوسآ یارب !

تکرش ِفرط زا یسک یدوز هب دش رارق رخآ رد
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 یدعب ی هسلج و نامتخاس ِندرک هوُلور یارب دیایب

هیلوا یاه حرط هیهتیپالنو زا دعب یارب نام

دشاب .

یرس کی . مدرک دیدزاب ار شیاه قاتا و هناخ ِمامت

راک هب دوب رارق هک یداوم ِدرومرد هیلوا وساالِت

نوریب یتقو و مدیسرپ اه، هنیزه ًاتیاهن و دورب

تفر یم یکیرات هب ور تشاد اوه هک مدمآ .

ندمآ زا لبق . ریسم ِندمآ هدایپ زا مدش نامیشپ ،

راک لحم ورپژههب لحم ِندوب کیدزن ِتلع ،هب

و یکیرات حاال، اما مدوب هدمآ هدایپ ار ریسم

دوب هدش هدنهد رازآ دح، زا شیب یامرس .

پ ِبیج زا ار یشوگ و متشادرب دنلب ار میاه مدق

زا هتفر  تسد زا ِسامت ود . مدیشک نوریب میوتلا

سامت ِنوکیآ دعب و شن عاال یتقو و متشاد هناخ

ار مراظتنا یزیچ هچ متسناد یم ، مدرک سمل ار

دشک .یم

ییاه  تقو مامتِ ِلثم ردام، و دوب تسرد مسدح

ورد مریگب سامت بترم تشاذگ یمن هلغشم هک

دوب روخلد مهد، شرارق میاه  یگرمزور ِنایرج .

تفگ ، مداد هک :سالم

یریگب سامت کیراب یا هتفه یتفرگ میمصت ،_هگا

میشن تمحازم یدوخ یب هک راذب نومنایرج .رد
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ًاصوصخ دوب؛ هدشن فاص شلد رفس، زا دعب زا

مدوب هتفرگن سامت و هدرک یلوقدب مه زورید .هک

بشید هک مداد حیضوت شیارب . مدرک یهاوخرذع

مدیسر هک ینامز ات تسرد و هدوب منامهم لگهام

گنرمک ات مدز فرح شیارب ، تکرش ِنامتخاس هب

ورد مشاب هدرک ناربج ار مریخا زور دنچ ِندوب

هب ار یزور دنچ ، هدنیآ هام رد مداد لوق رخآ

مور یم هناخ .

هب متشاد ، مدوب روسناسآ رد هک ینامز تدم ِمامت

شرآ زا یا هناهب هچ هب هک مدرک یم رکف نیا

زا ار میاپ نآهک ِضحم وهب مریگب یصخرم

دروخ گنز ما یشوگ ، متشاذگ نوریب روسناسآ .

متشاد ما هحفص یور هک یسانشان ی هرامش هب

زا مشچ . مدینش ار شرآ یادص و مدرک هاگن

هتفگ هچ مدشن هجوتم ؛ متفرگ ما یشوگ ی هحفص .

تمس هب شرآ و مدنارس مبیج رد ار یشوگ

دمآ روسناسآ :

؟ یخرس ردق نیا ارچ _

ما هنوگ هب یتسد و متفر رانک روسناسآ لباقم زا

مدیشک :

متشگرب و متفر مه هدایپ هدش! درس یلیخ اوه _.

 هدرک دیدزاب هک هناخیا ِدرومرد یزیچ متساوخ یم
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دراد هلجع هک دیسر یم رظن هب اما میوگب .ما

دراو و رگید ینامز یارب متشاذگ ار متبحص

مدش تکرش .

لبق . دندوب هتفر هچباه و دوب یراک ِتعاس رخاوا

ِرد . لگهام غارس متفر ، مدوخ قاتا هب دورو زا

ِیشوگ ندید واب مدش دراو دوب؛ زاب همین شقاتا

تکرح اب هک متشاد جورخ دصق ، ششوگ رانک

دش معنام ، تسد .

اهر شقاتا یاه  یلدنص زا یکی یور ار ملیاسو

وهب مدیشک نوریب منت زا ار وتلا وپ مدرک

یمدز؛ راز لگهام ِنت هب هک مدرک هاگن یتفاب

باختنا شدوخ یارب یرت  هزادنا سابل دوب هدرکن

!دنک

#59

هب درک. بلج ار مهجوت شا  هزادنا زا شیب ِتوکس

نداد حیضوت حِلا رد شبطاخم هک دیسر یم رظن

نداد  شوگ حِلا رد لگهام و تس  یزیچ .

لوغشم و متشادرب کشالیت ، شراک زیم یور زا
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لگهام هلمجی هک مدوب شا  هتسوپ ندرک زاب

مدرک زیت شوگ هتساوخان و درک مرایشوه .

هک ییادص واب شتسب رد؛ غارس تفر لگهام

تفگ شدوب هدروآ نییاپ :

مونشب شدروم رد ماوخ یمن مه هملک هی هگید _

نوم  یگدنز وت تردارب ِمسا ماوخ یمن هگید . اضر

هدرکن و هدرک هک ییاهراک زا ماوخ یمن . هشاب

هشب مرامرهز اه ینومهم ماوخ یمن . مونشب یزیچ

هراد روضح مه وت ردارب هکنیا رطاخب .

زونه کشالت . مدرک هاگن شا کالهف تروص هب

دوب مناتشگنا نایم .

متفگ نیاهک رطاخب ماوخ یمن حاال، نیمه یتح _

رطاخب ماوخ یمن . مشب خیبوت هتردارب مدآ نوا

هنیا ماوخ یم هک یزیچ . یشب خلت شمسا ندرب

مارب هراد عوضوم نیا . اضر ینک سب هک

یمهش هدنهدرازآ .

مدوخ ِهارمه مه کشالتار . متفر نوریب قاتا زا

ندرک زیمت هب لوغشم یلعدان . مدرب هناخرادبآ ات

یمن نییاپ رگا راب کی یا هتفه دوب. اه تنیباک

تفرگ یمن مارآ شلد ناش،  تخیر .

دیسرپ مندید :اب

؟ هفاکسن _
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متفگ ، متفر یم یقرب ِیرتک تمس هب حیلاهک :رد

سرب تراک هب منک. یم تسرد مدوخ _.

تفگ و درک مهاگن :

او یمنهرب تباوخ بش _!

شت مجال یاهتنا یهاگهگ هک مدوب "او"یی قشاع

دنابسچ .یم

متفگ و متشادرب ار مگام :

یمهرب مباوخ یتلا ح ره ورد هشیمه !_نم

تفگن یزیچ رگید و تنیباک لخاد درب ار شرس .

ی هلکورس هک مدوب هفاکسن ندرک تسرد حلا رد

تفگ مندید واب دش ادیپ لگهام :

نم مه یکی _.

وکال یتحاران زا یرثا . متخود مشچ شتروص هب

و متشادرب ار شگام . دوبن شنامشچ رد لبق ِیگف

مدرک تسرد هفاکسن نامود ره یارب .

لگهام و دمآ نییاپ یلدنص یور زا یلعدان

دیسرپ :

؟ یدوب اجک _

متسشن اه یلدنص زا یکی یور :

ورپژه دیدزاب _.

داد حیضوت یمارآ وهب تسشن مرانک :

دوب هدز گنز اضر _.



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ و متفگن یزیچ :

مداد تتمحز ؛ بشید یارب یسرم _.

هناخ هب تساوخ یم هک دوب انعم نآ هب شا هلمج

هدرک یتشآ هک رتهب نیا زا هچ و ددرگرب شا

؟ دندوب

ار ما هفاکسن زا یا هعرج و مداد شلیوحت یدنخبل

درک زاب ضارتعا هب بل یلعدان و مدیشون :

هش درس هدب شنوما لقادح _.

ی همادا رد یلعدان زا دیلقت وهب دیدنخ لگهام

تفگ شفرح :

او یریگ یم ناطرس _!

درک نام هاگن پچ پچ یلعدان و مدیدنخ ادص .اب

هک مدوب لا حشوخ . لگهام یارب مدوب لا حشوخ

یم ار حملا شبشید .حِلا تسا بوخ شلا ح

یور تسد هک مدرک یم شهاگن متشاد . تفرگ

دوب هدروآ شنییاپ هک ییادص واب تشاذگ متسد

تفگ ،:

هرابود ور شسناش هک متساوخ دوعسم زا _نم

هنک ناحتما .

هلمجیا نیب متسناوتن ی هظحل یارب ! مدرک مخا

رارقرب طابترا ، میتشاد هک یطیارش و مدینش هک

منک .
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مدیسرپ و متشاذگ زیم یور ار مگام :

یچ؟ ینعی _!
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داد حیضوت ، هاتوک یثکم زا :دعب

یم فرح نم اب وت دروم رد هک دوب یهام _کی

شزا نم . هشب مدق  شیپ هرابود تساوخ یم دز.

شنتفریذپ ِطیارش متسنود یم هنک. ربص متساوخ

یرادن !ور

توکس رد . دیوگ یم هچ مدیمهف یمن ًاتقیقح ،

تفگ هک مدرک یم شهاگن :

رتدوز متساوخ یم ورس. نکن مهاگن یروط _نیا

کیهام . دوبن ایهم شطیارش ًاعقاو یلو مگب تهب

مزا تساوخ یم ؛ مغارس دموا دوعسم شیپ

 هطبار تایئزج ِنایرج رد هک منم ! هریگب تروشم

متسنود یم هنک. ربص متساوخ طقف ، مدوب نوت

یدموا یتقو زورید . یرادن یبسانم یحور طیارش

یور هگید مرظن متفگ شهب ، یتفر و قاتا وت

طقف . هشب مدق  شیپ هنوت یم و تسین ندرک ربص
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هدموا متسنود یمن . تفگن مهب یزیچ . نیمه

نیدوب مه اب مدش هجوتم هک مه بشید . تغارس

منهذ یتح هک مدوب ریگرد و هلصوح یب یردق نوا

هب نم فرح زا دعب هک تمس نیا هب تفرن

زا دعب حبص ! هداتفا قافتا رادید نیا ، دوعسم

هگا و هیچ هیضق مدش هجوتم هزات تتاحیضوت

کالهف ردق نوا مدید یتقو مگب، ور شتسار ماوخب

هدننک کمک مدرک سح و متفرگ نادجو  باذع یا،

دیدج یریگرد هی تارب رتدب چیه، مدوبن هک

مدرک تسرد .

مهاگن زا مناد یمن و مدرک یم شهاگن فرح یب

تفگ هک درک تشادرب :هچ

ح ماوخ یم هشیمه نم منک. تلا خد متساوخ یمن _

وت هام،حِلا هس نیا مامت . هشاب بوخ وت ِلا

زا دعب درک. یم تیذا ونم نیا و ورس دوبن بوخ

ترظن ِنتسنود و دموا شیپ یوال وت هک ینایرج ،

هی رظتنم دوعسم متسنود یم هک نیا هجوت اب

؟ نیا زا رتهب یچ متفگ مدوخ ،اب هدیدج ِتصرف

یتقو مدرک رکف حتلا ِندوب بوخ هب طقف نم

هنک ربص تسین المز هگید متفگ شهب زورید !

درک هفاضا شدعب و توکس یا هظحل دنچ :

منومیشپ گس ِلثم مه !_حاال
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هنوگچ گس هک مدرک رکف نیا ،هب هظحل نآ رد

دوش یم نامیشپ !

تقو چیه لگهام . مدوبن روخلد لگهام زا ًاتقیقح

متحاران هیضق نیا . تشادن دب یاه تین نم یارب

و مدوخ هب رگا هک لیلد نیا هب طقف درک یم

هب مه زاب و مداد یم یا هرابود ِتصرف دوعسم

یمدش تخس یدایز نامراک ، میدیسر یمن یا هجیتن .

یلعدان زا یربخ ، مدناخرچ هناخرادبآ رد مشچ

دوبن .

متفگ و هدرک هاگن لگهام ِنامشچ :هب

منک یچراک منود یمن _.

یمدمآ شیپ مک دوب؛ نم ِیناوتان ِجوا ، هلمج نیا

حا اما منک هدافتسا ار هلمجیا نینچ ما یگدنز رد

یمن هک مدوب هدیسر یا هطقن نآ هب ًاتقیقح ال،

منک هچ دیاب متسناد .

درشف ار مناتشگنا :

ورس دیشخبب _.

رد هک دوبن یزیچ هظحل نآ رد لگهام ِندیشخب

ارم ِلکشم شندیشخبن ای ندیشخب . متشاد مرس

یلکشم . متشاد یرت  گرزب ِلکشم نم درک. یمن لح

درک یم مریگرد یدایز تشاد اهزور نیا .هک

دروآ کیدزن ار شتروص لگهام :
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کاپ طقف ، ندنوم اهنت ورس. وگن هن دوعسم _هب

ال رگا . رواشم ِشیپ ورب تس.  هلئسم ِتروص ِندرک

ور تلکشم راذب نویم رد دوعسم اب تسنود .مز

زیچ ًادبا و ینک شلح ینوت یم هک منئمطم نم

؟ ینومب اهنت یاوخ یم یک .ات تسین یدب و گرزب

مدوب هتشاد شهگن متسد رد زونه هک کشالیت هب

دوب هدش بآ ؛ مدرک هاگن ،.

#61

هنافسأتم و مدرک ور ماهرکف نم ، زیزع دوعسم "

هک ینودب ماوخ یم و هیفنم مباوج هک مگب دیاب

نیا وت هک الیت کشم و مدوخ هب طقف ، باوج نیا

تسین وت هجوتم ًادبا و هدرگ  یمرب متشاد هطبار "

نیا نتم متشاد هک دوب یمدص راب یارب دیاش

مدرک یم ششیاریو و مدناوخ یم ار مایپ .

هب منهذ ، متشاد لگهام اب هک هملایا کم زادعب

نیلوا ،و نارگن و دوب هدش ریگرد یبیجع زرط

دیاب ینارگن و یریگرد نیا عفر یارب هک یراک

دوب مدوخ زا دوعسم ندرک رود ، مداد یم شماجنا .
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اما ما؛ هدرکن باختنا ار یتسرد هار متسناد یم

متشادن مه یرگید هراچی !

هچ؟ متفگ یم و رواشم شیپ متفر یم الً صا

ار مبلق تشاد یزیچ . مدناوخ ار مایپ مهزاب

نتشاد شمتساوخ یم ًاتقیقح هچنآ درک. یم هلا چم

رد هرابود متسناد یم اما دوب مدوخ رانک دوعسم

هک دوب یزیچ نیا و دش دهاوخ تیذا هطبار نیا

شمتساوخ یمن !

ار مایپ هرخ باال ندرک لدلد تعاس کی زادعب

باوخ ،ات تخت هب مدرب هانپ شدعب و مداتسرف

دنک مارآ ار منهذ یتعاس دنچ .

شا  یشوگ اه یدوز نیا هب دوعسم مدوب راودیما

دنکن کچ .ار

مندرگ ریز ارات هفحلم و مدرک شوماخ ار غارچ

ِهار بیجع یضغب و مدوب نیگمغ . مدیشک باال

مدادن مضغب هب یتیمها دوب. هدرک دس ار میولگ

منک میظنت ار حبص ادرف یاه آالمر متشاد دصق و

مان ،هب هصغ .اب دیزرل مناتسد رد یشوگ هک

دوب هدز گنز مدش؛ هریخ دوعسم !

مداد یم باوج ار شسامت دیاب ؛ متشادن هراچیا .

خیب هملا کم نیا ، رتدعب هچ و ادرف هچ بشما هچ

یم شمامت بش نامه هک رتهب هچ و دوب مشیر
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ار یشوگ و مدیشک هحفص یور ار متشگنا ! مدرک

مشوگ هب مدنابسچ :

ورس؟ _!

مداتسرف نوریب هب عطقنم ار مسفن :

_هلب؟

؟ یداتسرف هک دوب یچ هگید _نیا

عمج ار مزکرمت مدرک یعس و متسب ار میاه کلپ

ِناغاد و برد ِتاساسحا زا خیلا میادص و منک

دشاب منورد :

رکف مه نم و مدب باوج و منک رکف دش رارق _

مداد باوج و مدرک .

دیسرپ شدعب و وطالین ی هیناث دنچ درک؛ توکس :

؟ هخآ ارچ _

ار مدازآ تسد ِناتشگنا ؟ مداد یم دیاب یباوج هچ

باوج یب ار شلا وس و مدیشک یناشیپ یور

درک یم متیذا تشاد یروجدب ضغب . متشاذگ .

؟ مینزب فرح هک تشیپ مایب ورس؟ تشیپ مایب _

مدیشک نییاپ میولگ ات یناشیپ یور زا ار متسد .

ار نام  هطبار هک دوب یزور نامه ِیدب هب حملا

میدوب هدرک مامت !

متسه تا هنوخ کیدزن ؟ مایب _.

زا یا هطقن رد یبیجع درد اما اجک متسناد یمن
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تشاد هظحل ره هک مهبم یدرد . متشاد مندب

یمدش رتشیب و رتشیب .

؟ مایب _

متفگ و دوب نم ِتبثم ِباوج رظتنم :

دوعسم یمنهنک تسرد ور یزیچ تندموا _.

وت هک یچ ره دشن تسرد رگا ؛ مایب راذب _وت

یگب .

و درک یم بلط ار شندمآ منت ی هطقن هب  هطقن

متساوخ یمن . مشاب هاوخدوخ متساوخ یمن نم

ِتقو چیه شاک یا منک. رکف مدوخ هب طقف

ار شتوعد شاک یا دوب؛ هدماین مغارس یرگید

بش نامه شاک ؛ مدوب هدرکن لوبق ...

هملک کی و مداتسرف نوریب ار مدرد رپ ِسفن

متفگ :

!_هن

#62

دش :کالهف
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هن؟ ارچ ًاعقاو هن؟ ارچ _

میاه سفن . مدرک تفس میولگ رود ار مناتشگنا

دندوب هدش هاتوک .

یراد ارچ ؟ میراد یلکشم هچ ووتاالن _نم

؟ ینک یم تخس ور زیچ همه

یهار شاک دش؛ رتشیب و رتشیب مناتشگنا ِراشف

مدرک یم ادیپ مدوخ ِتاجن یارب .

مه عقوم نومه ! ینز یمن فرح تسرد _وت

دوب ام لکشم مامت نیمه و یدز یمن فرح تسرد !

میوگب اجک زا متسناد یمن ؛ میوگب هچ متسناد یمن .

و دوب شدوخ یارب ، مدوب فلا خم رگا هک ادخب

سب .

میراذ یمن . مینک یم شتسرد ورس. مایب راذب _

هک هدوب مه نم ریصقت . هشب لبق لثم هرابود

هابتشا یلیخ مه نم . هدیسر اجنیا هب نوم  هطبار

یرس نیا مراذن یممد لوق . متشاد ...

تشپ و مدرک عطق ار هملا کم شیاه هلمج طسو

متفرگ ار لگهام ی هرامش ًاروف شدنب .

باوج یب ار مسامت لگهام . مدش یم هفخ متشاد

اتفاد ما هحفص یور دوعسم مان هرابود و تشاذگ .

هد زونه . مدرک هاگن تعاس هب . تفرگ هیرگما

تعاس نیا لگهام متسناد یم دیعب دوب. هدشن
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عطق دوعسم ِسامت ات مدرک ربص . دشاب هدیباوخ

ار لگهام ی هرامش هرابود شدنب تشپ و دوش

هب مضغب . دنام باوج یب مسامت مهزاب و متفرگ

هیرگ زا یربخ رگید ؛ تسکش نکمم ِلکش نیرتدب

مداتفا قه قه ،هب دوبن .

متسد ودره ناتشگنا . تفرگ سامت مهزاب دوعسم

و ناشمدیشک ناوت مامت ؛اب میاهوم ِنایم تسشن

مدیشک غیج هک دوب صرح و درد .زا

دروخ رُس میاه  تسد دز. یم گنز تشاد دوعسم

وم رات زا دوب رپ مناتشگنا ِنایم . داتفا نییاپ .و

مدناکت ار مناتشگنا راجزنا .اب

متمواقم و دروخ یم گنز نانچمه تشاد یشوگ

تسکش یم تشاد رگید .

عمج دوخ ورد مدییاس مه یور ار میاه نادند

منازرل ِرس و متفرگ شوغآ رد ار میاهوناز . مدش

مدز سفن  سفن و متشاذگ میاهوناز یور .ار

متشادن تسود . دریگب سامت دوعسم متساوخ یمن

تسود . دنیبب عاضوا و لکش و رس نیا اب ارم

و یوق رهاظ نآ ِتشپ نم هک دمهفب متشادن

رگا اما مکولفم و ناغاد و برد ردقچ ، زادنا طلغ

دوبن مولعم ، تفرگ یم سامت رگید ِراب کی طقف

هن ای منک تمواقم مناوتب !
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دیسر یم مداد هب لگهام شاک . متشادرب ار یشوگ !

دوعسم بناج زا یسامت هرابود هک نآ زا لبق

مسامت اما متفرگ ار لگهام ی هرامش ، مشاب هتشاد

دنام باوج یب مهزاب .

ار مناتشگنا . مدوخ یارب مدرک یم یراک کی دیاب

دنورن میاهوم تمس هب هرابود ات مدرک تشم .

مان ِندید رظتتم . دروخ گنز متسد رد یشوگ

مدش هجاوم یسانشان ی هرامش اب اما مدوب دوعسم .

هدش هریخ انشآان دادعا ِبیترت هب حیلاهک رد

مدرک رکف ، مدوب !

اب تشاد هک دوب دوعسم دوب؛ دوعسم ًامتح

تفرگ یم سامت یرگید ی هرامش !

کی دیاب بشما دوب؛ هداد ار مباوج لگهام شاک

دیسر یم نم داد هب .رفن

متشاد هک یباختنا اهنت ، دوبن لگهام هک حاال

دیاش ؛ تفگ یم تسرد لگهام دیاش دوب. دوعسم

دوب رکف نیمه واب منک شلح دوعسم اب یمدش

و تروق ار مضغب ، مدرک کاپ ار میاه  کشا هک

هک ییادص ِندینش واب مداد باوج ار سامت

مدروخ اج ، دوبن دوعسم هب قلعتم !

#63
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و متسشن تخت یور شدعب و مدش زیخ مین

مدینش ًاددجم :

..._ولا

متفگ "هلب"یا ددرم .

ورس؟ _

رد یتح نم و تخانش یم ارم هک دوب هک

؟ متشادن یسدح مه شیادص ِنتخانش !

دوب هتفرگ هک ییادص واب هاتوک یثکم زا ،دعب

ار شدوخ سانشان یادص و متفگ "هلب"ار نیمود

درک یفرعم :

باوج ؛ متفرگ سامت تاهاب یرصع ما. ایرو _

یدادن !

؟ دوب هتفرگ سامت یرصع و دوب ایرو

و قرب ِدیلک ِتمس هب مدیشک ار مپچ ِتسد

و رون هرابی کی ِموجه زا منامشچ . مدرک شنشور

جیگ هظحل دنچ یارب دش. عمج هک دوب بجعت

مدش .

؟ یدوب باوخ _!
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رد ردقچ نم و تفر یم شیپ عیرس تشاد ردقچ

مدرک یم ریگ شا هلمج !ره

طلسم مدرک یعس و مدرک عمج ار میاپ و تسد

مشاب :

!_هن

متشادن شنتفرگ سامت یارب یا هدیا چیه !

ِمان و مدرک رود ار یشوگ ؛ مطخ ِتشپ دمآ یسک

مشوگ هب هرابود یتقو و مدید ار دوعسم

تفگ ایرو ، مدرک شکیدزن :

یدادن هک باوج ؛ مداد تکریاد تهب مارگاتسنیا _،

متفرگ داشرف زا ور تا هرامش .

زا ار ما هرامش ؟ دوب هداد تکریاد مارگاتسنیا

یم مضه رید ردق نیا ارچ ؟ دوب هتفرگ داشرف

ار؟ شیاه هلمج مدرک !

طقف ! میوگب هچ متسناد یمن چیه ! متفگ "ی ناهآ "

هدوب هچ شنتفرگ سامت ِتلع منیبب مدوب رظتنم

تفگ شدوخ :هک

وت یوال. وت یدوب هتشاذگ اج ور تتعاس راشژِر _

دوب تتخت رانک زیرپ .

تسشن میاهوربا ِنایم هک دوب بجعت ِرس زا مخا .

هظحل دنچ ؟ مدوب هتشاذگ اج ار متعاس راشژِر

هتشاد شرب مدوخ ؛ تشادن ناکما ؛ مدرک رکف
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مدوب !

اهر مشیارآ زیم یور ، شوماخ هک یتعاس هب

شندش شوماخ زا دعب . مدرک هاگن دوب هدش ،

هدرک شومارف عقاو رد . مدوب هدرکن شا  هدافتسا

دوب؛ مهارمه شر راشژ اما شمنزب راشژ هب مدوب

مدوب نئمطم !

متفگ یشوگ :رد

هظحل !_کی

هک یفیک ؛ متفر مفیک غارس و مدش دنلب شدعب و

راشژِر مدوب نئمطم نم و دوب مهارمه رفس رد

ما هتشاذگ شلخاد مدوخ ار تعاس .

ار شیاج یاج و متخیر نوریب ار شیاوتحم

دوبن ؛ متشگ هرابود . مدرک بجعت . دوبن اما متشگ

هدرک ششومارف روطچ دش. ربارب هد مبجعت و

؟ مدوب

توکس ؛ مشوگ هب مدرک کیدزن هرابود ار یشوگ

متفگ ددرم و متسکش :ار

شمتشاذگ اج راگنا _!

ِتایوتحم ِنایم نانچمه مهاگن ، شنتفگ حِلا رد

رکف زونه دوب. شدرگ ،رد فیک هدشی وپال شخپ

دشاب مفیک رد ییاج دیاب مدرک .یم

یم نوچ . شمتسرفب تارب ات هدب سردآ _هی
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نارهت شمدروآ مدوخ یمهش،اب تمز ال متسنود .

یسامت ِندمآ زا ربخ ، مدینش هک یهاتوک ِقوب هس

یارب ار یشوگ نیاراب و تشاد یطخ  تشپ

مدرکن رود مشوگ ،زا شندید .

متفگ ددرم و ریخات :اب

نونمم _!

مدرک هفاضا دش، راد همادا شتوکس یتقو :و

مایب شنتفرگ یارب منوت یم مدوخ _.

یتحار تدوخ روط !_ره

لوبق ات دنک رارصا رگید راب کی متشاد راظتنا

اما شدتسرفب شدوخ هک دوب نیا محیجرت منک!

دوبن رادرب  فراعت ایوگ !

#64

مدیسرپ :

؟ شمریگب منوت یم اجک _

تفگ :

مکیتوب تقو مامت نم ادرف _.
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متفگ و دتسرفب سردآ متساوخ و مدرک رکشت

شغارس مور یم راک، زا دعب ادرف !

چیه . مدوب جیگ زونه ، مدرک عطق هک ار سامت

نیا و متشادن یزیچ ِنتشاذگ اج هب تداع تقو

مدوب هدرک یساوح یب ًارهاظ .راب

و مدرک عمج ار فیک تایوتحم و مدش دنلب

هب ندیسر ِضحم هب هک یکاس ؛ مکاس ِغارس متفر

کی نانیمطا ِضحم اما مدوب هدرک شا هناخ،خیلا

شلخاد و مدرک زاب ار شیاه پیز ِمامت رگید راب

دوب ؛خیلا متشگ !ار

مدرک شوماخ ار غارچ و تخت هب متشگرب .

دوب هداد متاجن هک دوب نآ سامت نیا ِنسُح !

زا یربخ رگید . مدناخرچ ار یشوگ ی هحفص

ار یبش تشاد ًارهاظ مه لگهام . دوبن دوعسم

درک یم یرپس لیابوم !یب

ورد مدوب هدش مارآ ًاحضاو . متسب ار میاه کلپ

دوبن هتخیسگراسفا ِراکفا نآ زا یربخ مرس !

ما یشوگ ، دزیرب مهب ما یبسن ِشمارآ نآهک زا لبق

متسب ار میاه کلپ شدعب و مدرک شوماخ .ار

ییاهوم نآ ِمامت یاج و درک یم درد مرس ِتسوپ

دوب کاندرد ، ناشمدوب هدنک .هک

؛ مدوب هدیسر هطقن نیا هب یِک زا ًاقیقد مناد یمن
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شرتدب دوعسم اب طابترا هک متسناد یم طقف

رد یسک سیلا ود_هس ، دوعسم زا لبق دوب. هدرک

دوب ییاهنت مباختنا تقو ره نم و دوبن ما یگدنز

مدرک یم یگدنز رت تحار ،!

مدیسرن یصخشم أدبم ،هب متفر شیپ هچره .

نارود هب تشگ ربیم دیاش لکشم نیا ندش  گرزب

،زا شندش گنررپ اما لبقرت؛ دیاش و هاگشناد

دوب دوعسم اب ما یفطاع ِیریگرد نامز .

یدایز ، شرآ شرتدعب و لگهام ِجاودزا زا دعب

دوب لا وحا و عاضوا نامه ورد مدوب هدش اهنت

و مدوب مداد هار ما یگدنز هب ار دوعسم هک

دوب اج نیمه مهابتشا !

مارآ و راو هریاد و مدرب میاهوم نایم ار مناتشگنا

مداد ژ اسام ار مرس تسوپ ،.

یور گرزب ِیتحاران کی ؛ دوبن بوخ زونه حملا

درک یم ینیگنس مبلق .

؛ منهذ ِیا هظحل ندرک ریگرد یارب متشادن یزیچ

یمدرب مباوخ رتدوز شاک .

مدآ نیا . ایرو سامت هب مدرک فوطعم ار مساوح

هب مه شرابود ره دوب؛ هدیسر مداد هب رابود

شتارطاخ اما راظتنا لباقریغ و بیجع یلکش ،

ِرس متشگرب هرابود و درکن ریگرد ار منهذ یلیخ
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لوا هناخی !

 صرق نآ هب ندرب هانپ زج متشادن هراچیا رگید

مدوب هدیشک طخ ار ناشرود هام، هس هک ییاه .

#65

دیسرپ مندید ِضحم هب لگهام :

تاه  سامت هجوتم رید ورس؟ یتشاد مراک بشید _

شوماخ تیشوگ مدز گنز هک مه یتقو . مدش

.دوب

هگن شتروص یور هظحل دنچ یارب ار مهاگن

پل ِلخاد مدرب ار مرس هرابود شدعب و متشاد

پات :

متشادن یراک !_هن؛

یدوب هدز گنز !_هسراب

مدیشک ارباال مهاگن هرابود :

دش لح هک مسرپب تزا یزیچ متساوخ ._یم

یچ؟ _

درک یم هلیپ هک یاه  تقو زا ناما !

قاتا ِلخاد ،هب متشاذگ باوج یب هک ار شلا وس
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دیسرپ و تسشن :دمآ.

؟ بشید دوب هدش یزیچ _

متسب ار مدوب هدرک زاب هک یا هحفص :

هن _!

ورس وگن  غورد _!

شتروص هب . مدرک شهاگن هدش زیر ینامشچ اب

منهذ . دشاب هتشاد نتفگ یارب یفرح هک دروخ یم

و دشاب هدز فرح دوعسم اب نآهک تمس هب تفر

مدرک ناونع اج رد ار مسدح :

؟ یدز فرح دوعسم _اب

مسدح هاتوک یثکم زا دعب و تخادنا اپ یور اپ

درک دییأت :ار

!_هرآ

داد حیضوت و متسب ار پات :پل

هدش یچ وگب مهب.حاال دز گنز حبص _!

ار متسار یاپ ما. یلدنص هاگ هیکت هب مداد هیکت

و مداد بات ار یلدنص ، مدرشف نیمز یور

متفگ لگهام ِنامشچ هب هریخ و مدناخرچ :

یم هرابود هدش. یچ هک هتفگ تا هساو ًامتح _

؟ یونشب یهاوخ !

و رد غارس تفر دش. دنلب شیاج زا یناهگان

ندش لفق یارب ار هریگتسد حیلاهک ورد شتسب
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شرب شا؛  یلدنص تمس هب تشگرب ، دناخرچ یم

شدروآ ولج نم ِزیم ِیکیدزن ات تسرد و تشاد

تفگ مکحت اب تسشن یم ملباقم حیلاهک :ورد

وگب ور شا همه . مارب وگب _.

فرح یب و متشادرب ما یلدنص ندناخرچ زا تسد

داد همادا هک مدرک هاگن شنامشچ :هب

هب نم وگب. نم هب رواشم شیپ یرب هتتخس _رگا

نیا ًامتح ور. التت کشم شهب یممگ یممر. تاج

زور  هبزور وت هک هنیا زا رتهب یمهش. مه یروط

هیضق نیا رس یدب رازآ ور تدوخ لبق زا رتشیب .

مدرک یم شهاگن فرح یب نانچ .مه

هچب زا یکی ؛زا مدرک ادیپ مه بوخ  رواشم _هی

متفرگ ور شسردآ هاگشناد یاه .

دناشک زیم یور متسد نتفرگ یارب ار شتسد .

دندوب مرگ شناتشگنا .

یچ ره ورس؛ مینک یم شلح هشاب هک یچ _ره

ای یزیرب مهب تسین الًالمز صا ! هشاب هک

ینک تیذا ور تدوخ .

ال کشم نایرج رد شیبامک ؛ مدرک شهاگن برطضم

دوب .مت

مارب وگب ورس. نزب فرح _.

ندز فرح مداد زیم یور ِتایوتحم هب ار مهاگن
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متفگ دوب، ایند راک نیرت  تخس میارب هراب نیا :رد

شسپ زا هک تسین یزیچ . لگهام تسین یلکشم _

منک یم شلح . ماین .رب

دوبن نیا تراگزور ینک، شلح دوب رارق !_رگا

تفگ لگهام و متسب هظحل دنچ یارب ار میاه کلپ :

مارب دیاب ! ینک دعاقتم ور نم دیاب زورما نیمه _

یگب .

متشاد هگن نییاپ نامه ار مهاگن :

رتهب تقو هی لگهام تسین یبوخ تقو _االن

یممگ تارب .

دوب یدیکأت شنحل :

یگب دیاب حاال نیمه ! هیبوخ ِتقو مه یلیخ _.

یا هناهب مدرک یعس و مدرک شهاگن نیگمغ

مشارتب .

هچ ره دیاب . هداد مهب یروف راک هی شرآ _

رتدوز ...

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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درک عطق ار هلمجما :

یسرب تراک هب ینک تصرف هک وگب رتدوز سپ _.

ِدصق مه نم و تشادن ندش یبیخلا ِدصق

ندز فرح !

دش یبصع و مدرک توکس !

متفگ :کالهف

منک یم شلح ؛ دوعسم اب یممنز فرح مدوخ _.

دش دنلب شیادص :

هب یچراک نم. ماوت ِنارگن ! دوعسم یاباب ِروگ _

؟ مراد دوعسم راک

یور و مدیشک نوریب شتسد ِریز زا ار متسد

یتنعل ِضغب نآ هرابود . شمتشاذگ یناشیپ

متسد اراب متروص دوب. هدش ادیپ شا  هلکورس

دش مالمی لگهام یادص و مدناشوپ :

تزور و حلا منیب یم یتقو ورس مزیر یم _مهب

هنیگمغ ردقنا تامشچ یتقو مزیر یم مهب .ور.

هب میاه مشچ ِیسیخ ادابم هک مدز کلپ دنت دنت

ِنفلت و درب تسد اما لگهام دوش. لیدبت کشا
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دعب و تفرگ یا هرامش و تشادرب ار مزیم یور

تفگ ثکم هظحل دنچ :زا

.زا ییاج میرب دیاب یتعاس _ود یکی ورس و _نم

مینوم یم رتشیب فرط نوا .

ار شرآ ِیلخاد االً متحا . مدرک شهاگن بجعتم

دوب هتفرگ !

تفگ :

نومارب هدموا شیپ یراک ! هدشن یزیچ !_هن

حیلاهک ورد تشاذگ شیاجرس ار نفلت شدعب و

تفگ یمدش، دنلب شا  یلدنص یور :زا

میرب وشاپ _!

اب ندرک تفلا خم . ندش هارمه زج متشادن هراچیا

رده طقف دوب رِصُم دح نیا ات یتقو لگهام

سب و دوب رناژی ِنداد !

هار هب شرس ِتشپ و متشادرب ار وتلاما وپ شلا

تفر شقاتا هب تکرش زا جورخ زا لبق . مداتفا .

گنیکراپ هب میقتسم شدعب و تشادرب ار شفیک

زا نآهک ِضحم وهب میتفر شنیشام ِغارس و

تفگ لگهام ، میدش جراخ گنیکراپ :

وگب !_حاال

طقف عقوم نآ دوب؛ هداد ار مباوج بشید شاک

حاال اما ندز فرح یارب متساوخ یم ار یکی ،
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ایند ِراک نیرت  تخس دوب هدش میارب ندز فرح !

یا یلحم ِکراپ ِرانک ار نیشام ، رتولج یمک لگهام

و درک کراپ دوب تکرش ِنابایخ نامه ِلخاد هک

زکرمتم ار مراکفا مدرک یعس . دیخرچ متمس هب

یارب مشاب هتشاد یبوخ ِعورش ی هطقن ات منک

شنتسناد هب لیامت لگهام هک نآهچ ِنداد لا قتنا

متفگ مسفن ِنداتسرف نوریب واب تشاد :

هک یمهش عورش یا هظحل نوا ًاقیقد نم ِلکشم _

شدوخ ِیاج ِرَس و هبوخ زیچ همه !

دوش،هب داجیا شتروص ِتلا ح رد یرییغت یبنآهک

متفگ و داد همادا شندرک هاگن :

لگهام مراد بیرغ و بیجع یاهزاین یرس ._هی

ال صا . مگب تهب دیاب روطچ منود یمن ... منود یمن

ً ...

دیاب ًاقیقد متسناد یمن ؛ مدرک یمن ادیپ ار هملکاه

راشف و مدرک کیدزن مهب ار میاهوناز . میوگب هچ

مداد .

تیاهن یب شنحل و تسشن منار یور لگهام تسد

دش :مالمی

؟ یتشاد لکشم نوتاه  هطبار -وت

مداتسرف نوریب ار مسفن :

یهاگ -!



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفرگ ار مفیلکت بال ِتسد :

؟ یدرب یمن تذل -

مدرشف مه یور ار میاه  نادند :

اما ارچ -...

مدز هیرگ ریز اوه یب نم، و درک مهاگن رظتنم .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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سپ ار دوب هتفرگ ملباقم لگهام هک یبآ ِیرطب

متفگ و مدز :

 تقو ِرتشیب . مدوب دوعسم اب ما هطبار ِقشاع _نم

ییاهزور زا ناما اما دوب؛ بوخ حملا شرانک اه

شهب ور مدرد متسنوت یمن . مدش یم هناوید هک

یم اوعد ، مداد یم ریگ مدش، یم ریگ هناهب مگب؛

شتیذا . میدش یم رود و متخیر یم مهب . میدرک

یمهش کالهف ردقچ هک مدید یم یتقو و مدرک ،یم
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مدش یم شگنت لد . متفرگ یم هلصاف یتقو دنچ هی

یم رکف راب ره مه. اب میدش یم بوخ هرابود ؛

ور ما هطبار یزیچ تسین رارق هگید راب نیا مدرک

و دوب بوخ زیچ همه هک زور دنچ اما هنزب مهب

یم عورش هرابود قمحا ِنم ، شدوخ یاج ِرَس

شلیاوا . تخیر یم مهب زیچ همه هرابود . مدرک

اما ! دوبن هدنهد رازآ ردق نیا دوب؛ رتمک سح نیا

رخآ یاهزور یمدش. رتدب میتفر یم ولج یچ ره

حیجرت نم، و لگهام میتشادن بوخ ِزور هگید

نیا منک، هناوید ور دوعسم نیاهک زا لبق مداد

همهفب متساوخ یمن هرب. منک شمومت ور هطبار

ضوع نم هب شدید متشادن تسود . همگرم هچ

همهفب یسک چیه داوخ یمن ملد الً صا . هشب .

یم شفیرعت وت یارب مراد هک مه حاالش نیمه

یممش تیذا منک .

یزیچ . تفرگ ار متسد و دیشک بقع ار یرطب

میمصت اما ندز فرح زا مدوب باذع رد . تفگن

شمیوگب رفن کی هب هشیمه یارب راب کی متشاد

ِتشپ .اب متشادن غارس لگهام زا رتهب ار یسک و

متفگ و متفرگ ار میاه مشچ ِیسیخ مدازآ ِتسد :

دوبن مدوخ ِتسد ؛ لگهام دوبن مدوخ ِتسد _

و تبحم یچ ره زا ملد ییاهزور هی یتقو
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دوبن مدوخ تسد ادخب . دروخ یم مهب دوب شزاون

ملد یتقو . هنزب داد مرس تساوخ یم ملد یتقو

مدوخ تسد . تساوخ یم ور شمکحت و تنوشخ

ح نوا زا نوم  هطبار تساوخ یم ملد یتقو دوبن

هشب جراخ شخب تذل و مورآ تلا .

فوطعم هرجنپ زا نوریب یاضف هب ار مهاگن

متفگ و متسب کلپ شدعب و مدرک :

درد تساوخ یم ملد یتقو دوبن مدوخ تسد _

تساوخ یمن لوقعم تنوشخ هی ملد . مشکب

متسنوت یمن و تساوخ یم رجز و درد ملد . لگهام

شمگب دوعسم !هب

مدیشک نوریب لگهام ِناتشگنا ِنایم زا ار متسد

متشاذگ متروص یور ار متسد ود ره .و

اهزور نآ هب ندرک رکف دوب؛ هدش دب زاب حملا

یمداد.اب مباذع مدش یم شراچد هک حیلا نآ و

موهفم لگهام یارب متسناد یم دیعب هک ییادص

مداد همادا ، دشاب :

لگهام تس هداس فرح وت یممگ مراد هک ییانیا _.

وح سح نیرتدب متفرگ یم رارق هک شطیارش وت

و مدوخ زا حملا شدعب . متشاد ور ایند لا

ماجنا هک ییاهراک زا یمدش.حملا دب ماه  هتساوخ

یم مهب مدرک یم هاگن هک ییاهزیچ و مداد یم
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دروخ .

دیشک ار میاه  تسد لگهام :

ینک فیرعت هگید داوخ یمن ورس... بخ یلیخ _!

شاب مورآ .

یمندش ادیپ نم ِطاسب رد هظحل نآ اما شمارآ .

یعم ال قیاقش #
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لگهام و مدوب هداتفا میاه  یتخبدب ِدای هرابود

دهد ما یرادلد درک یم یعس :

لح . تسین یمهم زیچ هک ادخب ؛ تسین یزیچ _

یمهش لح هک ًامتح !یمهش.

نآ مه نم . مدوبن راودیما لگهام ی هزادنا هب

 هتساوخ مدرک یم رکف . متفرگ یمن شا یدج لیاوا
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تسا بیجع ِیزتناف کی ای لیامت کی طقف ما

تساه  فرح نیا زا یدجرت هک دوب هدش تباث !اما

ی هطبار نیرت  یقطنم و رتهبنی مدوخ ِتسد هب نم

نیا زا هچ رگید ، مدوب هدز مهرب ار مرمع ِمامت

؟ رتدب

مغارس هب هرابود دردرس ؛ مدیشک یقیمع ِسفن

یپرد یاه  سفن ِندیشک اب مدرک یعس دوب! هدمآ

مارآ هک دعب یتاظحل و منک مارآ ار مدوخ یپ

متمس هب ار بآ ِیرطب هرابود لگهام ، متفرگ

ار میاه کلپ و مدیشون شیاوتحم زا یمک . تفرگ

متسب هظحل دنچ یارب .

لگهام و یلدنص هاگ هیکت هب مداد هیکت ار مرس

دیسرپ :

ور لکشم نیا یک ورس؟زا هدش عورش یک _زا

؟ یراد !

مداد ار شباوج هتسب یاه کلپ نامه :اب

تسین هدنهدرازآ یلیخ مشابن هک شطیارش _وت

زا رتشیب دوعسم اب ما هطبار ِتدم وت . زاین نیا

هاگشناد ِنارود وت اما . مدرک شا  هبرجت یتقو ره

ِلکش هی دیاش . شمتشاد مه لبقرت ؛ شمتشاد مه

ناتسریبد ِنارود و ینووجون نومه زا اما هگید

شمتشاد .مه
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ممارآ هیرگ ، ندرک هیرگ هب متشاد لیامت مه زاب

نآهک زا متشادن ییابا چیه رگید و درک یم

هیرگ ِنایم و مزیرب کشا روط نیا لگهام لباقم

متفگ مندرک :

نیا ؛زا مدوب هناوید هگید روج هی اه عقوم نوا _

شمارآ ساسحا منزب بیسآ مدوخ هب مدوخ هک

یم لکشم هب هنوخ وت هک ییاه  تقو . مدرک یم

یمن و مدش یم یبصع یلیلد ره هب ای میدروخ

هب ندز بیسآ منک،اب خیلا ور مدوخ متسنوت

نیا مدش رود هک هنوخ .زا متفرگ یم مورآ مدوخ

روط هی ضوع رد اما دش مک یلیخ ساسحا

درک زاب رس یا هگید .

مداد همادا و مدرک هاگن لگهام نامشچ :هب

هی .زا همگرم هچ منود یمن . لگهام مجیگ _نم

یلکشم ره دوجو منک راکنا داوخ یم ملد فرط

زا مزیر یم مهب یلیخ هگید ِفرط هی زا اما ور

یقطنم و وطالین ی هطبار هی منوت یمن نیاهک

زا یضعب یهاگ ؛ مدوخ زا مسرت یم . مشاب هتشاد

مه ور مدوخ مراد هک ییاهرکف و ماه  هتساوخ

ور مدوخ منوتن نیاهک زا مسرت یم ؛ هنوسرت یم

بسچرب ماوخب نیاهک زا مسرت یم منک. لر تنک

همچ نمهفب نارگید و مروخب !
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متفگ و مداد تروق ار یتنعل ضغب :

یبوخ یاه  هظحل نوا یارب هدش هرذ هی ملد -نم

هب هک یبش نوا یتح اما ؛ متشاد دوعسم اب هک

ماه  یزاب هنووید زا تسد مه درک متوعد ماش

هک مدرک یم یراک دصق زا متشاد . متشادنرب

یم . مربب تذل شتینابصع زا نم و هشب یبصع

مدآ میصخش طباور الًوت صا نم ؛ لگهام ینیب

دوعسم اب هرابود ماوخ یمن هگا و متسین یلا مرن

هرابود : شدوخ مه و همدوخ رطاخب مه مشاب

ماوخ یمن نومدوخ یارب ور دب یاهزور نوا !

یعم ال قیاقش #
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نانچمه اما متسش ار منامشچ درس ِبآ اب

فپراد ار منامشچ هشیمه هیرگ . دندوب کانتشحو

رد مک ، شیپ ِتعاس دنچ نم و درک یم یغزو و

مدوب هتخیرن کشا لگهام نیشام .
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ار لگهام مدش، جراخ هک یتشادهب سیورس زا

و دناخرچ متروص رد ار شهاگن ؛ مدید رظتنم

دیسرپ :

؟ یبوخ _

در شرانک زا میاه  تسد ندرک کشخ حلا رد

متفگ و مدش :

مرتهب _.

طقف و دندوب هتفر هچباه دمآ. قاتا ات ملا بند

یمدز وراج ار سنلا تشاد هک دوب هدنام یلعدان .

بزهلا لطس لخاد ار متشاد تسد رد هک یلا متسد

تفگ لگهام و متخادنا :

هگید بنجب _!

دیسرپ و مدرک شهاگن یلا :وس

 میرب ؟ یدرواین نیشام حبص یتفگن هگم _

هگید تمنوسرب .

دوب رارق . مداد راوید یور ِتعاس هب ار مهاگن

لگهام متساوخ یمن اما مریگب ار راشژمر و مورب

متفگ و یسک هچ زا دنادب :

منزب مدق مکی ماوخ یم یممر؛ مدوخ _.

تخود منامشچ هب ار شواکجنک ِهاگن :

؟ یبوخ مشاب نئمطم _

درد رس . مدوبن بوخ ًاتقیقح هچرگ . مداد ناکترس
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یریگرد تعاس دنچ زا دعب هک یباصعا و متشاد

دوب هتفرگن مارآ مه راک اب تیلوغشم !و

داد یکی نآ هب تسد کی زا ار شفیک :

؛ میتسه یجاح ی هنوخ بشما نم. سپ _مرب

مرادن هلصوح چیه .

رپ متیفرظ ردق نآ . مدرک هاگن شمهرد تروص هب

 یتحاران تباب ار مدوخ مناوتن و مهاوخن هک دوب

منک تحاران اضر ِیردپ هناخی هب نتفر زا شا .

تشاک ما هنوگ یور یا هسوب و :دمآ

تسرد هرارق زیچ همه ورس. شابن یچیه نارگن _

هشب .

زا مدوب نامیشپ . مداد شلیوحت یکروز یدنخبل

یبوخ ِسح ما. هتفگ شیارب ار زیچ همه نآهک

نم رس رد دنمهفب هیقب نآهک هب تبسن متشادن

نیرت  یمیمص مباسح فرط رگا یتح . درذگ یم هچ

دوب مرمع ِمامت ِتسود .

سنا آژ میارب متساوخ یلعدان ،زا لگهام ِنتفر اب

،اب هدامآ و رضاح دعب، ی هقیقد جنپ و دنک ربخ

تشادن ار مندرک اهر ِ دصق هک یدرد رس نآ

زورید هک ژیار اساپ ِمان و مدش نیشام ِراوس

متفگ هدننار دوب،هب هداتسرف میارب ایرو .

هاگ هیکت ،هب هتسب ینامشچ اراب ریسم تدم ِمامت
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هک دعب ی هقیقد تسیب و مداد هیکت یلدنص

شمتساوخ یمن هک یزیچ اهنت دز، میادص هدننار ،

دوب مرس ِنتشاد هگن فاص !

واب متفر نابایخ ِفرط نآ وهب مدش هدایپ

ندرک ادیپ یارب ار ایرو ِمایپ ،ژ اساپ هب دورو

مدناوخ هرابود وپالک، هقبط .

هقبط هب نتفر یارب یدورو یاه  یقرب هلپ نامه زا

هب مدش یم کیدزن هچره و مدرک هدافتسا مود ی

مدش یم نامیشپ دوب، هداتسرف هک پالیک هرامش

ما هدمآ مدوخ نآهک !زا

مدیسر متشاد ار شسردآ هک یکیتوب هب هرخ .باال

هک مدوب هدرکن رکف مه یا هظحل ، ندمآ زا لبق ات

تسرد و تسا هداد ار نیااج سردآ ایرو ارچ

بیرغ و بیجع ِنیرتیو لباقم هک هظحل نامه

رکف عوضوم نیا هب متشاد مدوب هداتسیا کیتوب

مدرک !یم

یمندش هدید کیتوب لخاد زا یزیچ ، هطقن نآ .زا

هک ندش دراو یارب متفرگ یم میمصت متشاد

ادص درک. بلج ار مهجوت رس تشپ زا ییادص ،

شمتخانش دوب؛ ایرو یادص !
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تشاد ؛ مدوبن نم شبطاخم . شمدید و مدیخرچ

ار شسامت مندید اب اما درک یم تبحص شنفلت اب

داد همتاخ هلمج کی .اب

ینیتور ِتاقافتا منک؛ شهاگن یلیخ متسناوتن

دنخبل یتحار هب مناوتب هک دوب هداتفین ام نایم

منک یلا حشوخ راهظا شا  هرابود ِندید وزا منزب .

دوب نیا دیسرپ هک هلمجیا نیلوا :

؟ یدموا هتقو یلیخ _

ریخأت ما.اب هظحل نآ ِیگچاپتسد زا مدوب رفنتم

مداد باوج :

هن ._سالم.

ار منامشچ درک. مبذعم شا هدش وطالین ِهاگن

هب هک یهایس ِسرود ِگنر دیفس یاه  هتشون یور

مدینش ار شیادص و متشاد هگن تباث تشاد نت

درک یم متوعد لخاد هب .هک

مدش کیتوب دراو و مدرک رکشت .
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سالم هنابدؤم دوب هدنشورف رتناک ِتشپ هک یرسپ

.داد

تفگ ، مداد هک ار شباوج :

متمدخ !_رد

تفگ شباوج دوب،رد هداتسیا مرانک حاال هک ایرو :

دنتسه ناتسود ._زا

تفگ دمآ شوخ دینش هک یحیضوت زا دعب رسپ !و

هتخود ایرو هب ار مهاگن حیلا ورد مدرک رکشت

متسد هب راشژرار نآ رتدوز مدرک وزرآ ، مدوب

دنک مص وخال دناسرب .

رتناک ِتشپ ِرسپ و دندش کیتوب دراو رتخد ود

ار رتناک اما ایرو دش. ناشهارمه ییامنهر یارب

تفرگ ار رسپ یاج و دز رود .

رس رگا ؛ مدناخرچ اه سابل گرلا ِنیب ار مهاگن

یارب ًامتح ، یرگید ِطیارش ورد مدوب هلصوح

مدرک یم مدقا ناشندید .

تشاد دش. بلج مهجوت ایرو ِتسد ِتکرح اب

تشاذگ یم یکچوک یذغاک ِکاس ِلخاد راشژرار .

یاه  همورکم شرود هک ینامه دوب؛ مدوخ راشژر

مدوب هدیچیپ یتروص _ یسوط .

هک دوب ایرو ناتشگنا هب مساوح و متفر کیدزن

دیشک وباال درک کیدزن مهب ار کاس یاهدنب .
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و منک رکشت ات شدریگب متمس هب مدوب رظتنم

و مریگب ارباال مرس دش ثعاب شللعت اما مورب

یور ی هیخب یاج هب بذعم . موش شهاگن هجوتم

دیسرپ هراک کی هک مدرک هاگن شا  هنوگ :

؟ یبوخ _

باال شیاهوربا هدشی مک ی هلصاف ارات مهاگن

ناونع یسرپلا وحا ِرس زا ار شلا وس . مدیشک

نآ و ناغاد و برد هرهچی االً متحا دوب. هدرکن

تشاد لا وس یاج شیارب هدزما غو ِنامشچ !

 یرتچ رانک و مدیشک متروص هب یتسد هتساوخان

وهب مدنار شوگ تشپ هشیمه ِتداع هب ار میاه

مدناشن میاه بل یور "ی نونمم " روز .

نآهک یارب نم و دوب یلا وس نانچمه شهاگن

نآ هب مراد هلجع نتفر یارب هک منک شهجوتم

مراکهار اما مدرک هاگن گنر هایس ِکچوک ِکاس

دیسرپ ایرو هک ارچ دنام؛ هجیتن :یب

؟ نرایب مگب یراد لیم یچ _

قاتا ِلخاد ناش یکی هک یرتخد ود هدنخی یادص

ار مساوح ، شلباقم یکی نآ و دوب هداتسیا ورپ

ح ورد مدرک ناش هاگن هیناث دنچ یارب درک. ترپ

ایرو هب ریخأت اراب مهاگن مدرک یم یعس یلاهک

متفگ ، مهدب :
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یمنمش محازم نیا زا رتشیب . نونمم _!

؟ یبوخ هک ینئمطم !_وت
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نم هک ییاه  تقو زا نامَا . مدرک شهاگن لصأتسم

دیسرپ یم ار حملا یسک و مدوب !دب

متفگ برض و روز وهب تخس :

مبوخ _!

دنچ یارب و تفرگ یزاب هب ار کاس یاهدنب

داد هزاجا و داتسرف نییاپ هب ار شهاگن هظحل

تفس اهدنب رود هب ار شناتشگنا ! مشکب سفن هک

دمآ ولج کاس اب هارمه ، ددرم شتسد و درک .

و مدرب تسد ًاروف ؛ شنتفرگ یارب مدرکن للعت

هتفرگ ار کاس یاهدنب دوش فرصنم نآهک زا لبق
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ار هملک دنچ دعب، و شمدیشک مدوخ ِفرط وهب

فیدر میاه بل یور دوب، رکشت ناش یلک موهفم هک

مداد شلیوحت و مدرک .

و متشادرب بقع هب یمدق دوب. نتفر ِتقو رگید

رد نآ زا هک مدوب شا  یظفاحادخ رظتنم طقف

نآ رد هک نآهچ ِنایب یاج هب اما مورب نوریب

دیسرپ دوب، ما هتساوخ اهنت هظحل :

؟ یراد نیشام _

یم رگا هک درک یمن راک تسرد هظحل نآ رد مزغم

متفگ یمن ار تقیقح درک :

مدموا سنا ابآژ !_هن

شتبقاع و دراد بقاوع ما ییوگ  تسار متسناد یمن

دیوگب ایرو نیاهک دش :مه

مه نم . تمنوسر یم ییاج هی ؛ات میرب سپ _

متفر یم متشاد .

و تشادرب ار شنشپاک منک، تفلا خم نآهک زا لبق

دوب هداتسیان میور  هبور زونه و دز رود ار رتناک

متفگ :هک

مرب منوت یم مدوخ نم ؛ نونمم _!

هب ور ما، هتفگ هچ دشاب هدینشن الً صا هک راگنا

یم و تفگ یم اهرتخد یاپ هباپ حاال هک یرسپ

تفگ ، دیدنخ :
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یلع یممر مراد !_نم

ره زا لبق و دش نامکیدزن تعرس هب رسپ و

منکمم ِتلا ح نیرت جیگ رد هک ینم هب باطخ زیچ

تفگ ، مدوب :

مناخ نیدمآ  شوخ یلیخ یلیخ _!

ور و مدرک هراشا کاس ،هب هدرکن و هدرک رکشت

متفگ ایرو :هب

یممر هگید نم دش. تتمحز _!

تفگ دوب، نامعمج رد زونه هک یرسپ هب اما ایرو :

متسین یزور دنچ االً متحا نم . هشاب تساوح _.

بال ِنم هب ور رسپ، ِندش رود و یظفاحادخ واب

تفگ ، فیلکت :

هگنیکراپ وت نیشام _!

ار میاه  فرح دیمهف یمن . مدرک شهاگن جاو و جاه

؟

متفگ و مدرک تکرح بقع :هب

یدرگ ژ اساپ مکی االً متحا ، مدموا هک اجنیا _ات

منیبب ور اه هراغم و منک .

ات ارچ متسناد یمن نم و درک مهاگن توکس رد

متمس هب . موش یم بذعم هاگن نیا ِریز دح نیا

خال هب مدوب راودیما هک هظحل نآ تسرد و دمآ

تفگ ندش، :ص
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نیااج مه ؛ تسین یدرگ ژ اساپ حِلا حتلا _مه

تسین نتشگ اهنت یارب یبوخ یاج !

یجورخ ِریسم تسد .اب شیاه  فرح زا مدش جیگ

تفگ و داد ناشن :ار

میرب _!

متفگ مد نامه و رد زا متفر نوریب :

مدوخ یممر !_نم

درک رارکت مکحت واب داتسیا میور  هبور :

تمنوسر !_یم

؟ دوب شلدم هچ رگید نیا ، مدروخ !اج

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#72

دوب هدش بیرغ و بیجع یدایز مهاگن االً متحا

تفگ :هک
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یمن ییاضر و لگهام ِتسود نوچ هنکن هیچ؟ _

؟ تمنوسرب منوت

متفگ ؟ دوب شگرم هچ زاب . دندش غاد میاه  شوگ :

نیمه ؛ مشب تمحازم ماوخ یمن _!

یتسین _!

مدوب هتشادن هگن ار سنا هکآژ دوب مدوخ ِتقامح !

هب تشاد رارصا یلیخ رگا ؛ مدرکن تفلا خم رگید

دهد شماجنا هک متشاذگ یم ، مندناسر !

ار میاه مدق درک. تکرح مرانک و مداتفا هار

وا ار ریسم مداد هزاجا و متشادرب رت هتسهآ

میورب تسا رارق اجک زا متسناد یمن دنک؛ باختنا .

ی همکد و میدش راوس . متفر روسناسآ ات شهارمه

"3 درشف .-"ار

نییاپ هب تشاد روسناسآ هک یتدم ِمامت رد

هگن میاه  توب مین یور ار مهاگن درک، یم تکرح

و داتسیا یم هقبط ره رد روسناسآ . مدوب هتشاد

فکمه هقبطی رد . دندش یم راوس و هدایپ یدارفا

زا مشچ دش ثعاب ایرو ِلا وس ، میدش فقوتم هک

مریگب میاه  توب .مین

؟ یدوب راک _ِرس

مدرک شهاگن هاتوک :

!_هلب
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بقع دیدج ِصاخشا ِدورو یارب مدش راچان و

ایرو زا نکمم ی هلصاف نیرت  کیدزن ورد مورب

زا ار مهاگن دز. ما ینیب ِریز شنلکدا یوب . متسیاب

یبیرغ و بیجع ِنیج ات شسابل یور یاه  هتشون

شدوخ عون ؛رد مدیشک نییاپ تشاد اپ هب هک

دوب پیت  شوخ یدایز !

و داد مناشن ار هار ، میدش هدایپ هک گنیکراپ رد

" ِغارس . مدرک تکرح شرانک فرح یب "207نم،

ندش راوس هب درک متوعد و تفر یگنر  دیفس .

ی هریگتسد یور ددرم مناتشگنا هک هظحل نآ

تنعل زیچ همه ِتباب ار مدوخ ، تسشن شنیشام

ندش راوس زج میارب دوب هدنامن هراچیا اما مدرک !

وزا مدرک سبح هتساوخان ار مسفن و متسشن

تفس نامرف رود هک یپچ ِتسد ِتشگنا هب رانک

بقع هدند ، فرح یب اما ایرو . مدرک هاگن دوب هدرک

رد هک یتدم ِمامت دمآ. نوریب کراپ وزا تفرگ

گنیکراپ ِلکش ینحنم ِریسم رد ندروخ چیپ حِلا

هب ندیسر واب مدنام هریخ میور  هبور ،هب میدوب

دیسرپ یتقو ، نابایخ :

؟ مرب دیاب اجک _

ره ات متساوخ و مداد یبیرقت یسردآ شباوج رد

مدناسرب دروخ یم شریسم هک .اج
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ِشخپ ِمتسیس و درب تسد طقف ؛ تفگن یزیچ

یمک تسناوت ، یقیسوم و درک نشور ار نیشام

دنک گنر مک ار ما ینهذ یاه  یریگرد .

دیسرپ  یتقو مدرک یم هاگن میور  هبور هب نانچمه :

؟ دینک یم راک اج کی لگهام !_اب

متفگ شباوج رد دوب. باذج یدایز شخر :مین

!_هلب

دیسرپن یزیچ رگید .و

مباوخ . کیفارترپ و دوب غولش تدش هب اه نابایخ

دوب.اب هتفرگ ار مزکرمت ، دردرس و یمدمآ

دروخ گنز ما یشوگ هک مدرک یم یزاب مناتشگنا .

و مدید ار لگهام ِمان ، فیک زا شندرک جراخ اب

ِندادن باوج محیجرت منک هچراک هک مدنام

دوب شسامت .

هب شدرب درک. بلج ار مهجوت ایرو ِتسد ِتکرح

دیسرپ و شخپ ِمتسیس ِتمس :

منک؟ شمک _

شمداتسرف مفیک وهب مدرک تنلیاس ار یشوگ :

!_هن

مدرک هاگن شخر مین هب لیلد یب و هرابود .و

ابیز و صقن یب یبیجع ِزرط هب شا  ینیب ِسوق

یاج ندرک ادیپ یارب درک مراداو هک یردق نآ دوب.
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چیه رد اما مدرگب ار شتروص یلا، متحا ی هیخب

تشادن دوجو یحارج زا یدر شا  ینیب زا یا هطقن .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#73

نآ درک؛ ما هکوش مفرط هب شا  یناهگان ِندیخرچ

یارب و مدزدب ار مهاگن متسناوتن یتح هک یردق

هلمجیا ًاروف هک دوب هضیرع نتشاذگن خیلا

مداد شلیوحت :

مرب تحار منوت یم نوبایخ نیمه ِرس زا _نم

هنوخ !

دوب هدرکن تکرح ییولج نیشام هک ینامز ،ات

هفاضا نم، و تشاد هگن متروص رد ار شهاگن

مدرک :

یمهش رود تریسم هک یممگ رطاخ نیا ._هب

دش کالهف شنحل :
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رود نارگن هک ینود یم ور نم ریسم اجک زا _وت

یشندش !

متسشنن تکاس :

توعد یجاح ی هنوخ بشما هک تفگ لگهام _

نراد .

؟ هراد نم هب یلخد _هچ

ایرو و میوگب هک متشادن یزیچ رگید نیاراب

داد همادا :

ما هداوناخ یارسپ لگ نوا زا نم یدرک رکف _وت

نش؟ یم مریگیپ رفندص مشابن یعمج هی وت هک

میوگب هچ متسناد یمن !

نم هک هشادخ ،زا تساج نوا بشما یک _ره

مشابن !

هب ار مهاگن مدرک یعس ؟ میتفگ یم میتشاد هچ

رد یشومارف اما منک؛ ششومارف و مهد نابایخ

یم یعادت ار یلبق تارطاخ مادم مزغم . دوبن راک

مدآ نیا هب هک دروآ یم دای هب ار یلگهام و درک

شدوب هتفگ هک ییاضر لا"و حلا مولعم " دوب هتفگ

هداز مارح "".

مدرک یعس . مدرشف مه یور مکحم ار میاه کلپ

مدشن قفوم اما منک ضوع ار ما ینهذ یاضف .

نیا اب رتهب هملای کم کی ِعورش یارب مه یا هدیا
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نآ ِلثم و منک عورش مدیسرت یم ؛ متشادن مدآ

ندرک لدب و در رد منامب ماکان یوال، ِرخآ ِزور

یلومعم ِباوج و لا وس و هلمج دنچ !

ترپ یرگید یاهزیچ اراب مساوح مدرک یعس

درک ریگرد ار منهذ هک یزیچ نیلوا و ،منک

طقف مسرپب تساوخ یم ملد دوب. شنیشام

هن ای دراد ار نیشام کی نیمه !

نیا رگا اما ار یلا وس نینچ مدیسرپن هک ًاملسم

مدرک یم بجعت یدایز دوب، شنیشام اهنت ، نیشام

یدرایلیم یاه  نیشام اب سایق ِلباق ًادبا هک ارچ ؛

دوبن شردپ و اضر !

وهن حبص هن درک. گنرمک ار مراکفا ، یگنسرگ

هب لگهام هک یبآ هعرج دنچ نامه زج رهظ،

 هدعم . مدوب هدروخن یرگید زیچ دوب، هداد مدروخ

یبیرغ و بیجع زرط هب دردرس و تخوس یم ما

 هیکت ی هسوسو اب متسناوتن یمداد. مرازآ تشاد

ی هظحل دنچ و منک هلباقم بقع هب مرس ِنداد

منامشچ نتسب بقِلا رد ار یناوتان نیمه دعب،

متشاد .

یمی مال یامرگ دوب؛ عوبطم یدایز نیشام یاوه

ینتشاد تسود و صاخ ینلکدا یوب و تشاد .

هک تشذگ یم منامشچ ِنتسب زا ردقچ مناد یمن
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نآ رد هک یمارآ و کچوک یایند رد شیادص

لخادت مدوب هدرک واپ تسد مدوخ یارب  هظحل

اهنت نم و یمدز ادص ار ممان تشاد درک. داجیا

باوج و منامشچ ندرک زاب متساوخ یمن هک یزیچ

دوب نداد .

ورس؟ _

درک؟ یم ظفلت صاخ ار ممسا رخآ ِواو ردق نآ ارچ !

دیسرپ ارو میاه کلپ مدرک :زاب

؟ مرب دیاب اجک _

سردآ و مدرک هاگن میدوب شکیدزن هک ینادیم هب

میاه کلپ هرابود تساوخ یم ملد . مداد ار نابایخ

دیسرپ هک یلا وس مه و بدا مه اما مدنبب ،ار

دندش معنام :

یا؟ هتسخ ردقنا راک زا دعب هشیمه _

یمن ؛ مدرک شهاگن و مدناخرچ پچ هب ار مرس

یمن یداع میارب شخر مین تیباذج اما ارچ مناد

!دش

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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مداد ار شباوج :

!_هن

مدروخ اج شلا وس تحارص !وزا

؟ ینوغاد ردق نیا ارچ سپ _

و مداد ما هلحم یانشآ یاه  نابایخ هب ار مهاگن

متفگ :

منود یمن _!

هکارچ ؛ مداد ار باوج نیرتهب مدوخ ِرظن وزا

متسب یدعب یاه لا وس ِندش ناونع یارب ار !هار

و میدوب هناخما ِنابایخ دعب،رد ی هظحل دنچ

درک فقوتم ار نیشام متساوخ هک ییاج نآ ایرو، .

اب یظفاحادخ زا دعب و مدش هدایپ و مدرک رکشت

،هب باوخ تعاس دنچ و تخت هب ندیسر یوزرآ

متفر هناخما ِتمس .

ار رد . مدوب هتسخ یدایز ، متفر هکباال ار هلپاه

هناخ،پ هب ندیسر ِضحم وهب مدرک زاب زکرمت یب

یاوه . مدیشک نوریب منت زا ار متفاب دعب و وتلا
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یزیچ ات متفر هناخزپشآ ِغارس دوب. مرگ هناخما

زاب ار لا چخی ِرد زونه اما منک ادیپ ندروخ یارب

ارم و دروخ گنز ما یشوگ هک مدوب هدرکن

لگهام مدیسرت یم ؛ دناشک مفیک ِتمس هب یضاران

دروآرد یزاب  یلوک زاب مهدن ار شباوج رگا و دشاب

اج ایرو، ی هرامش و یشوگ ی هحفص ندید اب اما

نامه رد مرکف ؟ تشاد مراک هچ راب نیا . مدروخ

مدوب هریخ شیانشآ ی هرامش هب هک یا هیناث دنچ ،

دق ییاج هب شا  هرابود ِسامت ِتلع ِندیمهف یارب

دوب شسامت یاه  هظحل نیرخآ رد تسرد و دادن

مدیسرپ ددرم و مداد باوج :هک

_هلب؟

مدروخ اج مدینش هک هلمجیا !واب

؟ هیدمع راشژتر ِنتشاذگ !_اج

اما دز ار فرح نیا ارچ مدیمهفن ًاقیقد شلوا

و رود بجعتم منامشچ ، ثکم هظحل دنچ زا دعب

ِکچوک ِکاس نآ زا یربخ اما دنتشگ ار مفارطا

مدوخ اب شمدوب هدرواین ؛ دوبن گنر هایس !

مدیسرپ بجعتم :

؟ نیشام وت شمتشاذگ !_اج

مدینش مباوج :ورد

تسین بوخ حتلا ًاعقاو نیاهک ِلثم _!
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دوبن بوخ حملا هک ًاعطق ؛ تفگ یم تسرد !

هقبطیا؟ مودک نک؛ زاب ور _رد

مدوب هدرک شیاهر نیمز یور هک یفیک ِرانک زا

متفگ و مدش دنلب :

نییاپ یممآ ._االن

ور رد نزب _!

مدناشک نوفیآ ِتمس هب هتساوخان شیادص مکحت .

ِنتشادرب واب مدید روتینام رد ار شریوصت

و مدرک زاب ار رد " لوا هقبطی " ِنتفگ و یشوگ

زاب هک ار رد . یدورو ِرد ِتمس هب متفر ًاروف

دعب ی هظحل دنچ . شمدید هلپاه یور ، مدرک ،

شناتشگنا ِنایم ِکاس هب یگدنمرش دوب.اب ملباقم

ًاددجم متساوخ و مدروآ رسباال .وات مدرک هاگن

زا رت نییاپ شهاگن هظحل کی یارب منک، رکشت

هب شنتشگرب و شهاگن شزغل دیاش . تفر متروص

هیناث مین نامه اما دیشکن لوط مه هیناث مین باال،

و تقامح ِقمع نم نآهک یارب دوب سب مه

ممهفب ار ما یترپ  ساوح !

حاضتفا ردقچ متیعضو متسناد یم مه هدیدن

واب داتفا نییاپ هب مهاگن نیاحلا ؛اب تسا

زا ،هآ متشاد نت هب هک یرکیپ و یبرد ِپات ِندید

دش دنلب مداهن .
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ایرو ِنامشچ اما مدیشک ارباال مهاگن هدز تشحو

ِتشپ هب مدوخ ِندیشک . دندوب تباث متروص یور

تساوخ یم ملد ، هظحل نآ . دوبن یدارا یلیخ رد،

دعلبب ارم دنک زاب ناهد نیمز .

رد یرییغت . مدیشک باال برض و روز هب ار مهاگن

ار کاس یتقو دوب هدرکن داجیا شتروص ِتلا ح

ییوب و گنر شنحل یبنآهک و متمس هب تفرگ

تفگ ، دشاب هتشاد رخسمت :زا

.ای رتکد تمربب منوت یم ، تسین بوخ حتلا _رگا

مدب شماجنا تارب منوت یم ، یراد یراک .رگا

مدرک رکشت یمدمآ، رد هاچ هت زا هک ییادص .اب

دوب شنتفر متساوخ یم هک یزیچ !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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راش هک یکاس نآ رد، ِنتسب ،اب شنتفر ِضحم هب

ود واب مدرک اهر اج نامه ار دوب شلخاد ،ژمر

بصن هلا ِراوید یور هک هنیآیا هب ار مدوخ

مداهن زا هآ متیعضو ِندید واب مدناسر دوب، هدش

دش دنلب .

رکیپ و رد یب یردق هب متشاد نت هب هک یپات

شیاج هب یاج زا مگنر یتروص ِریز سابل هک دوب

دوب هدز نوریب .

میوزاب یور زا ار پات ی هدشاهر ِدنب یتحاران اب

متروص هب نیاراب ار مهاگن و مدناسر هناشرس هب

فیصوت نیرتهب ایرو االً متحا هک یتروص ؛ مداد

ناغاد دوب؛" هدرب راک هب شدرومرد ."ار

یارب ار مناتشگنا و هدرک هدنکارپ ار میاه  یرتچ

هگن ما هدرک مرَو و زمرق ِنامشچ یور یتاظحل

متشاد .

اب حاضتفا و تخس ِزور کی ؛ متشاد یتخس زور

نکمم یاه سح نیرتدب !

رد ار میاهوناز و متسشن نیمز یور اج نامه

درک یم ادصورس تشاد ما هدعم . مدرک عمج ممکش

دوب هتفرگ ار ما هتشادن ِزکرمت ، دردرس .و

مرس یور ار میاه  تسد و میاهوناز یور ار مرس

هچ هک منک رکف نیا هب مدرک یعس و متشاذگ
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رثوم باوخ ًاملسم یمدنک! رتهب ار حملا یزیچ

ِباختنا هب نم و دوب یتقوم شنیکست اما دوب

متشاد زاین حملا ِندرک رتهب یارب یرترثوم .

مداد تکرح میاه  هقیقش یور یناروَد ار مناتشگنا .

نیا ِلا متحا اب اما منک هیرگ تساوخ یمن ملد ًادبا

دهد،رد شهاک ار مدردرس یمک ندرک هیرگ هک

مدرکن تمواقم میاه  کشا ِندش یراج ِربارب .

متشاد راک زا دعب هک یتغارف تاقوا یارب دیاب ،

دنچ ِندرک ادیپ دیاش . مدرک یم ادیپ یا همانرب

ِریگرد شرآ و لگهام لثم هک یدیدج ِتسود

یمدش؛ای زاسراک ، دندوبن شیاه  تیلوئسم و لهات

و عورش دیدج ِلا یرس هی متسناوت یم نیاهک

منک یریگیپ .

رتهب یارب مدرک یم ادیپ ار یهار ًامتح ًِامتح نم

هک شیپ هام هس نامه ِلثم تسرد حملا؛ ِندرک

منارذگب دوعسم ِنودب ار یگدنز دوب رارق !

وزا مدرک کاپ ار میاه  هنوگ و اهر ار میاه  هقیقش

مدش دنلب میاج .

زا تعاس ۹ یارب یبوخ ِنامز رگید و هتشذگ

دوبن لگهام اب نتفرگ  سامت .

راب یشونمد مدوخ یارب و متفر هناخزپشآ هب

منکن رکف میاه  یتحاران هب مدرک یعس و متشاذگ
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هزات و متشاد دای هب تایئزج اراب ناش همه اما

راگنا دوب؛ ایرو هب طوبرم ناشنیرت  گنررپ و نیرت

مرشروآ ی هرطاخ کی ، شندید راب ره اب دوب رارق

دوش هفاضا یلبق ِتارطاخ !هب

و مدیشک نوریب تنیباک زا ار تییوکسیب هبعجی

یور و متفر اتهلا مشونمد ِناویل اب هارمه

نویزیولت یمدمآ شیپ تردن هب . متسشن هپاناک

هناخ ِتوکس دیاب یزیچ هظحل نآ اما منک نشور

تسکش یم ار .ما

کیزوم هک یلا ناک یور و مداد رییغت ار لااه ناک

هب تییوکسیب هکتیا . مدش فقوتم درک، یم شخپ

اهنت اما دوب تفس و هنهک ؛ مدرب مناهد تمس

یادصورس ِندرک شوماخ یارب هک دوب یا هنیزگ

متشاد غارس ما هدعم .

ما یشوگ غارس متفر شدعب و شمدیوج هجوت یب

زا دوب رپ مارگاتسنیا . یلبق یاج هب متشگرب و

ناشمدوب هدیدن هک یدیدج یاه  یروتسا اهو تسپ .

یهاتوک ِملیف ِندید و مدرک زاب ار سیلا ِیروتسا

کنکداب و لگ و عمش زا دوب رپ هک ناش هناخ ،زا

ار شرآ ِریخا ِزور ود ِنتفر دوز و نتشاد  هلجع

درک هیجوت .
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نامنابایخ زا یسکع دوب؛ ارفا یارب ، یدعب ِیروتسا

هدرک ششوپدیفس فرب هک ینابایخ دوب؛ هتشاذگ

.دوب

قرو ریوصت ات متشاد هگن هحفص یور ار متشگنا

هناخ ِگنتلد . مدرک شهاگن یا هظحل دنچ و دروخن

هناخ هب تشگرب یزور دنچ االً متحا و مدوب ،

ِقافتا چیه هک دنک ممارآ یروط تسناوت یم

تسناوت یمن یرگید .

ورپژهی ِمامتا زا دعب هک مداد هدعو مدوخ هب

؛ مریگ یم یصخرم شرآ زا یزور دنچ ، یداهرف

درک یم تقفاوم هک ًامتح .

هب مهاگن یلاهک حرد و متشادرب ار مشونمد

کیدزن میاه بل هب ار ناویل دوب، یدعب ِیروتسا
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مدوب هدیشونن شیاوتحم زا یزیچ زونه و مدرک

ار مساوح ، هحفص باالی دوعسم ِمان ِندید هک

دوب هتفرگ یروتسا نامرف تشپ درک؛ عمج .

یا هنارت و مدرک دنلب ار ما یشوگ ِرکیپسا یادص

؛ مدینش ار دوب شنیشام رد شخپ حِلا رد هک

کی هب دوب طوبرم یروتسا و دوب یداش ی هنارت

یاه  نابایخ رد دیسر یمن رظن هب . شیپ تعاس

یکیرات نامه رد اما دوب کیرات ریوصت ؛ دشاب رهش

دوب صخشم هداج ، یدرک یم تقد رگا .مه

اجک منک؛ رکف تشاد هک یدصقم هب مدرک یعس

؟ تفر یم تشاد !

درک؛هب عمج ار مساوح ، یروتسا ِندروخ قرو

هک نیمه ؟ دور یم اجک هک تشاد یطبر هچ نم

یضار ارم یمداد شوگ داش یگنهآ هب تشاد

درک .یم

مفده یب ِهاگن یلاهک حرد و متشاذگ رانک ار یشوگ

ار مشونمد ، مدوب هتخود نویزیولت ی هحفص هب ار

مدش مامح ی هناور هک دوب هد تعاس و مدیشون .

رکف یزیچ چیه هب مدرک یعس و متفرگ شود

ِندرک کشخ زا دعب ، مدمآ نوریب یتقو و منکن

یادص هک مدوب ندیشوپ  سابل حِلا ،رد میاهوم

دش دنلب ما یشوگ زا کمایپ ِصوصخم .
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واب مدرک هدافتسا ار متروص و تسد مِرِک

باوخ بش ِندرک نشور و الپم ِندرک شوماخ ،

زا لبق هک مه ار یشوگ و مدرب هانپ تخت هب

یور ،زا شمدوب هدز راشژ هب مامح هب نتفر

مندب یور ار هفحلم . متشادرب تخت ِرانک ِیلسع

ِلباقم ار یشوگ نآهک ِضحم وهب مدیشک

مایپ ی هدنتسرف ی هرامش ِندید ،اب متفرگ متروص

مدروخ اج هدش،  هداتسرف ِمایپ .و

؛رد هملک کی شمایپ و دوب ایرو ی هرامش ، هرامش

؟ یرتهب لا؛" وس کی عقاو "!

وح سح ؛ مدرک هاگن شمایپ هب هظحل دنچ یارب

وحیلا سح نامه و دوب یروج کی شمایپ ِلا

هلمجی ود ،اب نتفر زا لبق هک درک یم اقلا ار

دوب هدرک اقلا شرخآ .

زا رود متساوخ یمن . دشاب هچ مشنکاو متسناد یمن

هچ متسناد یمن مه یفرط زا اما منک راتفر بدا

مهد یباوج !

هملک کی ِلا وس ِباوج ورد مدیشک ارباال دروبیک

"،و نونمم " مداد باوج هملک کی مه نم شا، یا

 هحفص نامه هب یا هظحل دنچ ، شنداتسرف زا دعب

مناد یمن . مدرک هاگن دوب، مایپ هس ِلماش هک یا

درک یمن راک تسرد مدآ نیا ِربارب رد مزغم ارچ !
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زا یرگید ِمایپ تفر یم راظتنا هک دوب تسرد

و شا  هرامش ددجم ندید اما منک تفایرد شبناج

باوج " درک ما هکوش دوب، هداتسرف میارب هک هچنآ

تسین نونمم نم ِلا "!وس

هریخ دوب هدش هتشون هک یتاملک هب یروابان اب

مفارطا و رود یاه مدآ هب هیبش لک رد . مدنام

اه تیصخش زا پیات نیا اب طابترا رد نم و دوبن ،

متشادن ینادنچ ی هبرجت .

نآ رت بیجع ارو شبیجع هلمجی مدناوخ مه زاب

راک هب رگید هملکیا نتشون یارب ار مناتشگنا هک

متفرگ .

شهاگن بوخ لا سرا زا لبق "و مرتهب " متشون
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هب باوخ شمداتسرف یم نآهک زا لبق شاک . مدرک

اهنت هب هظحل نآ رد مزغم اما یمدمآ مغارس

دوب باوخ و یشوماخ درک، یمن رکف هک یزیچ !

ًاتقیقح . مدرک هاگن هدش پیات هملکی هب هرابود

شلا وس ِباوج نیاراب هک " مرتهب " مدوب هتشون

متساوخ یمن . نداد مایپ زا درادرب تسد و دشاب

بیجع و دشکب ازاراد هب اه باوج و لا وس نیا

یمن مدآ نیا ربارب رد نم هک ار هچنآ ره نآهک

داتفا یم قافتا ، متساوخ .

اهر شلا ب رانک ار یشوگ دعب و مداتسرف ار ممایپ

زا غیرد اما مدرشف مه یور ار میاه کلپ . مدرک

یمک نامه هب دانتسا اب هک باوخ ِساسحا هرذیا

منک مارآ ار منهذ !

و مدیشک زارد ولهپ هب زاب قاط تیعضو زا

و شمدرب ورف شلا ب لخاد و مدناخرچ ار متروص

ار بشما دنتشاد دصق هک یراکفا اب مدرک یعس

یادص اب هک منک هزرابم ، دنریگب نم زا مه

مداد هلصاف شلا زاب ار متروص ما، یشوگ ِندیزرل .

تسرد نم، و دوب ما هحفص یور ایرو ی هرامش

شبناج زا یرگید مایپ مداد یم لا متحا هک دوب

ار شنتفرگ سامت راظتنا ًادبا اما منک تفایرد

متشادن .
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ح وهب مدرک مندب ِنوتس تخت یور ار مدعاس

اه هرامش هب بجعت .اب مدمآرد ِشک زارد  همین ِتلا

؟ دوب هتفرگ سامت ارچ نیاراب مدش؛ هریخ

ار یشوگ و مدرک سمل ار گنر زبس ِنوکیآ ، ددرم

رکف ًاتقیقح هک ییادص واب مشوگ هب مدنابسچ

متفگ ، دشاب هتفرگ ردق نآ مدرک یمن :

_هلب؟

مدینش ار شیادص ، توکس هظحل دنچ زا :دعب

؟ یبوخ _

هب هرابود و متشادرب مدعاس یور زا ار منزو

مداد باوج دیدرت واب مدمآرد شکزارد ِتیعضو :

مبوخ _!

دوب تکاس یدایز شیادص ی هنیمز سپ :

؟ هلبق ِلکش تادص ارچ سپ _

دوب بیجع مدآ نیا اب هطبار رد زیچ همه ردقچ !

و مدناخرچ قاتا ِناج مک ییانشور رد ار مهاگن

مهد شلیوحت و منک ادیپ یهیجوت مدرک یعس :

مدیباوخ یم متشاد _!

هدش یلکش نیا باوخ رطاخب تادص سپ _!

ِریگ اما دوبن مب دوب؛ بوخ یدایز شیادص

درک یم ترپ ار تساوح و تشاد یصاخ .

؛ مدوب هدرک تبحص تاهاب مه تباوخ طسو _نم
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دوبن یلکش نیا تادص !

ره اما تفگ یم هک مجالیت زا مدش یم هکوش

عمج ار میاپ و تسد مدرک یعس دوب، هک روط

متفگ هنابدؤم و منک :

یزیچ زاب ای یتفرگ سامت حملا ِندیسرپ یارب _

؟ متشاذگ اج

تفگ هاتوک یثکم زا :دعب

یلوا _!

داد همادا و مداتسرف نوریب ار مسفن :

.ات مدش نارگن تمدید یلکش نوا هک بش _ِرس

مدید مدرک اتراهچ اتود ود مدوخ اب یچ ره االن

نیاهک هب ندرک رکف . دوبن لا مرن الً صا حتلا

درک رتشیب ور مینارگن مه ینک یم یگدنز اهنت !
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دعب دوب. هدنام زاب مناهد ؛ میوگب هچ هک متسنادن

طقف دش، وطالین مه یدایز هک یثکم زا

منک رکشت متسناوت :

نم مبوخ ؛ نونمم _!

همتاخ ار نام هملا کم ، باوج نیا متشاد راظتنا

ضوع یلک هب ار منهذ یاضف شا هلمج اما دهد

درک :

تلا بند مایب ماوخ !_یم

مدش دنلب ما، هدینش هابتشا هک مدرک سح نآ کی

متسشن میاج .ورد

؟ یشاب هدامآ هگید عبر هی ات ینوت _یم

مدیسرپ هناروابان ؟ دوب نم :اب

منک؟ یچراک _!

هک یطلست نامه نم،اب ِبیجع ِنحل هب توافت یب

داد همادا تشاد مه لبق :زا

نوریب میرب مه اب هک یش هدامآ _!

؟ نوریب میتفر یم مه ؟اب مدش یم هدامآ

ِتشپ ایرو زج یسک هک مدرک کش هظحل کی

اما مشوگ زا مداد هلصاف ار یشوگ ؛ دشاب طخ

ار مدوب هدرکن ناشویس هک ییاه  هرامش فیدر نآ

دندوب شدوخ هب قلعتم ؛ متخانش !یم

متفگ و مشوگ هب مدنابسچ ار یشوگ :
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دیشخبب _...

دنک کرد ار منحل یروابان و بجعت متشاد راظتنا

یرییغت یبنآهک اما دریگب سپ ار شیاه  فرح و

تفگ دنک، داجیا شیادص :رد

یچور؟ _

نآ الً صا . مدرکن کرد ار دیسرپ هک یلا وس

رگید ِزیچ چیه هب ار زیچ چیه ِطبر هظحل

مدش یمن هجوتم !

متفگ ار تقیقح و مدیشک ما یناشیپ یور تسد :

یمیگ یچ یراد یمنمش هجوتم الً صا !_نم

هجوتم طقف ؛ دیوگ یم هچ مدش یم هجوتم هتبلا

دیوگ یم ارچ مدش یمن !

داد حیضوت هدرمش :

مایب ات یش  هدامآ متساوخ تزا هک! هحضاو _

تلا !بند

یم هدنخما تشاد تیعضو نآ رد هک دوب یعیبط

؟ مدیمهف یمن ارچ ؟ تفگ یم هچ ؟ تفرگ

متفگ :

ور یداهنشیپ نیچمه یراد ارچ ممهف یمن _نم

!یمید

دیسرپ :

؟ هراد داریا مداهنشیپ یاجک _
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یم تقو نآ و تشاد داریا شداهنشیپ یاپ ات رس

متفگ ؟ شیاجک دیسرپ :

تداهنشیپ ِتباب ، یدوب نم حِلا ِنارگن هک یسرم _

شلوبق منوت یمن تروص ره رد اما نونمم مه

منک !

تشاد مکحت بیجع شنحل :

ایب متفگ تقو ره و شوپب ور تاه  سابل طقف _

نییاپ !

؟ دوب شلدم هچ رگید نیا ، ایادخ

لبق یلو میوگب یزیچ هک مداد هلصاف ار میاه بل

تفگ نم :زا

کی ماوخ یم نم ورس. تس  هدیاف یب تتفلا _خم

یدب نم هب ور تبشما زا تعاس !

درک؟ یم روط نیا ارچ مدش؛ تام

و شوپب ور تاه  سابل و وش دنلب مه _حاال

نییاپ ایب مدز، گنز تقو ره و نیشب رظتنم !

 بیجع نم، ِدوخ ؟ مدید یم باوخ متشاد دنکن

ِبیجع ِمدآ ًادبا و مدوب ما یگدنز ِمامت ِمدآ نیرت

مدآ نیا اما متشادن منایفارطا و رود رد یرگید

نم ِتسد یور دوب !هدز

 سابل هب تشاد منورد هدشی بوکرس ِورس نآ

 بوکرس ِورس اما درک. یم رکف دمک ِلخاد یاه
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تفلا خم یارب ییاه هملک ِلا بند هب نانچمه ، هدننک

:دوب

مایب منوت یمن _!
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میاه  تفلا خم و نم هب تبسن توافت یب اما ایرو

تفگ :

هتعاس کی شا همه ! ریگن  تخس _!

جیگ . شتساوخرد ِندرک لوبق دوب ضحم ِیگناوید

جیگ ِجیگ ؛ مدوب .

مداتفا هار ._نم

نم ِلر تنک ِتحت یزیچ هکنیا یمدش؟زا تشاد هچ

یعس هک یورس نآ نیاهک .زا مدوب کالهف دوبن

شهگن شوماخ هام ود_هس نیا رد مدوب هدرک

درک،کالهف یم ادصورس و دوب هدش رایشوه مراد

متفگ یگدنامرد .اب مدوب :
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؟ یداتفا هار اجک _

درک یم متوهبم ، شتاملک ِباختنا و نحل و ادص :

وش رضاح طقف _!

..._نم

درک عطق ار سامت .

وهب مدرک نشور ار غارچ . میاج رد متسشن

یم مناشن شیارآ ِزیم هنیآی هک یبجعتم ِریوصت

مدرک هاگن !داد،

هدش هچ دیسرپ یم نم زا هظحل نآ رد یسک ،رگا

دوب " مناد یمن " مباوج ًاعطق !

هرابود . دادن ار مباوج و متفرگ ار شا  هرامش

ِلباقریغ ِتیعضو . دادن باوج هرابود و شمتفرگ

عورش منهذ و تخت یور مدیشک زارد دوب. یکرد

یم ولج و تخاس یم ؛ نتخاس ناتساد هب درک

مدوب زجاع شندرک فقوتم رد نم و تفر .

 هبرقع یور دوب هدنام اج هک دوب اه هقیقد مهاگن

هک دوب هقیقد جنپو لهچ و هد و تعاس یاه

دیزرل هدش هداتسرف ِمایپ ی هطساو هب ما یشوگ .

زاب میارب مایپ و متفرگ متروص ِلباقم ار هحفص

نییاپ "ایب ."دش

،هب قاتا زا جورخ واب مدش ادج تخت زا ًاروف

ِندز رانک واب مدرک دنت مدق یهلا هرجنپ ِتمس
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" ِندید و هدرپ 207 شیاه  غارچ هک یگنر دیفس "

مدروخ اج دوب، نشور !

ات هک یمندش مرواب شتنیشام ِندید زا لبق ات

هناخما ِلباقم وحاال، دوب هدمآ اما . دیایب اجنیا

داد ار مباوج نیاراب و متفرگ ار شا  هرامش :دوب.

_هلب؟

ریحتم مه مدوب یبصع :مه

نیاراک یراد ارچ هک منک یمن کرد الً صا _نم

ینک یم !ور

هدایپ شنیشام زا هدشما تشرد ِنامشچ ِربارب رد

تفگ و :دش

نییاپ االن ارچ وت هک منک یمن کرد الً صا منم _

یتسین !

متفگ نم و شنیشام هب دز هیکت :

ورب اجنیا زا ًافطل _.

هدرپ درک. مهاگن ًامیقتسم و دیشک ارباال شهاگن

یتدم ِمامت رد . متفر بقع یمدق و متخادنا ار

دوبن یزیچ چیه مدوب هدرک یگدنز ییاهنت هب هک

و رسپ نیا زا ًاتقیقح بشما اما دناسرتب ارم هک

مدیسرت یم متشاد شیاهراتفر .

ِراتفر و مدرک یم رکف لگهام یاه  فرح هب متشاد

یسک ره زا رتشیب نم ار اضر و لگهام . اضر
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نیا ِدروم رد ار ناشیاه  فرح رگا و متشاد لوبق

اه فرح زا مدرک یم تشحو دیاب ، متفریذپ یم مدآ

شا  ینینچ نیا ِروضح .و

هک دوبن مساوح و مدز یم سفن سفن متشاد

فیلکت ما.بال هتشاد هگن مشوگ ِرانک ار یشوگ

مدینش ار شیادص هک مدوب هداتسیا .

وت؟ هتچ _

متفر رد هروک :زا

وت؟ ای _نم

!_وت

متفگ یدنلب یادص :اب

مایب تهارمه منوت یمن !_نم

ارچ؟ _

و مدرک هاگن هرجنپ هب دوب! یمهفن نابز بجع

داد همادا :

یسک هب نیشام ووت نوبایخ وت منوت یمن _نم

منک زواجت !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متفگ و مدرک تشم ار مناتشگنا . دنام زاب مناهد :

نیچمه یک نم ؟ هندز فرح زرط هچ هگید _نیا

مدزن یفرح .

یمهد ور ینعم نیمه تاهراتفر مامت _!

مدیسرپ یتقو مدوب هدروآ مک ًامسر :

االن؟ منک یچراک دیاب !_نم

دش مارآ :

نییاپ !_ایب

و دوب اجنیا حاال مدآ نیا هک دوب مدوخ ِهابتشا

دوب مدوخ هابتشا یمداد. ملیوحت ار اه فرح نیا

دوب مدوخ هابتشا راشژر. نآ غارس مدوب هتفر هک

دوب مدوخ هابتشا . شنیشام رد مدوب هتسشن هک

هناخ ِبرد لباقم ات تسرد ار شا  یهارمه هک

نیا مدوخ و متفر یم دیاب وحاال، مدوب هتفریذپ

عطق ار سامت . مدرک یم لصف و لح ار هابتشا

ِمد هک ییاه  سابل نیلوا . مقاتا هب متشگرب و مدرک

و دیلک ِنتشادرب واب مدرک نت هب ار دوب متسد

مشخ اب اراه هلپ مدز. نوریب هناخ ،زا یشوگ

ِتمس نآ رد،هب ندرک زاب واب متفر نییاپ
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ی هدننار و گنر  دیفس نیشام نآ ِغارس و نابایخ

متفر شبارخ .هلک

نامرف تشپ دوب هتسشن و نیشام هب دوب هتشگرب .

یا یلدنص نامه هب متشگرب و مدیشک ار هریگتسد

مدوب هتسشن شیور مه شیپ تعاس دنچ .هک

شلیوحت هک مدوب هدرک هدامآ ار میاه هلمج مامت

رجفنم ، یرگید عوضوم ره هب هجوت یب و مهد

مدش !

هگن ار شدوخ ِمارتحا متساوخ . متفگ و متفگ

تقو چیه رگید و دورب اجنیا زا متساوخ . دراد

رد ووا متفگ یم نم . دنکن رارکت ار شراک

مک سفن هک رخآ ِتسد و درک یم مهاگن توکس

شمارآ واب یبیخلا ، متسشن تکاس و مدروآ

دیسرپ :

دش؟ مومت _

یشنکاو زونه و مدرک شهاگن هریخ زاب یناهد اب

داد تکرح ار نیشام هک مدوب هدادن ناشن ،

مدرک ضارتعا :

یممگ؟ یچ مراد هک یمید شوگ چیه _!

تخادنا متمس هب یهاگن :مین

ریگب مورآ تعاس کی طقف _.

مدروآ یم نامیا متشاد رگید دوب؛ هناوید هک ادخب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

عوضوم نیا !هب

زا مدنام یم اج متشاد نم و دوب دایز شتعرس

مدآ .نیا

یب ووا، دیدهت و مدرک یم ضارتعا نانچمه نم

هب درک. یم یط تعرس هب ار نابایخ ، هجوت

شنیشام ِفقوت ِتلع مدرک رکف ، دیسر هک نادیم

هدایپ . تشاد رس رد یرگید ِفادها اما مشاب نم

ح نیرت جیگ نم،اب و موش هدایپ تساوخ و دش

ار نیشام . مدش هدایپ شنیشام ،زا منکمم ِتلا

هکب ینم ؛هب دناسر نم هب ار شدوخ و دز رود

دمآ رت کیدزن . مدوب هداتسیا نابایخ رانک ، فیلکت ال

هب شا هناش یارو .زا داتسیا میور  هبور تسرد و

تعاس نیا رد رصعیلو ِنابایخ ؛ مدرک هاگن ور هدایپ

دوب دمآو  تفر ورپ غولش مه زونه ، امرس .و

ملباقم هک یمدآ ِتروص هب هرخ ارباال مهاگن

تفگ ، مدرک شهاگن هک نیمه و مداد دوب هداتسیا :

و مینزب فرح . میروخب یزیچ هی . مینزب مدق _

هنوخ تمنوسر یم میدموا هک یهار نیمه !دعب،زا

نیمه !

نم زا رت هناوید سپ . مدرک شهاگن جاو و جاه

یمدش ادیپ رهش نیا رد !مه
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هدزما تهب ِهاگن لباقم ار شتروص یا هیناث دنچ

داتفا هار و دیخرچ دعب، و تشاد .هگن

منک تکرح شلا بند نآهک زج متشادن هراچیا .

رارق شرانک رد ات متشادرب دنلب ار میاه مدق

مریگب .

نآهک ضحم وهب میدش در نابایخ ضرع زا

متفگ ور، هدایپ هب میدیسر :

؟ ممهف یمن ور وت نم ارچ _

تفگن یزیچ و تخادنا باال هناشیا !

ِرانک رد مه نآ ، مدوب هداتفا یرابجا ِیور  هدایپ کی

،رد بیجع و گرزب ِلا وس عالتم کی هک یسک

دوب هتشاک مرس .

نم و رذگ حِلا رد مدآاه و دوب درس ،اوه
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دیسرپ ایرو هک مراکفا ِلوغشم :

؟ یدروخ ماش _

هک درک یم راتفر یروط . مدرک شهاگن و مداتسیا

ِیتحار روج کی . تخادنا یم هابتشا هب ار مزغم

ار شیاه لا وس هلمجاهو دوب؛ شم ردکال یصاخ

بقالً اهراب و اهراب راگنا هک درک یم ادا یروط

هتشاد نم اب هک یفلتخم یاه  تیعقوم ،رد

هب مزغم متفگ یم هک دوب نیمه ! هدرک ناشناونع

تسا تقو یلیخ درک یم رکف و داتفا یم هابتشا

دسانش یم ار مدآ نیا !هک

متفگ و مداد ناکت نیفرط هب ار مرس :

!_هن

مدرک هفاضا ًاروف :و

مدروخ ییاهزیچ ؛هی تسین ما هنسرگ ._اما

یم مک ار هلصاف رگا هک یردق نآ دوب؛ دنلب شدق

ار مرس ، شندرک هاگن یارب مدش یم راچان درک،

مریگب باال یدایز .

دیسرپ :

؟ یاوخ یم هک یندیشون _!

ار شرکف ، شیپ تعاس مین .ات مدرک شهاگن کالهف

موش مدآ نیا ِهارمه هروج چیه هک مدرک یمن مه

یم و شلباقم مدوب هداتسیا ور هدایپ وحاالرد
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ای مهاوخ یم یندیشون هک مهد باوج متساوخ

!هن

یمک و میداتفا هار هرابود مدادن هک یباوج

نانچمه یاه  هزاغم نآ زا یکی ِلباقم ایرو ، رتولج

یارب و درک یهاوخرذع ؛ داتسیا ور هدایپ ِغولش

تشاذگ میاهنت هظحل دنچ .

کش یب . مدرک هدافتسا ندرکرکف یارب شتبیغ زا

دوب مریخا ِهام دنچ نآ ِبش نیرت  بیجع بش، !نآ

رس ِناتخرد نآ زا یکی رانک و متفر بقع یمک

و مداتسیا رصعیلو نابایخ ی هدیشک کلف هب

دمآ رد شدرگ ایرو،هب ِندرک ادیپ یارب مهاگن .

مین و مدرک شیادیپ هزاغم ِرانک ِلیوط ِفص رد

دش منامشچ ِبیصن شخر .

.زا مدوب منک،کالهف رکف متسناوت یمن نیاهک زا

مدوب جیگ دوب، هتفر رد متسد زا تیعقوم .نیاهک

نیا و منک شزادرپ ار هداتفا ِتاقافتا یمندش ،

دوب لومعمریغ میارب یدایز !

منامب رظتنم نآهک زج ، دماینرب متسد زا یراک

شناتشگنا نایم یذغاک ِگام ود نآ اب ایرو

و مفرط دریگب ار ناش یکی و مغارس ددرگرب

دیوگب :

یروخ یم نیریش رگا ؛ مداد شرافس رکش مک _نم
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مریگب رکش تارب منوت .یم

تسیچ گنردیفس ِگام نآ ِلخاد متسناد یمن چیه

نیریش ای مراد شتسود رکش مک منادب !هک

متفگ ارو گام متفرگ :

نونمم ! هبوخ نیمه _!

و تفرگ رارق ور هدایپ ِریسم رد هرابود ، فرح یب

ندز مدق هب درک عورش .

تفگ و مدش شهارمه :

مینزب فرح _!

تسد کی زا ار گام و مدرک هاگن شیاه  شفک هب

اه هظحل نآ رد توکس . مداد متسد یکی نآ هب

دوب مرخآ و لوا ِباختنا .

دیشون شیاوتحم زا یتقو و درب ارباال شگام ،

تفگ :

هبیجع مارب یلیخ تمسا _!

یرت  بیجع یانعم نآ اب شدوخ ِمسا زا رت بیجع

؟ دوب هداد هئارا شیارب !هک

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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تفگ و متفگن یزیچ :

،اب مدینش لگهام ِنوبز زا ور تمسا هک راب نیلوا _

؛ هشاب زانورس هدشی خالهص ًامتح دیاب متفگ مدوخ

اما ! هنزب زیچ همه وِهت رس زا هراد تداع لگهام

و هنیمه تیعقاو مسا هک مدش نئمطم رفس وت

و بیجع ؛ دموا بیجع یلیخ مارب ارچ منود یمن

صاخ !

دیسرپ و مداد یزاب مناتشگنا نایم ار گام :

یمنیگ؟ یزیچ ارچ _

ار متشاد مرس رد هظحل نآ هک یگنررپ ِلا وس

مدرک ناونع :

؟ مینک یم راک یچ میراد _اماالن

تفگ یداع یلیخ :

میر یم هار میراد _!

نداتسیا هب مدرک شراداو و مداتسیا !

،کال مماهبارپ ِنامشچ و تروص زا متشاد راظتنا

دهد نایاپ بیجع ِبش نیا وهب دناوخب ار یگف
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دوب مناتشگنا ِنایم هک یگام هب شیاج هب ،اما

تفگ و درک هراشا :

منک شضوع منوت یم ، یرادن شتسود !_هگا

هک نآاه ثمالًزا ؟ تشاد یتیصخش لکشم دنکن

یبطقود ؟ دنتفگ یم هچ یمدش؛ ضوع ناشقلُخ

االً متحا !

ینامشچ نامه ؛ مدرک هاگن شنامشچ هب فیلکت بال

نآ زا یکی رگا دوب! هدیچ راوید ناشرود هک

نم هب ًامتح لگهام ، تشاد ار یتیصخش الِت کشم

نیا ِدرومرد شهب  عجار هک یزیچ اهنت اما ! تفگ یم

دوب زواجت ی هیضق نامه دوب، هداد رادشه !مدآ

بیجع ردق نیا هک حاال، دوب شگرم هچ سپ

درک؟ یم راتفر

مدیسرپ :

؟ میرب هار هرارق یک _ات

؟ یدش هتسخ _

متفگ ار تقیقح :

میر؛اال یم هار میراد ارچ هک منود یمن طقف _هن؛

مه نیااج...اب !ن...

مدرک یعس نم، و دندش نامکیدزن رسپ یهورگ

مشاب هدرک زاب ار هار هک مور رانک .

هک مدینش ار شیادص و مداتسیا ایرو ِرانک ًابیرقت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ :

نیااج ، نتفر هار ؟اب یراد لکشم شمودک _اب

؟ شندوب مه ،ایاب ندوب !

متفگ ، هاتوک یثکم زا :دعب

مدش جیگ یدایز بشما !_نم

هک درک مراداو و تشاذگ میوزاب یور ار شتسد

وهب مریگب رارق یلبق ِتیعضو نامه رد هرابود

تفگ ، مدرک شهاگن نآهک ِضحم :

میشاب تسود مه اب هک ماوخ یم !_نم

دوبن یدارا ، مندیسرپ لا :وس

مه؟ اب میشاب یچ _

داد بات منامشچ ِنایم ار شهاگن :

میشاب طابترا رد هگید مه اب ماوخ !_یم

یازجا متسناوت یمن هک دوب یدایز ِتریح زا

مدیسرپ یتخبدب واب مهد تکرح ار متروص :

یچ؟ ینعی _!

دوب نکمم ِتلا ح نیرت  طلسم نم،رد الف خرب :

اب تطابترا ِلثم طابترا هی مه نم اب ماوخ _یم

نم ِتسود ماوخ یم . یشاب هتشاد شرآ و اضر

نوریب ، تمنیبب ییاه  تقو هی ماوخ یم . یشاب مه

نیمه طقف ؛ مینزب فرح ، مینزب مدق ، میرب !

رصعیلو ِنابایخ ِیکیرات و امرس نآ رد هک ادخب ،
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دیوگ یم هچ دراد مدیمهف یمن !

ِبآ و گرزب ِیوج وهب مدیشک نییاپ ار مهاگن

تفگ ایرو و مداد شناور :

هتفر هچباه اب یتقو ! متشادرب نم ور راشژتر _

یتشگرب نم اب ندز  فرح یاوه وهب لحاس یدوب

تقاتا وت متفر نم ، یتفر هرابود .و

مدیشک ،باال هیناث ِمرازه کی زا رتمک رد ار مهاگن

تفگ :و

نوا یرتهب ِهار اما دوبن یتسرد ِراک منود _یم

دیسر یمن منهذ هب هظحل .

یعم ال قیاقش #
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زا ناما اما متشاذگ یم مه ِرانک ار شیاه هلمج

تسرد ِیریگ  هجیتن !کی
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ارچ؟ ؟ دوب شدوخ راک راشژمر ِنتشادرب

ارچ؟ ؟ ملیاسو ِرس و مقاتا هب دوب هتفر

؟ طابترا ورد میشاب تسود دهاوخ یم تفگ یم

ارچ؟

نم و دوب مرس رد هظحل نآ وساالت نیا مامت

مدیسرپ کالم کی طقف :

ارچ؟ _

مدینش و مدنام باوج ِرظتنم :و

یم تادیپ هرابود یروج هچ . متشادن یا هگید _ِهار

تاتسود زا ور تا هرامش یا هناهب هچ ؟هب مدرک

؟ تمدید یم یفده هچ ؟اب متساوخ یم

نم یاه ارچ" " اما دوب هداد حیضوت یرس کی

دندوب ناشیاج ِرس نانچمه .

؛هب مدیشک باال هیخب یاج نآ یور زا ار مهاگن

متفگ و مداد شنامشچ :

ممهف یمن _!

دروآ کیدزن یمک ار شرس :

هی مه اب ماوخ یم نم ؛ تسین تخس شندیمهف _

مینک عورش ور هناتسود ی هطبار .

متفر رد هروک :زا

ینز یم فرح تاه  هتساوخ و تدوخ زا شا همه _.

ماوخ یم "نم یمیگ یراد شا همه "!
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و دنام تکاس اما دیوگب یزیچ متشاد راظتنا

درک مهاگن .

منک؛ لمحت هیناث دنچ زا رتشیب دشن ار شهاگن

میاه  توب مین ِکون وهب متخادنا نییاپ ار مرس

مدینش مشوگ رانک ار شیادص و مدرک هاگن :

یم تزا نم هک یزیچ اهنت ورس. نکن شتخس _

اب یهاگ ماوخ یم تس. هداس ِیتسود هی ، ماوخ

رگا ؛ میرب نوریب ییاتقو ؛هی مینزب فرح مه

مینک کمک هگید مه ،هب دموا شیپ نومارب یلکشم .

یوب هب مدرک یعس و مدیشک یقیمع سفن

مهدن یتیمها شنلکدا .

مرنتراپ ماوخ یمن . یشاب مرتخد  تسود ماوخ یمن _

هشاب نومنیب یلومعم ِیتسود هی طقف ! یشاب !

مراد زاین یتسود نیا هب نم .نم...

ارچ مناد یمن ، مدوب هتفرگ تفس ار گام نآ نم

هب شیاوتحم و دروخ نیمز دش؛هب اهر متسد زا

دیشاپ مراولش اهو شفک یور .باالو

مدیشک بقع ًاروف ایرو :

؟ دوب غاد -!

هک ییاه  توب مین هب دعب و مدرک هاگن شتروص هب

دندوب هدش !کشالیت

؟ یتخوس ورس؟ دوب غاد _
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مداد ناکت نیفرط هب یرس .

دنلب تشگنا ود اراب هدشرجفنم ِگام و دش مخ

دوب نامرانک هک بزهلایا لطس لخاد و ،درک

تخادنا .

دراد زاین یتسود نیا هب دوب هتفگ ؟ دوب هتفگ هچ

؟

؟ یراد لا متسد . مینک ادیپ بآ دیاب _

مداد ناکت رس مه .زاب

 تسود ؟هن مشاب شا  یلومعم ِتسود تساوخ یم

؟ رنتراپ وهن رتخد !

دش رود منامشچ لباقم .زا

و تفر یا هزاغم فرط ؛هب مدرک شلا بند هاگن اب

 هتسب و بآ گرزب ِیرطب کی دعب،اب ی هظحل دنچ

تشگرب لا متسد یکچوک .ی

و درک زاب ار لا متسد ی هتسب ندش،  کیدزن حِلا رد

شداد متسد .هب

 توب مین یور و متسشن و مدرک ادج گرب دنچ

مدرک زیمت ار میاه .

دیسرپ و تسشن مرانک :

؟ ینک زیمت ور تراولش ینوت _یم

و مدرک هاگن مراولش یور ِگنر یا هوهق یاه هکل هب

متفگ مدش، یم دنلب یلاهک حرد :
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تسین یا هلئسم _!

مناتسد و متخادنا بزهلا لطس لخاد ار لااه متسد

ایرو ، میوگب یزیچ یبنآهک و متفرگ ولج ار

تخیر بآ ناشیور .

بقع ار مناتسد ًاروف و مدرک زرل بآ یاکَنُخ زا

و مدرک ناشکشخ لااه متسد ِیقبام .اب مدیشک

متفگ :

نونمم _!

متفگ و تفگن یزیچ :

؟ میدرگرب _یمهش

هدمآ هک یریسم الِف خرب نیاراب، و داد ناکت رس

میدرک تکرح ، میدوب !

یعم ال قیاقش #
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و در نامنایم یزیچ ، نیشام هب ندیسر ِنامز ات

دشن لدب !

نادیم هب کیدزن هک ینیشام نامه هب میتشگرب

تکرح ِضحم وهب میتسشن دوب؛ هدرک شکراپ ،

تفگ :

ماه؟  فرح هب ینک یم رکف _

هک ندمآ ِنامز ِسکعرب . مدرک هاگن شخر مین هب

چیه درک، یم تکرح نکمم ِتعرس نیرتشیب اب

تشادن هناخ هب مندناسر یارب یا هلجع .

متفگ :

منک رکف منوت یم سپ _!

تنطیش هک ییادص واب درک ما هناور یهاگن مین

تفگ ، تشاد :

،هن تفلا خم اما هرآ؛ رکف _!

زا لبق هک مجالیت نآ هب تشگرب منهذ هرابود

دراد زاین دوب هتفگ ؛ ناشمدوب هدینش گام ِنداتفا

مدیسرپ نم، و یتسود نیا :هب

؟ یاوخ یم ور یتسود نیا ارچ _!

دوب مارآ شنحل :نیاراب

یبوخ ِتسود ینوت یم وت منک یم سح نوچ _

یشاب نم یارب !

مداد نابایخ هب ار مهاگن :
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دیابن نم یمهنک؟ قدص وت ِدرومرد طقف _نیا

؟ مشاب هتشاد ور یسح نینچ

متمس هب دیخرچ و داتسیا زمرق  غارچ تشپ :

یمنمش تارب یدب ِتسود ._نم

؟ منودب اجک !_زا

نک ناحتما _!

مداتسرف نوریب ار مسفن .

تفگ و داد تکرح هرابود ار نیشام :

یتسین نم وِرب رود یاه مدآ هب هیبش ._وت

ِزور . یتسین نوشهیبش اما یلگهام و اضر ِتسود

یلیخ یدز، ور اه فرح نوا و یدموا یتقو رخآ

مهب یاوخب هک هتخس منود یم . تشاد شزرا مارب

نوا ِدوجو اب هک هتخس منود یم ! ینک دامتعا

ندنوخ تِشوگ وت شنز و مردارب هک ییاهزیچ ،

ال ویه نوا هک مگب ماوخ یمن نم ! یریذپب ور نم

ماوخ یمن ! متسین ، نتخاس ترس وت نم زا هک یی

رارق نم یممگ طقف ینک؛ رواب ور نم هبش هی

ماجنا ور یراک تسین رارق منک؛ تتیذا تسین

ور نم تدوخ ماوخ یم . هنزب یبیسآ تهب هک مدب

ینک باسح مور ماوخ یم . یسانشب !

مرس رد . مدرک یم شهاگن متشاد جاو و جاه

یاه  هتفگ هب رگا نم دوب. هداتفا هار تخس یگنج
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دانتسا مناتسود نیرتدامتعا لباق و نیرت  یمیمص

وحاال متفرگ یم هلصاف مدآ نیا زا دیاب ، مدرک یم

هداتفا هار گنج عوضوم نیمه ِرس ، مزغم ،رد

.دوب

هناخ هب میدیسر دعب ی هقیقد دنچ .

دیخرچ متمس وهب درک فقوتم ار نیشام :

رکف بوخ نوش همه ماه؛هب  فرح هب نک رکف _

ای یدب مایپ مهب ینوت یم ، یتساوخ تقو ره نک.

مترظتنم نم . یریگب سامت .

و هریگتسد تمس هب تفر متسد ؛ متفگن یزیچ

دش راد همادا ایرو :مجالت

تکاس ِندرک زاب ، تقاتا وت نتفر هزاجا یب ِتباب _،

نوریب روز ،هب تهب نتفگ  غورد راشژتر، ِنتشادرب

هکاالن یا هگید ِزیچ ره و هنوخ زا تندیشک

ماوخ یم رذع ، مرادن نهذ ِروضح شدرومرد !

هک مدوب هدشن هدایپ زونه و مدیشک ار هریگتسد

تفگ :

راذب نکن؛ شتخس هدب. نوماتود هب تصرف _هی

هنوت یم ووت، نم ِیتسود هک مدب نوشن تهب

هشاب گنشق ردقچ .

هب هشیمه ارات بش نیا ؛ شنامشچ هب مدش تام

بیجع یدایز دوب؛ یبیجع ِبش ؛ مدرپس یم رطاخ !
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شفنب ِیلدنص یور تسشن لگهام :

یدادن باوج مدز، گنز بشید _!

مدیشک باال پات پل ی هحفص زا ار مهاگن :

؟ یتشاد مراک _

درک مهاگن پچ پچ :

هن ای نملا س طخاه منیبب مدز گنز !_هن!

تفگ و دوشن ارجام ِریگیپ ات مدز یدنخبل شیارب :

؟ هدش یچ ! زورما راشژی _

؟ مدوب راشژ !

مداتسرف ارباال میوربا یات :کی

ًادج؟ _

درک مهاگن قیقد :
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؟ هدش یچ حاال ات بشید _زا

منک رود منحل و هاگن زا ار بارطضا مدرک یعس .

؟ نیدز فرح دوعسم _اب

پات پل لخاد مدرب ار مرس :

!_هن

نیرخآ و دوب زیت مه یدایز دوب؛ زیت لگهام

دوب یزیچ ، دنادب تساوخ یم ملد هک یعوضوم

دوب هتشذگ شرهوشردارب و نم ِنایم بشید !هک

یچ؟ سپ _

تشاد  یمنرب تسد ، دروآ  یمنرد ار ارجام یوت هت .ات

متفگ و مدز هراشا پات پل :هب

هیا هلجع مدب؛ ماجنا ور یداهرف ِراک دیاب _.

دوب یلبق ِعوضوم زا شساوح ِندرک ترپ یارب و

مدرک هفاضا :هک

دنچ هک منک تبحص شرآ اب ماوخ یم شدعب _

شادص هگید نامام هدب. یصخرم مهب یزور

هدموارد .

زا یتیاضران اراب لگهام و دز شیادص یسک

هک هتبلا دص و درک دنلب شفنب ِیلدنص نآ یور

داد تاجن !ارم

ایرو ی هرامش راک، ِمامتا ِضحم هب متشاد میمصت

دوش یمن ؛ مناوت یمن " میوگب و مریگب "!ار
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حاال نیمه . میدش یمن مه یارب یبوخ ِناتسود ام

تسرد ؛ میوگب هچ لگهام هب متسناد یمن نم مه

طوبرم مدوخ نم،هب ِتاباختنا و یگدنز هک دوب

الیت کشم و لگهام و اضر متسناوت یمن اما دندوب

یفرط .زا مریگب هدیدان ار دنتشاد مدآ نیا اب هک

ارم ایرو یاه  هتساوخ اهو فرح ؛ مدوب جیگ مه

ار دوب هتفگ هک مجالیت زا یضعب دوب. هدرک جیگ

منهذ . مدوب هدرکن مضه حلا هب ات بشید زا

یلومعم ِیتسود " یور دوب هدرک لفق ".

نم و میشاب یلومعم تسود تساوخ یم ایرو

یتسود لدم نیا ِنیناوق متسناد یمن ًاقیقد

تسیچ !

ِتاقافتا و مدآ نیا ِریگرد ار منهذ دوب رارق

متشاد تیعقاو رد اما منکن نامنایم ی هداتفا

و مدرک یم رکف شیاه  هتساوخ و شدوخ هب ًاقیقد

دوب مارآ منهذ نآهک بیجع !

هچره دیاب مهد؛ مراک هب ار مساوح مدرک یعس

مدرک یم عمج ار دیدج ورپژهی نیا رتدوز !

نیا ِبوخ ِقافتا تسناوت یم هناخ هب نتشگرب

دشاب میاهزور .

حِلا رد هک یراک ِنداد همادا هب مدرک عورش

هقیقد دنچ ، زکرمت نیا دیاش اما مدوب شماجنا
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 هحفص یور دمآ مایپ کی ؛ دیماجناین لوط هب مه

مه زونه نم هک ییایرو زا مایپ کی ما؛ یشوگ ی

مدوب هدشن شا  هرامش ِندرک ویِس هب یضار !

منک؛ هلباقم شندرک زاب ی هسوسو اب متسناوتن

یلا وس ، شدعب و متروص لباقم متفرگ ار یشوگ

مدناوخ ار دوب هدیسرپ هک

؟ یدش رتهب ""

ِیلوغشم لد کی اما مدوب رتهب زورید زا هک ًاعطق

ار منهذ تشاد هک دوب هدمآ مغارس هب دیدج

ِشکچ دوب؛ ایرو مه شمسا درک؛ یم ریگرد یدایز

گرزب ِینهآ !

شمسا زا انعم نیا هک ًاعقاو ؛ تفرگ هدنخما

دوب شا  هدنزارب !

مدمآ شباوج رد . رصع ات دوب هدنام یدایز ِنامز

ِباوج ، نونمم دمآ مدای اما " نونمم " مسیونب

زا دعب هلصاف "وبال مرتهب " متشون ! تسین شلا وس

متشون شیارب یرگید مایپ ، شنداتسرف

مریگ یم سامت بش ؛ مراک ِرس ""

مدرکن تفایرد شبناج زا یمایپ چیه رگید .و

یعم ال قیاقش #
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مدش؛ دنلب میاج زا یگنسرگ ِراشف دعب،اب یتعاس

یلعدان ِندید واب متفر هناخرادبآ هب میقتسم ،

متفگ :

یگنسرگ زا مریم یم مراد _!

تفگ و دیشک شا  یندشن مامت یاهراک زا تسد :

هدرمن یگنسرگ زا سک چیه _!

تخادنا یم ردام ِدای ارم یدایز یهاگ مدآ، !نیا

متفگ و مدرک زاب ار لا چخی :ِرد

یروطچ یممد نوشن تهب ، یسرن مداد هب _هگا

هریم یم یگنسرگ زا مدآ !هی

؟ تارب منک تسرد هفاکسن _

مدیشک نوریب لا چخی زا ار مرس :

نموم ِدرم همنسرگ !_یممگ

و دیشک نوریب ار طسو ِزیم یاه  یلدنص زا یکی

رد نآ زا رتشیب و منیشنب هک دنامهف مهب
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مروخن لوو هناخزپشآ !

دیسرپ و نتسشن هب مداد تیاضر :

؟ مریگب رینپ هّلَب تارب _

زا رت گرزب دوب یزیچ ، شتاغل ِگنهرف رد "هّلب"

همقل !

متفگ و مداد ناکت :رس

ًافطل _!

ار یزیمور هک مدیمهف شا  هدنهدرادشه ِهاگن وزا

تیاضر ات مدرک شتسرد ما؛ هدرک عمج مدعاس ِریز

دناسرب نم هب اذغ یا همقل و دورب دهد .

ِتشپ یاضف هب متشاد ، مدوب هتسشن هک نانچمه

ِیپ ما یلصا ِساوح و مدرک یم هاگن هرجنپ

شرآ یادص ِندینش اب هک دوب زورید ِتاقافتا ،

یزیچ یلعدان هب تشاد ؛ مدرک شهاگن و مدیخرچ

مه ِرس ِتشپ ار شیاه " مشچ " یلعدان و تفگ یم

یمداد شرآ ِلیوحت و درک یم فیدر .

دیسرپ و دمآ متمس هب شرآ ، دندش هک غراف :

؟ یتسشن ارچ _نیااج

و تقاتا رد ارچ هک دوب نیا عقاو رد شروظنم

یتسین تراک !ِرس

متفگ :

هدش ما هنسرگ ، هشاب هتشادن یلا کشا !_رگا
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واب تسشن ؛ دیشک نوریب ار ما ییور  هبور ِیلدنص

درک مک ار نام  هلصاف شا، هنت و رس ِندروآ کیدزن :

یداهرف ورپژهی ِدرومرد هگید هک تسین _المز

منک؟ دیکات

مدیسرپ هک دوب شنتخادنا تسد یارب :

؟ دوب یک هگید یداهرف _

یم هک ردق  نامه درک. مک ار شیاهوربا ی هلصاف

مه ردق نامه ، دشاب هناتسود و عبط خوش تسناوت

دنک راتفر یدج و هبذجاب هک دوب !دلب

متفگ یتقو مدوب هریخ شتشپرپ یاهوربا :هب

سیئر تسه مساوح _!

دیشک بقع ار شا :هنت

دش !_نیا

یم هچ ؛ مدرک هاگن شبل ِجنک ِحضاوان ِدنخبل هب

؟ مدآ نیا ِتسد زا سیلا دیشک !

متساوخ یم و مدرک رکف شزورید ِیروتسا هب

هّلب نامه یلعدان هک مسرپب شرآ زا ار شتبسانم

ملباقم تفرگ ار شفورعم .ی

نوریب و نان الهبالی زا هک یرایخ یاه  شرب هب

یوژه یاه  همقل نآ زا یکی . مدرک هاگن دوب، هدز

شندید اب نم هک دوب هدیچیپ میارب ار ،شا

ِزاگ ، فراعت یب و مدرک شومارف ار شرآ ِروضح
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مدز شزا یگرزب !

تفگ و دش دنلب دز، بقع ار شا  یلدنص اما شرآ :

االً متحا .سیلا نییام ی هنوخ همه هتفه رخآ _

یمهنز گنز تهب شدوخ .

مه ار ششوخ یور تشاد یگدنز نیاهک لثم

یمداد ناشن .

یادص و مداد ناکت شیارب یرس دوب؛ رپ مناهد

مدینش ار یلعدان :

رت شاوی ؛ هدرکن تلا بند هک یسک _.

تشگنا ، منزب ما همقل هب ار مود ِزاگ نآهک زا لبق

متفگ و متفرگ باال شیارب ار ما هراشا :

ماوخ یم مه هگید یکی _!

مراب هکتیا االً متحا ؛ شمدینشن هک تفگ یزیچ

دوب هدرک .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ی هرامش ، متسشن نامرف تشپ نآهک ِضحم هب

ار شیادص دعب، ی هظحل دنچ و متفرگ ار ایرو

مدینش :

_هلب؟

یارب یا همانرب لبق زا ارچ نیاهک زا مدش نامیشپ

ما هتخیرن میاه  فرح ِندرک ناونع !

دوب تخس مدآ نیا اب یور  هیشاح و یسرپ لا وحا

هک دوب هدش وطالین ردق نآ متوکس االً متحا و

دیسرپ و دمآ فرح هب شدوخ :

؟ یبوخ _

ِنداد تکرح واب مداتسرف نوریب ار مسفن

متفگ ، نیشام :

؟ یبوخ وت . نونمم _

دیسرپ دهد، ار ملا وس ِباوج نآهک یاج :هب

؟ ییاجک _!

مدش نابایخ دراو :

مدرگ  یمرب تکرش زا مراد _.

؟ هنوخ _یمیر

یم سامت و متشاد راک نم هک مه یتقو یتح

یمدرب شیپ ار هملا کم هک دوب ،وا متفرگ !



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

متفک :

ماجنا ور نوا لوا ؛ مراد دیرخ هنوخ یارب _هن.

!یممد

بخ _!

ینعی ؛ تشاد یلا وس ِتلا دوب،ح هتفگ هک بخ"ی "

متفگ نم، و یا هتفرگ سامت ارچ هک وگب :

؛ مدرک ور ماهرکف نم ، تبشید داهنشیپ ِدرومرد _

تسین یندش !

دیسرپ ، هاتوک یثکم زا :دعب

؟ تسین یندش یچ _

متفرگ برض نامرف یور مناتشگنا :اب

ووت نم ِیتسود _!

؟ تقو نوا ارچ _!

شراکبلط ِنحل و ادص هظحل نآ رد ارچ مناد یمن

متشاد تسود !ار

مداد حیضوت :

نتسین یندش اهزیچ یضعب _...

دادن لا جم اما تشاد همادا مفرح :

ووت نم ِیتسود مه شیکی ًامتح _!

تفگ هک منک توکس مداد حیجرت :

شندرک در یارب رایب یقطنم ِلیلد !_هی

متفگ و متشاد تساوخ یم شلد ات لیلد :
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تساضر و لگهام ِدوجو شلیلد نیرت مهم _!

هیچ؟ ووت نم هب رفن ود نوا ِطبر _!

دندش تشرد منامشچ :

؟ نرادن یطبر _!

داد باوج اجرد :

!_هن

هک یبجعت زا ار منحل مدرک یعس و مدرک تریح

مراد هگن رود دوب، هدمآ مغارس :هب

نم . نتسه نم ِکیدزن یاه  تسود اضر و لگهام _

رفن ود نیا و وت ِنیب هک الیت کشم منوت یمن

مریگب هدیدان ور تسه .

،هب تسه رفن ود نیا و نم ِنیب هک الیت کشم _

وت هب شطبر . هراد طبر رفن ود نیمه و مدوخ

هیچ؟ !

متفگ :کالهف

اب مگب لگهام هب منوت یمن نم هک هنیا شطبر _

لکشم شاهاب دح نیا ات وت هک یرهوشردارب

مدش تسود ، یداد رادشه مهب شدرومرد و یراد !

؟ هداد یرادشه هچ نم ِدرومرد لگهام _

نیا زا ار ناش  هطبار متساوخ یمن هک ًاتقیقح

منک رت بارخ .

داد همادا :
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هتفگ ًامتح ! موه _...

هلمج ِیقبام متساوخ یمن دهد؛ همادا متساوخ یمن

متفگ شتبحص ِطسو و مونشب ار شا :

یمیر هیشاح یراد ارچ ! بسچب ور بلطم ِلصا _

؟

یمدش یبصع تشاد شنحل :

هن یمیگ نم هب عوضوم نیمه ِرطاخب یراد !_وت

؟ تسین بلطم ِلصا نیا تقو نوا !

دنک یزاب هلمجاه اب دوب دلب بوخ !

متفگ :

هیضق ِفرط هی نیاهک ِرطاخب نم تروص ره _رد

ور تداهنشیپ منوت یمن ، نتسه اضر و لگهام

منک لوبق .

ًاعطق ؛ دوبن ینابصع هب کیدزن شنحل نیاراب

دوب ینابصع :

نم راگنا هک ینک یم راتفر یروج هی یراد _وت

ردپ مه اضر و لگهام و مدرک یراگتساوخ تزا

نتسه تردام !و

متشادن یزیچ . مدرک توف نوریب هب ار مسفن

نیا ات تساوخ یم هک یتقو ات ؛هن نتفگ یارب

دنزب فرح یقطنمریغ !دح
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نیا هک مهد یباوج ات دیوگب یزیچ مدنام رظتنم

ِلا مک رد اما منک کیدزن نایاپ هب ار هملا کم

دیسرپ بجعت :

؟ ینک دیرخ تا هنوخ یارب یاوخ یم اجک _زا

ددرم هک یردق نآ درک؛ یم مجیگ عوضوم ِرییغت اب

مدیسرپ :

یمهنک؟ یقرف _هچ

درک رارکت :

؟ اجک _زا

دوب یا هناوید بجع !

متفگ :

ما هنوخ ِکیدزن !_زا

متسه فارطا نومه مه نم نوچ ؛ هبوخ _!
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شا  هتخت کی مدآ نیا هک ادخب . دنام زاب مناهد

دوب !مک

مدیسرپ :

؟ یکیدزن هک یچ ینعی _

تفگ توافت :یب

یممآ تاهاب نیاهک ینعی _!

مدنابسچ رپمآ :

و تداهنشیپ اب مفلا خم یممگ مراد نم وت؟ هتچ _

؟ دیرخ یمیآ مهارمه یمیگ وت

مایب ًاقیقد وگب مه ًامود ! نزن داد هک _واالً

؟ اجک !

ِضحم وهب مدناشک نابایخ ِرانک هب ار نیشام

مدیسرپ ،کالهف فقوت :

نوشیمهف یمن هک هیچ نم یاه  فرح اب وت ِلکشم _

؟

تفگ توافت :یب

ما هتساوخ الِف خرب هک یفرح ره نم _کالً

ممهف یمن ور هشاب !

دوب مهفن نابز کالً سپ !

هک مدآ نیا هب میوگب دیاب هچ متسناد یمن ًاعقاو

درادرب مرس زا تسد :

دیرخ یمنمر زورما مدش؛ فرصنم _!
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تفگ توافت :یب

یتحار هک روط !_ره

منک تکرح هک داد هراشا و دمآ رسفا .

مدیسرپ ایرو وزا مداد تکرح ار نیشام ًاروف :

منک؟ عطق منوت یم _حاال

!_هن

مدوب هداتفا !ریگ

الهبالی وزا مدرشف زاگ ِلا دپ یور ار میاپ

مداد حیجرت و مداد همادا ار مریسم اه، نیشام

هب هیبش ایرو ِباختنا اما میوگن یزیچ رگید هک

تفگ هک دوبن :نم

دیاب ، نتسه اضر و لگهام تلیلد نیرت  هدمع _رگا

ِیلصا لیلد رگا اما ؛ هدوخیب تلیلد یلیخ هک مگب

ماک تلوا ِلیلد هنرگو وگب هیا، هگید زیچ تتفلا خم

تس  هرخسم و هناگ هچب !الً

توکس ردق نآ متساوخ یم . متفگن یزیچ مه زاب

اما درادرب مرس زا تسد و دورب ور زا هک منک

دوبن شسوماق رد نتفر ور !زا

نرادن ووت نم هب یطبر چیه اضر و لگهام _.

یم یمهنک، تتیذا یلیخ هگا نم اب نوشت ال کشم

یگن نوشهب نومدوخ ِنایرج زا یچیه ینوت !

مدرک هلباقم ما هسوسو اب اما میوگب یزیچ مدمآ
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دشاب رارقرب توکس نم، ِفرط زا مداد هزاجا و

تفگ ایرو :و

مرید مه شیروط  نیمه . مهاگدورف ِهار وت _نم

رخآ االًات متحا ؛ متسین یزور ود_هس هدش.

هتفه !

کیدزن هک دوب هتفگن شیپ هظحل دنچ نیمه رگم

دنک؟ متیذا تساوخ یم ؟ تسا !

عقوم نوا ات اما ؛ مینز یم فرح ، متشگرب یتقو _،

یدرک رکف اتاالن زورید زا هک یزیچ زا رتهب ،

ِلیلد اتراهچ ،ای میدز فرح هک یتقو و نک رکف

ور،ای تتفلا خم منک لوبق هک رایب مارب یقطنم

نک لوبق ور ماش هب متوعد ، هعمج یارب .

مدرک مک متعرس زا هتساوخان .

ظفاحادخ منک! عطق ور سامت مراچان مه !_االن

منک یظفاحادخ متسناوتن یتح .

ار سامت ِنایاپ ِمکح و دش شخپ هک یقوب هب

مداد شوگ ، تشاد .

ِندش هدیچیپ و روتینام یور هناخ، ِمان ِنداتفا

نآ دادن هزاجا ، نیشام ِکقاتا رد منفلت ِگنز یادص

شیاه  فرح و ایرو درک،هب یم ما یضار هک روط

منک رکف .
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زا لگهام هک مدوب لا قترپ ِنتفرگ تسوپ حِلا رد

وهب دش ادج اضر و شرآ اب ناش هرفن هس ِعمج

هک یلا قترپ زا یمین و تسشن مرانک دمآ؛ مغارس

ار مدوب هدش غراف شنتفرگ تسوپ زا هزات

رپ ِناهد نامه ،اب شندروخ حِلا ورد تشادرب

تفگ :

دز گنز مهب دوعسم حبص _.

لا قترپ ِفصن نآ ِمامت ؛ مدرک شهاگن و مدیخرچ

ات مدرک ربص دوب؛ هداد اج شناهد رد کیاج ار

متفگ هک دوب شدعب و شدتسرفب نییاپ :

؟ تفگ یم یچ _!

داد بات متروص یازجا ِنایم ار شهاگن :

یمهنک ربص هشاب المز هک تقو ره ات تفگ !_یم
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مدرک مخا :

ارچ؟ _

داتفا مناج هب تشحو درک. مهاگن توکس :رد

؟ یتفگن یزیچ شهب هک _وت

تفگ ددرم و ریخات :اب

!_هن

مدرک شهاگن جاو و جاه :

؟ لگهام شهب یتفگ _!

داد ار مباوج ًاروف :نیاراب

؟ هگم ما هناوید _هن؛

دیدرت شا؛اب  یرادزار زا مدوبن نئمطم زونه

داد همادا هک مدرک یم شهاگن :

طقف نم ؛ هنزب فرح تاهاب هرابود تساوخ _یم

هک تسه لئاسم یرس هی متفگ هنک. ربص متساوخ

هنرگو ؛ هشب دازآ تنهذ ات ینک نوشلح دیاب وت

هک ...

مدرک عطق ار شا هلمج :

یاج دیابن . یتفگ یم شهب یزیچ نیچمه دیابن _

یریگب میمصت !نم

درک تشرد ار شنامشچ :

طقف ..._نم

دیوگب ار شا  یقبام ات مداتسیان .
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و نیمز ؛زا لگهام زا ًافرص ؛هن مدوب یبصع

دوب هدش تلع رب دیزم مه لگهام ؛ نامز .

یور ، تشاد ار لا قترپ  هفصن کی زونه هک یباقشب

هب ور و مدش هناخزپشآ ِیهار و مدرک اهر نیمز

دوب شیاه  هملباق ِندرک کچ حِلا رد هک ،سیلا

مدیسرپ :

منک؟ یچراک _نم

دیخرچ متمس :هب

هرضاح ماش هگید ؛هیمک تنوبرق یچیه _!

وگب مهب یراک !_هی

دوب نیمه االً متحا و دوب یروتسد یدایز منحل

تشاد او بجعت هب ار سیلا :هک

؟ یراک _هچ

متفگ و مدرک هاگن کنیس ِلخاد یاه  فرظ :هب

مروش یم ور !_نیااه

درک یم مدیماان تشاد :

نیشام وت مزیر یم ور همه بش ِرخآ _!

؟ مدرک یم یطلغ هچ نم سپ !

فرظ هی ینوت یم دایب؛ مک ساالد منک یم رکف _

؟ ینک تسرد هگید

سیلا ات مدنام رظتنم و مداد ناکت رس طقف

و دناسرب متسد هب ار شد ساال ِداوم و فورظ
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ِندرک هدامآ هب مدرک عورش ، مامت ِزکرمت اب شدعب

متخادرپ مراکفا هب مارآ مارآ !ساالدو

رگا جنپات؛ مه دیاش ؛ متشاد دیدج ِلکشم راهچ

یم باسح مه ار یداهرف ورپژهی ِراک ِیتخس

ششات ، مدرک !

مدرک یعس و اهوهاک ِندز شرب هب مدرک عورش

و دوب ایرو یکی منک. یدنب  هتسد ار المت کشم

و دوب لگهام یکی شا؛  یتسود ِبیجع ِداهنشیپ

یکی ؛ شیاه  یریگ  هناهب و دوب ردام یکی ؛ شتلا خد

مدوخ مه یرخآ و نامت ال کشم و دوب دوعسم

میاه  یمگردرس و مدوب !

یعس و متخیر فرظ لخاد ار هدشزیر یاهوهاک

نیا اب ندمآ رانک ای ندرک لح یارب یا همانرب مدرک

ایرو ؟ دندوب فذح ِلباق ناشمادک . مزیرب الت کشم

؟ لگهام ؟ دوعسم ؟

فذح ار دوعسم مدز. شرب هقلح هقلح ار اهرایخ

یاه  یمگردرس ، شندش فذح اب هک ارچ ؛ مدرک یم

 یریگ  هناهب و ردام یارب یمدش. مک مه مدوخ

مدز یم فرح شرآ اب بشما نیمه مه شیاه .

ربارب هد ، شدوخ هناخی رد شرآ اب ندز  فرح

تکرش ،رد شرآ اب ندز  فرح زا دوب رت تحار !
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و تفس اه. چراق ِندز شرب هب مدرک عورش

نیا رد رگید هک متساوخ یم لگهام زا تخس

یبوخ ِمدآ دوعسم . دهدن تلا خد ار شدوخ هیضق

یمن لگهام یاه تلا خد نم. یارب هن اما دوب

یم هطبار زا نم هک یسح و هطبار نیا تسناوت

هاگن یقطنم متساوخ یم رگا ! دهد رییغت ار متفرگ

دوب هدرک مه رتدب ار هیضق نیا شتلا خد منک، .

مامت ار ما هطبار ، دوعسم اب لبق ِهام دنچ نم

هب ِطابترا نیا دوب هدش ثعاب لگهام ؛ مدوب هدرک

دیاش مناد؛ یمن . دیایب شِک هرابود ، هدیسر اهتنا

رکف لگهام هب تبسن هناضرغم یدایز متشاد مه

مدرک !یم

هب مدرک عورش مدز، شرب هک مه ار اه هجوگ
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ساالد ِندرک نیئزت .

هک مدوب هدش هقلح یاه  نوتیز ِندیچ حِلا رد

و دش مخ دش. ادیپ هناخزپشآ رد شرآ ی هلکورس

تشادرب یگرب ، اهوهاک ِفرظ .زا

شرآ وهکی هک مدرک لماک ار منیئزت ترذاه هچب اب

نآ ِمامت ؛ دروآ فرظ ِتمس هب ار شتسد اوه یب

هدنکارپ مدوب هدیچ هقیلس و تقد اب هک ار هچ

جاو و جاه هک یا هظحل و تخیر مهب و درک

تفگ ، مدرک شهاگن :

نیئزت رت گنشق نم ِمناخ زا وت یمهد ینعم _هچ

؟ ینک !

دمآ کیدزن :سیلا

شرآ یا هناوید هک ادخب _!

مداد ناشن تحاران یدایز ار مدوخ :

ترهوش تس  هناوید زا رترَو نوا یزیچ !_هی

دز شیوهاک زا یزاگ شرآ :

هگید دوب لگ اتراهچ حاال؛ بخ _!

و مدش دنلب نیمز یور ساالدزا ِفرظ اب هارمه

هب باطخ ، رتناک یور شمتشاذگ یم یلاهک حرد

متفگ شرآ :

ماوخ یم یصخرم _!

سیلا ِتمس هب تشگرب :
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یمنگ نیا هب بلط  تصرف انک... شهاگن _!

ورد مدرک طولخم مه ساالداراب ِداوم مامت

متفگ حلا نامه :

یزور دنچ هی مرب دیاب . هدموارد نامام یادص _.

بدنلب ِچن شمامتا واب دروخ ار شیوهاک یبیخلا

تفگ و داد ملیوحت :االیی

غولش نومرس یلیخ و هدیع هب کیدزن یمنهش. _

!یمهش

مداد شتسد وهب متشادرب فرظ زا ییوهاک :

فرط نوا یممر؛زا زور دنچ طقف دیع! ات _وک

منک یم راک رتشیب .مه

و دز هراشا مدوب هداد شتسد هب هک ییوهاک هب

تفگ :

؟ مشب رخ وهاک گرب هی اب هک نم _مَزُب

مدرک جک ار مرس :

یچ؟ هشب اتود _!

کی اراب ناشمدوب هتسب یبسا مد هک ییاهوم

دروآرد ار میادص و دیشک و تفرگ عیرس ِتکرح .

تفگ و دمآ مکمک هب :سیلا

ورب داوخ یم تلد هک یزور دنچ ره ؛ مزیزع ._ورب

درک شهاگن شرآ :

هنوشیا سیئر هک ًارهاظ _!
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متفرگ یهام دولآ لگ ِبآ :زا

مریگ یم تیلب نم سپ _.

دمآ هناخزپشآ هب لگهام :

ماش؟ سپ وک ؟! هنوتربخ _هچ

اما مدوب روخلد شتسد .زا مدرک شهاگن هاتوک

ما یروخلد رد هک یمدش ثعاب مدیدج ِمیمصت

موش لئاق فیفخت یمک !

دیابن لگهام هک یمیمصت ؛ متشاد یدیدج ِمیمصت

یمدش رادربخ نآ !زا

یعم ال قیاقش #
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زا یربخ ، متسشن یم ایرو ِنیشام رد یتقو نیاراب

ار ماش هب شتوعد نیاراب . دوبن یلبق ِتمواقم نآ

مرس ورد مدوب هدرک لوبق یتفلا خم چیه یب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هناخی ِینامهیم و بشید زا هک متشاد یراکفا

دوب هتفرگ لکش شرآ .

ِشخرچ ی هیواز . مدیخرچ شتمس رد،هب ِنتسب اب

رارق نم ِتمس الًهب ماک هک دوب یروط شندب

دوب هتفرگ .

متفگ و مدرک شتروص ی هناور یهاگن :مین

!_سالم

هیناث دنچ زا وطالینرت یتدم یارب نم، الِف خرب ،

راچان هک یردق نآ ؛ دنادرگ متروص رد ار شهاگن

نآهک ِضحم وهب منک شهاگن الً باقتم مدش

دیسرپ ، داتفا شنامشچ هب مهاگن :

؟ یبوخ _

ِزور دنچ زا رتهب بتارم هب ؛حملا مدوب بوخ

دوب هدرک تقفاوم ما یصخرم اب شرآ دوب. هتشذگ

دوب هدش مک المت کشم زا یکی ، شتقفاوم .واب

رتهب ًاعطق شلا ،ح یفصن و لکشم هس اب مدآ کی

فصن نآ رگا ! لکشم جنپ اب مدآ کی زا دوب

مه رتهب ، مدرک یم لح بشما مه ار رگید ِلکشم

مدش .یم

متفگ :

مبوخ ؛ نونمم _!

ار شا هنت ی هیواز ، یرگید ِفرح چیه یب ایرو و
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تکرح هب ار نیشام و داد رییغت ور هبور هب

دروآرد .

هک ارچ ؛ دیشکن ازارد هب یلیخ ، نیشام ِتوکس

شتسکش ایرو :

لدج و ثحب مه اب یلک بشما مدرک یم رکف _

زور دنچ نیا ؛وت نتفر نوریب ِرس میشاب هتشاد

؟ هداتفا قافتا یا هزجعم

اب هنادرم یادص کی دوب؛ صاخ یدایز شیادص

دیاب روطچ متسناد یمن هک ینتشاد  تسود ِریگ کی

منک شفیصوت .

 تروص نوچ االً متحا هک مدز یدنب مین ِدنخبل

ناهنپ شهاگن دوب،زا ور هبور هب نامود ره یاه

متفگ . دنام :

مدن رده ور رناژمی مدرک یعس طقف !_هن؛

هک دوب راب نیلوا نیا منک یم رکف و دیدنخ

مدید یم ار شندیدنخ .

یریگ یم سرد تاه  هبرجت زا هک هبوخ _!

میاه  نخان ِمیمرت ِتقو مدش؛ ریگرد مناتشگنا اب

دوب هدیسر .

؟ میرب اجک ماش یارب یراد تسود _

متفرگ میاه  نخان زا مشچ :

؟ هراد مه یریثات مرظن _!
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دح نیا ات ارچ مدیمهفن نم، و درک مهاگن هاتوک

اب هک دوب یسک اهنت نوچ دیاش . متحار شرانک

ِبلا ج نادنچ هن ِتارطاخ نآ ، شددجم ِرادید

یمنداد مرازآ ، میتشاد مه اب هک یلبق .

هک دنام یم مدای ؛ مدوبن ندرک  شومارف ِلها نم

یسک هچ ِرانک و مشاب تحار دیاب یسک هچ ِرانک

تشاد مدآ، نیا ِرانک مندوب تحار اما ؛ بذعم

درک یم ضقن ار ما یگشیمه ِتداع .

مراد غارس ور اج ؟هی یقفاوم ازتیپ _اب

نرشحم شاهازتیپ !

میاه  نخان هب مدرک فوطعم ار مهاگن هرابود :

مقفاوم _!

زورما یدش یبوخ ِرتخد _.

دندش تشرد منامشچ :

؟ شلبق مدوب _دب

یدوب قلقدب _!

متفگ دوب، هدمآ منحل ِغارس هک یصرح :اب

!_هوا

متفگ هک مدید ار شنتخادنا باال هناش :

؟ یدینش یزیچ نافوط زا لبق ِشمارآ ِدرومرد _!

ِهاگن کی زا وطالینرت هک شداد هزاجا کیفارت

دوش هریخ منامشچ ،هب هاتوک :
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یمید؟ یهگآ  شیپ مهب یراد _!

دوب جبلا میارب شتاملک ِباختنا .

منک راهم ار مدنخبل دشن :نیاراب

االً متحا _!

یعم ال قیاقش #
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فقوتم هرابود و داد تکرح یرتم دنچ ار نیشام

:دش

مریگ یم شا  هدیدان االتن، ِندوب بوخ ِرطاخب _!

ریگرد . مدرک هباجاج شنامشچ ِنایم ار مهاگن

راد راصح هاگن نامه مدش؛ شهاگن !

هدرب دای زا ار عوضوم ؟ میتفگ یم میتشاد هچ

مدوب !

هک دوب نیا شتیعقاو . مدیشک یقیمع سفن
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نیا ِرانک و نیشام نیا رد ارچ تسناد یمن مقطنم

و لیلد یهاوخب ات اما مساسحا ؛ هتسشن مدآ

تسود کی منورد ِورس ِساسحا ؛ تشاد ناهرب

اهو هیشاح ِمامت اب دیدج ِتسود کی ؛ تساوخ یم

هدرک لوبق ار توعد نیا بشما و شیاه  یریگرد

دنک عضو ار شا  یتسود ِنیناوق هک .دوب

تشادن نم یارب یرطخ هک یتقو ات مدآ ،نیا

اهنت دنک. ظفح نم اراب شا  هطبار تسناوت یم

ات هتبلا هک دوب اضر و لگهام درومرد ما ینارگن

هک نآهچ و مدوب هدرک شلح بشید یدایز ِدح

منک لح بشما دوب رارق مه ار دوب هدنام یقاب .

،خ تشاد مدآ نیا اب مقطنم هک یلکشم نیرتشیب

»؛ زواجت » ِسونامان هملکی رد یمدش الهص

نیا نیا هک دوب، یهار لا بند هب اما  مساسحا

دنادب رود مدآ نیا زا ار موهفم !

نیشام ایرو ؛ مزادرپب مراکفا هب دشن تصرف یلیخ

موش هدایپ تساوخ و درک فقوتم .ار

یناروتسر هفاک ِدراو شهارمه و مداد شماجنا

؛ تشاد ظفلت  تخس و بیجع یمسا هک مدش

نیشنلد و هداس ، شمسا الِف خرب اما شطیحم

.دوب

ی هسورپ و میدرک باختنا نتسشن یارب یزیم
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لوط رتشیب یا هقیقد دنچ ، نامیاذغ ِنداد شرافس

دیشکن .

و دنک زاب ار تبحص ِرس رتدوز ایرو مدوب رظتنم

یب اب اما دوب عوضوم نیمه یور مزکرمت مامت

دیسرپ یلا :یخ

ور؟ زور دنچ نیا یدرک یم یچراک ربخ؟ _هچ

ما هراشا تشگنا زیم،اب ِیبوچ ی هحفص یور

متفگ و مدیشک وتردوت ییاه  هریاد :

و شرآ ی هنوخ ینومهم مه بشید . هنوخ _راک.

!سیلا

یارب یلا وس نیاراب هک مدوب نم و تفگن یزیچ

مدرک ادیپ ندیسرپ :

؟ ترفاسم یدوب هتفر _

یراک ِرفس _!

داد حیضوت هک دوب شدوخ اما مدیسرپن رتشیب :

مدروآ یم دیدج ِسنج یرس هی کیتوب یارب دیاب _.

یواکجنک ِعفر یارب متشاد مرس رد لا وس ردقچ ،

دوب ناشندرک راهم تالمش .اما

دیسرپ ، متفگن هک یزیچ :

؟ دوب بوخ بشید ِینومهم _

مباوج ، متفرگ یم روتکاف رگا لگهام اب نامثحب زا

متفگ و یمدش تبثم :
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دوب بوخ _.

؟ نیدوب _ایک

دوب،وا تخس میارب ندیسرپ هک نم الِف خرب

دیسرپ یم تحار .

مداد باوج :

اضر و لگهام !_نم،

و لا وس دنچ ِندرک لدبودر زا دعب نامتاشرافس

یم تسار ایرو دش. هدامآ ، رگید ِیلومعم ِباوج

دندوب عیلا ًاعقاو اهازتیپ ؛ تفگ .

ایرو هک مدوب مندروخ اذغ ِلوغشم توکس رد

و تفرگ متمس هب ار شدوخ یازتیپ زا یشرب

تفگ :

تس هزم  شوخ یلیخ نک؛ شناحتما _.

مدرک رکشت و شمتفرگ ددرم .

تساه سلا راگنا ؛ دندوب تحار یدایز شیاهراتفر

هدروخ یم ماش نم اب !هک

رگا و مدز دوب، وا ِباختنا هک ییازتیپ زا یزاگ

ضوع ار نامیاهازتیپ کش یب ، دوبن ناملوا ِماش

مدرک !یم

و دشن لدبودر نامنایم یرگید ِزیچ اذغ، ِمامتا ات

مرگ ِیندیشون کی تساوخ ایرو هک دوب شدعب

دوب رارق هک یبش ی همادا یارب میهد شرافس
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مینزب ار نام  یلصا یاه  فرح .
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یادص و مدناخرچ یمارآ هب ار ما هفاکسن ِگام

منک دنلب رس هک دش ثعاب ایرو :

وگب _!

وا؟ ای متفگ یم دیاب نم ؛ مدرک شهاگن !

متفگ و مداد مگام هب هرابود ار مهاگن :

هک یا یتسود نوا ِنیناوق زا مارب وت هک مرظتنم _

یگب تسه ترس !وت

؟ یدرک شلوبق هک دش یچ _

مدرک تشرد ار منامشچ :

ور شنیناوق ماوخ یم ؛ مدرکن شلوبق هک زونه _

منودب !
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یسنجدب ِرس ،زا دناشن شیاه بل یور هک یدنخبل

منئمطم !دوب؛

ره اب یلاهک حرد و مدرک دنلب زیم یور زا ار گام

میاه بل هب شمدرک کیدزن ، شمتفرگ یم تسد ود

ار شیاوتحم زا یمک ؛ مدیشک وب ار شرطع و

دیسرپ ایرو و مدیشون :

؟ سپ نش یم یچ اضر و لگهام _!

متفگ و زیم یور مدنادرگرب ار گام :

یم یعس ، هشاب معفن هب یتسود نیا ِنیناوق _رگا

مریگب نوش  هدیدان منک .

تشادرب ار دوب هداد شرافس هک یشونمد ِناویل

تفگ :و

یتعفنم لا بند یتسود وت سپ _!

مداد ناکت :رس

یم لوبق هشاب شررض هب هک ور یا یتسود _یک

!هنک؟

تفگ شدعب و دیشون ار ششونمد :

نم هیچ؛ ًاقیقد نیناوق زا تروظنم منود یمن _

و مراد تزا یتسود نیا وت هک یتاراظتنا

 عجار مینوت یم دعب یممگ، ور مرادن هک یتاراظتنا

میدب نوشرییغت ای مینک تبحص نوشهب !

داد همادا و مداد ناکت :رس
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زاین میگدنز وت،وت لثم یسک ِروضح هب _نم

زا شاهاب هشب هک هشاب یرفن هی ماوخ یم . مراد

درک؛ باسح شور هشب دز؛ فرح یزیچ ره

ای رتخد اتود ِیتسود ِلثم ؛ دنورذگ تقو شاهاب

مه اب رسپ اتود !

یاه  یهایس نامه ؛ مدرک هاگن شنامشچ هب

رادراصح .

درک هفاضا و متفگن یزیچ :

ییاهزیچ و مراد راظتنا تزا هک هییاهزیچ _نیااه

مرادن راظتنا ...هک

دش مگردرس نم ِهاگن و درک ثکم .

یا هطبار لدم ره وکالً سکس مرادن راظتنا _

مرادن راظتنا . میشاب هتشاد ور نراد اهرنتراپ هک

یشاب مرانک همهاج و هشیمه ...

هک یتاراظتنا یرس کی مه ِرس تشپ تشاد

مدوب هدرک ریگ نم، و درک یم فیدر ار تشادن

هطبار هک دوب هتفگ ًاتحارص شا؛ هلمج نیلوا یور

دهاوخ یمن !

یلیخ اما مدرک دنلب رس دش، مامت هک شت مجال

ردق نآ ارچ مناد یمن ؛ مدرواین ماود شهاگن ِریز

دوب مارآ نم، الِف خرب اما ایرو ؛ مدوب هدش بذعم

توافت یب .و
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تفگ و دیشون ار شناویل ِتایوتحم زا یا هعرج :

ور یراد لکشم شاهاب وت هک یمودک ره _حاال

میدب رییغت مینوت .یم

ِزیچ ، تشادن هک یتاراظتنا ِلوا ِدنب زج الً صا

شدرومرد مهاوخب هک دوب هدنامن منهذ رد یرگید

منک مه ثحب !

واب منک عمج ار میاپ و تسد مدرک یعس

تقو مدوخ یارب یا هیناث دنچ ما هفاکسن ِندیشون

متفگ هک دوب شدعب و مدیرخ :

نیا زا اضر ای لگهام رضاح حِلا رد ماوخ یمن _

نیا هب هک یسک ره لک رد !ای نشب ربخاب هیضق

دنتسه طوبرم رفن .ود

تفگ و داد ناکت :رس

یاوخب هک روط ._ره

مدش هریخ شتسار ی هنوگ یور ی هیخب یاج .هب

مدآ نیا اب یتسود ًامسر ؟ مدرک یم متشاد هچراک

مدوب هتفریذپ !ار

یعم ال قیاقش #
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بوخ یدایز رهاظ هب شنیناوق هک یتسود کی

ینک رکف شقمع هب یتساوخ یم رگا اما ،دوب

یدرک یم ادیپ ندش  نامیشپ یارب یدایز یاهروتکاف !

هب هک یندوب بذعم نآ زا غراف مدرک یعس

زاین منک؛ هاگن شنامشچ دوب،هب هدمآ مغارس

هظحل نآ رد ار ما یلصا ِتاساسحا ات متشاد

مسرب ناشتخانش هب نآهک زا لبق اما مسانشب ،

متفگ :

مراد مه هگید طرش ._هی

یچ؟ _

هباجاج شرگید ِمشچ هب مشچ کی زا ار مهاگن

متفگ و مدرک :

هب ای یممش تیذا مراد مدرک ساسحا ییاج _ره

همادا هگید یمنهش، هتشاذگ مارتحا ماه  هتساوخ

یمنمد !

منک تتیذا تسین رارق _!

هلمج نیا تشاد هچ ؛ شنحل تشاد هچ مناد یمن
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رد هک نآهچ ِمامت هک شتاملک تشاد هچ شا؛

درک ور و ریز ار متشاد مرس .

دنک؟ متیذا دوبن رارق

رد هفاکسن هعرج دنچ هک مدرک رکش ار ادخ

ار مدوخ یتاظحل مناوتب هک دوب هدنام یقاب مگام

مهد ناشن لوغشم .

حِلا رد تخس هک تفگ یم تشاد بیجع یسح

رارق هطبار نیا مه یفرط زا اما مندرک هابتشا

متسناوت یم . دشاب صخشم شدص ات رفص دوب

دیدج ِتسود کی نم هک هن رگم منک؛ ناحتما

؟ متساوخ یم

ادیپ شا  هلکورس اجک زا لگهام یادص مناد یمن

ِتسود هک تسا تسرد تفگ یم تشاد دوب؛ هدش

یمن زواجتم ِدیدج ِتسود اما مهاوخ یم دیدج

مهاوخ !

روتسد تشاد دش؛ یوقرت ؛ مداد اهب شیادص هب

هناخ هب مدرگرب و موش دنلب تساوخ یم یمداد.

طخ کی ار دشاب ایرو هک یدیدج ِتسود ِرود و

مشکب گنررپ ِزمرق !

هچراک دیوگب لگهام متساوخ یمن ؛ مداد ناکت رس

ِورس هک مهد ماجنا ار یراک نآ متساوخ یم منک.

مولعم اجک .زا تساوخ یم منورد هدشی  بوکرس
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؛ تفگ یم تسار مدآ نیا اب هطبار رد لگهام هک

دوب هدیدن شدوخ ِنامشچ اب هک لگهام !

تکاس لگهام یادص و مدرک هاگن شنامشچ هب

.دش

دیسرپ ایرو :

؟ ینک یم رکف یچ _هب

مداتسرف نوریب ار مسفن :

یچیه !_هب

تفگ و درک هاگن هدشما خیلا ِگام :هب

میدب شرافس یا هگید ِزیچ ، یاوخ یم ._رگا

مداد ناکت تسار و پچ هب ار مرس :

!_هن

؟ میرب _

مدرگرب هناخ هب متشاد زاین دوب. یبوخ داهنشیپ

رکف هدادما شماجنا هک یراک هب ییاهنت ورد

منک .

مه ِهارمه . میدش دنلب نامیاج وزا مدرک تقفاوم

میتفر نیشام .،ات

زا یربخ ، تفر ِریسم الف خرب ، تشگرب ِریسم رد

ِباوج و لا وس دنچ هب ریسم ِمامت . دوبن کیفارت

یریگرد نیا و دوب ریگرد منهذ . تشذگ هداس

ِلباقم ار شنیشام هک یا هظحل ات تسرد
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تشاد همادا درک، کراپ هناخما ِنامتخاس .

تفر متسد . مدرک یظفاحادخ ، نیشام ِفقوت اب

هک شمدوب هدیشکن زونه اما هریگتسد تمس هب

منک ربص تساوخ و دز میادص .

ار شتسد . مدرک شهاگن و مدیخرچ شتمس هب

ِنتشادرب واب درک در یلدنص ود ِنیب یاضف زا

ولج ار شتسد ، بقع یاه  یلدنص یور زا یزیچ

دروآ .

هاگن دوب هتفرگ ملباقم هک یکچوک ِدیرخ ِکاس هب

مدیسرپ و مدرک :

هیچ؟ هگید _نیا

تفگ دنک، یرییغت شنحل :یبنآهک

یتاغوس _!

دندش زیر منامشچ :

؟ یتاغوس _!

هگیدمه ِدای رفس،هب یمنر یتقو اه تسود _

هگید نتسه .

میوگب هچ متسناد یمن ؛ مدرب ولج تسد ددرم !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مود لصف نایاپ

#95

موس لصف

منادمچ لخاد مداد اج ، متشاد مرگ سابل هچره

دیسرپ هک مدینش ار لگهام یادص :و

؟ یتفرگ دیدج نلکدا _

؛ شتمس هب مدیخرچ و مدرک اهر ار منادمچ پیز

ینلکدا نامه و مشیارآ زیم لباقم دوب هداتسیا

ِنایم دوب، هدروآ میارب یتاغوس ِناونع هب ایرو هک

دوب شناتسد .

مهد باوج هک درک مراداو شا یلا وس هاگن :

هدیدج !_هرآ؛

ارره انیلوراک یاه  نلکدا .کالً هئوب  شوخ یلیخ _

نرشحم !

دیسرپ و متفگن یزیچ :

یدرکن شا  هدافتسا زونه ؟ شیتفرگ !_یک
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متفگن غورد :

شیپ ی هتفه _!

زا اهتنم ؛ شمدوب هتفرگ شیپ ی هتفه مه ًاعقاو

ایرو !

و شیارآ زیم یور دنادرگرب ار نلکدا لگهام

درک ضوع ار شلا وس ِعوضوم :

؟ یراد تیلب یک یارب _

متخادنا راوید یور ِتعاس هب یهاگن :

حبص ِشش ادرف _!

هراکیا؟ یچ بش _

هک ییاه  هبرقع وهب مدرک هاگن تعاس هب مه زاب

میتشاد ایرو اب هک یرارق ِنامز و دنتفر یم ولج

دندرک یم رت کیدزن .ار

تفر رد تمس وهب تفرگ هلصاف شیارآ ِزیم :زا

یام هنوخ میرب _!

دنلب شکمایپ یادص و نشور ما یشوگ ی هحفص

.دش

باوج یبنآهک نم، و دش جراخ قاتا زا لگهام

زا مایپ ؛ متفر ما یشوگ غارس مهد، ار شداهنشیپ

' یارب " شنومضم و ایرو ۸:۴۵ دوب " متفرگ .

مایپ زا هک روط نیا و امنیس میورب دوب رارق

دعب ِتعاس ود زا رتمک یارب نامتیلب دوب، صخشم
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!دوب

ِندرک ادیپ یارب و متشاذگ باوج یب ار مایپ

نوریب قاتا زا هک دوب شتیعضو ِندید و لگهام

متفر .

هدرب الً ماک هک یرس ،اب شمدید هناخزپشآ رد

لا چخی ِلخاد شدوب !

ِتنَد یطوق کی ،اب مدرک ربص هک یا هظحل دنچ

تسشن و دمآ دنک؛ لد لا چخی شا،زا الهق عدروم

دش شندروخ ِلوغشم شمارآ واب هپاناک یور .

؛ مدرک یم لسنک ایرو اراب مرارق دیاب االً متحا

هتشاد نتفر ِدصق هک دیسر یمن رظن هب لگهام

دشاب !

دیسرپ هک ، شلباقم متسشن و متفر :

یام؟ هنوخ یمیآ ؟ ینک یم یچراک _!

دوب یفنم مباوج :

نونمم !_هن.

شدعب و دش لوغشم شتِنَد اب یا هظحل دنچ

تفگ :

ی هنوخ زا حبص ایب؛ تنودمچ هک.اب یرادن یراک _

هاگدورف ورب !ام

یمن لوبق ار یداهنشیپ نینچ مه یداع ِتلا ح رد

هب هتفه کی زا دعب هک حاال هب دسرب هچ ، مدرک
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مدوب هداد نتفر نوریب ِلوق ایرو !

متفگ :

مدب نوشماجنا دیاب ؛ مراد ._راک

؟ یراد یچراک _

یب و یمداد چیپ هس ِریگ هک ییاه  تقو زا یاو

یمندش مه !یخلا

متفگ و مدرک شهاگن پچ پچ :

یلک و نیشام مزیرب ور اه سابل منک؛ مامح دیاب _

هگید .ِراک

و درک اهر زیم یور ار شتِنَد هدشی خیلا ِیطوق

دیسرپ :

؟ یهار  هبور _

نیگنسرس زونه ، شرآ هناخی ِینامهیم زا دعب

مدوب .

مدیسرپ :

هیچ؟ تروظنم _

داد حیضوت ، دیوگب ار شروظنم :یبنآهک

قفوم زونه اما متسه تِراک ِریگیپ نم ورس، _

مه اهرواشم راگنا . رواشم زا مریگب تبون مدشن

یمهش؛ غولش نوشرس دیع ِمد نومدوخ لثم

الِتس کشم ِنودب ور دیدج سلا ناوخ یم مدرم

ننک عورش یلبق !ِلا
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هتساپخان هک ینحل واب مدش دنلب میاج زا

متفگ دوب، هدش ینابصع :

رواشم شیپ یرب نم یاج هب ماوخ یمن _نم

هک یلکشم زا تدوخ ِرارصا هب نم . لگهام

مشب خیلا نیاهک یارب طقف ، متفگ تارب متشاد .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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و مدیشک یقیمع سفن ؛ مدرک ثکم یا هظحل دنچ

مداد همادا :

ینک یراک مارب هک مرادن راظتنا و ماوخ یمن _!

چیه . یریگب تلهم مقباس ِرسپ  تسود زا ماوخ یمن

زا نم . لگهام ماوخ یمن نم ور نیااه زا مودک

یسرم منک. شلح منوت یم مدوخ مآ. یمرب شسپ

ینک تلا خد ماوخ یمن اما یریگیپ و نارگن !هک
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یمدش مکرت و مک هتفر  هتفر شیاهوربا ی هلصاف .

دوبن مدوخ تسد اما ! مناد یم ؛ مدوب هتفر .دنت

نیا .زا مدوب تحاران دوعسم ِنایرج ِرس مه زونه

کشم نم ات دنک ربص دوب هتساوخ دوعسم زا هک

مدوب یبصع منک، لصف و لح ار ما یصخش .الِت

دش دنلب شیادص :

هرادن کمن متسد _!

مدرک ارمالمی منحل :

ماوخ یم دروم هی نیا وت اما منونمم تزا _نم

مشاب هدنریگ  میمصت مدوخ یدب هزاجا .

دش هریخ منامشچ :هب

وت یگدنز ِتامیمصت مامت راگنا یمیگ یروج _هی

متفرگ نم اتاالن، لوا زا .ور

دوبن شندرک روخلد مدصق ًاتقیقح .

متفگ :

طقف ؛ لگهام متفگن ور نیا ..._نم

درک عطق ار متبحص :

منک یم راودیما یکلا ور دوعسم هک هنم ِریصقت _!

هچره . مدرک شهاگن توکس رد هظحل دنچ یارب

هک هلمجیا هب تبسن مشاب نیب  شوخ مدرک یعس

دشن هک دشن دوب، هتفگ .

ینحل واب مدرک شهاگن هدشزیر ینامشچ اب
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مدیسرپ ددرم :

ِنارگن ، هطبار نیا وت منک یم سح شا همه ارچ _

نم ات یدوعسم !

هروط  نیمه نوچ _!

دوب مشخ و صرح زا رپ شنحل . دنام زاب مناهد

غورد ای تسار یمنداد هزاجا سح ود نیمه و

دشاب ادیپ شم کال ِندوب .

و مدوب ینابصع . نتفگ یارب متشادن یزیچ رگید

متاملک یور متشاد هک یراهم رگا متسناد یم

یبوخ مجالِت ، مرادرب ار مدرک یم لا معِا ًادیدش

بل ِریز هک هلمجیا اب اما لگهام ؛ تفگ مهاوخن

شممهفن هک مدرک ار تالمش ِمامت نم و تفگ ،

،زا یندز مه رب مشچ ورد تشادرب ار شنشپاک

تفر نوریب .رد

خیلا ِیطوق نآ ِغارس متفر رد، ِندش هدیبوک اب

شرب دوب؛ هدرک شیاهر زیم یور هک یتند هدشی

هناخزپشآ هب نتفر واب مدرک شا هلا چم و متشاد ،

بزهلا لطس لخاد مدرک شترپ !

و مدیخرچ مدوخ رود هناخزپشآ رد رود کی

درسِنک بآ ِمرها هب مداد راشف ار مناویل ًاتیاهن

رس ار شیاوتحم دش، رپ هک یتقو و لا چخی

داتفاین قافتا میارب یشمارآ اما مدیشک !
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رد هشیمه و دنک ینابصع ارم دوب دلب لگهام

حاال هک یا هطقن نیمه هب ارم رگا نامیاه  ثحب

داتفا یمن هار شراک ، دناسر یمن ، مدوب .

ی هیقب متشادن دصق ًادبا ؛ مدرک هاگن تعاس هب

هک بش دب،ات حِلا نیا اما منک بارخ ار مبش

دنام یم نم اب مه ادرف ِحبص چیه،ات !

شود ریز و متفر مامح .هب

ِزوجم شرآ ات مدوب هدرک راک تدش هب هتفه کی

 تعاس یتح ، هتفه مامت دنک. رداص ار ما یصخرم

ِراشف . مدوب هدرک راک مه مدوب هناخ رد هک ییاه

دوب؛ دایز دوخ ِیدوخ هب دیدج ورپژهی ِیراک

یبصع یارب یتصرف رگا ، طسو نیا مه لگهام

درک یمن غیرد ، دروآ یم ریگ مندرک .

یدایز ِتصرف هک ارچ ؛ متفرگ هاتوک ار مشود

ندش  هدامآ یارب متشادن !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#97



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یعس ؛ دیشکن لوط مه تعاس مین مندش هدامآ

مشاب لوق  شوخ مدرک !

تیلب یتعاس ره یارب دوب هتفگ بشید ایرو

و یمدیآ ملا بند شلبق هقیقد جنپ لهچو ، دریگب

دیسر یم رگید ی هقیقد دنچ ات دیاب ًاتدعاق !

زارد تخت یور ، مدوب شسامت ِرظتنم یلاهک حرد

ار متشاد هک یا هقیقد دنچ مدرک یعس و مدیشک

منک هدافتسا مراکفا ِنداد مظن ِتهج .رد

 هدعو ِنداد اب مدرک یعس نم، و دوب هتفشآ منهذ

ما هداوناخ ِرانک رد دوب رارق هک ییادرف ِحبص ی

منک مارآ ار مدوخ ، مشاب .

وهب مدرک زاب مشچ ما، یشوگ ِندروخ گنز اب

و مدرک هاگن ، مدوب هدرک شَویِس هرخ هکباال یمان

،هب شمسا ِندرک هریخذ ِعقوم هک یا یفاصنا یب زا

تسشن میاه بل یور دنخبل ، مدوب هداد جرخ .

؛ مدوب هدرکن ویس ار شا  هرامش شا،  یلصا مسا هب

طلست ما یشوگ هب نم هک یردق  نامه هک ارچ

تشاد مه لگهام ، متشاد !

باوج ار سامت یلاهک حرد و متشادرب ار منشپاک
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متفگ و مدش جراخ قاتا ،زا مداد :یم

مدموا _!

دوب؛ رد ِلباقم شنیشام ، متفر نوریب هک هناخ زا

نامه 207 شدرومرد ندرکرکف هک یگنر دیفس ،

درک یم ریگرد ار منهذ یدایز .

یوب . مداد رد،سالم ِنتسب اب وهب مدش راوس

یاضف رد یتقو ره زا رتشیب نیاراب شنلکدا

دوب شخپ نیشام .

و مدرک هاگن شنامشچ وهب مدینش ار شلا وس

متفگ شباوج :رد

؟ یبوخ وت ! یسرم _!

تقد اب روط نآ متروص رد یزیچ هچ هب مناد یمن

منک شفشک نآهک زا لبق و درک یم هاگن تشاد ،

ِنداد تکرح واب تشادرب شندرک هاگن زا تسد

تفگ ، نیشام :

هکیفارت یروجدب هک میرب _!

دیسرپ و مدرک هاگن شخر مین :هب

؟ یدرک راک هتفه نیا هک سب یدرُمَن _

ِنتفگ یارب تشاد قح ؛ مدرک ظفح ار مهاگن

هتفرگ سامت راب ره هتفه ِلوط رد هلمجیا. نینچ

متسه ورپژه ِریگرد هک مدوب هتفگ !دوب،

متفگ شباوج :رد
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مداد یم ماجنا هنوخ وت هک یراک اب هتفه ،_نیا

داد تیاضر شرآ ات مدرک راک تفیش ود ًابیرقت

مریگب یصخرم زور !هس

اهنت ، عوضوم نیا دوب؛ منتفرگ یصخرم ِنایرج رد

هدز فرح شدرومرد هتفه نیا هک دوب یعوضوم

میدوب !

دیسرپ :

؟ یراد تیلب یک یارب ادرف _

تفگ ، مداد ار شباوج یتقو :و

میتفر یمن بشما ، هدوز ِحبص یارب یتفگ یم ._هگا

یروط نیا یش یم هتسخ !

ور هبور ؛هب متفرگ شخر مین زا ار مهاگن هرخ باال

متفگ و مدش هریخ :

یا هدننک یکالهف هتفه . مایب متشاد تسود مدوخ _

متشاد .

تشاد لا وس یاج شباوج :

منم _!

یلا وس متسناوتن ، مدرک تالش هچره نم هتبلا و

و مدوبن تحار مدآ نیا اب یردق نآ زونه . مسرپب

دوب هداتفاین اج میارب هطبار .نیا

ار یلومعم یبش میتشاد هک دوب یراب نیمود نیا

نیا ِمضه یارب بش، ود و میدنارذگ یم مه اب
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دوب مک نم، یارب لقادح ، دیدج ی هطبار !

ار ینینچ نیا ِیتسود کی ی هبرجت مه بقالً نم

یتسود نیا ِنتفریذپ ِتلع دیاش و متشاد ،

رد یلبق ی هبرجت زا هک دوب یشوخ ِتارطاخ

دوب هدنام اج هب منهذ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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شرآ ِیتسود نم ، شدعب و هاگشناد ِتدم ِمامت رد

همه هک یتسود کی . متشاد ار شیاه  تیامح و

س ِندمآ هتبلا هک ، مدرک یم باسح شیور هروج

شدعب و شرآ ِیگدنز رد شندش گنررپ و یلا

هچرگ دوب؛ هدرک گنر مک ار هطبار نیا ، ناشجاودزا

متاراظتنا هک مدوب مدوخ و متشادن یتیاکش نم

شدعب . مدوب هدرک مک شرآ اب ما یتسود زا ار
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اب ًاتعیبط و دوب هدمآ ما یگدنز هب دوعسم هک مه

،هب شرآ اب ما هنامیمص ِیتسود اه، قافتا نیا ِمامت

هدش لیدبت یراک ِطباور و یلومعم ِیتسود کی

!دوب

؟ ینک یم رکف یچ _هب

زاب و مدش ادج مراکفا زا ایرو ِلا وس و ادص اب

شباوج نآهک زا لبق و مدرک هاگن شخر مین هب

نآ ِلثم مه یتسود نیا مدرک وزرآ مهد، ار

دشاب یلبق ی هبرجت .

واب درک ریگلفاغ ار مهاگن و دیخرچ متمس هب

یم ناج شیاه بل یور هتفر  هتفر هک یدنخبل

تفگ ، تفرگ :

دوب هدش گنت مارب تلد یلیخ نیاهک ِلثم _!

هب هک ییاه  نخان و مداد مناتشگنا هب ار مهاگن

تقو ِنتفرگ یارب تافاکم رازه واب یگزات ،

مدوب هدرک ناشمیمرت .

میارب یدایز شندوب دروخرب  شوخ و قلخ  شوخ

مداد لا قتنا ار نیمه و دوب بیجع :

هیروج هی تندوب خاالق شوخ _.

شا  هدننار هک ینیشام و دوب نابایخ هب شساوح

دنار یم دب یدایز .

دیسرپ ساوح :یب
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ارچ؟ _

شهار هک یتقو یارب متشاذگ ار محیضوت نم و

درک ادیپ اه نیشام ِنایم زا .ار

هب هجوت ،اب میدوب هک مشلا ؛ منود یمن _

متشادن راظتنا الً صا ، مدید تزا هک ییاهراتفر

یشاب هتشاد مه یلکش نیا یور !هی

دنار یم دنت تشاد یدایز !

تفگ :

هبوخ زیچ همه هک خاالمق شوخ یتقو طقف _نم

شدوخ یاج ِرس !و

دنت تشاد ردق نآ ؛ مریگب نابوتا زا ار مهاگن دشن

 هبور زا ار مهاگن رگا مدرک یم سح هک تفر یم

یمدیآ شیپ یلکشم ، مرادرب .ور

متفگ و متسشن میاج ِرس رترایشوه :

یاج ِرس یزیچ ،هی میدوب یوال وت یتقو سپ _

دوبن شدوخ .

تفرگ یم تدش تشاد مکمک هک یکیفارت ،

نیشام ِتعرس ِندش مک هب درک مراودیما .

یاج ِرس یزیچ چیه ، تسه ییاج اضر یتقو _

یزیچ هی ؛هن تسین شدوخ !

دش فقوتم الً ماک نیشام مدش؛ شا هلمج ِریگرد

دیخرچ متمس هب ایرو :و
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هشاب هدش فداصت االً متحا _.

ور هبور ،زا تحار یلا یخ اراب مهاگن هرخ باال

ایرو زا هک یخر مامت هب شمتخود و متفرگ

متشاد .

نیا ِنیب ینایرج هچ منادب تساوخ یم ملد یلیخ

دوب ردارب .ود

اما اضر تفگ یم مقطنم ؟ دوب مادک اب قح

یم مخا اضر، ِدروخرب ِعون ِیروآدای اب مساسحا

درک .

؟ دوب ناشمادک اب قح ًاعقاو

یدوب مگنتلد یدایز نیاهک ِلثم !_هن؛

یاضف مه و منک لیدعت ار وَج مه ات مدیدنخ

مهد رییغت ار ما ینهذ .

تفگ و تخادنا نیشام ِتعاس هب یهاگن :

میسر یمن باسح نیا !_اب

و مداد دوب هدش لفق هک ینابوتا هب ار مهاگن

یاج هب نیاراب و شتمس هب متشگرب شدعب

؛ مدرک هاگن تشاد نت هب هک یسابل ،هب شتروص

ِرطاخ هب هک زبس و هایس ی هتسبولج ِیدوه کی

یمندش هدناوخ شیور یاه  هتشون ، شنتسشن ِتلا .ح

 تروپسا نم، ِفارطا و رود یاهرسپ زا مادک چیه

عون نیا هب تشاد ، یکی نیا و دندوبن شوپ
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درک یم مدنم عالهق ششوپ .

ار مساوح ، دروایبرد مهاگن زا یزیچ نآهک زا لبق

دوب ندش زاب حِلا رد مکمک ریسم . مدرک عمج !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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سِنلا .زا مشاب هدیدنخ ردق نآ هک یمندش مرواب

یرس کی ِدای هب زونه اما میدوب هدش جراخ امنیس

تفرگ یم هدنخما و مداتفا یم ملیف یاه  سناکس .زا

متفگ ایرو هب ور و مدیشک ارباال منشپاک ِپیز :

مدوب هدیدنخن یروط نیا هک دوب سلا ._کی

تفگ مباوج ورد درک مهاگن :

دوب صخشم _!

منک شراهم مدرکن یعس نم، و تفرگ هدنخما !

هب میتشاد و میدوب هدرک کراپ رترود ار نیشام
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دیسرپ و دش فقوتم ایرو هک میتفر یم شتمس :

؟ میروخب یزیچ هی اج نیمه _

مدرک هاگن دوب، شهاگن ِدصقم هک یدوف  تسف هب

متفگ :و

؟ هگم یراد اج ؟ میروخب مه ماش هرارق هنکن _!

تخادنا باال هناش :

؟ هگم میدروخ یچ نروک پاپ تشم هی زج _هب

تساوخ یم یبیجع ِزرط هب ملد اما مدوبن هنسرگ

 تسف هب نتفر رگا و دیایب شِک بش نیا هک

یمداد همادا ار بش نیا ، نابایخ ِفرط نآ ِیدوف ،

متشادن یتفلا !خم

خ یزیم ، یدوف  تسف هب دورو واب مدش شهارمه

میدش رقتسم و میدرک ادیپ .یلا

هک درک رارصا ایرو هچره و دوب ساالد مباختنا

متفرن راب ِریز مهد، شرافس یرگید ِزیچ .

ِنتسش یارب یتبون ، میدرک تبث هک ار نامشرافس

ایرو هک ینامز تسرد نم، و میتفر نامیاه  تسد

مایپ ود ؛ مدرک کچ ار ما یشوگ درک، کرت ار زیم

ارفا زا یکی و متشاد لگهام !زا

هب هک مسر یم یتعاس هچ ادرف دوب هدیسرپ ارفا

زا وطالینرت شیاه مایپ اما لگهام و دیایب ملا بند

ناشمناوخب هاگن کی اب مهاوخب هک دوب یزیچ .نآ
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واب ایرو ِندرک ادیپ یارب مدناخرچ مشچ

ره . مدش لگهام یاه مایپ ی هحفص ِدراو ، شندیدن

؛ تفرگ ما هصغ و مدناوخ ار شمایپ ود

االو بدنلب ِیهاوخرذع کی دوب؛ هدرک یهاوخرذع

هک ییاهراک ِمامت دوب هتشون شمود ِمایپ رد

و هدوب نم یارب ینارگن ِرس زا هداد ماجنا

هتشاد یبوخ ِرفس هک دوب هدرک وزرآ شیاهتنا

مشاب .

دوب زیم هب ندش  کیدزن حِلا رد هک ایرو ِندید ،

هب نداد  باوج و مراذگب رانک ار یشوگ دش ثعاب

ِندینش هب یزاین دعب. هب منک لوکوم ار لگهام

نیا ِمامت یارو ؛ متشادن لگهام زا مجالیت نینچ

نم ِتسود نیرتهب لگهام اه، یروخلد و تاقافتا

ِتین چیه ، تقو چیه هک متسناد یم نم و دوب

هتشادن نم یارب یدب !

درک عمج ار مساوح شا،  یلدنص یور ایرو ِنتسشن

رتشیب ، تفگ هک هلمجیا !؛

یروج ،هی یشب هتشاذگ تدوخ حِلا هب هقیقد _ود

تسادخ اب تندموا نوریب هک رکف وت !یمیر

متفگ و مدرک هاگن شنامشچ :هب

مرادن ینهذ ِیریگرد هک !_مک

یا هظحل تسرد و درک مهاگن هدشزیر ینامشچ اب
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یاه  فرظ زا یکی ، دیوگب یزیچ مدوب رظتنم هک

حِلا ورد تشادرب ار دوب زیم یور هک یسُس

درک ضوع ار نامثحب ِعوضوم ، شنداد یزاب :

؟ یدرگ  یمرب هگید زور دنچ _

شباوج یتقو مدرک یم هاگن شناتشگنا هب متشاد

مداد :ار

نارهت مسر یم بش هبنش ._هس

دیشک ارباال مهاگن ، تفگ هک هلمجیا :

هرذگب شوخ _!

رکشت و مدناشن میاه بل یور یدنخبل شباوج رد

مدرک .

درک ترپ ار شساوح و دروخ گنز شا  یشوگ .

و درک هاگن یشوگ ی هحفص هب یا هظحل دنچ

تسا راچان نیاهک زا درک یهاوخرذع ًاتیاهن

زیم ِرس نامه ، شدعب و دهد باوج ار شسامت ،

داد خساپ شسامت .هب

یمدرب هبراک شا هملا کم رد هک مجالیت یور یلیخ

شتبحص دوب، صخشم هک روط نآ اما مدرکن تقد

دوب شراک هب طوبرم .

یعم ال قیاقش #
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اب شندرک هاگن یارب رتشیب ، هدمآ  شیپ ِتصرف زا

نام  یتسود مه زونه . مدرک هدافتسا تحار یلا یخ

ِلوا ِزور . مدرک یمن رواب لکش، نیا هب مه نآ ار

هداد متسد هب ار یتشادهب ِدپ نآ یتقو ، ترفاسم

نیمه اما شمنیبن رگید هک مدوب هدرک وزرآ دوب،

امنیس یاه  یلدنص یور شرانک ، شیپ ی هقیقد دنچ

مدیدنخ یم دنلب دنلب و مدوب هتسشن !

و بیجع زیچ همه مدآ نیا اب هطبار رد لک رد

تیاضر اب اما تفر یم شیپ بیرغ !

و مدیشک باال شتشپرپ یاهوربا زا ار مهاگن

دیاب دوب؛ خیلا ارفا یاج ؛ شیاهوم هب مدیسر

دید یم ار مدیدج ِتسود !

اما دوب یسونام ِبیکرت "؛ دیدج ِتسود "

یم سونامان ایرو، هب تشگ  یمرب یتقو شیاوتحم

!دش
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رکف اضر و لگهام اب مدآ نیا ِتبسن هب یتقو

یمدمآ مغارس هب سرت ارچ، غورد ، مدرک .یم

هک متشادن دامتعا مدآ نیا هب یردق نآ مه زونه

رادزار یتسود نیا اب هطبار رد مشاب نئمطم

مدرک یم رکف هک شدوخ هب اما دوب؛ دهاوخ ،

مناتسود اب هک یتبسن ِنتفرگ رظن رد ِنودب

شدرومرد هک یبیجع ِرابخا نآ وای تشاد

ار ما یتیاضران هک دوبن یزیچ ، مدوب هدینش

دنک کیرحت .

هک یسک ؛ مدوب هدش تسود دیدج ِمدآ کی اب نم

بوخ شرانک حملا هک دوب ادیپ رما ِرهاوظ زا

مه رگا دوب؛ بوخ هک نیااج هب ات لقادح ؛ تسا

هتشاذگ هک یطرش ِقبط دور، شیپ دب دوب رارق

مدرک یم شمامت ، مدوب !

؟ هرذگ یم ترس وت هراد یچ _

مامت شا هملا کم یِک دش؛ عمج مساوح شیادص اب

؟ دوب هدش !

هراد ینارگن یاج تانتفر رکف وت !_نیا

؟ دوب هدیشک راصح شنامشچ ِرود ات رود ارچ

؟ تشپ نآ درک یم یفخم تشاد ار زیچ هچ

مدیسرپ اوه :یب

؟ هاگشناد وت یدوب هدنوخ یچ _
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ِندینش ِرظتنم هک راگنا داد؛ ار مباوج ریخات اب

دوب هدیسرپ یرگید ِرد نم،زا و دوب یرگید ِزیچ !

یمیش _!

هدرکن رکف شدرومرد . مداتسرف ارباال میاهوربا

شرهاظ هب . متشادن مه ار شراظتنا اما مدوب

یضایر یاه  هتشر نآ زا یکی یوجشناد هک یمدمآ

دشاب .

رتشیب ؛ دشن داد، هک یباوج ِریگرد منهذ یلیخ

و منادب ار شندش جارخا ِتلع تساوخ یم ملد

ما،رد یواکجنک هدشی  گنررپ ِسح نآ ِندرک راهم

نارازه مرس رد دوب. تخس ًاعقاو هظحل نآ

منادب تساوخ یم ملد . شدرومرد متشاد لا وس

و تسار تساوخ یم ملد هدش؛ جارخا ارچ

نیا هب لگهام هک یکانتشحو ِلمع نآ زا میقتسم

منادب تساوخ یم ملد ؛ مسرپب دوب هداد تبسن مدآ

روطچ و ارچ ، شتسار ی هنوگ یور ی هیخب نآ

تساوخ یم ملد یتح اما دوب بیجع هدش. داجیا

منادب مه تسا رفنتم تاینبل زا ارچ نیاهک !زا

؟ یتسود یِک زا لگهام !_اب

زا تساوخ یم شلد مه وا هک دیسر یم رظن هب

نینچ هک شلا وس ِعوضوم ؛ دنادب ییاهزیچ نم

تفگ یم ار یزیچ .
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لصفم ردق نآ متساوخ یم ؛ شلا وس دوب بوخ

زا نداد  باوج هملکیا کت هک مهدب ار شباوج

دتفایب شرس .

اب ما یتسود ی هوحن ِندرک فیرعت هب مدرک عورش

هک متخادرپ شتایئزج هب ردق نآ و لگهام

تسد مه شندیسر واب دش هدامآ نامیاذغ

متشادنرب !

متفگ مه شرآ اب نام  یتسود ی هوحن و عورش زا

شیازتیپ زا یمین ایرو هک مدش تکاس یتقو و

دوب هدروخ !ار

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ِراظتنا االً متحا درک! یم مهاگن یصاخ ِروط کی

تشادن ار ما یفرحرپ زا مجح .نیا
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ار مرس . تخادنا یم هدنخما هب تشاد شهاگن

ار مدوخ یا هظحل دنچ مدرک یعس و مدرب نییاپ

منک لوغشم ساالمد .اب

االًاب متحا دوب؛ رارقرب توکس زیم ِفرط نآ زا

ایرو یارب یرگید ِلا وس چیه یاج متاحیضوت

مدوب هتشاذگن .

ِرس هب نامزمه ار هدش هقلح ِهایس نوتیز دنچ

هدربن مناهد ِتمس هب زونه و مدز ملا گنچ

دیسرپ هک ناشمدوب :

؟ تسه تیگدنز وت مه یسک _

ِتبون دوب، رگا مه یتبون . شلا وس زا مدروخ اج

دوب ووا مدوب واکجنک نم . مسرپب هک دوب نم

دیسر یم شیاه لا وس ِباوج هب تشاد !هک

متفگ :

ً؟ ثمال _یک

تفگ شتروص ِتوافت یب ِتلا ح نآ اب ایرو :و

هک مک ؛ منود یمن ای... دوعسم یلع، ِلثم یسک _

ندوبن !

یبوخ ی هظفاح مه هک مدنامهف ، باوج نیا اب

سنجدب هک تسا دلب بوخ شتقو هب مه و دراد

دشاب !

مدیوج شمارآ اراب میاه  نوتیز .
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تشاد تنطیش شهاگن .

وهب مدرک اهر ساالد ِفرظ ِلخاد ار ملا گنچ

متفگ توافت یب ینحل ،اب شدوخ زا دیلقت :

؟ مگب تارب نوشمودک ؛زا نتسین مک مه زونه _!

یضوع " متفگ ملد رد نم و دیدنخ "!

ِدازآ ِبش اهنت هک یداد نوشهب یحیضوت _هچ

؟ ینم ِشیپ ور تا هتفه !نیا

متشادرب ار ما یندیشون ِناویل :

یداد تاهرتخد  تسود هب وت هک یحیضوت نومه _!

یمنمد یحیضوت ماهرتخد  تسود الًهب وصا !_نم

یاوتحم زا یمک ؛ مدرب مناهد ِتمس هب ار یِن

متفگ هک دوب شدعب و مدیشون ار مناویل :

الهتت کشم زا هگید یکی منیا _!

هیچ؟ نوش  هیقب !_و

زیم یور مدنادرگرب ار ناویل :

یمهش صخشم !_مکمک

نم هب " یضوع " کی شلد رد مه االًوا متحا

ِترپ مساوح نم، و دیدنخ روط نآ هک دوب هتفگ

اب رفس ِرخآ ِزور رد هک هملایا کم نآ و شندیدنخ

دش ، میتشاد .مه

یباوج "و ددنخ یمن تقو چیه ارچ " مدوب هدیسرپ

تلا خد نم ِراک "رد ِینعم رتشیب هک مدوب هتفرگ
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یمداد " نکن .

هلمجاه نامه ِیعادت و هملا کم نامه ِیروآدای اب

متفگ هک :دوب

دنچ ثمالً هک تقاتا وت مدموا یتقو رخآ ِزور _

یداد ور مباوج یروج ، منزب فرح تاهاب هلمج

ییانعم مامت هب ِروعشیب هی متفگ مدوخ اب !هک

دمآ شِک شبل ی هشوگ :

نوا و مقاتا وت یدموا یتقو رخآ زور منم _

ال خرب هرتخد نیا متفگ مدوخ یدز،اب ور اه فرح

راشژ و شقاتا وت ورب سپ ؛ هروعشاب ، تروصت ِف

رادرب ور شر !

نیا یدج روط نآ یتقو ! مدنخن یمندش هک ادخب

تفرگ یم هدنخما هتساوخان ، تفگ یم ار هلمجاه .

هدنخ ، مناویل یاوتحم زا یدایز ِمجح ِندیشون اب

شا یدج ِنحل نامه اب ایرو و مدروخ ورف ار ما

داد همادا :

لگهام ِتسود . یشاب لگهام ِلثم مدرک یم رکف _

روط نیا اما ، لگهام ِدوخ ِلثم هیکی نم ِرظن زا

لگهام اب یراد قرف نومسآ ات نیمز ؛وت تسین !

میاه بل یور ،زا دنخبل ی هدنام یاج هب ِحرط

متفگ و مدرک مخا ؛ تفر :

هراد یلکشم لگهام راگنا هک یمیگ یروج !_هی
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یم االً متحا . درشف مه یور ار شیاه بل

یمدش شعنام تشاد و دیوگب یزیچ تساوخ .

هب عجار تساوخ یمن ملد ؛ مدوب هدش تحاران

دیوگب روط نیا لگهام .

مهب ار ساالمد یاوتحم و متشادرب ار ملا گنچ

مدینش ار ایرو یادص و متخیر :

ِداّیش هی اب هراد هک هنیا شلکشم نیرت  گرزب _

مه یلیخ تباب نیا وزا یمهنک یگدنز وگ غورد

هلا حشوخ .

؟ دوب اضر ؟اب تفگ یم تشاد هچ . دنام زاب مناهد !

مدش ینابصع :

فرح یروج نیا نم یاتسود هب عجار یرادن قح _
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ینزب .

درک داجیا شهاگن رد هن یرییغت چیه متینابصع

شنحل رد :وهن

نم ِردارب ، هشاب وت ِتسود نیاهک زا لبق اضر _

یرظن ره هک مدازآ ، مردارب هب عجار نم و هدوب

مشاب هتشاد .

مدرک رت گنررپ ار ممخا :

تردارب اب وت الِت کشم وگن! نم هب ور تتارظن _

هب عجار هگید ماوخ یمن یمنهش؛ طوبرم نم هب

ملد هک روط  نومه ! مونشب یزیچ عوضوم نیا

مونشب وت ِدرومرد یزیچ نوااه زا داوخ یمن !

شا  یقطنم ؛ مدادن تیمها دش؛ یروط کی شهاگن

ردارب ود نیا ِنایم ی هطبار رد نم دوب؛ نیمه مه

سپ ؛ متسناد یمن یزیچ مه ناشت ال کشم ؛زا مدوبن

هگن رود ناشف ال تخا زا ار مدوخ مداد یم حیجرت

مراد !

دوب هدنام هدروخن  تسد هک شیازتیپ ی همین هب

 یقبام ِندروخ یارب دیسر یمن رظن ؛هب مدرک هاگن

ادتبا نامه زا مه نم . دشاب هتشاد یمیمصت شا

مدوب اهتشا .یب

دوب شدوخ اما مهدب نتفر ِداهنشیپ متساوخ یم

تفگ :هک
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یمهش ترید هراد . میرب _!

هدناوخ یزیچ شتروص .زا میاج زا مدش دنلب

یمندش .

فرح یب نامود ره . میتفر نیشام ات مه ِهارمه

میدوب هدش .

 هبور درک،هب تکرح هک یتقو و متسشن شرانک

مدنام هریخ .ور

ِکقاتا رد یقیسوم و درک نشور ار شخپ هاگتسد

دش شخپ نیشام .

نامنایم ِوج هناخ هب ندیسر ات مدرک یم رکف

زونه اما دنام دهاوخ نیگنس و تکاس روط  نیمه

تفگ هک دوب هتشذگن نامتکرح زا مه هقیقد دنچ :

شابن تحاران _.

مدرک هلباقم شتمس هب ندیخرچ ی هسوسو :اب

متسین تحاران _.

یتسه _!

متفگ دیکات :اب

یدب یاهزیچ داوخن ملد هک هیعیبط طقف ؛ متسین _

نیرتهب نم یارب لگهام . مونشب ماتسود هب عجار

ماجنا مارب ییاهراک . هشاب هنوت یم هک هیتسود

مرادن تسود . هدادن ماجنا یسک چیه هک هداد

وت ِیگدنز وت هگا یتح ؛ مونشب دب شهب  عجار ،
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هشابن یبوخ ِتیصخش !

منک یم کرد _!

هریخ شخر مین وهب شتمس هب مدیخرچ هرخ باال

مدنام .

مین نامه رد نم و تخادنا متمس هب یهاگن مین

مدید ار بیجع ِمغ نآ هرابود ، هاگن .

دش شریگرد هتساوخان و هتساوخ منهذ .

میدز فرح هلمجیا دنچ هناخما، هب ندیسر ،ات

دوب یرگید یاج مزکرمت نم یلاهک حرد .

ار نیشام یتقو هدزاود هب دوب هدنام هقیقد دنچ

تفگ و درک فقوتم هناخ ِلباقم :

شاب تدوخ بقارم یلیخ _.

مدرک رکشت میتشاد هک یبش یارب ؛ مداد ناکت رس

متشاد ندش  هدایپ ِدصق هک یا هظحل تسرد ،و

تفگ :

یتسار _!

تفگ و شتمس هب مدیخرچ :

رایب ور تیشوگ _!

دوب بحعت ِرس زا مندرک مخا :

ارچ؟ _

تفگ یدیکات :

مراد راک رایب _.
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تفگ هک مدیشک نوریب مفیک زا ار یشوگ ددرم :

تمارگاتسنیا وت ._ورب

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

تفگ و دادن ار یلا وس ِندیسرپ ِتلهم :

شاب دوز _.

نآ یبنآهک ، مداد ماجنا ار تساوخ یم هک یراک

تسیچ شتشپ ِفده منادب هظحل .

تفگ ایرو و مدش ممارگاتسنیا ی هحفص ِدراو :

اه تسئوکیر ِتمسق وت !_ورب

کیدزن ار شرس ، تسیل ِندروآ ِضحم وهب متفر

درک هراشا شمسا دعب،هب یا هظحل تسرد و دروآ

تفگ ،:

یور نزب .Confirm_حاال

مدرب شفده هب !یِپ

شتروص ؛ مدرک شهاگن و متفرگ ارباال مرس

دوب کیدزن یدایز .

دندروخ ناکت شیاه :بل

هگید ودب _!
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مدرک ظفح شتروص یور ار مهاگن :

؟ هروز _

مدنام تکرح یب نانچمه یتقو و داد ناکت ،رس

یور درشف ار مفیلکت بال ِتشگنا و تفرگ ار متسد

ِنوکیآ یور ، شدعب هلصاف وبال گنر یبآ ِنوکیآ نآ

FollowBack تفگ متسد ِندرک اهر واب :دز

سالتم هب ورب !_حاال

مدرک شهاگن پچ پچ .

دیسرپ و دیشک بقع ار شا :هنت

؟ هگم دوبن ترید _

یم ملد بیجع . مفیک ِلخاد مداتسرف ار یشوگ

شیوزاب هب مبوکب یکی تساوخ .

متفگ و مدرک تشم ار مناتشگنا :

ِمسا هب ینشپآ مارگاتسنیا هک رکش ور ادخ _

Block هراد .مه

دز دنخبل :

یرادن ور شتارج _!

مدش هدایپ و مدیدنخ :

دید یهاوخ _!

یعم ال قیاقش #
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فرط نوا هیمک ._ورب

زاب ارفا یارب ییاج ، مدوخ ِندرک روج عمجو اب

تفگ و دیشک زارد مرانک ؛ مدرک :

یمن اج تخت هی یور هگید ! یدش قاچ یلیخ _

میش .

مدرک تشرد شیارب ار منامشچ :

وت؟ ای !_نم

نم هب دنابسچ ار شدوخ :

وت هک همولعم _!

شمتفرگ شوغآ ورد متشاذگ رانک ار ما یشوگ .

تفگ و تشاذگ متسد یور ار شناتسد :

دوب هدش گنت تارب ملد یلیخ _.

دوب هدمآ هک ایند . مدوب هدرک گرزب مدوخ ار ارفا

یارب ردام، یاپ هباپ اما دوبن رتشیب سملا تشه ،

الِت کشم .اب مدوب هدیشک تمحز شندرک گرزب
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ِدازون کی ِربارب هداه و دوب هدمآ ایند یسفنت

تشاد تبقارم هب زاین ، یلومعم .

مدیسوب ار شا  هقیقش :

دوب هدش گنت تارب ملد منم _.

همولعم _!

اما دشاب ردام ِصتخم طقف یروخلد مدرک یم رکف

دوب،وا ادیپ ارفا یاه  ییوگ  هیانک زا هک روط نیا

هدشما وطالین ِتبیغ زا تشاد ییاه  یتحاران .مه

هک ، مدیشک زارد فقس هب ور و مدرک شیاهر

تفگ :

راهان یارب . باوخب ، یباوخب یاوخ یم _رگا

منک یم ترادیب .

متسب ار میاه کلپ :

یمندآ مباوخ _.

نک فیرعت مارب سپ _.

مدیسرپ هتسب ِنامشچ نامه :اب

منک؟ فیرعت ور یچ _!

یتفگن تدم نیا هک ور یزیچ !_ره

نامکرتشم ِقاتا ِفقس وهب مدرک زاب ار میاه کلپ

شکارتشا اهنت هتبلا هک یکرتشم ِقاتا مدش؛ هریخ ،

هک هنرگو دوب؛ شلخاد نم ِیمیدق ِتخت ِدوجو

هچره و هداد رییغت ار شنویساروکد هبلک ارفا
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دوب هدرک جراخ قاتا زا ار دوب نم هب قلعتم .هک

هدنابسچ اهراوید یور و هتفرگ هک ییاه  سکع هب

ینشور ی هدنیآ هک ًاعطق ؛ مدرک هاگن ناشدوب

یساکع رد تشاد !

متفگ :

مدوب راک ِریگرد شا همه . تدم نیا هدوبن یربخ _.

یوالی مشلا؛ میتفر هچباه اب مه یزور دنچ

اضر ِیردپ !

؟ تدم نیا شیدیدن ؟ دشن دوعسم زا یربخ هگید _

 یمرب ، تسناد یم دوعسم زا هک یرابخا نیرخآ

دوب هدش مامت نام  هطبار هک ینامز نامه هب تشگ

ما هلصوح زا جراخ ، ریخا ِتاقافتا ِنداد حیضوت و

متفگ هک :دوب

دشن یصاخ ربخ _.

تفگ ، شدیشک یم هک ینحل :اب

موه _!

متفگ و مدروآ نییاپ ار میادص ِنوت :

مدش تسود رفن هی اب ًادیدج _!

دش دنلب شدعاس یور :

_یک؟

یارب متشاد هلصوح یدایز یکی نیا ِدرومرد

متفگ و نداد  حیضوت :
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اضر ِردارب ؛ لگهام ِرهوشردارب _!

داتسرف ارباال شیاهوربا :

؟ هراد ردارب اضر _

میوگب شیارب ارجام ِتایئزج زا متشادن میمصت ،

شددرم نحل اب ارفا و مداد تبثم ِباوج طقف

دیسرپ :

؟ تساضر ِهیبش _

هک دوب شنتخادنا  تسد یارب و تفرگ هدنخما

متفگ :

تساضر ِیپک _.

یا هیناث دنچ . تفگن یزیچ اما دش عمج شتروص

ینس درک. مهاگن شتلا ح شوخ ِنامشچ نآ اب

رد شیارب مدآاه ِرهاظ هک دوب یعیبط ؛ تشادن

دشاب تیولوا .

ناشن یشنکاو هچ دنیبب ار ایرو رگا متسناد یم

 تسد اب تساوخ یم ملد هظحل نآ اما دهد یم

متفگ و منک حیرفت یمک شنتخادنا :

هرت گرزب اضر زا سیلا دنچ طقف _.

دش کیدزن ندز غیج هب شیادص و تسشن اجرد :

هرت؟ گرزب _

متفگ توافت یب ینحل :اب

سلا جنپ _ راهچ طقف _!
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درک مخا :

ینعی هشلا س لهچ _!

مداد ناکت :رس

لهچوکی _!

مداد همادا دوب؛ هدش دیماان یدایز شهاگن :

.ک رترادلوپ مه اضر ؛زا هرادلوپ یلیخ ضوع _رد

هشتسد یجاح الِت یکشت !الً

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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زاربا دهاوخ یم دوب صخشم دوب؛ ددرم شهاگن

یمدنک تاعارم اما دنک یتیاضران .

ره یارب هک هشیمه ِسکعرب یتح ؛ تفگن یزیچ

زا یسکع تساوخن درک، یم سکع ِبلط یزیچ

هک ینحل اب طقف ؛ دنیبب اضر لهچوکیسهلای ِردارب
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دیسرپ دوب، یناجیه عون ره زا :خیلا

هیچ؟ شمسا _!

و منک هلباقم هدنخما اب متسناوتن رگید نیاراب

درک زاب ار ارفا یاه مخا ، مندیدنخ :

؟ یراذ یم مرس هبرس یراد _

یرتخد نامه هب هیبش مه زونه ؛ مدیشک ار شپل

هداتسرف ، نشور ِیبآ ِمرف سابل اب هک دوب

دوب هدرکن یرییغت چیه لوا؛ کالس شمیدوب !

؟ یتفگ یکلا ورس؟ _هرآ

مدیسرپ ، شلا وس هب نداد  باوج یاج :هب

متفگ یتقو هک هراد یلکشم هچ اضر هگم _

؟ یدرک یلکش نوا ور تا هفایق ، هشهیبش

یتاملک ِلا بند االًهب متحا درک؛ عمج ار شیاه بل

تفگ ًاتیاهن و دنشاب هنابدوم هک تشگ :یم

هتشز یلیخ هک نک لوبق _!

ِقحتسم اضر نم ِرظن .زا دشن اما مدنخن مدمآ

و یزورما شرهاظ هک دوب تسرد . دوبن رظن نیا

ندادرظن روط نیا اما ، دوبن دنسپ دیدج ِلسن

دوب یفاصنا یب یلیخ رگید مه شدرومرد !

متشگنا ود ِنایم ار ارفا ِلپت و کچوک هناچی

متفگ شندرشف واب متفرگ :

یدنخ یم یاالتن هقیلس هب هگید سلا دنچ _!
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و درک اهر ار شا هناچ ، شرس ِندیشک بقع اب

یلبق ِثحب هب دنادرگرب ار عوضوم :

هن؟ ای تسه یک یمیگ یباسح و تسرد !_حاال

هدز راوید هب هک نامرهش زا یگرزب ِریوصت هب

متفگ و مدرک هاگن ، شدوب :

هیلومعم تسود !_هی

هیچ؟ هگید یلومعم تسود _!

متشادن مه ار یکی نیا ِنداد حیضوت ی هلصوح .

یاه  سکع نآ زا یکی متفرگ میمصت هظحل نآ

رد شمربب و مهد شناشن ار ایرو ِیمارگاتسنیا

واب متشادرب ار ما یشوگ سپ ! رگید ییایند

لفق رگید هک ایرو مارگاتسنیا ِجیپ هب ندشدراو

شمتفرگ و مدرک زاب ار شسکع نیرخآ ، دوبن

چیه ات شتروص هب مدنام هریخ و ارفا لباقم

مهدن تسد زا ار شیاه  شنکاو زا مادک .

زرمایبادخ یبِیب ِلثم درک؛ زیر ار شنامشچ لوا

ِطخ ود دندش یم شنامشچ ، یزیچ ِندید یارب هک

تشرد شنامشچ مکمک دعب ؛ هدروخ نیچ ِفاص

دنتفر باال نکمم یاج ات شیاهوربا و دندش .

ددرم شیاه بل و تفرگ ناج شتروص رد بجعت

دندروخ ناکت :

؟ هنیا _!
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مدادن ار شباوج .

ینحل نامه واب درک گرزب ار ریوصت تشگنا اب

تفگ دوب، مه رتددرم نیاراب :هک

؟ یتشاذگ مراک ِرس مزاب _

"هن یانعم هب مداد ناکت ."رس

درک زیر ار شهاگن هرابود :

؟ای هشدوخ ِمسا ؟! ایرو ؟ شمسا هیچ _...

مداد باوج :

هشدوخ مسا _!

؟ یدش انشآ شاهاب اجک _!

 یشوگ هب مدش هریخ شدوخ زا دیلقت هب مه نم

دوب شا  هحفص یور هک یدیفس هایسو ِسکع و ما

متفگ :و

هگید تساضر ِردارب _!

تفگ و درک عمج ار شتروص هرابود :

هدب حیضوت مدآ ِلثم هقیقد !_هی

یور شهاگن مه زونه . یلوضف زا درم یم تشاد

دوب یشوگ ی هحفص !

متفگ :

هرت کیچوک اضر زا سیلا دنچ . تساضر ِردارب _!
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یرگید ِسکع و تفر شجیپ ِیلصا ی هحفص هب

درک زاب :ار

تسین اضر ِهیبش الً صا ؛ هپیتشوخ یلیخ _.

متفگ :

نتسین ردام هی !_زا

ردام ِندمآ زا ربخ رد، ِندش هتسب و زاب یادص

ی هحفص ارفا هک دش ثعاب نیمه و یمداد

ملباقم شدریگب و دنک شوماخ ار یشوگ :

یردارب یاج هبوخ یلیخ ما. هکوش زونه _!

ِروضح و مدیدنخ ؛ شلا ب ِرانک متشاذگ ار یشوگ

میوگب یزیچ هک دش نآ زا عنام ردام، .

ردام ِهاگن اما میدش دنلب تخت یور زا نامود ره

تفگ یتقو دوب نم یور طقف ،:

یبوخ یاهوگیم ؛ نودیم وت هدش زاب هزاغم _هی
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ولپوگیم تارب هک متفرگ ور شا هزات متفر یمهرآ.

منک تسرد .

یلیخ هک دوب تسرد . مدرک شهاگن ینادردق اب

هرذیا ، هیضق نیا اما میتشادن یا هنامیمص ی هطبار

یمن مک ار متشاد نز نیا هب تبسن هک یقشع زا

درک !

تفگ و دز مهب ار شیاه  تسد ارفا :

میراد پوت ِراهان و ماش بش، هس !_ات

 هزادنا هب شیادص اما تفر رانک رد ِباق زا ردام

دوش هدینش تحار هک دوب دنلب :یا

یروخ یم خیلا ِنون هگید یاهزور !_هنهک

تفر رد ِتمس هب ارفا :

نامام هک ..._مرب

هلمج هک دش ثعاب نیمه و مدیشک ار شیوزاب

هام دنچ .زا متمس هب دیخرچ دنک. اهر ار شا

دوب هدش رتدنلبدق شمدوب هدید هک شیپ .

مدیسرپ و مدرک هاگن شنامشچ :هب

؟ شنیشاب هتفگن نم هب هک هدشن یزیچ _!

درک جک ار شرس :

؟ هشاب هدش یچ _هن؛

؟ تسین یلکشم ؟ هبوخ شلا ح نامام _

دز دنخبل میارب :
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تسین یلکشم چیه ؛ تحار تلا !_یخ

موش شهارمه متشاد دصق ؛ متشادرب ار ما یشوگ

مدیسرپ هک میدوب هتفرن نوریب رد زا زونه :و

یمدآ؟ یِک هب یِک _اباب

یتقو اما کیراب؛ هتفه ود ره ؛ هشیمه ِلثم _

یزور دنچ یارب هرارق تفگ شهب نامام زورید

بشما االً متحا . هدرگ  یمرب رتدوز تفگ ، یایب

دایب .

جراخ قاتا زا شرس تشپ و مداد ناکت رس

دیسرپ هک میدش :

هیچ؟ هگید یلومعم تسود ؛ یتفگن _!

داد همادا ، میوگب یزیچ نآهک زا لبق :

وت یمنگ شهت و نراد یا هطبار ره هک انیا _زا

؟ یمشاداد ِلثم !

هناخزپشآ ِدراو شهارمه نآهک زا لبق و مدیدنخ

مدز ردام هناخی لگ هب یرس موش، .

هفاضا شا  هعومجم هب دیدج ِهایگ و نادلگ نیدنچ

و مدناخرچ ناشنایم ار مهاگن دنخبل دوب.اب هدش

ارفا ِلوق هب ارفا؛ای ِیاسنوب ِغارس متفر ،

هناخی لگ ِسسنرپ ؛ مدرک شهاگن تذل !اب شیووه

دوب ردام !

هشندرک سره ِتقو هگید نوتسمز یاهرخآ _.
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؛ مدید مرس ِتشپ ار ردام و مدیخرچ بقع هب

متفگ و مدز یدنخبل :

هدش لگشوخ یلیخ _!

دوب قیقد یدایز ، متروص هب شهاگن :

؟ یدرک یچراک تانودلگ اب _وت

مدش هدنمرش :

ریگرون ما هنوخ . ننوم یم بوخ اه سوتکاک طقف _

شاک . مرادن مه ور نوشهب یگدیسر ِتقو ؛ تسین

مدنودرگ یم نوشِرَب مدوخ .اب

یعم ال قیاقش #
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؟ هروطچ تعاضوا _

اما دوب یلک یدایز دوب، هدیسرپ ردام هک یلا وس

باوج رد ار تایئزج ِمامت دیاب هک متسناد یم

یرگید لا وس چیه یاج هک منک ظاحل شنداد
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دَنامن یقاب شیارب !

و لا یور ِنادلگ یاه گرب و خاش هب مداد ار مهاگن

متفگ :

هدش دایز نومیراک ِمجح مکی ؛ هبوخ راک ِعاضوا _

ما هنوخ وت یمهش. رتهب مه مدمآرد ضوع رد اما

نم نا؛هن هیشاح یب ماه  هیاسمه ؛ مرادن یلکشم مه

ِراک هب یراک یسک ،هن مراد یسک ِراک هب یراک

یلکشم رگا و نمرانک هشیمه لثم ماه  تسود نم.

مکاروخ و دروخ . نتسه ًامتح دایب، شیپ مارب

منک یم تسرد اذغ مدوخ اه تقو ِرتشیب ؛ هبوخ .

هراد دوجو رضاح حِلا رد هک یلکشم ،اهنت

رانک شاهاب یروج کی مه نوا هک تساوه یگدولآ

.یممآ

دوب؛ هدش هتخود متروص ردام،هب ِیضاران ِهاگن

یم هئارا مدوخ درومرد یدب ِرابخا رگا متسناد یم

یم شلد هک متسناد یم دوب. رت یضار ، مداد

مشاب هتشاد یضارتعا وای تیاکش تساوخ

متشگرب داللی مه ِرس ِتشپ ات متیعضو هب تبسن

دنک فیدر ار هناخ .هب

میمصت مدوب هتفگ یلیصحتلا  غراف زا لبق یتقو

یارب دوب هدروآ لیلد نارازه ، منامب نارهت رد مراد

یتح شرظن زا رگا متسناد یم هک مندرک فرصنم
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یم مهب عاضوا دوش، کیدزن تیعقاو هب ناش یکی

دزیر .

؟ نییآ یمن ؛ متخیر ییاچ ""

ارفا تمس هب میدنادرگرب رس ردام، مه و نم مه

نامهاگن رظتنم و دوب هدروآ لخاد ار شرس هک

درک .یم

یمن هک ارچ مدش؛ هارمه ارفا اب هظحل نامه

یبوخ یوگ  غورد نم ! دسرپب رتشیب ردام متساوخ

باوج و لا وس ِنایم هک دوب شلا متحا و مدوبن

دهد ناشن هک میوگب ییاهزیچ هتساوخان ندش،

بیع یب منک، یم رهاظت هک مه اهردق نآ ما یگدنز

تسین صقن !و

ِیاچ کی میارب . مدش هناخزپشآ دراو ارفا ِهارمه

 ینیریش زا یکچوک ِفرظ شرانک و هتخیر یناویل

دوب هتشاذگ یلحم یاه .

لگهام یاج ؛ متشادرب ار ناش یکی و مدرب تسد

مدرب یم شیارب یا هتسب دنچ ًامتح دیاب دوب. خیلا

هک دزادناین هار یبداد و داد لبق، ِیرس ِلثم هک

دنک هاگن ای دروخب ار هتسب !کی

ی هشوگ ِگرزب ِزیم یاه  یلدنص زا یکی یور

ار یاچما ناویل یلاهک حرد و متسشن هناخزپشآ

ی هرجنپ تشپ ِیفرب ی هرظنم ،هب مدیشک یم شیپ
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یارب ملد همه، زا رتشیب . مدنام هریخ هناخزپشآ

هرجنپ نیمه یمدش؛ گنت نام هناخ زا هطقن نیمه

فرب هک شتشپ ی هدیشک کلف هب رس ِناتخرد و

دوب هدرک ناششوپدیفس .

هب متشاد هک متشادرب یتقو ار ینیریش نیمود

 ینیریش زا مه وا یارب دیاب ؛ مدرک یم رکف ایرو

هتفگ هک هنرگم . مدرب یم نامرهش ِفورعم یاه

مه ِدای ،هب دنور یم رفس هب هک اه تسود دوب

؟ دنتسه !

مدرب تذل شمعط وزا مدیشون ار یاچما .

هلمجیا زا ار مساوح و دیزرل مبیج رد یشوگ

درک ترپ ، تفگ هظحل نآ ارفا .هک

اب دش نامزمه ، مبیج زا یشوگ ِندیشک نوریب

هناخزپشآ هب ردام ِدورو .

رد اج نامه ًادمع نم و دوب لگهام زا سامت

دنلبدنلب مه دصق وزا مداد ار شباوج هناخزپشآ

ندرک  فیرعت هک دوش هجوتم ردام ات مدرک تبحص

تسین ما یمرگرازاب ، ناشیاه  یریگیپ و مناتسود !زا

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ًاصوصخ دوب؛ هدرک شکورف لگهام زا ما یروخلد

دوب هداتسرف بشید هک یمایپ زا .دعب

دیکات و مناسرب سالم تساوخ ؛ دیسرپ ار حملا

شیاه  ینیریش یارب درک !

رپ ار یاچما ناویل ارفا ، مدرک عطق هک ار سامت

دوب نم ِرانک شساوح ِگناد شش ردام دوب؛ هدرک

تساوخ یم رگید ِینیریش دنچ ملد نم، !و

هک روط  نامه و فرظ تمس هب مدرک زارد تسد

دش دنلب ردام ِضارتعا یادص ، متشاد ار شراظتنا :

راد هگن مه راهان یارب !_اج

ِنتشادرب واب مدیشک سپ ار متسد هار ی هنایم

ردام و هرجنپ رانک مداتسیا و متفر یاچما، ناویل

دیسرپ :

؟ دوب لگهام _

دیسرپ و مداد ار شباوج :

؟ تسین رادراب _
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ِنانز ِمامت و ردام ِرظن .زا مدروخ ورف ار هدنخما

یم شجاودزا زا کیسلا هکره ، نامکچوک ِرهش

یداریا و بیع ًامتح ، تشادن هچبیا رگا ، تشذگ

دوب شهجوتم !

متفگ ردام هب باوج ورد مدیشون خلت ار یاچما :

نرادن ندش هچبراد ِدصق _!

ار شنامشچ روط نآ هک مدوب هتفگ رفک راگنا

درک داشگ :

ارچ؟ _

مداد حیجرت دوب؛ تخس ردام یارب شحیضوت

ار لگهام دالِلی رگا هک ارچ "؛ مناد یمن " میوگب

هک دنادب تساوخ یم شدعب ، مداد یم حرش شیارب

مدنسپ یم ار شلی ودال لگهام ؛ تسیچ مرظن نم

یاه  ثحب ی هلصوح ًاقیمع نم، و منک یم در ای

متشادن ار ینینچ .نیا

مدرک خالص ار مدوخ "و مناد یمن " متفگ .

ورس هروخ یم گنز هراد تیشوگ _!

و متفرگ هرجنپ تشپ ِیفرب ِطایح زا ار مهاگن

بل یور ِزیمآ  تنطیش ِدنخبل و ارفا هب متخود

شیاه .

ح رد ِیشوگ و زیم هب ار مدوخ دنلب، یاه مدق اب

یادص و مدناسر دوب، شیور هک یندروخ گنز ِلا
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مدینش مشوگ ِرانک ار ارفا :

بجع _!Hammerهیچ؟ هگید

باوج ار سامت ؛ متشادرب ار یشوگ و مدیدنخ

یادص و مدش جراخ هناخزپشآ زا نامزمه و مداد

مدینش ار ایرو :

؟ یدوبن هک باوخ _

مقاتا ِتمس هب سپ ، مورب طایح هب متشاد دصق

متفگ ایرو هب باوج ورد متفر :

هن !_سالم.

تشاد یصاخ رناژِی شیادص :

؟ یدیسر تحار _

ِنایم یشوگ ِنتشاد هگن واب متشادرب ار منشپاک

متفگ و شمدیشوپ ، متروص و هناش :

طقف تشاد ریخات هیمک زاورپ _.

و متفر نییاپ ار هلپاه رد؛ ِتمس هب متفر

مدوب نامفرب زا هدیشوپ ِطایح دعب،رد یتاظحل .

مدید اما منزب گنز تهب متساوخ یم حبص _

دعب یارب شمتشاذگ ، یدیسر هک یتشاذگ یروتسا .

متفگ و مدیدنخ :

منک؟ بالتک تفر مدای یدید _!

ار شرس ردام هک ارچ ؛ مدینشن ار داد هک یباوج

و دوب هدروآ نوریب هناخزپشآ ی هرجنپ نامه زا
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یمداد رادشه تشاد طایح ِندوب رُس ِدرومرد .

و متسه مدوخ بقارم هک مدرک تحار ار شلا یخ

واب مدنارذگ ایرو اب ندز  فرح هب ار یقیاقد

ندز مدق طایتحا اب هب مدرک عورش ، سامت ِمامتا

اه فرب ِنایم .

یم ژن.ات یسکارپ و عیلا اما دوب درس اوه

مدیشک قیمع یاه  سفن ، امرس هب هجوت یب متسناوت

دش ادیپ ارفا ورسهلکی دعب، یتاظحل .و

مدیسرپ ، مدید هک ار شه وکال :شلا

؟ هگید یدرک لیطعت ور ندنوخ  سرد _

یتقو و دمآ نییاپ هلپاه زا هدش عمج یتروص اب

تفگ ، مرانک دیسر :

رکف فارطا یاهرهش هب یتح هراذ یمن هک نامام _

نآ هبتری مه نومدوخ ِرهش هاگشناد یارب منک؛

شارب زور و بش هشاب المز هک ماوخ یمن ینانچ

منوخب سرد .

دوبن نم هب هیبش ًادبا ؛ مدرک شهاگن قیقد !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ِسکعرب تسرد نک؛ شوگ  فرح و دوب عناق ارفا

!نم

مدیسرپ و مداد شیاه مشچ هب ار مهاگن :

؟ هراد ور یاوخ یم هک یا هتشر _نیااج

تفگ توافت :یب

!_هن

مدرک مخا :

یایب رانک تحار ردق نیا دیابن _.

ندز مدق هب درک عورش :

؟ مدب ماجنا منوت یم مه یا هگید _راک

مدش شهارمه :

نوا و نوخب ور تِسرَد وت ! ینوت یم هک همولعم _

باختنا ور یراد تسود هک یهاگشناد و هتشر

!نک

منک؟ یچراک ور نامام _

تفرگ تینابصع یوب و گنر منحل :

وت یمهش. مه هرابود هدش؛ یضار کیراب نامام _
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نیاهک زا یمدآ مدب . ینک رکف تفادها هب دیاب

یدش میلست ، یگنجب نیاهک زا لبق !

هب ار شهاگن درک؛ مفقوتم میاه  تسد ِنتفرگ اب

یور یتقو رخآ تسد و داد متروص ِءزجءزج

تفگ یمدش، فقوتم میاه مشچ :

یم مه نم . تسین دب هشیمه هک ندش  میلست _

اما منک یضار ور نامام منوت یم شرخآ هک منود

هک وت . تساهنت نامام ! همدوخ ِباختنا ندش  میلست

لگ ِنویم تسشن یم یتقو هدش. مه رتاهنت ، یتفر

مداد لوق مدوخ درک،هب یم هیرگ و شاهایگ و

و مغ ِندش مکرت ِثعاب متسنوتن یزور هی رگا هک

هک منود یم . منکن نوشرتشیب ، مشب شاه  هصغ

نم هک منود یم ؛ تسین هتسباو نم هب یلیخ

شارب ور وت یاج و یمنمش وت شارب تقو چیه

هگید خِیلا یاج هی ماوخ یمن اما منک؛ یمن رپ

شاه  ییاهنت ِطسو مشب .

نآ ورد دش شیادیپ اجک زا مناد یمن ضغب

میولگ ِنایم تسشن ، تیعضو .

مهرد ِربارب رد دوب یشنکاو االً متحا ارفا ِدنخبل

و درک ارمالمیرت شنحل نم؛ ِتروص یازجا ِنتفر

داد همادا :

منوخب یچ هاگشناد وت هک تسین مهم مارب ._نم
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هن ای مرب هاگشناد هک تسین مهم مارب الً .صا

هک مسانش یم ساکع یلک و ما یساکع ِقشاع نم

ی هتشر وت ننیرتهب ، کیمداکآ الِت یصحت ِنودب

نوشدوخ .

ارفا ، متشگ  یمرب هناخ هب یتدم زا دعب هک راب ره

رتشیب نیاراب، اما درک یم هدزما تفگش شتارییغت و

نیا یمندش مرواب . مدوب هدش هکوش هشیمه زا

هیبش یسک ، شیپ یتعاس هک دشاب ینامه ارفا،

درک یم در شرهاظ رطاخب ًافرص ار اضر !هب

هدش هدنمرش ییاهروج کی ؛ میوگب هچ متسنادن

میاه  تواضق و مدوخ زا مدوب !

تمی ما؛ابمال یناشیپ تمس هب دروآ ار شتسد

تفگ و تفرگ یزاب هب ار میاهوم :

یمدآ تهب یلیخ یرتچ _.

ار نامنایم هدشی  نیگنس ِوج تساوخ یم االً متحا

دنک لیطعت .

دیسرپ هک مدز شیارب یدنخبل :

هیا؟ هتشگرب  تخب مودک شکچ یتفگن _!

ار نایرج دش. لیدبت هدنخ وهب دمآ شِک مدنخبل

ایرو،هب ِمان ِندرک هریخذ ِنایرج ؛ متفگ شیارب

مشاب هتشاد یمیمصت یبنآهک شدعب . مسا ،نیا

میاه  سرت .زا مداد حیضوت شیارب رتشیب و رتشیب
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یرابخا .زا متفگ دیدج ِیتسود نیا اب هطبار رد

ِراتفر دوب؛زا هداد لا قتنا ایرو ِدرومرد لگهام هک

 ییاهنت یوال؛زا لخاد ِتاقافتا ایرو؛زا اب اضر

دندوب هدمآ مغارس هب ریخا ِهام دنچ رد هک ییاه

هن؟ ای ما هدرک یتسرد راک هک مدیسرپ رخآ ورد

عوضوم نیا زا یمدش هک دوب یسک اهنت ارفا

مسرپب لا وس و میوگب شیارب .

شیاه  یکدوک هرهچی نامه شا هرهچ دیاش ارفا

ِنس زا رت عیرس تشاد ار یلقع ِنس اما دوب،

شیاپ هک دوب هدرک تباث و یمدرب ولج یمیوقت

دهاوخ یا یقطنم و بوخ ِتبحص مه ، دتفایب هک

!دوب

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هدش دمجنم نامود ره دش، مامت هک متاحیضوت

و دوب هدز خی میاه  تسد نم ؛ امرس زا میدوب

دندوب هدش خرس ارفا یاه  هنوگ .

مهدب ار هناخ ِلخاد هب نتفر ِداهنشیپ متساوخ یم

تفگ :هک

مگب یچ منود یمن _!

دیدرت هک راگنا دوب؛ یصاخ ِروج کی شنحل

مناد یمن " نامه ِنتفگ یارب دشاب هتشاد "!

نینچ هتشادن راظتنا هک دیسر یم رظن هب

منک لوبق ار یداهنشیپ .

هگن شتروص یور یردق نآ ار یلاما وس ِهاگن

تفگ و دمآ فرح هب هرابود هک متشاد :

ی هیضق ِدرومرد هک یشب نئمطم رگا ًاعقاو _

ور تیتسود یرضاح ، هدوب لگهام اب قح زواجت

؟ یدب همادا ، یلومعم ِیتسود هی ولو مدآ نیا اب

متفگ و مدوبن رضاح هک ًاملسم بخ :

تباث مهب تدم نیا ِمامت وت اما هن؛ هک همولعم _

لگهام . تسین لگهام اب مه هشیمه قح هک هدش

هراد  یمرب ور شیشخب نوا ، قیاقح و ایاضق زا

یاوخب ور شتیعقاو ! داوخ یم شلد شدوخ ،هک

مسح و هیضق نیا هب متسین نئمطم یلیخ نم

هرادن یمکحم لیلد مه مقطنم اما ؛ تسین یفنم
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شنتفرگن رظنرد یارب !

داد یمولعمان ی هطقن هب ار شهاگن .

و یمدنک رکف هچ هب دراد منادب متشاد تسود

هب تشگرب هرابود هک درذگ یم شرس رد هچ

تفگ و دز یدنخبل ؛ متروص :

تلد هک یداد ماجنا ور یراک نوا هشیمه _وت

ور یکسیر نینچ ، مدوب وت یاج رگا نم . هتساوخ

قرف هشیمه ورس؛ یراد قرف وت اما ؛ مدرک یمن

هک منک یم رکف نیا هب اه تقو یلیخ . یتشاد

ِراک هشیمه ؛ یورس وت . میتفر نوماه مسا هب اهام

اجک هک یرادن نیا هب یراک ینک؛ یم ور تدوخ

وت ! هشاب یلصف هچ ؛ هشاب روطچ اوه بآو ؛ یشاب

هشیمه ؛ داوخ یم تلد هک ینوم یم یروط نومه

دنمتردق هشیمه زبس؛ !

مدوب شندرک هاگن حِلا رد هدش  تشرد ینامشچ اب

ارفا نیاهک زج متشادن مرس رد یزیچ هظحل نآ ؛

دوب؛ نیمه مه ارجام ِتیعقاو . هتخانش بوخ ارم

ار مدوخ هک دوب ینآ ما، ییاهن ِمیمصت هشیمه نم

تفلا خم یارب لیلد نارازه رگا یتح درک، یم عناق

ارفا زا شندینش حلا، نیا یمدش!اب ناشیادیپ ،

یدایز ، توافتم یتاملک و دیدج یریبعت اب مه نآ

دوب جبلا میارب .
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شوغآ رد تساوخ ملد هظحل نآ ارچ مناد یمن

شراشف میاهوزاب ِنایم ، تفس روط نآ و شمریگب

هشیمه زا رتشیب ، متفر یم هک نیاراب کش یب . مهد

مدش یم شگنتلد .

نامدناشک هناخ هب ردام یادص .

رییغت یدایز ارفا، اب نامیاه  تبحص زا دعب حملا

مدوخ رد ار یساسا و گرزب رناژِی کی دوب. هدرک

ار حملا اه تدم ات متسناد یم هک مدوب هدرک ادیپ

دراد یم هگن بوخ .

ندیباوخ ِربارب رد هچره ، میدروخ هک ار راهان

زا یکی ملد و یمدمآ مباوخ . دشن ، مدرک تمواقم

.زا تساوخ یم رسدرد یب ی هنارهظ یاه  باوخ نآ

ندشرادیب ِنامز یارب یتشادن یسرتسا هک .نآاه

هک مدش رادیب یتقو و مدیباوخ تحار یلا یخ اب

هناخ رد درم کی یادص و دوب هدش کیرات اوه

دیچیپ .یم

اال متحا هک دوب هتفگ ارفا دوب. مردپ یادص ادص،

یمدیآ بشما ً.

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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شیپ مک . یوزنم و فرح مک دوب؛ فرح مک مردپ

هک یهاگ . مونشب هناخ رد ار شیادص یمدمآ

هناخ رد شیادص ، تفرگ یم باال مردام اب ناشثحب

دیچیپ .یم

؛ دوبن نایرج رد ناشنایم یتبحم یمدمآ، مدای ات

یبوخ ی هنایم ، هفطاع زاربا اب لک رد ردام هچرگ

نیا هب رتشیب مدش، یم رت گرزب هچره اما تشادن

نم ِردام و ردپ ِیگدنز هک مدرب یم یپ عوضوم

تسین هناقشاع .

هدیمهفن مه زورما دوب؛ات هچ ناشدرد مناد یمن

ِرهش رد . دوبن عقاوم ِرتشیب ردپ، هچرگ ؛ مدوب

یم شیادیپ هناخ رد رتمک و درک یم راک یرگید

عقاوم ِرتشیب نوچ مدرک یم رکف لیاوا دش.

اهدعب اما دنروخ یم لکشم هب ردام ،اب تسین

لکشم ردام اب نوچ تس؛  یباختنا شندوبن مدیمهف

دوبن ، دنتشاد !
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دوبن یلدج و ثحب چیه زا یربخ اما زور .نآ

یم یاچ و دندوب هتسشن یسرُک ِرود ، یرفن هس

دندیشون .

ترپ ناشرفن هس ره ِساوح ، قاتا زا مجورخ اب

رتدوز ات متشادرب رتدنلب ار میاه مدق نم، و دش

مسرب ردپ .هب

مامح هک مه هچره دوب. لیئوزاگ شنت یوب ِبلا غ

شناج وب،اب نیا ، تفرگ یم شود و درک یم

درک یمن شکرت و دوب هدش نیجع .

یا هظحل دنچ و متفرگ شیاوه زا یقیمع سفن

دوب؛ هدش گنت شیارب ملد . مدنام ششوغآ رد

نیمه دیاش و میدرک یمن تبحص ینفلت دایز

دوب ما یگنتلد ِندوب رت گنررپ ِتلع ، عوضوم .

شتروص ی هنیرید ِرای هک ییاه  لیبس یارب ملد

هریخ اهو یفرح مک یارب دوب؛ هدش گنت ، دندوب

ادص راب نیدنچ یارب ؛ هطقن کی هب شیاه ندش

ِیترپ  ساوح اب هک "هلب"یا نآ ِندینش و شندز

تفگ یم مامت .

یاهوم و دوب هدش هریترت یتقو ره زا شتسوپ

رتشیب ، شیاه  هقیقش ِدیفس .

ردپ و تخیر یاچ میارب ردام ارفا؛ ِرانک متسشن

دیسرپ :
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؟ هروطچ تلا وحا و _حلا

دیاب ، شلا وس ره ِباوج رد هک ردام ِسکعرب

نداد  باوج ، مدرک یم ظاحل ار یددعتم یاهروتکاف

؛ تساوخ یمن رتشیب هملک کی ردپ، لاِ وس هب

یرگید ِلا وس چیه متسناد یم "و بوخ " متفگ یم

دش دهاوخن فیدر شدنب  تشپ .

ِزیچ چیه دوب. نیمه نم ِیگداوناخ ِیگدنز

لکش نیمه هب زیچ همه هشیمه . تشادن یرتشیب

و هناخ ِگنتلد یلیخ ارم هک دوب نیمه و دوب

روتکاف رگا ار ارفا اب ما هطبار درک. یمن هداوناخ

هنامیمص هناخ، نیا ِرگید یاه  هطبار ، متفرگ یم

ِلا ور کی ِقبط هناخ نیا رد زیچ همه . دوبن

هدننک  هتسخ ِلا ور کی ؛ تفر یم شیپ صخشم .

یم کشا نم، ِنتفر زا دعب ردام هک تفگ یم ارفا

مدای نم اما یمندمآ، شدای دوب؛ هچب ارفا . دزیر

تخیر یم کشا ردام مه نم ِنتفر زا لبق .دوب؛

هناخ لگ رد تسشن یم ردام مه نم ِنتفر زا لبق ،

ِریز یمدز و درک یم تولخ شناهایگ و لگ اب

هیرگ .

ردام یارب ارم خِیلا یاج دناوت یمن تفگ یم ارفا

یم رگا اما دوش، یمن نم ِلثم تفگ یم دنک. رپ

تقو چیه نم ، مشاب تسارور مدوخ اب متساوخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

منتفر اب هک مدوبن یرُپ یاج ردام، ِیگدنز رد

مراذگب شا خیلا مهاوخب .

ًاتقیقح دوب؛ ارفا اب قح ، ندوب خیلا یاج ِدرومرد

نیا اما دوب خیلا شیاج ردام، ِیگدنز رد یزیچ

و ارفا هب دوب،هن نم هب طوبرم هن خیلا یاج

ردپ یتح !هن

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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وهب مدروآ نییاپ ار یاچما ِناجنف ؛ مدرک شهاگن

ردام ِیگدنز خِیلا یاج . مدش هریخ شتروص ،

دوب یندشن  فشک .

شیاه بل یور ِدنخبل و ارفا هب مداد ار مهاگن .

نیاهک زا دوب لا حشوخ االً متحا دوب؛ لا حشوخ

عمج هناخ زا هطقن کی ،رد نامرفن راهچ ره
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؛ مدوبن لا حشوخ ارفا ی هزادنا هب اما نم ؛ میدوب

درُخ ارم ِباصعا هک دوب طسو نیا یزیچ کی

هظحل نآ هب یطبر ، یدرخ  باصعا نیا و درک یم

مهارمه ، مدوب هناخ رد هک یتاقوا ِرثکا و تشادن

.دوب

ِناجنف هک دوب مدوخ ِساوح ِندرک ترپ یارب

و مقاتا هب متفر و مدرک اهر هراک  همین ار یاچما

ِرظتنم منادمچ ِلخاد هک ییاه  یتاغوس ِغارس

دندوب ناشنابحاص ِتسد هب ندیسر .

مدرگرب هناخ هب خیلا ِتسد متشادن تداع .

هبراک تسد دون ی هقیقد مه یتاغوس ِدیرخ ِدرومرد

یم ار ممشچ یزیچ اج ره و تقو ره مدش؛ یمن

دوب بسانم ارفا، ای ردام و ردپ یارب هک تفرگ ،

شمدیرخ یم و مدرک یمن للعت .

شنکاو هک یسک نیلوا ، مدمآ نوریب هک قاتا زا

هب درک یم ضارتعا تشاد دوب. ردام داد، ناشن

شتسناد یم یتشز ِتداع و مراک .

یب ردپ، و دیشک یغیج یلا حشوخ زا اما ارفا

درک یم هاگن توافت .

سح و متفرگ ناشفرط هب ار مادک ره یاهوداک

نایاپ هب ما یدرخ  باصعا ، ناشیاهدنخبل اب مدرک یم

دوب نیااج ، ارجام یِدب هتکن و دیسرن اما دسر یم
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تساجک زا یدب حْلا نیا ِءاشنم متسناد یمن !هک

مه ردپ درک؛ رکشت ردام .

مدوب هناوید ؛ مدرک ضغب نم و مدیسوب ارفا !

ردام یتقو و دوب هدمآ مغارس هب دب یاه رناژی

یفنم مباوج ، مهاوخ یم رگید ِیاچ کی دیسرپ

!دوب

هک مراچان و مریگب سامت یسک اب دیاب متفگ

رتشیب یا هناهب ملیلد اما منک ناشکرت یقیاقد یارب

و مریگب هلصاف یا هظحل دنچ متساوخ یم ؛ دوبن

شتلع ، نامکیرات ِطایح هب منتفر و ندیشوپ  سابل

دوب نیمه .

دروآ اج ار خیهدز،حملا یاوه نآ رد ندرک  سفنت

هچ نیا متسناد یمن دوب. شیاج ِرس زونه مغ اما

ار منابیرگ ، ندمآ هناخ هب راب ره اب هک تس  یگرم

دریگ .یم

یارب حلا نیا . مدناسر یمن ییاج هب ندرکرکف

هک دوب حلا نیمه ِرطاخ الًهب صا . دوبن زورما

هداد حیجرت ار رگید یرهش رد ندناوخ  سرد نم

شدعب و نامدوخ ِرهش رد ندناوخ  سرد هب مدوب ،

نتشگرب هب دوب هدادن تیاضر ملد هروج چیه .

یم تس.  یفاصنا یب ساسحا نیا هک متسناد یم

هب نتشگرب هب دیابن ، مندمآ ِزور نیلوا رد متسناد
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مدوخ ِتسد هک ادخب اما منک رکف مکچوک هناخی

دوبن !

رد رگید یمک تساوخ یم ملد اما دوب هدش مدرس

منامب روک و توس و خیهدز ِطایح .نآ

ایرو اب هک دز مرس وهب مدش تسد هب یشوگ

و تسا متسود دوب هتفگ هک هنرگم . مریگب سامت

باسح شیور یطیارش و حلا ره رد مناوت یم

منک؟

هک دوب نیااج هیضق ِیبوخ ارو شا  هرامش متفرگ

دنخبل ، تفگ هک هلمجیا واب داد ار مباوج دوز

میاه بل یور دناشن .

یم گنت مارب تلد هراد دوز هب دوز یلیخ هگید _

!هش

ح ِعومجم . درواین ماود میاه بل یور یلیخ دنخبل

یم طقف ، اهدنخبل نیا وهب دوب دب ما ینورد ِلا

درک هاگن یا هظحلدنچ ِنکسُم کی ِناونع هب .دش

متفگ و مدش هریخ میاه  سفن ِراخب :هب

؟ یرادن یراک ؟ مینزب فرح هظحل دنچ _یمهش

؟ مدزن گنز عقومدب

دش یدج شیادص :

؟ هدش یزیچ _هن!
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ندز مدق هب مدرک عورش :

هدشن یزیچ _!

مدرک سح دش. رارقرب توکس طخ، ِفرط نآ زا

ما؛ هدرک لمع لوجع یمک ایرو اب نتفرگ  سامت رد

هدش هچ الً صا ؟ میوگب هچ هک مدوب هدز گنز

؟ شمیوگب مهاوخب هک دوب

؟ یتسه ورس؟ _ولا

سامت مدرک یم سح هک یا هظحل نآ تسرد

یم یلیلد ِلا بند و هدوب هابتشا ایرو اب منتفرگ

نیا هب نداد  همتاخ و ندرک  هاتوک یارب متشگ

زاب ناهد ، منورد هدشی  بوکرس ِورس نآ ، هملا کم

دز ار فرح ، مبنجب مدوخ هب نآهک زا لبق و درک :

هتفرگ !_ملد
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؟ هشاب هتفرگ ارچ تلد _!

؟ تفرگ یم ملد دیاب ارچ دوب! نیمه هیضق ِیدب

مدوب هتشگرب هناخ هب هاماه زا دعب یتقو مه .نآ

نآ حِلا هب ملد . تخوس مدوخ حِلا هب ملد

شبوکرس ، عقاوم ِدصرد وهن دون رد هک یورس

ردقچ . تخوس دنک، ییامندوخ ادابم هک مدرک یم

لد ِدرد دوب هدش شا  هنیزگ اهنت هک دوب اهنت

یمن یباسح و تسرد هک یسک یارب ندرک

شتخانش .

؟ هدش یزیچ _

ینامه ار هملا کم مداد هزاجا و متسشن بقع

هدرک شعورش هک دربب شیپ !

یحاضتفا ِلکش هب ملد نم طقف ؛ هدشن یزیچ _

هتفرگ .

رت تکاس و تکاس هتفر  هتفر ، شیادص ی هنیمز سپ

:دش

بوخ ِرتخد هریگ یمن مدآ ِلد هک یکلا _!

تفرگ یمن یسک چیه ِلد یکلا ؛ تفگ یم تسرد

دوب؛ شا هلمج ِرخآ ِتمسق نم،اب ِلکشم اما

بوخ ِرتخد ""!

یارب تساوخ یم ملد و مدوبن یبوخ ِرتخد نم

شمیوگب ایرو :
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داوخ یمن ملد هک متسین بوخ ؛ متسین بوخ _نم

 نیمه داوخ یم ملد هک متسین بوخ . منومب نیااج

مدوخ ی هنوخ مدرگرب .حاال

مدروخ ورف ار مضغب :

ود_هس زا دعب ، اهرت لبق نیااج. هریگ یم ملد _نم

نیمه نیاراب اما مغارس دموا یم سح نیا زور

مهب سح نیا یمهد نادجو  باذع . یلوا ِزور .

هب یهاگن مدش؛ تکاس ، مدیسر هک نیااج هب

متخادنا دوب، هلا هب قلعتم هک ینشور ی هرجنپ

مدینش ار ایرو یادص :و

؟ هنوخ وت یمهنک تتیذا یزیچ _!

شصیخشت اما درک یم تیذا ارم یزیچ هک ًاملسم

دوبن یتحار ِراک الً .صا

متفگ :

منود یمن هک مراد یفنم رناژی یلک طقف _هن؛

منک یچراک شاهاب دیاب !

یدایز ، یکیرات رد هک مداد یناتخرد هب ار مهاگن

تفگ ایرو و دندش یم کانسرت :

دیدج ِنیج هی ، مدروآ یرس نیا هک ییاهراک ِنیب _

تارب یمدآ. تهب یلیخ منک یم رکف هک تسه

شمتشاذگ رانک .

هب ار شا هلمج ِطبر مدش؛ جیگ هظحل دنچ یارب
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دوب نایرج رد نامنایم شلبق هک یتبحص ِعوضوم

مدیمهفن ،.

تفگ هک میوگب یزیچ متساوخ :یم

، راولش ِزیاس ، منکن هابتشا 31_رگا یشوپ یم !

هک منک دییات متسناوت طقف نم و درک یمن هابتشا

تفگ :

مهب ؛ مباوخ یم رید مه بش ؛ مرادن یراک _نم

یراد هک یساسحا . مینزب فرح هک هدب مایپ ،

سح نیا ِرطاخب ور تدوخ تسین ؛المز هیعیبط

هک هتقو یلیخ تیگدنز ِلیاتسا وت . یدب باذع

؛ یرود هک هتقو یلیخ تا هداوناخ یمهنک؛زا قرف

شهب . یدب قیبطت ور تدوخ ینوتن هک هیعیبط

ییاهنت هک یدرک ساسحا تقو ره طقف نکن؛ رکف

هدب ،حتلا یلیلد ره هب ای هتفرگ تلد هرابود ،ای

نیمه هدب. نم هب مایپ !هی

یعم ال قیاقش #
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شیاه هلمج ِکرد زا مدنام یم اج متشاد .

دیسرپ و متفگن یزیچ :

ورس؟ هشاب _

هب هیبش تسرد یتقو دوبن مرایتخا ِتحت منابز

متفگ شباوج ونِش،رد  فرح ِرتخد :کی

هشاب _!

نزب فرح تا. هداوناخ ِرانک ورب مه _حاال

وگب نوشارب هدش هک یزیچ ره ؛زا نوشاهاب .

منم . نینک یم ادیپ یکرتشم یاه  فرح هک ًاملسم

هگید تعاس مین االًات متحا . هنوخ یممر مراد

هک یتقو ره ات متسه دعب، هب نوا وزا مسر یم

یاوخب !

"و نونمم " متفگ ؛ میوگب دیاب هچ متسناد یمن

مدرک عطق ار سامت .

هملا کم نیا زا دعب حملا متفگ یم رگا دوب غورد

دوب رتهب هک اعطق ؛حملا تسا هدشن رتهب .

و مدیشک قیمع ِسفن دنچ ، سامت ِعطق زا دعب

ِعمج نآ زا یربخ رگید ، متشگرب هناخ هب یتقو

دوبن یسرک ِرود هرفنی .هس
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شپات پل یاپ ار ارفا و مدیشک قاتا هب یکَرَس

مدش هناخزپشآ ی هناور و مدید .

یا هتسد تشاد و دوب هتسشن زیم ِتشپ ردام

تفگ مندید واب درک یم کاپ یزبس :

،اب یزبس  همروق ماوخ یم . تسادرف ِراهان یارب _

لبق زا مه یا هتسب دنچ منک. تسرد هزات یزبس

یربب تدوخ اب هک مدرک هدامآ !

 باذع درک، یم هک تبحم . شتبحم زا تفرگ ملد

تفرگ یم ار هقیما لبق زا رتدنمتردق نادجو .

متسشن و مریگب هدیدان ار مساسحا مدرک یعس

مدرک شکمک و زیم ِتشپ .

هب مدرک عورش و مدیشک شیپ ار هرَت ی هتسد

هک دوب ایرو ی هتساوخ ،وهب شَهَت و رس ِندیچ

ندرک  تبحص یارب منک ادیپ یعوضوم مدرک یعس .

؟ نبوخ شاه هچب ؟ هروطچ _خهلا

هک دوب شدعب و درک مهاگن یا هیناث دنچ یارب

تفگ :

راهان ادرف یارب دز. گنز یدوب باوخ هک یرهظ _

یزور ود_هس وت متفگ نم اما درک نومتوعد

اب ادرف دش رارق . مدرک شِدَر و یتسین رتشیب

نایب شاهرتخد .

تقو چیه و دندوب رت گرزب نم زا خهلا ِنارتخد
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خ ناشندید حلا نیا ،اب میتشادن یکرتشم یایند

دوبن فطل زا .یلا

مدیسرپ :

رتخد ؟ هدرکن باختنا مسا شرتخد یارب هامیرف _

؟ شا هچب هگید !دوب

شندرک کاپ حِلا ورد تشادرب زینشگ هقاسیا

تفگ :

ایرپ _!

مدز دنخبل :

هشاب مان شوخ _.

هرَتیا ِگرب . مینزب فرح مه زاب تساوخ یم ملد

هب مدش هریخ و مدرک اهر ار دوب متسد ِنایم هک

شراک ِترپ شساوح و دوب نییاپ شرس ردام؛ .

هک منک.حاال شهاگن اه هقیقد تساوخ یم ملد

نیا یارب متشاد یبوخ ِتصرف دوب، نییاپ شرس

.راک

؛اب مدناخرچ شتروص یازجا ِنایم ار مهاگن

زونه ، شتروص یور رب نامز ِدرَگ ِنتسشن ِدوجو

ندوبدرس نیا و دوب درس شا هرهچ اما دوب ،ابیز

ِلخاد ِیناوج یاه  سکع ؛ دوبن حاال هب طوبرم

درک یم اقلا ار یسح نینچ مه شموبلآ .

ِروط کی ؛ دندوب یصاخ ِروط کی شیاه مشچ
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ی هظحل دنچ زا رتشیب دنداد یمن هزاجا هک یصاخ

یوش هریخ ناشهب هاتوک .

نیا ی هبرجت رگید ِراب کی و دروآ ارباال شرس

داد نم هب ار سح !

دیسرپ یتقو و شتروص زا متفرگ ار مهاگن :

؟ هدش یچ _

نابز هب ار متشاد مرس رد اه تدم هک یلا وس

مدروآ :

یم یچ ور شمسا ، یتشاد هگید هچبی هی _رگا

؟ یتشاذ

 حیضوت هب درک مراداو شبجعتم و یلا وس ِهاگن

نداد :

ای رهاوخ هی رگا هک مدرک رکف شهب هشیمه _

یمدش؟ یچ شمسا ، متشاد هگید ِردارب

درکن مک شهاگن ِبجعت زا یزیچ ، محیضوت .

یعم ال قیاقش #
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نابز رب نم ِرارصا هب ردام هک یمان "؛ رادیپس "

مدرک رارکت بل ِریز راب دنچ ار دوب هدروآ .

اب هطبار رد یردق هب شرآ هک دوب نیا شتیعقاو

راظتنا هک دوب هدروآرد یزاب  هرخسم عوضوم نیا

"ای کشجنگ نابز " ِلثم ییاه مان متشاد

یمان اما ، مونشب ردام ِنابز زا "ار سودوخوطسا "

یارب یراب دنچ نآهک زا دعب ، مدوب هدینش هک

و دناشن میاه بل یور دنخبل ، مدرک شرارکت مدوخ

متفگ هک دوب شدعب :

یچ؟ رسپ تس؛  هنورتخد هک مه یکی _نیا

ظفح متروص یور ار شهاگن هظحل دنچ یارب

لوغشم شیاه  یزبس اب هرابود هک شدعب و درک

تفگ :دش،

مدرکن رکف شهب . منود یمن _!

ارچ سپ ؟ تشادن تسود رسپ ؟ دوب هدرکن رکف

ِدنزرف دهاوخ یم شلد هک مدرک یم سح یهاگ

؟ دشاب هتشاد یرسپ

مدیسرپ :

؟ یدرکن رکف شهب تقو چیه ینعی یمهش؟ هگم _
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هب یلیامت هک دنامهف مهب شتوکس و درک توکس

درادن ثحب نیا ِنداد همادا .

دنچ زا رتشیب ردام اب یمندش دوب؛ نیمه هشیمه

شلد هک دوبن ینآ عوضوم رگا درک، هملا کم هلمج

دهاوخب .

یرگید ِزیچ اه، یزبس ِمامت ِندش کاپ ِنامز ات

شناتشگنا و دوب نییاپ شرس مه ردام ؛ متفگن

دندرک یم راک دنت و .دنت

یبرناژیو ، روکو  توس ِبش کی دوب؛ یتخس ِبش

و خهلا ِندمآ هب ندرکرکف ، طقف و ربرس  هلصوح

هب تبسن یمک هک درک یم مراداو شیاهرتخد

مشاب نیب  شوخ ادرف، ِندوب توافتم !

هناخزپشآ ِندرک روج عمجو و ماش ِفرص زا ،دعب

نآ رگا و دمآ رد یماظن تموکح ِتلا ح هب هناخ

زارد متخت یور ، مامت ِیگف ابکال هک یا هظحل

هاگن ششوگ لخاد ِیرفزدنه و ارفا وهب مدیشک

ار مرس ًامتح ، دیسر یمن مداد هب ایرو ِمایپ ، مدرک

مدیبوک یم تخت ِرانک ِراوید .هب

باال یناشیپ یور ارات ما هفحلم ، یگف ابکال

مایپ و متروص لباقم متفرگ ار یشوگ و مدیشک

مدناوخ ار

؟ هروطچ عاضوا ""
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؛ متشون ار تقیقح

!""دب

یعامتجا یاه  هکبش زا یکی رد ار یدعب مایپ

کی دوب،اب ندرکرکف حِلا رد ِرکیتسا کی ؛ داتسرف

رد ِرکیتسا کی مه نم ؛ شرس لا،باالی عالتموس

دیسرپ هلصاف هکبال مداتسرف شیارب ندز راز حِلا

؟ مینزب فرح یاوخ ""یم

دوبن نیمه رگم ، متشاد هظحل نآ هک یا هنیزگ اهنت

؟

متشون

ماوخ ""یم

ما هحفص یور ار ایرو ِلا وس دعب، ی هظحل دنچ و

متشاد

؟ یگب مهب یاوخب هک تسه یزیچ ""

و سح طقف ؛ نتفگ یارب متشادن مرس رد یزیچ

ارم تشاد مکمک و دوب هدش یفنم یدایز حملا

مدناسرب یا هطقن نآ هب متساوخ یمن . دناسرت یم

مراچان و دوش جراخ متسد زا زیچ همه ِلر تنک هک

ِندرک مارآ یارب کانسرت یاه هار نآ زا هک دنک

مدرک یم ادیپ یرتهب ِهار دیاب منک. هدافتسا مدوخ

یرگید ِعوضوم زا ایرو اب ندز  فرح هار، نآ و

یم ادرف مه شدعب ؛ دربب مباوخ هک ینامز ات دوب
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یارب مدرک یم ادیپ دیدج ِهار یلک نم، و دش

؛ مورب رازاب هب یمدش ثمالً ؛ مدوخ ِندرک مرگرس

نیا یردق نآ و منزب نایانشآ هناخی هب یرَس

و دربب مباوخ ، هدشن بش هک مهد ماجنا ار اهراک

دنام یم یقاب رگید ِزور کی طقف ، تقو !نآ

؟ یتسه ""

متشون و مدش ادج مراکفا زا

یچ زا منود یمن ؛ مینزب فرح ماوخ یم طقف "!"

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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سرپب مزا لا وس ""هی

لا وس کی هن هک ارچ دوب؛ یزیگنا  تفگش ِداهنشیپ ،

ثکم و ندیسرپ یارب متشاد لا وس نارازه هکلب

تخس میارب باختنا هک دوب نآ شتلع ، مندرک
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مسرپب ار یلا وس تساوخ یم ملد مه دوب؛ هدش

مه و دشاب ما یواکجنک ِندرک عفر یاتسار رد هک

رخآ تسد و دشابن یصوصخ یدایز نیاهک

مدیسرپ

؟ ییاجک ""

دنام؛ زاب مناهد بجعت ،زا شمداتسرف یتقو و

؟ مدوب هدیسرپ هک دوب یترپ ترچو هچ رگید !نیا

نویزیولت ولج ، هپاناک ""ور

وساالمت هب تنعل !

منک؛ رکف مدرک یعس و متفرگ راک هب ار مناتشگنا

یوربآ ؟"و هتِنَت یچ " مسرپب نیاراب مدیسرت یم

مربب ار دوب ندیسرپ لا وس هچره !

هک مدوب هریخ یشوگ ی هحفص هب روط  نیمه

تشون

؟ مینک یزاب ""

مدرک پیات

؟ یزاب یچ ""نیااج؟

دمآ ریخات اب یمک شباوج

؛ای یراد هار ود ووت مسرپ یم لا وس تزا "نم

یم نموت رازهدص نیاهک یمید،ای باوج نیاهک

یسرپب لا وس هک هئوت ِتبون شدعب . طسو یراذ

مراد ور هار اتود نیمه نم، "و



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

منک هزات یسفن ات مدیشک نییاپ ار هفحلم .

یرفزدنه و هتسب ار شیاه کلپ نانچمه ارفا

دوب شیاه  شوگ لخاد .

متشاد دوب. هداد داهنشیپ ایرو ار یبیجع ِیزاب

 یواکجنک ؛ای مدرک یم رکف شتبثم هبنجی هب طقف

اما یمدمآ، مریگ یلوپ یمدش،ای فرطرب ما

تشون یتقو

نیرخآ زا نم نک؛ عمج یلیخ ور تساوح طقف "

جنپ ، مداد ماجنا شاهاب ور یزاب نیا هک یرفن

مدرب نویلیم "

گنفت اب هک یرکیتسا کی و دنام زاب مناهد ،

شیارب دوب، هتفرگ هناشن ار شدوخ ی هقیقش

تشون هک مداتسرف

،ای مینک یزاب مینوت یم ؛ هتدوخ اب باختنا قح "

ووت،زا میشب یزاب یبیخِلا کالً مینوت یم

یگب مارب تزور "

دوب یسنجدب بجع ؛ مدرک عمج ار متروص !

متشون

؟ ینوسرت یم یچ زا ور ""نم

مدناوخ ملا، وس ِباوج ورد

مسرپب ور شیلوا منوت یم ، یسرت یمن "!"هگا

یب یتقو دوب هدرک تیارس مناتشگنا هب ناجیه
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مسیونب متسناوت ات مدرک پیات یراب دنچ ، زکرمت

سرپب ""

داتسرف یرگید ِمایپ ، مدوب شلا وس ِرظتنم یتقو و

چیه نیاهک لوا هراد؛ نوناق اتود یزاب "نیا

رازهدص نیاهک مود ؛ تسین ندیسرپ یارب یزرم

هرادن نتفگ  غورد ِشزرا ، نموت !"

مدرک یم رکف یلاهک حرد ؛ مداتسرف نوریب ار مسفن

تشاد مهاوخ شیپ رد ار هدننک  لسک ِبش ،کی

هدادن شماجنا زونه هک یزاب کی ِداهنشیپ اب ایرو

 هجرد یور دوب هتشاذگ و هدرب ار مناجیه ، میدوب

رازه .ی

ِرکیتسا شیارب OK نیلوا ِندناوخ واب مداتسرف

تسب خی میاه گر رد نوخ ، شلا !وس

هابتشا موش هجوتم ات مدرک شهاگن رگید ِراب کی

دوب؛ حضاو الً ماک شلا وس اما ما، هدرکن

؟ یتشاد سکس رفن دنچ ""حاتاالاب

مدرک یعس . نتفر هبباال درک عورش مبلق نابرض

؛ مروایب اج ار مدوخ ،حِلا قیمع یسفن ِندیشک اب

مهدب یباوج هچ مدوب هدنام !

یلکش نیا ، یزاب نیا عورش متشادن راظتنا ًادبا

یارب یزرم دوب هتفگ هک دوب تسرد . دشاب

ارم لا، وس نیلوا نیمه اما ، درادن دوجو ندیسرپ
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دوب هدرک جیگ یدایز !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متشون

یمنمد باوج ""

+ کی ِلماش هک مدناوخ ار شمایپ یتقو 100و

هک مدرب یپ دوب، ندیدنخ حِلا رد ِلیامسا کی و

شدصق ، عقاو ؛رد هدوب هچ شندیسرپ لا وس ِتلع

دلب بوخ طقف ؛ دوبن نم ِلا وس ِباوج ِنتسناد

شنداد باوج ِراب ِریز نم، هک دسرپب هچ هک دوب

منک مامت وا ِعفن هب ار لا وس هک مورن .

هئوت تبون ""

منیشنب تخت یور و موش دنلب تساوخ یم .ملد

وساالمت ِباوج هب ندیسر ملد، ایرو، ِسکعرب نم
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زا ندیسرپ مه، ملا وس نیرت مهم و تساوخ یم ار

ار ملا وس یلکش ره هب اما دوب، زواجت ِماهتا نآ

شنداتسرف هب مدشن یضار ، مدرک پیات .

زا دیاب دیاش ؛ مداتسرف نوریب ارکالهف مسفن

نیا ِندیسرپ و مدرک یم عورش یرگید ی هطقن

رتهب یلکش نیا . رتدعب یارب متشاذگ یم ار لا وس

.دوب

مدرک پیات

؟ یدش جارخا هاگشناد زا ارچ ""

هب ندیسر یارب ، یشوگ ی هحفص هب مدش خیم و

اما دوب ما هحفص یور ریخات اب هک یباوج ؛ باوج

درک یم هیجوت ار ریخات ، شنتم ِندوب .وطالین

مثحب اهداتسا زا یکی زاکالساه،اب یکی "ِرس

هنکمم اه تقو یلیخ هک یلومعم ِثحب هی دش؛

نوا ، ثحب نومه ِتباب اما دایب شیپ کالساه ِرس

نیمه طقف هک ییاج نوا وزا مدش در ور دحاو

هک دعب، ِمرت و یمداد هئارا ور سرد نوا داتسا

کالً اما متسشن شس کال رس زاب دوب، مرخآ مرت

هک یراک ره زا مه نم دوب؛ هداتفا سجلر ماهاب

هرابود . مدرکن غیرد ، شوربآ ِندرب هب یمدش رجنم

طسو دهعت و تسارح یاپ ؛ تفرگ باال نوماوعد

ور هقیتا مدآاه، زا یضعب ِیروعش یب اما دموا
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 نایم ی هرمن هک میدوب مرت یاه  طسو ! هریگ یم

هگید هک دوب شدعب و درک در رفص ور ممرت

هب نوا زا دعب و شغارس متفر . متسشنن مورآ

و هدرک ِمرج هدات و درس سالِح زا هدافتسا ِمرج

و ییاضق عجارم هب دیشک مراک ، هگید ی هدرکن

جارخا مه، "!دعب

ما هدنام زاب ِناهد و دیایب هک متشاد ارالمز یکی

دنک عمج .ار

ِرکیتسا کی و مداد ناکت ار مفیلکت بال ِناتشگنا

تشاد یبیجع ی هیضق ؛ مداتسرف شیارب ناهد یب

شجارخا تشپ !

متشون

؟ شاهاب هگم یدرک یچراک ""

ار یکنکداب ،حِلا داتسرف هک یمایپ ِندناوخ واب

دندوب هدز شنزوس هک مدرک ادیپ .

عفالً ؛ یسرپب تیدعب ِلا وس ِناونع هب ینوت "یم

هنم تبون !"

ادخ . یشوگ ی هحفص هب مدنام هریخ ، سرت اب

دسرپب تساوخ یم هچ نیاراب هک تسناد .یم

یاه  تیاس نوا زا ملیف هی هک یراب نیرخآ "

؟ هدوب یِک ، یدرک دولناد نجهتسم "

یمن رکف نیا هب دوب! یروعش یب ِسنجدب بجع
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؟ میوش یم مشچ مشچرد ، راگزور یادرف ام هک درک

دص ، ندادن  باوج اما مهد یمن باوج مسیونب مدمآ

شیپ روط  نیمه رگا و دروخ یم بآ میاپ ناموت

متخاب یم ینویلیم دنچ ، یزاب ِنایاپ ،ات تفر .یم

شیاج وهب مدرک کاپ ار مدوب هتشون هک هملکیا

متشون

شیپ هام _ود یکی ""

شمداتسرف ، مدوب هتسب ار منامشچ یلاهک حرد !و

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دنچ ، مداتسرف مه ار مایپ نآهک زا دعب یتح

یتقو و متشاد هگن هتسب ار میاه مشچ یا هیناث

دوب هتشون مباوج رد ایرو ، مدرک زاب

دساف ِتسود لوپ "!"
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مدرک توف نوریب هب ار مسفن .

تشون

؟ یراد یچ دیدج ِملیف ""

ندیدنخ حِلا رد ِرکیتسا کی شدنب  تشپ و

داتسرف .

متشون شباوج ورد مدرک شراثن ملد رد یشحف

شیسرپب تیدعب ِلا وس ِناونع هب ینوت "!"یم

مسرپب هچ هک مدرک رکف نیا دعب،هب !و

رگید ، یفرط .زا میدوب هدرک عورش ار یدب ِیزاب

 هدننک  هناوید وساالِت نآ زا یکی تساوخ یمن ملد

متسناد یم ، رگید فرط وزا دسرپب نم زا ار شا

ما یواکجنک ِعفر یارب تسا روج تدش هب تیعقوم .

هک دوب لا حم نم، و دوب نم تبون حلا ره هب

منزب مهب ار یزاب .حاال

تساوخ یم ملد ملا. وس ِباختنا یارب مدرک رکف

یم دیاب هچ اما ؛ یلصا ِلا وس نآ ِغارس مورب

یدرک زواجت رتخد هی هب وت هک هتسار ؟" مدیسرپ

هب هک هدش حاال "ات مدیسرپ یم ثمالً ؟"ای

؟ ینک زواجت یسک "

یم مدب هشیمه دوب! هدش ینکدرُخ  باصعا ِطیارش

و دورن شیپ نم ِعفن هب یزاب کی نآهک زا دمآ

مرس هک مدرک یم سح ، یراک ِلوا نیمه حاال،
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دور یم کاله دراد !

متشون شیاج وهب مدش ملا وس یبیخِلا

هیچ؟ اضر اب تلکشم ""

مه لا وس نیا ِباوج متشاد راظتنا یلاهک حرد و

اجرد دوش، رهاظ ما هحفص یور رید ، یلبق ِدننام

تشون

نیا مدب؛اب حیضوت حبص ات دیاب ور یکی "نیا

وت عفن هب نموت دص ، باسح "

ار مراکفا زونه و مدرشف مه یور ار میاه بل

ما هحفص یور شلا وس هک مدوب هدرکن روج عمجو

.دوب

؟ یدرک تاک دوعسم اب ارچ ""

متسشن تخت ِنایم و مدش دنلب .

یراظتنا هچ ًاعقاو ! مدوب هداتفا یریگ بجع

مداد یمن باوج هک دوب مولعم ؟ تشاد !

متشون

یمنمد باوج ""

+" یاوتحم اب مایپ کی و200و الکی کی "و

متفرگ هدنخ ِلیامسا .

شمدیسرپ یم نیاراب هک ادخ وهب دوب نم ِتبون !

یدنب هلمج . مدرک شکاپ ارو ملا وس متشون هدراب

ریگ یطیارش دب رد . مداد رییغت ار شیاه هملک و
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مدوب هدرک .

هک دیسر یم رظن هب . مداد ارفا هب ار مهاگن

شیاه  شوگ رد زونه اه یرفزدنه اما هدرب شباوخ

دندوب .

متشون ایرو یارب

مراد راک هظحل دنچ ""

نامز مدوخ یارب هقیقد دنچ ، مایپ نیا واب

مدیرخ .

بآ یناویل و متفر هناخزپشآ وهب مدش دنلب

ردق نآ هک یمندش مرواب . مدرک رپ مدوخ یارب

دشاب هدش عوضوم نیا ِریگرد منهذ .

شیاوتحم و مدرک رپ هرابود ار هدشما خیلا ِناویل

هناخزپشآ رد مدق دنچ شدعب و مدیشک رس ار

مزغم دیاب،رد هک یقافتا نآ هرخ وباال متفر هار

؛ ندیسرپ یارب مدرک ادیپ یبوخ ِلا وس . داتفا

اما دندوبن نیگنس شیاه هملک هک یلا وس

دیاب هک دوب ینامه شیاوتحم !

قاتا هب متشگرب و مدرک اهر ار ناویل .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک
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هرخ ارباال ملا وس ، یدنب هلمج رییغت راب دنچ زا دعب

مداتسرف .

؟ دوب یچ شتلع ، یدش تشادزاب هک یراب نیرخآ ""

زا یکی مه زاب و دوب هتفر باال هرابود مناجیه

متشاد ارالمز بآ ِرُپرَس یاه  ناویل .نآ

ور؟ نیا ینود یم اجک ""زا

شمایپ هب باوج ورد مداد تروق ار مناهد بآ

متشون

مسرپب هک هنم تبون ًاتدعاق "!"االن

ما یشوگ ی هحفص یور ، هیناث دنچ زا دعب شباوج

دوب؛

؟ ینودب شا  هرابرد داوخ یم تلد ًاعقاو ""

دوب هدیسرپ یلا وس بجع . مناج هب داتفا کش !

نآ ات هک ًاملسم ؟ منادب تساوخ یم ملد ًاعقاو

نیرخآ اما دوب نیمه ما هتساوخ اهنت ، هظحل

دیدج ِبارطضا کی دوب! یبیجع ِروط کی شمایپ
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شدعب و تفگ یم دنکن ؛ تخیر یم مناج ...هب

یوزارت هفکی . مهد مظن ار مراکفا مدرک یعس

سپ دوب؛ نیگنس ، نتسناد ِعفن هب متامیمصت

ی هحفص هب مدنام هریخ ، رظتنم "هلب"و متشون

ما یشوگ .

ِراظتنا رد هک یتاظحل نآ دوب، یبیجع ِتاظحل

مدرب یم رس ،هب دهدب دوب رارق هک یباوج .

کشخ مناهد و مدرک یم سح ار مبلق نابرض

هب مه ایرو و تشذگ یم دنک نامز دوب. هدش

یم قیوعت هب ار نداد  باوج تشاد یبیجع ِزرط

یپیات حِلا رد ِتیعضو مه باال نآ یتح ؛ تخادنا

دنک شوخ ار ملد هک تشادن دوجو .

نتفرگ  تدش حِلا رد هظحل هب هظحل مبارطضا

لگهام و تشاد دوجو یزیچ طسو نیا سپ دوب؛

تفگ یمن غورد !

 هحفص هب دیدج ِمایپ کی ِیناهگان ِندش هفاضا اب

هک دوب تسرد ؛ مدرک عمج ار مساوح تچ، ی

اما ، متشاد ار یباوج نینچ ِنتفرگ ِراظتنا

یخی ِبآ لطس ِمکح ایرو، ِدوخ ِنابز زا شندینش

شا خیلا مرس یور هراب کی هب هک تشاد ار

دندرک .

فنع هب زواجت ِماهتا ""هب
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 سفن دادعت هنیسما. یور مدنادرگرب ار یشوگ

هراچیا دوب. هدش مک ناشقمع دایز،و میاه

رد ار هناخزپشآ ِهار هرابود نآهک زج متشادن

ِناویل کی و مشکب رس بآ یناویل ؛ مریگب شیپ

مروایب قاتا هب مدوخ اب مه .رُپ

ی هحفص هب هرابود یتقو ، اهراک نیا ِمامتا زا دعب

ِمایپ چیه ، مراظتنا الِف خرب ، متشگرب نامتَچ

دوب نآالنی اما شتیعضو ؛ متشادن ایرو زا یدیدج .

و مدیشک ما یناشیپ اتباالی هرابود ار هفحلم

هب مساوح . متفرگ راک هب پیات یارب ار مناتشگنا

مدیسرپ یتقو دوبن تبون ِتیاعر و یزاب

؟ یدش ماهتا عفر هک دش یچ ""

متفرگ باوج بجعت ِلا مک ورد

تفرگ سپ ور شتیاکش یکاش ""

یتخبدب وهب مدز کلپ مه رس تشپ راب دنچ

مدرک پیات

؟ تفرگ سپ هک دش روطچ ""

رید یلیخ یلیخ یلیخ داد؛ ار مباوج رید یلیخ .

هریگن شسپ تشادن یموزل ""

؟ دوب یباوج هچ رگید !نیا

ار وساالمت روط  نیمه دیاب متسناد یمن . مدش جیگ

ملد هک هتبلا منک؛ فقوتم ار ندیسرپ ای مسرپب
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نیا نیااجورد متساوخ یمن دوب؛ ندیسرپ هب

منامب قلعم ، هظحل .

ار تقیقح دوب رتهب یمداد، باوج تشاد هک حاال

مدیسرپ و منادب

؟ یدوب هدرک یچراک وت هگم ""

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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مداتسرف نوریب تدش هب ار مسفن ، شلا سرا .واب

مایپ دوب؛ هدش یروط کی شیاه  نداد  باوج رید

ًادبا ، نامنایم ِوج و دندوب هدش هاتوک مه شیاه

دوبن بوخ .

دش رهاظ ما هحفص یور شباوج هرخ .باال

هتسرد تفگ یم ملقع هک یراک نومه ""

ِنایم متسشن مدز؛ سپ ار هفحلم و مدش دنلب
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شیپ هچره . مدناوخ راب دنچ ار شباوج و تخت

مدش یم جیگرت و جیگ ، متفر .یم

ار هملکما نیلوا زونه اما مدرک پیات هب عورش

داد مایپ هک مدوب هتشونن لماک مه

تبون وحاال یدیسرپ هفاضا ِلا وس هسات . هسب "

یدب باوج ور اتراهچ هک هئوت "

کشخ مه زاب میولگ ؛ دندنام تکرح یب مناتشگنا

راهچ زا لا وس نیلوا ِندش رهاظ اما دوب، هدش

هک دش نآ زا عنام ، دسرپب دوب رارق هک یلا وس

مربب بآ ِناویل ِتمس هب تسد .

؟ هتفگ تهب لگهام ور تشادزاب ِنایرج ""

اب شلا وس نیا ِسح . مدرشف مه یور ار میاه بل

هک دیسرپ یم ار اه یلبق ؛ تشاد قرف اه یلبق

ار یکی نیا هک دوب صخشم اما مهدن باوج

هدیسرپ ، باوج ِنتسناد یارب ًاقیقد .

هب تسناوت یم هک لگهام زج ؛ مداد تبثم باوج

؟ دشاب هتفگ نم

یمن قرف هیضق مه مهد یمن باوج متفگ یم رگا

غورد هب شباوج رد دوبن رارق حلا ره درک؛هب

"هن میوگب ".

دیسرپ ار یمود هلصاف ،بال مباوج ِنداتسرف اب

تهب یچ هگید ، زواجت ِماهتا و تشادزاب "هبزج
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؟ هتفگ "

؟ تشاد دوجو مه یرگید ِزیچ رگم !

متشون

هتفگن یا هگید زیچ ""

ِتلا ح زا نامتیعضو ؛ نامیاه مایپ هب مدنام هریخ و

ییوجزاب یوب و گنر و دوب هدش جراخ یزاب

دوب هتفرگ .

درک؛ مجیگ یدایز شموس لا وس

؟ هتفگن تهب یزیچ ناغمرا درومرد ""

؟ دوب هک رگید ناغمرا ؟ ناغمرا

متشون ددرم

هیک؟ ناغمرا ""هن؛

منامب تکاس دش ثعاب شباوج و

هدشن مومت وساالم زونه "!"

و مدرک ادج ما یشوگ ی هحفص زا ار مناتشگنا

ریگرد ار منهذ و دیسرپ ار شلا وس نیمراهچ ایرو

داد مرارق یتیعضو دب ورد درک

؟ مزواجتم هی نم ترظن ""هب

حملا تسناوتن مه بآ ِناویل نآ یتح . مدروخ اج

دروایب اج .ار

هک "هلب"، متفگ یم رگا دوب. هدیسرپ یبیجع لا وس

"هن متفگ یم رگا ؛ مدوب هدرک یفاصنا یب یدایز "،
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ِدر یارب دالملی زونه نوچ ، مدوب هتفگن تسار هک

باوج " متفگ یم مه رگا ؛ دوبن یفاک عوضوم نیا

نیا و دیگنل یم راک یاج کی مه زاب ،" مهد یمن

شلا وس هب تبسن مباوج هک درک یم اقلا روط

ما هتفرگ رارق تیروذعم رد نوچ و تسا تبثم ،

یم دیاب هچ سپ . شمیوگب ًامیقتسم مهاوخ یمن

؟ متفگ

متشون ، ندرکرکف و ریخات اه هیناث زا دعب

یمدآ مباوخ ""نم

؛ متفرگ ار شمایپ اج ورد

ورس هدب ور نم باوج ""

شمایپ ؛ مدرک توف نوریب هب ار کالهفما سفن

؟ تخیر مناج هب ضیقنودض ِتاساسحا ردق نآ ارچ !

یعم ال قیاقش #
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کی ؛ تشاد دوجو مه یمراهچ ی هنیزگ االً متحا

ره ِنتفگ هک یدوجوم ی هنیزگ هس نآ زج ، باوج

دهد رییغت ار طیارش دوبن رارق ، ناشمادک .

دوب،و مرس رد نآهچ ِندرک پیات هب مدرک عورش

رییغت و مدناوخ ار میاه هلمج راب نیدنچ یتقو

و شلا سرا واب شنداتسرف هب مدش یضار ، مداد

مه رگید کیراب یبآ، ِکیت ود نآ ِندش رهاظ

شمدناوخ .

بخ هک هراد دوجو وت ِدرومرد یلئاسم یرس "هی

هکرد لباقریغ و گنگ مارب ، یاوخب ور شتسار .

منک لوبق ور تیتسود ِداهنشیپ نیاهک زا لبق نم

ور هدش هتفگ هکاالن ییاهزیچ نیا همهی ،

نوشنتسنود ِدوجو واب متسنود یم تدرومرد ،

نیا هب نیا ؛ میشاب تسود مه اب هک مدرک لوبق

نینچ مه وحاال مدرکن تتواضق نم هک هینعم

ماه مشچ اب یممد حیجرت نم منک. یمن یراک

مشچ هک ییاج وات ماه  شوگ اب مرب،هن شیپ

یم همادا ، دننکن تباث ملقع خالِف ور یزیچ ماه

"مد

هب شنداد باوج یا هیناث دنچ ؛هنهک دادن باوج

زا دعب و دادن باوج ؛هن،کالً دتفایب قیوعت
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مه هحفص باالی نآالِنی ِتیعضو ، هقیقد ود_هس

داد شدیدزاب نیرخآ ِنامز هب ار شدوخ یاج .

شوماخ ار قاتا ِغارچ دعب، و ما یشوگ ی هحفص

ِندروآرد و باوخ  غارچ ِندرک نشور واب مدرک

شیور وتپ ِندیشک و ارفا یاه  شوگ زا یرفزدنه ،

متخت هب متشگرب .

مدعاس دوب. تان یبعاال نانچمه ما یشوگ ی هحفص

ِنودب مدرک یعس و متشاذگ میاه مشچ یور ار

هدش لدب و در نامنایم هک نآهچ هب ندرکرکف

مه میاه کلپ مدز، روز هچره اما مباوخب دوب،

ندیباوخ هب دسرب هچ ، دندشن نیگنس !

وهب مدرک زاب ار منامشچ و مدیخرچ ولهپ هب

تساوخ یم ملد . مدرک هاگن ارفا ِتروص ِریوصت

ار شدیفس خرسو و مرن ِپل و منک زارد تسد

م ِسکعرب هک شیاه مژه هب . مریگب مناتشگنا ِنایم

شا هرهچ . مدرک هاگن ، دندوب دنلب و رِف نم، یاه ژه

زا هک یتیموصعم ؛ تشاد یصاخ ِتیموصعم

دوب هدرکن شکرت حلا، هب ،ات یگچب .

هک مدرک یم هاگن شتروص هب نانچمه متشاد

میارب یمایپ نآهک یاوه هب . دیزرل ما یشوگ

یارب مدرب شلا ب ِریز تسد ، تسا هدش هداتسرف

هک درک منئمطم ، شندیزرل نانچمه اما شنتشادرب
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تسا ندروخ گنز حِلا رد یشوگ .

نآ ِیسیلگنا ِفورح وهب شمتفرگ متروص لباقم

مدوب هدرک شا  هریخذ ایرو ِمسا یاج هب هک ،هچ

مدنام هریخ .

؟ تفرگ یم سامت تشاد ارچ

متشون شیارب هلصاف وبال مدرک در ار شسامت

منک تبحص منوت یمن ""

مدوب شباوج ِرظتنم هک یا هظحل تسرد ،و

؟ دوب شا هچ ! تفرگ سامت ًاددجم !

هنوخ "وت مدرک پیات نیاراب ارو سامت مدرک در

منزب فرح منوت یمن ؛ نباوخ همه "

مناهد ، متفرگ هک یباوج دعب،اب ی هظحل دنچ و

دنام !زاب

ماهاب ینوتب هک یمهش ادیپ ییاج هی ًامتح "

ینزب فرح "

یعم ال قیاقش #
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دوب یمهفن نابز بجع !

شسامت ی هطساو هب موس ِراب یارب هک ما یشوگ

تمس ،هب نیچرواپ و مدز رانک ار هفحلم ، دیزرل

متفر هناخزپشآ .

ِنتسب واب دوب دایز قاتااه اب هناخزپشآ ی هلصاف

ار ایرو ِسامت ِباوج یمدش االً متحا ، شَرَد

منک شراثن ازسان دنچ و مهدب .

و مدرک سمل ار گنر زبس ِنوکیآ ، متسب هک ار رد

مدیسرپ ، سامت ِیرارقرب ِضحم :هب

منک؟ تبحص منوت یمن یمنمگ هگم وت؟ هتچ _

دیسرپ یلا یبیخ :اب

؟ ینک یم یچراک یراد االن سپ _

نآهک زا لبق و مدرک توف یشوگ رد ار مسفن

داد همادا ، میوگب یزیچ :

مینزب فرح ؛ نداد مایپ زا مدش هتسخ _!

مدرک تشرد ار منامشچ :

نتفرگن نومزا هک ور ادرف _!

دوب توافت یب نانچمه نم، الِف خرب شنحل :

ریذپ  تیلوئسم ؛ ییوت شرصقم و یمنهرب مباوخ _
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شاب !

حِلا ورد مدیشک نوریب ار زیم ِیلدنص نیرخآ

متفگ نتسشن :

یرایع مامت ی هناوید هی !_وت

مدرک یمن هابتشا دوب؛ نیگمغ شیادص !

یدینش ور هلثملا برض نوا ًامتح _!

دوب شیادص ِیپ نانچمه مساوح :

؟ مودک _

دنیبب هناوید وچ هناوید یمهگ هک ینومه _...!

؟ دوب تحاران ارچ ؛ مدرشف مه یور ار میاه بل

نکمم ِباوج نیرت  یقطنم هک نم ؟ مباوج ِرطاخب

مدوب هداد شلا وس نیرخآ هب !ار

هگید وگب یزیچ !_هی

مدرک زاب ار میاه مخا :

؟ مگب یچ _

تفگ یا، هظحلدنچ یثکم زا :دعب

سرپب لا وس ! هئوت تبون _!

ِنداد همادا ، متساوخ یمن هظحل نآ هک یزیچ اهنت

متفگ و دوب یزاب :نآ

هگید !_یبیخلا

سپ ار مفرح ، مدیسرپ هک یلا وس اب هلصاف بال اما

متفرگ :
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؟ یتحاران ارچ _

دوب قلطم توکس ، شیادص ی هنیمز :

متسین تحاران _.

مدیسرپ و ما یرانک ِراوید هب مداد هیکت ار مرس :

؟ هیلکش نیا تادص ارچ سپ _

؟ هیلکش _هچ

متفگ ار تقیقح :

یتحاران منک یم ساسحا _!

؟ هراد یتیمها هچ ؛ مشاب _!

؟ دوب شگرم هچ زاب

متفگ :

؟ هشاب هتشادن تیمها یچ یارب _

و وطالین ِتوکس کی دوب؛ توکس شباوج

نکدرخ  باصعا !

مدز ادص ار شمان :

ایرو _!

مدینش ریخات اراب شباوج :و

!_هلب؟

متفگ و مداد مظن ار مراکفا :

دیاش . هفرطود ِیتسود هی ؛ میتسود مه _اماب

هب ملیفاه ِگولا ید ِهیبش یممگ، مراد هک یزیچ

نتسه مهم هگید مه یارب اه تسود اما ، هسرب رظن
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مغاهو ؛ نوشتاساسحا ؛ نراد هک ؛حیلا

رپ یارب طقف وت اب مه نم . نوشاه یلا حشوخ

 نومه . مدشن تسود میگدنز خِیلا یاهاج ِندرک

منک باسح تور منوت یم یتفگ مهب وت هک روط ،

ینک باسح نم یور وت، هک ماوخ یم منم .

ایرو ِیشوخ لد یارب ار یدعب هلمجی متسناد یمن

و دض ِتاساسحا ِندرک یضار یارب ای متفگ

مدوخ ِضیقن :

یمدآ هچ هیقب یارب وت هک هراد یتیمها _هچ

هک یتقو ات نم ؟ نگب ایچ تدرومرد ای یشاب

ِرابخا ِمامت زا غراف ، ینزب یبیسآ مهب هشابن رارق

متتسود هراد، دوجو تدرومرد هک یدب !

؟ هشاب تسرد مدروم رد ماهتا نوا هگا یتح _

لا حم ماهتا نآ . دوبن تسرد . متسب ار میاه کلپ

دشاب تسرد هک .دوب

دوبن . دوبن تسرد . مبلق هب مدرک عوجر ...!

____

موس لصف نایاپ .

یعم ال قیاقش #
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مراهچ لصف

لگهام !..._یمامگ

رپ ِناهد نامه واب درک ادج پات پل زا ار شرس ،

دیسرپ :

هیچ؟ _!

هبعجی زا یمین حلا، هب ات شیپ تعاس مین زا

دوب هدرک خیلا ار ینیریش !

هک حاال اما ملا وس ِندیسرپ یارب مدوب ددرم

ِنامز دوب، فلتخم ِعوضوم دنچ ِترپ شساوح

یتقو هب تبسن دوب لا وس ِندیسرپ یارب یرتهب

یمدش عمج شساوح ِگناد شش .هک

دشاب یسح ره زا خیلا منحل و ادص مدرک یعس

مدروآ نابز رب ار ملا وس هرخ باال یتقو :

نتشاد یتانایرج هی ایرو اب هک یرتخد نوا ِمسا _

؟ هدوب یچ ،!

متمس الًهب ماک و دیشک پات پل زا تسد

دش فقوتم مه شناهد تاکرح یتح ؛ تشگرب .



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دیسرپ شدعب و درک مهاگن :

؟ یتانایرج _هچ

نم و یممنز فرح هچ زا مراد تسناد یم بوخ ،

یتقو دیخرچ یمن " زواجت هملکی" یادا یارب مناهد

متفگ :

یدرک فیرعت رفس وت هک یا هیضق نومه _.

دنادرگ متروص رد ار شهاگن :

؟ یاوخ یم یچ یارب ور هرتخد مسا ؟ هگم روطچ _

لگهام زا شندیسرپ ؛ مدرک یم یکسیر نینچ دیابن ،

نیا تساوخ یم رگا ًاصوصخ ، دوبن یتسرد میمصت

دوش قیقد روط !

متفگ و متفرگ یسفن :

یروط  نیمه _!

هک مدرک اعد لد رد دوب. یلا وس نانچمه شهاگن

لگهام ِندز رود هک هنرگو دسرپن یرتشیب ِزیچ ،

دوب ایند ِتخس یاهراک ِءزج !

مراودیما ، هبعج نآ زا رگید ِینیریش کی ِنتشادرب

تسین یدج مه اهردق نآ هک درک .

ار شیادص نم، و شپات پل ِفرط هب تشگرب

دوب هدناپچ کیاج هک ینیریش نآ ِندروخ ِرطاخب

مدینش تخس ، شناهد :رد

منومگ هب ناوغرا ؛ منود یمن _!
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همادا هظحل دنچ زا دعب لگهام و متسشن فاص

:داد

نیمه منک یم رکف ور. شمسا ًاقیقد تسین مدای _

هشاب ناوغرا !

دوب ینامه ناغمرا سپ ؛ مداتسرف نوریب ار مسفن

مدرک یم ار شرکف !هک

متشگ  یمرب دیاب . متفگن لگهام هب یرتشیب ِزیچ

مه ار راک نیمه دعب ی هظحل دنچ و مراک ِرس

دوب هدش ریگرد یبیجع ِزرط ،هب منهذ اما مدرک .

هک یلیاف ؛ مپات پل یاپ متسشن و متشگرب مقاتا هب

عورش نآهک زا لبق اما مدرک زاب ار متساوخ یم

ی هحفص وهب مدش تسد هب یشوگ منک، راک هب

همه نیا مدرک یمن کرد . متفر ایرو ِمارگاتسنیا

ِرخآ هلمجی نآ زا دعب اما تسیچ یارب یزاب  سیلپ

هدش یبیجع ِروط کی ، نامشیپ بش دنچ هملای کم

مدوب !

هدش مامت یبیجع هلمجی بش،اب نآ هملای کم

مساسحا و لقع ِنایم متشاد هک هظحل نآ ،دوب.

واپ تسد هدننک عناق ِباوج کی هب ندیسر یارب

هب مدوب هدرک عوجر هک یا هظحل نامه مدز؛ یم

یفنم شندوب راکهانگ یارب مبلق ِباوج و مبلق

یم ناغمرا ِدای ور نم "وت دوب هتفگ ایرو دوب،
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یارب " ناغمرا " ِمسا ِندینش و هلمج نآ "و یزادنا

دوب هتخادنا زور نیا هب ارم بش، نآ رد مود .ِراب

یارب دوبن نئمطم لگهام هک "ی ناوغرا "ً اال متحا

اما دوب؛ " ناغمرا " نامه ، شمان ِتسرد ِیروآدای

نم ؛ تشاد دوجو طسو نیا هدنهدرازآ ی هتکن کی

؟ متخادنا یم مدآ نیا ِدای هب ار ایرو دیاب ارچ !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#123

هک ناگدنوش لا بند ِتمسق یور 76 رتشیب مه ات

مدز هبرض ، دوبن .

هاگن دوب تسیل ِلوا هک مدوخ ِیدیآ و مان هب

مدرک عورش ووج تسج ِتمسق رد شدعب و مدرک

ود زا رتشیب زونه اما فورح ِندرک پیات هب

ِفرح "A" شدعب "R"و هک مدوب هدرکن دراو ار
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ِمان "Armaqan72" دمآ رد شیامن .هب

مدنام هریخ ، هدشداشگ ینامشچ و زاب یناهد اب

یلیخ یلیخ دوب؛ بیجع ما؛ یشوگ ی هحفص هب

دوب بیجع !

هک مدش یا هحفص دراو و مدرک سمل ار شمان

شجیپ ِیفارگویب تمسق رد یزیچ چیه دوب! لفق

یلوا هک کچوک ِلکش هس طقف دوب، هدشن هتشون

دوب تکار کی یموس و راتیگ یمود ، اداناک ِمچرپ

نامکرتشم ی هدننک لا بند مه شریز ؛ تشاد دوجو ،

یمداد ناشن دوب، ایرو نامه هک .ار،

ِلکش هب منهذ . مدرک توف نوریب هب ار مسفن

هب هیبش یمان ، لگهام دوب. هدش ریگرد یبیجع

ِماهتا نآ ایرو دوب؛ هدروآ نابز هب ار ناغمرا ِمان

ار یراک هک تفگ یم و درک یمن راکنا ار نیگنس

وزا تسا تسرد هتفگ یم شلقع هک هداد ماجنا

هک متخادنا یم یسک ِدای هب ار نم،وا یفرط ...

متشگرب و مدرک شوماخ ار یشوگ ی هحفص

نم هک دوبن ینآ هیضق هک ًاملسم . مپات پل غارس

ِروضح تسناوت یم یزیچ هچ هنرگو ، شمتسناد یم

رگیدمه ِیصخش یاه  هحفص رد ار ناغمرا و ایرو

دنک؟ هیجوت !

هب برض و روز هب ار مساوح مامت ، راهان ِنامز ات
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ًاهاگ هک موش نیا ِرکنم یمندش اما ، مداد مراک

دیابن هک ییاهاج نآ هب دیشک یم رپ منهذ .

یردق نآ عقاو ؛رد مدروخ لگهام اراب راهان

شیاذغ ِندروخ یارب اج هک دوب هدروخ ینیریش

ار لگهام ِتخپ  تسد هک ًاملسم نم، و تشادن

متشاد میمصت هک ییاذغ هب مداد یم حیجرت

مهد ششرافس .

دیاب ؛ میدنارذگن تقو ، راهان ماگنه هشیمه ِلثم

هب هک یلوق ِقبط و مقاتا هب متشگ  یمرب رت عیرس

رتدوز هچره ار ممامت  همین ِراک ، مدوب هداد شرآ

مدرک یم مامت .

هب ما هزور هس ِرفس زا لا وس دنچ طقف لگهام

نکمم مجالِت نیرت  هاتوک نم،اب و دیسرپ هناخ ،

ییاه مایپ ِیپ مساوح هک ارچ ؛ مداد یم ار شباوج

یم هدیدن نم، و یمدش هداتسرف میارب هک دوب

تسایرو ناش  هدنتسرف هک متسناد .

هک ییاه مایپ ِمامت ِباوج ،رد مقاتا هب نتشگرب اب

لوغشم هک متشون ، مدوب هدرک ناشتفایرد ایرو زا

نآ زا دعب و مریگ یم سامت بش و متسه راک هب

و دیدج ورپژهی یور متشاذگ ار مزکرمت ِمامت ،

مدرک راک برض کی ، متسناوت هک نآاج .ات

،هب مدوب هناخ هک ینامز  تدم ِمامت یمدمآ؛ مباوخ
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رگید لوا، زور ِیرهظ ِرس ِباوخ نامه زج

عقومرید مه بشید ؛ مباوخب بوخ مدوب هتسناوتن

هتفر تخت هب باوخ یارب یتقو و مدوب هدیسر

هدنامن حبص هب رتشیب یتعاس جنپ _ راهچ هک مدوب

کرت ار تکرش همه زا رترید حلا، نیا دوب؛اب

مدرک .

اب هاتوک هملای کم کی هناخ، هب تشگرب ِریسم رد

هانپ مامح ،هب ندیسر ِضحم وهب متشاد ایرو

رکف واب مدروخ یماش رصتخم ، شدعب و مدرب

دوخ هب ار منهذ هک یدیدج ِتاعوضوم هب ندرک

متفر باوخ دوب،هب هدرک لوغشم !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#124

زا لبق هک مدوب یرفن نیرخآ نم، و دوب هبنش جنپ
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مدرک یم کرت ار تکرش متشاد یلعدان .

یدایز ار ممسج و نهذ ، هدرشف ِراک زور دنچ

یحیرفت چیه نیاهک ِنتسناد و دوب هدرک هتسخ

تفرگ یم ار حملا یمک ، تسین مراظتنا .رد

دوب هدرک کرت ار تکرش هشیمه زا رتدوز لگهام .

شدوخ ِلوق هب یاه  ینامهیم نآ زا یکی هب

شرآ دوب. توعد یجاح هناخی ِ " رَبرس  هلصوح "

رد مکرت یمدز؛ کوکشم یدایز ، اهزور نیا مه

شدوخ زا یربخ وهن یمدش شیادیپ تکرش

سیلا زا .دوب،هن

بقع هب یمک ار ما یلدنص و متسشن نامرف تشپ

پات پل ِتشپ موادم یاه  نتسشن ؛ مدرک تیاده ،

دوب هدروآ هوتس هب ار متارقف نوتس .

و متفرگ نیشام ِیلا تیجید ِتعاس زا ار مهاگن

مدرک تکرح .

یطابترا چیه ایرو اب هک دوب یزور ود_هس

یردق هب مه نم و دوب هتفرگن سامت . متشادن

ادیپ یتصرف هک دوب ریگرد منهذ و غولش مرس

راک نیا یارب مدوب هدرکن .

ِمامت متساوخ یمن اما مدوب هتسخ هک دوب تسرد

کی ملد . منارذگب تحارتسا وهب هناخ رد ار مبش

راودیما و تساوخ یم کچوک دنچ ره ِحیرفت
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دشاب هتشاد تقو شیارب ایرو هک مدوب .

هک یدازآ یاه قوب وهب متفرگ ار شا  هرامش

لصو هب دندش رجنم ناشرخآ یاه  سفن رد تسرد

مدرپس شوگ ، سامت ِندش .

یم شوگ هب یغولش رایسب ی هنیمز زا شیادص

دیسر :

ورس؟ منوج _

یداع میارب شنابز زا ممان ِندینش . مدرک سالم

یروط "،"ر"و"واو"ار نیس " دوب دلب یمندش؛

یسک چیه منک ساسحا نم هک دناشنب مه ِرانک

تسا هدزن ادص ار ممان هباتحلا وا زا رت صاخ .

دیسرپ مباوج :رد

؟ یبوخ _

مدرک رکشت حلا نیا ؛اب مدوبن هن، هک بوخ :

؟ یبوخ وت . یسرم _

دوب مبش نآ ِیرایبدَب یاضما داد، هک یباوج :

منوت یمن هروج چیه ما. یجاح ی هنوخ _نم

منوچیپب .

یدایز نم، و هدزما گنز ارچ هک دوب ربخاب راگنا

هناخ دوب هتفگ هک لگهام ؛ مدوب هدرک یساوح یب

دنراد توعد یجاح !ی

متفگ ، هاتوک یثکم زا :دعب
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یم یچراک منیبب مدز گنز . هرذگب شوخ . موهوا _

ینک .

هرذگ یمن هک شوخ _!

مداد نابایخ هب ار مساوح .

شکرد ، درذگ یمن شوخ دیوگ یم یتقو یمدش

و هناخ رد شیپ زور دنچ نیمه مه نم منک؛

دوب هتشذگن شوخ و مدوب ما هداوناخ ِنایم .

متفگ ملیم ِمغر یلع :

یمنمش تمحازم _.

مدینش ار شیادص :و

تمنیبب متشاد تسود _.

دش یبرناژیرت میادص :

هگید ِتقو کی یارب هشاب _.

؟ ینک یم یچراک ور بش _وت

؟ نداد  ماجنا یارب رگم متشاد مه یراک !

متفگ :

نداد  ماجنا یارب مراد دایز ._راک

عطق رگید هلمجی _ود یکی اراب سامت ، شدعب و

 مرگرس ِبش کی ِنتشاد یارب مدرک یعس و مدرک

منک باسح مدوخ یور طقف ، هدننک !

هب یتقو ره زا رترید و دندوب غولش اه نابایخ

دایز هک یزیچ ؛ تشادن یتیمها . مدیسر هناخ
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دوب تقو ، شمتشاد .

ًامتح . متفرگ شود هناخ، هب ندیسر ِضحم هب

تخاس بوخ ِبش کی یمدش مه ییاهنت !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#125

و منک تسرد مدوخ یارب بوخ ِماش کی یمدش

مهد شوگ میاه  گنهآ هب شندرک هدامآ ِنیح .

دوب؛ یبوخ ی هنیزگ مه دیدج ِملیف کی یاشامت

ادرف ِسرتسا ِنودب ، تحار ِباوخ کی مه شدعب

ناشکوک ، هقیقد جنپ ی هلصاف اب هک ییاه آالمر نآ و

دشاب یا همانرب ی هدننک  لیمکت تسناوت یم ، مدرک یم

مدوب هتخیر مدوخ یارب .هک

یاتساپ کی تساوخ یم ملد مدش؛ راک هب لوغشم

دنچ هک ینامه منک؛ نامهیم ار مدوخ هزم  شوخ
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مارگاتسنیا رد ار شا هیهت زرط یویدیو ، شیپ زور

مدوب هدرک هریخذ و هدید .

 هنارت نآ زا یکی و مدرک نشور ار شخپ هاگتسد

ًادبا شیاوتحم هک رناژیار شوخ و دیدج یاه

و مدرک یلپ ، تشادن نم ِزور و حلا هب یطبر

هک ییاتساپ ی هیلوا ِداوم ِندرک هدامآ ِغارس متفر

یرفعج هبزج منک. شتسرد مدوخ یارب دوب رارق ،

ِنودب ًامتح ؛ متشاد ار شا  هیلوا داوم همهی

یمدش هزم  شوخ مه یرفعج !

و روتسد ِقبط شندرک تسرد هب مدرک عورش

روج کی دیاب ؛ مداد لوط ار شا  یزاس  هدامآ ، ًادمع

هن؟ ای مدرک یم رُپ ار مبش !

هَد هب دوب هدنامن یزیچ دش، رضاح هک مماش !

شندید هب میمصت لبق زا هک یلا یرس ِلوا ِتمسق

میاتساپ ِباقشب واب مدرک دولناد ار مدوب هتفرگ

الهقما عدروم ِکیس کال ِرتسلد گرزب ِناویل کی ،و

نامه و نویزیولت لباقم ی هپاناک یور متسشن

هلصاف هکبال درک مبذج یردق نآ لوا ِتمسق

نآ بیجع و مدید شدنب  تشپ مه ار مود تمسق

یمندمآ مباوخ چیه .هک

 هقیقد نیرخآ مدش، دنلب نویزیولت ِلباقم زا یتقو

دوب ندش یط حِلا رد بش یاه .
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نداد  ماجنا یارب یراک رگید و متسش ار میاه  فرظ

متشادن .

یزاجم یاه  هحفص و متخت و قاتا هب مدرب هانپ .

شدعب و مدش مرگرس ، وحن نیا هب مه یقیاقد ،

ندیباوخ یارب مدرک یعس .

منامشچ اب دح نآ ات باوخ ارچ متسناد یمن

ِدوجو ،اب هتفه نیا ِمامت . تسا هدش هبیرغ

مباوخب بوخ هک دوب هدشن ، میاه  یگتسخ .

هتسب ار منامشچ مدش؛ ولهپ نآ هب ولهپ نیا زا

عون ره زا ار منهذ مدرک یعس و متشاد هگن

اب ندمآ هار ِدصق ، باوخ اما مراد هگن رود یرکف

ندرکربص زج دوب هدنامن میارب یهار . تشادن ،ارم

مامت ِراکفا هب نتخادرپ و تخت رد ندروخ تلغ

ما یندشن .

ِنشور و کیرات رد یلاهک حرد و مدیباوخ قاطزاب

ِریگرد منهذ هرابود ، مدرک یم هاگن فقس ،هب قاتا

شیپ مه هیناث دنچ زونه اما دش شدیدج یامعم

شیور ایرو ِمایپ و دیزرل ما یشوگ هک مدوب هتفرن

دش رهاظ .

؟ یرادیب ""

یرایتخا ، تسشن میاه بل یور هک یدنب مین ِدنخبل

دوبن .
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دوب دادماب ِکی هب کیدزن هک تعاس هب یهاگن ،اب

راک هب شباوج ِندرک پیات یارب ار فورح ددرم

یمایپ هرخ ،باال ریخات هیناث دنچ زا دعب و متفرگ

ار دوب تخسرس "هلب"ی کی شیاوتحم هک

مداتسرف .

یارب یراظتنا لباقریغ ِزرط مدآ،هب نیا ِدوجو

 یلومعم ِمایپ کی یتح و تشاد تبثم رناژی نم

نآ ور،هب نیا زا ارم ی هظحل تسناوت یم مه شا

دنک .ور

دروخ گنز ما یشوگ هک مدوب شباوج ِراظتنا .رد

هک یناجیه واب متسشن تخت ِنایم و مدش دنلب

و مداد باوج ار سامت دوب، هدمآ مناتشگنا ِغارس

یادص اما متفگ یشوگ ژیرد رنارپ "هلب"ی کی

شتساوخرد هتبلا دص ایرو،و ِریگلد ِنحل و درس ،

تخیر مهب ار زیچ همه هظحل کی یارب .

؟ تمنیبب _یمهش

هک مدوب هدرکن مضه ار شلوا تساوخرد زونه

درک حرطم ار یمود :

تا؟ هنوخ مایب منوت -یم

هناخما؟ هب دیایب تساوخ یم

!...هن
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یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#126

ورس تسین بوخ !_حملا

مه نآ ؛ دنیبب ارم دادماب ِکی تعاس تساوخ یم

دوبن بوخ هک مه شلا هناخما؛ح !رد

رد هک شرخآ هلمجی هس هب نداد  باوج یاج هب

مدیسرپ ، مدوب هدرک توکس ناشربارب :

؟ هدش یزیچ _

؟ مایب _

نیا شنحل و ادص ارچ ؛ دروخ ناکت ملد رد یزیچ

؟ دوب هدش یلکش !

مدرک رارکت ار ملا :وس

؟ ایرو هدش یزیچ _

تشیپ مایب ماوخ !_یم

ِفرح ، فرح ؟ میوگ یم هچ نم دینش یم الً صا

دوب شدوخ .
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یارب یا هدیا چیه یمنداد؛ دق ییاج هب منهذ

متساوخ یمن ؛ متشادن شا  هنابش ِبیجع یاهداهنشیپ

متفگ و دیایب هناخما :هب

یمنهش _!

موس ِراب یارب نم، و درک توکس مراظتنا الِف خرب

مدیسرپ هملا کم نآ :رد

؟ هداتفا یقافتا ؟ هدش یزیچ _

وطالین یا هدننک کالهف ِزرط هب هک یثکم زا دعب

تفگ :دوب،

!_هن

روش یناهگان ملد ! هتفگن تسار هک دوب صخشم

نیا یارب متشادن مه یا هدیا و مدش نارگن ؛ داتفا

ینارگن .

هک دوب هدیشک ازارد هب نامتوکس ردقچ مناد یمن

مدینش ار شیادص :

ریخ هب تبش _.

یم یظفاحادخ تشاد ؛ متسشن رایشوه و فاص

درک؟ !

مدش شعنام :

؟ ایرو _

داد ار مباوج ریخات اب مه :زاب

_هلب؟
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دب ِرس . ناشمدرشف مه یور و متسب ار میاه کلپ

متساوخ یمن یفرط ؛زا مدوب هداتفا ریگ یا یهارود

و نحل ِنارگن یفرط وزا دیایب هناخما هب

مدوب شروآ  باذع یاه  توکس .

هتسب هک مدوب رت تحار ؛ مدرکن زاب ار میاه کلپ

ار میاه بل دوب؛ یتخس ِمیمصت ؛ مراد ناشهگن

متفگ و مداد ناکت :

!_ایب

هب ار مدوب هدرک شسبح هک یسفن ، شدعب و

مداتسرف نوریب تدش .

دوب یبوخ ِباختنا مرظن هب نیا و تفگن یزیچ .

توکس رد متشاد زاین ؛ مونشب یزیچ متساوخ یمن

زا یکی هک متسناد یم بوخ منک. رکف ممیمصت هب

و ما هتفرگ ار ما یگدنز ی هدیجنسن یاه  میمصت نآ

نامنایم هک نآهچ ِمامت اب هک دوب نیا شتلع

متخانش یمن یبوخ هب ار ایرو دوب، هداتفا قافتا .

طقف ؛ میدرک عطق ار سامت روطچ هک مناد یمن

ی هحفص ،اب یشوگ هک مدمآ مدوخ هب یتقو

دوب مناتشگنا ِنایم ، ششوماخ .

ِناج هب دوب هداتفا هلولو مدش؛ دنلب تخت یور زا

ی هظحل دنچ نیمه ات هک یبش ِناج مبش؛هب

یمدش یط ، نوکس و یگف ابکال تشاد ، شیپ .
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؟ مدوب هدرک هچراک ؛ هنیآ ِلباقم مداتسیا !

مپات ی هدشاهر و لُش ِدنب یور و دمآ باال متسد

وهبباال متخادنا شریگ مناتشگنا ِنایم ؛ تسشن

دروخ رُس هرابود ، هدیشکن هیناث هب اما شمدیشک

داتفا میوزاب یور .و

؟ مدوب هدرک هچراک

ار وشک نیلوا و مدرک توف نوریب هب ار مسفن

یگناخ ِراولش و زولب تسد کی و مدیشک نوریب

واب متشادرب ار ناشمشوپب یمدمآ شیپ مکرت هک

مدرک ناشضوع ما یلعف یاه  سابل .

نم؟ ؟ دیایب هناخما هب هک مدوب هداد هزاجا !

ِییاریذپ ،رد فده یب و مدز نوریب قاتا زا

مدیخرچ مدوخ رود هناخما ِکچوک .

شدراذگب یمدش ؟ تشاد یتساوخرد نینچ ارچ

نوریب راهان یارب ادرف یمدش ثمالً ادرف؛ یارب

تقو مه اراب یتعاس دنچ و مینزب فرح ؛ میورب

؟ دیایب هناخما هب تساوخ یم ارچ اما ؛ مینارذگب

بش  همین مه !نآ

و اهراب و مدرک بترم ار هپاناک یور یاه  نسوک

زا تشاد نامز . مدناخرچ هناخ رد ار مهاگن اهراب

تعاس هب ندرک هاگن یتح ؛ تفر یم رد متسد

دوبن هدننک کمک مه یراوید !
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مدرشف مه هب ار میاهوناز و هپاناک یور متسشن .

دعب یارب متشاذگ یم دیاب ار ندرکرکف !
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یعس و مدرشف مناتشگنا ِنایم ار مراولش ی هچراپ

دندوب ندش  هتخادرپ ِراظتنا رد هک یراکفا اب مدرک ،

منک هلباقم .

انشآ دوب، هچره ایرو ؛ دتفایب یقافتا دوبن رارق

ناشن یا هدننز ِراتفر ، هاتوک ِتدم نیمه ورد دوب

یا هدننک  هیجوت ِتلع ، بشما هک ًامتح و دوب هدادن

تشاد شتساوخرد نیا ِتشپ .

رارق منهذ ی هحولر س ار رکف نیمه مدرک یعس

هدنهدرادشه ِراکفا نآ یور شا  هطساو وهب مهد ،

مراذگب شوپرس .
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ی هچراپ ِندیشک اب مدرک وتالش متفرگ یسفن

ار مدوب هدرک داجیا هک ییاه  کورچ ، مداشگ ِراولش

اج هناخ،زا ِگنز ِندش دنلب اب هک منک فاص

مدیرپ .

نیا هک دوب هدشن مه کیراب ، تدم نیا ِمامت رد

ادص هب نم هناخی ِگنز زور،  هنابش زا عقوم

دیایبرد !

نوفیآ ِتمس هب مدناشک ار مددرم یاه مدق

یریوصت هب متخود ار کالهفما ِهاگن و یریوصت

دوب نیبرود ِلباقم ایرو، زا .هک

ثعاب نیمه و دوب هتشاد هگن نییاپ ار شرس

مشاب هتشاد ار شیاهوم ِریوصت طقف .یمدش

ار همکد نیرت  ینییاپ و مدرب ارباال متشگنا

ریوصت رگید ، هیناث ود_هس ی هلصاف وهب مدرشف

متشادن ملباقم ار ایرو .

هب شنابرض هک یبلق واب مدرک اهر ار نوفیآ

ِرد ِتمس هب مدرک دنت مدق دوب، هتفر باال تدش

شمتشاذگ یم بشاه، هک یدیلک لوا و یدورو

ار هریگتسد دعب، و مدناخرچ راب ود ار، لفق یور

مدیشک .

شبوچراهچ رتم،زا  یتناس دنچ ی هزادنا رد،هب

ِهاگن ، هلصاف نامه نم،زا و تفرگ هلصاف
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متخود هارهلپاه هب ار مبرطضم .

درگاپ هب تشاد هک ییاپ یادص ِندش کیدزن اب

دش رتدایز و دایز مبلق نابرض ، دیسر .یم

هیاسی ، مهاگن اما متفرگ هلصاف رد زا هتساوخان

هلصاف رد اب هلپ جنپ طقف ی هزادنا هب هک یهایس

درک راکش ار تشاد .

شندمآ زا مدش نامیشپ مَد، نامه ارچ؛ غورد .

هب رگا مه ار رتخد ِیلومعم ِتسود کی نم

هار هناخما هب تعاس نآ ، میدوب هدش انشآ یگزات

یاه  هیشاح و ایرو هب دسرب هچ ؛ مداد یمن

شکانسرت .

ی هلصاف نامه ؟ مدنبب ار حاالرد نیمه یمدش

رد ِتشپ وزا مربب نیب زا ار یرتم  یتناس دنچ

هناخ هب مهاوخ یمن هک هدشما؟ نامیشپ هک میوگب

؟ دیایب ما

نم و دوب هناخما ِرد ِتشپ ًاقیقد هیاس،حاال ،نآ

یمادقا مهاوخب یبنآهک مدوب هداتسیا تکرح یب

مهد ماجنا مزغم یاهرادشه یاتسار .رد

 سفن دنت و دنت دمآ، یمرب متسد زا هک یراک اهنت

ژن یسکا زا مدرک یم رپ ار میاه هیر دوب؛ ندیشک

نوریب هب مدرک یم توف ار مسفن ینآ، .وهب

هبرضی دنچ ، شدنب  تشپ و دروخ یناکت هیاس
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دش هتخاون رد هب مارآ و هاتوک .

هک یرد ود،هب ره و متشادن رت شیب هار ود

یم دیاب دوب؛ای طوبرم ، تشاد رارق نامنایم

هب ار یتناس دنچ ی هلصاف نآ دیاب وای شمتسب

نآ ِدورو ی هزادنا هب هک مدرک یم دایز یردق هب

دوش رد، ِتشپ هیاسی .

هک یورس نامه و هریگتسد یور تسشن متسد

دوب هداد ار رد نیا ِتشپ ات ایرو ِدورو ی هزاجا ،

زاب اب اما درک، زاب ار الًرد ماک و شدیشک

تخیر مهب زیچ همه هظحل کی یارب رد، ِندش .

ینیه دوب؛ ملباقم هک یتروص هب مدنام تام

مدرشف میاه بل یور مکحم ار مناتشگنا و مدیشک

متشادرب بقع هب یمدق .و
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هناخما رد عقاوم روج نیا یارب یتادیهمت چیه

متشادن .

هناخزپشآ رد ندیخرچ فده یب یتاظحل زا ،دعب

یکی ، متشاد وشک رد هک یرزیرف  نولیان ی هتسب زا

خی ِتیعضو رد ار لا چخی ِنزخم ؛ مدیشک نوریب

تشاد رارق مرها ِریز هک یناویل ؛ مداد رارق زاس

هب مدرک دنت ،اپ شدعب و مدرک رُپ خی زا ار

ییاریذپ ِتمس .

ِفرط هب ار مدوب هدرک تسرد هک یخی ی هسیک

شتروص هب مدنام هریخ ، برطضم و متفرگ ایرو .

تفرگ ار خی زا هدشرُپ ِنولیان ، یفرح چیه ،یب

شمشچ ِنییاپ شتشاذگ .

الً ماک ، هپاناک ی هشوگ نتسشن واب متفر کیدزن

مدیخرچ شتمس :هب

؟ یدروآ تدوخ ِرس _هچبالیی

یازجا واب درک رود شا  هنوگ زا ار خی ی هسیک

دیسرپ ، شتروص هدشی عمج :

؟ یراد نیداتب _

مدش دنلب میاج ،زا ثکم هظحل دنچ زا .دعب

ِیپ مساوح ِمامت و درک یمن راک یتسرد هب منهذ

دوب شناغاد بردو ِتروص و ایرو .
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ِنتشادرب یارب منک. ادیپ ار نیداتب ات دیشک لوط

ایرو ، متشگرب یتقو و متفر مقاتا هب مه هبنپ

دوب هداتسیا شیاج ِرس و هدش دنلب .

دیسرپ دید، هک ار یلاما وس ِهاگن :

منک؟ هدافتسا یتشادهب  سیورس زا منوت _یم

شتیاده و مدرک اهر زیم یور ار نیداتب و هبنپ

رد،هب ِتشپ و یتشادهب  سیورس ِتمس هب مدرک

لخاد نآ هک ینامز تدم ورد مداتسیا راظتنا

منک مارآ ار منهذ ی هتفشآ یاضف مدرک یعس دوب،

هک ینامز ات هن لقادح ؛ دشن داجیا یتیقفوم اما

دش رهاظ ملباقم سیخ ِتروص ایرو،اب .

متفگ و مدروخ یناکت :

یممرآ زیمت هلوحی تارب ._االن

دش معنام :

تسه لا متسد . داوخ یمن _.

رس شبل رانک ِمخز ؛ مدنادرگ شتروص رد ار مهاگن

دوب هدرک .زاب

ریسم ی هنایم ار تفر یم باال تشاد هک یتسد

متفگ و مدرک فقوتم :

هسر یمن رظن هب بوخ الً صا تعاضوا _.

؟ رتکد میرب تسین المز ینئمطم

تفگ دهد، ار مباوج نآهک یاج :هب
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؟ یدب مهب ور نیداتب ینوت _یم

هب ار هبنپ و نیداتب ؛ متشگرب زیم ِتمس هب ًاروف

ِنودب نیاراب، هک مدرک شهاگن و مداد شتسد

؛ داتسیا هنیآ لباقم ، یتشادهب  سیورس ِرد ِنتسب

هب شندرک هتشغآ واب درک ادج هبنپ هکتیا

شبل ِرانک شتشاذگ ، نیداتب .

مدرک مخا ، شمخا .اب

و متفرگ ار مهاگن ًاروف نم، و درک مهاگن هنیآ زا

یلبق یاج ِرس نتسشن واب ییاریذپ هب متشگرب ،

مدیشک ار شندمآ ِراظتنا .

ی هشوگ هبنپی هلولگ نامه دعب،اب ی هظحل دنچ

و دمآ دوب، هدش گنردب ِیجنران حاال هک ، شبل

شهاگن هناخما؛ ِیرتم  هدزاود ِییاریذپ ِطسو داتسیا

رد یروجدب هک یلا وس نم، و داد منامشچ هب ار

مدروآ نابز هب ار درک یم یرارق یب مرس :

؟ یدرک اوعد اضر _اب

منامشچ هب ندرک هاگن ،هب فرح یب ، هظحل دنچ

ِیلدنص کت یور تسشن و تفر دعب، و داد همادا

نویزیولت ِرانک .

ِیدوخ هب . مدیشکن شندرک هاگن زا تسد اما نم

فرح دوب؛ هدز مقر میارب ار یبیجع ِبش دوخ،

یمدش رتدب عاضوا یمندز، .رگا
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مدیسرپ :

؟ مرایب تارب یروخ یم یزیچ _

درک ادج شبل ی هشوگ زا ار هبنپ ی هلولگ :

یسرم !_هن.

یمدش رتدب تشاد شمشچ ِریز ِمرو .
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مدرک رارکت زاب ار ملا :وس

؟ هدش تاوعد اضر _اب

داد ار مباوج یبصع ینحل :اب

!-هرآ

متفگ و مدیشک کالهفیا ِفوپ :

تتروص ؟ هیعضو هچ نیا ؟ اهامش هگم هچبدیا _

هدش نوغاد .
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ایرو ؛زا مدوب هدش یبصع مه نم ! تفگن یزیچ

الً صا اضر زا اما ، متشاد راظتنا دیاش .

هک مدرک یم شهاگن مخا اب روط  نیمه متشاد

تفگ :

ورس تسین بوخ !_حملا

مدش دنلب میاج :زا

مینوت یم . رتکد میرب یممگ تهب مراد هک _نم

هک یناتسرامیب نیمه ِسنا رواژ میرب ...

درک عطق ار متبحص :

تسین میزیچ _!

یلا حدب زا شروظنم سپ ؛ دندش تشرد منامشچ

؟ دوب !هچ

؛هب مدرک هاگن شَنار یور هدشی  تشم ِناتشگنا هب

یاه گر هک دوب هدرک ناشتشم مکحم یردق

دندوب هدز نوریب شتسد !

میاه بل شدعب و مدرک توف نوریب هب ار مسفن

 هتخیر مهب یاهوم هب نیاراب و مدرشف مه یور ار

شنهاریپ هدشی هراپ هقیی و مدرک هاگن شا .

هشیمه ؛ شمنیبب پیت نیا اب دوب هدشن زورما ات

یمسر ِلکش و رس اب شندید و دیشوپ یم ترپسا

دوب بیجع میارب یمک ،.

هب یرشت ؟ طسو نآ مدرک یم رکف هچ هب متشاد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ایرو ِلباقم مدق، دنچ ِندرک یط واب مدز مراکفا

متفرگ رارق .

مشچ هب تنعل درک. مهاگن و تفرگ ارباال شرس

ناشرود ِذوفن ِلباقریغ ِراصح نآ و شیاه .

متفگ و منک ترپ ار مدوخ ساوح مدرک یعس :

فرح مه اب شدعب منک؛ یم تسرد ییاچ _هی

؟ هبوخ . مینز یم

داد ناکت رس ریخات :اب

هبوخ _!

یاج هب مداد حیجرت و متفر هناخزپشآ تمس هب

هک یزیچ ثمالً ؛ مراذگب راب یشونمد یاچ،

هک ار هچره ، شندرک تسرد یارب و دنک شمارآ

ِدننامدبس ی هظفحم ِلخاد ، دیسر یم منهذ هب

ار مراک یمک دصق وزا متخیر شونمد ِناویل

مشاب هتشاد یفاک ِنامز متساوخ یم . مداد لوط

مدرک ربص هچره اما ، مباصعا ِندرک مارآ یارب ،

زا مناد یمن دوب؛ درخ مباصعا . مدربن ییاج هب هار

هچ زا ای .هک

یهاگن مین و متشاذگ راب یشونمد مه مدوخ یارب

هتسشن شیاج ِرس تکرح یب و تکاس هک ایرو هب

متخادنا .دوب،

مرواب هک ادخب ؟ دوب هدروآ شرس بالار نیا اضر
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یمندش .

متشاذگ یکچوک ینیس ِلخاد ار شونمد یاه  ناویل

مداد رارق تابن هکت دنچ مه یکچوک ِفرظ ؛رد

ییاریذپ هب متشگرب .و

بیجع نانچمه ، عاضوا و دوب ود تعاس .

مدرک یعس و طسو ِزیم یور متشاذگ ار ینیس

متفگ یتقو ، دورن ایرو تروص ِغارس مهاگن :

؟ ینزب فرح یاوخ یمن _

؛و شندرک هاگن زج تشاذگن میارب یهار شتوکس

تفگ ، داتفا شنامشچ هب مهاگن نآهک ِضحم :هب

بشما یلو یمهنز! هشیمه دز؛ هفاضا فرح _

درک یور  هدایز یلیخ هگید .

ناش ژنوخیلا یسکا زا مدرک رپ ار میاه هیر

مدرکن .

داد همادا ایرو :

شدوخ ورس. متساوخ یمن نم . میدش _گالزیو

یا هگید هراچی هک تفر هار مباصعا ور ردق نوا

تشاذن مارب !

مه شروصت . مدرک دازآ ار هدشما  سبح سفن

یوال ِلخاد ِقافتا نآ ِدای هب مادم دوب؛ کانتشحو

میاه کلپ ، هبرض یادص نآ ِیروآدای .اب مداتفا یم

اضر زا دح نیا ات ارچ مناد یمن . متسب یناهگان ار
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مدوب هدش روخلد !

یاه  یدوبک مخزاهو و مدرک هاگن ایرو هب

هتفرگ مغ یوب و گنر هک ینحل ،واب شتروص

متفگ :دوب،

شلا !_یبیخ
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تفگن یزیچ .

دندوبن ندروخ ی هدامآ زونه اه شون .مد

هب مهاگن یلاهک حرد و متفرگ یزاب هب ار مناتشگنا

متفگ دوب، نولیان ِندش بآ حِلا رد یاه :خی

یور هرتهب منک. تسرد تارب هگید یکی شاک _

تا هنوگ ...

درک عطق ار هلمجما ، مهاگن ِدر ِندز :اب
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ور تدوخ نکن تیذا ورس. مبوخ !_نم

متفگ و مدرک هاگن شنهاریپ یاه  همکد :هب

یمن کرد . مدش هکوش مگب؛ یچ دیاب منود یمن _

امش ِنویم ترفن همه نیا هنوت یم روطچ هک منک

هی ؛زا نیردارب ، هشاب هک یچره . هشاب رفن ود

هک تسین ریذپرواب الً صا . نیردپ ...

درک عطق ار هلمجما هرابود :

"یب یتفگ شیپ ی هظحل دنچ نیمه تدوخ _

شلا !"یخ

مدز مشوگ تشپ ار میاهوم :

رارصا یتقو هدش. درخ مباصعا . منود یمن _

مدرک یمن مه ور شرکف نیااج، یایب هک یتشاد

یایب یاوخ یم زور و حلا نیا اب !هک

هنرگو ؛ منزب فرح وت اب هک نیااج مایب متساوخ _

و هبنپ مه ، متشاد نیداتب مه ، مدوخ ی هنوخ وت

یارت هفرح ِخی ی هسیک !مه

درک هفاضا و مدرک شهاگن پچ پچ :

یممگ تسار _!

رگا . متشادرب شنامشچ هب ندرک هاگن ِرس زا تسد

نآ یمک دوب، هدروخ شمشچ ِریز هک هبرضیا

 شوخ ِینیب نآ اب دیاب رگید ، دروخ یم رت فرط

درک یم یظفاحادخ شارت !
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ناویل ره ِلخاد ؛ مدیشک شیپ ار اه شون مد ِینیس

یاوتحم ِندز مه حِلا ورد متخادنا تابن هکتیا

متفگ ناش، یکی :

مینزب فرح _!

تساوخ یم ملد یمداد؛ مرازآ شنامشچ ِمغ

مد ِناویل ِنتفرگ واب منک رتهب شیارب ار طیارش

متفگ ، شلباقم شون :

مینزب فرح یاوخب هک یچ ره زا مینوت ._یم

تفرگ متسد زا ار ناویل :

؟ ماوخب هک یچ ره !_زا

مداد ناکت :رس

موهوا _.

یور ، ناشرانک ِمخز نآ هب هجوت یب ار شیاه بل

درشف .مه

مداد همادا :

یاوخب هگا ؛ مراد مه نّکسُم _!

ود ره ِناتشگنا ِنایم ار ناویل ؛ دادن ار مباوج

هکت نآ ِندرک لح ِلوغشم نم، و تفرگ شتسد

مدینش ار شیادص و مدش مدوخ ِناویل رد تابن :

شاج ؛هب ماوخ یمن نکسم ؛ مرادن یدایز _ِدرد

هنک ترپ ور مساوح هک ماوخ یم یزیچ !

مدیشک ارباال مهاگن :
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وهن مراد یلکلا ِیندیشون هن ما هنوخ وت _نم

راگیس .

یلکلا وهن ما یراگیس هن مه !_نم

تابن . مناویل هب مدرک فوطعم هرابود ار مهاگن

یاوتحم متشاد نانچمه نم اما دوب هدش لح

مدز یم مه ار ناویل .

یم ترپ ور مساوح مه یروط نیا ؛ مینک یزاب _

میدز فرح مه ینک، .

نآ زا یکی رگا ادخ هب . دندش عفلا میاه  کخاش

دیسرپ یم نم زا ًاروضح ار شا  هرخسم یاه لا ،وس

مدرک یم شترپ هناخما ِکچوک ی هرجنپ نامه زا

نوریب .هب

تسناد یم االً متحا . متشادرب ناویل ِرس زا تسد

هب شبل ی هشوگ روط نآ هک درذگ یم مرس رد هچ

دوب هتفر باال ِتمس .

هب شندرک کیدزن حِلا ورد متشادرب ار ناویل

متفگ ، مناهد :

هن یزاب _!

یمدش جراخ مغهدز ِتلا ح زا تشاد شنحل :

یدوبن سیسخ هک !_وت

متخادنا باال هناش :

نک رکف یراد تسود هک روط !_ره
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زیم یور تشاذگ ار شناویل :

منک یم لمع ، ندرکرکف یاج هب !_نم

دنتشاد مغ نانچمه ، شنحل ِسکعرب شنامشچ .

متفگ و مدرک توف نوریب هب ار مسفن :

عونمم ترپ ترچو یاه لا وس ِندیسرپ _!
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تفگ و تشاذگن مرس هب :رس

مینزب فرح ماوخ یم طقف _!

دب شا هزم ؛ مدیشون ار مناویل یاوتحم زا یمک

دوب هدشن .

و دوب هدیرپ مرس زا باوخ . مداد ناکت رس

یارب یلح هار ِلا بند هب هک متشاد ار یرسپ ملباقم

رد ارچ هک متسناد یمن نم، و دوب ندش مارآ
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منک یم لمع فطعنم دح نیا ات شربارب !

متفگ و مدرک شهاگن :

سرپب _!

نیمز یور تسشن دمآ؛ نییاپ یلدنص یور .زا

ِندرک زارد ِماگنه هک مدید نم و درک یهاوخرذع

دش عمج شتروص ، شیاهاپ .

؟ تشاد درد مه شندب زا یرگید ی هطقن رد دنکن

اضر هب تنعل !

هپاناک ِرانک اج نامه و متفر نییاپ مه ،نم

متسشن ونازراهچ .

دیسرپ و داد متروص هب ار شهاگن :

هدموا ندش  مورآ یارب نم لثم مه یا هگید ِسَک _

؟ تغارس

مداد ریخات اراب شباوج :

تعاس نیا !_هن

دیدنخ هاتوک :

یتح ؛ هتفرن دازیمدآ هب مراک چیه نم بخ _

مندش مورآ ِتعاس !

متفگ و مدیدنخ ؛ مریگب ار هدنخما یولج دشن :

یفقاو شهب هک هبوخ _!

ورس؟ _

مدش رایشوه دش؛ وحم هدنخ :
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!_هلب؟

؟ ییاهنت ردق نیا ارچ _وت

؟ دوب یلا وس هچ رگید !نیا

متفگ :

؟ ماهنت نم هتفگ _یک

درک هاگن هاتوک شفارطا و رود :هب

هگب یسک تسین !_المز

مدرک مخا :

متسین اهنت !_نم

تفگ تجامس :اب

یتسه _!

داد همادا ایرو و دش رت قیمع ممخا :

وت نوااه هک یراد تسود هنود اتود شا همه _وت

نگنرمک یلیخ تیگدنز .

مدرک عافد :

بقالً هک هنرگو ندش؛ نوشدوخ الِت کشم ِریگرد _

دوبن یروط !نیا

اهنت مه تا هنوخ یدوب هتشگرب یتقو یتح _وت

؟ ینک یم هیجوت یروج هچ ور نیا ؛ یدوب !

هدینش هک یفرح زا بجعت و دندش زاب میاه مخا

و حلا نیا درک.اب تشرد ار منامشچ ، مدوب

ِییاهنت ات نیااج هب دوب هدمآ و هدش دنلب شزور



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ دروایب میور هب !ارم

منک لثم هب هلباقم مدرک یعس :

ییاهنت مه تدوخ !_وت

درک لفق مه رد هنیس یور ار شناتسد :

ما هصق هدَبی رسپ نم یمهنک. قرف ما هیضق _نم

یروج وت،هی اما یمهنک؛ هیجوت ور مییاهنت نیا، و

یشاب اهنت یمنهش شرواب مدآ هک یبوخ !

متفگ ددرم و مدرک هاگن شیاه بل :هب

وهب مییاهنت و نم یارب هتخوس تلد هنکن _

؟ یداد یتسود ِداهنشیپ مهب رطاخ نیمه !

تفگ شدعب و بیجع و هاتوک ؛ دیدنخ :

داهنشیپ تهب مامت ِیهاوخدوخ اب نم _هن!

مداد یتسود .

تشاد ارچ . مدرک تفس مناویل ِرود ار مناتشگنا

درک؟ یم مجیگ !

ادج شنت زا ار شناتسد ؛ تخادنا نییاپ ار شرس

شا  ینیب ی هغیت ، تسش و هراشا تشگنا واب درک

تفگ و درشف :ار

روج هی دیابن هک هبوخ مدآ و هدَب مدآ ِطیارش _

هن؟ ای نشاب هتشاد یقرف هی دیاب ؛ هشاب !

نیا مدیمهف یمن . میوگب هچ متسناد یمن رگید

ِییاهنت .زا دسرب اجک هب هک یمدنز ار اه فرح
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؟ دسرب هچ هب تساوخ یم نم

ورس _!

ِعضو هچ رگید نیا دش. سبح هنیسما رد سفن

؟ دوب ندزادص !

تفگ و دروآ ارباال شرس ؛ مدرک شهاگن :

هفاصنا زا رود کالًهب یگدنز !_نیا

؟ دندوب هدش خرس ارچ شنامشچ !

نم ِقح مه مدآهدَب ِشقن ؛ تسین وت ِقح ییاهنت _

تسین .

درک هباجاج منامشچ ِنایم ار شهاگن :

؟ میریگب ور نومقح میاوخب رگا هراد یبیع _

مدوب نئمطم ؛ دوبن بوخ شلا !ح
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دوب هدیسرپ یبیجع لا وس . میوگب هچ متسناد یمن !

؟ نامقح ِنتفرگ تشاد بیع !

ات میوگب و منک یفسلف ار ثحب مدرکن یعس

دشاب هچ قح، زا شروظنم !

؛ متروص هب دوب هدنام هریخ ، رظتنم ینامشچ اب

هب یباوج هچ دیاب متسناد یمن هک ینم هب

مهد شلا .وس

متفگ و مداد یزاب ار مناویل :

تطیارش ِنایرج رد نم . مگب یچ منود یمن _

؛ هشاب دب هنوت یمن هک قح ِنتفرگ اما ، متسین

یاوخب یروج هچ هک همهم نیا نوا زا رتشیب

یریگب ور تقح !

؛ میوگ یم ترپ ترچو مراد ًامسر هک متسناد یم

فیدر مه رس تشپ ار هلمج دنچ متشاد ًافرص

نداد  باوج و منیشنن تکاس ثمالً هک مدرک یم

مشاب هدرک زاب مدوخ ِرس زا !ار

ار شیاه کلپ ؛ درشف ار شا  ینیب ی هغیت هرابود

دیسر یم رظن هب درک. ناشزاب ریخات واب تسب

دشاب هتشاد دردرس .هک

وهب مدش دنلب ؛ مدیسرپن یزیچ رگید نیاراب

بآ یناویل و نّکسُم ی هتسب واب متفر هناخزپشآ ،

شرانک ، منیشنب شلباقم نآهک یاج وهب متشگرب
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اب هارمه و مدرک ادج دلج زا یصرق ؛ متسشن

شلباقم شمتفرگ بآ، ِناویل .

و تفرگ متسد زا ار صرق ؛ درکن یتمواقم نیاراب

شداتسرف نییاپ ، ناویل یاوتحم ِمامت .اب

شخر مین دوب،هب بآ ِندیشون ِلوغشم هک ینیح

شا  یگدنز .زا متفر ورف رکف وهب مدرک هاگن

ال تخا ، شدرومرد ما هتسناد اهنت ؛ متسناد یمن یزیچ

و نوچ و دنچ وزا دنتشاد اضر اب هک دوب یف

متسناد یمن شیارچ !

و مدش ادج مراکفا ،زا ملباقم تفرگ هک ار ناویل

مدینش ار شرکشت :

یسرم _!

مدیسرپ و مدرک هاگن هاتوک شیاه مشچ :هب

تمورآ ندز  فرح رگا یمهنک؟ تمورآ یچ _االن

داوخ یم تلد هک یچ ره ؛زا میدب همادا یمهنک

مینوت یم یمهنک، تمورآ یقیسوم هگا . نزب فرح

یم ، داوخب تلد رگا یتح . میدب شوگ مه اب

مینیبب ملیف مینوت !

ِمغ اما تفرگ لکش شیاه بل یور یوحم ِدنخبل

ار شدنخبل هک دوب، دایز یردق هب شیاه مشچ

داد هولج تیمها یب میارب .

تفگ و درک عمج ار شیاهاپ :
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همه تباب منونمم مرب. هک هرتهب . هتقورید یلیخ _

یچ !

یم اجک شزور و حلا نیا ؟اب دورب تساوخ یم

؟ دورب تساوخ

مدرک تفلا :خم

حاال هک یدموین دوز ؟ یرب یاوخ یم اجک _

رتهب حتلا هیمک ات نومب ! هشاب هدش تقورید

ورب دعب ، هشب !

دش دنلب شیاج زا میاه  تفلا خم هب هجوت .یب

مداتسیا شلباقم و مدش دنلب شهارمه .

تفگ هدرمش :

یلیخ زیچ.االن همه تباب منونمم مرب. هک هرتهب _

مرتهب یلیخ .

زا ردق نآ ارچ مناد یمن ؛ مدرک شهاگن فرح یب

متسد زا یراک ؛ مدوب نیگمغ شا  یناهگان ِنتفر

میوگب نآهک زج ، دوبن هتخاس :

آژ تارب منوت یم نم . شاب تدوخ بقارم یلیخ _

ینکن یگدننار تدوخ هک مریگب سنا .

درک تفلا :خم

لبق ِیدب هب مه ؛حملا هتولخ اه نوبایخ . منوت _یم

تسین .

هچ هک متسناد یمن یتنعل ِنم و تفر یم تشاد
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هدش مگرم !

مدز شیادص ، تسشن هریگتسد یور هک شتسد .

یا هرخسم ِضغب نآ نم،اب و دیخرچ متمس هب

هملک روز، یمداد،هب رییغت تشاد ار میادص هک

روج و عمج ار مرس هدشی وپال شخپ یاه

متفگ و مدرک :

مدآ ای یشاب هصق هدبی مدآ وت تسین مهم _

ِیتسود نیا و حلا ره رد متتسود نم . هبوخ

هگید هروخب یدرد هی هب دیاب یتنعل !

درک مهاگن ددرم .

همادا یتخس ؛هب درشف یم ار میولگ تشاد ضغب

مداد :

همه ینعی ، مشاب تتسود مدرک لوبق یتقو _نم

مدرک لوبق ور زیچ .

تسناد یم ادخ . مدش تکاس ، مدیسر هک نیااج هب

هک نم ؛ تفگ یم تشاد یسک هچ ار اه فرح نیا

متفگ یمن !

یور زا هک ایرو ِناتشگنا ِغارس تفر مهاگن

دندروخ رُس هریگتسد .

هب یمدق هک مدرشف نیمز یور مکحم ار میاهاپ

و مدرک سبح هنیسما رد ار سفن . مورن بقع

ِهاگن هب متخود ار مهاگن ، منزب کلپ یبنآهک
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ایرو هدشی  بیجع !

بل یور ًاحضاو دنخبل دمآ؛حاال کیدزن یمدق

مه،زا یور شیاه بل ِندرشف اب اما دوب شیاه

تفگ داد، ناش  هلصاف یتقو و شدرب نیب :

ینک یم شتخس یراد _!

مدشن شروظنم ِهجوتم !

کی ی هلصاف وحاال،اب دمآ ولج مه رگید مدق مین

متروص رد ار شهاگن دوب. هداتسیا نم زا مدق

ح رد یقافتا هچ ممهفب نآهک زا لبق و دناخرچ

دیشک مشوغآ ،هب تسا عوقو !ِلا
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و مدش دنلب ، باوخ زا ندشرادیب ِضحم حبص،هب

و رود هب ندرک هاگن حِلا رد . متسشن میاج ِرس
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ندروخ گنز حِلا رد ِیشوگ هک مدوب مفارطا ،

درک بلج ار مهجوت .

زا ار یشوگ و شلا ب یور مدرک ترپ ار مرس

ِمان وهب متشادرب ، تخت رانک یلسع ِزیم یور

مدنام هریخ دوب، هداتفا هحفص یور هک یلگهام .

 هتسب ناشحیجرت و دندوب نیگنس زونه میاه کلپ

ناشندش  هتسب ِربارب رد یتخس دوب؛هب ندنام

لگهام ِندش عطق هب ور ِسامت و مدرک تمواقم

مدینش ار شزیمآ  ضارتعا یادص و مداد باوج :ار

مدز گنز هدراب ورس؟ ییاجک _!

شخ طخو یادص نآ واب دندش هتسب میاه کلپ

مداد باوج مراد :

مدوب باوخ ما؛ هنوخ _!

االن؟ هندیباوخ ِتقو _هچ

؟ دوب دنچ تعاس رگم !

مکلب ، دیوگب ار شراک ات منامب مارآ مدرک یعس

مباوخ ی همادا هب شدعب هک دنک عطق رتدوز

مزادرپب .

زاب؟ یدیباوخ ای یتسه _

مداد ناکت ار میاه :بل

وگب . متسه _!

؟ مکمک یایب ینوت _یم
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مدرک زاب ار منامشچ زا یکی :

؟ یکمک هچ ؟ تکمک _

مدرکن یراک چیه زونه ؛ مراد نومهم ماش یارب _.

میدوب ناتسرامیب حبص یاه  کیدزن ات بشید .

دش زاب مه ممشچ یکی :نآ

؟ هدش یزیچ یچ؟ هساو هگید ناتسرامیب _!

درک یم ادا ار تاملک نکمم ِتعرس نیرت :ابباال

منوت یمن نیااج؟ یایب ینوت یم ؛ هلصفم شا  هیضق _

مسر یمن مه اهنت  تسد منک؛ لسنک ور ینومهم .

متسشن تخت نایم و مدش دنلب :

._یممآ

اب لگهام و دوب ناشنتفر ناتسرامیب ِریگرد منهذ

درک عطق ار سامت ایب"، دوز هلمجی" ِنتفگ .

رتهب ات متسشن تخت ِنایم هظحل دنچ یارب

منک لیلحت و هیزجت ار هدمآ  شیپ ِطیارش .

متشاد مرس رد بشید ِتاقافتا زا یمهبم ی هرطاخ .

وهب متفر رد ِتمس وهب مدش ادج تخت زا

نآ ِندید ،اب ییاریذپ هب دیسر میاپ نآهک ِضحم

رد تاقافتا ِمامت ، هدروخ  همین ِشون مد ناویل ود

دش یعادت منهذ .

 هطقن نامه ِشوح لوحو رد. ِتمس هب دیرپ مهاگن

دوب هتفرگ مشوغآ رد زورید ایرو هک .یا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دز؛ گنز مرس رد شیادص

ینک یم شتخس یراد "!"

هلمج ِتلع و انعم هب هچره ، باوخ زا لبق نم و

مدوب هدربن ییاج هب هار ، مدوب هدرک رکف شا .

تعاس یاه  هبرقع ِتمس هب دش هدیشک مهاگن

هدزاود زا هک یکچوک ی هبرقع ِندید واب یراوید

نیا ات تشادن هقباس دنام؛ زاب مناهد دوب، هتشذگ

مباوخب تعاس !

و بشید ِتاقافتا تمس هب دیشک رپ منهذ هرابود

دنچ ، نتفر زا لبق هک مدرک رکف ایرو یاهوزاب هب

و شنکاو یب نم، و دندوب هدیشک مشوغآ رد هیناث

مدوب هداتسیا میاج ِرس هکوش .

ِراکفا . مداد ناکت ار مرس و متسب ار میاه کلپ

متشاد مرس رد یبیرغو  بیجع .

وعاال متفر ما یشوگ ِغارس و قاتا هب متشگرب

،هن مراظتنا الِف خرب و مدرک کچ ار ریخا تان

یمایپ وهن متشاد ایرو ِبناج زا یسامت !

هب نتفر یارب و منک اهر ار ما یشوگ متساوخ یم

ِبیجع ِورس نآ اما موش هدامآ لگهام هناخی

بالیی دنکن ؛ ندروآرد یزاب هب درک عورش منورد

؟ دوب هدمآ شرس !
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مه ار رگید لا متحا کی نم، و دادن باوج ایرو

حلا ره هب دوب! باوخ دیاش ؛ متفرگ رظن رد

رکف تبثم االِت متحا هب هک دوب رتهب نم یارب

زا مهاوخب هک متشاد یرگید ی هرامش هن نم منک؛

متشاد یسردآ وهن موش شلا ح ِریگیپ قیرط نآ

مه رگید تعاس کی دوب رتهب سپ شا؛ هناخ زا

،آژ مدیشوپ سابل ، ندرکربص حِلا ورد منک ربص

متفر لگهام هناخی وهب متفرگ سنا .

؛زا تشاد برساالیی یدایز ، لگهام هناخی ِریسم

یاه  نیشام شفرط ود هک یبیشرپ یاه  نابایخ نآ

یم تراچان و دوب هدش کراپ ینویلیم دصدنچ

رد نم و ینک یگدننار بارطضا و تقد اب درک

دوب سنا آژ ِنتفرگ مباختنا ، یعقاوم نینچ .
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مدوب لگهام هناخی ِلباقم دعب، تعاس .مین

ینز ره دیاش هک دوب ییاه هناخ نآ زا شا هناخ

یاه هناخ تسد نآ ؛زا تشاد ار شنتشاد یایور

هدید ملیفاه رد طقف نآ، زا لبق هک یوالیی

ییایور و هوکشاب ؛ شمدوب !

یدنا و سلا کی نیا رد هک هناخ یامن زا مشچ

نتفر کیدزن واب متفرگ دوب، هدشن یداع میارب ،

مدرشف ار گنز .

مک ِتلع وهب دش زاب میارب دعب،رد ی هظحل دنچ

ِطایح رد هشیمه ِلثم متسناوتن ، سابل ِندیشوپ

نیا یاوه . منارذگب تقو یقیاقد شا هناخ یابیز

ِندیشک نم،ابباال و دوب رتدرس رهش، زا تمسق

ار مدوخ ، میاه مدق ِندرک رتدنلب و ماوتلا هقییپ

مدناسر نامتخاس .هب

نم و دمآ ملا بقتسا هب لگهام هناخ، هب دورو ،اب

راک هب لوغشم هک دش ییاهرگراک ِترپ مساوح

ار رفن راهچ لقادح لوا، ِهاگن نامه رد . دندوب

لوغشم یراک هب مادک ره هک مداد صیخشت

دندوب .

ارم ؛ مدرک لگهام ی هناور ار ملا وس زا رپ ِهاگن

هچراک؟ تساوخ یم رگید !

ِندوب مهم ی هرابرد شیاه  تبحص ِندینش ی هلصوح
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وشملا وتلا پ ًاروف سپ ، متشادن ار شیاه  نامهیم

مدرک تکرح شلا بند و مدروآرد .ار

نآهک ِضحم وهب دوب هناخزپشآ نامریسم

مدیسرپ و متشاد شهگن ، میدیسر :

؟ نیدوب ناتسرامیب ارچ بشید _

داتسیا درک؛ دازآ مناتشگنا ِراصح زا ار شیوزاب

وقاچ ِنتشادرب واب شا  هناخزپشآ ی هریزج ِلباقم

تفگ :

نیبب و ایب هک داتفا هار ییاوعد هی بشید _.

و مداتسیا شرانک مک، یا هلصاف واب متفر کیدزن

متسناد یم نآهک واب شناهد هب مدنام هریخ ،

مدیسرپ :

؟ ندرک اوعد !_ایک

ِریز هک یتاجیزبس ِندز شرب هب داد ار شساوح

تفگ و دوب شتسد :

تسین شراب نیلوا ایرو ؟ هشاب یک یتساوخ _یم

و تشاذگ یمهنک؛هن اهراک نیا زا عمج وت هک

ور اضر هقیی مدآ همه نوا یولج ، تشادرب هن

دادیب و داد هب درک عورش و تفرگ .

و متفرگ یگنر یاه هملدیا  لفلف زا ار مهاگن

مدینش و لگهام مینِخر هب شمتخود :

اضر ِتروص ِطسو دنوباوخ ور شتشم یروج _هی
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الً صا تخیر مهب ینومهم ورس. مدرک فعض .هک

هیچ؛اب هب یچ ممهفب مدنومن هگید هک نم

زا میدش راچان . ناتسرامیب میتفر اضر ی همعرسپ

دموا یم دنب هگم ؛ میریگب سکع شرس و ینیب

؟ شینیب یزیر نوخ !

و متشاذگ مناهد یور ار هدشما  تشم ِناتشگنا

مدیسرپ :

االن؟ هبوخ شلا _ح

ناشتخیر دوب؛ هدش غراف اه هچزایپ ِندرک درخ زا

تفگ مباوج ورد هناگادج یفرظ :رد

سرت زا اما ؛ دوبن یگتسکش ، رکشورادخ . هبوخ _،

هیناور هرسپ . مدش هدنز و مدرم !
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مدیسرپ طاتحم و مدیشک نییاپ ار مناتشگنا :

؟ شدز مه اضر _!

شرب حِلا ورد تشادرب ار هملداه  لفلف زا یکی

تفگ شندز :

ننک یمن تاریخ اولح هک اوعد ِطسو حلا ره _هب

درک عافد شدوخ زا مه اضر .؛

مدیسرپ ؛ میوگب هچ متسناد یمن :

منک؟ یچراک _نم

مدینش ار شحیضوت :و

اذغ  شیپ اما ؛ نرایب مارب مداد شرافس ور اهرسد _

تسرد ماوخ یم مدوخ ور یلصا یاهاذغ اهو

منک .

مدیسرپ :

؟ نرفن دنچ تاه  نومهم _

مناخ اب اضر یاهراکمه زا رفن هس رفن. تشه _

هراد سهلا هدزاود هد_ یولقود هی نوش یکی . نوشاه

نتسه نوشهارمه االً متحا !هک

مدیسرپ و مداتسرف نوریب ار مسفن :

؟ مینک تسرد دیاب ایچ _

دیخرچ متمس هب لگهام :

یارب . دوفرگنیف لدم دنچ ساالد؛ لدم _ود_هس

اتود _ یکی و هچیهام و یلاولپ قاب مه یلصا یاذغ
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شروخ !

شهاگن هدش  تشرد ینامشچ ؛اب دیشک توس مرس

مدرک :

؟ مینک تسرد هرارق ور نیااه همهی _

داد ناکت رس سفن هب دامتعا !اب

رگم ! تسا هتساوخ ارم ارچ هک مدیمهف یم حاال

؟ ندروخ اذغ یارب دنتشاد اج ردقچ رفن تشه

کی ؛ دنیایب دوبن رارق هک یللملا نیب ی هفوب

رگید دوب راکمه هناخی ِینامهیم !

اب ندز هلک و رس . مداتسرف شوگ تشپ ار میاهوم

ار شمیمصت متسناد یم دوب؛ هجیتن یب لگهام

 تخب ِنم و شدوخ ار اهراک نیا مامت هک هتفرگ

ود ِندرک مادختسا هنرگو میهد ماجنا هتشگرب

یاه  یکاروخ نسحَا ِوحن هب دنهاوخب هک یزپشآ

زاب ! تشادن یراک شیارب دننک، هدامآ ار ماش ِزیم

ِسَک هب ار اهرسد هک دوب یقاب شرکش یاج

دوب هدرپس یرگید !

متفگ :

منک یم تسرد ور ساالاهد ._نم

ار اضر یادص هک مدوب هدشن هبراک تسد زونه و

ار لگهام هک مدینش رود ًاتبسن یا هلصاف زا

دوب؛ هداد رارق بطاخم
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نوریب رس هی نم ؟ مقشع تسین تمز ال یزیچ "

مدرگ  یمرب و مراد "راک

ِنییاپ منک؛ شیادیپ مدرک یعس و مدناخرچ رس

دوب .هارهلپاه

متساوخ یم ؛ مداد سالم دنلب ییادص دمع،اب زا

ارچ دش؛ عقاو رمث ِرمثُم منداد وسالم شمنیبب

تفگ ژی رنارپ ییادص واب دمآ نامتمس هب :هک

تساج نیا یک نیبب !_هبهب؛

نآ ِیپ مساوح ؛ مدینشن ار شا هلمج ی همادا

یمک شا  ینیب دوب. شا هناچ یور ِکچوک ِبسچ

زا هک یمدش شهجوتم یسک و تشاد مرو

ِتامدص ِندرک ادیپ یارب و دوب ربخاب نایرج

درک یم نکسا ار شتروص مامت ِتقد یلا،اب متحا !

شرس هب ایرو هک دوب بالیی ِمامت نیا ؟ نیمه

؟ دوب هدرک عافد شدوخ زا طقف اضر ؟ دوب هدروآ

ِبسچ نیا و اجک ایرو ِناغاد و برد ِتروص

ات بش نیا یارب اجک! اضر هناچی یور ِکچوک

؟ دندوب ناتسرامیب حبص !

درد هب ملد ! تفرگ مصرح ردق نآ ارچ مناد یمن

لگهام زا مه همه زا رت شیب ایرو؛ یارب دمآ

؛رد دوبن یفاصنا یب ِمدآ لگهام . تفرگ مصرح

یفاصنا یب تشاد ارچ سپ ؛ دوبن سلااه نیا ِمامت
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ایرو اب اضر یوالی ِلخاد ِدروخرب نآ رگا درک؟ یم

میارب لگهام یاه  فرح ِشریذپ ، مدوب هدیدن ار

اضر هک مدوب هدید مدوخ نم، اما دوب رت تحار

شدوب هدز ایرو؛ اب هتشاد یا هنایشحو ِراتفر هچ

دوب هتفگ ار عملا یازسان نیرتدب !و

هلمج هب باوج ورد مداتسرف نوریب ار مسفن

منادب یبنآهک ،" نونمم " متفگ زکرمت یب اضر، یاه

هن ای یمدیآ راک هب شباوج الًرد صا هملک .نیا

؛ مریگب سامت ایرو واب یا هشوگ مورب متساوخ یم

مدوب شنارگن ًاتقیقح !نیاراب

یعم ال قیاقش #
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یم ار شا  هرامش متشاد هک دوب راب نیموس یارب

یمنداد باوج و متفرگ !
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هب هجیتن یب هک مه سامت نیرخآ ِدازآ یاه قوب

و مدرک شوماخ ار یشوگ ی هحفص ، دندیسر اهتنا

مداتسرف نوریب هب ار کالهفما ِسفن .

یارب متخانش یمن یرگید ِهار درک؛ یمن راک منهذ

هرامش نیمه نام  یطابترا ِهار اهنت ؛ طابترا ِیرارقرب

!دوب

ورس؟ هدش یچ _

مدیخرچ شتمس هب ًاروف ، لگهام یادص ِندینش اب

دیسرپ یتقو دوب ما یشوگ یور شهاگن :؛

؟ هدش یزیچ _

متفگ و مراولش بیج ِلخاد مدنارُس ار یشوگ :

هن !_هن...

مشاب شبناج زا یرگید ِفرح ِرظتنم یبنآهک ،و

هک ییاهد وساال هناخزپشآ تمس هب ار مریسم

متفرگ شیپ منک،رد ناشتسرد دوب رارق .

ار مساوح ِمامت و مدش مراک هب لوغشم زکرمت یب

ایرو ِشیپ متشاذگ .اج

ار هباتیا یاوتحم و دوب هداتسیا زاگ یاپ لگهام

یمدز .مه

واب متسد ِریز یاه گرب ملک هب مداد ار مهاگن

مهد شا هولج یداع مدرک یم یعس هک ینحل ،

مدیسرپ :



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یمهنک؟ یگدنز اهنت ایرو _

دوب یلومعم شنحل :

هدش ادج تسه سیلا ._ود_هس

کوکشم ار لگهام متساوخ یمن ناونع چیه هب

یور تسد متسناوت یمن مه یفرط زا اما منک،

مراذگب تسد .

متشاد و لگهام ِندید یارب مدناخرچ رس هرابود

هلصاف زاگ، زا هک مدرک یم هدامآ ار ما یدعب لا وس

تفگ و تفرگ :

اجک منود یمن ؛ مدوب هدروآ دنه زا هیودا یرس _هی

نوشمتشاذگ !

ناشدرخ مظنمان هک ییاه ملک هب مداد ار مهاگن

ما هحتاف ، ناشدید یم رگا لگهام ؛ مدوب هدرک

دوب هدناوخ .

ورد منک رتزیر ار تشرد یاه ملک مدرک یعس

مدیسرپ لگهام زا حلا نامه :

اضر لثم یمنهنک؟ راک یجاح یارب ارچ _!

یعس حلا نیا ؛اب دوبن یبوخ ِتم عال شتوکس

یور مراذگب ار مساوح و مشاب توافت یب مدرک

اما ، متسد ِریز یاه ملک ِیزاس  هزادنا مه ِدنیآرف

ار میاه کلپ دمآ، شِک نانچمه هک لگهام ِتوکس

متفگ و متسب یا هظحل یارب :
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ردق نوا یجاح الِت یکشت هک هنیا مروظنم _

یارب ناوخب نوشود ره رگا هک تسه هدرتسگ

هروخن مه هب نوشمشچ ننک، راک یجاح .

و مدرشف مه یور ار میاه بل ، شنتفگ زا دعب

یدوخ یب مسرت . مداتسیا لگهام ِشنکاو ِرظتنم

دوب هدرک تباث سلااه نیا ِمامت رد لگهام ؛ دوبن

یکوکشم ِخنرس دوب یفاک و تسا زیت یدایز هک

ار ارجام یوت هت تعرس هب ات دتفایب شتسد هب

دروایبرد .

هدنت یلیخ منومگ نک؛هب هزم ور !_نیا

ِقشاق ، ندیخرچ واب مداتسرف نوریب ار مسفن

هب شدوب هتفرگ لگهام هک مدید ار یرُپ  همین

ِیپ شساوح ِگناد شش هک رکش ار ادخ ؛ متمس

دوب شیاهاذغ !

متفگ اج ورد مدرک هزم ار قشاق یاوتحم :

هکمن یب رت شیب ؛ تسین !_دنت

ِلباقم هک ًاددجم و تفرگ هلصاف و داد ناکت رس

تفگ ، داتسیا :زاگ

تسین لیم یب یجاح هنرگو ؛ داوخ یمن شدوخ _.

ِیزادنا هار یجاح اضر، ی هتفگ ِقبط مه یراب دنچ

اما هداد داهنشیپ شهب ور دیدج ِسنیزیب هی

یرازود ِکیتوب هی هب هدیبسچ هتفر ؛ هدرکن لوبق
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هدرک ادج ور شیگدنز و راک .وکالً

هکباالی لگهام یاهوم هب هدش  تشرد ینامشچ اب

ایرو ِکیتوب . مدرک هاگن دوب، هدرک ناش  هجوگ رس

دوب؛ یباسح و تسرد مه یلیخ ؛ دوبن یرازود

اما دوب، هتخادنا شهار مه شدوخ رگا ًاصوصخ

و مد و یجاح الِت یکشت ِربارب رد بخ

ِلثم تسرد دوب؛ زیچان  ًاعقاو ، ناشهاگتسد

شنیشام !
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دنچ دوب، رتناک یور هک یگرزب ِدبس وزا متفر

مظنم اب متفرگ میمصت و متشادرب هجوگ ییات

و منک ناربج ار ملکاه ِیمظن یب ، ناشندرک درُخ

؛ دیسر منهذ هب یرکف یناهگان هک مدوب ناشلوغشم
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یمندش ایرو زا یربخ رگید تعاس ود_هس ات ،رگا

و متشاد ار شسردآ ؛ مورب کیتوب هب متسناوت یم

دنک مکمک هک یمدش ادیپ یسک نآاج ًامتح .

نآ هب راک مدرک اعد اه، هجوگ ِندز شرب حِلا رد

دوش یربخ ایرو ،زا رتدوز و دسرن .اج

ساالِد فرظ دنچ و راک هب مداد ار مساوح

مدرک تسرد لگهام ِبشما ِینامهیم یارب عونتم

مداد اج لا چخی رد ار فرظ نیرخآ هک نیمه ،و

دیزرل مبیج رد یشوگ .

ار یشوگ و متسب ار لا چخی ِرد ؛ مدرکن لطعم

هک یمسا ِندید واب مدیشک نوریب مبیج زا ًاروف

؛ مدرک دازآ ار هدشما  سبح ِسفن ، مدوب شرظتنم

مدز نوریب هناخزپشآ وزا مداد باوج ار سامت

مدینش ار ایرو ی هتفرگ یادص :و

!_سالم

متفگ ، متفرگ هلصاف هناخزپشآ زا هک یفاک ِردق :هب

مدش تنارگن ؟ سپ ییاجک _.

مدینش هتفرگ یادص نامه اراب شحیضوت :

دنچ هی مدش راچان ؛ دربن مباوخ حبص ِدوخ _ات

االن نیمه ات مدوب شوهیب و مروخب صرق ییات .

و مدناهر میاه  نادند ِراشف ِریز زا ار منیریز ِبل

مدیسرپ :
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؟ یرادن درد ؟ هبوخ _حتلا

داد ار مباوج هاتوک :

؛هن مبوخ _!

هلصاف لگهام ِیتمیق یاه  نادلگ زا مدرک یعس

مدیسرپ و مریگب :

؟ هروطچ تمشچ ریز ِمرو _

مدینش ار شا هدنخ یادص :

مدیدن هنیآ وت ور مدوخ زونه _.

یب هتبلا ؛ مدوب شنارگن یتقو دوبن مدوخ ِتسد

رت شیب ار میاه  ینارگن مه لگهام یاه  یفاصنا

دوب هدرک .

متفگ :

طقف یمنمش؛ تمحازم ، یباوخب زاب یاوخ یم _رگا

هشاب هدش یزیچ مدیسرت یم . مدوب هدش تنارگن

یداد یمن باوج .هک

یمنهش میچیه نم ؛ سرتن _.

زا یربخ ؛ مدرک هاگن ار مرس ِتشپ و مدیخرچ

دوبن لگهام .

متفگ :

نک تحارتسا یمنمش؛ تمحازم _!

دز میادص :

ورس؟ _
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متفرگ سفن :

_هلب؟

؟ هشاب ؛ تمنیب یم یممآ ، هشب رتهب معاضوا _هیمک

مدرک زاب و متسب ار میاه کلپ :

هشاب _!

"هلب ریخات اب نیاراب نم، و دز میادص هرابود "

مدینش و متفگ :

دیشخبب _!

مدرک مخا :

یچ؟ یارب _!

دعب و مدینش ار شندیشک سفن یادص لوا

ار شتاملک :

مدید ، مدرک رکف شهب یچ ره . بشید ِتباب _

تا هنوخ هب تعاس نوا هک هدوبن تسرد مراک

مدموا .

نینچ متشادن راظتنا ؛ مدرشف مه یور ار میاه بل

دیوگب ار یزیچ .

یاهزیچ ؛هب تمنیبب متساوخ یم طقف بشید _

؛ مدوب مدوخ رکف هب طقف . مدرک یمن رکف هگید

دیشخبب .

متفگ ًاروف :

یم هک دوب یعیبط ؛ دوبن بوخ تطیارش بشید _
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ینزب فرح شاهاب و ینیبب ور رفن هی یتساوخ !

تفگ و یشوگ رد درک توف ار شسفن :

دیاش ، منود یمن یمنهش؛ رارکت هگید حلا ره _هب

هشب رارکت !مه

شنحل ردق نآ ؟ دوب هتفگ هچ . دندیرپ باال میاهوربا

یاپ هب مراذگب ار شفرح مناوتن هک دوب یدج

دوب یا هناوید بجع ! یخوش !

متفگ :

هبرض مه ترس ، تمشچ یاپ هبزج نیاهک ِلثم _

هدروخ !

تفگ توافت :یب

منود یمن _!

بشید نیمه ؛ مداتفا ششوغآ ِدای هب هتساوخان ،

دوب هدرک ملغب !

متفگ و مداد تروق ار مناهد :بآ

بقارم و نک تحارتسا . مراد راک مرب؛ دیاب _نم

شاب تدوخ .

مونشب لماک ار شا  یظفاحادخ یبنآهک شدعب ،و

ی هظحل دنچ و مداد هلصاف مشوگ زا ار یشوگ

مدرک عطق ار شسامت .دعب،
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واب متخادنا میاهوم یور ار گنر یا همروس شِلا

میاه  هناشرس یور ی هدشاهر یاهوم ، شندرک میظنت

ایرو ی هیده هک ینامه مدز؛ نلکدا ؛ مدرک بترم ار

ِریوصت هب هک یهاگن نیرخآ ،اب شدعب دوب،و

متفر نوریب قاتا ،زا متخادنا هنیآ .

ی هتفه زا دعب ماش، ِرارق کی ؛ متشاد رارق ایرو اب

مدوب هتشاذگ رس ِتشپ هک یراکرپ .

رگید دوب، هدمآ هناخما هب هک یبش نآ زا دعب

دوب مرظتنم هناخ، ِلباقم وحاال، شمدوب هدیدن .

؛ متفر نییاپ لومعم ِتلا ح زا رت عیرس ار هلپاه

مراد شهگن رظتنم یلیخ متساوخ یمن .

وهب شنیشام ِغارس متفر ، متسب هک ار رد

نکسا ، مداد ماجنا هک یراک نیلوا ، نتسشن ِضحم

شبل ِرانک ِمخز نآ زا یربخ دوب؛ شتروص ِندرک
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طقف مه، شمشچ ِریز ِحضاو ِمرو نآ ؛زا دوبن

دوب هدنام یقاب وحم ِیدوبک .کی

هک یتسد ِنایم ار متسد دش، مامت هک ما هنیاعم

مداد وسالم متشاذگ ، شدوب هتفرگ متمس .هب

متروص رد ار شتنطیشرپ ِهاگن داد، هک ار مباوج

تفگ و دنادرگ :

یدوب هدش مگنتلد یدایز نیاهک ِلثم _!

متفگ و مدیدنخ ؛ متسشن فاص :

لبق ِینوغاد هب تتروص مدوب نارگن طقف _هن!

دش هدید یمومع یاه  ناکم وت تاهاب هشن و هشاب .

تفگ و درک نشور ار نیشام :

!_اهآ

ادا صاخ و دوب شم هکتکال ، تفگ یم هک هملکیا

بیجع و هاتوک روج کی درک. یم شبلا ،ج شندرک

ِروج کی و"اه"ار دیشک یمن دایز ."آ"ار شتفگ یم

هس ِصقان هملکی نیمه واب تفگ یم یعطاق

یمدرب لا وس ِریز ار تیاه  هتفگ ِلک ، یفرح !

مدیسرپ و مدرک لر تنک ار مندیدنخ :

ربخ؟ !_هچ

تفگ و داد تکرح ار نیشام :

یدش پیت  شوخ نیاهک، ربخ _!

شتمس هب مدیخرچ :
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مدوب پیت  شوخ _!

مک ِنامز نامه ورد تخادنا متمس هب یهاگن ،مین

یضوع درک؛ هلوک و جک ار شتروص !

زا دعب ؛ نابایخ تمس هب مدنادرگرب ار متروص

ایرو ِندوب لا حرس و مدوب هدز ناجیه اه تدم ،

دوب هدرک رت شیب رناژیار و ناجیه .نیا

ینم یارب نیا و نامدصقم هب میدیسر دوز یلیخ

رتهب ، مسرپب لا وس یلک بشما متساوخ یم هک

.دوب

نیشام ایرو . میدش هدایپ ، نیشام ِندرک کراپ اب

اال متحا نامدصقم . دیایب متمس هب هک دز رود ار

دوب نابایخ ِفرط نآ هفاکی ً.

موش در نابایخ ِضرع زا شهارمه هک مدوب هدامآ

زا هک ینهاریپ هقیی ِتمس هب شهاتوک ِهاگن اما

تفگ هک هلمجیا دعب ،و شمدوب هدیشوپ ،ریز

درک مفقوتم .

ور تسابل ی همکد دنبب _!

مرس هک دوب عطاق ردق نآ شنحل اما مدش جیگ

منک هاگن مسابل ِزاب هقیی وهب مزادنایب نییاپ ار

ی همکد ود و مربب شتمس هب تسد ًاروف و

مدنبب ار هدشزاب .

یم ادخ ؛ ناشمدوب هتسب بقالً هک مدوب نئمطم
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هک یزولب هقیی لک رد هدشدنا. زاب یک تسناد

طقف شا،  همکد نیلوا و دوب زاب ، متشاد نت هب

دوب هتفرگ رارق مریز  سابل زا باالرت تناس .ود_هس

شندوب هتسب زا ات مدرک شهاگن رگید راب کی

ِهارمه ، میوگب یزیچ یبنآهک دعب، و موش نئمطم

مدرک تکرح ایرو .

ار متسد ایرو دوب. غولش ًاتبسن هفاک ِطیحم

هرفنود یزیم و هفاک یاهتنا تمس وهب تفرگ

درک تکرح .

ثمالً ؛ مدوب هتفرگ ار شتسد مه نیا زا لبق

نیا اما ؛ نیشام ِلخاد ، شیپ ی هقیقد دنچ نیمه

یبیجع ِسح ، تفرگ یم ار متسد یناهگان هک روط

ِزیچ هب فوطعم شساوح یتقو ًاصوصخ ؛ تشاد

رت شیب ییورین اب هک تشادن ربخ و دوب یرگید

تسا مناتشگنا ِندرشف حِلا ،رد لومعم ِتلا ح .زا

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#139



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دیدج وحیلا سح نم،اب و میتسشن زیم ِتشپ

تفگ هک شتروص هب مدوب هدنام هریخ ، بیجع :و

همنسرگ یلیخ _.

 شیپ ِندمآ کیدزن یارب ار شتسد شدنب  تشپ و

تفرگ باال تمدخ .

شدعب ی هظحل دنچ ، دیسر نامتسد هب هک اهونم

تفگ ایرو :

ناروتسر میتفر یم شاک یمنمش. ریس نیااج ._نم

متفگ و مدیدنخ هک دوب شا هرهچ ِتلا ح :هب

شابن نارگن یش! یم ریس _.

حیجرت ؛ مدوبن هنسرگ یلیخ ایرو، الِف خرب اما نم

مخا ، متفگ ار مباختنا یتقو و مروخب ساالد مداد

درک !

دش رود و تفرگ ار نامتاشرافس هک تمدخ  شیپ ،

درک مبجعتم ایرو، ِیدج ِهاگن .

و همدقم چیه ِنودب و منهاریپ هب دز هراشا

تفگ یا، هیشاح :

ششوپن هگید _.

هک ییاه  همکد ِندید واب مدرب نییاپ ار مرس
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ش ًاروف دش. سبح مسفن ، دندوب هدش زاب هرابود

هب ار منهاریپ ِزاب هقیی و مدیشک ولج ار ملا

ِیپ دوب هدنام اج مساوح اما مدناشوپ شا  هطساو

بشما رد شضارتعا نیمود نیا . ایرو ِشنکاو ،

دوب مندیشوپ سابل هب تبسن .

ِرتشیب ؛رد مدوبن زاب یاه  سابل ِندیشوپ ِمدآ نم

اما دوب یدراوم نینچ هب مساوح مه عقاوم

ناشن شنکاو دوب، هدمآ بیجع میارب هک یزیچ

دوب ایرو ِنداد .

اج رد هک ، مدرک شهاگن و مدروآ ارباال مرس

تفگ :

یور اما مگن، هک متفر راجنلک مدوخ اب یلیخ _

هغولش یلیخ اجنیا هک ًاصوصخ دوب؛ مباصعا !

هتفگ ار یزیچ نینچ نیاهک . دنتفر باال میاهوربا

یزیچ نینچ هب نیاهک ؛ تشادن تیمها میارب دوب،

تشاد تیمها دوب، شساوح و یمداد تیمها .

متفگ و مداد ناکت :رس

اه همکد هک ندازآ شاه یا همکداج منک یم رکف _

ننوم یمن هتسب !

دش فرصنم اما دیوگب یزیچ .دمآ

اب هطبار رد یلا وس و مدرک ضوع ار ثحب ًاروف

ِیپ مساوح زا یتمسق زونه اما مدیسرپ شا  هتفه
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دوب هتفگ و هدز هراشا منهاریپ هب هک دوب یتقو

هلمج زا هک یسح ارچ مناد یمن ." ششوپن هگید "

تحاران هنهک یمندش. یداع میارب ، متفرگ یم شا

دوب؛ دیدج میارب طقف ،هن؛ شتلا خد ِتباب مشاب

هجوت ِلباق و دیدج !

ترپ یارب و مداد تکرح ار زیم یور ِناویل

نآ ِمامت ِندرب شیپ هتبلا و مدوخ ساوح ِندرک

متفگ دوب، مرس رد هک :هچ

متفرگ قوقح زورید _!

یم االً متحا درک؛ مهاگن فرح یب یا هظحل دنچ

و دنک ادیپ طیارش اراب هلمجما ِطبر تساوخ

تفگ و دیدنخ هاتوک ، شدعب :

مداد یم شرافس رت شیب ، یتفگ یم رتدوز _.

متفگ و مدرک لر تنک ار مندیدنخ :

یزاب یارب مدرک باسح شور _!

و درک مهاگن شیاهوربا ِنایم ِقمع مک ِمخا اب

تفگ :

هسرب داد هب ادخ _!

متفگ و مدیدنخ :نیاراب

زا هرادن یسرت هگید ، هشاب رپ هک مدآ ِباسح _

ندش باوج و لا .وس

دیسرپ و دز دنخبل :
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؟ هترس وت یچ _

نیمه متساوخ یم و دوب مرس رد اهزیچ یلیخ

متفگ و مروایب رد رس ناش همه زا بشما :

یمهش صخشم _!

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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نآهک زا دعب و مدرب ارباال ما یندیشون ِناویل

هب باطخ ، مدیشون شا هزم  شرت یاوتحم زا یمک

،اب دشاب هدش ریس دیسر یم رظن هب هک ایرو

مدیسرپ هدنخ :

نم؟ ای ینک یم عورش _وت

یب واب درب شناهد تمس هب ینیمز بیس هکتیا

نم هب درک هراشا تسد واب شدیوج یلیم .

مدرک یعس . مشاب هدننک  عورش نم دوب رارق بخ؛
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یدنب  تیولوا ار میاه لا وس ، هاتوک ِنامز تدم رد

منک .

ار مدعاس و مدز رانک ار دوب ملباقم هک یناویل

مدیسرپ و متشاذگ زیم یور :

هیک؟ ناغمرا _

ِندینش ِراظتنا دیاش ارچ؛ مناد یمن . دروخ اج

شدوخ هک هن رگم اما تشادن ار یلا وس نینچ

؟ درادن دوجو ندیسرپ یارب یزرم دوب هتفگ

تفگ ًاتیاهن و درک مهاگن یا هظحل دنچ :

یمیدق ِتسود هی ؛ تسود !_هی

دوش لماک متاع طاال نیاهک ِنودب مدرکن یعس ،

مراذگب یمدش ار ندرکرکف منک. تواضق و رکف

هدیسر میاه لا وس ِمامت ِباوج هب هک ینامز یارب

مدوب .

ِقرب هتبلا و دوب ایرو یاه بل یور هک یدنخبل

نآ زا یکی هک تفگ یم ، شیاه مشچ ِتنطیش

تسا مراظتنا رد شا  ییاذک یاه لا .وس

مدوخ هب یلیخ مدرک یعس و متفرگ یسفن

متسناوت یم ًاتیاهن ؛ رگید دوب لا وس ؛ مریگن تخس

شمراذگب باوج !یب

دیسرپ و دروآ کیدزن یمک ار شرس :

؟ ندش انشآ مه اب روطچ لگهام و اضر _
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هدامآ ار مدوخ ؛ مروخب اج هک دوب نم ِتبون حاال

یصوصخ یاه لا وس نآ زا یکی یارب مدوب هدرک

و اضر ِییانشآ ی هوحن زا تشاد ایرو وحاال،

دیسرپ یم لگهام .

متفگ ددرم ینحل :اب

هدرپس ام هب ور شتکرش ِیلخاد یحارط اضر _

راک یرادا یاه ورپژه یور رتشیب لگهام و دوب

دوب نوش  ییانشآ ِعورش نیمه و .یمهنک

هچ ؛هب مدوب هکوش زونه نم اما تفگن یزیچ

ِییانشآ ی هوحن ی هرابرد هک دروخ یم شدرد

؟ دنادب اضر و لگهام

مسرپب دوب رارق هک یمود ِلا وس هب ندرکرکف ،

و منکن زکرمت عوضوم نیا یور یلیخ دش ثعاب

مدیسرپ ار ما یدعب لا وس ، هظحل دنچ زا :دعب

یتفر شرطاخب هک هیرتخد نومه ناغمرا _

؟ هاگتشادزاب

 هظحل دنچ ؛ منامشچ یور درک فقوتم ار شهاگن

ددرم مدرک سح ارچ مناد یمن درک. مهاگن یا

نداد  باوج یارب تسا .

هرخ هکباال مدرک یم شهاگن الً باقتم ، راظتنا ،اب

تفگ و داد ناکت ار شیاه :بل

!_هلب
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ار هنتما و رس و مدرشف مه یور ار میاه بل

دوب تسرد میاه  یریگ  هجیتن سپ ؛ مدیشک بقع .

مدوب رظتنم و مراکفا ِیورشیپ اب مدرک هلباقم

و دمآ تمدخ  شیپ هک دسرپب ار شلا وس ایرو

ناکت رس ایرو درک؛ لا وس زیم ِندرک عمج ِتباب

 شیپ ِنتفر واب درک ونِم ِددجم ِتساوخرد و داد

دیسرپ تمدخ :

دوب هدش شقشاع ؟ تفگ هلب اضر هب ارچ لگهام _

؟

رد وساالمت نم هچره . دندش تشرد منامشچ

لا وس لگهام ی هرابرد ایرو دوب، ناغمرا اب هطبار

تشاد .

عوضوم نیا ًاملسم ؛ مهدن باوج شلا وس هب مدمآ

زا متشادن دصق نم، و دوب طوبرم لگهام هب

زا تمسق نآ اما میوگب شیارب لگهام ِیگدنز

؟ دوب هدش شقشاع " دوب هدیسرپ هک ایرو ِلا "وس

هک راگنا درک؛ یم اقلا یبیرغ و بیجع ِسح

ارچ؟ اما ؛ دشاب زیمآرخسمت شنحل

دوب؛ اضر ِقشاع لگهام ؛ مدرک رکف یا هظحل دنچ

هچ ؟! ایرو هب شمتفگ یم رگا تشاد یداریا هچ

نحل نیا اب هک دوب هدرک شدوخ ِشیپ یرکف ،

؟ دوب هدیسرپ ار شلا وس
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متفگ :

ِنتفریذپ یارب تشاد یصاخ یاهروتکاف لگهام _

قشع هک منئمطم ،و شرسمه ِناونع هب یسک

هدوب شتیولوا !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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مداد همادا و مدرک لفق مه رد ار مناتشگنا :

هدرک یم شیضار هک هدوب ینوا اضر ًامتح _،

جاودزا ِلها لگهام هک متسنود یم نم هنرگو

شقشع ِنودب ِعون زا مه نوا ؛ تسین !

نآ نم اما داد ناکت رس هاتوک طقف ؛ تفگن یزیچ

میاه لا وس ِتسیل هک دوب هدش ریگرد منهذ یردق

مدیسرپ شیاج وهب متشاذگ رانک :ار

؟رد یسرپب ور یزیچ نیچمه دش ثعاب یچ _
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؟ یدرک یرکف هچ تدوخ ِشیپ مگب هرتهب عقاو

سپ ، هشاب هتفگن هلب قشع ِرطاخب لگهام رگا

؟ لوپ ِرطاخب ؟ هتفگ هلب یچ ِرطاخب

اب مدرک تصرف نم، و دوب زیم یور شهاگن

متسرفب نوریب ار مسفن تحار .یخِلا

نآ ایرو ِرکفت ِزرط االًزا متحا مدش؛ ینابصع

شمتخانش یم یبوخ هب هک یلگهام ی هرابرد مه

هک دوب دایز هظحل نآ رد یردق نآ ساسحا نیا و

و مدمآ فرح هب مدوخ ، شباوج ِندینش زا لبق

متفگ :

هک ًامتح . تشادن مک شیگدنز وت یزیچ لگهام _

ور شا  هداوناخ یسانش .یم

ارباال شهاگن و تشاذگ زیم یور ار شتسد ِفک

تفگ و دیشک :

یا یرسک و مک چیه مه منود یم ! مسانش یم _هلب؛

دب ور نم ِلا وس ووت، هتشادن شیگدنز وت

مرواب اضر، ِجاودزا زا لبق ات نم . یدش هجوتم

لقادح ؛ هشاب هتشاد شتسود هنوتب یسک یمندش

وت ِلوق هب هک یمومت زیچ همه ِرتخد هی ،هن

هدنمتورث مه شدوخ ی هداوناخ !

دوب یبصع مه ایرو ِنحل ؛ مدرک یمن هابتشا !

تنطیش نآ زا یدر رگید و مدرک شهاگن قیقد ،
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مدیدن شهاگن .رد

دوب هدش یبیجع ِطیارش ؛ میوگب هچ متسناد یمن .

و مدوب هتشاد هگن مه یور تفس ار میاه بل

هک ییاه  سفن ؛ مدیشک یم سفن ینیب زا متشاد

دوب هدرک ناشرادادص ، تینابصع .

واب متخود زیم یور یاه سُس هب ار مهاگن

متفگ ، مسفن ِنداتسرف نوریب :

؟ یسرپن اضر و لگهام هب عجار هگید _یمهش

مدینش هک یزیچ اّلا متشاد ار یباوج ره ِراظتنا :

سرپن ناغمرا هب عجار مه وت سپ _!

مناد یمن ؛ مداد شتروص هب ار مهاگن و مدرک مخا

نیا زا دوب تحاران . میدوب هدیسر نیااج هب ارچ

تال تشاد ثمالً و مدوب هدیسرپ ناغمرا زا هک

درک؟ یم یف

تفرگ نامتمس هب ار اهونم و دمآ تمدخ  شیپ .

یمن ًاقیقد و مدوب هدش تحاران ارچ؛ غورد

هچ یارب متسناد !

اما میا هتفر شیپ ربارب ، ثحب نیا رد متسناد یم

ار هدش  هتفرگ یونم هک یردق نآ ؛ مدوب تحاران

متفگ و متشاذگ زیم یور :

ماوخ یمن یزیچ ._نم

دیسرپ یخلت :اب
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هتچ؟ _

درک مرت یخزرب نیمه .و

درک یم نامهاگن جاو و جاه تشاد تمدخ  شیپ

متفگ و مدز بقع ار ما یلدنص :هک

ریخب تبش ماش. ِتباب نونمم _.

ِزیچ ات مداتسیان و متشادرب ار مفیک ًاروف و

مونشب یرگید .

هفاک ِیجورخ هب ار مدوخ دنلب، ییاه مدق اب

تکرح ایرو هدشی  کراپ ِنیشام الِف خرب و مدناسر

رُپ روط نآ هچ زا ما یتنعل ِلد مناد یمن . مدرک

دوب هدش !

یتحار ِراک راد، هنشاپ یاه  توب اب نتفر هار دنت

رت عیرس هچره یارب ار مناوت ِمامت متشاد اما دوبن

زا ار ایرو یادص هک ، متفرگ یم راک هب ندشرود

مدینش رس ِتشپ :

ورس اسیاو _!

مدرک تکرح رتدنت سپ هن! هک ًاملسم ؟ مداتسیا یم

ندرک  تکرح رتدنت نیا زا یا هظحل دنچ زونه و

و دش هدیشک تدش هب میوزاب هک دوب هتشذگن

تسرد هک یردق نآ ؛ ندیخرچ هب درک مراچان

و متفرگ رارق شا  ینابصع ِتروص و ایرو ِلباقم

ار میاه کلپ و مدینش ار شا  یبصع و دنلب یادص
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متسب :

هیچ؟ هگید اه یزاب هچب !_نیا

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دوب هجیتن یب اما مدرک تالش میوزاب ِندناهر یارب .

ی هلصاف هب لوا و متفرگ ًباال ال ماک ار مرس

شا  هدشزیر ِنامشچ دعب،هب و شیاهوربا هدشی مک

دیسرپ شا  یبصع نحل اب هک مدرک هاگن :

؟ ینک یم یروج نیا یراد ارچ _

یمن ار شباوج مه مدوخ هک دوب یلا وس نیا

متسناد !

ًاددجم ار میوزاب و مدرشف مه یور ار میاه بل

ِندش رت مکحم دش شا  هجیتن اما مدیشک بقع هب

شرود هب ایرو ناتشگنا راصح .
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ِندید واب مدروآ باال ریخات اب نیاراب ار مرس

دش؛ ضوع زیچ همه هظحل کی یارب ، شتروص

یور شناتشگنا راشف و شیاه مشچ ، شیادص

هدشی  بوکرس ِورس هک دوب ینامه ًاقیقد ، میوزاب

درک یم بلط منورد .

؛ متسناد یمن ًاقیقد ، هظحل نآ دوب هدش مگرم هچ

متساوخ یم هک دوب نیا ، متسناد یم هک یزیچ اما

دیایب شِک رتشیب و رتشیب ، هظحل .نیا

؛هب متشاذگ ایرو هنیسی تخت ار مدازآ تسد

متفگ و مداد شلوه بقع :

مرب ماوخ !_یم

مدرک هفاضا ، میوزاب هب ندرک  هراشا :واب

یدب هزاجا !_هگا

طقف ، درکن اهر مه ار میوزاب ؛ تفگن یزیچ

رُس مهاگن نم، و دناخرچ متروص رد ار شهاگن

دوب صخشم هک ییاه بل ؛ شیاه بل یور دروخ

ناشراشف مه یور تشاد شتینابصع ِلر تنک یارب

.یمداد

دوب رتهب ؛ دوبن تسرد طسو نیا یزیچ کی

نم اب هطبار ،رد طسو نیا یزیچ کی میوگب

دوبن تسرد !

تفگ و درک اهر یناهگان ار میوزاب :
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تمنوسر !_یم

چیه یاج هک ار شفرح تفگ هناعطاق یردق نآ

نم نیا نآ، زا یادج و تشاذگن میارب یتفلا خم

مورب شهارمه تساوخ یم ملد هک مدوب !

نم ار مدق نیلوا . تولخ و دوب کیرات ور، هدایپ

دش مهارمه ایرو و متشادرب .

ضحم وهب میتفر نیشام ِیکیدزن ،ات فرح یب

ِندرک نشور دصق یبنآهک ، میتسشن ود ره نآهک

ارم و دیخرچ متمس ،هب دشاب هتشاد ار نیشام

شیاه هلمج ِرابگر هب تسب :

؟ یدش تحاران یچ هیچ؟زا یارب اهراتفر _نیا

یچ یارب ؛ یدش تحاران هک ضرف الًرب صا

؟ یتفر یدش اپ هراک وهی یدادن حیضوت !

زا شیادص لر تنک ًاهاگ ، شیاه هلمج ِنتفگ ِنایم

و رتدنلب ار هملکاه یضعب و تفر یم رد شتسد

تفگ یم رت یبصع .

دوب رتهب دوب. ینابصع الً ماک دوب؛ هدش ینابصع

کی اب مه نآ ؛ مدوب هدرک شا  ینابصع نم میوگب

ار زیم "و ریخب تبش " مدوب هتفگ . کچوک ِتکرح

نازیم نیا ِداجیا ثعاب ، نیمه و مدوب هدرک کرت

یم رگا هک یتینابصع دوب؛ هدش تینابصع زا

حاال ِربارب دص دیاب ، شمنیبب دوعسم رد متساوخ
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مدرک یم !تالش

ورس یممنز فرح وت اب مراد _!

مشکب سفن رت تحار ات مداد هلصاف ار میاه .بل

درک یم بوخ ار حملا شنحل ِتیعطاق .

و مدش هریخ شیاه بل وهب مدناخرچ ار مرس

رگا ثمالً . مدرک تشم ار متسار تسد ِناتشگنا

یمدش؟ هچ ، مدرک یم یزابجل یمک

 هنوگ یور ی هیخب یاج ات شیاه بل زا ار مهاگن

متفگ و مدیشک باال شا :

مرب منوت یم مدوخ _.

تمس ،هب عیرس تکرح کی رد ار متسد و

هک شمدوب هدیشکن زونه اما مدرب هریگتسد

دز دایرف و دیشک ار متسد :

؟ بشما وت هتچ _

منک؛ شهاگن متسناوت یمن رگید دش؛ سبح مسفن

ِیورشیپ .اب مدرک یم مامت دیاب ار یزاب نیا

مدرک یم یطلغ هچ متشاد ؛ مدرک هلباقم مراکفا

تسناد یم ادخ !نم؟

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ِطیارش منک مامت و مروایب یهیجوت متساوخ یم

و درک نشور ار نیشام یناهگان هک ار، هدمآ  شیپ

ار شیاپ ، شدعب و دمآ رد کراپ زا تعرس هب

لخاد ، میایب مدوخ هب وات زاگ یور تشاذگ

دوب یلصا نابایخ .

مدرک هاگن شخر مین هب هاتوک ی هظحل دنچ یارب

زا جراخ یاهراتفر وهب متسشن فاص شدعب و

ما هطبار زا ار لکشم نیا نم . مدرک رکف ملر تنک

تالش هتساوخدوخ . مدوب هدرک ادیپ دوعسم اب

ینابصع وزا شندرک ینابصع یارب مدرک یم

رد مدروآ یم مک اج ره . مدرب یم تذل شندش

مدرک یم ادیپ یعوضوم دوب؛ نیمه مشور ، هطبار

و مدز یم واپ تسد ردق نآ و شنتخیر مهب یارب

مارآ و منیبب ار شتینابصع ات مدروآ  یمرد یزاب

مگرم هچ مناد یمن اما ایرو اب هطبار ؛رد مریگب

ار یمیدق یویرانس نامه متشاد هک دوب هدش
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مدرک یم ارجا !

زا رت شیب متساوخ یمن منک؛ شمامت مدرک یعس

ایرو . دسرب رظن هب یقطنمریغ میاهراتفر نیا

هب ات قحلا هک بوخ تسود کی دوب؛ نم ِتسود

نم و دوب هدرک تباث یبوخ هب ار نیا ، زورما ،

هدرک یطاق ار زیچ همه وهکی ارچ هک مناد یمن

مدوب .

میوگب هچ هک متسنادن اما مدرک فاص ار میادص !

رد تشاد و دوب ایرو یاهراتفر ِریگرد زونه منهذ

ی هیناث نامه هک ارچ درک؛ یم یفاب یخلا ناش  هطبار

زا دعب نم، هک دوب هداد ناشن ار یراتفر لوا،

شمهد کی ؛ دوعسم اب ندز هلک و رس تعاس کی

مدید یمن مه .ار

کیدزن هناخ هب نکمم ِتعرس نیرت  شیب اب میتشاد

هدرکن تسرد ار طیارش زونه نم، و میدش یم

مدوب .

،"هلب"یا ریخات واب مدز شیادص و متفرگ یسفن

مدینش ، تشاد تینابصع زا ییاه هگر زونه هک ار

متفگ :و

متساوخ یمن مرب؛ متساوخ یم طقف نم . مفساتم _

تحاران یچ زا ًاقیقد منود یمن . هشب یلکش نیا

ور میتحاران زیم، ِرس عقوم نومه دوب رتهب مدش؛
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هشکن نیااج هب راک هک مدرک یم لح تاهاب .

ِلا بند . دادن ناشن میاه  هتفگ ِربارب رد یشنکاو چیه

زا مه ؛ مدوب تحاران طقف ، مدوبن یرت  شیب ِهیجوت

ار یراتفر نینچ هک مدوخ زا مه و ایرو ِیتحاران

مدوب هتفرگ شیپ .رد

میدیسر هک ینامز ات مدنام هریخ ور هبور هب

نیا هب بشما تساوخ یمن ملد هناخما. لباقم

مه یرت  شیب فرح ًاعقاو اما دوش مامت لکش

نداد حیضوت ، هشیمه لثم و نتفگ یارب متشادن

بل ِریز طقف و دوب تخس میارب ندروآ هیجوت ،و

"و ظفاحادخ " کی ، شدعب و متفگ "ی ریخب بش "

رد هک مدینش ار شیادص ندش،  هدایپ زا لبق

تفگ مباوج :

ریخب بش _!

تمس هب ار هدشما  نیگنس یاه مدق و متسب ار رد

ِضحم وهب متفر ارباال هلپاه ؛ مدیشک هناخ

ار مدوخ و متفر هپاناک فرط هناخ،هب هب دورو

یمن . متسب ار منامشچ و مدرک ترپ شیور

ممارآ هک یراک اهنت و منک رکف یزیچ هب متساوخ

دوب؛ شتاقافتا و بشما هب ندرکن رکف درک، یم

شیپ یزیچ نینچ هرابود هک مداد یم هزاجا دیابن

دیایب .
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یباصعا و هتسب ِنامشچ اب تدم هچ مناد یمن

شزرل هک مدوب هدیشک زارد هپاناک یور هتخیر مهب

شنوریب ًاروف و مدرک ساسحا ار مفیک رد یشوگ

هریخ ؛ متشاد ایرو زا هک یمایپ وهب مدیشک

مدنام .

وت منک یم رکف . مفساتم مه نم ، بشما تباب "

متشاذگ ترس هب رس یدب ِخیرات "

مخا هک دوب بجعت ِرس ،زا شمایپ ندناوخ اب

دب"؟ ِخیرات زا" دوب هچ شروظنم . مدرک

و دیشکن لوط یلیخ میارب شروظنم نداتفا اج

هراچیا و دنام زاب مناهد ، شندیمهف ضحم هب

ازسان ییاتدنچ بل ریز نآهک زج ، دنامن میارب

منک شراثن .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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نیا مناد یمن . مدرک زاب ار میاه کلپ یتخس هب

یم گنز تشاد ما یشوگ هک دوب یراب نیمدنچ

یم اه سامت هجوتم ، یرادیب و باوخ ِنایم . دروخ

متفرگ یم یشوگ نتشادرب هب میمصت ات اما مدش ،

یعس اما نآراب درک؛ یم مجیگ ، باوخ و فعض

متفرگ ار یشوگ و مراد هگن زاب ار منامشچ مدرک

متشاد ایرو زا هک یسامت وهب متروص لباقم ،

مدرک هاگن .

یشوگ و مدیشک هحفص یور ار مناج یب ِتشگنا

یادص ، مشوگ رانک شنتفرگ واب مدروآ نییاپ ار

مدینش ار شزیمآ  ضارتعا :

ثمال یرهق یمنید؟ باوج ارچ مدز؛ گنز _هدراب

ً؟

لوط اه هیناث هک مدوب لا حدب و جیگ یردق نآ

ناشطبر و منک ادیپ ار شیاه هلمج ِتلع ات دیشک

بشید ِثحب هب مهد .

و مدرک رَت نابز اراب مکشخ تدش هب یاه بل

مراد هگن زاب ار میاه کلپ متسناوتن نآ زا رت شیب

متفگ :و

مدوب باوخ _.

االن؟ هباوخ ِتقو هچ ؟ هیلکش نیا ارچ تادص _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دروخ یم رُس مناتشگنا نایم زا تشاد یشوگ .

رادیب باوخ زا یلا حدب اب هک دوب بش یاه  همین

دوب هتخیر مهب مشراوگ و متشاد بت ؛ مدوب هدش .

اما حاال، نیمه ات مدوب هدیباوخ و هدروخ یصرق

هدش مه رتدب چیه، دوب هدشن هک رتهب معاضوا

.دوب

متفگ :

هدب حملا هک هحبص یاه  کیدزن ._زا

دیسرپ شدعب و درک توکس هظحل دنچ یارب :

؟ یدروخ امرس _

؛ مدرک یم سح میولگ ات تسرد ار ما هدعم دیسا

متفگ و متفرگ یسفن :

االً متحا ؛ مدروخ صرق اتود _ یکی . منود یمن _

یممش رتهب ، مباوخب .

تفرگ ضارتعا ِگنر ًاددجم شیادص :

رضاح وشاپ یممش؟ رتهب مباوخب ور یچ یچ _

رتکد میرب تلا بند مایب !وش

مدرک تفلا :خم

تسین میروط ؛ داوخ یمن _.

باوخ ، شمتساوخ یم هک یزیچ اهنت هظحل نآ رد

یم سح هک دوب دیدش یردق نآ زاین نیا و دوب

و مراذگب رانک ار یشوگ هظحل نامه دیاب مدرک
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مباوخ ی همادا هب شتاضارتعا و ایرو هب هجوت یب

مزادرپب .

ییاه  صرق ِریثات دیاش دوب؛ هدش هچما مناد یمن

دوب،هب هک هچره اما ناشمدوب هدروخ هک دوب

مدوب یبحلا تدش .

؛ درادرب مرس زا تسد هک متفگ ایرو هب هملک دنچ

رتهب ، ندشرادیب زا دعب رگا و مباوخ یم متفگ

ممهفب یبنآهک و مور یم هاگنامرد ،هب مدوب هدشن

هلصاف مشوگ زا ار یشوگ ، هتفگ مباوج رد هچ

درب؛هن مباوخ ، هدیشکن هیناث دنچ وهب مداد

فیرعت یباوخدب ؛ شمارآ واب تسرد یباوخ

یم یراکساپ یرادیب و باوخ ِنایم دوب. یرتهب

تخوس یم متروص و دوب مرگ منت مامت مدش؛ .

گنز یادص اب هک دوب هتشذگ ردقچ مناد یمن ،

عطق هک یگنز ؛ مدرک زاب یتخس هب ار میاه مشچ

یم مرس رد شیادص ، یپرد یپ و مادم و یمندش

دیچیپ .

ار ما یشوگ یتخس هدش،هب عمج ی هفحلم ِنایم زا

اب هک ینامشچ لباقم شمتفرگ و مدرک ادیپ

شوماخ اب اما ، مدوب هتشاد ناشهگن زاب یتخبدب

مدروخ اج شا،  هحفص ِندید .

ادص ؛ مدرک دنلب شلا ب یور زا ار مرس توخر ،اب
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یمندش عطق یا هظحل هک دوب هناخ ِگنز یادص !

نآ . متسشن تخت هبلی دوب، یندنک ناج ره هب

نوفیآ هب ار مدوخ متساوخ یم طقف هظحل

تخت هب مدرگرب و منک عطق ار ادص ، مناسرب .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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مدش دنلب میاج وزا متفرگ راوید هب ار متسد .

هناخما یاوه ای مدوب غاد ردق نآ نم مناد یمن

ی هجرد دیاب ، تروص ره دوب؛رد مرگ یلیخ

شلبق هک هتبلا و مدرک یم مک ار ژاه افوش ِترارح

اب روط نآ دراد یسک هچ مدید یم تسیاب یم

یمدنز گنز یپرد یپ و تجامس .

نوفیآ هب مدناسر ار مدوخ لداعتمان ییاه مدق اب

یلا حدب نامه ایرو،رد ِتروص ریوصت ِندید واب
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درک؟ یم هچ نیااج مدش؛ رایشوه !مه

و مشوگ رانک متشاد شهگن و متشادرب ار یشوگ

مدینش ار شیادص :

؟ سپ ینک یمن زاب ور رد ارچ _!

هملکیا ِدیلوت زا غیرد اما مداد ناکت ار میاه !بل

مددرم ِناتشگنا و شیاج ِرس متشاذگ ار یشوگ

و شمدرشف ، مدرب یرد،باال هدننکزاب ِدیلک ارات

مدیشک مبوطرم یاهوم هب یتسد .

هب هک ییاه هبرض یادص دعب، ی هیناث دنچ تسرد

واب مدینش ار یمدش هتخاون یدورو ِرد

و تمس نامه هب مدیشک ار میاه مدق ، شندینش

متخادنا میاه  سابل هب یهاگن رد، ِندرک زاب زا لبق

هریگتسد مدش، نئمطم هک ناشندوب بسانم وزا

ایرو ِیبصع و نارگن ِتروص ، شدعب و مدیشک ار

متشاد ملباقم .ار

متروص یور ار شهاگن رد، ِبوچراهچ رد اج نامه

درک زاربا ار شا  ینارگن و دناخرچ :

؟ هدش یچ _

دوش لخاد مداد هزاجا و متفرگ هلصاف رد .زا

تشاذگ هناخما لخاد هب هک ار مدق نیلوا ،

درک رارکت ار شلا وس ًاددجم :

ورس؟ هدش یچ _
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درک هفاضا مهد، یباوج نآهک زا لبق :و

؟ هدیرپ تگنر ارچ _

مهاگن درک. یم ترپ ار مساوح شنارگن یاه مشچ

شتروص زا متفرگ .ار

یور ؛ متسیاب اپ ِرس متسناوت یمن نآ زا رت شیب

مداد حیضوت و متسشن رد ِرانک ِیلدنص :کت

دیاش ؛ منود یمن . مشاب هدش ضیرم منک یم رکف _

مدروخ امرس .

ارباال مرس درک. یط ار هلصاف مدق، ود اب

یور تشاذگ هک یتسد اما شندید یارب متفرگ

دش معنام ما، یناشیپ .

تفگ و درک ادج ار شتسد ًاروف :

هک یراد بت یلیخ _!

هاتوک ی هظحل دنچ یارب ار شتسد هک یا هطقن نآ

هک دوب هدش کنخ یردق دوب،هب هتشاذگ شیور

دنک شرارکت هرابود تساوخ یم .ملد

وشاپ _.

داد همادا و مدرک شهاگن یلا :وس

رتکد میرب شوپب وشاپ _!

اما منک تفلا خم مهاوخن هک مدوب لا حدب یردق نآ

و دوب ما یقمر یب و یلا حدب ِرس زا مندروخن ناکت

کال یادص اب هک درک شتشادرب هچ ایرو مناد یمن
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تفگ شا :هفا

ندش  بوخ و ندیباوخ هب رارق هگا . هگید وشاپ _

یدش یم بوخ دیاب حاال ات هک !دوب

و مدرشف یلدنص یاه  هتسد هب ار متسد ود ره

هب ایرو ِتسد موش، دنلب میاج زا نآهک زا لبق

زا یکی و متفریذپ ار شکمک دش؛ زارد مفرط

و مدش دنلب میاج ؛زا مداد شتسد هب ار مناتسد

دیسرپ یتقو دوب، شناتشگنا یاکنخ ِیپ مساوح :

؟ هدب حتلا یک _زا

یمداد مناشن ار رهظ ِکی تشاد هک یتعاس ،هب

متفگ و مدنام هریخ :

مدش رادیب عوهت حتلا حبص،اب ِراهچ و هس _زا

باوخ .زا

دیسرپ و مقاتا تمس هب دیشک :ارم

؟ یدرکن مربخ عقوم نومه ارچ سپ _

متفگ و رد ِقاط هب متفرگ ار مدازآ ِتسد :

؟ هشب یروج نیا هرارق متسنود یم _هچ

دوب کالهف شنحل :

؟ ناجک تاه  سابل _

و تخت هب مدناسر ار مدوخ ؛ مدرک اهر ار شتسد

متفگ نتسشن ِضحم :هب

دمک نوااج؛وت _.
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میارب ایرو هک ینشپاک و مدش دنلب میاج زا

اج زا مه ار .شملا مدیشوپ ار دوب هتشاد شهگن

یناشیرپ یاهوم یور ، متشادرب رد ِتشپ ِیتخر

متشادن مه ار ناش  نتسب شک اب ِیان یتح هک

مدش هارمه ایرو واب متخادنا .

یاه  هاگنامرد زج یرگید باختنا و دوب هعمج

 نیرت  کیدزن زا یکی وهب میتشادن یزور  هنابش

میتفر ناشیاه .

زا جراخ هک دوبن غولش یردق نآ تیزیو ِفص

ار مرس دوش متبون هک ینامز .ات دشاب ملمحت

ار میاه کلپ و یلدنص ِتشپ ِراوید هب مداد هیکت

هک یتم عال نیرت  هدنهدرازآ . متشاذگ مه یور
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متسوپ یور هک دوب یدح زا شیب یامرگ ، متشاد

 یمرد ار منشپاک ًامتح یمدش، رگا . مدرک یم سح

رظتنم شریز ِیگناخ ترش یت نآ واب مدروآ

مدنام یم ندش تیزیو .

قمر یب و مدوب یبحلا طقف یمندمآ؛ مباوخ رگید

ِرس دز، میادص یمارآ هب ایرو هک ینامز ،و

شرس تشپ و مدرک ادج راوید زا ار منیگنس

ما یرامیب زا حرشحیلا . مدش رتکد بطم ِدراو

ایرو ،هب مشوگ و قلح ِندش هنیاعم ِنیح و متفگ

یدورو ِرد ِرانک ، هنیس هب تسد هک مدرک هاگن

دوب هداتسیا .

راک نم و مشکب قیمع یاه  سفن تساوخ رتکد

منامشچ هک مداد ماجنا ینیح ار هدش هتساوخ

دوب ایرو سابل یاه  هتشون یور .

دیسرپ و هخسن نتشون هب درک عورش رتکد :

؟ یرادن تیساسح هک نیلیس ینپ _هب

مداد باوج هاتوک :

._هن

یاه  هشیش یارو ،زا دروآ ارباال شرس مباوج اب

تفگ و درک مهاگن شکنیع :

نک فرصم رت عیرس ور اهوراد . هیسوریو ِتنوفع _.

و شا  هخسن ِتمس هب دیشک ار شهاگن هرابود و
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درک هفاضا :

هک متشون تارب مه مرس ؛هی روخب دایز تاعیام _

شنزب حاال نیمه .

ناکت رس ؛ مدینش یم نایم رد یکی ار شت مجال

ار دوب هدش هتفرگ متمس هب هک یا هخسن و مداد

قاتا زا جورخ .اب مدش دنلب میاج وزا متفرگ ،

 هنشت . دریگب ار میاهوراد ات منیشنب تساوخ ایرو

تخوس یم تدش هب مه ما هدعم و دوب .ما

مدرک هاگن ار شندش رود و یلدنص یور متسشن .

ِنایم بشید ِتاقافتا تباب یگدنمرش راثآ زونه

یمدش ادیپ متاساسحا .

منامشچ . دیشک لوط ردقچ مناد یمن شنتشگرب

دش ثعاب ، شنابز زا ممان ِندینش و دندوب هتسب

زاب ار منامشچ . مریگب هلصاف یرایشوهان یایند زا

تفگ و مدرک :

تاقیرزت ِشخب میرب دیاب _.

تفرگ ار دوب میاهوراد یواح هک یا هسیک و

درک هفاضا ، ریسم ِنداد ناشن واب ملباقم :

شریذپ مرب مه نم ات ورب ._وت

دوب هداد مناشن هک یتمس وهب مداد ناکت رس

هک دمآ یتقو و دیشک لوط یمک شندمآ . متفر

تشذگ یم مندز مرس زا یا هقیقد .ود_هس
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تخت هبلی دمآ و درک فاص ار گنر دیفس ی هدرپ

زاب ِنیح و دوب هتفرگ هویمبآ میارب . تسشن

تفگ شندرک :

دوب بوخ یلیخ حتلا هک بشید !_ات

و صاخ ِنحل "اراب بوخ یلیخ "، مدرک ساسحا

رد مدوب یبحلا یردق نآ اما هدرک ادا یزیمآ  هیانک

و مشکب شیپ ار یثحب مهاوخن هک اه هظحل نآ

متفگ :

مفارطا و رود وت مه یسک یتح ؛ منود یمن _

هدوبن ضیرم !
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مداد همادا ، نامنایم ی هلصاف هب ندرک هراشا :واب
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هیسوریو تفگ رتکد ینک؛ تیاعر مه وت شاک _،

تقو هی یریگن !

هک ینیا و دش مخ مفرط ما،هب هیصوت الف خرب

جک میاه بل ِتمس هب ار دوب هویمبآ ِتکاپ ِلخاد

درک .

و شمتفرگ ، مدرب تکاپ فرط هب ار مدازآ تسد

دوب یزیچ ؛ مدیشون ار شیاوتحم زا یدایز مجح

و مدرک رکشت . متشاد شمز ال یدایز هظحل نآ هک

ار ایرو یادص و مدش شا  یقبام ِندیشون لوغشم

مدینش :

ینک یم یگدنز اهنت هک هدب یلیخ _!

رد شا هلمج کرد . مداد هلصاف میاه بل زا ار ین

ار هویمبآ تکاپ دوب. تخس میارب تیعقوم نآ

مدیسرپ و متشاد هگن فاص :

یچ؟ ینعی _!

متروص وهب تفرگ مرس ی هظفحم زا ار شهاگن

:داد

ره ای هتفایب تارب یقافتا دایب، شیپ یزیچ _

یچ ، یایبرب شسپ زا ینوتن ییاهنت هک یطیارش

؟ ینک یاوخ یم راک

و مدناشن میاه بل یور دنخبل یبحیلا، ِدوجو اب

متفگ :
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ینز یم فرح اه نامام لثم یراد _.

دیشک ار شیاه بل و داتسرف ارباال شیاه هناش .

بترمان و هتخیر مهب ، بشید الف خرب شیاهوم

دندوب .

یم رکف ادرف هب متشاد و متشادن ندز فرح یان

تسد هک متشاد شیپ رد هک یراکرپ زور و مدرک

یمرس زا باالرت یمک ، تسشن مدعاس یور ایرو

تفگ دوب. لصو متسد هب :هک

یغاد هک زونه _.

؛ متفر ورف رکف ،هب میوگب یزیچ یبنآهک

گنررپ یدایز هراب کی هب ما یگدنز رد شروضح

رد نم نیناوق و لوصا الف خرب نیا و دوب هدش

دوب مدآاه ِشریذپ .

هب ار یسک تخس یلیخ ایرو، زا لبق ات نم

مدآاه اب مندش یمیمص و مداد یم هار ما یگدنز

ردق نآ یهاگ ، ناشیاه  تلصخ اب منتفرگ وخ و

و رود ندش، کیدزن یاج هب هک یمدرب نامز

زا مادک چیه ایرو اب هطبار رد اما ، میدش یم رترود

یردق هب رفن کی نیا درک؛اب یمن قدص نیناوق نیا

شرآ ای لگهام راگنا هک مدوب کیدزن و تحار

و مدوبن بذعم شرانک ؛ دندوب هدروآ رتکد هب ارم

هدیسر شرانک رد یندوب تحار ،هب ههام کی
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ات دیشک یم لوط سلااه دیاش هاماهو هک مدوب

مسرب هطقن نآ هب مکیدزن ناتسود .اب

؟ ینک یم رکف یراد یچ _هب

مداد رادشه دوب. ملباقم ًاقیقد شتروص :

یشاه یم ضیرم . بقع !_ورب

تفگ و داتسرف باال ییوربا تجامس :اب

 هنوخ یزور دنچ یضیرم ی هناهب هب یمندآ مدب _

مشب نیشن .

دمآ شک میاه :بل

وت یا هناوید _!

متفگ و تفگن یزیچ :

تمتخادنا یگدنز و راک ._زا

ار شهاگن و درک لفق هنیس یور ار شیاه  تسد

تفرگ متروص :زا

همادا مه یگدنز منک. یمن راک لیطعت یاهزور _

میتخادنن یگدنز و راک زا مه یلیخ سپ هراد؛ !

روج کی دوب. دیدج یلیخ میارب شندوب بوخ

فرح ؛هن دوبن هیقب هب هیبش دوب؛ بوخ یصاخ

وهن شتامیمصت ،هن شندیشوپ سابل ،هن شندز

شندوب بوخ یتح .

تفگ هک مدرک یم هاگن شخر مین هب متشاد :

باوخب یباوخب یاوخ یم ._رگا
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داد همادا مرس، هظفحم هب ندز هراشا :واب

هشکب لوط یتعاس االًهی متحا _.

دوبن حیلاما دب شتلع و مباوخب تساوخ یم .ملد

تخت هبلی و اجنآ ایرو یتقو تساوخ یم ملد

یبنآهک ؛ مباوخب ، منئمطم شروضح وزا هتسشن

مراد یزاین نینچ ارچ ًاقیقد متسناد یمن .
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زاب مشچ هک دوب متسد رد فیفخ ِشزوس اب

هک مدید ار شوپ  دیفس یرتخد ِرات ریوصت و مدرک

ار منامشچ دوب. مرس ِنزوس ِندرک ادج حلا رد

مدرشف مه یور یرابدنچ ، مدید ِندرک حضاو یارب .

دوب هدش مامت مرس .

رانک هک مدید ار ایرو و مدرک دنلب یمک ار مرس

یور و موش دنلب میاج زا مدرک یعس و هداتسیا
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و دمآ کیدزن ایرو ، تفر هک رتخد . متسشن تخت

دیسرپ :

؟ یرتهب _

رگید اما مدوب جیگ یمک ؛ مدوب هدش رتهب یلیخ

.زا دوبن فعض و دیدش یبحیلا نآ زا یربخ

دنچ ار هدشما کشخ تسد و مدمآ نییاپ تخت

ار .شلا مدرک زاب و مخ ، جنرآ لصفم زا یراب

جراخ هاگنامرد زا ایرو هارمه و مدیشک مرس یور

دنچ موش، شنیشام راوس نآهک زا لبق . میدش

ینامرد یاهاضف هشیمه ؛ مدیشک قیمع ِسفن ،

یعس راک نیا واب دندوب هدننک هفخ و هتسب میارب

منک رپ هزات یاوه زا ار میاه هیر مدرک .

زونه و هناخ تمس هب درک تکرح ایرو و متسشن

تشاد رارق شلخاد هناخما هک ینابایخ هب

یتکرامرپوس ِلباقم ار نیشام هک میدوب هدیسرن

تفگ و درک فقوتم گرزب :

هگید ی هقیقد دنچ ._یممآ

نیشام ،زا میوگب یزیچ موش قفوم نآهک زا لبق

یدورو ات نیشام لباقم زا ار مهاگن . تفر نوریب

شندمآ نوریب . مداتسرف شهارمه تکرامرپوس

شناتسد دمآ، نوریب یتقو اما دیشک لوط یمک

دیرخ یاه  هسیک زا دوب .رپ
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رد ار شیاهدیرخ ایرو و میاجرس متسشن فاص

هب ار مرس دش، هک راوس . تشاذگ بقع قودنص

فرح یب و دادن یحیضوت اما مدناخرچ شفرط

فقوتم یتقو راب نیا و داد تکرح ار نیشام

میدوب هناخما لباقم هک .دش

اما شا  یهارمه تباب منک رکشت متساوخ یم

و مدیشک ار هریگتسد درک. مبجعتم شندش هدایپ

 هسیک ِندروآ نوریب حلا ،رد نیشام زا جورخ اب

هاگن . شمدید بقع قودنص زا دیرخ یاه

نآهک زا لبق و متخود شتروص هب ار مرگشسرپ

تفگ ، مسرپب یزیچ :

مه ور تاهوراد . مرایب ور نیااه نم باالات _ورب

!ربب

؟ دوب هدرک دیرخ نم یارب ؛ مدرک شهاگن ددرم

رد رگید ِراب . دوبن ضارتعا یارب یبوخ تصرف

ِیواح ِنولیان نتشادرب واب مدرک زاب ار نیشام

زاب ار رد . متفر نامتخاس ِتمس ،هب میاهوراد

ار هلپاه . شمتشاذگ زاب ایرو، ِدورو یارب و مدرک

درک یم درد منت مامت ؛ متفر باال یتخس .هب

ندش هتسب یادص ، مدرک زاب هک ار یدورو رد

مدینش ار اه نولیان شخ شخ دعب، و ینییاپ .رد

مهاگن دوب. مرانک ایرو ، مدروآرد هک ار میاه  شفک
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هناخ دراو و متفرگ شناتسد تایوتحم زا ار

یور ار شیاهدیرخ و تفر دمآ، مرس تشپ . مدش

نم لا وس هرخ وباال تشاذگ هناخزپشآ ناوخ  شیپ

دینش :ار

هیچ؟ یارب هگید !_نیااه

عورش دهد یتیمها میاه  شنکاو و نم هب یبنآهک

تفگ اهو نولیان تایوتحم ِندرک جراخ هب درک :

تندش بوخ رتدوز یارب _!

همادا و مدرک هاگن شیاه  تسد هب جاو جاهو

:داد

منک هدامآ یزیچ هی نم ات ریگب شود هی ._ورب

یلیخ مه تا هنوخ . نوشوپب بوخ مه ور تدوخ

هدرس !
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رواب نیا شیاهراتفر . مدرک شهاگن زاب یناهد اب

تساه  تدم مدآ نیا هک یمداد لکش منهذ رد ار

و تحار ردق  نامه یمدنک؛ یگدنز نم اب دراد هک

کیدزن .

یم مه دیاش ؛ مدرکن یتفلا خم چیه ارچ مناد یمن

ایرو تس.  هدیاف یب ندرک تفلا خم هک متسناد

شدوخ راک تشاد و ما هناخزپشآ رد دوب هداتسیا

تباب ندرک رکف هقیقد دنچ هب نم و درک یم ار

هار فرح یب . متشاد زاین تانایرج نیا مضه

و متسب ار ورد قاتا ِتمس هب مدیشک ار مدوخ

یسک . مدرک ثکم یا هظحل دنچ رد، تشپ اجنامه

هب متسناد یمن هک یسک دوب؛ نم هناخی لخاد

مشاب هتشاد یساسحا هچ ًاقیقد دیاب شروضح .

لوح ، زونه منهذ و مامح تمس هب متفر میقتسم

یم دوب شلخاد هک یمدآ و هناخزپشآ شوح و

و دوب هدرک مجیگ یفاک هزادنا هب یرامیب . تشذگ

درک یم فیعضت ار مرکفت هوقی ، نیمه .

لخاد ار میاه  سابل مامت و مدرک لفق ار مامح رد

مدرک زاب ار مرگ بآ . متخیر کرچ یاه  تخر دبس

متفرگ هاتوک یشود .و

هبرجت ما یگدنز رد ار یبیجع یاه  هقیقد متشاد

بجعت اب دندوب ماوت هک ییاه  هقیقد ؛ مدرک ،یم
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رگید ی هتخانشان هتبلا و دیدج سح کی و کش .

مدرک زاب هک ار مامح ِرد و مدیشوپ ار هلوحما ،

مقاتا ِکچوک یاضف ِلک رد تعرس هب مهاگن

هک یرد یور دش فقوتم ًاتیاهن و دیخرچ

دوب هتسب نانچمه .

 سابل یوشک تمس سح،هب هس نیا زا یقیفلت اب

ار شمامت هک یزکرمت واب متفر ما یگناخ یاه

االً متحا هک ییاهادص و رد تشپ مدوب هداتسرف

ار مرظن دم یاه  سابل یمدمآ، هناخزپشآ زا

اجنامه و مامح هب متشگرب و متشادرب

ناشمدیشوپ .

و مدرک یم امرگ ساسحا زونه . دوبن بوخ حملا

رود ار هلوح . مدش یم قمر یب متشاد هرابود

قاتا زا شدعب و مامح وزا مدیچیپ میاهوم

بلج ار ایرو هجوت مجورخ واب متفر نوریب

تفگ و درک مهاگن دوب. هناخزپشآ رد زونه . مدرک :

هشاب تیفاع _.

دوب زاگ یور ِکچوک ی هملباق یپ اما نم ساوح

دیسرپ ایرو :هک

؟ یراد یریگ  هویمبآ _

رگید ناوخ  شیپ یور زاگ. قاجا زا متفرگ ار مهاگن

نولیان دنچ طقف و دوبن یغولش نآ زا یربخ
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یا هشوگ هب . دروخ یم مشچ هب هتفر ورف مهرد

متفگ ددرم و مدز هراشا تنیباک نیرت :

تساجنوا _.

هب ندرک هراشا اب هک مدینش نتفر رت کیدزن واب

تفگ جیکپ :

هدرس زونه رگا مدرب باال مکی ور شا  هجرد _

نک شمیظنت تدوخ .

بیجع میارب یردق نآ هناخزپشآ نآ رد شروضح

هارمه شتکرح اب مهاگن هک دوب رواب لباقریغ و

.یمدش

هدیچ هک ییاه لا قترپ ِبآ ِنتفرگ هب درک عورش

هداتسیا نم، و هناخزپشآ ِکنیس یور ناشدوب

،رد تشرد ینامشچ واب ناوخ  شیپ لباقم مدوب

مناد یمن . مدوب ملباقم یاه  هنحص ِندرک مضه حِلا

دنک ناششزادرپ رد نم ای دوب عیرس شتاکرح

مدرک یم لمع .

هب تفر . دیشک شراک زا تسد ، ناویل ِندش رپ اب

ِنامشچ و درک شوماخ ار هملباق ریز و زاگ تمس

درک زاب ار تنیباک هک دش هارمه شناتسد نم،اب

دای ار ملیاسو یاج ؛ دیشک نوریب یا هساک و

؟ دوب هتفرگ

و درک رپ هملباق لخاد یاوتحم زا ار هساک
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ار لا قترپ بآ ناویل . ناوخ  شیپ یور شتشاذگ

هدرک شعمج هک یتروص واب شرانک تشاذگ مه

تفگ و درک هراشا پوس ی هساک :دوب،هب

همه اما اال؛ متحا تسا هزم دب . تساه  هدامآ نیا _زا

روخب ور شا !

نم؟ اب درک یم هچ تشاد ؛ مدرک شهاگن تریح اب
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شیور ، مدیشک بقع ار ناوخشیپ تشپ ِیلدنص

پوس وهب متشادرب ار قشاق و متسشن

مدش هریخ مباقم ِگنردیفس .

روابان و مدوب هکوش ؛ متشادن نتفگ یارب فرح .
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ار مرس هکنآ یب و مدرشف مناتشگنا نایم ار قشاق

دنلب راخب و اوه طولخم زا یقیمع مد منک، دنلب

؛ متفرگ ایرو، نلکدا هتبلا و پوس ی هساک زا هدش

عورش و هساک یاوتحم رد مدرب ورف ار مقشاق

ندروخ هب مدرک .

و لیاسو نایم اجنامه دوب؛ هداتسیا نانچمه ایرو

شهاگن طقف یمندز؛ یفرح ما. هناخزپشآ فورظ

یمدش هارمه مقشاق ِتکرح ره اب هک .دوب

لقادح اه! هظحل نآ رد دوب یبوخ باختنا توکس

حتلا نیرت  هتخیر  مهب رد منهذ هک ینم نم؛ یارب

دوب شنکمم .

،هب مدرب مناهد تمس هب هک ار قشاق نیرخآ

رادراصح نامشچ نامه مدش؛ هریخ ایرو نامشچ

اناوخان .و

تفگ ، مدروآ نییاپ هک ار قشاق :

هب تساوح . روخب تا هویمبآ اب ور تاه  صرق -

تعاس تشه ره یکی ؛ هشاب مه نوشاه  تعاس

تعاس هدزاود ره یکی هراب .کی

و هساک لخاد مدرک اهر ار قشاق . متفگن یزیچ

داد همادا ایرو :

مه تراک لحم هب . باوخب یتعاس دنچ شدعب -

دنچ دیاب تفگ رتکد یمنیر؛ ادرف هک هدب ربخ
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ینک تحارتسا یزور .

قرو ود یور نیاراب مهاگن و مدزن یفرح مه زاب

ناویل رانک ناشدوب هتشاذگ ایرو هک دوب یصرق

لا قترپ .بآ

؟ یرادن نم اب یراک -

وهب مدیشک ناوخشیپ لوط رد ار مهاگن

دندوب چییوس یور هک مدیسر شناتشگنا .

؟ تفر یم تشاد

متشاد مرس رد هک یلا وس و متفرگ ارباال مرس

مدیسرپ :ار

یمیر؟ یراد -

زا جورخ حلا ورد تشادرب ار شچییوس

تفگ هناخزپشآ :

نزب گنز تشاد یراک یممنز؛ رس تهب رصع -.

شتسد و مداتسرف هناخ رد ات شهارمه ار مهاگن

مدش؛ دنلب میاج ،زا تسشن هریگتسد یور هک

درک یم جیگ ارم مه شنتفر یتح .

یارب . تسب ار رد هک متفگ یتقو "ار ظفاحادخ "

شدعب و مدنام هریخ هتسب رد هب هظحل دنچ

ریسم ، ناشندروخ واب میاه  صرق غارس متفر

و تخت رد مدیزخ . متفرگ شیپ رد ار باوخ قاتا

رد ار میاهاپ . مدیشک باال مندرگ ریز ارات هفحلم
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متسب ار میاه کلپ و مدرک عمج ممکش .

نم و دیخرچ یم ایرو شوح و لوح طقف منهذ ،

تسد یارب منک شا  یضار هک مدوب ردتالش

دنک روصت متساوخ یم ! عوضوم نیا زا ندیشک

دوب نکمم ایرو یاج هب زورما یرگید سک ره هک

لگهام تشاد لا متحا ثمالً دنک؛ یراک نینچ هک

هجوتم ار یلاما حدب ، دریگب سامت حبص زورما

و دربب رتکد هب ارم ؛ دریگب ار مغارس و دوش

دنک تسرد پوس میارب شدعب !

نایم یقرف هک منک دعاقتم ار منهذ متساوخ یم

ایرو هک هن رگم ؛ دوشن لئاق ایرو و لگهام

شرآ ای لگهام لثم یکی ؟ میارب دوب تسود !

لثم ؛ دندیسر یم مه داد هب اه تسود هک هن رگم

مدوب هدرک کمک ایرو هب مه نم هک بش  همین !نآ

ههاریب هب دیابن ؛ دروآ  یمرد یزاب دیابن منهذ سپ

تسود کی نم؛ یارب دوب تسود ایرو . تفر یم

یزیچ هن ! بوخ ِیلومعم ِتسود کی ؛ یلومعم

یریگرد نیا اب منهذ هک متسناد یمن نم، و رتشیب

نیا متسناد یمن ! دسرب اجک هب تساوخ یم دیدج

طقف دوب! هدش هچما و دندوب هچ ،عالتم راکفا

ار میاه مشچ ، دیسر مداد هب باوخ هک مناد یم

هتخادنا هار منهذ اب هک یگنج زا ارم و درک مرگ
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درک رود ، مدوب .
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یعم _ال قیاقش #
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هفحلم دوب. کیرات ِکیرات قاتا ، مدرک زاب هک مشچ

مندب هب یناکت دوب. ممرگ تدش مدز؛هب رانک ار

مدناخرچ یکیرات رد ار مهاگن و .داد

یگتفرگ رگ ساسحا زونه درک. یم درد مرس

دوب هدش خلت و کشخ مناهد و متشاد .

شلا ب ریز ما یشوگ ندرک ادیپ یارب ار مناتسد

دوبن ؛ مدرب .

ار متسد ؛ متسشن تخت یور و مدرک دنلب ار مرس

قاتا رد هک یرون واب مدناسر قرب دیلک هب

متسب میاهار مشچ دش، شخپ .

تعاس دنچ متسناد یمن . مدوب حلا دب زونه

،زا دندرک تداع رون هب هک میاه مشچ ما. هدیباوخ

یشوگ یوج وتسج رد مهاگن . مدش دنلب میاج

زا لبق اما مدرک شیادیپ زیم یور و دوب

لا؛ چخی غارس و متفر هناخزپشآ ،هب شنتشادرب
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مدرک یم ادیپ ندروخ یارب یزیچ دیاب

مهو منک تکاس ار ما هدعم یادص و رس مه ات

مهد تاجن یکشخ و یخلت زا ار مناهد .

نیلوا ، شدیدج وقاالم لا چخی ندید اب

دوب ایرو ، مدروآ رطاخ هب هک یعوضوم .

یمدیآ رصع دوب هتفگ !

دنچ ؛ متخود تعاس هب ار مهاگن و مدیخرچ

دوب هدنامن تشه هب رتشیب یا هقیقد .

متشادرب ار یس نیماتیو یاه هشیش نآ زا یکی

ما یشوگ و زیم تمس هب شندرکزاب حلا ورد

هس . هپاناک یور متسشن و متشاد شرب . متفر

هک لگهام زا ات ود ؛ متشاد هتفر تسد زا سامت

ایرو زا یکی و دندوب شیپ تعاس -ود یکی یارب

دوب شیپ عبر کی نیمه یارب .هک

هک یمسا و مدیشون هشیش یاوتحم زا یا هعرج

و مدرک سمل ار مدوب هدرک شویس ایرو یاج هب

هس زا دعب و مدرب مشوگ تمس هب ار یشوگ

مدینش ار شیادص ، قوب :

؟ یدش رادیب -

هک مدوب هتفگن یزیچ زونه و بقع هب مداد هیکت

تفگ :

یم اذغ مراد . منکن ترادیب هک مدزن گنز هرابود -
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؟ یرتهب . تشیپ یممآ شدعب ، مریگ

؟اب مشیپ یمدمآ شدعب و تفرگ یم اذغ تشاد

مداد ار شباوج ریخأت :

مرتهب -.

مایب ات نک تحارتسا هگید مکی -.

متشاد هرابود . مداد هلصاف مشوگ زا ار یشوگ

نیا و مدش یم منهذ ی هدننک جیگ ِراکفا ِریگرد ،

شمهاوخب هک دوبن یزیچ .

زا رگید یا هعرج شدعب و مدیشک یقیمع ِسفن

هب دروخ رُس مهاگن . مدیشون ار یس نیماتیو

دوب ناوخ  شیپ یور زونه هک یپوس ی هساک ِتمس .

تشاد ایرو ؟ مدرک یم هچ دیاب ندرکن رکف یارب

مه رتشیب منهذ دوب رارق االً متحا و یمدمآ

رکف هب ندرک رکف حلا رد اه هقیقد دوش. ریگرد

دوب لگهام ؛ دروخ گنز ما یشوگ هک مدوب ندرکن .

تاضارتعا ، لومعم قبط و مداد باوج ار شسامت

مدینش ار شا  یندشن مامت :

هنداد باوج یارب یشوگ -!

ناش عمج و مدرک دنلب نیمز یور زا ار میاهاپ

متفگ و ممکش رد مدرک :

مدوب باوخ _.

؟ هیلکش نیا ارچ تادص ؟ تدم همه -نیا
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مهد هولج لارت حرس ار میادص مدرک یعس :

دنچ متفگ ؛ نداد ماجنا یارب متشادن هک یراک -

مباوخب یتعاس .

دنادب مندش ضیرم زا یزیچ حاال متساوخ یمن .

هب هک دوب دایز یلیخ شلا متحا ، شدیمهف یم رگا

نیا اب دوخ یدوخ نم،هب و دیایب هناخما

دنیاشوخ ًاتعیبط اما ، متشادن یلکشم عوضوم

دنیبب نم هناخی رد ار شرهوش ردارب هک دوبن !

یارب متفرگ تیلب بشما هک مگب تهب مدز گنز -

یارب ملیف یمیآ؟ تدوخ ای تلا بند میایب ؛ امنیس

ههد ِتعاس .

متفگ ددرم و مداتسرف نوریب ار مسفن :

منوتب منکن رکف ؛ یدوب هداد ربخ رتدوز شاک _

مایب .

یداد باوج ور تیشوگ !_هکن

مدوب هداتفا هصمخم ؛رد میوگب هچ متسناد یمن .

؟ یایب ینوت یمن ارچ _حاال

هناخ ِگنز ِندش دنلب اب دش نامزمه لگهام لا وس

میاج زا نم ِندیرپ .و
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هب نوفیآ روتینام رد هک ایرو تروص ریوصت هب

دیسرپ لگهام و مدرک هاگن دوب، هدمآرد شیامن :

؟ دموا یسک _

ندرشف واب مداتسرف نوریب عطقنم ار مسفن

متفگ لگهام هب باوج یرد،رد هدننک زاب ی همکد :

._هن

مدینش ور تا هنوخ گنز یادص _.

و مدیشک ار هریگتسد یمارآ وهب رد غارس متفر

هلپاهب زا تشاد هک مدید ار ایرو ، شندرک زاب اب

یمدمآ .اال

وع متشاذگ ما ینیب یور ار ما هراشا تشگنا ًاروف

لگهام هب باطخ و دشاب تکاس هک مداد التم

متفگ :

دوب رگتفر _.
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ِدنخبل کی و دوب هداتسیا رد لباقم حاال ایرو

تشاد شیاه بل یور مه بیجع و زیمآ  تنطیش !

و دنامب ادص یب و مارآ هک مدرک هراشا نانچمه

زا لبق و متفرگ شیپ رد ار مقاتا ِریسم شدعب

مدینش ار لگهام لا وس رد، نتسب :

؟ ییایب ینوت یمن ارچ ؟ یتفگن _

شلیوحت ار مروایب متسناوت یم هک یا هناهب نیرتهب

مداد :

نتسشن ی هلصوح مه و مراد درد مه . مدویرپ _

مرادن ور ندید ملیف و امیس .وت

دشاب هدینشن ار میادص ایرو هک مدرک اعداعد .

؟ تشیپ میایب و میرن مه ام یاوخ _یم

مدرک تفلا خم ًاروف :

هدنوم بقع راک یلک مه .نم دیرب امش اباب؛ _هن

مدب نوشماجنا دیاب هک مراد .

تفگ دنم هلگ ینحل :اب

میتفرن نوریب مهاب هک هتقو یلیخ _.

مهب یاهوم و تلا وت زیم هنیآی هب ار مهاگن

متفگ و مداد ما هتخیر :

میر یم هتفه ._نیا

داد تیاضر هرخ :باال

یم ادرف . شاب یلیخ تدوخ بقارم بخ! یلیخ _
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تمنیب .

ار مسفن ، سامت ندرک عطق واب مدرک یظفاحادخ

هدنارذگ ریخ هب ادخ . مداتسرف نوریب هراب کی هب

هب یرطخ بشما هک مدوبن نئمطم زونه اما دوب

زا دوبن دیعب یمندنک. دیدهت ارم " لگهام " مسا

هک ارچ ؛ دیایب اجنیا وهب دوش دنلب هک لگهام

ضوع و یناهگان یاهراک نداد ماجنا لها بیجع

دوب شا  ینینچ نیا یاه  میمصت ندرک .

هاتوک سرب کی ار میاهوم و هنیآ غارس متفر

قاتا زا ناش  نتسب نیح و مدیشک یا هیناث تسیب

متفر نوریب .

اب هک دوب هتسشن رد رانک یلدنص کت یور ایرو

دیسرپ و دش دنلب شیاج ،زا مندید :

؟ یرتهب _

نیاراب؛ دوب هداس شپیت . دوبن شنت رهظ یاه  سابل

 نیمه اب اما ، هریت نیجراولش و گنر کت زولب کی

یم رظن هب شوپ  شوخ و باذج یردق هب مه اه

مدوب هدرک شومارف ار لگهام ، هظحل نآ هک دمآ

هب ار مهاگن دوب. شیاه  سابل یپ مساوح و

متفگ و مداد شتروص :

مرتهب _.

؟ دوب هدز گنز _یک
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یاج رس تسشن مه ایرو و هپاناک یور متسشن

مداد باوج . شا  یلبق :

لگهام _.

مدزن ملوغشم ِرکف زا یفرح مه نم ؛ تفگن یزیچ .

مهاگن . لگهام ِندماین یور متشاذگ یم ار لا متحا

رس دش ثعاب ایرو، یادص هک دوب مناتشگنا هب

منک دنلب :

همنسرگ یلیخ ؛ میروخب اذغ _!

مهجوت هک یزیچ نیلوا و مدش دنلب میاج زا ًاروف

هب دوب. رتناک یور یاه  نولیان درک، بلج ار

تاصخشم هک اه نولیان زا یکی یور یاه  هتشون

یدایز زورما . مدرک هاگن دوب، یفورعم ناروتسر

متفگ دوب. هدرک ما هدنمرش :

تسرد اذغ منوتن هک مدوبن لا حدب یردق نوا _

منک !

داتسیا مرانک و :دمآ

هدایز ندرک ناربج یارب تقو _!

مساوح و مدرک هاگن شخر مین وهب مدیخرچ

هتساوخان یتقو دوب، شا  ینیب باذج سوق ِترپ

متفگ :

وهن یتسه اضر هیبش ؟هن یتسه یک هیبش _وت

یراد یجاح اب یتهابش !
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مه شیاه مشچ ِگنر یتح ؛ متمس هب دیخرچ

دوبن شردپ هب هیبش .

واب مدز رود ار ناوخ  شیپ ، تفگن هک یزیچ

هب یفورظ ، تنیباک لخاد ،زا هناخزپشآ هب دورو

؛ مدیشک نوریب رفن ود ندروخ اذغ ی هزادنا

اهاذغ ِغارس متفر و زیم یور ناش  متشاذگ .

دوب هدش کیرحت روجدب میاهتشا .

تشپ نانچمه هک ایرو ِغارس مداتسرف ار مهاگن

اب شیپ ی هتفه ود_هس نیمه دوب!ات ناوخ  شیپ

هک مدوب رظتنم وحاال، متشاد لکشم شنتفریذپ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

میروخب ماش ات زیم رس دیایب !

کچوک ِزیم ِیلدنص ود زا یکی و دمآ هرخ باال

درک لا غشا ار ما هناخزپشآ .

ضارتعا و متشادن اهاذغ ِندیچ یارب یفاک یاج

مدرک :

؟ یتفرگ اذغ ردق نیا ارچ ؟ هربخ _هچ

دناخرچ زیم تایوتحم یور ار شهاگن توافت :یب

یروخ یم یچ متسنود یمن _!

هتفرگ اذغ لدم دنچ . مداتسرف ارباال میاهوربا

یم هچ نم تسناد یمن هک تلع نیا هب طقف دوب

؟ مروخ

ار شلا گنچ و قشاق . مدیشک جنرب شیارب

جنرب یرادقم دش. لوغشم ، فرح یب و تشادرب

ندرک خیلا یارب و متخیر مدوخ باقشب رد مه

هکت . ناوخ  شیپ یور متشاذگ ار جنرب سرپ زیم،

اما مساوح . مدش لوغشم و متشادرب هجوج یا

ارچ مناد یمن . شدیدج وحاالِت دوب ایرو ِیپ

دوب هتفرگ هلصاف رناژی همه نآ زا یناهگان .

شرس . تشادن ار یگشیمه حتلا نآ شتروص

دروخ یم ار شیاذغ یمارآ هب تشاد و دوب نییاپ .

یاه  فرح ِندرک هرود هب مدرک عورش هتساوخان

دوب هدمآ یتقو .زا نامنایم هدشی لدب و ،در
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شلا وس ِباوج رد نم . میدوب هدزن یصاخ فرح

مدوب هتفگ مدز یم فرح هک اب دوب هدیسرپ هک

هب هیبش هک مدوب هتفگ مه شدعب "و لگهام "

تسین اضر و یجاح .

؟ دوب تحاران الً صا ؟ دوب هدش تحاران هچ زا

دنلب میاج زا شدعب و مدرک رپ غود زا ار مناویل

هب نتفر دش،اب مهارمه هک ایرو هاگن . مدش

مداد حیضوت لا چخی ِتمس :

مرایب هباشون تارب ._یممر

نیشب ؛ ماوخ یمن _.

زا الار وکاکوک ِگنر زمرق ِیطوق و مدرکن یهجوت

و زیم رس متشگرب . مدروآ نوریب لا چخی

ِوج نآهک یارب و ایرو ِناویل ِرانک شمتشاذگ

مشکب نوریب کشخ ِتلا ح نآ زا ار نامنایم ،

مدیسرپ :

؟ یرادن تسود تاینبل ارچ _

شناویل ِندرک رپ حِلا ورد درک زاب ار شا  هباشون

تفگ :

ورد ریش هب متشاد تیساسح مدوب هک هچب _

دش لح ملکشم مدش هک رت گرزب . تاینبل هب لک

هگید متشادن نوشندروخ هب عالهقیا .اما

مدش لوغشم میاذغ ،اب میوگب یرگید زیچ هکنآ یب
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مناد یمن اما مدوب هنسرگ یدایز هک دوب تسرد ؛

هب تبسن و تفر یمن نییاپ میولگ زا اذغ ارچ

مه مباقشب ِلخاد ِجنرب قشاق دنچ نامه ِندروخ

متشادن یتبغر رگید .

شیپ ار پوس فرظ و مدز رانک ار مباقشب

طابترا یکی نیا اب ما هدعم االً متحا ؛ مدیشک

شندروخ حِلا ورد دنک رارقرب تسناوت یم یرتهب

متمس هب تفرگ ار شا  یشوگ ایرو هک مدوب !

هک یا یشوگ دعب و شدوخ هب لوا یجیگ اب

و مدرک هاگن ، هتفرگ تسد هب یک متسناد یمن

نز کی سکع . مدرک دنلب شنتفرگ یارب ار متسد

اما یمیدق ِسکع کی دوب. یشوگ ی هحفص یور

ار یشوگ و مدرک اهر ار قشاق . تیفیک اب ًاتبسن

ًادودح ینز هب طوبرم سکع . متفرگ متسد ود اب

هب هیبش تیاهن یب و ناوج ینز دوب. سهلا یس

ایرو .

و مدیشک باال ایرو ِنامشچ ،ات یشوگ زا ار مهاگن

مدیسرپ ددرم ینحل :اب

؟ هتردام _

درک ما هکوش شنداد ناکت .رس
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هک ینز ریوصت ؛هب مدرک هاگن ریوصت هب رگید راب

ایرو نامشچ هب دندوب هیبش تیاهن یب شیاه مشچ

یم ار ایرو ِنامشچ راصح و مغ نامه یتح و

زا ار مغ هک راگنا دید؛ مشچاه نیا رد دش

دشاب هدرب ثرا هب شردام نامشچ .

و مدرک هاگن شراد جوم و هایس یاهوم هب

درک ما هکوش ایرو لا :وس

همهی دوجو وسلا،اب نس نیا وت نز _هی

هنک؟ قد هنوت یم یتم سال یاهروتکاف

مدیشک باال شنامشچ ارات یلاما وس و جیگ ِهاگن

داد همادا :و

قد یممگ نم ، یبلق ی هتکس یمنگ اهرتکد _

نیا وت نز هی یمهش ترواب وگب؛ !حاالوت ندرک

هن هکنیا دوجو اب مه نوا ؟ هریمب وسلا نس
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هراد یا هگید یمسج لکشم ،هن هضیرم !

هب دنا. هتخیر میولگ رد هدرخ هشیش مدرک سح

رد نز کی تشونرس زا دش؛هن رس منت مامت ینآ

هب ایرو نحل هک یمغ وسلا،زا نس نیا

تخیر یم مدوجو .

هدش زارد تسد رد ار یشوگ طقف . متفگن یزیچ

و نییاپ متخادنا ار مرس شدعب و متشاذگ شا

مدینش ار شیادص :

نوا نم درک. توف هک دوب شلا س جنپ و یس _

شتسد زور هی . مدوب سهلا هدزیس - هدزاود عقوم

دش.ات عمج شتروص و شبلق یور تشاذگ ور

دوب هنوخزپشآ وت دوب. بوخ شلا ح نوا زا لبق

ِتسد اب وهی درک. یم تسرد ور شراهان تشاد و

یولج هک ینم یور  هبور داسیاو دموا شبلق یور

شادص . مدش هکوش . مدوب هدیشک زارد نویزیولت

مک یمدش، عمجرت و عمج یه شتروص یلو مدز.

هیرگ منک. یچراک متسنود یمن ؛ مدوب وسلا نس

دوب منامام ِتشم وت هک ینهاریپ دوب. هتفرگ ما

متفر و نوریب مدز هنوخ یمدش.زا هلارت چم یه

یجاح زونه هک اه عقوم نوا . یجاح نز ی هنوخ

نوااه طایح فرط نوا دوب، هدیبوکن زا ور هنوخ

حتلا وت ام. طایح فرط نیا و ندرک یم یگدنز
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نوا وت هگید اه؛ فرط نوا داتفا یمن مهار یداع

نوا هک یرسپ و نز زا مدوب هدیمهف بوخ نس

زور نوا اما منک؛ یرود دیاب ننک یم یگدنز فرط

ره . نوشا  هنوخ متفر دوب. نویم رد مردام یاپ

مدش یم اضر ِمشچ وت مشچ هنوخ نوا وت تقو

و دوب رت گرزب سیلا دنچ نم یمدش.زا نوماوعد

نم اهاوعد ی هدنزاب هشیمه و تشاد یرتشیب روز

هب هک دش مهجوتم یتقو مه زور نوا ! مدوب

هک یسرت اما تفرگ ور هقیما ، متفر نوش  هنوخ

شرانک . تشاد یرتشیب روز ، متشاد مردام حلا زا

نز هدب. مردام حلا هک مدرک دایرف و داد و مدز

تفر نوریب هنوخ وزا دیشوپ ور شرداچ یجاح .

متساوخ یمن . دیبسچ ور نم هقیی هرابود اما اضر

غارس مرب متساوخ یم طقف . مراذب شرس هب رس

یم دز. ور لوا تشم هک دوب نوا اما ؛ مردام

شهب هگا مروز مرب. رد شتسد ریز زا متسنوت

یتقو هشیمه و مدوب زرفورت شاج ،هب دیسر یمن

یارب مدرک یم ادیپ یهار هی تخادنا یم مریگ

هنوخ هب مدوخ ندنوسر و شتسد زا ندرک رارف

یمداد؛ همتاخ ماه  سرت ،هب هنوخ هب ندیسر و

ور شاپ اضر دوب هدرک نغدق یجاح هک ارچ

شتسد زا متسنوت یم مه زور نوا . اجنوا هراذگب
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هی یدید ! مدنوم ارچ منود یمن اما منک؛ رارف

یمهش؟ نیقلت مدآ هب ییاهزیچ هی ییاه  تقو

تحور وت هتفایب یقافتا هی نیاهک زا لبق یدید

دوب؛ نیمه نم یارب مه زور نوا یمهش؟ رادربخ

زا هشیمه یارب هرارق ور منامام متسنود یم راگنا

هدرگرب هرابود تسین رارق متسنود یم . مدب تسد

راگنا هدب. همادا شنتخپ اذغ وهب هنوخزپشآ هب

هشیمه یارب هرارق هک مدش هیجوت هظحل نومه

هظحل نوا ور نم یلیخ ، سرت نیا و منومب اهنت

ملد وت اضر زا هشیمه هک یترفن واب درک یوق

رارف یاج هب هک درک یراک و دش یکی متشاد

یم زور نوا . اضر فرط هب منک هلمح ندرک

اهنت هرارق مدآ نیا ربارب رد هگید هک متسنود

مدرک یم تباث شهب ور مدوخ دیاب سپ ؛ منومب .
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دموا  یمرب متسد وزا متسنوت یم هک یروط ره

سح ور شاه هبرض الً صا راگنا . شمدز زور نوا

اپ زا یارب متشاد تردق ایند وهی مدرک یمن

مخ شاهوناز یور هک یا هظحل وات شندروآرد

شندز زا تسد ، نیمز یور داتفاین و دشن

ور اضر راب نیلوا یارب نم زور نوا . مدیشکن

رضاح ورس؟ هیچ ینود یم اما ؛ مداد تسکش

ِتروص نوا نم ، مشاب شاج هب نم زور نوا مدوب

نیمز متفایب نم ، مشاب هتشاد ور نوخ وت ِقرغ

هنوخ هب هدرگرب مردام اما مروخب تسکش .و

کی اراب ما یلدنص . مهد شوگ متسناوت یمن رگید

هدش سیخ هک ییاه  هنوگ واب مدز بقع تکرح

و متفرگ ارباال متسد ، میاه  کشا زا دندوب

هملکی کی یتح هظحل نآ دنک. شمامت متساوخ

متشادن ندرک مضه و ندینش ِشیاجنگ مه رتشیب .

یروج ؟ دوب ندرک فیرعت زا یلدم هچ رگید نیا

ِموس ِرفن مدوب هدش نم هک دوب هتفگ میارب

هب متشاد ار زور نآ ِخلت ِتاقافتا مامت و ارجام

شیاه هلمج تشاد مغ ردقچ . مدید یم مشچ .

شتاملک دندوب ناجریگ ردقچ .
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هاگن شنییاپ ِرس هب هدشما رات ِنامشچ یارو زا

یور ار متسد و متشادرب شتمس هب یمدق ، مدرک

متفگ و متشاذگ شتسد :

اهزور نوا ندش مومت _.

و مدید ار شناتشگنا نایم هدشی هلا چم یزیمور

ور نامه ی هزادنا هب مه ارم بلق دز، هک یفرح

درک هلا چم یزیم :

هک ندشن مومت _!

هدیسر اجنیا هب هک دش هچ ؛ دندش لش مناتشگنا

ردپ هب هیبش مدوب هتفگ هک نم هب تنعل ؟ میدوب

تسین شردارب .و

شک نیا زا رتشیب هدنشُک ی هظحل نآ متساوخ یمن

مدرک یم یراک دیاب ؛ دیایب !

و مدرک هاگن زیم یور ی هدروخن  تسد یاهاذغ هب

منیتسآ اراب میاه  کشا ؛ مداتسرف نوریب ار مسفن

متفگ و مدرک کاپ :

وشاپ -!

ملباقم و دش دنلب شیاج زا یتفلا خم چیه یب

راچان هک یردق نآ دوب؛ مک نام  هلصاف . داتسیا

مراک زا اما منک دنلب رس شندید یارب مدش

هظحل نآ رد شیاه مشچ هکارچ مدش؛ نامیشپ ،

دندوبن یندید ًادبا .
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رگید هکنآ یب و شیوزاب یور متشاذگ ار متسد

هب مدرک شتیاده ، دخرچب شنامشچ یلا وح مهاگن

متفگ و هناخزپشآ زا نوریب :

و تسد هب یبآ منک،هی یم عمج ور زیم نم -ات

یم ؛ مدرک دولناد دیدج ملیف اتدنچ . نزب تتروص

مینیبب ملیف مهاب مینوت !

یم طقف ؛ میوگ یم هچ هک مدوبن هجوتم یلیخ

نآ زا یوحن کی هب ار نامود ره متساوخ

منک خالص تیعضو .

.اب تفر نوریب هناخزپشآ زا اما تفگن یزیچ

یادص نآهک ضحم وهب مدرک شلا بند مهاگن

مدینش ار یتشادهب سیورس رد ندش هتسب ،

نآ متشاد ارچ متسناد یمن ًاقیقد . تسکش مضغب

ضغب نیا رگا متسناد یم اما متخیر یم کشا روط

نآ رد دش. دهاوخ راگدنام ، دوشن لیدبت کشا هب

گنت مه مردام یارب یبیجع زرط هب ملد عاضوا

متشاد یبیرغ تاساسحا و دوب هدش .

ضحم هب اما مدرک عمج نتخیر کشا اراب زیم

رد اجنامه و مدرک مامت ار هیرگ ایرو، ِجورخ

مدز متروص هب بآ یتشم ، ییوشور  کنیس .

و مدرک مرگرس یاچ ندرک تسرد اراب مدوخ

متفگ ایرو هب باطخ :
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زیم یور اجنومه نک؛ نشور ور پات پل تمحز -یب

هنویزولت .

هب دمآ شیاج ؛هب دادن ماجنا ار ما هتساوخ نیاراب

زیم هب دز هیکت و هناخزپشآ .

متساوخ یم الت؛ قنت ندرک هدامآ هب مدرک عورش

تیعقاو اما تس  یداع زیچ همه هک مهد ناشن

دوب شف ال خرب .

میسقت یپهلا ود نایم ار همخت ی هتسب یاوتحم

درک مفقوتم ایرو یادص و مدرک :

منک تتحاران متساوخ یمن !-نم

عمج متسد فک ار مناتشگنا و مداتسیا فاص

رود هک متشاد هگن تفس ار میاه  تسد و مدرک

دنچیپن شنت .
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شنامشچ هب هاتوک ی هظحل دنچ یارب ار مهاگن

شا  یتحاران مدوب ردتالش هک ینحل واب مداد

متفگ منک، ناهنپ :ار

هرادن یلا کشا ؛ مدشن تحاران _!

مه نم یاه  تسد دوب. کالهف شهاگن !

یب ار لا چخی ِرد ، مشاب هدرک یراک نآهک یارب

زا ایرو ِجورخ واب متسب و مدرک زاب فده

دوب هتفر . مداتسرف نوریب ار مسفن ، هناخزپشآ

اال متحا هک دوب انعم نآ هب نیا و مپات پل ِغارس

دوب قفاوم ندید ملیف ِداهنشیپ .ًاب

زا یکچوک ِفرظ واب متخیر یاچ ناجنف ود

ایرو ِغارس متفر ، نامرهش ینیریش یاه  هدنامزاب .

ملیف ِردلوف ِدراو و متفرگ شتسد زا ار پات پل

و مدوب هدرک ناشدولناد یگزات هب هک مدش ییاه

متفگ ، شتمس هب پات پل ِنتفرگ :اب

مینیبب ات نک باختنا ور یکی _.

؛ هناخزپشآ هب متشگرب ، تفرگ ًاددجم هک ار پات پل

و شمتخیر یپهلا ود ِلخاد و متشاد لیجآ یمک

ما یلبق یاج هب متشگرب اه، همخت یپهلای اب هارمه
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ژرنا هب عجار تشاد هک مدینش ار ایرو لا وس و

ار یپهلااه یواح ِینیس . دیسرپ یم ملیفاه زا یکی

منیشنب شرانک متشاد دصق و زیم یور متشاذگ

دش دنلب هناخما ِگنز یادص .هک

دیسرپ هک میدرک هاگن رگیدکی ایرو،هب اب نامزمه :

؟ دایب دوب رارق یسک _

یبنآهک و دشاب هابتشا مسدح هک مدرک اعداعد

ِندید واب نوفیآ ِغارس متفر ، مهدب یباوج

مدرک یهت ،قبلا لگهام ِریوصت !

ورس؟ هیک _

نوفیآ رگشیامن هب اضر ِریوصت ِندش هفاضا ،اب

تفر مسفن .

متفگ و ایرو ِتمس هب مدیخرچ هدز تشحو :

اضر و لگهام _.

دیسرپ بجعتم :

؟ نایب دوب رارق _

متفگ لصأتسم :

منود یمن هن... _.

مدنارپ اج گنز،زا یادص ی هرابود ندش دنلب .

یزیچ چیه هظحل نآ ؛ نوفیآ تمس هب مدیخرچ

هرابود منک. هچ متسناد یمن و متشادن مرس رد

هدمآ و هدش دنلب حاال هک ایرو فرط هب متشگرب
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شدوخ نامشچ اب تشاد و نوفیآ تمس هب دوب

نم هناخی نوفیآ رگشیامن رد ار شردارب ِریوصت

دید یم .

و تفرگ ریوصت زا ار شهاگن ، هظحل دنچ زا دعب

دیسرپ ، هدیشکن هیناث وهب نم هب تخود :

؟ هدیرپ ارچ تگنر _

تشادن تیمها ًادبا هظحل نآ هک یزیچ ،اهنت

واب مدیخرچ مدوخ رود دوب. نم گنر ندیرپ

ایرو هب ور گنز، نیموس یادص ِندش دنلب

متروص رد نیاراب هک دناد یم ادخ و مدش فقوتم

تفگ هک دید :هچ

نک زاب ورد باال،وت یاه هلپ هار وت یممر _نم

نومتخاس زا نم ، لخاد ندموا یتقو . نوشارب

نوریب .یممر

رد هک ییاه  هدیا مدرک یعس طقف . متفگن یزیچ

منک؛رد یسرب ار دوب نتفرگ لکش حلا رد مرس

عناق باوج کی شدعب دیاب ، مدرک یمن زاب رگا ار

هناخ میوگب یمندش ! مداد یم لگهام هب هدننک

تعاس کی نیمه هک یتقو ات هن لقادح ؛ مدوبن

هک ییاه  هناهب اراب شنتفر نوریب ِداهنشیپ شیپ

مدوب هدرک در مندنام هناخ هب یمدش طوبرم .

ما یشوگ نیاراب هک مدرک یم رکف متشاد نانچمه
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حلا رد یسک هچ نآهک ندیمهف ؛ دروخ گنز

نم و دوبن تخس الً صا ، تسا نتفرگ سامت ،

متفرن ما یشوگ غارس هب مه شندید یارب یتح .

و متشاذگ مناهد یور ار هدشما تشم ناتشگنا

اب ایرو اما ندرک رکف هب مدرک عورش هرابود

معنام شا،  یدیکأت نحل نآ شدعب و متسد نتفرگ

:دش

نم مید؛ یم ماجنا ور متفگ نم هک یراک نیمه _

ور لیاسو نک. زاب ور رد هقبطیباال،وت یممر

رادرب زیم یور زا .مه
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یاه  ناجنف یور دروخ رُس مهاگن دز، هک یفرح اب

ایرو و دمآرد ادص هب هرابود هناخ ِگنز یاچ.
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حلا ورد شچییوس غارس تفر نیاراب،

تفگ شنتشادرب :

هرن تدای زیم _!

هب تشاد ؛ مدرک شهارمه یتیاضران اراب مهاگن

تفر یم رد تمس .

ِریوصت وهب مرس تشپ ِنوفیآ فرط هب متشگرب

رد ِندش زاب یادص و مدرک هاگن لگهام تروص

و ایرو هب مدنادرگرب ار مهاگن ًاروف ، مدینش هک ار

متفگ و دوب هریگتسد یور مه زونه هک یتسد :

!_ورن

مدوخ دنلب ییاه مدق نم،اب و درک مهاگن بجعتم

مداد حیضوت شنتسب واب رد هب مدناسر :ار

منک یمن زاب ور یرب؛رد داوخ یمن _.

دیسرپ یتقو دوب ددرم شنحل :

؟ ینک یچراک یاوخ یم سپ _

ات دوب هدمآ نم رطاخب لگهام هک دوب تسرد

هتشاد تیلب متسناد یم هک یتقو مه نآ ؛ اجنیا

ایرو مراذگب متساوخ یمن اما ، امنیس یارب تسا

متفگ و دوبن شنتفر هب ملد ؛ دورب :

و دوبن بوخ حملا یممگ یممگ. یزیچ _هی

مدوب هدیباوخ .

طقف ، هظحل نآ درک. مهاگن بیجع یتلا ح اب
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یم ًادعب ار لگهام . مدرک یم رکف ایرو هب متشاد

مراذگب یمندش ار ایرو اما مروایبرد شلد زا دش

مغ شهاگن مه زونه ؛ دوبن بوخ شلا .ح دورب

و اضر ندمآ رطاخ هب متساوخ یمن نم و تشاد

هناخما زا لکش نیا هب هک مهد هزاجا ، لگهام

ادص هب نامزمه هناخ و نفلت گنز نیاراب . دورب

تفگ ایرو و دندمآرد :

هرد یولج منیشام _!

رون رگید یکی نیا ، مدوب هدرکن رکف شیاجنیا هب

متفگ و مداتسرف نوریب ار مسفن دوب. رون یلع :

ور رد یسک دیاش . لخاد رایب ور تاه  شفک _

باال نایب و هنک زاب نوشارب .

تفگ و درک مخا :

یلکشم نم هیچ؟ هگید اه یزاب دناب زمیج _نیا

هک منک یم کرد . نتفر اب مرادن ...

راک هب تسد مدوخ و مدرک شهاگن پچ پچ

اه شفک ، مدرک زاب ار ،رد یتعرس نانچ واب مدش

بجعت مه مدوخ هک متسب ار ورد متشادرب ار

مدرک !

میظنت حلا ورد رد هب مدز هیکت مدش، هک غراف

ایرو ندیدنخ یادص هک مدوب مندیشک سفن ندرک

ینامشچ واب بجعتم درک. ترپ ار مساوح ،
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ندید واب مدرک هاگن شتروص هب هدش تشرد

مدز هدنخ ریز یناهگان مه مدوخ شا، هدنخ .

نیلوا االًرد متحا و دوب نوریب نآ لگهام

نیشام یمدنَک؛ ار هلکما دید، یم ارم هک یتصرف

درک یم تقد رگا اضر و دوب رد لباقم ایرو

هداتسیا رفن، ود ،ام تقو نآ و یمداد شیصخشت

میدیدنخ یم و رد تشپ میدوب .

هک شدیفس یدایز و بترم یاه  نادند ِفیدر هب

هاگن یمداد، هولج ابیز و صاخ ار شندیدنخ

مدز هدنخ ریز مه زاب ، هظحل دنچ زا دعب و مدرک

ِروج کی اما بارطضا اب دوب هارمه هک هدنخیا ؛

دوب دنیاشوخ یصاخ .

ما یشوگ اما دشن دنلب هناخ ِگنز یادص رگید

یتلا ح نآ هرابود . دروخ یم گنز تشاد نانچمه

ایرو هرهچی هب دوب هتشگرب متشاد شتسود هک

دنخبل نیاراب دوب. دنمشزرا یدایز میارب نیا و

دش ترپ مساوح و مدید ار شندز .

مدادن یتیمها ؛ دروخ گنز هرابود ما یشوگ .

هب لگهام مدش یم نئمطم یتقو دعب، یقیاقد

یم یمایپ شیارب هدش، رود یفاک ی هزادنا

مه رکف شبقاوع وهب ما هدوب باوخ هک مداتسرف

مدرک یمن .



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#158

مدش؛ رادیب باوخ زا بیجع یتوخر اب حبص

رهظ هن، هک حبص !

ِساسحا نانچمه و دوبن بوخ یلیخ حملا

 لحم ِنتشاذگ ربخ یب ِبارطضا اما متشاد یضیرم

نیا ندرک لح زج و موش رایشوه دش ثعاب راک،

منکن رکف یرگید عوضوم هب هظحل نآ ، لکشم .

ِنداد طاالع یارب اما متشاد تکرش زا سامتود

متفرگ سامت شرآ دوخ اب ًامیقتسم ، متبیغ ِتلع

ار زورما کی لقادح و هدشما رامیب هک متفگ و

درک؛ لوبق . مراد تحارتسا و یصخرم هب زاین

هب ارم و دیایب ملا بند هب هک داد داهنشیپ یتح



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یتقو و ما هتفر رتکد هک مداد حیضوت . دربب رتکد

تسین دب مه اهردق نآ حملا هک مدرک شنئمطم ،

مه ار ملکشم نیمود ات متفرگ سامت لگهام اب

یبصع متسد زا تدش هب هک یلگهام منک؛ لح

هدشن مارآ مه بشید ِتاحیضوت زا دعب و دوب

ِنتفگ اراب مباوج ات متفرگ سامت راب هس دوب.

داد شفورعم لا :وس

ورس؟ هیچ _

مدادن ماجنا میادص ندرک فاص یارب یش :تال

یمنید؟ ور مباوج ارچ سپ _

هن؟ هدب. ندادن باوج _

بل یور یدنخبل هتساوخان درک؟ یم تالیف تشاد

متفگ و تسشن میاه :

هشاب هتشاد هجوم ِتلع مدآ هک یتقو ات هن _.

دش یخزرب :

هی نم ؟ یدوب باوخ هکنیا ؟ هجوم تلع مودک _

هک مدوب هدز فرح وت اب یتقو ششیپ تعاس

روطچ ؛ یدوب هدش رادیب تینوتسمز باوخ زا هزات

نوا منوا درب؟ تباوخ هرابود شدعب تعاس هی

ور مندز گنز هعفد هد یادص هک قیمع ردق

یونشن !

مدماین هاتوک حلا نیا .اب تشاد قح :
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دوبن بوخ ._حملا

عطق مه .حاال دوبن بوخ حتلا هک کرد هب _

مراد راک .نک

متفگ تجامس :اب

منک یمن عطق _.

تنم یقبام و هدب یتمحز هی تکرابم نساب _هب

منک عطق دیاب هدب؛ ماجنا ًاروضح ور تیشک .

عفن هب یکی ما؟ هتفرن تکرش هب هک تشادن ربخ

متفگ :نم!

؟ مدموین زورما هک ینود یمن ینعی _

مدرک هفاضا تثابخ :واب

؟ هگم تفگن تهب شرآ _

دش یدجرت شنحل :

؟ هگب ور یچ شرآ ؟ یدموین _

؛ مداد هولج رت هتفرگ و یبحلارت ًادمع ار میادص

؟ مدوب هدش ثیبخ ردق نآ یک زا

همه ارچ زورید ینک یم رکف سپ ! مدش ضیرم _

مدوب شوه یب هن، هک باوخ ؟ مدوب باوخ شا

ًابیرقت .

؟ یدروخ امرس ؟ یدش ارچ ضیرم _

متفگ داد، منادجو  باذع یمک شنارگن ِنحل :

هیسوریو ِ تنوفع تفگ رتکد ؛ منود یمن _.
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یم نم هب ربخ هی بخ ؟ اهنت ؟ یتفر مه رتکد _

االن؟ یبوخ . تلا بند مایب یداد

و مداتسرف نوریب ار مسفن دوب! هدش عفر رطخ

متفگ :

یم مه ور ماهوراد یممش. رتهب منک تحارتسا _

مروخ .

دوب ینارگن ،زا لگهام ِنحل تیدج رگید :حاال

؟ تشیپ مایب ؟ یتفر یبوخ ِرتکد ؟ ورس ینئمطم _

متفگ و متسشن تخت یور و مدش زیخ :مین

یفاک ی هزادنا هب یمنمآ زورما نم هک نیمه _

تکرش نومب وت . هکانتشحو شرآ یارب .

مدرک هفاضا و متفرگ یسفن :

.ح مباوخب ماوخ یم شا همه نم هتشذگ نوا _زا

تلا یخ منز؛ یم گنز تهب ، هشب دب رگا مه ملا

تحار .

ادخ و مداد همتاخ ار سامت ، رگید هلمجی دنچ اب

لح یتحار هب ار یگرزب رسدرد . مدرک رکش ار

یم هک متشاد نادجو  باذع یمک هتبلا ؛ مدوب هدرک

مریگب شا  هدیدان .دش

نآ دوب؛ هداد رارق ریثأت  تحت ار متاکرح درد، ندب

ات قاتا ِهاتوک ریسم متسناوت یتخس هب هک یردق

منک یط ار هناخزپشآ .
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یم دیاب مه ار میاهوراد . هنسرگ و مدوب هنشت

مدروخ .

نوریب ار هویمبآ ِتکاپ و مدرک زاب ار لا چخی

ادیپ ملا چخی رد زیچ همه ایرو، ِفطل هب . مدیشک

هارمه ار شیاوتحم و مدرک رپ ار مناویل یمدش.

اذغ یدایز رادقم ، زورید .زا مدروخ ، میاه  صرق اب

 ندروخ هب لیم ، یگنسرگ دوجو اب اما دوب هدنام

ی هویمبآ زا همین ات ًاددجم ار مناویل . متشادن ناش

یور . متفر نوریب هناخزپشآ وزا مدرک رپ یتکاپ

خ یاه یپهلا ِیپ تفر مساوح ، متسشن هک هپاناک
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دندوب نیمز یور هک ییاه  ناجنف و هدش .یلا

مغارس هب باوخ هک یا هظحل نآ ،ات بشید

یور میدوب هتسشن ایرو اب هارمه دوب، هدماین

هدید ملیف ات ود . میدرک یم هاگن ملیف و نیمز

وا ِباختنا هب یکی و نم باختنا هب یکی ، میدوب .

دوب هدنام مک مدوب هدرک باختنا نم هک یملیف

ایرو،هب یباختنا ِملیف اما دزادنایب هیرگما هب

دوب هدمآ دنب مسفن هک مدوب هدنادنخ یردق .

 یدمک شا  یباختنا ملیف ژرنا دوب هتفگ هک شلوا

تقو چیه یدمک ؛ژرنا مدوب هدرک تمواقم تس،

رطاخب هک دوبن یمدآ ایرو اما . دوبن مباختنا

ملیف دنک. رظن  فرص شا  هتساوخ زا نم تفلا خم

هقیقد دنچ زونه و دوب هتشاذگ و هدرک دولناد ار

هداتفا هدنخ هب یروط نم شعورش زا هتشذگن

ربارب رد متمواقم اب یبیجع ِتریاغم رد هک مدوب

دوب شندید .

 سناکس یروآدای رثا مه،رد میاه بل یور دنخبل

دوب یبشید مرشِروآ هتبلا دص و هدنخراد یاه !

شرانک ورد مدیشون ار مناویل یاوتحم زا یمک ،

بشید ! مدرک هزم هزم مه ار بشید ِتارطاخ ،

ینم یارب دوب. نم یارب لقادح دوب. یبیجع بش

یتیصخش داعبا زا یدیدج ِدعُب رابره متشاد هک
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و دوب هداعلا قوف مدآ نیا . مدرک یم فشک ار ایرو

ِهام _ود یکی زا دعب متسناوت یم تأرج نم،هب

منک رارقا یتقیقح نینچ ،هب ییانشآ ِهاتوک .

وس نس مک ًاتبسن یرسپ دوب. یدیدج ِمدآ ایرو؛

چیه هدش. هدید رتمک یتیصخش ِپیات اب اما لا

مه یرسپ اب هک دیجنگ یمن ما هلیخم ،رد تقو

هتشاد ینینچ نیا یتسود کی ، مدوخ وسِلا نس

هک دندوب باذج نم یارب یتقو اهرسپ . مشاب

نامنایم ینس الف تخا سیلا جنپ _ راهچ لقادح

هدئاق مامت کیهنت ، یکی نیا اما ، دشاب هتفرگ رارق

درک یم ضقن ارم نهذ یاه  نوناق .و

ات زونه نیاهک ؛اب تشاد یباذج ِتیصخش

یردق هب اما متشاد هلصاف اه گنسرف شنتخانش

ِفشک یارب ، شندید راب ره اب هک درک یم مبذج

میارب هک یا هظحل .زا مدش یم صیرح ، شرتشیب

هتساوخان و هتساوخ دوب، هتفگ شا  یگدنز ،زا

مناد یمن و متشاد یرت گنر رپ ِیکیدزن ِساسحا

 یفنم یمک اضر، هب تبسن ، هظحل نامه ارچ،زا

یدوخ یب یتح و یدایز دیاش . مدوب هدش رگن

ره اما مدوب هتفرگ رارق ایرو فیراعت ِریثأت  تحت

نم هک دوب یدیدج تاساسحا نیا دوب، هک هچ

مدرک یم ناش  هبرجت متشاد .
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و مدیشون مه ار مناویل یاوتحم ی هدنام  یقاب

عمج هب مدرک عورش و مدش دنلب میاج ،زا شدعب

کنیس هب مدرک لقتنم اراه  فرظ . ییاریذپ درکن

منهذ مه زاب ناش  نتسش حلا ورد ییوش  فرظ

ییاه  هظحل هب . بشید ِتاقافتا تمس هب دیشک رپ

مسناوت یمن یتح مرش، و هدنخ ِروز زا هک

دنخبل کی ، مربارب رد ایرو شنکاو و منک شهاگن

دوب هناسنجدب کچوک !

اب یزاب  هرطاخ مدرک یعس و مدیشک بآ ار یپهلااه

همه هک دوب تسرد منک. مامت ار بشید تاقافتا

تفر یم شیپ بوخ تشاد ایرو اب هطبار رد زیچ

کی نم ، بوخ ِتاساسحا نیا ِمامت ِرانک رد اما

ًادبا هک یا ینارگن ؛ متشاد مه دیدج ِینارگن

دوبن تیمها یب و کچوک .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#160
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هک دوب پات پل ی هحفص ِیپ مساوح گناد شش

ژیو رنارپ یادص واب مقاتا لخاد دمآ لگهام

دیسرپ شدنلب :

؟ یروطچ _

لصافم ِنداد ششک حلا ورد مدرک دنلب ار مرس

متفگ هدشما کشخ :

؟ یروطچ وت . مبوخ _

زا دعب و گنردیفس یلدنص یور تسشن و دمآ

تفگ ، دیشک هک یا هزایمخ :

مرفنتم دنفسا و نمهب ._زا

هک مدرک یم کرد اما میتشاد یکرتشم رفنت

راکرپ ِهامود نیا زا ندرب تذل یارب یزیچ لگهام

رکف درک؛ یم قرف اما نم یارب . دشاب هتشادن

مبیصن هامود نیا هک یرتشیب قوقح هب ندرک

رت تحار یمدش ثعاب و درک یم راشژم یمدش،

ی همانرب هک ًاصوصخ منک؛ لمحت ار راک یتخس

متساوخ یم ؛ مزادنا سپ یارب متشاد یدیدج

نیشام نآ هب ندرک رکف و منک ضوع ار منیشام
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یاه تعاس ، شمتشاد رس رد اه تدم هک یتاموتا

یمداد هولج کبسرت میارب ار یراک دایز .

نم و تشادن شدمآرد هب یزاین چیه اما لگهام

ردقچ هناهام دنادب یتح هک متسناد یم دیعب

شهگن راک نیا رد هک یزیچ اهنت ! دریگ یم قوقح

نم زا لگهام هتبلا . سب و دوب دوب،عالهق هتشاد

حیرفت هبنجی شیارب ندرک راک درک؛ یم راک رتمک

لوق هب هک ًاصوصخ ؛ تشاد تقو ِندنارذگ و

رد بش تاعاس نیرخآ ات حبص زا اضر شدوخ

یمندش شادیپ هناخ .

یلعدان ندرک ادیپ واب مدش دنلب زیم تشپ ،زا

و قاتا هب متشگرب و مداد هفاکسن ود شرافس

ما یشوگ رواک اب ندرک یزاب حلا رد ار لگهام

 هشوگ ار روانش یاه  هراتس ات دوب ؛ردتالش مدید

دیسرپ مندیداب و دنک عمج :یا

؟ هگید یبوخ ِبوخ _

رگید و تشذگ یم ما یرامیب زا یزور جنپ _ راهچ

 یشوگ ی هحفص هب مهاگن . متشادن یصاخ عالتم

مداد ار شباوج یتقو دوب :ما

مرتهب یلیخ _.

زا رترصم اما دراذگب رانک ار یشوگ مدوب راودیما

دوب شرواک ِنداد ناکت حلا لبق،رد .
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مسا هب هکنآ ؛اب دریگب سامت ایرو مدیسرت یم

زا اما مدوب هدرکن ویس ار شا  هرامش شدوخ

ار هناخما گنز اضر و لگهام هک یبش  هعمج نامه

بارطضا دوب، هناخما رد ایرو و دندوب هدز

مه یلیخ هک یبارطضا ؛ مدوب هدرک ادیپ یدیدج

دوبن هاریب !

هیچ؟ دیع یارب تا همانرب _

ار مدوخ مدرک یعس و متفرگ یشوگ زا مشچ

دوب نم زا رت هلغشمرپ اهزور نیا ایرو منک؛ مارآ

سامت یارب یتصرف بش، ات متسناد یم دیعب و

ندروخ بات هب مدرک عورش دنک. ادیپ نتفرگ

متفگ و ما یلدنص یور :

هگید هنوخ ._یممر

یمندیر؟ ترفاسم ! منود _یم

 یمود نیا هک میتفر یم ترفاسم ام سلا مادک

مداد باوج هاتوک ؟ دشاب شا :

_هن

تفگ دوب هدرک شعمج هک یتروص اب لگهام :و

تاج هب نم ؛ یراد یا هدننک کالهف یاهدیع یلیخ _

یمهش درخ مباصعا .

هناخ رد دوب رارق هک یزور هدزیس روصت زا

زور ود یکی طقف اهدیع ؛ تفرگ مسفن ، منارذگب
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یمدش نآ زا دعب دوب؛ گنشق نم یارب شلوا

تاررکم رارکت .

دش عطق نامتبحص یلعدان روضح .اب

زا لبق و داد نامتسد هب ار نامودره گام و دمآ

دیسرپ نم زا شجورخ :

؟ تسین تا هنشگ _

؛ مدوب شا  یتسوپ ریز تاهجوت نیا قشاع

شیارب یدنخبل ما. هدروخن راهان هک دوب شساوح

متفگ و مدز :

مرادن لیم _.

او هشیم خاروس تا هدعم _!

و مدرک نکسا ار شتروص یاه کورچ و نیچ

متفگ :

هگید تعاس هی ات ._یممآ

شنتفر واب تفر نوریب قاتا وزا تفگن یزیچ

تفگ لگهام هک :دوب

نیمه ِشیر هب تمیدنبب میش یم راچان مه رخآ _

یلعدان !
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نیتوکین #

یعم _ال قیاقش #
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متفگ و مدروخ ورف ار هدنخما :

رامرهز _!

تفگ و تخادنا باال هناشیا :

نم درد هب نیا هگن و هنک تلوبق هگا هزات _

او هروخ یمن !

،اب میاه بل یور هدنخی و مدیدنخ راب نیا

گنز حلا رد لگهام ناتسد رد هک ما یشوگ ندید

دیسام دوب، ندروخ .

نم ِبلق نابرض و دنادرگرب ار یشوگ لگهام

مدوب هچاپتسد ردق نآ . نتفر هبباال درک عورش

اب لگهام هک ًاصوصخ ؛ میوگب هچ متسناد یمن هک

درک یم هاگن هحفص هب تشاد صاخ یتلا .ح
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سپ ار یشوگ ات شتمس هب مدرک زارد ار متسد

و رس ار مراکفا متشاد حلا نامه ورد دهد

یباوج ، دیسرپ یزیچ رگا هک مداد یم ناماس

یشوگ و دمآ شدوخ هب یتقو اما مشاب هتشاد

ما هکوش دز، هک یفرح ،اب تشاذگ متسد نایم ار

درک :

هدوعسم _!

؟ دوب دوعسم

ندید واب مدرک هاگن یشوگ ی هحفص هب ًاروف

مدروخ اج دوعسم .مان

هدنام هریخ هحفص هب شنکاو یب یا هظحل دنچ

دیسرپ لگهام هک مدوب :

یمنید؟ باوج _

لگهام و دش عطق سامت میوگب یزیچ مهاوخب ات

دیسرپ :

؟ نیطابترا _رد

طابترا رد ام رگا ؟ دوب یلا وس هچ رگید نیا

متفگ یمدش! رادربخ شدوخ رفن نیلوا هک میدوب :

هدز گنز ارچ منود یمن !_هن؛

تفگ و درک هراشا ما یشوگ :هب

شهب نزب گنز بخ _.

متفگ و زیم یور متشاذگ ار یشوگ :
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دعب یارب هشاب !_حاال

هدش هدش نشور منهذ رد هک یا هقرج هک راگنا و

مدیسرپ لگهام هبور ًاروف ، دشاب :

؟ هتفگن یزیچ وت _هب

داتسرف ارباال شیاهوربا :

نم؟ هب هگب یچ نم؟ هب _

مدشن ریگیپ هار! نآ هب یمدز ار شدوخ تشاد

داد حیضوت هک دوب شدوخ :اما

شاهاب هگید مدن تلا خد ور مدوخ یتفگ یتقو _

هک هتقو یلیخ هتشذگ نوا ؛زا متشادن یتبحص

ردارب ندید یارب تفگ یم داشرف ! مربخ یب شزا

نیا یتح . اداناک هتفر شردام هارمه شا هداز

یم ماجنا داشرف دوخ مه ور اهراک همهی تدم

تبیغ تلع منم . تفرگ یم ور اه شرافس و داد

دوب عقوم نوا هزات ، مدیسرپ شزا هک ور دوعسم

رفس هتفر مدش رادربخ .هک

دوبن تدم نیا سپ . مداد ناکت رس بجعتم !

کیدزن حلا ورد متشادرب ار ما هفاکسن گام

مدش هریخ لگهام تروص هب میاهبل هب شندرک

تفگ :هک

ور یمیدق ثحب نومه داوخب دایز لا متحا _هب

هشکب شیپ .
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نیا ارجام بیجع ی هتکن و متشادن یا هدیا چیه

دای هب چیه ، ریخا ی هتفه ود یکی نیا هک دوب

هداتفین نامتدم هاتوک ی هطبار تارطاخ و دوعسم

مدوب .

دیسرپ لگهام و مدیشون ار ما هفاکسن زا یا هعرج :

؟ ینک یم راک یچ هدب داهنشیپ هرابود رگا _

؛ درکن داجیا ما ینهذ طیارش رد یرییغت شلا وس

دشاب هدیسرپن یزیچ چیه ال صا هک راگنا !

یلیخ اهزور نیا هن؟ هگم هدش. بوخ حتلا _وت

و لارت حشوخ ، هرتهب خاالتق ، هرتهب ؛حتلا یرتهب

ح هی طقف تتلا ح نوا منومگ وهب یرت ژی رنارپ

؟ تسین روطنیا ؛ هدوب ارذگ تلا

مدوخ دوب! رتهب نم ؛حلا میوگب هچ متسناد یمن

یم رکف لگهام اما مدوب فقاو هیضق نیا هب مه

؛رد تسا هدش رتهب نم حلا دوخ یدوخ هب درک

دوب یرگید زیچ تیعقاو !حیلاهک

متفگ و مدرک هاگن ما یشوگ شوماخ ی هحفص :هب

نوا منوتب منک یمن رکف اما مرتهب هک هتسرد _

منک شعورش هرابود ور هطبار .

دش یبصع شنحل :

هرارق یک ؟ات ینومب اهنت رمع هی یاوخ _یم

؟ هشاب یروطنیا تتیعضو
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زیم یور متشاذگ ار مگام :

یمهنک؟ تیذا ور وت نم ییاهنت _

تفرگ یزوسلد یوب و گنر شنحل :

تباب میتحاران و یمهنک متیذا مرب؛ تنوبرق _هرآ

نوا یتقو ادخب . متنارگن و هتشیپ ملد ! هتدوخ

و هبوخ دوعسم اب حتلا هک مدید یم لیاوا

نداد یم مهب ور ایند یلا حشوخ شرانک .

نیتوکین #

یعم _ال قیاقش #

تسود کی . متشاد ار یسک مه حاال نیمه نم

رد ار یتسود بوخ مه یلیخ زورما ات هک دیدج

شروضح زا متسناوت یمن اهتنم ؛ هدروآ اج هب مقح

هاگیاج هک دوب تسرد . منزب لگهام هب یفرح

لثم یسک هاگیاج اب تشاد قرف نم یارب ایرو

ارم مه،حلا تسود ِهاگیاج نامه رد اما دوعسم

درک یم بوخ یدایز .

متفگ و مدش هریخ لگهام نامشچ :هب

االن نم ؟ همهم تارب نم یلا حشوخ یمنیگ هگم _
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یلیخ یمنهنک. متیذا یزیچ ملا. حشوخ یلیخ

یمنهش دب حملا هک هتقو .

نم ِزیم هب شدنابسچ و دیشک ولج ار شا  یلدنص

تفگ :و

منود یم ور نیااه همهی مرب. تنوبرق منود _یم

مراد تسود طقف ملا. حشوخ مه یلیخ شتباب و

جاودزا هک یدهاش تدوخ . یریگب نوماسورس

تدوخ . هتسب ور شرآ و نم یاپ و تسد ردقچ

ملد نم وت. زا هدرک نومرود ردقچ هک ینیب یم

ِدوخ یارب یشاب هتشاد ور یسک مه وت داوخ یم

تدوخ .

هچ ؟ مدوخ ِدوخ یارب مشاب هتشاد ار یسک

ار یسک مدآ . لگهام تشاد یگنشق ی هتساوخ

ار ایرو نم بخ ! شدوخ دوخ یارب دشاب هتشاد

ایرو اما متشاد ...

تسود کی طقف نم یارب ایرو ؛ مداد ناکت رس

کی طقف نامنایم هک دوب هتساوخ شدوخ دوب.

کی یارب نم، .و یدهعت چیه وهن دشاب یتسود

ایرو رگا ؛ داتفا مناج هب یبیجع تشحو ، هظحل

ی هطبار کی دراو شرآ و لگهام لثم مه

شتسد زا ًاملسم ؟ مدرک یم هچ یمدش، هنادهعتم

مدوب هداد تسد زا ار شرآ هک روطنامه . مداد .یم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هچ دوب. هدش گنرمک میارب لگهام هک روطنامه

یتحاران ؟اب مدرک یم شمضه روطچ ؛ یدب قافتا

لگهام هب مدنام هریخ !

#162

منفلت هک مدوب هناخ تمس هب یگدننار حِلا رد

رد راب نیمود یارب ار دوعسم مان و دروخ گنز

یمندش ار شسامت یکی نیا داد. شیامن زور نآ

 هلغشم یلبق سامت یارب ما هناهب ؛ مراذگب باوج یب

هن تعاس یارب سامت یکی نیا اما دوب ما یراک ی

مدرک لصو ار سامت . هلغشم یب یتعاس دوب؛ بش

شیپ هک یتارطاخ هب درب ارم ، شیادص ندینش و

منک ناش  هرود ریخا یاهزور نیا رد دوب هدماین .

ورس ._سالم

ار مدوخ ، یدوخ یب مدرک یعس و متفرگ یسفن

مداد ار شباوج . منکن برطضم :

._سالم

؟ مدشن تمحازم هک عقوم _دب
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هاگن دوب، هقباس یب شندوب تولخ هک ینابایخ هب

مداد حیضوت و مدرک :

مدوب راک ِرس ؛ ماوخ یم رذع مه رهظ تباب _هن،

یتفرگ سامت یتقو !

؟ یبوخ . مدش هجوتم ؛ هرادن یلا کشا _

شیادص هب تبسن ندنام هجوت یب تالمش، مامت

شیپ ثکم یب ار هملا کم مدرک یعس سپ دوب.

هدادن مراکفا هب یورشیپ تباب یتصرف هک مربب

مشاب :

دصرد دص دیاب هک ماوت . مبوخ نم . نونمم _

هشاب هدش گنت تلد نیاهک رگم ؛ یشاب بوخ

تا هدازردارب یارب .

دیسرپ هک یلا وس واب مدز یم یتسد کی متشاد ،

متشاد مرس رد هک یریسم یتسرد هب دش ثعاب

منک یط .ار

؟ یتشاد ربخ اجک _زا

متفگ یتوافت یب :اب

هگید تفگ لگهام _!

؟ لگهام _

دندوب هدرکن تبحص و دوب لگهام اب قح سپ .

نادجو  باذع یمک لگهام هب ما یدامتعا یب تباب

دوعسم هک مهدب یحیضوت متساوخ یم و متفرگ
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درک هداس ار مراک درک، شناونع هک یتشادرب .اب

هتفگ شهب داشرف ًامتح _!

مدرک ضوع ار عوضوم :

؟ تشذگ شوخ _

دش لارت حرس شنحل :

خیلا تاج . یلیخ _.

دوعسم هک ینامز ات یرگید زیچ و مدز یدنخبل

متفگن ، دیسرپ ار شا  یدعب لا .وس

؟ ینوبایخ _وت

مدرک یم یگدنز نآ رد هک ینابایخ لخاد مدیچیپ

متفگ :و

رترید بشاه . هغولش نومرس یلیخ اهزور _نیا

هنوخ مدرگ  یمرب .

یشاب هتفر یتقو ؟ مریگب سامت دعب یاوخ _یم

یم الً صا ؟ای یشاب هدروخ یزیچ وهی هنوخ

؟ مینزب فرح ادرف یاوخ

مدرک تفلا :خم

تسین یلکشم ._هن؛

فقوتم هناخ لباقم ار نیشام نم، و درک توکس

بیش وزا مدرک زاب ار گنیکراپ تومیر .اب مدرک

دوعسم و متسب ار اهرد . متفر نییاپ شدنت ،

فرح هب مدوخ ًاراچان دوب! هدرک توکس نانچمه
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مدیسرپ و مدمآ :

؟ هدش یزیچ _

تفگ هداس و فاص :

ملد . میشاب هدز فرح مکی متساوخ یم طقف _هن.

دوب هدش گنت تارب .

تباث ، شمدوب هدرب هریگتسد ِتمس هب هک یتسد

مداد هیکت و ندش هدایپ زا مدش فرصنم . دنام

هک منک رکف نیا هب متساوخ یمن ما. یلدنص هب

 هدرک ادیپ شرخآ هلمجی ِندینش اب یساسحا هچ

یم ناشنیرت  بسانم لا بند هملکاه ِنایم متشاد ما.

تفگ هک متشگ :

مه اب هک دوب تقو یلیخ هک هنیا مروظنم _

میدوب هدزن فرح .

!_اهآ

هکتکال . مدرک بجعت مه مدوخ مداد هک یباوج زا

هناهاگآ یبنآهک مدوب هدروآ نابز هب ار ایرو م

مشاب هدرک شیادا .

مه هدنخما تیعضو نآ رد هک دش هچما مناد یمن

شلر تنک یا یتخبدب هچ اب دناد یم ادخ و تفرگ

هفاضا ، مشاب هتفگ یرتهب زیچ نآهک، یارب و مدرک

مدرک :

میدوب هدزن فرح هک دوب تقو یلیخ . هتسرد _!
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نیتوکین #
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داد شم کال هب ار دیاب هک یتراسج نآ هلمجما :

میرب و مینک صخشم ور بش هی یاوخ _یم

ماش یارب ثمالً؛ هتفه رخآ ؟ نوریب !

نیرتهب هظحل نامه دیاب . متسب ار میاه کلپ

ار یسک تساوخ یم لگهام . متفرگ یم ار میمصت

هک دوب یسک هچ "و مدوخ ِدوخ " یارب منک ادیپ

نامه ارچ؛زا غورد ؟ دیایب شدب هتشاد نیا زا

نیمه ات میدوب هدز فرح لگهام اب هک یا هظحل

هدرک یهاو یاهرکف شا همه ، شیپ هقیقد دنچ

تسد زا وهب مدوب هدرک رکف ایرو هب . مدوب
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دهعت هک مه نم دوب؛زا یناوج رسپ ایرو . شنداد

دوب یقطنم الً ماک سپ . تساوخ یمن هطبار و

شا  یصوصخ یاه  هطبار یارب ار یرگید ِسک هک

ی هطبار نتشاد ایرو، اب طابترا ورد دشاب هتشاد

زا درذگب یرتخد یمدش رگم دوب. انعم یب ، دهعت یب

هک درک یم یراک و تشذگ یمن هک ًامتح ؟ ایرو

لیدبت دهعت اب یا هطبار هب ناشدهعت یب ی هطبار

یگدنز زا ار ایرو ، دهعت یاب هطبار کی و دوش

هب متسب یم لد دیابن سپ درک. یم فذح نم

یسک یمدش مه ایرو دوز ای رید ایرو؛ ِروضح

دوب نیمه مه شا  یقطنم بخ و شرآ هب هیبش .

یمدش ثعاب ایرو، ِروضح هب نتسبن لد ایآ اما

منک؟ رکف دوعسم هب یدجرت تروص هب نم هک

مدوخ ِدوخ یارب ار دوعسم مهاوخب ثمالً هک

رگا یمدش؟ هچ نامت ال کشم سپ ؟ مشاب هتشاد

هچ میدروخ ربیم یمیدق الت کشم نامه هب هرابود

؟

ورس؟ یتسه _

کی متساوخ یمن منک. اطخ و نومزآ متساوخ یمن

مدروخ تسب نب هب رگا و منک ناحتما رگید ،راب

متساوخ یمن . موش هطبار نیا یبیخلا عقوم نآ

و دوب دنمشزرا نم یارب دوعسم ؛ مشاب هاوخدوخ
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منک یرازبا ی هدافتسا وا زا متشادن میمصت .نم

نیا ؛اب هیناث دنچ نآ رد یریگ  میمصت دوب تخس

شتساوخرد هب ار باوج نیرتهب مدرک یعس حلا

مهدب :

یلیخ نومرس تدم نیا ینود یم هک روط  نومه _

یم راک تقو مامت مه اه هتفه رخآ یتح ، هغولش

هنافسأتم منک یمن رکف باسح نیا ور ؛ مینک

تتوعد نتفریذپ یارب مشاب هتشاد یتصرف .

توکس کی دنک؛ توکس هک دوب وا تبون حاال

یارب نم توکس زا رتشیب یتح دیاش وطالین،

و مدنام رظتنم حلا نیا .اب باوج هب ندیسر

ربارب رد ار باوج نیرتهب مه وا مداد هزاجا

تفگ هاتوک رخآ، تسد و دنک ادیپ نم یاهفرح :

منک یم کرد _.

دیاب دوبن؛حاال ندرک توکس تقو رگید حاال

و میدز یم فرح  یتیمها یب تاعوضوم زا یرابگر

یارب تالش شرت دعب و سامت عطق شدعب

میدوب هدرک لدب و در هک هملایا کم یشومارف .

شرفس زا لا وس دنچ نم، هک دوب مه نیمه یارب

میارب ار شا  هدازردارب سکع متساوخ ؛ مدیسرپ

رازاب رد بوغرم لا یرتم دوبن زا یتح و دتسرفب

مدز فرح مه نامراک هب طوبرم ِسانجا ینارگ و
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مامت ، شدعب !و

هنیسما رد هک یسفن ،اب مدرک عطق هک ار سامت

یبنآهک و مدش هدایپ نیشام زا دوب هدش سبح

و متفر ارباال هلپاه منک رکف یصاخ عوضوم هب

مدرک ترپ ار مدوخ هناخ، هب ندیسر ضحم هب

هب متساوخ یم هک یا هظحل تسرد و هپاناک یور

یور ایرو، زا یلا وتم مایپ دنچ ، مزادرپب مراکفا

ار شیاه مایپ ًاروف دش. رهاظ ما یشوگ ی هحفص

شپا  ستاو ی هحفص هب دورو واب مدرک زاب ،

رخآ رد هک یلا وس و مدید ار سکع نیدنچ

دوب هدیسرپ :

تارب هک یمدآ تشوخ حرط مودک زا نیبب "-

شمراذب رانک ."

یور ار مدازآ تسد ناتشگنا و متسب ار میاه کلپ

توف نوریب هب ار مسفن و مدیشک ما یناشیپ

مدرک .

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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ود ًابیرقت و دوب هدنامن دیع هب رتشیب یزور هد

زا رگید . مدوب هدیدن ار ایرو هک یمدش یا هتفه

نم و دوبن یربخ نامیاه  هتفه رخآ تاحیرفت ،

 نتفر ناروتسر و امنیس نامه هب مدوب شوخلد

هک دوب یا هتفه ود اما هبنش جنپ یاه بش یاه

میتشادن مه ار نامه .

رخآ و مدوب راک رُپ یدایز نم هتفه لوط رد

رَبرَس هلصوح ی هتفه ود نیا و ایرو مه اه هتفه ،

و درک یم تباث نم هب ار ییاهزیچ کی تشاد

نامه و ایرو نم،هب هک دوب نیا شنیرت  گنررپ

مدوب هدش هتسباو شدنب مین ِروضح .

رگید ِزور شش دوب؛ شرفس راد و ریگرد لگهام

ریگ هک ینامز ره تدم نیا ورد دنتشاد زاورپ

و داتفا یم هاگشیارآ هب شراک و رس ، دروآ یم

نودب ما، هتفه رخآ ِیلیطعت هک یمدش ثعاب نیمه

زرط هب اهزور نیا مه شرآ . درذگب شروضح

ِماجنا یارب طقف تکرش دوب؛رد گنر مک یکوکشم

 تیلا عف ِرتشیب و یمدش شیادیپ یرورض یاهراک
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لگهام هب دوب هدرپس ار .اه

یرفن نیرخآ لومعم قبط نم، و دوب هبنش جنپ

متشاد میمصت . متفر یم نوریب تکرش زا هک مدوب

مدوب نارگن ؛ مریگب سامت شرآ هناخ،اب ِریسم رد

رکف هچ ره . دشاب هدمآ شیپ شیارب یلکشم هک

نیا هدشی گنرمک روضح یارب یلیلد هک مدرک یم

وهب مدرب یمن ییاج هب هار منک، ادیپ شیاهزور

مدرک یلمع ار ممیمصت ، نیشام رد نتسشن ِضحم

سامت یارب مدوب ددرم . دادن باوج ار مسامت اما

شرآ اب ًاددجم رگید ِتعاس کی سیلا. اب نتفرگ

ندز  فرح هب قفوم رگا تقو نآ و متفرگ یم سامت

متفرگ یم سامت سیلا مدش،اب یمن .

دروخ گنز ما یشوگ هک مدوب راکفا نیمه .رد

ایرو ِسامت ِندید اب اما دشاب شرآ مدرک یم یخلا

متشادن ار شنتفرگ سامت ِراظتنا ! مدش زیارپوس ،

تقو رید اهات هعمج و هبنش جنپ الً وصا ؛

دوب راک هب لوغشم .

ار سامت ًاروف و نداد باوج یارب مدرکن للعت

مدینش ار شا ژی رنارپ یادص و مدرک رارقرب :

._سالم

و دوب هدارا یب ، تسشن مبل یور هک یدنخبل

مداد باوج شظفحاب :
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؟ یبوخ _سالم.

دوب مهرد و غولش یدایز شیادص ی هنیمز سپ .

مدیسرپ و مداد ار شا  یسرپ لا وحا ِباوج :

؟ یکیتوب _

داد ریخأت اراب مباوج .

ورد دشاب ندش هباجاج حِلا رد هک مدز سدح

تفگ رخآ :

یلیخ ژ. اساپ ی هطوحم وت مدموا _هرآ.االن

هغولش .

دوب هدش گنت مه شیادص یارب ملد یتح .

؟ ییاجک _وت

مداد حیضوت :

مدرگ  یمرب راکرس زا مراد مه ._نم

تفگ همدقم یب یلیخ :

هدش گنت تارب ._ملد

ورف نم دوجو رد یزیچ رت، همدقم یب یلیخ و

ندینش اب هک یساسحا زا مدش هکوش . تخیر

نم یارب هلمج نیا داد. تسد نم هب شا هلمج

دوعسم ِنابز زا شیپ تقو دنچ نیمه دوب؛ انشآ

داد،هن ناشن مبلق هک یشنکاو اما شمدوب هدینش

دوبن انشآ .؛

مصرح مدوخ تسد زا هظحل نآ ارچ مناد یمن
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هک رگید دندوب هچ بیجع یاه  شنکاو نیا . تفرگ

ِراشف ِریز زا ار منیریز بل ؟ مداد یم ناشن متشاد

متفگ و مدرک دازآ میاه  نادند :

مه !_نم

مدینش ار ایرو حیضوت :و

یب ور کیتوب منوت یمن الً صا ؛ مراتفرگ یلیخ _

دآ یمنرب شسپ زا ییاهنت یلع . مشب .یخلا

متفگ شباوج رد یتقو دوب یرگید یاج مساوح :

موها _!

داد همادا :ووا

یمهش تولخ نومرس مکمک کی تعاس هزات _!

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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تفگ هک دوب ایرو مه نیاراب و مدزن یفرح :

نتفر نوریب یارب یبوخ ِتقو مه عقوم نوا _هک

تسین !

یایب کیتوب زا دعب و منک تسرد ماش یاوخ _یم

؟

دش؟ هچ

؟ متفگ هچ

و تسرد مه مرس رد یتح نم ! دنام زاب مناهد

هدش هچ ؛ مدوب هدرکن رکف هدیا نیا هب یباسح

نیمه هب ار شندرک ناونع ِتراسج هک دوب

ال هب مدناشک ار نیشام ؟ مدروآ تسد هب یتحار

هک یباوج . مداتسرف نوریب ار مسفن و وردنک ِنی

و یخلا هدادما، هک یداهنشیپ درک تباث داد، ایرو

هدوبن مهوت .

؟ متسین تمحازم _

متفگ ! مدرک یم مدوخ حِلا هب یرکف دیاب :

._هن

ما یناهگان ِداهنشیپ ؛ میوگب هچ رگید متسناد یمن ،و

دوب هدرک هکوش مه ار مدوخ .

کی زا رتدوز منئمطم اما ؛ مایب دوز منک یم یعس _

یگدنمرش ِضرع ،اب منوسرب ور مدوخ منوت یمن

هتبلا !
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نآ هناخما رد مدوب هداد بیترت ماش ِرارق ! ادخای

رگید مدوب هک نم بش؟ ِکی زا دعب یارب !مه

هتفریذپ ندروخ بآ ِیتحار هب هک مه ایرو

شدوب !

منک رکف رت تحار ات مدرک عطق رتدوز ار سامت .

تعاس ولو نم، هناخی رد ندروخ ماش ِداهنشیپ

یم ارم هک یزیچ ؛ دناسرت یمن ارم ، دادماب ِکی

تشاد هک دوب یلر تنک ِلباقریغ ِتیصخش ، دناسرت

متساوخ یم نم درک. یم نایامن مکمک ار شدوخ

نیا هب تشاد ووا منک شبوکرس خِلا هب یرکف

هداتفا ریگ ! دشوپب هچ و دزپب هچ درک یم رکف

مدوب هداتفا ریگ مدوخ ِتسد ؛زا مدوب .

توافتم ِورس ود هب ًامسر ، مدیسر هک هناخ هب

یور دوب هتسشن هک یورس یکی مدش؛ میسقت

وهب شناتسد نایم دوب هتفرگ ار شرس ، هپاناک

و دازآ هک یورس یرگید و تشگ یم هراچ رکف

و زاب ار اه تنیباک یمدز، مدق هناخزپشآ اهر،رد

مه شلد و دوب ماش کرادت رکف درک،رد یم هتسب

ِتسود اوژهی« ود ِبیکرت زا دروخ یم مهب

یلومعم »!

هب ار عاضوا لر تنک دوب، هک روط ره مدرک یعس

نیا رگا ! مدرک یم رکف یقطنم دیاب . مریگب تسد
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مدوخ ، متفرگ یم رظن رد دوبن هک یزیچ ار هطبار

مدروخ یم هبرض هک مدوب .

مه لبقرت نم . تسا هدش مگرَم هچ متسناد یمن

متشاد دایز ما یگدنز رد اه یتسود تسد نیا .زا

شرآ نیمه شزراب ی هنومن ؟ متفر یم ارچ رود .هار

تشاد روضح ما یگدنز رد ایرو زا رتشیب هک شرآ

نم و نم یارب دوب ایرو زا رت گنررپ هک شرآ ،؛

شرآ اب ما هطبار درومرد هک متسناد یم دب یتح ،

اب هطبار رد راکفا نیمه اما منک؛ یهاو یاهرکف

یصاخ روط کی ، سکعلا وب دندوبن دب ارچ ایرو

؟ دندیسر یم رظن هب زومرم و باذج

و مدوخ اراب لکشم نیا دیاب نم تروص ره رد

اراب مطابترا رگا دیاش ؛ مدرک یم لح مدوخ رد

نیا زا هک مدید یم ًانلع و مدرک یم رتشیب ایرو

لیاوا نآ هک یا یتسود نامه زج یزیچ ، هطبار

متشاد  یمرب تسد ، دهاوخ یمن دوب هدرک شحرطم .

نیا ؛ مریگن یدج یلیخ ار مدوخ ، مدرک یعس سپ

تشذگ یم رت تحار ، یلکش .

رد منک. تسرد ازتیپ تساوخ یم ملد ماش یارب

هک مدوب هدش هجوتم ییانشآ نامز تدم نیمه

ِتصرف هن اما تسازتیپ شا عالهق دروم یاذغ

ار شزکرمت وهن متشاد ندرک تسرد ریمخ !
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یمن ملد هب تقو چیه مه ازتیپ ی هدامآ یاهریمخ

یم اتساپ ، مدرک ضوع ار میمصت سپ . تسشن

یا هتسب ، ممیمصت ندرک یلمع یارب و متشاذگ

هب تسد و مدیشک  نوریب رزیرف زا غرم هلیفی

طقف و مداد ماجنا ار شلحارم مامت . مدش راک

مدرک لوکوم ار اتساپ ندرک شکبآ و ندناشوج

ساالد مه لدم کی . دیایب ایرو هک ینامز هب

هباشون لا، چخی رد هک مدرک کچ و مدرک تسرد

مشاب هتشاد !

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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و مدرک ناحتما سابل تسد هد زا رتشیب دیاش
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و دمک لخاد هب مدنادرگرب ار همه رخآ، رد

یت کی و نیج راولش ندیشوپ هب مداد تیاضر

گنرمک ِیتروص ترش !

دمآ ایرو هک دوب هتشذگ کی زا هقیقد .هد

زاب شیارب هک ار ورد تفرگ سامت ما یشوگ اب

دوب هناخما رد  هاتوک ی هیناث دنچ زا دعب ، مدرک .

هتسخ شتروص مدز! دنخبل هتساوخان شندید اب

اما دوب هتخیر مهب شیاهوم و دیسر یم رظن هب

دمآ یرگید تقو ره زا پیترت  شوخ ممشچ .هب

یپ تفر مساوح ، مداد هک ار شم سال باوج

ناش  یگمه دوب. شتسد رد هک یدیرخ یاه کاس

شلخاد هک ینامه هب هیبش و دندوب لکش کی

دوب هداد لیوحت ار راشژمر .

هک ییاه کاس ایرو، و نتسشن هب مدرک شتوعد

تفگ و تشاذگ رد رانک اج نامه تشاد تسد رد

 سیورس ِتمس هب . دیوشب ار شیاه  تسد دیاب

و مدرک هدافتسا تصرف ،زا تفر هک یتشادهب

مدش راک هب تسد ماش ِزیم ِندید کرادت یارب .

زا هک مدوب بآ هب اهاتساپ ندرک هفاضا حلا رد

هب دمآ تسار کی و دمآ نوریب یتشادهب  سیورس

تفگ زاگ، یور تایوتحم ندید واب هناخزپشآ :

یدیشک تمحز _!
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رت حضاو شنلکدا یوب . مدرک شهاگن و مدیخرچ

یقیمع ِسفن . دروخ یم ما ینیب ،هب یتقو ره زا

متفگ و مدیشک :

تسرد یارب متشادن تصرف یلیخ ، یشخبب دیاب _

رتهب یاذغ ندرک .

و دمآ کیدزن یمدق مدز، هک یفرح هب هجوت یب

تفگ :

نتامشچ الًوت ماک هگید تاه  یرتچ _!

و دمآ باال شتسد مهد، ناشن یشنکاو مهاوخب ات

نابرض هب درک عورش مبلق دز. رانک ار میاه  یرتچ

دونشب ار شیادص مدیسرت هک یردق نآ ؛ ندرک دایز !

یتخس وهب دوب هدرک ما هچاپ  تسد شتکرح

ما ینورد تاباهتلا زا رود وهب یداع ار منحل ،

مداد هولج :

هاگشیارآ ِتقو یدعب ی هتفه هبنشی جنپ ؛ موهوا _

منک یم نوشهاتوک . مراد .

مدیخرچ هنایشان نم، و دیشک نییاپ ار شتسد

دشاب هتشاد یترورض یبنآهک و زاگ تمس ،هب

ار شیادص و اهاتساپ ِندز مه هب مدرک عورش

مدینش .

؟ یراکرس یک _ات

واپ تسد مدوخ یارب یراک زاگ، ِرانک اج نامه
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متفگ و شتمس هب مدرگرب مهاوخن هک مدرک :

یچ؟ وت االً؛ متحا متفه و تسیب _ات

هلصاف هک تفگ یم یلدنص ِندیشک نوریب یادص

مدرک شهاگن و مدناخرچ یمک ار متروص . هتفرگ .

تفگ و تسشن زیم تشپ :

مک شدعب ، هغولش کیتوب هک مراهچ و موس _ات

یمهش تولخ .مک

مشاب هدز یفرح نآهک یارب و مداد ناکت ،رس

متفگ :

تس  هدامآ هگید ی هقیقد هد ات ماش _.

؟ یاوخ یم کمک _

متفگ و فورظ ندرک هدامآ هب مدرک عورش :

!_هن

دنچ و یلومعم هملای کم نیمه اب ارچ مناد یمن

هدش هدز تفگش دح، نیا ات هداس باوج و لا وس

یداهنشیپ ،گ مدرک یم رکف شندمآ زا لبق . مدوب

یم سح حاال، اما هدوبن تسرد یلیخ هدادما هک

نیا ایرو هک تسین یبش نیلوا نیا هک مدرک

ندش رضاح راظتنا ورد یمدیآ هناخما هب تعاس

اهراب و اهراب راگنا ما. هتخپ نم هک تس  یماش ،

زا یکی یور دوب هتسشن هناخما؛ هب دوب هدمآ

دوب هدیسرپ هرفنو ود کچوک ِزیم یاه  یلدنص
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هن ای مهاوخ یم کمک !هک

نیاراب ار مهاگن و زیم یور متشاذگ ار اه ناویل ،

اه هیناث و مداد شتروص هب بارطضا نودب ،

اربا شیاهوربا زا یکی هک یردق نآ ؛ مدرک شهاگن

دیسرپ و مداتسرف :ال

هیچ؟ _

تفرگ یم تسد رد یورس نآ تشاد ارم لر تنک

باوج شندرک بوکرس رگید و دوب شکرس هک

یمنداد !

غارس متفر و ایرو تروص زا متفرگ ار مهاگن

لا چخی .

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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و مدیشک نوریب ساالدار فرظ و هباشون یرطب

متفگ زیم، هب ناش لا قتنا حلا :رد

هدموا شیپ مارب یا هلئسم !_هی

یثحب نینچ متشاد ارچ هک تسناد یم ادخ طقف

دیسرپ و تسشن فاص . مدیشک یم شیپ :ار

؟ هدش یچ _

رارق منادب یبنآهک لا چخی غارس متفر هرابود

شرد . مرادرب شلخاد زا یزیچ هچ نیاراب تسا

؛ متسب هیناث دنچ یارب ار میاه کلپ و مدرک زاب ار

ساالد،زا سس نتشادرب واب متفرگ یسفن

تروص هب یهاتوک هاگن واب مدش ادج لا چخی

متفگ ایرو، رظتنم :

دز گنز مهب دوعسم _!

دیسرپ شدعب و درک مخا هاتوک ی هیناث دنچ یارب :

هیک؟ دوعسم _

زاب ار شیاه مخا مهد، یباوج نآهک زا لبق و

تفگ و درک :

تقباس رسپ تسود !_اهآ...

رد یمشچ راهچ ، ندیپت رتدنت هب درک عورش مبلق

متساوخ یمن . مدوب شتروص یاضعا ِندییاپ حلا
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مهد تسد زا مه ار ششنکاو نیرت  کچوک یتح .

؟ تفگ یم یچ بخ... _

؟ دوب یداع ردق نآ ارچ شنحل ملد؛ رب تسشن مغ

مداد حیضوت و زیم یور متشاذگ ار سس :

میدب مهب تصرف هی هرابود هک تساوخ ._یم

نکمم حتلا نیرت  یداع رد اما دوب یدج شتروص

دیسرپ یتقو :دوب

؟ نیدوب هدش ادج ارچ یتفگ _

ار مسفن ! ثحب نیا ندیشک شیپ زا مدش نامیشپ

متفگ و نوریب هب مدرک توف :

بوخ مه اب نوملا ح یلیخ هگید ، اهرخآ نوا _

دوبن .

تفگ و درک مهاگن هاتوک :

!_اهآ

تمس هب متشگرب و مدرشف مه یور ار میاه بل

لخاد وزا مدرک شوماخ ار هملباق ِریز زاگ.

کنیس لخاد و مدیشک نوریب یشکبآ تنیباک

ایرو تساوخ یم ملد ارچ متسناد یمن . شمتشاذگ

هدش یبصع هک منیبب یا هظحل نآ هب هیبش ار

هدرک دیکأت و منهاریپ هقیی ندوب زاب تباب دوب

کی نم؛ مدوب هناوید ! شمشوپن رگید هک دوب

مه اراب زیچ همه هک انعم مامت یهب هناوید
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درک یم یطاق .

مندینش ار شیادص ، اهاتساپ ِندرک شکبآ حِلا :رد

تصرف هی یاوخ یم نیاهک ؟ تساجک لکشم _االن

؟ یاوخ یمن نیاهک ای یدب نوتدوخ هب هرابود

متفگ و شتمس هب مدیخرچ یناهگان الً :ماک

منکب دیاب یچراک منود یمن ._نیاهک

؛ مدوب هدروآ نابز رب تسرد الً ماک ار هلمج نیا

دوب نیمه نم ِدرد هظحل !نآ

دوب هظحل نامه نم و داد منامشچ هب ار شهاگن

یم مشوخ وا، زا هک مدرک فارتعا مدوخ هب هک

یلومعم یتسود کی زا رتارف یندمآ  شوخ !دیآ؛

شتیصخش ، یرهاظ ظاحل زا ًافرص دوب؛هن باذج

دوخ یاه  تیصخش نآ دوب.زا باذج میارب مه

فشک یارب یتشاد لیامت هک هدیچیپ و هتخاس

شندرک .

هدننک کمک ندز فرح دیاش مه! اب دینزب فرح _

دینک لح ور نوتت ال کشم دینوتب ًاعقاو دیاش . هشاب

نیدب مهب هرابود تصرف .وهی

نآ ی هدنزاب مدوب هدش مه زاب دش. هلا چم مبلق

اب ایرو . مدوب هتخادنا شهار مدوخ هک یا یزاب

نیا رد شنیناوق هک درک تباث دز، هک یفرح

ینیناوق . هتفگ لوا یاهزور هک تس  ینامه یتسود
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نیا تباب نم، و دندوبن رییغت لباق ًارهاظ هک

ًاملسم ؟ مدش یم تحاران شتسد زا دیاب یتسارور

؛ مدوب مدوخ درک، یم تحاران ارم هک یسک هن! هک

هدش هچما متسناد یمن هک مدوخ .

ار مندرک اهر دصق ًارهاظ هک یا یتحاران اب

هب مدرک هفاضا ار هدش شکبآ یاهاتساپ ، تشادن

مدوب هدرک شتسرد لبق زا هک یداوم .

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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ایرو شنکاو هک ییاه تلع هب ماش ندیشک ِنیح

تسود ارم . مدرک رکف دشاب هتشاد تسناوت یم

ارچ ؟ دوب مریگیپ دح نیا ات ارچ سپ ؟ تشادن
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ارچ ؟ دوب گنررپ ما یگدنز رد ردق نیا شروضح

؟ دنارذگ یم تقو نم اب ارچ درک؟ یم تبحم

دشاب تسناوت یمن نیا !هن؛

رد یسک منک؛ ادیپ یرگید تلع مدرک یعس

رد بش همین ِکی تعاس دوب، رگا ؟ دوب شا  یگدنز

مامت ،رد هتشذگ نآ درک؟زا یم هچ نم هناخی

دشاب شا  یشوگ رد شرس مدوب هدیدن تدم .نیا

یمدآ،اب شیپ مک یلیخ دوب، نم رانک یتقو

یم رضاح یرتخد مادک دوش. لوغشم شا  یشوگ

دنارذگب تقو رگید یرتخد اب شرسپ تسود دش

هک متسناد یم دیعب ؟ دوشن مه شریگیپ چیه و

دشاب هتشاد تحص هدیا .نیا

ار شرکشت و شلباقم متشاذگ ار ایرو باقشب

تایوتحم ِندرک کچ حلا ورد متسشن . مدینش

تفگ هک مدوب زیم یور :

شابن تحاران _!

یردق نآ ًارهاظ . مدرک شهاگن و مدرک دنلب رس

ششیامن مکلا و مامت متروص هک مدوب تحاران

یم ار ما یتحاران لقادح هک رکش ار ادخ یمداد.

مدوب هدرک شحرطم هک یعوضوم یاپ هب تشاذگ !

متفگ و مبل یور مدناشن یدنخبل روز، :هب

هک متسین تحاران _.



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تمس هب درب ار شلا گنچ و تفگن یزیچ

هب مدز غرم هکتیا مه نم . شباقشب تایوتحم

یرگید للع هب شندیوج حلا ورد ملا گنچ رس

 هیقب . مدرک رکف دشاب هتشاد دوجو تسناوت یم هک

ارم ناشهب نتخادرپ و دندوب کانتشحو تلعاه ی

دناسرت .یم

منک مندروخ اذغ عمج ار مساوح متفرگ میمصت

یهاو یاهرکف زا مشکب تسد .و

هراشا اب ایرو هک متخیر هباشون نامودره یارب

دندوب رد رانک نانچمه هک یدیرخ یاه کاس ،هب

تفگ :

ور مدروآ هک ییاه  سابل هشاب تدای یتسار _

تدوخ زور هی مگب متساوخ یم . ینک ناحتما

هک دیسر مارب سنج یرس هی اما کیتوب یایب

نشن مومت نیاهک سرت ،زا ندوب شورف رپ یلیخ ،

مدرک اوس تارب مدوخ ی هقیلس هب ور ییاتدنچ .

 ضوع ادرف ، دندوبن تا هزادنا رگا هک شوپب طقف

منک نوش .

ردق نیا روطچ ؛ مدرک شهاگن ، هکوش ینامشچ اب

متفرگ یسفن درک؟ یم تبحم نیشن لد و تحار

متفگ تمی :وابمال

کیتوب زا هک تقو ره مرادن راظتنا الً صا _نم
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یلیخ یروج نیا ، یرایب نم یارب زیچ یمیآ

یممش بذعم .

درک عمج ار شتروص :

؟ هگم منک یم یچراک یچ؟ یارب هگید بذعم _

رطاخب تعاس نیا ات نیاهک زا مگب منم هبوخ

؟ مبذعم ، یدنوم مرظتنم و یدروخن ماش نم

درک یم هسیاقم مه اراب ییاه زیچ هچ تشاد !

متفگ :

و تمنیبب اه تدم زا دعب هک متشاد تسود _نم

میروخب ماش مه .اب

تفگ توافت :یب

نگنشق هک ییاه  سابل نوا مراد تسود مه _نم

منیبب وت ِنت وت .ور

؛ متشادن ار شتیفرظ نم ادخب . دنام زاب مناهد

مدوب هداد بآ ار دنب مه شا  یروط  نیمه !نم

؟ دوب شا هچ

دنک؟ راک هچ نم اب تساوخ یم

دوبن هک ادخب ، دوبن یقطنم طسو نیا یزیچ !کی

یعم _ال قیاقش #
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؛ مهدن همادا ار ثحب نیا، زا رتشیب مدرک یعس

هناوید ات دیوگب رگید هلمجی دنچ طقف دوب یفاک

متشاد یتخس هب مه شا  یروط نیمه ! موش

مدرک یم لر تنک ار مدوخ .

طقف و متفگن یزیچ چیه رگید اذغ نایاپ ات

مداد ار شباوج درک، فیرعت متخپ  تسد زا ایرو

زیم ندرک عمج یارب هک مدرک شا  یضار شدعب و

و مراد تصرف ار ادرف مامت اه، فرظ ِنتسش و

ییاریذپ تمس هب مدرک شتیاده .

یارب دوب یبوخ یلیخ ِتصرف ، ندرک  تسرد یاچ

راجنلک مراکفا اب متشاد ؛ مدوخ اب ندرک تولخ

شوگ دش! دنلب ایرو یشوگ یادص هک متفر یم

و ینیس ِلخاد مدرک اهر ار اه ناجنف و مدرک زیت

تفگ و درک یهاوخرذع هک مدینش ار ایرو یادص
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شیاج زا شدعب و دهد باوج ار شسامت دیاب

دش دنلب .

و دیخرچ شدوخ رود ؛ مدرک لا بند ار شتاکرح

هناخ بیاعم زا مه نیا ! هرجنپ رانک داتسیا ًاتیاهن

دوب نم کچوک .ی

نم هملا کم نیا منک؛رد یلوضف تساوخ یمن ملد

یم ثمالً . مدوب یرگید ِزیچ ندرک فشک لا بند

تسه شا  یگدنز رد یرگید رتخد هک مربب یپ دش

مراکفا زا تسد یعقاو یانعم ،هب عقوم نآ و

کی طقف نم زا ایرو هک دوش مرواب و مشکب

سب و دهاوخ یم هناتسود ی هطبار !

هب ندرب یارب یزیچ هک دوب مه نیمه یارب

زیم یور شنتشاذگ ماگنه و مدرک ادیپ ییاریذپ ،

نم . مدرک عمج بوخ ار ما یرادینش ِساوح

هک مونشب ار ینحل ای هلمج هک مدوب رظتنم

اب اما رگید ی هطبار کی دوجو هب مهد شطبر

مدش جیگ ، شمدینش یتخس هب هک هلمجیا :

میرادن تصرف یلیخ یمنر. مشش و تسیب _.

متمس هب دیخرچ ایرو و مدرک فاص ار .هنتما

ناشن هچاپ  تسد ار مدوخ هک مدرک ار تالمش مامت

متشاد ار ییاریذپ تمس هب نتفر دصق و مهدن

درک عطق یظفاحادخ کی اراب شسامت ایرو .هک
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شمدوب هتشاذگ زیم یور هک کشالیت فرظ ،هب

متفگ و مدرک هاگن :

یممرآ مه ور ییاچ ._االن

یاج رس تسشن و تشگرب و درک رکشت هاتوک

رد ندرک پیات لوغشم تعرس واب شا  یلبق

دش شا  یشوگ .

دوبن مناوت رد رگید یکی نیا رد ندیشک کرس .

هب اه ناجنف ندرکرپ نیح و هناخزپشآ هب متشگرب

هچ دوب هتفگ هک هلمجیا هک مدرک رکف نیا

رگید دوب. شراک هب طوبرم ًامتح ؟ تشاد ییانعم

متشگرب ییاچ ینیس اب نیاراب و مدادن یتیمها

تیعضو نامه رد ایرو ندید واب ییاریذپ هب

مدرک بجعت ، یلبق !

مراک نیا و شلباقم متشاذگ ار اه ناجنف زا یکی

یهاوخرذع و دروایب ارباال شرس هک دش ثعاب

:دنک

یمهش مومت .االن دیشخبب _.

تشاذگ رانک ار یشوگ یتقو اما متفگن یزیچ

تسا هتفرگ شتروص مدرک ساسحا .

مدیسرپ ، تشادرب هک ار شناجنف :

دوز نوچ هنکن ؟ دوب هدز گنز یلع ؟ هدش یزیچ _

؟ هدموا شیپ یلکشم یدموا
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درک مبجعتم داد هک یباوج :

تسین یزیچ ! دوبن یلع ._هن؛

دیسرپ هلصاف :وبال

همعط شوخ ردقچ ؟ یاچ ِلخاد یتخیر یچ _!

متفگ درک؟ یم ضوع ار عوضوم تشاد :

جنرانراهب _.

یعم _ال قیاقش #
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یربخ رگید اما مدییاپ ار شتاکرح یمشچ ریز و

یتقو ضوع رد . دوبن شا هرهچ یگتفرگ زا

تفگ و دز یدنخبل زیم، یور دنادرگرب ار شناجنف :

هتقو رید یلیخ هکاالن مفقاو الً ماک مگب _هگا

مه منود یم مه. ور مییاچ ، مدروخ ور مماش ،

داوخ یم ملد دوجو نیا اب یلو هنتفر تقو هک

یمن متوعد هگید ؟ ینک یم یچراک ، منومب رتشیب
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؟ ینک

 نادند بترم فیدر و دوب شدنخبل یپ مساوح

یتخس دش،هب مامت هک شا هلمج و شیاه

و مشکب باال شنامشچ ارات مهاگن متسناوت

میوگب :

!_هن

تفگ و دیدنخ رتدنلب مداد هک یباوج :اب

هدش هک مه رهاظ ِظفح یارب لقادح ینوت _یم

ینکن لمع شهب اما یگب یا هگید زیچ .

منک یبایزاب ار ما هتفر  تسد زا زکرمت مدرک یعس

مدیسرپ :و

؟ ینعی مگب غورد _

یلا کشا هرآ! یمهش؛ نم یشوخلد ثعاب نوچ _

هرادن .

متفگ و مدرک شهاگن پچ پچ :

یچ تندش شوخلد یارب هک هنوم یم مدای سپ _

دعب هب نیا زا منک .راک

متمس هب شتفرگ و تشادرب ار شناجنف :

نوا هدب؛ مهب هگید ِییاچ هی شاج ؛هب داوخ یمن _

منک مک ور تمحز دیاش تقو !

متفگ و مدرک لفق مهب هنیس یور ار میاه  تسد :

نوماه  نومهم هب راب هی طقف میراد تداع _ام
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میدب ییاچ !

و داتسرف ارباال شیوربا ، دیشک بقع ار شتسد

تفگ ، تفر یم یسنجدب هب ور تشاد هک ینحل :اب

ینومهم میر یم ییاج میراد تداع مه ،_هع؟ام

مینوم یم مه ور بش .

منک؛هب شلر تنک متسناوتن و تفرگ هدنخما

ار شناجنف هرابود دنک. یسنجدب دوب دلب شتقو

دیسرپ یدج ینحل اب نیاراب و تفرگ مفرط :هب

؟ باوخ  تخر ای ییاچ _

ار شناجنف . مدنخن ات مدرشف مه یور ار میاه بل

همزمز بل، ریز ، هناخزپشآ هب نتفر واب متفرگ

مدرک :

یضوع _!

مدش هکوش ، تفگ هک یزیچ :واب

مدینش _!

درک یم مهاگن تشاد ، شتمس هب مدیخرچ ًاروف .

و منک مهرس یزیچ مدمآ ؟ دوب هدینش روطچ

و تفرگ هدنخما شیاج هب اما مهد شلیوحت

تفگ ایرو :

تساسخ اه!اب تسین یراد  نومهم مسر _نیا

یتسه هک منهد مزا؛دب ینک یم ییاریذپ !

و مدرک رپ ار ناجنف رتدوز دوب! یا هناوید بجع
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منداد تلا جخ زا دشکب تسد ات مداد شتسد هب

دیسرپ :و

؟ یرادن یرس نوا یاه  ینیریش _زا

هدش هفاضا نامرهش ِینیریش ناراد  تسود عمج هب

متفگ یتحاران :دوب.اب

دش مومت ._هن.

مدرک هفاضا هلصاف :وبال

یممرآ تارب ًامتح دیع الِت یطعت زا ._دعب

دیسرپ و دیشون غاد ار شا  ییاچ :

؟ تفگن یزیچ ؟ دشن کوکشم یرس نوا لگهام _

هک یزیچ و ما هدرک شلح روطچ مداد حیضوت

دنازرل ار مندب ِنوتسراهچ ، تفگ ایرو :

یمهش شهجوتم دوز ای !_رید

رارق اجک زا لگهام هن؛ . مدرک شهاگن سرت اب

مساوح مدز. یمن یفرح هک نم ؟ دوش هجوتم دوب

دوب عمج .مه

؟ یساسح دح نیا ات هیضق نیا هب تبسن ارچ _

؟ هشب شهجوتم هگا یمهش یچ ثمالً

دناسرت یم ارم مه شنداتفا قافتا هب ندرک رکف .

فرح عوضوم نیا هب عجار تحار ردق نآ ارچ ایرو

یمدز؟

نیا ؟ تسین رتدب هشب هجوتم شدوخ یتقو _
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ِرهوشردارب اب مه ات. ود یمهش لکشم یروج

یدرک نوهنپ شزا مه ، یتسود شروفنم .

متفگ تینابصع و مخا :اب

االن؟ ینز یم ور اه فرح نیا یراد یچ یارب _

بقع هب داد هیکت :

یدیسرت روطچ مدید زور  نوا هک یارب _!

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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نوریب هب مدرک توف ار مسفن :

یتخانشن زونه ور لگهام ._وت

الً صا هیضق نیا ؟ هراد نتخانش هب یطبر _هچ

نم . هیدوخ یب وت سرت و تسین طوبرم نوا هب

راب ره مرادن تسود یممگ؛ تدوخ یارب مراد

لثم نوچ ! ینک تشحو یمدآ شیپ هیضق نیا

و هرخ باال نش یم شهجوتم هک هنشور مارب زور
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ینک شنوهنپ ینوت یمن دبا ات .وت

نانچمه مدوب یبصع . مدرک شهاگن فرح .یب

نیمه لگهام راگنا هک دوب یروط وحملا سح

دوش رادربخ تسا رارق !حاال

هگب داوخ یم ؟ هشب داوخ یم یچ هشب شهجوتم _

نینچ الً صا ؟ ینک شمومت ور نم اب تیتسود

تتسود یارب یشاب ؟وت هگب هنوت یم ور یزیچ ،

؟ ینک یم فیلکت ِنییعت ، نوشنیرت  کیدزن ولو

سفن کی هک دوب ووا متفگن یزیچ مه زاب

یمداد همادا تشاد :

ِیتسود ، هیضق نیا ِرس داوخ یم ثمالً _ای

رگا ؟ هنزب مهب ور وت اب شا سهلا دنچ و نیدنچ

ِمسا منوت یمن نم هگید هک یمهنک ور راک نیا

شور مراذب ور تسود !

ثحب نیا . متسب هظحل دنچ یارب ار میاه کلپ

یمدش جراخ ملر تنک زا تشاد .

یسرتب تتامیمصت اهو هتساوخرطاخب دیابن ._وت

یدرک لوبق تقطنم اب ور نم روضح هگا ،وت

مه شتباب و ینک شنوهنپ هیقب زا دیابن سپ

نم یارب . مدوخ یارب یمنمگ ور نیا . یسرتب یلک

ور عوضوم نیا نوااه هک هرادن یقرف چیه

تقفاوم تاهاب مه لیاوا نوا یتح هن. ای ننودب
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شحرطم عفالً ، ینود یمن صالح رگا هک مدرک

یب ِسرت هملا ع وت،هی هک منیب یم حاال اما ینکن

تدوخ یارب یدرک عمج یدوخ .

متفگ و مدش هریخ مناجنف :هب

نیا . منزب فرح شدروم رد هگید ماوخ یمن _

نم لکشم هک یدب هزاجا ماوخ یم هنم؛ ِلکشم

هنومب .مه

دش هنایوجلد شنحل :

اب ماوخ یمن ورس. منک تتحاران ماوخ یمن _نم

هن،وت ای هشب ترواب اما مدب؛ ترازآ اه فرح

ور تاه  فرح ؛وت تمتخانش بوخ مک تدم نیمه

وت هک یفرح . نوشنتفگ زا یسرت یم . ینز یمن

خیلا ور تدوخ هکنیا یارب و یمنیگ ور هتلد

باصعا و ینز یم فرح هگید رد ات هد ینک،زا

یش یم یبصع و یزیر یم مهب مه ور تدوخ .

دش یچ هب یچ یش یمن هجوتم مه شرخآ !

دوب هتخانش ارم تسرد ردقچ ! مدش تام .

یارب ترس وت هک ییاهزیچ تباب یراد سرت _وت

یم دب ور حتلا نیا و یتشاد نوشهگن تدوخ

یم یگدنز یا هگید ِروج مدوب تاج هب نم هنک.

هشاب رتهب مدوخ حِلا هک یروج ، مدرک .

مدیسرپ و شا هلمج نیرخآ هب مدیبسچ :
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؟ هدب حملا _نم

ِسپ رد نم و وطالین و قیمع درک. مهاگن

هک یبیجع ِمغ نآ هب مدروخ مه زاب شهاگن

هچ مناد یمن یمدمآ. رد شیامن هب تشاد هرابود

داد ار مباوج اما تفرگ ار شهاگن هک :دش

شنوشن دیاش اه تقو یلیخ . تسین بوخ _حتلا

تسین بوخ حتلا لصا اما یدن .

ِمغ دیاش ، مدیسرپ ار لا وس نیا ارچ مناد یمن

دوب شثعاب شنامشچ هدشی نایامن هرابود .

؟ هبوخ حتلا یچ؟وت _وت

دش هلا چم مبلق شباوج :اب

!_هن

یعم _ال قیاقش #
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میدز یمن یفرح مادک چیه هک دوب یا هظحل دنچ .

مناتسد ِنایم هک یناجنف هب مدوب هدنام هریخ نم

و هدنام هریخ یا هطقن هب ًامتح مه ایرو و دوب

دوب ندرک رکف حِلا .رد

وای هقیقد کی ، هیناث یس ؛ تشذگ ردقچ مناد یمن

ِنیگنس وج متفرگ میمصت هک رتشیب مه دیاش

و زیم یور متشاذگ ار مناجنف . منکشب ار نامنایم

و ادص هک مدوب متاملک ِندرک هزم هزم حِلا رد

درک ما هکوش ایرو، هلمجی :

هیقب یاوخب هک یراد قح وت . مدرک یور  هدایز _

نشاب ربخ یب یتسود نیا زا لگهام صوصخلا یلع .

یم هاگن هیضق نیا هب مدوخ ِدید ،زا طقف نم

مراد راظتنا هک هیهاوخدوخ و منک ...

عطق ار شیاه هلمج و متفرگ باال ًاروف ار متسد

مدرک :

تزا عوضوم نیا ِرس ایرو؛ متسین تحاران _نم

 میمصت زا دیابن نم . هئوت اب قح . متسین تحاران

دصق مه عفالً اما مسرتب ماه  هتساوخ اهو

و مگب لگهام یارب یزیچ هیضق نیا زا مرادن

یروجنوا ور وت لگهام . هلگهام دوخ منتفگن تلع

وت ًاتعیبط . هدرک فیرعت شارب اضر هک هتخانش
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هرادن ور مراد وت زا نم هک یروصت نوا شنهذ .

لگهام هک ماوخ یمن رضاح حِلا رد نم رگا و

یارب طقف ، هشب ووت نم ِنویم طابترا هجوتم

منود یم نوچ منک. شتیذا ماوخ یمن هک هنیا

هداد ماجنا نم یارب یراک ره و هنم نارگن ردقچ ،

زا هک منئمطم ، شندوب طلغ و تسرد زا غراف

رد ماوخ یمن رگا . هدوب یهاوخریخ و ینارگن یور

تسین نیا شتلع ، هریگب رارق هطبار نیا نایرج

مشاب هتشاد یسرت متسود وت اب نیاهک زا نم هک

مسانش یم ور شتاروصت و لگهام نوچ طقف ،،

منکن شنارگن و برطضم یدوخیب یممد حیجرت

یممگ شارب ًامتح شتقو !وهب

ار میاه هلمج متشاد سفن کی هک یتدم مامت

هب مدوب هریخ ، مدرک یم فیدر مه رس تشپ

ار مهاگن مه شدعب . نویزیولت شوماخ ی هحفص

هک متشاد مه یرگید یاه  فرح ، مناتشگنا هب مداد

هک ارچ ؛ مدرک یم ناش  ناونع حاال نیمه دیاب

و متفرگ یسفن دوب. مهارف تدش هب شتیعقوم

مداد همادا ایرو ِتوکس زا هدافتسا :اب

نویم ِنایرج هب یلیخ نم یاوخب ور شتیعقاو _

و یبصع مه نم شلوا ؛ مدرک رکف اضر و وت

ور مدوخ هک دعب اما اضر زا مدوب تحاران
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ور شراتفر منک دییأت ماوخب هکن ، شاج متشاذگ

ال صا نم . شاهراتفر دش کرد لباق مارب مکی اما

طقف اما هتسرد اضر یاهراتفر مگب ماوخ یمن ً

رگا دیاش مدید و مدرک روصت شاج هب ور مدوخ

تفرگ یم یا هگید نز مردام دوجو اب مه نم ردپ

شلا متحا یمدش، مه هچبراد نز نوا زا ًاقافتا و

هچب نوا وزا نز نوا زا مه نم هک دوب یلیخ

رهاوخ هی مشچ هب تقو چیه ًاتعیبط . مشاب رفنتم

و مدرک یمن هاگن شهب ینتشاد  تسود ِردارب ای

یم مه شتیذا مدروآ یم ریگ یتصرف رگا دیاش

یم تهب ور اه فرح نیا مراد رگا مه .االن مدرک

امش نیب هک یرفنت مگب هک هنیا یارب طقف مگ،

رسپ نوتودره هک ًاصوصخ ؛ هیعیبط تسه رفن ود

نیا و دیتسه ...

هک تشادن ربخ دش، مردپ نز یتقو نم ردام _

هراد یا هگید !نز

همادا ایرو و مدیشک شتروص تمس هب ار مهاگن

:داد

دوب هدموا یراک یارب یجاح دوب. هتفگن شهب _

هک روط نوا و درک یم یگدنز مردام هک یرهش هب

،هب مردام رهش وت یجاح هدش، فیرعت مارب

و هدوب فورعم ، شدمآ و تفر و تراجت ی هطساو
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مردام اهدمآ و تفر نیا زا یکی ووت هتشاد رابتعا

ی هطساو وهب یمهش شقشاع و هنیب یم ور

هدیسرن هتفه _ود یکی هب شمارتحا و رابتعا ،

یمهنک دقع ور ناواب مردام .

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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هدنام هریخ شناهد ،هب بجعتم و فرح یب

روط کی " ناواب " مان ِندرب زا دعب شنحل . مدوب

شمسا مرس رد متشاد دوب. هدش بیجع یصاخ

داد همادا ایرو هک مدرک یم رارکت :ار

هدوبن ریثأت یب ، ندوب درُک مه مردپ ِدادجا هکنیا _

مردپ ًاتیاهن و تلصو نیا ِنتفرگ رس رتدوز رد
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و تفر ، هیضق نیا زا دعب و یمهنک دقع ور ناواب

یم یا هنوخ یمهش. رتشیب نومرهش هب شاه دمآ

یسورع وهی مگرزبردپ ی هنوخ ِکیدزن هریگ

دنچ و هدموا یم کیراب هتفه ود_هس ره و للجم

هک هدوب نیا مه شا  هناهب و هدنوم یم ور یزور

هنک؛رد ادج شردام و ردپ زا ور ناواب داوخ یمن

نارهت هب شاهاب هک دوب یضار نم، ِردام حیلاهک

زا دعب و یمهش رادراب ور نم مردام هک .ات دایب

نیاهک زج هتشادن هراچیا یجاح نم، ندموا ایند

ور نایرج مکمک . هربب نارهت هب شهارمه ور ام

نوا مه یجاح نز یمهگ. ، یجاح نز ، شلوا ِنز هب

یمدآ شیپ یتانایرج هی . هتشاد ور اضر عقوم

مردام منک. یمن نوش  فیرعت تارب هک طسو نیا

هک هتفگ شهب نارهت هار ،وت یجاح هک تفگ یم

مدوب ههام هس نم هک یعقوم . هراد یا هگید نز

.خال هدموا یمن رب شتسد زا یراک هگید مردام و

یدنفرت ره هب ور شنز ود ره ، یجاح هک هص

یم ربخ مه دعب هام دنچ . هراد یم هگن دوب هک

زا دعب مردام و یمهنک توف  ناواب ِردپ هک هسر

هک یمنگ ، شردپ توف زا دعب و تانایرج نیا

سملا کی نم یتقو هک یروط . هریگ یم یگدرسفا

ح هک یگلا س ود ات یمهنک مگرزب یجاح نز دوب،
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نوم همه عقوم نوا یمهش. رتهب مکمک مردام لا

لوبق یجاح اما میدرک یم یگدنز هنوخ کی وت

میدوب هدش رت گرزب ام هک اهدعب و یمنهنک ،

فرط نوا ، دموا یم شیپ هک الیت کشم رطاخب

هزاس یم ادج ی هنوخ هی ناواب و نم یارب ، طایح .

ریگ اما نم . دادن همادا رگید ، دیسر هک اجنیا هب

 تشپ هک یناتساد و شت مجال ِنایم مدوب هدرک

رتشیب و رتشیب تساوخ یم ملد . دنتشاد ناش

همادا هک مدرک یم شهاگن راظتنا اب متشاد . دیوگب

:داد

هب هک هچبیا و نز زا دیاب ارچ وگب؛ _حاالوت

رفنتم ، ندشن تیگدنز دراو نوشدوخ ِتساوخ

طقف ، دنوم یگدنز نوا وت هگا ناواب ؟ یشاب

رد هن مراد دایب هک مه ینامز دوب.زا نم رطاخب

الً صا . اضر ِقح رد هن درک یدب یجاح نز ِقح

مدای مه کیراب نم . دموا یمن رد شادص نز نیا

هک یزور اهنت . هشاب هدز داد مرس هک تسین

هک دوب یزور نومه مدینش ور شدنلب یادص

شزا هک یزیچ اهنت درک. قد و تفرگ شبلق

مشچ هب یتقو . هشنیگمغ ِهایس یاه مشچ ، همدای

یم نم . تفرگ یم شیتآ تلد یدرک یم هاگن شاه

ردقچ هک مدید یم یمهنک. شتیذا اضر هک مدید
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هشیمه ورس. یمندز مد ناواب اما یمهد شباذع

شاهاپ ور دنوشن یم ور نم تشاد  هصغ یتقو

یم شهایس و دنلب یاهوم . دنوخ یم رعش مارب

وت شزا یا هرطاخ چیه شاک . متروص ور تخیر

هک دموا یمن مدای تقو چیه شاک . دنوم یمن مرس

نوا اهزور نوا شاک دوب. مولظم و مورآ ردقچ

اضر متشاذ یمن هک مدوب یوق و گرزب یردق

دموینرب نم تسد زا یراک یلو هنک شتیذا .

میولگ رود ار شیاه  تسد یسک مدرک یم سح

حلا ،رد میاه  سفن ِندش عطق دصق وهب هتشاذگ

هک دوب تقو یلیخ مضغب . تسا شندرشف

فیدر نایم مکحم ار منیریز ِبل اما دوب هتسکش

مندرک هیرگ یادص هک مدوب هتشاد هگن میاه  نادند

دوشن دنلب .

یعم _ال قیاقش #
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هب رگا یتح هک دوب نیگمغ یردق هب ایرو ِنحل

تکشا ، یدرک یم هجوت مه شیاه  فرح یاوتحم

یارب تشاد ملد هک نم هب دسرب هچ یمدمآ، رد

هدید تقو چیه وهن شمتخانش یم هن هک یناواب

یمدمآ رد اج ،زا شمدوب .

ایرو نامشچ رد ار کشا هقلحی هک هظحل نآ

تسب ار شیاه کلپ ًاروف هک یا هظحل نامه ؛ مدید

شنامشچ یور ار شا  هراشا و تسش تشگنا و

تسشن ملد یور عملا مغ ، درشف .

تعسو هب متشاد . مدش دنلب میاج زا هچاپ  تسد

منک هچ متسناد یمن و متخیر یم کشا تروص .

مدرک رپ بآ یناویل ، هناخزپشآ تمس هب متفر

ناش  شزرل یتخس هب هک یناتشگنا واب ایرو یارب

ار ناویل . مدرب بآ شیارب ، مدرک یم لر تنک ار

رگا فرح ؛ میوگب یزیچ یبنآهک شلباقم متفرگ

متشاذگ ار مدازآ تسد . مدش یم رجفنم مدز، یم

شدریگب هک نآ یارب ار ناویل و شا هناش یور

شتشاذگ و تفرگ ار بآ ناویل . مدرب رت کیدزن

راک نیا یارب یمیمصت یبنآهک نم، و زیم یور

متسشن شرانک ، مشاب هتشاد .
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ات دننک یراک شیارب میاه  تسد تساوخ یم ملد

نامنایم وَج اما دسرب شمارآ هب یا هظحل دیاش

تشپ دوب.اب مضه لباق ریغ یصاخ روج کی

هب مدرک عورش و مدرک کاپ ار میاه  کشا تسد

شیپ ار یثحب نینچ هک مدوخ ندرک تنعل

یمن ار اه فرح نآ و مدش یم الل رگا ما؛ هدیشک

دیخرچ . دیشک یمن اجنیا هب ثحب نیا دیاش مدز،

شنامشچ . ملباقم تفرگ ار شتروص و متمس هب

مناد یمن درک. یم تا هناوید هک یمَن . دنتشاد مَن

روط نآ هک دوب هرهچما رد یزیچ هچ لا بند

یم . متروص یازجا ِنایم دناخرچ یم ار شهاگن

منک ادیپ شنداد یلست یارب ار ییاه هملک متساوخ

تفگ :هک

ایرُو منامام . تسه ایرُو نم مسا یلصا ظفلت _

هتشاذگ مور ور مسا نیا شدوخ یمدز. مادص

یلکش نوا یسک تساوخن ملد هگید اهدعب دوب.

هنک مادص یمدز، مادص مردام .هک

شرس و دندرک ار ناشدوخ راک هرخ باال میاه  تسد

هیرگ هب هرابود ات مدرم و مدیشک شوغآ رد ار

تسد و مدرب شیاهوم نایم ار مناتشگنا . متفاین

تشپ راب نیدنچ و متشاذگ شندرگ تشپ ار مرگید

مدز بل مه :رس



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دیشخبب _.

.زا دشخبب ارم یسک هظحل نآ متساوخ یم ًاعقاو

حیلا نینچ ِنداتفا قافتا و ثحب نیا ِندمآ شیپ

 باذع ایند، یاه هانگ مامت ی هزادنا ایرو،هب یارب

هک میاه  نتفگ دیشخبب دوب.زا هدش مبیصن نادجو

و شا  هقیقش یور تسشن میاه بل ، مدیشک تسد

و مدوب هدز ار هسوب هک مدمآ مدوخ هب یتقو

ِرس ، مندرک هیرگ و مداتفا هیرگ هب هرابود ، شدعب

داد هلصاف مشوغآ زا ار ایرو .

کشا و متروص یور مدناشن نیاراب ار میاه  تسد

بشما دوب هدش یدردرپ ِبش هچ . متخیر !

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #

#175

ًافطل نک مهاگن ورس... _!
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ار مناتسد و مدرشف ار منامشچ تسد ِفک اب

متروص یور ایرو هاگن . متروص زا مدرک ادج

زا مدوب بذعم درک. یم رت بذعم ارم و دوب تباث

 هدیسوب ار شا  هقیقش اوه یب و ما هدرک هیرگ هکنیا

!ما

ًارهاظ اما منک تتحاران مرادن دصق رابره _نم

یممنز .دنگ

هاگن حلا ورد مدرک کاپ ار میاه مشچ ًاددجم

متفگ زیم، هب ندرک :

زا یمنمش تحاران نم . یگب یروج نیا دیابن _

ما هصغ هظحل هی طقف . ینز یم فرح مارب هکنیا

یلیخ . تزیزع ردام حور هشاب داش . تفرگ

مدش رثأتم و فسأتم .

هب ار مرس و هناچما یور تسشن شناتشگنا

میاهر مدرکن شهاگن وات دناخرچ شدوخ تمس

دوب شیاه بل یور هک یناج مک دنخبل هب . درکن

هچ مناد یمن . دیزرل شیارب ملد و مدش هریخ

درک رت قیمع ار شدنخبل هک متروص رد دید .

مدرک در شا  هنوگ یور ی هیخب یاج زا ار مهاگن

هظحل نآ هک یتاساسحا . شیاه مشچ هب مدناسر و

هراچ نم ،و لمحت هن دندش یم نایب دیاب ، متشاد

زا رارف یارب و ناشندرک بوکرس زج متشادن یا
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متفگ هک دوب تیعقوم :نآ

؟ یاوخ یم هگید ِییاچ _هی

تفگ ملا وس هب نداد باوج یاج :هب

یشدوخ راگنا ؛ یتسین ناغمرا هب هیبش !_وت

رد یریثأت مدادن هزاجا و مدرک راهم ار مبجعت

شیپ ار عوضوم نیا مدیسرت یم . دراذگب متروص

منک شتحاران نیا زا رتشیب متساوخ یمن . مشکب .

مدوب هدیسرپ ناغمرا هب عجار هک یرخآ ،راب

اما متسشن تکاس سپ دوب. هدش نامیاوعد

داد همادا هک دوب شدوخ :

وزالیل فاص و نوبرهم ردق نومه _.

و منزب دنخبل مدرک یعس . میوگب هچ متسناد یمن

هن ای مدش قفوم هک مناد یمن چیه !

زا یضعب یدید مدش؛ اهنت تفر هک ناغمرا _

ور نوشاج هنوت یمن یسک چیه هک نتسه اه ییاهنت

تسنوت یمن یسک هک دوب تقو یلیخ هنک؟ رپ

نوا هنک؛ رپ نم یگدنز وت ور خیلا یاج نیا

وت اما . مدوبن شندرک رپ رکف هب هگید هک یردق

سح هک یزیزع و گنر رپ مارب ردق نوا اهزور نیا

یدوب میگدنز وت سلااه منک .یم

مدش یم جیگرت و جیگ ، تفگ یم هک مجالیت .اب

شندینش اب ًاقیقد دیاب متسناد یمن هک یردق نآ
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ِندیسرپ ِتأرج شاک . مشاب هتشاد یساسحا هچ

مدرک یم ادیپ ار میاه لا وس ی هرابود .

داد همادا هک ، متفر یم راجنلک مراکفا اب متشاد :

؛ متفگ وت زا شارب دز، گنز مهب هک شیپ ی هتفه _

تتنیبب تشاد تسود یلیخ !

ناغمرا . مدرکن یهجوت شیاه هلمج یقبام هب

بل ؟ دنیبب ارم تشاد تسود ؟ دوب هدز شَگنز

هتساوخان و هتساوخ و مداد ناکت ار میاه

مدیسرپ :

؟ نیطابترا رد زونه _

دوش داجیا شتروص ِتلا ح رد یرییغت ،یبنآهک

تفگ :

وت هراد . یریوصت سامت مهب؛ مینز یم گنز یهاگ _

وح هدش انشآ مه یکی .اب هنوخ یم سرد اداناک

هبوخ شلا .

هک بش  همین نیا ! ایادخ ؟ دوب هدش انشآ یسک اب

مه ناغمرا دنکن ؟ موش هناوید نم دوبن رارق

تحار ردق نیا ایرو هک دوب شا  یعامتجا تسود

و یمدز فرح یرگید اب شندش انشآ هب عجار

یمدش؟ یچ تانایرج نآ سپ ؟ دوب مه لا حشوخ

یمندش هک ادخب ؛ مسرپن یمندش !

متفگ و مدروآ نابز رب ار هملکاه ددرم :
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هدوب ترتخد تسود ناغمرا هک مدرک یم رکف _!

ار هلمج نیا عقاو رد ! مدرم شدعب و متفگ

و دشاب هبناجدنچ هک مدوب هدرک باختنا یروط

باوج ،هب تاهج زا یکی زا ارم هدش روط ره

دناسرب !

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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ناکت رس ، شدعب و درک توکس هظحل دنچ یارب

تفگ و :داد

رتخد  تسود هک یمهش سیلا دنچ نم ! دوبن _هن؛

مرادن !

داد؛ شیامن متروص رد ار شدوخ ، بجعت نیاراب

هک دوب سیلا دنچ هچ؟ هک ینعی . مدرک مخا

لثم دوب یکی مه ناغمرا ؟ تشادن رتخد  تسود



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

رد نم یمدش؟ هچ ییاذک ِتانایرج نآ سپ نم؟

اما هدوب یا هطبار مدرک یم رکف حتلا نیرتهب

تفگ یم ایرو هک روط نیا . هدوبن زواجت شمسا

وساالت سلااه، نیا ِمامت رد هتشادن رتخد  تسود

میارب ارجام درک. یم داجیا نم ِرس رد یدایز

یکی ِباوج هب دوب. مهف ِلباق ریغ و بیجع یلیخ

لکش مرس رد رگید لا وس هد ، هدیسرن وساالمت زا

اما میوگب زیچاه یلیخ متساوخ یم . تفرگ یم

دوب نیا دش جراخ مناهد زا هک هملکیا اهنت :

!_اهآ

ِنتشادرب واب مدش دنلب یروف ِتکرح کی رد

متفگ اه، ناجنف :

منک یم تسرد هگید ییاچ !_هی

ًاتدئاق . هناخزپشآ تمس هب مدرک رارف شدعب و

ورف یقیمع ِباوخ رد دیاب بش، همین ِهس تعاس

ورد متسش یم ار ما یروق متشاد اما متفر یم

یم رکف مدیدج ِبیجع وساالِت ِباوج هب عقاو

ِیناوتان ثمالً ؟ تشاد یلکشم دنکن . مدرک ...

؟ دوب یراکفا هچ رگید نیا یاو!

ِکنیس ِریش هب مبوکب ار مرس تساوخ یم ملد

و هنیسما رد مدرک سبح ار مسفن . ییوش  فرظ

بش نیا کش یب . شمداتسرف نوریب ،کیاج
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زا هک یبش دوب. نم ِیگدنز ِمامت ِبش نیرت  بیجع

ایرو ِندادن ناشن شنکاو یارب ندش ینابصع

راز هب مدوب هدیسر دوعسم اب مطابترا هب تبسن

تباب متشاد وحاال شا  هتشذگ ِندینش یارب ندز

مدروخ یم هصغ شا یلا متحا الِت کشم .

هک دوب تقو یلیخ بآ ! متسش راب هس ار یروق

ندرک تسرد هب مدرک عورش دوب. هدمآ شوج

اج نامه ، یروق یاوتحم ِنتفرگ گنر وات یاچ

مدرک رکف و مدرک رکف و مدرک رکف و مداتسیا .

ییاریذپ هب متشگرب یاچ، ِناجنف ود اب ًاتیاهن .

هک ارچ دوب؛ دیفم ایرو یارب ، هفقو نیا راگنا

نم یارب دوب. هدرک ادیپ یرتهب رناژی شتروص

اهنت وهب دندوب هدش مه رت گنررپ مراکفا هن. اما

و دوب شلکشم مدرک یم رکف متشاد هک یزیچ

مدوب هداد شتبسن مدوخ هتبلا هک یلکشم . سب

مسرپب یلا وس هظحل نامه یمدش شاک . ایرو هب

ثم ؟ مدیسرپ یم هچ اما . دناسرب باوج هب ارم هک

یم جنر یصاخ یناوتان زا هک مدیسرپ یم الً

.ای مدرک تشحو مه شندیسرپ هب رکف درب؟!زا

ثمالً ؟ تشاد یرگید الت یامت دنکن ... دنکن

شیارب اهرتخد ...

هک دوب دایز و بیجع رکف نیا ِتردق یردق نآ
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"هن مدیشک دایرف مدوخ رس شندرک مامت یارب "!

هن؟ یچ _

رب "هن"ار ارچ ؛ مدرک هاگن ایرو هب تشحو اب

مدوخ تسد یراک کی بشما ؟ مدوب هدروآ نابز

هرجنپ غارس مورب تساوخ یم ملد . مداد ،یم

ِنامدرم و تعاس هب هجوت یب و منک شزاب

مشکب غیج ، یپایپ و راب نیدنچ ، هدیباوخ .

هک مرش یب ی هناوید کی مدش؛ یم هناوید متشاد

یعس درک. یم رکف تساوخ یم شلد هک هچره هب

راد هصغ زونه شیاج هب اما مشکب تلا جخ مدرک

مدوب .

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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یارب مدیشک یم تلا جخ و دوب هدز خی ما هفاکسن
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نامه دنک؛اب شضوع مهاوخب یلعدان زا مود راب

الِت ضع هب نداد تحارتسا حلا ورد مدمآ رانک

دش ادیپ لگهام ی هلکورس هک مدوب ما هتسخ .

ود نیاهک دش؛اب بلج شدیدج یاهوم هب مهجوت

دیدج گنر و لیاتسا زا تشذگ یم یزور

تداع ناشندید هب میاه مشچ زاب اما شیاهوم

یمدمآ شتسوپ هب یدایز یدود گنر درک؛ یمن .

اپارس و مدیشک رس مه ار ما هفاکسن هدنام هت

نیا . لگهام یاه ندز رغ ِندینش یارب مدش شوگ

یم ندز رغ یارب طقف نم قاتا هب شهار ، اهزور

و تشاد تیاکش نامز و نیمز ؛زا داتفا

دنتشادن یمامت شتاضارتعا .

راهچ هک مدرک یم شهاگن راظتنا اب متشاد

ناشتفرگ و تشاد هگن فقس هب ور ار شتشگنا

تفگ و ملباقم :

هدیرپ نوشاه  هشوگ ای نا هتسکش نوش همه ؛ نیبب _.

منک؟ نوشتسرد یک نم هخآ

یمن نم زا ار شلا وس باوج ًاتدئاق ؛ متفگن یزیچ

تساوخ .

تفگ و تسشن :

صا دیدج یاهورین هدش. یطاق مه اب زیچ همه _

نرادن ندرک راک تسرد ِساوح و شوه .الً
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شیپ تسرد مشابن یزیچ ِرس باالی مدوخ رگا

اهزور نیا تسین مولعم هک شرآ هب تنعل یمنهر.

یمهنک ریس اجک هراد و هشگرم .هچ

رد یدیدج یاهزیچ کی دش؛ شرآ ِترپ مساوح

زا یتمسق هتساوخان زورید . مدوب هدیمهف شدروم

هب عجار تشاد هک مدوب هدینش ار شا هملا کم

شنحل و درک یم تبحص یفارگونوس تقو نتفرگ

ِنداد رارق بطاخم ِصتخم هشیمه هک دوب ینامه

 هدینش ؛هب مدوب هدینشن یرتشیب زیچ دوب. سیلا

تساوخ یم ملد اما مدوبن نئمطم یلیخ مه میاه

دشاب شوخ ِعون زا شدیدج ِیریگرد !

متفرگن تقو نخان میمرت یارب مدرک هابتشا _.

هک دیع مود _ مکی لا سراپ لثم ًاتیاهن متفگ

منک یم شیراک وهی یممر هرت تولخ نوشرس .

میر.حا یم رتدوز و یمهش یروجنیا متشادن ربخ

مشش و تسیب ات هگم منک. یچراک مدنوم ال

؟ هدنوم هگید زور دنچ

خیرات هچ ؛ متفرورف رکف ؟هب مشش و تسیب

دوب ییانشآ !

راک؟ نیا هبوخ ترظن یمیگ؟هب یچ _وت

وحاال مدوب هدینشن ار لگهام رخآ هلمجی دنچ

یم یزیچ هچ یارب ًاقیقد ار مرظن متسناد یمن
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هملا کم نآ رد ار ایرو هلمجی مدرک یعس . داوخ

دنور یم مشش و تسیب دوب هتفگ . مروایب دای هب

نینچ ًابیرقت هک منئمطم ؟ تسین تقو یلیخ و

؛ مداد تروق ار مناهد بآ دوب! هتفگ ار یزیچ

اما مدرک یم رکف یفنم یدوخیب متشاد دیاش ...

؟ موه _

متفگ و لگهام هب مداد ار مساوح :

مرظن هب هبوخ _!

تفگ و داد ناکت :رس

منک یم ور راک نیمه سپ _!

مراکفا . متشادرب ار ما یشوگ ًاروف . تفر شدعب و

و دوب بش تشه تعاس دوب. هتخیر مهب یدایز

.اب ایرو تیلوغشم ِجوا متسناد یم هک  ییاج ات

متفرگ سامت و مدرک ناحتما ار مسناش حلا نیا

دادن باوج .اما

هب مدرک عورش و مدش دنلب ما یلدنص یور زا

صا یمنداد؛ دق ییاج هب مرکف . قاتا رد ندز مدق

ملد اما مدوب هدش کوکشم یدوخیب دیاش الً

ار ایرو ی هرامش هرابود یمداد. دب هاوگ تشاد

یم یراک نینچ ارچ متسناد یمن الً صا . متفرگ

دادن باوج مه نیاراب منک! .

مدرک یم یساسا رکف کی دیاب .
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یرفنت ، مدوب نئمطم نآ هب تبسن نم هک یزیچ

 تبحص اب هک یرفنت ؛ تشاد اضر زا ایرو هک دوب

دیاب هک مدوب هدرک سح نام،  شیپ بش دنچ یاه

یعیبط . تشاد هنیک اضر زا ایرو . مریگب شا یدج

؟ دهد ناشن ییاج کی ار شترفن دهاوخب دوبن

یدایز تقو . تفر یمن نوریب مرس زا شا هلمج

یراک هچ تساوخ یم ؟ مشش و تسیب ات دنتشادن

؟ دزیرب مهب ار اضر و لگهام ِرفس ی همانرب دنک؟

وزا مناج هب دوب هداتفا سرت فرط کی زا

یراکفا نینچ تباب ار مدوخ متشاد رگید فرط
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مدرک یم شنزرس .

ماجنا هب مدرک عورش و مزیم تشپ متشگرب

یم ترپ مادم اما مساوح ؛ ممامت  همین ِراک نداد

درک یم ریس یرگید یاج تشاد منهذ و !دش

ار راک دوب، هک یبرض و روز ره هن،هب تعاس ات

ایرو اب هرابود نتفرگ سامت وزا مدرب شیپ ،

ًانئمطم دید، یم ار میاه  سامت رگا مدش؛ فرصنم

یمدز گنز شدوخ .

هب ندیسر یارب و مدرک یظفاحادخ هچباه زا

نیرخآ نکدرخ باصعا ِکیفارت راتفرگ هناخ،

هناخ هب هک دوب مین و هد . مدش دنفسا یاهزور

مدوب برطضم ، مدوب هنسرگ ، مدوب هتسخ . مدیسر

دنیاشوخان یاه سح نیا زا مادک چیه عفر یارب و

مدرک رکف و یا هشوگ متسشن طقف . مدرکن یش تال

تقو چیه ندرک رکف هک دوب هدرک تباث هبرجت و

یمندیآ و هدماین نم ِراک !هب

ارم هک دوب یقافتا اهنت ما یشوگ ندروخ گنز

داد تاجن مدوخ تسد زا یا هقیقد دنچ .

مداد باوج یلطعم یب نم، و دوب ایرو زا سامت .

هک ییاه ندز سفن  سفن و تاملک ندرک ادا رتدنت

یایوگ ، دیسر یم مشوگ هب هشیمه زا رتشیب

دوب شطیارش .
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؟ یبوخ . یتفرگ سامت یتقو مدشن هجوتم _سالم.

دادن لا جم هک مهد باوج متساوخ :یم

هگید مدش هناوید دوب. رت غولش هشیمه زا بشما _.

؟ یبوخ وت

ود ره یاهتنا دوب؛ هدیسرپ ار حملا مود راب یارب

مهدب ار شباوج مدش قفوم هرخ !باال شا هلمج :

مبوخ نونمم _.

ییاهرکف زا شیارب یمندش اما مدوبن هک بوخ

میوگب دوب هدرک دب ار حملا .هک

هک یشخبب دیاب ًاعقاو ؟ یتشاد مراک ربخ؟ _هچ

هیلکش نیا اهزور .نیا

مداد ار شباوج ثکم هظحل دنچ زا :دعب

!_هن

ِباوج رد هک دوب یا هظحل هب هیبش منتفگ "هن"

هب هبوخ " مدوب هتفگ لگهام ی هدینشن ِلا وس

مرظن "!

یرگید زیاس هک تساوخ و دز ادص ار ایرو یسک

زا شیب متساوخ یمن دنک. ادیپ ار سابل کی زا

ار سامت عطق داهنشیپ مدوخ . مریگب ار شتقو نآ

مدینش و مداد :

مایپ مارب یدوب رادیب هگید تعاس هی ات _هگا

راذب .
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هناوید ِراکفا ِریگرد هرابود یظفاحادخ زا دعب

نیا دوب هدش یا هرخسم ِخیرات بجع مدش؛ هدننک

مشش و تسیب ""!

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #

#179

یارب دوب، مزیم یور ِمیوقت هب مهاگن حیلاهک رد

ار ایرو ی هرامش ، تعاس دنچ نآ رد متسیب راب

یمنداد باوج دوب؛ لبق لثم هجیتن و متفرگ !

هب یهاگن درک. یم ما هراچیب تشاد بارطضا

مارآ یارب دوب. رهظ دعبزا ِراهچ ؛ متخادنا تعاس

اب مه زاب نآهک زج متشادن هراچیا مدوخ ندرک

و داد ار مباوج مد رد . مریگب سامت لگهام

دیسرپ یبصع :



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هیچ؟ _نیاراب

منامشچ لباقم وزا مدیشک میاه  یرتچ هب یتسد

متفگ و ناش مدز رانک :

یم یچراک منیبب مدز گنز یروج  نیمه . یچیه _

؟ یدش رضاح . ینک

ار یشوگ هک راگنا یمدش؛ رترود و رود شیادص

دشاب هتفر شدوخ و رکیپسا یور دشاب هتشاذگ

یراک ماجنا یارب :

هتچ یممش. مه رضاح نم ، یدب هزاجا وت _هگا

؟ ینز یم گنز راب هی تعاس مین هخآ

مدیسرپ شلا وس هب هجوت :یب

؟ تساجک اضر _

مامح _!

ار مباوج رگا ایرو . مدرک توف نوریب هب ار مسفن

یمن شبیغ مشش و تسیب زور تسرد و یمداد

هراچیب ار لگهام ما یپرد یپ یاه  سامت اب نم دز،

هب لبق زور دنچ زا هک یبارطضا اما ، مدرک یمن

هدیسر شدوخ جوا هب زورما دوب، هداتفا مناج

و تسیب هکنیا زا مدش یم نئمطم متشاد رگید و

و تسیب دوب،اب هدز فرح نآ زا ایرو هک یمشش

تسیکی لگهام مشش .

هگا . مراد هدشن ماجنا ِراک یلک نم ادخب ورس _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

منک عطق یرادن یراک .

و متشادرب تسد زیم، هب میاپ اب ندز هبرض زا

مدیسرپ :

؟ دوب دنچ نوتزاورپ تعاس _

دش کالهف شنحل :

؟ یتفرگ رمیازلآ _11:45.

؟ نوریب یمدیر هنوخ زا _یک

میرب دیاب تشه ، یدب هزاجا وت ._هگا

مدیسرپ و متسب ار مپات پل ی هحفص :

؟ دوز ردق نیا ارچ سپ _

میشاب هاگدورف دیاب زاورپ زا لبق تعاس ._هس

؟ یراد مه یا هگید لا وس

متفگ هاتوک :

..._هن

ی هرامش ًاددجم شدنب  تشپ و مدرک عطق ار سامت

تسا لا حم متسناد یم هکنیا ؛اب متفرگ ار ایرو

دهد باوج !

متسناد یمن رگید درک. یمن راک یتسرد هب مزغم

مه یفرط ،زا مدوب لگهام نارگن منک؛ هچ

مه زورما رگا دوب. درخ ایرو تسد زا مباصعا

ار نم و یمداد ار مباوج لبق یاهزور لثم

تسا راک مرگرس شکیتوب رد هک درک یم نئمطم ،
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ِدهاوش زا اما یخلا و رکف زا متشاد  یمرب تسد

تسین یدوخیب میاه  بارطضا هک دوب ادیپ .رما

وزا متشادرب ار مفیک ؛ مدوب هتفرگ ار ممیمصت

متفر نوریب قاتا .

منتفر نم، و تشاد یمهم نامهم شقاتا رد شرآ

یصوصخب راک . مداد ربخ شا  یشنم هب طقف ار

هداد لیوحت ًابیرقت ورپژهاه مامت ؛ متشادن رگید

هک دوب هدنام یبناج یاهراک یرس کی . دندوب هدش

ادرف مدش، یم خالص زورما بارطضا زا رگا

مدرک یم ناشروج عمجو هتعاس _ود یکی .

کیفارت ِدوجو واب متسشن نامرف تشپ

ژی اساپ تمس ،هب متشاد شیپ رد هک یکانتشحو

ورد مدنار تشاد رارق نآ رد ایرو کیتوب هک

مدیشکن تسد شا  هرامش نتفرگ ،زا ریسم مامت .

منیبب و کیتوب هب مسرب نم هک دوب نیا شلآ  هدیا

رد هدرکن تصرف ًاعقاو هک تسا راتفرگ یردق هب

دنک کچ ار شا  یشوگ ، هتشذگ تعاس جنپ _ راهچ

زا رتشیب زا دعب یتقو اما ، دنیبب ارم یاه  سامت و

نابایخ رد مدش قفوم و مدیسر تعاس کی

ِریسم مامت و منک ادیپ کراپ یاج ،ژ اساپ ِیتشپ

وهب منک یط مدآاه هب ندز هنت اراب غولش

شمدیدن ، مسرب شکیتوب !



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#180

ییاه مدآ مامت ِنایم و کیتوب یدورو رد مداتسیا

دوبن ؛ مدنادرگ مشچ ، دنتشاد روضح !هک

و دوب هداتسیا ناوخ  شیپ تشپ انشآان رسپ کی

؛ مدید مه ار یلع درک. یم باسح ار سانجا

اه یرتشم زا یکی یارب ار یزیچ دنتدنت تشاد

و دندوب یرتشم همه اما هیقب یمداد. حیضوت

دوبن ایرو زا یربخ ناش،  نایم !

نایم ژو اساپ یورهار هب متشگرب ، یدیماان اب
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شندید دیما هب ار مهاگن ، روبع حلا رد تیعمج

و مدرک کچ ار اه کیتوب ِیقبام یدورو . مدناخرچ

شمدیدن !

متفر لخاد نیاراب و شدوخ ِکیتوب هب متشگرب .

ناش  تبحص ات مداتسیا شا  یرتشم و یلع ِکیدزن

دوش مامت .

زا یسلجم ِنهاریپ ندیشک نوریب حلا رد یلع

شدیرخ زا رگا هک تساوخ  یرتشم ،زا رواک

هک یرتخد دنک؛ ورپ ار سابل ، تسا نئمطم

مناد یمن و درک کزان یمشچ  تشپ اما دوب شلباقم

دنادرگرب رواک هب ار سابل یلع، هک تفگ .هچ

مدوخ ًاروف و مدمآ مدوخ هب رتخد ندش رود اب

گرلا رد ار رواک تشاد هک مدناسر یلع هب ار

متفگ و مداتسیا شرس تشپ یمداد. اج اه سابل :

اقآ دیشخبب _...

درک مهاگن هاتوک و تشگرب :

؟ مناج _

دز شیادص یسک هک مدوب هتفگن ار هلمجما زونه

ندش رود حلا رد یلع و تساوخ یزیچ ،و

داد حیضوت میارب :

دم هک یزیاس اب ور نیدرک دنسپ هک یراک _

هنوترظن ...
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مدرک عطق ار شتبحص :

اقآ یلع _!

مهاگن قیقد نیاراب . تشگرب متمس وهب داتسیا

هک دوب صخشم شا هرهچ حتلا زا زونه اما درک

رتدوز مدرک یعس . هدرواین اج هب ار متروص

مریگن ار شتقو نآ زا رتشیب و منزب ار مفرح .

مدوخ ًاروف . تسا راتفرگ ردقچ هک دوب صخشم

مدرک یفرعم :ار

ایرو ِناتسود .زا متسه ورس ..._نم

تفگ و دشزاب هتفر هتفر شا هرهچ :

نیبوخ . مدرواین هباج دیشخبب . ادخب هدنمرش _

امش؟

متفگ و مدرک رکشت :

مرادن دصق . هغولش نوترس یلیخ منود _یم

طقف مش. نوتمحازم ...

یلا وس یلع و مدش تکاس ، مدیسر هک اجنیا هب

مدرک یعس و مدرک عمج ار مزکرمت درک. مهاگن

رب عالهو هک ارچ ، مریگب یربخ ایرو زا رتدوز

متفگ و متشادن تقو یلیخ مه مدوخ یلع، :

یم سامت شاهاب مراد هک تسه یتعاس دنچ _

شرس دیاش متفگ مدوخاب یمنهد. باوج اما مریگ

شزا امش ؛ تسین اجنیا ًارهاظ اما هشاب غولش
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؟ هدموین زورما ؟ نیراد ربخ

تفگ و درک مهاگن ددرم :

گنز مهب هک دوب حبص رس . زورما هدموین _هن.

یمندآ تفگ و .دز

یباوج .اب مدرک هجیگرس ساسحا هظحل کی یارب

دیاب زورما هک مدش نئمطم رگید داد، یلع هک

لگهام یارب ملد . مشاب دنیاشوخان یربخ رظتنم

مدوب هداتسیا روطنیمه یمدز. روش رتشیب همه زا

تفگ هک مدرک یم هاگن یلع :وهب

شلا ح هک تفگ ؛ رادقم هی تشاد تلا سک ایوگ _

تسین بوخ .

نآهک زا لبق دوب. بجعت ِرس زا مندرک مخا

یلا وس و دمآ اه یرتشم زا یکی ، میوگب یزیچ

 شیپ تشپ ِرسپ هب داد شعاجرا یلع و دیسرپ

درک هفاضا نم هب باطخ و ناوخ :

اما مدز گنز شهب ممدوخ یرهظرس ًاقافتا _

دادن ور مباوج .

اهنت طقف .حاال دیسر یمن منهذ هب یزیچ رگید

یبیجع سرت و ینارگن دوب هدنام میارب هک یزیچ

مدوبن دلب شندرب نیب زا یارب یهار رگید هک .دوب

متشاد نتفر دصق و یظفاحادخ و مدرک رکشت

هب متشگرب ًاروف دز. هقرج مرس رد یرکف هک
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مدیسرپ و یلع فرط :

؟ نیراد ور شا  هنوخ سردآ امش _

درک مهاگن دیدرت .اب
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نابایخ ؛ مدرک هاگن متشاد تسد رد هک یا هگرب هب

لا بند ار اه هچوک ی هرامش . مدوب هدمآ تسرد ار

متفر یم نابایخ رگید ِرس هب ًابیرقت دیاب ؛ مدرک .

تولخ ِنابایخ دوب. یدمآ و تفر مک و مارآ ی هلحم

و مدرک یط رظندم ی هچوک هب ندیسر ارات

مدرک کچ ار پالکاه هرامش . هچوک لخاد مدیچیپ

دوب هتشون هک پالیک هرامش تباب یلع هچرگ ،؛

یرهاظ تاصخشم شیاج هب . دوبن نئمطم

پال هدودحم نآ ورد دوب هتفگ میارب ار نامتخاس
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یتاصخشم اب نامتخاس کی طقف هدش، رکذ کا

تشاد دوجو متشاد مرس رد .هک

تشاد مبلق . مدش هدایپ و مدرک کراپ ار نیشام

هچره و دوب هدش کیرات اوه یمدز. دنت و دنت

نم یمدش، رت کیدزن لگهام زاورپ ِتعاس هب

مدرک یم هبرجت ار یرتشیب بارطضا .

رتدنلب ، هقبطراهچ نامتخاس تمس هب ار میاه مدق

و دوب یتخاس هزات ًاتبسن ِنامتخاس . متشادرب

و رخآ دحاو دوب هتفگ یلع . یزورما شیامن

دوب تشه ددع گنزاه، ِلنپ یور ی هرامش نیرخآ .

متسناد یمن الً صا ؛ شندرشف یارب متشاد دیدرت

یراک دوب رارق رگا ایرو ما. هدمآ اجنیا ات ارچ هک

یمدش شیادیپ شا هناخ رد دیابن هک دهد ماجنا !

رتشیب دوب؛ هدش درس اوه . مدیشک یقیمع سفن

راظتنا دنفسا ینایاپ یاهزور زا مدآ هک یزیچ زا

مهب ار متشاد نت هب هک یتفاب یاه هبل . تشاد

ِگنز یور ار ما هراشا تشگنا و مدرک کیدزن

مدرشف ، تشه دحاو .

یدیماان .اب مدوب هتفرگ هچیپلد ، تیعضو نآ رد

عاال ره زا ،خیلا مدرک کچ ار ما یشوگ ی هحفص

نانچمه اما مدرشف ار گنز رگید کیراب دوب. یتان

منک هچ متسناد یمن رگید . متفرگن یباوج !
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گنز یور ار متشگنا ، یدیماان موس،اب راب یارب

شرظتنم نم هک داتفین یقافتا مه زاب و مدرشف

مدوب .

ایرو ی هرامش نیاراب، و ندز مدق هب مدرک عورش

زا حیلاهک ورد مداتسیا نیشام رانک . متفرگ ار

دازآ یاه قوب یادص ،هب مدوب هدرک زرل امرس

هب هجیتن یب هک مه ناش  نیرخآ . مدرپس شوگ

یاه  هرجنپ وهب متفرگ ارباال مرس ، دیسر اهتنا

،رد دحاو ود ؛ مدنام هریخ نامتخاس رخآ هقبطی

شوماخ ناشیاه  غارچ ود ره و دندوب مه رانک

.دوب

باوج و متفرگ ار لگهام ی هرامش ، برطضم

درک رتدب ار حملا شندادن .

هک مریگب ار اضر ی هرامش نیاراب متساوخ یم

شمتساوخ یم هک یزیچ نیلوا . دروخ گنز ما یشوگ

سامت ندید اب اما دوب ایرو ِسامت ، هظحل نآ رد

ردام اب ندز فرح هک ارچ مدش؛ دیماان هناخ زا

ِراک ، بارطضا ورپ هدننک  هناوید یاه  هظحل نآ رد

دوبن .نم

سامت ات دروخب گنز روط  نامه متشاذگ ار یشوگ

و نامتخاس تمس هب متفر هدارا یب و دوش عطق

هدرک یراک ، لقادح ات مدرشف ار گنز ، رگید کیراب
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هتشادنرب گنز یور زا ار متشگنا زونه اما مشاب

باال حِلا رد یناوجرسپ زاب،و رد هک مدوب

دش جراخ ، شنشپاک پیز ِندیشک .

هک دوب رد نتسب حِلا ورد درک مهاگن هاتوک

تشپ و دنت و مدز شیادص و مدش شعنام

متفگ مهرس :

اما ؛ تشه دحاو . متشاد راک نابزرم یاقآ اب _نم

یم امش یمنند. باوج یممنز گنز یچ ره

؟ نوشنیسانش

تسار و پچ هب ار شرس هدش، عمج ییاه بل اب

تفگ و داد ناکت :

هنافسأتم ._هن

نامه مدیما اهنت مدش؛ هریخ رد ِزاب یاضف هب

بوچراهچ و رد نایم ی هلصاف رتم  یتناس تسیب

.دوب

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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حاال اما مدوب لگهام نارگن طقف دیاش شلوا ،

هدش هفاضا میاه  ینارگن هب مه ایرو تباب ینارگن

شسامت ایرو دوب هتفگ مه یلع هک ًاصوصخ دوب؛

و دوب شا هناخ رد ًاعقاو رگا و هدادن باوج ار

نانچمه یاضف زا نتشذگ هب یضار نم حلا، دب

مدش یمن رد !ِزاب

متفگ و متشادرب ولج هب یمدق :مین

ماوخ یم طقف ؟ مشب نومتخاس دراو منوت یم _نم

هک هحبص هن.زا ای نتسه هنوخ هک مشب نئمطم

.االن میربخ یب نوشزا نوشناتسود ریاس و نم

یمنند باوج یممنز گنز یچره .مه

ِدحاو ِگنز رگید کیراب ، مفرح دییأت یارب و

مدرشف ار تشه .

زا دعب و دناخرچ متروص رد ار شهاگن رسپ

تفگ و درک زاب لماک ار یا،رد هظحل دنچ یثکم :

منک یم شهاوخ ._هلب.

متفگ و مدرک شهاگن زیمآ  رکشت :
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نیدرک فطل یلیخ _.

مدش نامتخاس دراو شدعب .و

هب هجوت یب نم، و دش هتسب مرس ِتشپ رد

راوس . متفر روسناسآ تمس ،هب یرگید عوضوم

هب ندیسر وات مدرشف ار راهچ ی همکد و مدش

هک یردق نآ ؛ متشاد هچیپلد ًامامت ، رظندم هقبطی

مدش یم مخ ولج هب ور درد، زا یهاگ .

نشور ورهار یاه  غارچ ، روسناسآ رد ندش زاب اب

رد ار مهاگن و مدش ورهار دراو ًاروف . دندش

تسار فرط یرد . مدناخرچ شکچوک ًاتبسن یاضف

،زا یدورو ود ره و پچ فرط رد یرد و دوب

تفج کی یتح وای یرداپ و یشفکاج دوجو

دندوب خیلا شفک .

گنز یور ار متسد و تشه دحاو تمس هب متفر

رگید ، دیسرن هجیتن هب هک یراظتنا اب اما متشاذگ

تسین شا هناخ ایرو هک مدش نئمطم .

ار مسناش مه رگید گنز کی ندرشف یارب یتح

هب عقوم دب هک یدرد لد واب مدرکن ناحتما

متشگرب ار هدمآ ِهار دوب، هدمآ مغارس .

میمصت و مدرک سمل ار فکمه هقبطی ی همکد

ادرف ِحبص وات مورب هناخ هب تسار کی متفرگ

یم سامت لگهام اب حبص . منکن رکف یزیچ هب
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یلکشم چیه نودب هک تفگ یم لگهام و متفرگ

نم بارطضا مامت تقو نآ و هدیسر دصقم هب

ادرف ات دوب هک ییاجره مه ایرو درک. یم شکورف

یمدش شیادیپ حبص .

دوب قفاوم میمصت نیا لوا تمسق تباب مزغم

تسد ایرو درومرد ینارگن زا تسناوت یمن اما

فکمه هقبطی هب دوب هدیسر روسناسآ . درادرب ،

ندید اب هظحل کی اما متشاد ندش هدایپ دصق

ی همکد "p" منهذ هب یرکف ، روسناسآ لنپ رد

ِرد دعب، ی هیناثدنچ و مدرک شسمل ًاروف . دیسر

 هاگیاج متساوخ یم دش. زاب گینکراپ رد روسناسآ

نیلوا هب ممشچ هظحل نامه اما منک کچ ار اه

هب ًاروف دوب. ایرو نیشام ، دروخ هک یزیچ

اما ما هدرکن هابتشا موش نئمطم ات متفر شفرط

شدوخ ِدوخ دوب؛ شدوخ !

و روسناسآ هب متشگرب یتعرس هچ اب مدیمهفن

ی" همکد یور مدرشف ار متسد ، هنارصم 4".

 هچیپلد . مدرک یط ار تاقبط یرتدب لا حاب نیاراب،

شمتشاد تدم مامت ؛ دوبن یا هرود رگید .ما

نیاراب و خیلا یورهار نآ هب مدیسر هرابود

دحاو ِرد رانک هک یگنز یور متشاذگ ار متسد

هب ار میاه  تشم . متشادن مه شَرب و دوب تشه
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ِتشپ مدز. شیادص ، هظح یبمال و مدیبوک رد

هب ای نایم رد یکی و مدناوخ ار شمسا مهرس

مدرشف ار گنز ای مدز .رد

اما دنام هجیتن یب وتالمش تشذگ ردقچ مناد یمن

لخاد ایرو هک درک یم نئمطم ارم تشاد یسح

تسا شا هناخ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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مرس رد نتفرگ لکش حلا رد یکانتشحو ریواصت

.دوب

 هشوگ دوب هداتفا دنکن ؟ دوب هدش دب شلا ح دنکن

دنکن ؟ هناخ زا ...یا

؟ مدرک یم هچ یبوچ گرزب ِرد نیا اب نم رخآ
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غارس متفر . مدوب هداتفا ندز سفن سفن هب

و تشاد رارق ورهار ِرس نآ هک یرگید ِدحاو

یسک دوب، هناخ رد یسک دیاش ؛ مدرشف ار شگنز

ییور  هبور ِدحاو ِنکاس هب عجار متسناوت یم نم هک

تسد دیماان ، هظحل دنچ زا دعب اما . مسرپب وا زا

تمس هب هرابود زونه و ندز گنز زا متشادرب

زاب یادص ندینش اب هک مدوب هتفرن ایرو ِدحاو

هک ایرو تروص هب ددرم دز. مکشخ رد، ندش

هتساوخان . مدش هریخ دوب، هدش رهاظ ملباقم

تشه ِدحاو ی هتسب نانچمه ِرد وهب متشگرب

یلع . ایرو تمس هب مدیخرچ ًاروف و مدرک هاگن

رخآ ِدحاو دوب هتفگ !هک

مدیسرپ هدارا یب و مدوب هدش هکوش :

؟ ییاجنیا _

زا تشادرب تسد ، مزغم هک دوب عقوم نآ هزات و

ایرو ِتروص یپ مداد ار مساوح و اهدحاو ِددع

هک هچنآ هجوتم هظحل نآ هزات . شتام ِهاگن و

نییاپ زاباالهب ار مهاگن . مدش دوب ملباقم

مدش هکوش لبق زا رتشیب و مداد تکرح !

نت هب ینیج ِراولش اهنت و دوب هنهرب شا هنت باال

شراولش فرط ود و هدش زاب شدنبرمک . تشاد

ندید واب مدیشک باال ًاروف ار مهاگن دوب. نازیوآ
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مه زاب شخرس نامشچ و هتخیر مهب یاهوم

و مدز ادص بل ریز ار شمسا روابان . مدش هکوش

درک تکرح شرس تشپ ِکیرات یاضف ات مهاگن .

؟ هدش یچ _

مرس رد هظحل نآ هک دوب یلا وس اهنت نیا

شمتشاد .

درشف هیناث دنچ یارب ، مکحم ار شنامشچ .

دروآ ارباال شتسد شدعب و دش عمج شتروص

مدز.ح شیادص رگید ِراب . دیشک شتروص یور و

هب یمدق . دیسر یمن رظن هب بوخ الً صا شلا

سمل ار قرب یاهدیلک شناتشگنا و تفر بقع

دندرک .

رانک ار فراعت نم، و تشگرب شا هناخ هب رون

شرس تشپ . مدش هناخ دراو  مدوخ و متشاذگ

دوب یکچوک و کیراب یورهار .

یم منهذ هب هک یا هنیزگ نیلوا ؛ شلباقم مداتسیا

و مدرب ارباال متسد دوب. شندوب ضیرم ، دیسر

و متشاذگ شا  یناشیپ یور ار متشگنا راهچ

مدیسرپ نامزمه :

؟ یدش ضیرم _

یلیخ شندب یامد ؛ تشادن بت ، مراظتنا الف خرب

دوب بوخ !مه
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ار مهاگن یگف .ابکال مدرک عمج ار مناتشگنا

ی هشیش یاه هکت ندید اب کینآ و مدناخرچ

و مدرک ناش هاگن بجعت .اب مدروخ اج  میاپریز

مشچ مه زاب تشاد هک ایرو تروص هب متشگرب

درشف یم ار شیاه .

بل هرخ وباال درک هاگن  متروص هب دش هک غراف

دیسرپ و دندروخ ناکت شیاه :

؟ یتشاد ور اجنیا سردآ _

دوب هتفرگ تدش هب شیادص .

دنچ نامه تمس هب دروخرس هتساوخان مهاگن

متفگ و میاپریز ی هشیش :هکت

متفرگ یلع ._زا

دنادرگرب شتروص هب ار مهاگن ، شیادص .

..._نم

یب دهد، همادا ار شا هلمج مدنام رظتنم هچره

یم رظن هب لصأتسم یدایز شتروص دوب. هدیاف

 هشوگ هب  مشفک هبلی اراب اه هشیش هدرخ . دیسر

رت فرط نآ مدق ود هک مدش هجوتم و مدنار ،یا

دنراد دوجو مه .زاب

؟ دوب هتسکش یزیچ

و متفر ولج هب یمدق ، هدارا یب ، هظحل کی یارب

هب دروخ ممشچ و مدرک لا بند ار اه هشیش هدرخ
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دوب ملباقم هک هچنآ ِندید واب شا هناخ ییاریذپ ،

مدیشک ینیه ، بجعت و سرت !اب

هب دوب هدش ترپ ای دوب هتسکش ای زیچ همه

هدیکرت شا هناخ طسو هراپمخ هک راگنا یا؛ هشوگ

دشاب .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متسناوت یمن مه ار منامشچ یتح دوب؛ هدز مکشخ

 هطقن هب مدوب هدنام هریخ زاب یناهد .اب مناخرچب

 هتسکش یاه هکت زا دوب رپ شیور هک شرف زا یا

ینیچ و هشیش .ی

.اب ایرو تمس هب متشگرب ، ریخأت واب یتخس هب

شتروص ،هب روابان یهاگن و هدش  تشرد یامشچ

ِندیسرپ هب متشاد او ار میاه بل و مدرک هاگن
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ملا .وس

؟ هدش یچ _

نایم یتسد . دیراب یم شیور و رس زا لا صیتسا

تشاذگ باوج یب ار ملا وس و دیشک شیاهوم .

 همین نامه هب هیبش دوب؛ یصاخ روط کی شتروص

هناخما وهب دوب هدش شیاوعد اضر اب هک یبش

هرابود زاب دنکن ؛ تشذگ منهذ زا یرکف دوب. هدمآ

و ریگرد دنکن ؟ دوب هدروآ شرس بالار نیا اضر

هب هطقن یور تقاط یب مهاگن ؟ دندوب هدش گالزیو

شیاه  تسد و ندرگ دعب و شتروص ی هطقن

یراک کتک و اوعد راثآ زا یربخ چیه . دیخرچ ،

دروخ یمن مشچ هب شتسوپ یور .

مدیسرپ و متشادرب شتمس هب یمدق طایتحا :اب

؟ هدموا تا هنوخ رس هچبالیی ؟ ایرو هدش یچ _

دزن فرح کالیم اما درک منامشچ لفق ار شهاگن !

هک دوب هدننک  هناوید و نیگمغ شهاگن یردق هب

هاتوک . دروخرس نییاپ هب مهاگن و شمدرواین بات

ح زا رت عیرس شا هنیس ی هسفق و دیشک یم سفن

دروخ یم ناکت یداع تلا .

و متفرگ یم متشاد هظحل نآ ار شساسحا مامت

یمغ زا مدش یم رپ رتشیب و رتشیب ، هظحل ره

مهبم .
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نیا ِتلا ح نیرت  نیگمغ یارب یراک تساوخ یم ملد

یمدز فرح شاک . مهد ماجنا رسپ .

ار شتسد و مدرب کیدزن طایتحا اراب متسد

مدیسرپ منحل نیرت وابمالمی متفرگ :

هخآ یک ؟ هدرک ور راک نیا ..._یک

مدوخ _!

دنلب شیادص . دیسام مناهد رد هلمج شباوج اب

شیاه  هنوگ و کف تاضابقنا دوب. یبصع شنحل و

بل تشپ ات هک ارچ"یا " ِندیسرپ زا درک مفرصنم

دوب هدمآ میاه .

؛ تسیچ هظحل نآ رد میمصت نیرتهب متسناد یمن

نیمه منک! شرت  یبصع ، ندیسرپ اب متساوخ یمن

هب شناتشگنا راشف ریز تشاد مناتشگنا مه حاال

وا اما مدوب هتفرگ نم ار شتسد . دیسر یم درد

شتشم ِنایم مناتشگنا ندرشف اب تشاد هک ،دوب

تسین بوخ شلا ح هک درک یم .حیلاما

یم سفن ینیب .زا دندش رترادادص شیاه  سفن

عیرس شیاه  مدزاب و مد متیر ، هظحل ره و دیشک

شتیعضو ! مدیسرت ارچ؟ غورد یمدش. رت عیرس و

هلمح تشاد هک یسک هب هیبش دوب؛ هدش کانسرت

درک یم هبرجت ار یبصع .یا

مدرک عمج ار میاه مشچ ، مناتشگنا ِناما یب ِدرد زا
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هک ار ما یشوگ . مدیشکن سپ ار متسد اما

لخاد مداد رس دوب، مرگید ِتسد رد نانچمه

و مارآ و شیوزاب یور متشاذگ ار متسد و مبیج

شبوطرم تسوپ یور ار مناتشگنا طایتحا اب

مدیشک .

مدوب هدش جیگ و متشاد بارطضا یفاک ردق هب

یبنآ و مدرک یم شیارب یراک هظحل نآ دیاب اما

رارکت مهرس تشپ ارچ، و میوگ یم هچ منادب هک

مدرک :

تسین یزیچ _.

زیر یاه هناد و دندوب ضبقنم تدش هب شت ال ضع

رارکت مه زاب دوب. هتسشن شا  یناشیپ یور قرع،

مدرک :

شاب مورآ ... تسین یزیچ _.

سفن و درک زاب ار شناهد و اهر ار مناتشگنا

شهاتوک یاه  مدزاب و مد هب تبسن یرت  قیمع

دیشک .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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نآ کی درک. عمج ار مساوح ، شیاهوناز ِندش مخ

دوب راوید یور شا  هیکت اما شنداتفا زا مدیسرت .

رگید ، میایب مدوخ هب وات راوید یور دروخ رس

دوبن مناتشگنا ریز ، شیوزاب .

مدرک هاگن ار شتروص و مدش مخ ، هدیسرت .

تام و یبحتلا دوب؛ ور هبور هب شهاگن .

ِشوپ فک یور یا هشیش هدرخ هک مداد ار مساوح

دیدرت واب شرانک متسشن و دشابن تمسق نآ

مدیسرپ :

؟ یبوخ _

شا  هناشرس یور ار متسد . دادن باوج مه زاب

ور هبور زا ار شهاگن مداد شناکت و متشاذگ

و قمر یب و تخادنا نییاپ ار شرس و تشادرب

تفگ هتفرگ :

مبوخ _.

یرتدوخ یب ِباوج و هدیسرپ یدوخ یب لا وس

مدوب هتفرگ .
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هداتفا زور نیا هب ارچ ؛ میولگ رد تسشن ضغب

و هلا چم ملد و مدرک هاگن شخر مین ؟هب دوب

تمس وهب مدرب ولج ار میاه  تسد دش. هلارت چم

یور مدرک زارد ار میاهاپ و شمدیشک مدوخ

نیمز .

؛ مداتفا ارفا دای هب هظحل نآ اما ارچ مناد یمن

ال کشم ، دلوت دب وزا دوبن رتشیب شلا س شش _ جنپ

یعالمئ هطساو وهب دوب شهارمه یسفنت ِت

قلقدب یهاگ ، شصاخ ِطیارش لک ورد یرامیب

و یبات یب و درک یم هیرگ . تقاط مک و یمدش

شلغب ؛ متسناد یم ار شندرک مارآ هار نم، طقف

دنب ار شسفن هار هک دوب مساوح و مدرک یم

و شکچوک ِنت رود مدیچیپ یم ار مناتسد . مرواین

یردق نآ ؛ مدناوخ یم "ار ایرد هنن یارتخد " شیارب

یبصع رگید و دشکب سفن یداع و دریگب مارآ هک

درک یم شمارآ هک یرعش اهنت . دشابن قلقدب و

یمندش یضار رگید یاه رعش واب دوب نیمه .

ار شا  ینعم وسلا نس نآ رد متسناد یم دیعب

یا هبرجت اهنت نیا و تشاد شتسود اما دمهفب

متشاد مرطاخ ،رد یسک ندرک مارآ زا نم هک دوب

اه هظحل نآ رد متسد زا هک یراک مامت هتبلا و

دمآ یمرب .
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متسب ار میاه مشچ و مدیشک شوغآ رد ار ایرو .

ندش یراج ِدصق هک یرعش هب مدرپس ار میاه بل

نآ لثم مدوبن نئمطم رگید هک یرعش . تشاد

زا تساک و یبمک ار شرخآ ات لوا اه،زا عقوم

مشاب :رب

دوبن یکی دوب یکی ".

دوبن یچ چیه ادخ زج

دوبک ِ قات نیا ِ ،ریز

هراتس هن

دورس .هن

یلُپُت ، ارحصومع

یلُگ ِ پُل ات ود اب

ولوچوک شتسد اپو

ولقود شحور و شیر

درس و خیلا شقپچ

درد ِ یایرد شکلد ،

دوب هّسب وغاب ِ رَد

دوب هّسشن غاب ِ :مَد

وک؟ تارسپ ! ارحصومع ««ــ

مارسپ نایرد ِ بل .«ــ

مارسپ ناوخرطاخ ورایرد هنن ِ یارتخد .
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نوش کِـ ِغالغرپ،اپ گنت ، ایلفط

نایم ، هدرم و هتسخ

نوش  هعرزم ِ رس .زا

راک ِ هّسخی نوِش نت

راز ِ ی هدرُم نوِش لد

کَرَت هنیپ نوشاّسد

کدمن نوشاسابل

یتپ و تخُل نوشاهاپ

یدمن نوش ،جککال

گنت ِ لد اب ننیش یم

گنس ِ رس ایرد ِ .بل

نونک هیرگ رحس ات بش ایلفط

یم سپ نوش  هتخود رد ِهب مشچ زا وباوخ

ننور

رومن ِ یایرد ِ یوت

روش ِ یاکشا نزیر یم

یم زوس لد هچ و زود لد هچ هک خآ ، ننوخ یم

ننوخ !"

نیتوکین #
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ِنایم مدرب ار مناتشگنا ، مدیسر هک اجنیا هب

.زا ندرک شزاون هب مدرک عورش و شیاهوم

هب ملد هک اه عقوم نآ لثم ؛ مدوب هدش رپ هصغ

یلا حدب و ما ینتشاد  تسود یارفا یارب یمدمآ درد

متساوخ یمن شیارب .ار

مداد همادا و مدرک زاب ار میاه کلپ :

سایس و درس نوم  هموک ! ایرد هنن ِ یارتخد "

هب دعب ادخ، هب لوا نوِم دیما ِ شچ

سامش .

ندش درس اه هروک ،

ندش درز هزبساه ،

ندش درد هدنخاه .

ابش هپت، ِ رس زا

یمندآ یراگ ِ یابسا ِ ههیشی ،

بورغ ، هشیب ِ لد زا
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یمندآ یرانق و راس ِ هچهچ ،

دورس ِ رهش زا هگید

یمندآ یراوس .کت

یمندآ باتهم هگید ،

یمندآ بات بش ِ مرک .

تفر هموک زا تکرب

تفر هموناش زا متسر "

فرط هب مدناشک شیاهوم نایم زا ار مناتشگنا

ار مناتشگنا دوب. هتسب ار شیاه کلپ . شتروص

مداد همادا و شیاه مژه یور مدیشک :

یمهنک نوراب و یمهّج قرب هک یتقو اوه وت "

یمندآ نوریب هگید شگنر هب گنر ِ نومک ،

یمهنک نوخرُپ ورایند بید هک یتقو نیمز ور

یمندآ نودیم هگید شگنشق ِ شخر ِ راوس .

همغ ِ نود خی ، هگید سین بش ابش  

یمهنت رات اوه وت بش ایس ِ یاتوبکنع .

یمنهش نوزود  یراورم بش هگید

یمنهش نوغارچ بشاه میدق ِ لثم نومسآ .

کشا ِثم یدرس ِکیچوک ِی هصغ  

یمهنز وسوس هراتس ره ِیاج .

کشخ ِی  هخاش ره ِ رس
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یمهنز وهوه هک هدغج بش ِلد ات رحس .زا

سایس هصغ دالزا

؟ ساجک دیشروخ ِ ی هنوخ سپ هخآ "

دندش رت منامشچ :

مینک یم شزاو ؟ هلفق "!

مینک یم شزان ؟ هرهق !

وِش تنم میشِک یم

وِش تمه میرخ !یم

بش ِ یکیرات هب چیهیک ادخ ؟هب هروز هگم

یمنهد نت

،هب هرون ِ نمشد یمنگ هک مروک ِ شوم

یمنهد ندرگ یکیرات ِ "!غیت

زاب هتفر  هتفر شیاه مخا . مدرک شزاون ار شتروص

یمارآ ،هب مدعاس ریز شا هنیس ی هسفق . دندش یم

تاکرح نآ زا یربخ رگید و تفر یم نییاپ باالو

دوبن .دنت

مداتسرف نوریب یمارآ هب ار مسفن .
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ولماش دمحا » »زا ایرد هنن یارتخد » ِرعش »

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ار شدوخ درک. عمج ار مساوح شندرک تکرح

تشاذگ ار شرس دش. ادج مشوغآ وزا دنارُس

شوپ فک یور ار شا هنت و میاپ یور .

 هشیش هدرخ ادابم هک مدناخرچ مشچ ساوسو اب

نم،اب و تسب ار شیاه کلپ . دشاب شرانک یا

شا هرهچ . مدرک هاگن شتروص هب تحار یخلا

دوب هدش مارآ ِمارآ .

شتروص یازجا نایم مهاگن نداد بات حِلا رد

درک بلج ار مهجوت شیاه بل تکرح هک مدوب .

و هتفرگ تدش هب اما دوب مارآ حاال مه شیادص

شخراد :
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؟ اجنیا یدموا دش یچ _

رگید ات مدرک تشم متسد فک ار مناتشگنا

ناشرس هب شیاهوم نایم ندیخرچ ی هسوسو

مداد حیضوت و دنزن :

مدش نارگن یدادن ور مباوج هک حبص ._زا

هک تفگ یلع ؛ کیتوب متفر تکرش زا رهظزادعب

اهنت یمنیر. و تسین بوخ حتلا یتفگ شهب

سردآ شزا هک دوب نیا متشاد هک یهار

و مریگب ...

تسناد یم شدوخ ار شا  یقبام ؛ مدادن همادا .

درک توکس اما دیوگب یزیچ هک مدنام رظتنم .

هک شنییاپ و دیشک مکلپ یور ار متسد تشپ

دنلب مداهن زا ،هآ عیسو یهایس ِندید ،اب مدروآ

متشاد . دوبن منامشچ شیارآ هب مساوح چیه دش؛

تفگ هک مدرک یم هاگن متسد تشپ هایس در :هب

ینوخ یم رعش گنشق _!

یپ تفر مساوح شا، هلمج یاوتحم زا رتشیب

ح زا مروایبرد رس تساوخ یم ملد . شنیگمغ نحل

یلا وس مهاوخب هک دوبن یروط شطیارش اما شلا

دنچ ِتیعضو دای وهب دوب هدش مارآ هزات ؛ مسرپب

یم ملد هب سرت ، مداتفا یم هک شلبق ی هظحل

حلا نیا ملد ؛ مدرک شهاگن یتحاران .اب تسشن
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مدیسرپ . تساوخ یمن شیارب :ار

؟ مرایب بآ تارب یاوخ _یم

داد ار مباوج هاتوک :

._هن

دازآ واب مناهد لخاد مدیشک ار منیریز بل

متفگ شندرک :

منک؟ تسرد تارب یزیچ یاوخ _یم

داد ار مباوج ًاروف مه :زاب

._هن

درک هفاضا ، میوگب یرگید ِزیچ نآهک زا لبق :و

نومب اج نیمه هقیقد دنچ طقف _.

نیمه ؟ دوب نیمه شا  هتساوخ اهنت . مدش تام

؟ مندنام اجنیا هقیقد دنچ طقف درک؟ یم شا  یضار

نایم و دندرک هدافتسا ما یساوح یب زا مناتشگنا

زا راک ، میایب مدوخ هب وات دنتفرگ اج شیاهوم

یم شزاون ار شیاهوم دنتشاد و دوب هتشذگ راک

دندرک .

حِلا هب ًاتیاهن و مدرک هاگن متسد هب یروابان اب

نم و راوید هب هیکت ار مرس . شمتشاذگ شدوخ

نیاراک اما دوب بیجع . متسب ار میاه کلپ مه

درک یم مارآ مه ار مدوخ تشاد .

اهو هشیش هدرخ زا یمنهج رت، فرط نآ مدقدنچ
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 شوپ فک یور نم و تشاد دوجو هتسکش لیاسو

،رد مدوب  هتسشن ایرو هناخی یدورو یورهار یاه

مناتشگنا و دوب میاپ یور شرس حیلاهک

دندرک یم شزاون ار شیاهوم .

نورد یشوگ شزرل اب اما تشذگ ردقچ مناد یمن

مدرک ادج ار مرس . مدرکزاب مشچ هک دوب مبیج

زا ار یشوگ ات مدش اجهباج یمک و راوید زا

 هحفص یور لگهام زا یسامت . مشکب نوریب مبیج

ندرک پیات هب مدرک عورش و شمدرک در دوب. ما

شمایپ هک مدوب هدرکن شلیمکت زونه اما مایپ

تسامت هجوتم " دش رهاظ یشوگ ی هحفص یور

میهاگدورف ؛ام مدوب هدشن ".

مه یلکشم چیه و هاگدورف دندوب هدیسر سپ

هچ متفگ یم دیاب هک دوب اجنیا دوب. هدماین شیپ

دش هچ و مدرک یم رکف !

زونه "و شاب تدوخ بقارم " متشون لگهام یارب

ایرو هک مدوب هدرکن شوماخ ار ما یشوگ ی هحفص

دز  میادص :

ورس؟ _
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مداد ار شباوج و نیمز یور متشاذگ ار یشوگ :

_هلب؟

مارآ شتروص و دندوب هتسب نانچمه شیاه کلپ

هابتشا یمندز،هب فرح رگا هک یردق نآ دوب؛ هدش

هب رظتنم . هتفر باوخ هب هک مدرک یم رکف

دیسرپ هک مدرک یم هاگن شتروص :

ینود یم تدوخ طقف هک یزیچ هی هدش حاال _ات

تروز اما ینومهفب مه هیقب هب ینک یعس ور

؟ هسرن

یلیخ ؛ مداد همادا شندرک هاگن هب توکس رد

مدوب هدشن شلا وس ِتیهام هجوتم .

هفاضا ، فقس هب هریخ و درک زاب ار شیاه کلپ

درک :

طقف اما ؛ دیسر ینعی . دیسرن مروز بشید _نم
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ما هنوخ لیاسو .هب

رانک هک ییاه  هشیش هدرخ یور دروخ رس مهاگن

داد همادا ایرو و مدوب هدرک ناش عمج ، زینرق :

 بسچرب یرس هی زا هروخ یم مهب هراد حملا _نم

.اه

تکاس هرابود اما دهد همادا هک مدنام رظتنم

لا وس ندیسرپ ی هسوسو اب مدرک یعس دوب. هدش

کی هب ار شیاهوم مناتشگنا منک.اب هلباقم میاه

ار توکس هظحل دنچ را دعب و مدرک عمج فرط

تسکش :

نداد حیضوت .زا نداد حیضوت زا مرفنتم _

 بسچرب ندنک .زا مدادن نوش  ماجنا هک ییاهراک

هرابود شدعب و نرادن نم هب یطبر هک ییاه

هراد نداد حیضوت منک یم سح ! ندروخ بسچرب

یمن اما مشاب تیمها یب ماوخ یم یمهنک. مفیعض

منوت .

رد طقف . دیوگ یم هچ هک مدروآ یمن رد رس

یزیچ دیاش ات مداد یم شوگ تقد واب توکس

دوش مریگتسد .

زاف هک ننزب تمهت وت هب هک هنوم یم نیا لثم _

مه تحور یتح ووت یدرک یدزد هزاغم الن

تساجک هزاغم فالن هک هشاب هتشادن ربخ !
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عوضوم کی تمس هب طقف منهذ ؛ مدرک مخا

و دهد حیضوت شدوخ هک مدنام رظتنم اما تفر

درک عورش ییاجدب زا ار نداد حیضوت ایرو :

ناغمرا اب متشادن یا هطبار نیرت  کچوک ._نم

دوب متسود طقف ناغمرا .

ندیپت رتدنت هب درک عورش مبلق .

شزا هراد طقف . تسنود یم مه اضر یتح _

هیضق نیا یسکان و سکره هب یمهنک. هدافتسا

یمهنک هفاضا شهب مه ات راهچ و یمهگ .ور

دیدنخ خلت و هاتوک :

تسین یسک . هدیچیپ هیضق نیا لیماف لک _وت

هاگن نم هب یروج هی همه . هشاب ربخ یب شزا هک

هگا بشید . هتسار اضر یاه  فرح راگنا هک ننک یم

ورس شمتشک یم دوب هتفرگن ور مولج یجاح .

تکرح زا مناتشگنا . منیشب تکاس یمندش رگید

؟ تفگ یم تشاد هچ . دنداتسیا

یروج هی اما ، نتسین مهم مارب نوشمودک چیه _

زا نوشهاگن یمهش. دب حملا هک ننک یم دروخرب

یم ادخ زا مور وت نوش یکی . هرتدب شحف اتدص

تیاده تسار هار هب اه لهاان همهی هک داوخ

ولج هک یمهد راطخا شرتخد هب یکی . نشب

یکی . هنودرگ  یمرب ور مزا یکی . هشابن نم مشچ
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یم مهب یکریز ریز مه یکی یمهگ. رکذ مندید اب

یمدآ هی اب هطبار نتشاد شیزتناف هک هنومهف

هنم لثم .

یمدش رت نیگنس و نیگنس تشاد نامنایم .ِوج

رگید . مداتسرف نوریب هدشماار سبح ِسفن

اضر زاب ًامتح ؛ هداتفا یقافتا هچ هک مدش نئمطم

ًارهاظ شدرد نیاراب اما دوب. هتفر شباصعا یور

دوب یرت  گرزب .درد

منیج ِراولش یاه پاز یور ار ما هراشا تشگنا

متفگ ددرم و مدیشک :

؟ هدوب اجیب ًاعقاو ماهتا نوا هک هراد ربخ اضر _

درک ما هکوش شباوج :

اضر مه و یجاح مه . هراد ربخ هک همولعم _

نوشتیاکش ناغمرا ی هداوناخ یتقو نتشاد روضح

و اهراب نوشدوخ مشچ ولج و نتفرگ سپ ور

دندرک یهاوخ رذع نم زا اهراب .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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تسرد ایرو فرح رگا مدش؛ یم جیگ متشاد رگید

ماهتا نیا ِندوب هابتشا زا دوب ربخاب اضر و ،دوب

شاک درک. یم یمحر یب و یدرمان یلیخ تشاد

نم یارب ار ارجام یاهتنا ات ادتبا زا کیراب ایرو

 نایم یا هطبار چیه ، شدوخ ی هتفگ هب . تفگ یم

دوب روط نیا رگا و تشادن دوجو ناغمرا اب ناش

یتیاکش و یمدش هدز یماهتا دیاب ارچ الً صا

؟ تفرگ یم تروص

ایرو دوب رارق رگا . متشادن ندیسرپن ِلمحت رگید

دهد رارق ارجام نیا زا یشخب نایرج رد ،ارم

فاص ار میادص . مدش یم هارمگ و جیگ رتدب

متفگ و مدرک :

شنداد باوج طیارش واالن، هنک تتیذا دیاش _

داجیا لا وس مارب ًاعقاو نم اما یشاب هتشادن ور

هدش،وت هدز یماهتا نینچ الً صا ارچ هک هدش
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 هناتسود ی هطبار هی ناغمرا اب تا هطبار یمیگ هک

نیا روطچ و ارچ الً صا سپ ؛ هدوب یلومعم ی

هدموا شیپ تانایرج !

دیوگ یم غورد دراد هک دوبن نیا ًادبا مروظنم .

هتفرگ لکش مرس رد یگرزب لا وس عالتم طقف

نینچ اب یتسد  یتسد ار یسک یمدش رگم دوب؛

؟ دننک تشادزاب یماهتا

ار ارجام میارب هک دوب هتفرگ میمصت ایرو ایوگ

هب درک عورش یتفلا خم چیه یب هک ارچ . دیوگب

ندز فرح :

و متخانش یم ور ناغمرا هک دوب سیلا دنچ _نم

مه شا  هداوناخ یتح . مدوب تسود شاهاب

هی وت . دندوب یتسود نیا ِنایرج رد شیبامک

هک یداتسا نومه اب نم یتقو . میدوب هدکشناد

دموا ، مدرک ثحب دش، هاگشناد زا مجارخا ِثعاب

مه شدوخ هنم. اب قح هنود یم هک تفگ مهب و

یمداد هئارا داتسا نیمه هک یا هگید ِدحاو هی ،وت

اب هک دش نیمه و دوب هدروخ لکشم هب شاهاب

زا نم هک مه دعب هام ود_هس . میدش انشآ مه

نومه . شمدیدن هگید و مدش جارخا هاگشناد

ناواب هک یثرا اب متفرگ میمصت هک دوب اه عقوم

ادج ور میگدنز و راک دوب، هتشاذگ اج هب مارب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یزیچ و مدوب یمیش قشاع ساهلا نوا وت منک.

اما ، یسانشراک ی هرود ِندش مومت هب دوب هدنومن

میمصت ، شدعب الت کشم و یناهگان ِجارخا اب

مه هنوخ وت منک. عورش ور یا هگید ِراک متفرگ

ره زا رت لمحت لباقریغ اضر دوب؛ درخ مباصعا

راهظا و دز یم رغ مادم یجاح و دوب یتقو

وکالس هاگشناد . منتشگ راکیب زا درک یم یتحاران

و هنک ممرگرس داوخب هک دوبن مه یسرد و

روطره ، یجاح یاه  تفلا خم دوجو اب نیمه رطاخب

 عقوم نومه و ور میگدنز مدرک ادج دوب هدش هک

زا یکی دش.زا ادیپ هرابود ناغمرا هلکوی رس اه

نیاهک زا لبق و دوب هتفرگ ور ما هرامش هچباه

مامت مدید و مدموا مدوخ هیچ،هب هب یچ ممهفب

زیزع هدش و هرذگ یم شروضح اب هراد ماه  هظحل

مراد میگدنز وت هک یسک نیرت .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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و درک دنلب میاپ یور زا ار شرس یهاوخ رذع اب

مدرک هاگن شندش ادج لیم،هب یب .نم

یمک ی هلصاف واب دیخرچ و درک فاص ار شا هنت

شتروص ریوصت رگید . راوید هب داد هیکت نم زا

راوید وهب متسشن فاصرت مه نم . متشادن ار

شتبحص دعب، یا هظحل دنچ . مدنام هریخ ور هبور

تفرگ رس زا :ار

کمک دوب.زا حملا کمک یلیخ ناغمرا اهزور نوا _

نداد هدیا ات ریگب هنوخ ندرک ادیپ وت ندرک

ًاعطق ماهزور دوبن رگا . دیدج راک عورش یارب

یدایز ِیتخس ، شندوب اب اما . تشذگ یم رت تخس

ی هطبار هک لوا یاهزور نومه .زا مدرکن سح ور

یرارق و لوق هی مهاب دش، یدج نوم  هناتسود

و نم نیب هک یرارق و لوق نیمه لثم . میتشاذگ

یاه  تسود مه یارب طقف دوب رارق . تسه وت

شسپ زا بوخ یلیخ نومودره و میشاب یبوخ

میدموارب .

مرس منک؛ هلباقم میاه مشچ تکرح اب هک دشن
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و ایرو مینخر یور دش فقوتم مهاگن و دیخرچ

مدینش تیعضو نامه رد ار شیاه  فرح ی همادا :

دنچ وت دوب. دیحو شومع رسپ قشاع ناغمرا _

یتقو اما ندوب مه طابترارد مهاب هتشذگ سِلا

دوخ یمهر، ناریا زا لیصحت ی همادا یارب دیحو

ناغمرا اما یمهش گنرمک نوش  هطبار دوخ هب

دوب شنتشگرب رظتنم و هتشاد شتسود هشیمه .

دیحو ، ناغمرا اب نم ییانشآ زا دعب سلا ود

نوش  هطبار و هدرگ  یمرب و هریگ یم ور شکردم

نم اهزور نوا هگید یمهش. هتفرگرس زا هرابود

یلیخ و مدوب سامت رد ناغمرا اب ینفلت رتشیب

لقادح هک ییاهزور سکعرب . شمدید یم مک

مهاب و میتفر یم نوریب مهاب هتفه وت رابدنچ

طقف دوب هدش نوم  طابترا ، میدنورذگ یم تقو

اهزور زا یضعب وت مه نوا هملا؛ کم هقیقد دنچ .

نم هک دوب هتشذگن دیحو ِنتشگرب زا یلیخ زونه

یم هک شزا ! تسین بوخ ناغمرا حِلا مدیمهف

و درک یم ضوع ور ثحب درک. یم راکنا مدیسرپ

دموا ربخ یب زور هی اما . دوبن لبق لثم هگید

بوخ شلا ح هک یمدز داد شتروص ، کیتوب

هیرگ یلک هک دوب صخشم شامشچ .زا تسین

ور تدم نیا ی هدزن یاه  فرح ِمامت زور نوا . هدرک
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تفگ یم دوب؛ یکاش دیحو دوب.زا هدروآ مارب

هک هدید مشچ هب شدوخ تفگ یم هدش. ضوع

.زا تفگ شاه الیق خادب یمهنک.زا فرصم یزیچ

کشا زور نوا یلک وخالهص شبیجع یاهراتفر

نیا زا مدوبن یضار ملد هت درک. لددرد و تخیر

تسود مگب هکن ؛ تشاد طابترا دیحو اب هک

اما هشاب هتشاد شدوخ یارب ور یسک متشادن

یم نوچ نیاحلا .اب تشادن ور شتقایل دیحو

مدزن یفرح ور، دیحو هراد تسود یلیخ متسنود

متسد زا هک ییاج منک.ات شکمک مدرک یعس و

_ود یکی یتح و مداد راکهار شهب دموا  یمرب

ی هداوناخ . متفرگ هرواشم تقو شارب مدوخ یراب

ندموا لا وحا و عاضوا نیمه وت دیحو

هی ندش لح رطاخب طقف ناغمرا و شیراگتساوخ

نامز نیا و تساوخ نامز الت کشم یرس

هب وهن دمآ شوخ دیحو قاذم هب هن نتساوخ

رد هک دیحو . شومع و شدوخ ی هداوناخ قاذم

دوب هتفرگ رارق ناغمرا و نم طابترا نایرج ،

یلک هک تفگ و ندرک تنایخ هب درک شمهتم

 هگید ِسک اب نامزمه ناغمرا نیاهک زا هراد کردم

ِنایرج رد هک ناغمرا رهاوخ . هطابترا رد مه یا

یتح اما درک عافد ناغمرا دوب،زا یام هطبار
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شاهردارب ات ود ًاصوصخ ناغمرا ی هداوناخ دوخ ،

هب هک دوب نیااج و دنداتفا جل ِرس شاهاب

و میدرک عطق ور نوما  هطبار ناغمرا تساوخ

میتشادن هگید مه ور ینفلت یاه  سامت نومه .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هب  مدنام هریخ یمشچ راهچ نم، و تفرگ سفن

؛ تسشن یم لد هب شندرک فیرعت لک رد . شتروص

یم میارب ناواب زیگنا مغ ِناتساد زا یتقو هچ

ار ناغمرا اب شیارجام تشاد یتقو هچ و تفگ

واکجنک و مدوب هدز ناجیه درک. یم فیرعت میارب

رتدوز متساوخ یم . هصق نیا یاهتنا نتسناد یارب
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ی هطقن نآ هب روطچ و ارچ طابترا نیا هک منادب

دوب هدیسر ییاذک .

همادا یتقو دوب ور هبور هب شهاگن نانچمه ایرو

:داد

ملد . نداتسیا رانک هب مدش یضار شدوخ رطاخب _

نوا . هشب هدز یفرح شرس تشپ تساوخ یمن

میدوب هدرک شکرد ناغمرا و نم طقف ور هطبار

دوب یا هدیاف یب ِراک هیقب یارب شنداد حیضوت .و

دش رت هتفرگ شیادص :

یم هک ًاصوصخ ؛ نداتسیا بقع دوب تخس _

.زا هراد زاین مهب ردقچ ناغمرا اهزور نوا متسنود

نوم  هطبار موادت اب متساوخ یمن مه یفرط

اهنت منک. کیرحت هیلعش رتشیب ور شا  هداوناخ

شرهاوخ اب طابترا دوب، هدنوم مارب هک هراچیا

مدیسرپ یم ور شلا ح شرهاوخ زا یهاگ هگ دوب.

ح هک مدیمهف یتقو لا وحا و عاضوا نوا ووت

بقع متسنوتن هگید ، تسین بوخ ناغمرا لا

رارصا و متفرگ ور شهار رس زور هی . منیشب

چیه زا دوبن یضار . هنزب فرح ماهاب هک مدرک

ناغمرا اما یمهد شرازآ دیحو تفگ یم ؛ یزیچ

زونه لا وحا و عاضوا نوا ووت دوب رازآدوخ مه

ور دیحو تشاد تسود .
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مفرط هب ار شتروص یناهگان ، دیسر هک نیااج هب

تفگ و دناخرچ :

مدآ هک مدید مشچ هب نوچ یمدآ مدب قشع _زا

مدآ یمهش ثعاب هک مدید یمهنک. هنووید ور

هناروکوک و هدنبب ور شاه مشچ ، هتساوخدوخ

عاضوا نوا وت تساوخ یم ناغمرا . هریگب میمصت

تفگ یم هدب؛ تبثم باوج دیحو ِیراگتساوخ هب

و یمهنک تباث دیحو هب ور شقشع راک نیا اب

یمهش لح مکمک زیچ همه شدعب !

هب عجار شرظن ؛ مدرک هاگن شنیگمغ ِنامشچ هب

دوب هدرک ترپ ار مساوح ، قشع .

اب متساوخ یم منک. شفرصنم مدرک یعس یلیخ _

ور شا  هطبار ناغمرا اما . هریگب میمصت زاب ِمشچ

هجوتم هرابود دیحو هگا تفگ یم درک. عطق ماهاب

هب یمهش. رتدب زیچ همه هشب هطبار نیا

ور مدوخ رگا نم . متشاذگ مارتحا شمیمصت

هک دوب.حاال شدوخ رطاخب مدوب هداد تلا خد

نیاراب . دنوم یمن یفرح هگید ، تساوخ یمن شدوخ

شدوخ مداد هزاجا و متفرگ هلصاف الً ماک

یمن هنک. لح ور هیضق داوخ یم هک روط  نومه

اما مشاب زاس لکشم شارب منم متساوخ

مهب هک دوب بش همین دعب، ِزور _هد تشه _ تفه
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مودک چیه هجوتم هک درک یم هیرگ یروج دز. گنز

مدش یمن شاه  فرح .زا

عمج ار میاهاپ . متشادرب راوید یور زا ار ما هیکت

مهرد ار مناتشگنا و متسشن وناز راهچ و مدرک

هرود حلا رد هک تفگ یم ایرو ِتوکس . مدرک لفق

حاالت وزا تسا شرس رد اه هظحل نآ ِندرک

شیارب اه، هظحل نآ هک دوب صخشم شا هرهچ

هدوبن یبوخ تاظحل .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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شدوخ مداد هزاجا و متشاذگ مارتحا شتوکس هب

ًاتیاهن و دریگب ندرک فیرعت هب میمصت ًاددجم

تفگ :

هیرگ طقف دوب. هدرک مرادیب باوخ زا شسامت _
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یمدز؛ مولعمان یاه  فرح یرس وهی درک یم

مدشن قفوم منک، شمورآ مدرک یعس ردقچره .

هگید و دوب هدنورپ مرس زا ور باوخ شاه  فرح

شحف دیحو هب هظحل هی درک. یم منارگن تشاد

تشپ شا همه و دیشک یم غیج هظحل هی یمداد.

الً صا نم ".و منوت یمن ": تفگ یم مهرس

منک شمورآ مدرک .تالش مدیمهف یمن ور شروظنم

هب هیبش یمدز؛ فرح بیرغو  بیجع یلیخ اما

هشاب هدرک هبرجت ور گرزب کوش هی هک یسک .

دوب هجیتن یب منک شمورآ مدرک یعس ردقچره .

 فرح زا اما هنک رادیب ور یسک متساوخ شزا

مه رس رخآ . تساهنت هک مدش هجوتم شاه

هدیاف یب شمتفرگ یچره و درک عطق ور سامت

نم و دوب هدز گنز هنوخ ی هرامش دوب.اب

یب مدز گنز نوش  هنوخ وهب شدوخ هب ردقچره

دوب هدیاف .

هظحل دنچ یارب و مه یور درشف ار شیاه بل

اپ زا ارم تشاد نتسناد ِناجیه درک. توکس

شنامشچ دوب. هتفرورف رکف هب ایرو و دروآ  یمرد

و دندوب نکمم حتلا نیرت  نیگمغ رد نانچمه

دح نیرت باال یور نم بلق ِنابرض .

زا عقوم نومه ، دموینرب متسد زا یراک یتقو _
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یتقو . متفر نوش  هنوخ وات مدز نوریب هنوخ

یمن نابهگن دوب. هدشن حبص زونه هک مدیسر

ی هرامش هگید راب _ود یکی . لخاد مرب تشاذ

مدوب شنارگن . متفرگ ور هنوخ ی هرامش و شدوخ .

هک متسنود یم . هداتفا شارب یقافتا متسنود یم

گنز نم هب عقوم نوا هک هلا حم یداع حتلا وت

هاتوک هک نابهگن . هنزب فرح یروج نوا و هنزب

نیا طقف هظحل نوا . مدش ریگرد شاهاب ، دموین

منود یمن . مدب تاجن ور ناغمرا هک دوب مرس وت

و هنزب یبیسآ شدوخ هب هرارق مدرک یم رکف ارچ

یم راب هب ینومیشپ طقف شهب نم ندیسر رید

وت ور نابهگن . دوبن یبوخ عاضوا الً صا هرآ.

و نیمز یور دوب هداتفا هک مدرک اهر یطیارش

متسنود یم درک. یم یزیرنوخ تشاد شینوشیپ

نوا یلو منک یم رت بارخ ور زیچ همه مراد

دوب یزیچ ره زا مهمرت مارب ناغمرا حلا هظحل .

هنوخ زاب ِرد ِندید اب مدیسر هک نوشدحاو ،هب

راب دنچ . هداتفا یدب ِقافتا هک مدش نئمطم

لخاد متفر مدنوم هک باوج یب و مدرک شادص

مدید ور مرمع مامت ی هنحص نیرتدب .و

دوب هدش کشخ مناهد و ولگ ، مدرک رت ار میاه بل

دنچ هب ندیسر یارب یتح مدوبن یضار اما
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داجیا ارجام نیا فیرعت رد یا هفقو بآ، هعرج

یبنآ درک، یم هاگن یمولعمان ی هطقن هب ایرو منک.

نآ ردقچ هک دوب صخشم . دنزب کلپ یتح هک

زا یمدش ار درد . هتشذگ تخس شیارب ، هظحل

و هناقداص یردق هب شنحل و درک سح شتروص

هک دوب یقیقح ناشسنج یردق هب شیاه هملک

یدرک یم سح ارجام ِلد رد ار تدوخ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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یم تیعضو نوا وت مراد هک یمندش مرواب _

هب شهاگن و دوب هداتفا هنوخ طسو شمنیب

دوبک شاه  هنوگ و دوب یمخز شبل دوب، فقس .

بل هک مدید و تسب یا هیناث یارب ار شیاه کلپ

ار هملکاه . درشف مه یور تخس ردقچ ار شیاه

یناغمرا ریوصت نم، و دنک ادا تسناوت یمن رگید
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شمدوب هدیدن حلا هب ات هک متشاد مرس رد ار

ِریوصت . مدوب هتخاس ایرو یاه  فیصوت واب

هریخ و زاب ییاه مشچ اب یمخز و دوبک یتروص ،

اب هک مدرک یم ادیپ شیارب یتلع متشاد و

شنیگنس و تخس نحل هتبلا و ایرو حیضوت ،

تفر تمس کی هب طقف منهذ .

نفلت و هتخیر مهب شاهوم ، دوبن شنت سابل _،

درک یمن یتکرح الً صا دوب. شاتشگنا نویم .

زا مدوب هدش هکوش ، هشک یمن سفن مدرک یم رکف

هک یمندز مه کلپ یتح ؛ تیعضو نوا وت شندید

دیسر یمن رظن هب هنک. تحار هرذ هی ور ملا یخ

یراب دنچ . شغارس متفر . هشاب هنوخ یوت یسک

شاه مشچ یتقو و مداد شنوکت و مدز شادص

هظحل نوا . مشکب سفن متسنوت هزات درک، تکرح

شدب وحِلا شدوخ زج مدرک یمن رکف یچیه .هب

ییاه  فرح رانک متشاذگ یم یتقو ور شتیعضو

ِندیمهف دوبن تخس دوب، هدز مهب نفلت تشپ هک

ملغب وت . هداتفا شارب یفرخزم ِقافتا هچ نیاهک

تفگ یم مهرس تشپ شا همه . تسکش شضغب

مدرک یم تالش ردقچ ره " منوت یمن "و" ماوخ یمن "

یمدش دب شلا ح رتدب دوب. هدیاف یب منک شمورآ .

لیدبت شاه هیرگ منک؛ شمورآ متسنوت یمن الً صا
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ردق نوا " نزن تسد "مهب تفگ یم غیج. هب دندش

هگید هک درک یم یمورآان و دیشک یم غیج دنلب

همه هظحل هی وت منک. یچراک دیاب مدیمهف یمن

هنهرب ناغمرا باال. دموا نابهگن . تخیر مهب زیچ

"مهب تفگ یم و دیشک یم غیج و دوب نم لغب وت

زا یکی وهکی . مدوب هکوش مه نم "و نزن تسد

نابهگن . دموا سیلپ شدعب ؛ لخاد دموا اه هیاسمه

نوشربخ دوب، هدموا اج شلا ح هک عقوم نومه

درک ادج نم زا ور ناغمرا هیاسمه ِنز دوب. هدرک

شرود دیچیپ ور دوب شرس ور هک یرداچ .و

و دیسر اه سیلپ زا دعب هقیقد دنچ ناغمرا ردارب

یپ مساوح همهی نم . هنوخ وت دش یتمایق

هدموا شرس هچبالیی مدوب هدیمهف دوب. ناغمرا .

نابهگن دوب. نم هیلع زیچ همه هظحل نوا اما

و مدرک هلمح شهب تفگ یم و تشاد تیاکش مزا

دنچ زا دعب یتقو و مدش هنوخ دراو روز هب

هدید هبباال، هنوسرب ور شدوخ هتسنوت هقیقد

هیاسمه نز . مناغمرا ِندرک تیذا حلا رد نم هک

یادص و هدش رادیب حبص زامن یارب تفگ یم مه

تاراهظا نومه شدعب و هدینش ور داد و غیج

صا هک مه ناغمرا دوخ درک. یم رارکت ور نابهگن

یردق وهب دوب هدیسرت یمندز. یفرح الً
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نارگن ، مدوخ یاج هب نم هک دوب دب شتیعضو

مدوب نوا .
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وا . مدوب هدنام هریخ ایرو ،هب روابان ینامشچ اب

تهب رد رتشیب و رتشیب هظحل ره نم و تفگ یم

لصا ندیمهف دوبن تخس رگید . متفر یم ورف

ارم هک دیپت یم دنت تشاد یردق هب مبلق . ارجام

وحلا دوب هتشگرب هرابود ما هچیپلد . دناسرت یم

نم راگنا دوب. نکمم حلا نیرتدب ما، هظحل نآ

هناخی نایم مدوب هداتسیا و ایرو مدوب هدش

نم تمس هب ار ناشماهتا تشگنا همه و ناغمرا

دندوب هتفرگ .

دید ور ناغمرا تیعضو و دموا یتقو شردارب _

ًاصوصخ دش. گالزیو نم ،اب دیمهف ور ارجام و
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یاه  فرح رطاخب شا  هداوناخ شلبق یاهزور هک

دندوب هدش ساسح نم هب تبسن یلیخ ، دیحو .

لا حدب و هکوش ردق نوا هظحل نوا مه ناغمرا

یاه هلمج نومه و هنزب یفرح تسنوت یمن هک دوب

تشادرب نم هیلع ، تفگ یم ًاهاگ هک مه یا یرارکت

و درک ادج نم زا ور الن درا ، رومأم یمدش.

مندرب و ندز دنب تسد .

روصت شیاه چم یور ار دنب تسد هظحل کی یارب

هتساوخان متسد . مداد ناکترس یرواباناب و مدرک

بل متساوخ یم . تفرگ ار شتسد و تفر ولج

قفوم اما میوگب یزیچ و مهد تکرح میاهار

مدش یمن .

مدوب هاگتشادزاب وت نیاهک زا دعب تعاس دنچ _،

هن یجاح دوب. شهارمه اضر ، دموا یجاح

متروص وت دنوباوخ یکی ، تشادرب وهن تشاذگ

 هظحل نوا .حملا هرادن نم مسا هب یرسپ تفگ و

.حلا متشاد یکاش اتدنچ دوب. دب یلیخ اه

یاپ الن، درا هلمحی رطاخب . دوبن بوخ میمسج

درک یم یزیرنوخ و دوب هدش زاب یروجدب ممشچ .

و ناغمرا نارگن مه یفرط وزا مدوب جیگ

یم مدیدهت تشاد رتدب هک مه یجاح . شتیعضو

درک .
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متفگ و مداد تکرح شتسد یور ار متسد :

مفسأتم _.

راصح نآ ، هظحل کی یارب نم و درک مهاگن

رانک ار راصح . مدیدن شنامشچ رد ار یگشیمه

رد نآهچ ندید .واب شیاه مشچ دندوب هتشاذگ

هک ادخب مدش؛ هکوش یا هظحل دوب، شهاگن قمع

و هدرکن سح کیدزن زا ردق نآ ار مغ زور نآ ات

و حضاو یردق هب شنامشچ ِمغ . مدوب هدیدن

هچ رگید نیا . دروآ دنب ار منابز هک دوب گرزب

ادج شتسد زا هتساوخان ار متسد ؟ دوب شعضو

شهب متساوخ یم راگنا ؛ نامنایم متفرگ و مدرک

متشاد ندینش ِبات هن رگید دنک. سب هک منامهفب

و ضارتعا زا مدوب هدش رپ ! ندید ِبات وهن

ان هچ رگید نیا . منزب غیج متساوخ یم . تیاکش

هک متشاد مرس رد ارچ" " نارازه ؟ دوب یا یتلا دع

نیا ییاج کی دیاب . ناشمدیشک یم دایرف دیاب

متروص مه نم . مدرک یم خیلا ار صرح و ضغب

دوب هدز ایرو هب عقوم نآ یجاح هک هبرضیا زا

ِنارگن مه نم دوب. دب حملا مه نم . تخوس یم

مدوب یکاش اضر ِتسد زا مه نم . مدوب ناغمرا

دوبن دیعب ، دیسر یم شهب متسد هظحل نآ رگا و

منک خیلا شرس ار مصرح و ضغب !هک
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منک؛ هاگن ایرو نامشچ هب متسناوتن نآ زا رتشیب

و مشخ مدرک وتالش متفرگ نییاپ ار مرس

میاه  هظحل نآ حِلا زا یوحن کی هب ار صرح

منک رود .

ایرو وحاال هدش مامت ارجام نیا هک دوب تسرد

ایرو یارب هچ اه هظحل نآ رد اما دوب؛ نم لباقم

مدوب راد هصغ و نارگن ، ناغمرا یارب هچ .و

ِندرک لیدعت یارب ، دیشک ازارد هب هک نامتوکس

ِنتسناد هتبلا و مدوب شراتفرگ هک وحیلا وج

مدیسرپ ، ارجام نیا یاهتنا :

هگم ارچ؟ ؟ دوب هدرک یراک نینچ شاهاب دیحو _



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ دنتشادن تسود ور هگیدمه

نآهک زا لبق و درک توف نوریب هب ار شسفن

یراج میاه بل ور ، یدعب یاه لا وس دهد، یحیضوت

دندش :

هک دش یچ ؟ یدوب هاگتشادزاب یک ات _وت

؟ دنتفرگ سپ ور نوشتیاکش

میاه لا وس ِنداد باوج هب درک عورش رخآ :زا

دب متروص تیعضو . مدنومن هاگتشادزاب وت دایز _

متشگرب یتقو و ناتسرامیب دندرک ملقتنم دوب،

لصا ناغمرا . مدش ماهتا عفر شدعب تعاس دنچ

هدوب دیحو راک هک دوب هتفگ دوب؛ هتفگ ور هیضق .

دنداد یم نوشن ور دیحو ودمآ تفر مه اه نیبرود

ور ماهتا رتدعب یمک مه دیحو دوخ یفرط وزا

هدرک هک یراک هب درک فارتعا و درک لوبق .

ناغمرا ردارب و ردپ تساوخ هب مه نابهگن

مامت و تفرگ سپ ور نم زا شتیاکش !

؟ دوب نیمه ارجام مامت ، مدرک شهاگن جاو و جاه

یم رارکت مرس رد هنارصم هظحل نآ هک یلا وس

داد ار شباوج ایرو ، هدیسرپن زونه ار :دش

دندوب ارجام مامت ِنایرج رد یجاح و اضر _.

یهاوخ رذع ًامسر ناغمرا ی هداوناخ هک یتقو یتح

مومت ، هدیشکن هتفه _ود یکی هب هیضق و دندرک
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هتشادنرب تسد زونه اما اضر ؛ تفر و !دش

هنیبب رود هگا ور یجاح مشچ ، هزونه هک مزونه ،

لک . ارجام نیا ندرک فیرعت زا یمنهنک یهاتوک

نروخ یم مسق شرس ، دنراد لوبق ور اضر لیماف

ارجام ، هتفیب هک شاپ مدآ نیا نک رکف وحاال

و سک ره یارب داوخ یم شلد هک روط نوا ور

یمهنک فیرعت یسکان .

زا یلوق لقن هک لگهام یاه  هتفگ نیع دوب؛ مدای

هک تشاد ناعذا ؛ متشاد رطاخ هب ار دندوب اضر

یارب ، یکاش ی هداوناخ و هتفرگ تروص یزواجت

دنا هتفرگ سپ ار ناشتیاکش وربآ ظفح !

یب هت ِهت ِهت رگید نیا دوب. هدرک غاد مرس

میوگب هچ متسناد یمن دوب. یفاصنا .

نوچ ننک؛ یم لوبق هتسب مشچ انشآ و لیماف _

دنزرف اضر نوچ . ههجومان نم و ههجوم اضر

هک یمهش ادیپ یسک رتمک . فلخان نم و هفلخ

داوخب الً صا هک ، هریگب میمصت شلقع اب داوخب

یبسچرب رگا لقادح و هشاب ریگیپ و هنک رکف

مشچ همه . هشاب هدید کردم ات راهچ هنز، یم

ارچ؟ . نتسه اضر ِفرط همه ننک، یم لوبق هتسب

ًامتح نوچ ! ههجومان مرهاظ نم نوشرظن زا نوچ

جارخا هاگشناد زا هک مدروآ راب یحاضتفا هی
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هک هدوب طسو نیا یزیچ ًامتح نوچ . مدش

یم دانتسا نیمه هب مدرم ؛ نیمه . مدش تشادزاب

ِتقیقح تسین مولعم هک هلمج ات راهچ هب ننک.

نزود یم و نرُب یم تارب نیمه واب هیچ شتشپ

تساوخ هب هک یسابل هرادن تیمها نوشارب و

باذع ور وت هنکمم ردقچ ننک، یم تنت نوشدوخ

.هدب
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دوب قحم الً ماک هنیمز نیا ؛رد تشاد قح .

ارجام لصا ِنتسناد درک، یم هدارا رگا یسک

دوب نیااج یساسا لکشم اما . دوبن تخس شیارب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تقیقح ِندیمهف یارب درک یمن تالش یسک !هک

اضر یاه  هتفگ مامت هتسب مشچ ؛ لگهام شا  هنومن

هک تشاد لوبق مه شدوخ و یمداد لا قتنا ار

ارجام تایئزج نایرج رد وهن هدید مشچ هب هن

هتفرگ رارق !

دامتعا رت تخس ، متخانش یمن ار ایرو رگا دیاش

 شیپ یروط نام  هطبار اما شیاه  فرح هب مدرک یم

زج ،هب شتاحیضوت لوبق یارب هک دوب هتفر

دوجو شعفن هب ییاه  تقیقح ، شدوخ یاه  تبحص

ایرو . دوبن تخس ناش  تفایرد هک دنتشاد

تورث نآ زا یربخ شا  یگدنز دوب؛رد هتخاسدوخ

رسپ اضر ِلثم مه ؛وا دوبن شا  یردپ تفگنه

نآ زا مدص کی شا  یگدنز رد اما دوب ردپ نامه

اضر ! دروخ یمن مشچ هب اضر ِهاگیاج و هافر

هک تفر یم رگید ِتعاس _ود یکی وات دوب یکاش

ایرو دنک. عورش ار شا  هزور هدزاود ِییایور رفس

اج هب راوآ ِنایم دوب هتسشن و دوب یکاش مه

مک ، شیپ تعاس کی نیمهات و شا هناخ زا هدنام

دوش فلت دوب هدنام .

؛و مدوب هدیدن یدب مدوخ هب تبسن اضر زا نم

و مدوب شرسمه تسود نیرت  یمیمص نم عقاو رد

روط  نامه نم. اب تشاد مه یبوخ دروخرب ًاقافتا
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دندروخ یم مسق شرس لیماف تفگ یم ایرو هک

راتفر ایرو اب هک مدوب هدید مه مشچ هب اما

هچ اب هک مدوب هدینش مدوخ . هتشاد یدنسپان

دنزرف ایرو، حیلاهک رد دوب  هدرک شباطخ یظفل

دوب ناواب و یجاح یعرش !

منکن لقتنم ایرو هب ار متاساسحا ات مدرک .تالش

ایرو . مدیشاپ یم شمخز یور کمن رتدب دیابن

 ییاهنت . شندرک مارآ یارب تشادن ار یسک چیه

و متفرگ ار شتسد ود ره دوب. سمل لباق شا

متفگ شنامشچ هب هریخ :

هیقب ِفرح یمنگ. یچ هیقب هک تسین مهم _

یاپ هب راذب . هشاب هتشاد یتیمها تارب دیابن

هلصاف نوشزا نکمم یاج ات هک وت . نوشلهَج

یم هک ییاهزیچ هب تبسن نک یعس سپ . یتفرگ

یشاب تیمها یب نوشاه  شنکاو و یونش .

درک سالمح علخ داد، هک یباوج :

یتفم فرح ره ربارب رد دوب رارق هگا _نم

هک یقحان ره یسک ره مراذب و منک توکس

هام دنچ تسرد هدب، ماجنا و هگب ور تساوخ

مدش یمن جارخا میلیصحتلا  غراف هب هدنوم !

یتحاران و توکس رد ! تشادن باوج قح ِفرح

داد همادا هک مدنام شا هریخ :
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یمهش هرخ باال یزور !_هی

هلمجی کت نیا ِطبر و مدشن شروظنم هجوتم

مدشن هجوتم شا  یلبق یاه هلمج اراب هاتوک .

یزیچ هچ دوب رارق هرخ ؟باال دوب هچ شروظنم

ایرو . مدرک شهاگن هدش زیر ینامشچ ؟اب دوشب

ار ما یواکجنک متسناوتن درک. مهاگن الً باقتم مه

مدیسرپ و منک ناهنپ :

؟ هگم هشب هرارق یچ هیچ؟ تروظنم _

راد راصح ًاددجم شنامشچ درک. مهاگن توکس رد

هب ینتفاین  تسد و رود ناش  تقیقح و دندوب هدش

دیسر یم رظن .
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زا هک مدوب شبناج زا یباوج رظتنم نانچمه

اما دهاکب مرس رد هتفرگ لکش ماهبا ِهوبنا

یاج وهب درک هباجاج منامشچ ِنایم ار شهاگن

تفگ ، مدیشک یم ار شراظتنا هک نآهچ ندینش :

یدش ناگدرم سورع ِهیبش _!

هب قح یروط و مدرک مک ار میاهوربا ی هلصاف

تسشن دنخبل یناهگان هک مدرک شهاگن بناج

تفگ و شیاه بل یور :

یدش شهیبش رتشیب !_االن

پچ پچ متشاد نانچمه ؟ تفگ یم تشاد هچ

هک یتسد دای هب یناهگان هک مدرک یم شهاگن

هدش شخپ یهایس نآ و مدوب هدیشک مکلپ تشپ

متفگ و متخابن ار هیفاق . مداتفا ،:

یا هوهق نیگمشخ سرخ هیبش مهاالن _وت

؟ مرایب تور هب دیاب نم ؛ یتسه

درب هک درب ار ملد و دیدنخ . دیدنخ !

متسناوتن و وطالین ی هظحل کی یارب مدش جیگ

نایرج مدوجو رد هظحل نآ هک یتاساسحا ِنایم

هدنخی ِترپ مساوح منک. رارقرب یلداعت ، تشاد
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و دیشک ولج ار شا هنت دش. شنیگمغ ِهاتوک

هب جاو و جاه . دروآ مفرط هب ار شتسد

وهب ممشچ ریز تسشن هک مدرک هاگن شتشگنا

هک دوب شتشگنا راشف .زا شدیشک باال فرط

یتسد اب مدرک هارمه ار مهاگن و مدرک زیر مشچ

تفرگ هلصاف .هک

یدش رت لمحت لباق _!

ی هقیقد دنچ نیمه نم؟ات اب درک یم تشاد هچ

مغ؛ زا دوب هدش رپ شهودنا ِسمل اب ملد شیپ

نیا تشاد مبلق هک ارم دوب هدش هچ حاال سپ

ردیم یزاب هبنج یب و دیپت یم نایم رد یکی روط

؟ دروآ

ممشچ ِریز مدیشک و مدرب باال هتساوخان ار متسد

دوب هدیشک ار شتشگنا ایرو هک ییاج نامه .؛

ی هلمج نآ زا دوب هدرک ترپ لک هب ار مساوح

دوب شیاه مشچ یپ مساوح مامت وحاال ماهبا ،رپ

شیاه بل یور ِدنخبل یاه  هدنام هت .یپ

هب ات مدیشک نییاپ شتروص زا ار مهاگن

هب اما مشاب هدرک یفطل هظحل نآ رد متاساسحا

مدز ههاریب !

یا هطقن چیه ورد دوب گنرشوخ یدایز شتسوپ

دروخ یمن مشچ هب وتت زا یرثا چیه شا .زاباالهنت
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ِکپ سکیس زا یحرط چیه مه شمکش الت ضع

اهرسپ یارب ینشپآ ًاهاگ هک ، اهزور نیا فورعم

دیسر یمن رظن هب اما تشادن یمدش، بوسحم

دشاب هتشاد نزو هفاضا ، زیچان یرادقم هب یتح .

یاه  شوپ فک هب هریخ و مدرک شیورد ار مهاگن

هب ار متاساسحا لر تنک نآهک یارب طقف ، ملباقم

نامه هب مدناشک ار ثحب هرابود ، مریگب تسد

متفگ و یلبق عوضوم :

دیحو ؟ داتفا زور نوا هب ارچ ناغمرا ؛ یتفگن _

درک؟ شاهاب یراک نیچمه ارچ !

نوریب اب مدرک یعس ملا، وس ِندیسرپ زا دعب و

رد هک یباهتلا زا یمک ، مسفن هرابی کی ِنداتسرف

منک مک ار دوب هدمآ رد نایرج هب مدوجو .

یعم ال قیاقش #
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داد ار مباوج ریخأت :اب

هک دش صخشم اهرتدعب . هلصفم ناغمرا نایرج _

مه داوم هک ًاصوصخ ؛ هتشادن یناور ِلداعت دیحو

یرتشیب تقو شزا ناغمرا درک. یم فرصم

؛ تشاد مه قح و یریگ  میمصت یارب دوب هتساوخ

اب تشاد قرف دوب، شقشاع ناغمرا هک یدیحو

نوا دوب. هتشگرب سلا دنچ زا دعب هک یدیحو

و دندوب رهش زا جراخ ناغمرا ی هداوناخ مه بش

هنوم یم هنوخ شتاناحتما ی هناهب هب ناغمرا .

 فرح عقوم . شغارس یمهر ، هتشاد ربخ هک دیحو

و ریگ نومه وت ناغمرا و یمهش نوش  ثحب ندز

الًزا صا و هیفنم شباوج هک یمهگ شهب راد

ناوخب عاضوا نیا اب هک تسین قعالین شرظن

گالزیو مه ننک.اب رکف نوش  هطبار ندش یدج هب

یم ضرعت شهب و یمهنز شکتک دیحو نش. یم

داوم ور تفگ یم درک، فارتعا هک مه شدعب هنک.

هدوبن مدوخ تسد ماهراتفر و مدوب .

لبق ی هظحل دنچ یاوه و حلا زا شفیراعت

اب ایرو و مدش رپ هصغ زا هرابود درک. میادج

تفگ دوب، سوسحم الً ماک شمشخ هک ینحل :
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شرازآ ناغمرا دوب. هدز شکتک هنایشحو یلیخ _

نومه زج هب یتح نم . دیسر یمن یسک چیه هب

هدینشن ور شدنلب یادص مه کیراب بش،  همین

یم داد شرس رگا هک دوب لدماه نوا .زا مدوب

دیحو . دموا یم دنب شنوبز و یمدش هکوش یدز،

اپ رس تسنوتن هاماه ات هک درک شاهاب یراک

هشب .

مدیسرپ و مدناهر میاه  نادند راشف ریز زا ار :مبل

دش؟ یچ دیحو _

هنادنز ._عفالً

مدیسرپ . دوبن تیاضر زا یربخ سپ :

االن؟ هرتهب ناغمرا _

درک مک میاه  هصغ زا شحیضوت :

لوق هب هدش. مه رتهب هتفر ناریا زا یتقو _زا

هراد و هدرک عورش ور دیدج یگدنز هی شدوخ

دایب رانک دب، یاه  هرطاخ اب یمهنک یعس .

عمج هصغ یور هصغ ؛ بشما دوب هدش یبش هچ

و مداد یناکت ار هدشما کشخ یاهاپ . مدوب هدرک

رگید ، دوشن هفاضا میاهدرد هب یدرد نآهک یارب

دیخرچن ایرو وباالهنتی تروص ِیلا وح مهاگن .

دیسر یم نامداد هب بوخ حِلا کی بشما شاک

نام ناج هب هک یمغ و اجک بوخ حِلا اما
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؟ اجک دوب، هتسشن

اپ شیپ و هرخسم ، منزب یفرح رگا مدرک سح

مهاوخب هک دوبن ینآ ایرو درد دوب. دهاوخ هداتفا

یراک ! شندش تسرد هب مهد دیما و دروخن هصغ

زا دوب،هن میاه  تسد دوب،زا هتخاس نم زا رگا

منابز .

اج هب راوآ ِنایم ار مهاگن و مدش دنلب میاج زا

متفگ و مدناخرچ شا هناخ زا هدنام :

مینک نیااج حلا هب یرکف هی ات وشاپ _.

و لیاسو ِنایم ار شهاگن نم، زا دیلقت هب

یدیماان اب تیاهن ورد دناخرچ هتسکش فورظ

تفگ :

یسک ادرف هرتهب داد. ماجنا شارب یمنهش یراک _

ور تسین و تسه هک یچره ات منک ادص ور

هربب .

متفگ و مدماین هاتوک :

هدب مهب ییاپمد تفج ._هی

تفگ توافت :یب

ایب شفک ._اب

شا هناخ زا دوب هدنک لد لک .هب

مدق و مدرک زاب مدوخ یارب یهار ، طایتحا اب

زا بجعت . یناریو ِتیزکرم هب دندناسر ارم میاه



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دندوب هتسکش یروط لیاسو یمندش؛ رود مهاگن

ِسپ زا ییاهنت رفن کی درک یمن رواب مدآ هک

 یدیماان مدرک یعس . دشاب هدمآرب ناش  ندرک درخ

هدرخ یور مهاگن . مهدن لا قتنا ایرو هب ار ما

قرب گنر، یکشم ی هپاناک یور هک دوب ییاه  هشیش

متفگ یتقو دندز :یم

زا نوریب شمیربب و مینک زیمت ور هپاناک هرتهب _

مه یلبم ولج زیم . مینوکتب مه ور شرف سنلا؛

هشب هتشادرب دیاب شا  هشیش .

سملا ًارهاظ ؛ نویزیولت تمس هب مدناشک ار مهاگن

مداد همادا :دوب.

میزیر یم و مینک یم وراج ور زیچ همه انیا، _زج

رود .
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تساوخ تلهم یا هظحل دنچ و داد ناکت .رس

شهارمه و متفرگ هتسکش ِنادلگ زا ار مهاگن

مدید ندادیم وزا درک زاب ار یرد . مداتسرف

طایتحا واب مدش مخ میاهوناز یور دش. فذح

ریمعت لباقریغ شا  یگتسکش ، مدرک دنلب ار نادلگ

مدش دنلب و مدرک شیاهر .دوب؛

هناخزپشآ یاه  تنیباک زاب یاهرد ات راب نیا مهاگن

یلیخ هناخزپشآ ِفک . تفر شا خیلا یاه  هسفق و

عاضوا دیسر یمن رظن هب اما دوبن تیور لباق

دشاب نیااج زا رتهب اجنآ .

هب مدناخرچ رس درک. ترپ ار مساوح ایرو یادص

نآ زا رگید و دوب هدرک نت هب یترش یت ؛ شتمس

هاگن اب متشادن دصق . دوبن یربخ هدش اهر دنبرمک

یمن نیا زا رتشیب منک. شبذعم وطالین ندرک

یقافتا هچ هک مروایب نامدوخ یور هب متساوخ

متفگ و مدرک هراشا هپاناک هب . هداتفا :

نیا لوا _!

منک شا  یهارمه متساوخ دش راک هب تسد ًاروف

ندرک ادج لوغشم هک یمادام . دادن هزاجا هک

هک یلا گنچ و مدش مخ دوب، هپاناک یاه  هاگنمیشن
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نآ مه یکی ؛ متشادرب ار دوب هداتفا میاپ لباقم

لباق و سملا ِلیاسو مدرک دوب.تالش رت فرط

و لا گنچ و قشاق ود یکی منک. ادج ار هدافتسا

دش مبیصن سملا، ًارهاظ گام .کی

ی هریزج یور مداد لا قتنا ار هدش ادج لیاسو

نآ هک یتمایق هب مهاگن مدرک یعس و هناخزپشآ

هزات هک دوب صخشم . دتفین تشاد نایرج مه اج

هناخ ِرهاظ مه ؛ هدرک ناکم لقن هناخ نیا هب

هناخزپشآ الت آریش اهو تنیباک مه و دوب زاسون

سلا کی یاه هناخ رد ًاتیاهن و دندوب دیدج

دندش یم ادیپ تخاس .

داتسیا فاص دش، مامت هپاناک اب هرخ باال ایرو ِراک

تفگ :و

هشاب هدنوم یزیچ هگید منک یمن رکف _.

متفگ و مداد ناکترس :

یقرب وراج شاه زرد یور رس رخآ ؛ تسین مهم _

میشک .یم

اب شدعب و دهد تکرح ار هپاناک ات مدرک شکمک

ار یلبم ولج ِزیم ی هشیش . میدش لوغشم شرف

دوب هدش هکت ود ؛ تشادرب شدوخ .مه

ار دناوت یم هک ییاه  نولیان نیرتگرزب متساوخ

هایس یاه  هیسک دعب،اب ی هظحل دنچ و دنک ادیپ
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اراب تشرد یاه  هعطق دوب. ملباقم بزهلا گنر

میدرک عمج تسد .

ِناویل و باقشب طقف درک، یم راک مشچ ات

دوب هتسکش .

نآ و یمداد ماجنا تعرس ،هب متفگ یم هچ ره

رواب مدآ هک اه هظحل نآ دوب عیطم و مارآ یردق

ار بالیی نینچ هک دشاب ینامه شدوخ درک یمن

هلا چم شمغ یارب زونه ملد . هدروآ شا هناخ رس

ما هصغ مدرک یعس و مدرک هاگن شتروص هب دوب.

منک ناهنپ .ار

دنچ ؛رد اهراوید تمس هب دش هدیشک مهاگن

متشاذگ ار مزکرمت مامت . دندوب هدید بیسآ ییاج

حلا ِندرک رتهب ؛ متشاد هظحل نآ هک یفده یور

ِتسد شا هناخ  یتقو ، فده نیا ًاملسم و ایرو

هلزلز زا دعب ی هدنام اج هب یاه  هناریو زا یمک

یمندش ققحم ، تشادن .

میدش قفوم هرخ باال اما تشذگ ردقچ مناد یمن

تشرد و زیر یاه  هتسکش اهو هشیش هدرخ یمامت

مه مک ناشدادعت هک بزهلا یاه  هسیک نآ لخاد ار

هک مدرک شراداو شدعب و مینک عمج ، دوبن

مه مدوخ . دشکب وراج ار سنلا لک هبترم نیدنچ

ار اه هملباق . مدش مرگرس هناخزپشآ یاه  هدنامزاب اب
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هک مدرک رکش ار ادخ و مدیچ تنیباک لخاد

؛ هدرب رد هب سملا ِناج شمشخ جامآ زا زاس یاچ

یت ی هتسب . شمدز قرب وهب بآ زا شمدرک رپ

چ مامت زا دعب یمدش دوب. شرانک اج نامه گب

یاچ ، میدوب هتشاذگ رس تشپ هک ییاه  شلا

و ناویل چیه هک دوب نیااج لکشم طقف . میشونب

و میتشاد گام کی اهنت دوب. هدنامن یقاب یناجنف

سب .

عمج ار مساوح ، یقربوراج یادص ندش عطقاب

متفگ و مدرک :

شکب مه هگید هیراب ور شرف یور _.

دمآرد شیادص :باالرخ

تفر مه شاهزرپ _.

یاچ ی همکد ندیرپ و مدیدنخ شتروص حتلا هب

بآ هب مدرک عورش درک. ترپ ار مساوح زاس،

دراو و دز رود ار هریزج ایرو و گام ِندیشک

دیسرپ و دش هناخزپشآ :

؟ ینک یم یراد یچراک _

متفگ و متفرگ ارباال سیخ گام :

ور نیمه طقف اما منک؛ تسرد ییاچ ماوخ _یم

میراد .

درک لح ار ملکشم :



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نم دعب روخب وت لوا _.

سپ ار مراکفا و متفرگ شیاه بل زا ار مهاگن

مدز !
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روضح و متخیر گام لخاد ار هدمآ شوج ِبآ

مال ییوب . مدرک سح مرس تشپ تسرد ار ایرو

زا ار شتسد یمدز. ما ینیب ریز ، شرطع زا می

و تشادرب ار یتگب ی هتسب و درک در مرانک

مدیخرچ مه نم ، شتسد ِندیشک بقع اب نامزمه .

دش هک قفوم و دوب لوغشم هتسب ندرک زاب ،اب

متسد زا ار گام و دیشک نوریب شلخاد زا یکی

دش شوج ِبآ هب نداد گنر لوغشم و تفرگ .
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یم تکرح ار یتگب ِخن زکرمت و تقد اب ردق نآ

درک یم کچ هناطاتحم نانچ ار یاچ ِگنر و داد

ِندرک تسرد حلا رد هک درک یم رکف مدآ هک

تسایند ِیندیشون نیرت  یصصخت !

تیاضر هرخ .باال شتاکرح زا دوب هتفرگ هدنخما

هک یدنخبل واب نم هب دنادرگرب ار گام و داد

تفگ دوب، شیاه بل یور :

یوت هنوخ یاه  ییاچ یاپ هب هچرگ ناج؛ ِشون _

هسر یمن !

هقلح گام ی هندب رود هب ار متسد ودره ِناتشگنا

متفگ زنط وهب مدرک :

هسرب ؛ ادخوروت !_هن

شتکرح مهاوخب نآهک زا لبق و دمآ باال شتسد

تفگ و دیشک ار مپُل منک، ینیب  شیپ :ار

وشن هزماب _!

تعرس هب اما مدش تام هاتوک یا هظحل یارب ،

یعونصم یمخا واب مدرک عمج ار میاپ و تسد ،

ار شتسد هرابود یتقو و مدرک شهاگن پچ پچ

شا  یلبق تکرح مه زاب متشاد راظتنا ، دروآ باال

و دز رانک ار میاه  یرتچ راب، نیا اما دنک رارکت ار

دیسرپ شا یدج نحل :اب

؟ ینیب یم مه ور ییاج _وت
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هرذ ار ممگردرس مدزاب درک. یم مریگلفاغ شتاکرح

متفگ و مداتسرف نوریب هب :هرذ

منک یم نوشهاتوک رصع ادرف _.

داد مرارق رایشوه یتلا ح رد شتسد ِهاتوک ِتکرح .

دنتفرگ یم مارآ شیاه  تسد شاک !

یور ییاج شناتشگنا دصقم هکنیا ِندیمهف اب

اب راب نیا اما مداتسیا رت تحار ، تسین متروص

داد کلقلق ار متاساسحا ، شیاه هملک :

رکف مدوخ شیپ تمدید هک یراب نیلوا ینود _یم

؟ یتسه یچ هیبش مدرک

شناهد هب مدش هریخ :

یچ؟ _

چراق _!

نیح . مدرک شهاگن هدش  تشرد ینامشچ اب

تفرگ شا هدنخ نداد حیضوت :

ِیرتچ هملا ع هی ،اب دیفس ِفیرظ تروص _هی

هایس .

تفگ یم ار میدوب هتفر هک یترفاسم رد مرهاظ .

متفگ و مدیدنخ شریبعت :هب

تمدید لگهام یسورع وت راب نیلوا ._نم

داد باوج یسنجدب واب تخادنا باال هناشیا :

و باذج رتخد ردق نوا لگهام یسورع _وت
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ممشچ الًهب صا وت هک دوب دایز لگشوخ

یدموین !

و مدرک ادج گام ی هندب زا ار میاه  تسد زا یکی

دش رتدنلب شا هدنخ یادص . شا  هناشرس هب مدیبوک :

زیزع ِچراق هخلت تقیقح _!

لثم هب هلباقم ، یزیچ هب شندرک هیبشت اب مدمآ

زا رود ،هب یخوش ولو یهیبشت ره اما مشاب هدرک

دوب تلا !دع

مناهد هب ار گام و منامب تکاس مداد حیجرت

داد همادا هک مدرک کیدزن :

یمس ِتشز یاه  چراق نیا مروظنم . وشن تحاران _

یاه  چراق نیا ؛زا تسین ...هک

هچ تسناد یمن مه شدوخ ؛ تفگن ار شا  همادا

و میدز هدنخ ریز مهاب نامیودره نامزمه ! دیوگب

متفگ ، میدش هک تکاس :

یدب حیضوت داوخ یمن _!

نیتوکین #

یعم ال قیاقش #
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ِدنخبل نآ اما ؛ تفگن یزیچ و داد ناکت رس

یتخس هب هک تفگ یم شیاه بل یور ی هنارورش

یضار یمدنک. هلباقم ندیدنخن رتشیب اب دراد

اما ددنخب عوضوم نیا هب حبص دوخ ات مدوب

ششیپ ِتعاس -ود یکی هبحِلا هیبش شلا ح رگید

دشابن .

مدیشون خلت ار یاچما زا یا هعرج ، شهاگن لباقم

هتساوخان ، مدرک رود میاه بل زا هک ار گام و

مدز شیادص .

تفرگ تیدج گنر شتروص :

؟ مناج _

مدوخ میاه هملک . متفرگ ار شتسد ، مدازآ ِتسد اب

دندرک ریگلفاغ مه :ار

نکن تدوخ اب ور نیاراک هگید _.

یور متشاذگ ار گام . تفرگ بجعت گنر شهاگن

ار شتسد یکی نآ و مرس  ِتشپ تنیباک ی هحفص

همادا شنامشچ هب هریخ و متفرگ تسد رد مه

مداد :

و تدوخ اب ور نیاراک ، تقو چیه ِتقو چیه هگید _
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عاضوا هک یدرک ساسحا تقوره . نکن تا هنوخ

نم نک؛ رکف یمهش،هبنم جراخ تلمحت زا هراد

همهی ،هب یاوخب وت هک یتقوره . متسه هشیمه

دایبرب متسد زا یراک رگا یممد؛ شوگ تافرح ،

نک باسح نم یور منک؛ یمن غیرد .

یاه مدآ دوب؛ نم ِتیصاخ نیا . مداد یمن راعش

ناشیاپ یاج یتقو اما دندوب دودحم نم ِیگدنز

مدوب رضاح یمدش، مکحم ما یتسود یایند رد

یدایز ِتسود . مهد ماجنا ناشتیامح یارب یراکره

ِدادعت نامه اب ما هناتسود ی هطبار رگا اما متشادن

و متشاذگ یمن مک یمدش، یدج مه رامش  تشگنا

تحص الً ماک هیضق نیا ایرو، اب هطبار رد

تشاد .

سلا مدرک یم سح هک یتسود دوب؛ متسود ایرو

ِراب موش یضار دوب لا حم و شمسانش یم اه

شمنیبب تیعضو نآ رد رگید .

تساوخ یم ملد . مداد یمی مال راشف شناتشگنا هب

نئمطم ار شددرم ِهاگن نآ و شمریگب شوغآ رد

گنر مک شهاگن ِبجعت هتفر  هتفر . مروضح زا منک

درک رپ ینادردق و تبحم ار شیاج و .دش

ِقرب ؛ دیوگب یزیچ دوبن مه یزاین دزن. یفرح

تشاد شزرا میارب ییایند شهاگن .
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و هنامیمص ِساسحا نیا و متشاد شتسود

هک دوب منتشاد تسود زا طقف هنارگ  تیامح

تفرگ یم تأشن .

درک؛ تیارس شیاه بل هب شنامشچ زا تبحم

و دناشن شیاه بل یور یا هدننک هناوید ِدنخبل

وات درک ادج متسد زا ار شیاه  تسد زا یکی

شناتشگنا زا ناما ؛ شدروآ باال متروص ِیکیدزن

دوب نم ِتروص ناشدصقم یتقو !

تفگ و دز ما ینیب ِکون هب یمی هبرضیمال :

نم اب ور ت ییاچ ، ینوبرهم ردق نیا هک _حاال

وش کیرش !

و داتفا نییاپ مرس و مدرک شهاگن یجیگ اب

یور شمدوب هتشاذگ هک یگام ِتمس هب دیخرچ

و دمآرد کوش زا مارآ مارآ مبلق . تنیباک ی هحفص

سح و ندرک هفاضا نابرض هب درک عورش

دیود متسوپ ریز یدیدج .

هک یسک لباقم مدوب هداتسیا دوب؛ یبیجع عاضوا

زا یمک ِتسد شا هناخ ، شیپ تعاس مین نیمه ات

نم و دوب هدرک مهیبشت چراق ؛هب تشادن هناریو

یتح هک یبنآ ، مدوب هدیدنخ شنامشچ هب هریخ

وحاال دشاب منامشچ ی هتخیر ِشیارآ ِیپ مساوح

اراب گام نآ هدشی درس ِییاچ ، تساوخ یم وا
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دوش کیرش .نم

*

نیتوکین #

یعم ال قیاقش #

#198

لا وس و مدرک هاگن ملباقم هنیآی رد مریوصت هب

مدینش ار رگشیارآ :

وگب ، یدید یلکشم ییاج ._ره

ناش ی هزادنا و دق ؛ مدیشک میاه  یرتچ هب یتسد ،

مدرک رکشت . متساوخ یم هک دوب ینامه :

نونمم دش؛ بوخ یلیخ _.

تفگ و مندرگ رود زا درک زاب الحار صا ِدنبشیپ :

یمهش مه رتهب گنیشارب زا ._دعب

رد یردق هب اه هاگشیارآ . مدش دنلب میاج زا

دندوب ودمآ تفر ورپ غولش دنفسا ینایاپ یاهزور

نایاپ هب مراک ، رتدوز هچ ره مداد یم حیجرت هک
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شوگ تشپ هب ار متروص رانک ِدنلب یاهوم . دسرب

متفگ و مدرک تیاده :

منک یمن رکف ؛ مریگب شود و هنوخ مرب ماوخ _یم

هشاب گنیشارب هب یزاین .

مامت مراک . تشاذگ مدوخ ی هدهع هب ار میمصت

و مدوب هدرک میمرت مه ار میاه  نخان دوب. هدش

متشادن یرگید .ِراک

تفه زا تعاس ، مدمآ نوریب هک هاگشیارآ زا

ایرو اب رگید تعاس هس دودح یارب دوب. هتشذگ

ماجنا ِراک ، تعاس یس ی هزادنا وهب متشاد رارق

متشاد هدشن !

ادیپ هناخ هب ندیسر یارب ار اه ریسم نیرت  هاتوک

شود ، مداد شماجنا هک یراک نیلوا و مدرک

نیح ، میاهوم ِندرک کشخ زا دعب و دوب نتفرگ

باوج ار لگهام یریوصت سامت ، ندرک شیارآ

تحارتسا یارب ، همانربرپ زور کی زا دعب ؛ مداد

شا هدز ناجیه ِنحل و لته هب دوب هتشگرب ندرک

هتشاذگ رس تشپ هک یزور ِندرک فیرعت ماگنه

تس  یضار رفس نیا زا یباسح هک تفگ یم .دوب،

زورما ؛ دیسرپ تکرش دش،زا مامت هک شتافیرعت

دوب رارق هچرگ دوب. یراک زور نیرخآ عقاو رد

معالً اما مورب شرآ ندید یارب مه ادرف نم
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وساال هب . تشادن دوجو نداد ماجنا یارب یراک

دیسرپ مندرک شیارآ تلع ،زا مداد باوج هک شت

یروآدای اب نم و مور یم اجک دنادب تساوخ یم ،

بل یور یدنخبل ، منیبب ار ایرو دوب رارق نآهک

مداد لگهام هب برساالیی ِباوج و مدناشن میاه .

دوب هدیسر اهتنا هب مه نم راک ، سامت ی همتاخ .اب

متروص یور بسچلد شیارآ کی اه، تدم زا دعب

شوخ ار منامشچ ، مشچ طخ . مدوب هداد ماجنا

یناشیپ یور ار میاه  یرتچ یمداد. ناشن حتلارت

 سابل ندرک ناحتما ی هسوسو و مدرک بترم

زا رتدوز ، ناشدوب هدروآ میارب ایرو هک ییاه

درک مدنلب هنیآ لباقم .

سابل رد ار یدیدج لیاتسا مدوب هتفرگ میمصت

ِکیتوب زا هدمآ یاه  سابل و منک ناحتما ندیشوپ

دندرک یم یلمع ار میمصت نیا ایرو، .

یگنر  دیفس هداسی ِترش یت اراب لیاتسا مام ِراولش

زمرق ی هناخراهچ ناتک نهاریپ شیور و مدیشوپ

دوب رت گرزب زیاس _ود یکی هک یگنر هایس .و

ریوصت هب . متشاد ناجیه ردق نآ ارچ مناد یمن

مدنخبل و مدرک هاگن یراوید دمک هنیآی رد یدقما

کی . مدرک نیسحت ار ایرو ی هقیلس و دش رت قیمع

لیاتسا ی هدننک  لیمکت گنر، دیفس ِیناتک تفج



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ندیسر ِراظتنا رد طقف نآ زا دعب دش. مدیدج

هدشی رابنلت یاه  تسپ ؛ مدرب رس ایرو،هب

متفرگ هناخ اب یسامت ، مدرک ارالکی ممارگاتسنیا

یا هیده ، مداد طاالع ار مندیسر ِقیقد ِتعاس و

هتفرگ ایرو یارب ، هاگشیارآ هب نتفر زا لبق هک

دنچ ًاتیاهن و مدرک نیئزت و یدنب  هتسب ار مدوب

تفرگ سامت ایرو هک دوب هتشذگ هد زا یا هقیقد

دناسر یم ار شدوخ ریخأت عبر کی اب تفگ .و

یعم ال قیاقش #
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و تسا غولش شرس ردقچ اهزور نیا متسناد یم

هاتوک ار نامرادید هک مدوب هدرک رارصا یتح

شرس هک بش رخآ یارب شمیراذگب و مینک

هک دوب هدش هجوتم یتقو اما دشاب رت تولخ

هدش هک روطره تساوخ یم ، مراد تیلب ادرف یارب
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مینارذگب تقو مهاب ار یتعاس دنچ ،.

داد طاالع ار شندیسر و تفرگ سامت هک ًاددجم ،

هلپاه و هتشادرب ار هدش چیپوداک ِنیگنس هبعجی

مدوب هدیسرن شنیشام هب زونه و متفر نییاپ ار

اما شمدوب هدید زورید نیمه دش. هدایپ هک

واب مدناشن میاه بل یور یدنخبل هدز، ناجیه

شمیدوب هدیشون یکارتشا هک ییاچ نآ یروآدای ،

دش ور و ریز .ملد

درک ترپ ار مساوح شیادص :

هیچ؟ هگید _نیا

متفگ و مداد شتسد هب ار هبعج و دمآ کیدزن :

نک شزاب ، هنوخ یتشگرب یتقو _.

یور ، تفر نیشام تمس ،هب هبعج ِیسررب لا حرد

متمس هب یتقو و شتشاذگ بقع یاه  یلدنص

ار دوب شندرک ناونع حلا رد هک یلا وس ، دیخرچ

رهاظ یور ار شنامشچ و درک اهر هراک  همین

نیسحت ِگنر ، هتفر هتفر شهاگن ؛ دناخرچ مدیدج

و هداس و درک زاب بل تیاهنرد و تفرگ

تفگ ینامدوخ :

یمدآ تهب ردقچ _!

هب ار ایند بوخ یاه سح مامت ، هلمج نیمه

سح نینچ دش. رت قیمع مدنخبل . تخیر مدوجو
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دای زا هک دوب هاماه ار یشخب  تذل اما هداس یاه

یدایز ایرو اب حملا اهزور نیا نم . مدوب هدرب

تقو چیه هک ییاه  ندوب بوخ نآ دوب؛زا بوخ

حلا شتدم هاتوک ِروضح . مدوب هدرکن شا  هبرجت

یاهزور ی هرطاخ هک یردق نآ درک؛ یم بوخ ارم

هدنامن مرس ،رد هتشذگ ِهام دنچ ِکیرات و تخس

.دوب

بوخ ِسح لغب کی و متسشن نیشام رد شرانک

حِلا رد هک ییاه  گنهآ . مدرک هارمه مدوخ اراب

رد مه دوب نیشام یتوص  متسیس زا ندش شخپ

یمدش . دوبن ریثأت یب وحلا سح نیا یریگ لکش

هک دوب سیلا ِبش نیرتهب ، میوگب قارغا یب

اه نابایخ ؛ میدش یم کیدزن شنایاپ هب میتشاد

ار ما یگدنز ایرو ِروضح . دندوب ژی رنارپ و غولش

دوب دیدج نم وحلا سح و دوب هدرک ناجیهرپ

یمدش ناوج ، طاشن نیا ی هبرجت اب محور .و

ِگنهآ زا ار مساوح ، شدیسرپ ایرو هک یلا وس

درک ترپ ، شخپ حلا رد ِیمیدق و داش .

؟ یدرگ  یمرب _یک

متفگ شخر مین هب هریخ و مدیخرچ :

مهدراهچ _.

درک ور و ریز ار ملد شباوج :
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هک هدایز یلیخ _.

مدرک یعس ؟ مدآ نیا اب متفر یم اجک ات متشاد

تشاد هک دوب یا هظحل مهم ؛ منکن رکف هدنیآ هب

یمدش یرپس نکمم ِتلا ح نیرتابیز .هب

دیسرپ ، مدادن هک ار شباوج :

؟ یراد تیلب یتعاس هچ یارب ادرف _

هک یهارراهچ ِیغولش و مداد نابایخ هب ار مهاگن

میدوب هداتسیا شزمرق غارچ ِتشپ .

بش ِتشه ِتعاس _.

زاگ یور تشاذگ ار شیاپ ایرو و دش زبس غارچ :

هتفه ود هک میزاسب پوت ِبش هی میرب سپ _

هنک ناربج ور یرود .

ناراب هراتس نام  یتسود ِنامسآ و دیدنخ ؛ مدیدنخ

.دش

مراهچ ِلصف نایاپ **

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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مجنپ لصف ""

ی هرجنپ لباقم مدوب هداتسیا هک دوب اه هقیقد

یا هدیشک کلف هب رس ناتخرد وهب هناخزپشآ

رد دندوب هدنام اج زونه هک مدرک یم هاگن

دوب یفرب نانچمه ، هرجنپ ِتشپ ِریوصت . ناتسمز

دیسر یم ام رهش هب ریخأت اب یزور دنچ راهب، .و

ِروامس غارس متفر و ملباقم ریوصت زا مدنک لد

مدوخ یارب یاچ یناویل . ردام ِهار هب هشیمه

هناخی ؛رد مدیشک وب علو اراب شرطع و متخیر

یاچ ِکرام نیمه زا هک نیا دوجو ،اب مدوخ

ِیاچ رطع و معط تقو چیه اما مدرک یم هدافتسا

ناویل و تنیباک هب مدز هیکت . تفرگ یمن ار هناخ

 هسوسو دشن . مدرک کیدزن متروص هب ار یوسنارف

و مدیشون غاد ار یاچ و مزادنیب ریخأت هب ار ما

ارفا ی هلکورس هک مدوب یمود ِنتخیر حِلا رد

دش ادیپ :
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ریخب  حبص -.

شدولآ  باوخ نانچمه هرهچی الِف خرب شیادص ،

و دندوب هتفر بآ یمک شیاه پل دوب. ژی رنارپ

تسا رارق یک شندیشک دق متسناد یمن نم

نامرادید نیرخآ زا یلیخ نیاهک دوش؛اب فقوتم

دوب هدش رتدنلب مرظن هب اما تشذگ یمن .

و مداد ار شباوج . میاه بل یور تسشن دنخبل

دیسرپ :

؟ یباوخب یتسنوت _

بش  همین . مدرک رورم ، هاتوک ار بشید ِتارطاخ

یرادیب و باوخ ِنایم نم و دوب هدرک مرادیب ،

اب نام  کرتشم ِقاتا رد ار سلا لیوحت ی هظحل

هدیباوخ تخت شدعب و مدوب هتفرگ نشج ارفا،

دیسرپ یم ارفا و شیپ ِتعاس مین نیمه ات مدوب

؟ مباوخب ما هتسناوت !هک

تباب دریگب نادجو  باذع ادابم هک مداد ناکت رس

هن؛ ای دهاوخ یم یاچ مدیسرپ و مندرک باوخدب

اذغ زیم یاه  یلدنص زا یکی دوب. یفنم شباوج

نآهک زا لبق و دیشک نوریب ار یمیدق ِیروخ

رییغت ، دشاب هداتفا شدای یزیچ هک راگنا ، دنیشنب

نوریب دعب،اب ی هظحل دنچ و داد تیعضو

تفگ ، تنیباک زا یلحم ِینیریش ی هتسب ِندیشک :
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نوا زورید . شمتفرگ تارب مدوخ تس. هزات هزاتی _

تفر مدای هک دوب غولش نومرس ردق .

هبعج ِنایم زا ینیریش کی دوب. بسچلد شتبحم

شور وهب متشادرب دوب، هدرک شزاب هک یا

ار مرس و مدیشک ار شپل ؛ مدرک رکشت مدوخ

دشن یضار ملد اما شمدیسوب و مدرب کیدزن .

اوه یب و یاچ ناویل رانک متشاذگ ار ینیریش

مدیشک شوغآ رد ار ما ینتشاد  تسود یارفا .

هچ ره ، مدوب  هدمآ هناخ هب هک شیپ بش ود زا

لک رد . دوبن یفاک میارب شمدرشف یم مشوغآ رد

و دندوب هدرک ناروف یدایز اهزور نیا متاساسحا

هب دورو ی هظحل ثمالً ؛ متسناد یمن ار شتلع

رد اه هقیقد یارب یمدز کل تشاد ملد هناخ،

هتشونان نوناق کی قبط اما ردام ندیشک شوغآ

هس ،هب رادید ره ،اب تشاد نایرج نام  نایم هک

زا نیاهک .ای میدرک یم افتکا هنوگ یور ی هسوب

یم هاگن لبق زا رتشیب ابابار ، مدوب هدمآ یتقو

ندش شزاون هک مدوب هداتفا رکف نیا وهب مدرک

شدوخ یارب دیاب شهایس و تخمز یاه  تسد اب

شا  هبرجت تقو چیه هک یملا ؛ع دشاب هتشاد یملا ع

مدوب هدرکن .

 نابرق ملد، ورد ارفا ِندرک اهر هب مداد تیاضر
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دش رود یتقو و متفر شگنشق ِنامشچ ی هقدص

نوریب لبق زا هک یلدنص نآ یور تسشن و

مدیسرپ ، شدوب هدیشک :

؟ نتفر اجک اباب و نامام _

داد ار مباوج شیوم ِشک ندرک زاب حلا :رد

یارب منک یم رکف . هدومحم جاح رسپ دیع نیلوا _

نشاب هتفر نتفگ تیلست .

ینیریش ، دومحم جاح ِگرم  ناوج رسپ یروآدای اب

یاچماار و مداد ناکت رس . درکن هزم مناهد هب

تفگ ارفا و مدیشون :

متشاد شمز ال ًاعقاو . دیدج ِزنل تباب یسرم _.

مدوب هتفرگ میمصت . مداد دنخبل اراب شباوج

و سابل و شفک رود ، یدیع ِندیرخ یارب لا سما

رتدیدج زنل کی متسناد یم . مشکب طخ ار نلکدا

ی هیده نیا ًارهاظ و دهاوخ یم شنیبرود یارب

دوب هدمآ  شوخ شقاذم هب رتشیب ، توافتم .

یساکع میرب ، یاوخب وت هک یتقو ._ره

مدز کلپ تقفاوم یانعم .هب
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دیسرپ :

فرح یباسح و تسرد دشن هک زورید ربخ؟ _هچ

مینزب .

متفگ نیاحلا واب متفرگ ار شروظنم :

میدز فرح زیچ همه دروم رد هک زورید _.

دیدنخ نیشنلد :

ات وگب . میدزن فرح هک تدیدج تسود دروم _رد

مه؟ اب نیبوخ ؟ نیروطچ ؛ هدموین نامام

متشاذگ شرس هب :رس

؟ ینز یم فرح یک _زا

یاقآ بانج ."Hammer"_زا

مدیدنخ ادص ؟اب دوب هدنام شدای ار مسا :نیا

هراد ._سالم

دش قیقد شنحل :

ینعی ... یشاب تیشوگ ِرود مدیدن الً صا زورید _...
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مداد حیضوت دوب. هزماب مه شیاه  یواکجنک :

هغولش شرس _.

ایرو هب مه ار ون سلا یتح نم . تفگن یزیچ

سامت رهظ ِرس متشاد دصق و مدوب هتفگن کیربت

مریگب .

_ود یکی زج مدوب هدمآ یتقو دوب؛زا ارفا اب قح

؛رد میتشادن یرگید طابترا هدش، لدب و در مایپ

موشن شمحازم مدوب هداد حیجرت عقاو .

ردق نآ همهاج ؛ متسش ار مناویل یاچ، مامتا اب

کنیس رد هتسشن ِناویل کی هک دوب زیمت و بترم

یمدز قوذ یوت ییوش  فرظ !

مه نم و دنادب ایرو زا رتشیب دوب قاتشم ارفا

سپ . مراذگب ماکان ار شا  یواکجنک متشادن دصق

مغاهو و متفگ نام  هطبار یاه  یبوخ زا شیارب

میاه  فیرعت . متشاد هگن مدوخ یارب ار مهبم طاقن

دیسرپ زاب یشین ،اب دیشک هت :هک

؟ چراق تفگ تهب ًاعقاو _

تفگ ارفا و مدرک دییأت ندیدنخ ِنایم :

هدرک تویس مسا نیا هب مه شیشوگ وت ًامتح _!

رکف دعب،هب یا هظحل اما مداد نیچ ار ما ینیب

ما هرامش منادب هک دمآ جبلا میارب و متفر ورف

دوب شلا ح هب یاو ؛ هدرک هریخذ یمسا هچ هب ار
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یمدمآ رد بآ زا تسرد ارفا ِسدح .رگا

متفرگ میمصت و مدش شگنتلد شا،  یروآدای اب

ارفا . موش راک هب تسد نتفرگ سامت یارب رتدوز

قاتا هب متشگرب و متشاذگ اهنت هناخزپشآ رد ار

هدش رپ یشوگ ی هحفص ما. یشوگ غارس متفر و

؛ دندوب دیع کیربت هب طوبرم هک ییاه مایپ زا دوب

اب ییاه  هدنتسرف ات هتفرگ انشآ و تسود زا

لوکوم ار ناش  نداد باوج . سانشان یاه  هرامش

یاه قوب . متفرگ ار ایرو ی هرامش و دعب هب مدرک

باالرت نم بلق نابرض ، دنتفر یم شیپ هچره دازآ

و شیادص ِندینش یارب مدوب هدز ناجیه . تفر یم

 باوخ یادص و داد باوج ار سامت هک هظحل نآ

درک شوخ اج دنخبل ، دیچیپ یشوگ رد شدولآ

میاه بل یور .

زیخرحس ِرتخد ._سالم

متفگ و دمآ شک رتشیب مدنخبل :

یشاب باوخ مدرک یمن رکف _.

مدروآرد خاش شباوج !اب

مدیباوخ حبص تفه _.

حیضوت شدوخ هک مسرپب ار شتلع متساوخ یم

:داد

اب مه شدعب ؛ میتشاد یرتشم هک هس و ود _ات
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میداد ماجنا ور اه باتک باسح زا یرس هی یلع .

هدیباوخن رتشیب یتعاس دنچ باسح نیا اب سپ

متفگ ًاروف :دوب.

یممنز گنز دعب سپ، باوخب _.

درک تفلا :خم

یم شوخ ؟ وت یبوخ . هگید مدش یم رادیب دیاب _

کرابم ون ؟سلا هرذگ .

مداد لوا ار شرخآ هلمجی باوج :

کرابم مه وت دیع _.

دیدنخ یا هتفرگ یادص :اب

تعاس هدزاود منوتب هک هیزور  نوا نم دیع _

مباوخب مه رس تشپ .

متفگ و مدیدنخ :

یمهش عورش هگید زور ود_هس زا تدیع سپ _.

تفگ یا هزماب ِنحل :اب

موو ــــ !_ـه

رد ار ایرو مدرک یعس و تخت یور مدیشک زارد

هتفر تروص االًاب متحا منک. روصت شا هناخ

نینچ هک شیادص ندوب مهبم ؛ شلا ب لخاد دوب

باوخ زا عقوم دب هک مه نم . تفگ یم یزیچ

دوب؛ تسرد ارفا ِسدح رگا و مدوب هدرک شرادیب

ی هحفص یور مدوب هدش زبس یناهگان چراق لثم
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شا  یشوگ .

هتفر باوخ هب هک متخادنا کش هب شتوکس

دوب هدنامن رهظ هب یزیچ هک دوب تسرد . دشاب

هدیباوخ حبص ِتفه رگا شدوخ ی هتفگ قبط اما

رس ِشوح و لوح یزیچ کی هزات دوب،االن

دوب شحبص .

و ریخأت اب یتقو و مدز ادص ار شمان ددرم

تفگ دولآ  باوخ :

م؟ ـــــــ ناج _

تسد مهب نادجو  باذع و ندیدنخ ِنایم یتلا ح

متفگ ًاروف :داد.

مریگ یم سامت ._دعب

هب تشاد هک هملایا کم ، یهاتوک ِیظفاحادخ واب

مداد همتاخ ار تفر یم ندش هفرط کی ِتمس .

یعم ال قیاقش #
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ار دیع و متفرگ یریوصت سامت وسیلا، شرآ اب

ره هک متشاذگ مایپ مه لگهام یارب . متفگ کیربت

دریگب سامت شدوخ ، تشاد ار شطیارش تقو .

نیاحلا ؛اب دوبن دوعسم مان ناگدنهد مایپ نایم

سِلا هک مدرک وزرآ و متشون یکیربت مایپ شیارب

ار مایپاه ِیقبام . دزاسب شدوخ یارب ار یبوخ

غراف و مداد باوج دنلب ًاهاگ و هاتوک ًاهاگ مه

دنتشگرب اباب و نامام شدعب یقیاقد مدش، .هک

هب ًاتیاهن و مدرک ضوع سابل و متفرگ شود

هناخزپشآ رد هک ارفا و نامام هرفنی ود عمج

و دوب هداتسیا زاگ یاپ نامام . متسویپ دندوب

دومحم جاح نز یاه  یبات یب ارفا،زا یارب تشاد

تسد زا مغ اب هتسناوتن مه زونه هک ، تفگ یم

ساالد تشاد ارفا . دیایب رانک ناشدنزرف نداد

ِتاحیضوت ندینش باوج ورد درک یم تسرد

یم ناکت رس ، دیشک یم راک زا تسد یهاگ ، نامام

یمدش عمج شتروص و .داد

نهپ قِیلا یور ارفا، رانک و مداد سالم نامام هب
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ًاروف ارفا، و متسشن هناخزپشآ ِنایم هدشی

شندرک مین ود واب تفرگ تسوپ یرایخ ،

هک مدوب شندروخ حلا رد . مفرط هب شتفرگ

درک زاب ضارتعا هب بل نامام :

؟ نیدروخن هناحبص ارچ سپ _

رتدوز ات مداد تروق تشرد ار رایخ یاه هکت

مهد ار شباوج :

مدروخ ینیریش و ییاچ _.

نم هب باوج ورد درکن یهجوت ارفا ِحیضوت هب

تفگ :

هناحبص دشن هک ینیریش و یاچ _.

مخا یا هداتفا اپ شیپ ی هلئسم ره ِرس ردق نآ

ِیندشنادج ِءزج دوب هدش ، مخا ِطخ هک دوب هدرک

هک مه شناهایگ و لگ هب یتقو یتح ؛ شتروص

هدید اهراب . تشاد مخا ، دیسر یم دندوب شناج

دراد مخا مه باوخ رد هک مدوب .

نینچ ، مشب تنوبرق " میوگب تساوخ یم ملد

یتقو اما " هرادن ندرک مخا هگید هک یا هلئسم

یم الل منابز یمدمآ، طسو تاساسحا زاربا یاپ

ره یارب ؛ مدوبن یساسحا یب ِمدآ نم دش.

مک و هداتفااپ  شیپ ِتاعوضوم ولو یعوضوم

یم لکش مدوجو رد ساسحا ییایند ، تیمها
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زا ار سحاه زاربا تصرف هناخ، نیا اما تفرگ

و ردام اب هلباقم رد عوضوم نیا و تفرگ یم نم

راوید کی شرود ردام دوب. مه رت گنررپ ردپ،

نآ ؛زا ینتب ِتخس و تفس ِراوید کی ؛ تشاد

ِراوید اما . تشاد شنامشچ رود ایرو هک ییاه

یمدش یعنام و تفر یم رتارف شنامشچ زا ردام

دندوب کاندرد یدایز امو یایند اب شیایند ِنایم

ناشن ار تساسحا یتساوخ یم هک ییاه  نامز

راوید نیا هب یدروخ یم و یهد !

متفگ هاتوک و متفرگ شیاه مخا زا ار مهاگن :

مروخ یم ادرف ؛زا مشچ _.

شزاگ ِفرط هب دیخرچ و دمآ هاتوک .

دیسرپ ارفا :

؟ منکب تسوپ هگید یکی _

هریخ مدوب هتشاد هگن متسد ِفک هک یرایخ هب

داد باوج ردام هک مدنام :

؟ هشب شیدرس یاوخ _یم

هک ینولیان تایوتحم نایم مدرک اهر ار رایخ

رد هدش هدافتسا ِتاج  یفیص یاه  ینتخیر رود ارفا

و مدش دنلب اج وزا دوب هتخیر شلخاد ساالدار

متفگ :

منزب هنوخلگ هب رس هی ._مرب
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مدش جراخ هناخزپشآ زا نم و تفگن یزیچ یسک

ِترپ مساوح ، هناخلگ تمس هب نتفر حِلا رد اما

دش .اباب

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هک ییاجنآ هلا؛هب ِتمس هب مدرک جک ار مهار

یبِیب ِسکع هب دوب هدنام هریخ و هتسشن اباب

زرمایبادخ .

نس مه مدز یم نیمخت هک یلبم یور شرانک

یا هظحل یارب مروضح و متسشن ، دشاب مدوخ

دیخرچ مفرط هب شهاگن درک. ترپ ار شساوح

دیسرپ :و
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اباب؟ یبوخ _

هب نامیودره دعب، یا هظحل و مداد ناکت رس

هاگن یطخ و فاص ِنامشچ نآ اب یبیب سکع

مدیسرپ . میدرک :یم

؟ مرایب نوتارب ییاچ _

تفگ هاتوک :

نونمم ._هن.

یاهوم هب مدش هریخ یبیب سکع یاج نم و

ناش  نایم هایس یوم کوت و کت هک شا  هقیقش

زا رتشیب مه شنامشچ رانک کورچ یمدش. ادیپ

اباب یمدش ریپ تشاد دوب؛ یتقوره .

و گرزب ِناتسد ؛ شناتسد یور دروخرس مهاگن

حضاو ردق نآ نیا، زا لبق .ات شا  هتخوس ِتسوپ

ار شناتسد طسوت ندش  شزاون ، صخشم و

هب هک یراب  نیرخآ زا مناد یمن اما مدوب هتساوخن

مرس رب هچبالیی نیاراب، ،ات مدوب هدمآ هناخ

منیشنب اباب هب رت کیدزن تساوخ یم ملد دوب. هدمآ

رگا منادب تساوخ یم ملد اما دوب بیجع ،

هچ ، دیآرد تکرح هب میاهوم یور شناتسد

دوش یم مبیصن یساسحا .

هتسشن شرانک نآهک دوب؛اب هدش گنت شیارب ملد

هبرجت ار یگنتلد زا یصاخ ِعون متشاد اما مدوب
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هناش یور مراذگب رس تساوخ یم ملد . مدرک یم

ادج شنت زا تقو چیه هک یلیئوزاگ یوب و شا

یم ملد . مشکب سفن اهراب و اهراب ار یمندش

یم ریپ دراد هک تسه مساوح میوگب تساوخ

شیاهوم ِدیفس یاهرات ِندش رتشیب یارب و دوش

وهن دیخرچ یم منابز یمندش؛هن اما . مریگلد

نام  نایم ِلا ور رمع کی . دندرک یم یراک میاه  تسد

سلا یا هدرخ و تسیب زا دعب روطچ دوب، یرود

؟ مداد یم شرییغت

نیا میارب ارچ ؟ مدرک یمن  تداع ارچ الً صا

یمندش؟ یداع نام  نایم هدشی هدیشک ِدنلب ِراوید

؟ متاساسحا ِندش بوکرس زا مدرک یم ضغب ارچ

دناخرچرس اباب . میاپ ِنار یور مدرشف ار مناتشگنا

دیسرپ و متمس :هب

؟ هدش یزیچ _

ِتارطاخ نایم مدرک یعس و مداد تروق ار مضغب

ادیپ یا هرطاخ دیاش منک؛ات شاکنک نام هرفن ود

یاه سح یور دوش یمهرم ، شندرک هرود هک منک

هب طقف ، متفر یم شیپ هچره اما هدشما بوکرس

نم ِتارطاخ الًرد صا اباب . مدروخ یم تسب ،نب

تشادن یحضاو یاج .

ترپ ار نامودره ساوح شا  یشوگ ندروخ گنز
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الً صا هک دنک شومارف هک درک یراک و درک

ار یشوگ . تسا باوج رظتنم و هدیسرپ یلا وس

هک تفگ داد؛ ار شبطاخم باوج و تشادرب

تفر یم یدوز هب سپ دور. یم مراهچ !

ار شا  یشوگ دعب، و درک مامت دوز ار شا هملا کم

تشادرب ار شراگیس تکاپ و زیم یور دنادرگرب

مروابان ِهاگن . تفر یجورخ ِرد تمس وهب

دش فذح مدید ِنادیم زا یتقو و دش شهارمه ،

مضغب و دندوب لبق زا رت هدروخرس  متاساسحا

داد شتروق دوشب هک ینآ زا رت گرزب !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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یمدمآ مدب هناخ !زا
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 باذع زا یگرزب راب و فارتعا نیا دوب تخس

یخلت ِتیعقاو اما تشاذگ یم مشود یور نادجو

نآ ،اب نارهت رد مکچوک هناخی رد نم نیاهک دوب؛

همه زا رت گرزب الت،و کشم و یگدولآ زا مجح ،

دوب رتهب یلیخ یلیخ ما،حملا ییاهنت !

و متخادنا شلیاسو و هلا هب یهاگن ، ضغب اب

تمس هب دندش زارد ؛ دندرک هدزما تفگش مناتسد

سح اراب اباب کچوک و گنر هایس یشوگ و زیم

نایم ِیشوگ هب ددرم . دنتشادرب بیجع وحیلا

یاه  همکد یور ار مناتشگنا و مدرک هاگن مناتسد

مدرک تشم ار متسد . مدیشک شا  هتفر ور و گنر

دش دب زیچ همه زا دش؛حملا دب .وحملا

مدش دنلب میاج وزا مدرک اهر ینآ هب ار یشوگ .

یمدمآ مدب رگید مه ردام ی هناخلگ زا یتح .

ممهس اهنت هک یقاتا ؛ متفرگ شیپ ار مقاتا ریسم

تخت یور دوب. نادمچ کی و تخت کی نآ زا

یم بات ار رگید ِزور هدزیس روطچ ؛ مدیشک زارد

؟ مدروآ

دوبن لگهام زا یربخ مدش؛ تسد هب یشوگ .

ای هک مه ایرو دوب. هدیدن مه ار ممایپ یتح

اب نم مدرک یم هچ راک. هب لوغشم ای دوب باوخ

؟ یندشن  مضه ِییاهنت نیا
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متسب ار میاه کلپ و متشاذگ یرانک ار یشوگ .

نیاحلا زا هک منزب دایرف تساوخ یم ملد

ِناتشگنا و مدرشف مه یور ار میاه  نادند . مرفنتم

هک ییاه  سفن . دندش تشم هدارا یب متسد ودره

ادصراد و رت هاتوک هتفر  هتفر ، مدیشک یم ینیب زا

هک یدرد ؛ تساوخ یم درد ملد . دندش یم رت

عورش میاه بل دنک. مص وخال ترپ ار مساوح

یم رکف هک مدوب یخلا شوخ . ندیزرل هب دندرک

تسین رارق رگید و هدرک میاهر حلا نیا مدرک

ددرگرب نم .هب

لا یرس کی ثمالً ؛ مدرک یم یساسا رکف کی دیاب

هک یا هتفه ود مامت و مدرک یم ادیپ یتمسق دص

ینامز ره . متسشن یم شیاپ ار متشاد شیپ رد

یساکع هب ارفا اب یمدش مدش، یم هتسخ هک مه

دیاب . دوبن یدب ی هنیزگ مه هناخیخهلا . مورب

دعب ؛ مداد یم مدوخ هب ار هدنیآ یاهزور ی هدعو

یم . مدوخ هناخی هب متشگ  یمرب دیع الِت یطعت زا

اهاب هتفه رخآ . مدید یم ار لگهام ؛ راکرس متفر

رد مدرک یم شومارف و مدنارذگ یم تقو ایرو

شوغآ رد ! دنوش یم شکرجز متاساسحا هناخ نیا

زا اباب ناتسد . داتفا یم مرس زا نامام ِندیشک

ینیگنس و تفر یم میولگ زا ضغب . داتفا یم مرس
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یمدش هتشادرب مبلق یور .زا

میروخب راهن میاوخ یم اه؛ یباوخن _.

هک مدش هریخ ارفا وهب مدرک زاب ار میاه کلپ

هنافاکشوم ار شهاگن دوب. هداتسیا رد ِقاط رد

دیسرپ و دناخرچ متروص :رد

؟ یبوخ _

شهاگن . مداد ناکت رس شیارب و مدش زیخ مین

دیسرپن یزیچ نیاحلا ؛اب هدشن عناق هک تفگ .یم

هب حیلاهک ورد تخت یور متسشن الً ماک

متفگ ، مدرک یم هاگن شتروص :

یساکع میرب راهان زا ._دعب

ارفا هک رکف نیا نم،هب و داد ناکت رس ریخأت اب

یمدش؟ راچد نم حلا هب مه

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متفگ و مداد هامیرف ِتسد هب ار ایرپ :

ههام یلیخ هنک. شظفح تارب ادخ _.

دیدنخ :

تتدوخ تمسق هللا ءاش ._نا

دنوشن هجوتم وخهلا نامام هک یروط ، همطاف ،

تفگ :

هتبلا جاودزا زا !_دعب

ود زا دعب مدز. شیوزاب هب هبرضیا ، یخوش هب

و خهلا ِروضح هناخ، رد ندش هناوید زور

هک ًاصوصخ دوب. هدیسر مداد هب شیاهرتخد

هچب ندید لک ورد مدوب هدیدن ار هامیرف ِدازون

درک یم هدز تفگش ارم هشیمه .اه،

یناکت هک مدوب هریخ شباوخ رد قرغ ِتروص هب

یضرف ندیکم و شیاه بل ِندرک عمج واب دروخ ،

و درواین تقاط ملد هک یردق نآ درک؛ یربلد

رد ینابرهم .اب شمتساوخ هامیرف زا ًاددجم

یندشن فصو یتذل نم،اب و شتشاذگ مشوغآ

کش یب . شتروص یازجا کت هب کت هب مدش هریخ

ایرپ دوب؛ هتفر شمسا !هب

خرس تسوپ یور ار ما هراشا تشگنا ِینوریب رانک
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رتشیب و رتشیب ملد و مدیشک شپل هزاتی و

هداوناخ رد هک هچبیا نیرخآ . تفر فعض شیارب

دوب ارفا ، مدوب هدید .

زا ندنک لد هب مداد تیاضر ، نامام ی هراشا اب

یهاوخرذع واب هامیرف هب شمدنادرگرب و ایرپ ،

قاتا هب متفر . مدرک کرت هظحل دنچ یارب ار عمج

هدیرخ ایرپ تین هب هک یسابل و منادمچ غارس و

سابل . مدرب ییاریذپ هب مدوخ هارمه ار شمدوب

و دوب دیفس شا هکباالهنت یکسورع ی هنارتخد

مجح ِروت ، دنتسناوت یم ،ات سابل ِنماد یارب

زا رتشیب همطاف . دندوب هدرک راک گنر یتروص

درک قوذ هامیرف :

هیلوگوگ ردقچ _!

تفگ ارفا هبور و تفرگ متسد زا ار سابل هامیرف :

شزا یریگب سکع سابل نیا اب ًامتح دیاب _.

درک رکشت سنلا ِفرط نآ زا :خهلا

خهلا هنکن درد تتسد ورس؟ یدیشک تمحز ارچ _.

اه هظحل زور، ود نیا رد یردق نآ مدز؛ دنخبل

هلمجی دنچ ِندینش اب هک دوب هتشذگ تخس

بش،حِلا ِدوخ وات مدمآ یم قوذ رس ، یلومعم

هامیرف رسمه و خهلا ِرهوش دش؛ راد همادا مشوخ

نام  یهارمه ماش یارب و دنتسویپ نام عمج هب
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دندرک .

رتمک خهلا، نارتخد ینس،اب الِف تخا رطاخب

ار یتخس زور ود یردق هب اما مدوب یمیمص

ِرسمه اب مدوب رضاح هک مدوب هدرک یرپس

مامت و منیشب تبحص یاپ مه هامیرف یتلا جخ

ِرخآ اما ناش،  نتشاد هگن رتشیب یارب مدز ار مروز

و هریت هرابود نام هناخ یاوه ناش،  نتفر بش،اب

شپات پل تشپ تسشن ارفا هک ًاصوصخ دش. رات

هتفرگ ایرپ زا هک ییاه  سکع ِندرک تیدا واب

درک مرگرس ار شدوخ .دوب،

مپاتار پل . دماین منامشچ هب باوخ مدرک هچ ره

یلا یرس زا یدیدج تمسق تبغر یب و مدرک نشور

کی تعاس .ات متشاذگ ار مدوب هدرک شعورش هک

یعس یمدش. شیادیپ ایرو ، مدروآ یم ماود رگا

نیمه اب متشاد شیپ رد هک ار یتعاس کی مدرک

و تفرگ شباوخ دعب، یمک ارفا منک. رس هدعو

 یرفزدنه هشیمه تداع هب . دیشک راک زا تسد

و تفگ یریخب بش ؛ تشاذگ ششوگ رد ار شیاه

تفر تخت .هب

یعم ال قیاقش #
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زا ار شیاه  یرفزدنه و درب شباوخ دوز یلیخ

تفر شلا ب لخاد تروص واب درک ادج ششوگ .

ار اه غارچ ؛ مدرک شوماخ ار پات پل شندیباوخ اب

 تسپ اراب مدوخ مدرک یعس نآ زا دعب و مه

قرو لا حرد و منک مرگرس مارگاتسنیا دیدج یاه

ندشرهاظ اب هک مدوب لگهام یاه  سکع ندز

مدوجو ،هب ناجیه ، هحفص باالی ایرو زا یمایپ

تشگرب .

مدرک رظن  فرص لگهام یاه  سکع ِیقَبام ِندید زا

مباوخ دوب هدیسرپ هک ایرو مایپ ِندرک زاب واب

مدرک پیات ًاروف ، رادیب :ای

؛سالم مرادیب "_"

نیا . شندرک در هب مدش راچان و تفرگ سامت

هدرک هبرجت مه بشیرپ و بشید ار تیعضو

متشاد هک دوب یراب نیموس ، بشما نم و میدوب

بش زا عقوم نیا هک مداد یم حیضوت شیارب ،
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هک یباوج اب اما . مرادن ندرک تبحص طیارش

نک شیراک دش؛"هی ور و ریز ملد ، داتسرف میارب .

ی هرابود ِندناوخ هدش."اب گنت تارب ملد یلیخ

یدنخبل اراب هنیسما رد هدش  سبح ِسفن شمایپ

ی هناور ، تسد هب یشوگ شدعب و مداتسرف نوریب

ح ورد متسب طایتحا اراب رد . مدش هناخزپشآ

ارات یروخاذغ زیم یاه  یلدنص زا یکی یلاهک

قوب . متفرگ ار شا  هرامش ، مدیشک یم هرجنپ رانک

ار هملا کم و داد ار مباوج ، هدیسرن اهتنا هب مود

درک عورش ضارتعا .اب

؟ هیعضو هچ هگید _نیا

درک هفاضا ایرو و مدرک راهم ار هدنخما :

منوت یمن نم نک؛ هیضق نیا حِلا هب یرکف _هی

منک رس یروج نیا هتفهود !

متفگ یمارآ یادص :اب

هیشوماخ هدزای ِتعاس یام هنوخ _.

تشاد بجعت گنر شیادص :

هبش لوا هزات هک هدزای _!

مدش هریخ هرجنپ تشپ یاضف :هب

هلب یباوخ یم حبص تفه ِتعاس هک امش یارب _!

دیسرپ ار وحملا دادن همادا ار ثحب :

؟ یبوخ _
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درک رییغت هجرد داتشه و دص مقلخ :

ربخ؟ هچ ؟ یبوخ وت . نونمم _

هن شیادص ِنوت ؛ تشاد یصاخ ِریگ شیادص

ِیگتفرگ روج کی طقف مب؛ وهن دوب فیطل

ساوح و باذج ِیگتفرگ کی ؛ تشاد یصوصخب

نک ترپ :

روجدب اما هدش. تولخ کیتوب هگید منم. مبوخ _

ما هتسخ .

ریوصت ؛ هرجنپ تشپ یاضف زا متفرگ ار مهاگن

لد زور رد ردقچ ره هوبنا ناتخرد نآ اب طایح

یمدش روآ هرهلد بشاه دوب، زیگنا .

؟ هرذگ یم شوخ ربخ؟ هچ _وت

میوگن میاه  یتفرگ لد زا شیارب مداد حیجرت :

هرذگ یم . هبوخ _.

؟ یدرگ  یمرب یک یتفگ _

لدم نیا .اب ندروآرد یزاب هب درک عورش مبلق

دوز هچ مدش؛ یم شگنتلد رتدب شندیسرپ لا وس

دوب هدرک زاب میایند رد ار شیاج .

رارق زاگ رانک هک ردام یاه  هملباق ِدنتسا هب هریخ

متفگ شباوج ،رد دنتشاد :

االً متحا اما متفرگن تشگرب ِتیلب هک _عفالً

مهدزنوپ _ مهدراهچ .
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دیشک ار شنحل :

!_اهآ

دوب هدیبسچ هملا کم یادتبا نامه زا هک یدنخبل

نیا هب مه نآ دش؛"اهآ"ار رت قیمع میاه بل هب

تس  یضاران هک تفگ یم ییاه  نامز رتشیب لکش، .

مدیسرپ :

هتبلا باوخ زج هیچ؟هب تا همانرب !_وت

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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داد ریخأت اراب مباوج :

رکیپسا ور مراذب دیاب ور یشوگ _.

ییادص و دش رت فیعض شیادص . متفگن یزیچ

ی هنیمز سپ فورظ ِندروخ مهب یادص هب هیبش

دش شتاملک :

دنچ یلع هک کیتوب یممر هتفه رخآ ات _نم

یا هتفه ،هی هدرگرب هک شدعب . هشاب فآ یزور
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مرب رفس هی مه نم االً متحا و مدازآ .

ما یگناخ راولش یاه  نزوگ یور ار مناتشگنا

متفگ و مدیشک :

بوخ مه یلیخ _!

دش مهبم یمک شیادص :

؟ نیر یمن رفس یچ؟ امش _

الً صا اما " راذن ملد یور تسد " متفگ یم دیاب

یراز و هبنهلا ار هملا کم نیا متشادن دصق

متفگ سپ . منارذگب :

دایز ِلا متحا هب !_هن

شتساوخرد اما داد ار مباوج ریخأت اب مه زاب

درب ارباال مناجیه هرابود :

نزب گنز یریوصت نک عطق _.

درک هفاضا هاتوک یثکم :واب

تمنیبب _.

یرفزدنه . مدرک هاگن مفارطا و رود هب هتساوخان

تشذگ شداهنشیپ زا یمندش اما دوبن مهارمه .

متفگ سپ :

یممنز گنز هگید ی هقیقد _ود یکی _.

و مدرک کرت ار هناخزپشآ سامت ندرک عطق واب

متفر مقاتا ِتمس هب نیچرواپ ، یکیرات ِنایم .رد

دب رد دوب. هدش دنلب ارفا فپورخ یادص
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رتکد دوب، هک هچبرت دوب. هدیباوخ یتیعضو

ار یرفزدنه . دباوخن رمد درک یم دیکأت هشیمه

و مناتشگنا رود شمدناچیپ دعب و مدرک ادیپ

مداد ناکت یمارآ هب ار شتشلا ارفا؛ب ِغارس متفر

ولهپ هب تافاکم دش،اب هک رایشوه همین و

مدینش ار شقیمع یاه  سفن یتقو و شمدناخرچ ،

مدرک شکرت .

طاشن و روش میاه  هظحل ایرو،هب ِندید ِناجیه

نتفر یارب ار یلبق ی هسورپ نامه دوب. هدیشخب

مدرک رارکت یلدنص یور نتسشن و هناخزپشآ هب

ِنداد رارق و یشوگ هب یرفزدنه ندرک لصو واب

سامت ایرو اب ًاددجم ، مشوگ رد شا  یشوگ کی

یریوصت نیاراب ؛ متفرگ .

اج مه زاب دنخبل ، شندید و سامت یرارقرب اب

یدایز ار شتروص . میاه بل یور درک شوخ

زاربا نیلوا و دوب هتفرگ نیبرود هب کیدزن

دوب نیا شساسحا :

مزیزع ِچراق _!

دیدنخ دنلب شدعب .و

و میاهوم ِتمس هب  مدرب تسد هتساوخان

ملد "یرد رامرهز و" هدنکارپ میاهار  یرتچ

یم رظن هب هتسخ یدایز شتروص . مدرک شراثن
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ِدنخبل نآ واب فرح یب یا هظحل دنچ . دیسر

یاج ار یشوگ ًاتیاهن و درک مهاگن شا  هناسنجدب

تفگ و تشاذگ یتباث :

مزپ یم ماش مراد _.

مدرک تقد متشاد هک یریوصت ِتایئزج .هب

یاپ دوب هداتسیا ؛ مدید یم ولهپ زا ار شریوصت

مدیسرپ یمدز. مه ار هباتیا تایوتحم و :زاگ

؟ ینک یم تسرد یراد یچ _

تفرگ نیبرود ِتمس هب یا هظحل یارب ار شتروص

تفگ :و

هتبلا بُر ؛اب تلما _!

درک هفاضا . شنحل هب مدیدنخ :

مدروخ یرضاح یاذغ سب زا تدم نیا مدرُم _.

مدوب ریس نآهک واب مدرک شیاشامت ، فرح ،یب

یم تشاد هک یتلما نآ زا همقل کی تساوخ ملد

ار یشوگ . دشاب نم یارب باقشب ِلخاد شدیشک

متشاد درک.حاال ضوع ار شیاج و تشادرب

و مدید یم ار شکچوک هرفسی زا یریوصت

تفگ هک دش فورظ ترپ مساوح :

دوب یدربراک یلیخ تا هیده _.
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نم هک دندوب ینامه فورظ دش؛ رت قیمع مدنخبل

اب هک یروخ اذغ ِفورظ . مدوب هتفرگ شیارب

و مدوب هدرک باختنا شیارب یصاخ ِساوسو

مدوب هداد شلیوحت شمدید هک یرخآ ِبش .

شا خیلا ناویل لخاد و درک زاب ار هباشون یطوق

تفگ و درک :

امرفب _.

متفگ تبحم :اب

ناج  شون _.

مدرک هاگن شنتفرگ همقل هب یصاخ ِناجیه .واب

تفگ ، داتسرف نییاپ هک ار شا  همقل :

مارب نک فیرعت _!
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ِتنیباک ِندید ،اب ندرک فیرعت یاج هب نم و

یتنیباک نامه ایور؛ رد مدش قرغ ، شرس تشپ

دوب هداتسیا ایرو و مدوب هداد هیکت نآ هب هک

و هدز ما ینیب کون هب هبرضیا تشگنا ،اب ملباقم

ی هناریو زا هدنامزاب ِگام اهنت یاچ دوب هتساوخ

دیدرت نم،اب و موش کیرش وا اراب شا هناخ ،

گام ، مدوب هدیشون یاچ زا یا هعرج نآهک زا دعب

یاچ معط بیجع و شتمس هب مدوب هتفرگ ،ار

هدش ضوع شدوب هدیشون مه ایرو نآهک زا دعب

راگدنام و بسچلد معط کی .دوب؛

؟ یدش یچ _

دروخ ناکت ملد رد یزیچ .

تروص وهب متفرگ تنیباک زا مشچ ریخأت اب

مدیسرپ و مدرک هاگن ایرو :

؟ مگب یچ _

تفگ شا،  همقل ِندروخ زا لبق :

مسا ؟ نبوخ تا هداوناخ ؟ ینک یم اهراک یچ _

؟ هبوخ ! ارفا اهآ... ... مدرک شومارف ور ترهاوخ

مداد یلک ِحیضوت :کی

نبوخ همه _.

شیور مه هباشون پُلُق کی و دروخ ار شا  همقل

مدیسرپ نم :و
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؟ ترفاسم یرب اجک یاوخ _یم

داد ار مباوج یدعب ی همقل ِنتفرگ حِلا :رد

زا ات دنچ اب هرارق ؛ تسین صخشم زونه _

هشب صخشم یگمه ی همانرب .ات میرب ماتسود ،

دایز ِلا متحا هب اما یمهش ضوع راب دص میمصت

بونج میر .یم

هچ ره الت یطعت مدرک وزرآ و مداد ناکت رس

ءزج ود اهوزرآ زا یضعب دوش. مامت رت عیرس

 باذع ءزج کی و یناجیه ءزج کی ؛ دنتشاد

نم یارب مه الت یطعت ِندش مامت یوزرآ . نادجو

ِناجیه مه درک؛ یم یوریپ هدعاق نیمه زا ًاقیقد

متفرگ یم نادجو  باذع مه و متشاد ار شندیسر

منک رارف هناخ زا رتدوز هچ ره متساوخ یم !هک

متفگ :

هرذگب شوخ تهب یلیخ یلیخ مراودیما _.

تفگ و درک مهاگن :

نورذگب شوخ تدوخ هب یلیخ مه ._وت

متفگ نیاحلا دوب؛اب یلوقعمان ی هتساوخ :

ًامتح _.

درک دیکأت ایرو و میدز فرح رگید هلمجی دنچ

نئمطم نم و مروایب ینیریش شیارب امتح هک

یاه هبعج زا ار منادمچ راب ِفصن نیاراب هک مدوب
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بش یلیم یب اب ًاتیاهن و درک مهاوخ رپ ینیریش

ات متساوخ یم دوب رگا مدوخ ؛هب متفگ ریخب

هاگن ما یشوگ ریوصت اجوهب نامه منیشب حبص

منک .

تفگ شا  یظفاحادخ زا لبق ایرو :

شکب نم فرط زا ور تپُل _.

دوجو اب هک درک رکشت هنابدؤم شدعب و

ما هتفرگ سامت میاه  تیدودحم .

ندش فذح و سامت ندرک ادیپ همتاخ اب

یب مبلق و تسشن ما هنوگ یور متسد ، شریوصت

هچبالیی . دیبوک هنیسما ی هسفق ،هب هقباس

؟ یمدمآ مرس رب تشاد

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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یم هناخ هب منتشگرب زا نرق کی مدوخ ِرظن زا

ار نیدرورف مجنپ ، یمحر یب ،اب میوقت اما تشذگ

یمداد ناشن !

شنتفر زا لبق رهظ، زورید نم اما دوب هتفر ،اباب

ار ملد ، میدوب هدش عمج راهان یارب یگمه یتقو

هب هک مدوب هداد داهنشیپ و مدوب هدز ایرد هب

اما میورب ، هاتوک دنچ ره ، یگداوناخ رفس کی

هناهب ار شراک هک اباب دوب. هدرکن لا بقتسا یسک

رفس ِلصف حاال هک تفگ مه نامام و دوب هدرک

یک هک دادن حیضوت میارب یتح ،و تسین نتفر

تسه نتفر رفس لصف ًاقیقد !

زا مه شنکاو نیرتراظتنا لباقریغ و نیرت  بیجع

یم لا بقتسا مدرک یم رکف هک ییارفا دز؛ رس ارفا

ِندینش اب اما دسانش یمن اپ زا رس و دنک

نم و دوب هدادن ناشن یتبغر چیه ، مداهنشیپ ،

مه ارفا نیاهک زا سرت دوب؛ هداتفا مناج هب سرت

یمدش هناخ نیا هب هیبش تشاد !

و لا حاب و مدیچیپ میاه هناش رود ار تفاب شِلا

مبیصن نیدرورف مجنپ ِرصع هک رد یدب یاوه

و متشاذگ هناخ یفرب ِطایح هب مدق دوب، هدش
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مرگ ِباتفآ ملد . تفرگ رتشیب اوه یگتفرگ زا ملد

ار شا  هدولآ یاوه یتح و تساوخ یم ار نارهت .

هناخیرُپ ؛ دوبن حاال ِیدب هب رهظ،حملا زورید ات

هک مدوب هتفرگ رظن رد روط نیا ار میمصت نیا

دننک،اب تفلا خم یلیلد ره هب نامام و اباب رگا

میهاوخ هرفن ود ی هزور دنچ ِرفس کی هب ارفا

دوب هدرک مدیماان ارفا یلیم یب اما تفر .

یامن رگید یتح مدز؛ مدق طایح رد یقیاقد

ِیکیرات .اب مدروآ یمن دجو رس مه نامرهش ِیفرب

ِتمس هب تسار کی و متشگرب هناخ اوه،هب

رد شرس و هتسشن شزیم ِتشپ ارفا . متفر مقاتا

هب ای ار زور زا یمین ًابیرقت دوب؛ شپات پل

شیاه  سکع ِندرک تیدا هب ای دنارذگ یم یساکع .

و متمس هب دناخرچ رس دش، هک مروضح هجوتم

دیسرپ بجعتم ینحل :اب

؟ یباوخب یاوخ _یم

متفگ هلصوح یب و مدیشک میور ار هفحلم :

._هن

دیسرپ :

؟ یبوخ _

مداد باوج یرسرس :

مبوخ _.
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یشوگ و مدیشک مرس یور ار هفحلم شدعب و

؟ ییاجک " مدرک پیات ایرو یارب و مدش تسد "هب

؟ یبوخ . کیتوب " داد ار مباوج ًاروف "

باوج رد نیاهک . متشاذگ رانک ار هظح مال رگید

اب هطبار رد متفگ یم غورد اه یسرپ لا وحا هب

ار تقیقح سپ درک، یم ما یبصع رتدب حملا، ِلصا

الً صا "هن متفگ ".

متشادن یرگید چیهراک نم، و دوب هدش فآالنی

منیشب راظتنا هب نام تچ ی هحفص رد نآهک .زج

ممایپ رانک ِیبآ ِکیت ود ِندش رهاظ ِضحم ،هب

ارچ؟ " دعب یا هظحل و درک ندرک پیات هب عورش

دوب ما هحفص یور شی ".

؛زا تقیقح ِنتفگ زا متشادن ییابا چیه رگید

سپ دوش. یم دب هناخ نیا رد حملا نیاهک ِنتفگ

یمن الً صا اهزور ؛ هتفر رس ما هلصوح " متشون

تسین ماوخ یم هک ینوا زیچ چیه اجنیا . هرذگ ."

دراد؛ یرتشم متسناد یم دوب. هدش فآالنی هرابود

سپ . تسه مه اهنت تسد دوب هتفگ هک ًاصوصخ

مایپ ِباوج ِنتفرگ رتدوز یارب متشادن یا هلجع

مداد حیجرت و مدرک ادیپ ار ما یرفزدنه . میاه

مهد شوگ گنهآ .
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دیچیپ مرس رد یقیسوم یادص متسب ار میاه کلپ .

ِمحر یب یایند زا ارم اهزور نیا هک یزیچ اهنت

ِنداد شوگ و دوب یزادرپ یخلا درک، یم رود هناخ

دیشخب یم تعرس یزادرپ یخلا نیا هب یقیسوم .

کی ؛ متخاس یا هداوناخ مرس رد مدوخ یارب

تیعمج یرپ هداوناخ .

نیج کی سپ ؛ تشادن تیدودحم هک یزادرپ یخلا

و گرزب هناخی کی . مدرک روصت مدوخ یارب هچب

و دندش یم هناخ قشاع میاه هچب . ینتشاد  تسود

مدرک یم ناش  گرزب مشوغآ رد هک ینم نم؛ قشاع .
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کی ثمالً ؛ متشاد یگناخ ِناویح مه ات _ود یکی

دوش گرزب میاه هچب اب هک رویرتر  ندلگ .

ینتشاد  تسود یایور نآ ،زا یشوگ ندیزرل اب

؛ مدرک زاب ار ایرو مایپ . مدش هدیشک نوریب

؟ یدرگرب رتدوز ینوت یمن " دوب هتشون ".

تشاد یموزل هچ ًاعقاو درب؛ رکف هب ارم شلا وس

تسرد . مدرگرب رتدوز یمدش ؟ منامب مهدراهچ ات

دیشک یمن ار مراظتنا یسک مه نارهت رد هک دوب

یمنداد مباذع یزیچ مدوخ هناخی رد لقادح .اما

؛ مدوب نم داد، باوج ریخأت اب هک یسک نیاراب

رد ًاتیاهن و مدرک یم نیگنس کبس ار مراکفا متشاد

رتدوز مه دیاش ، منود یمن " متشون ایرو هب باوج

؟ ًامتح ای دیاش " داد ًاروف ار مباوج ." مدرگرب "

یقرف "هچ متشون ؛ مدشن شلا وس فده هجوتم

"یمهنک؟

هحفص باالی تیعضو هب مدش هریخ یگف وابکال

دوب هتفر مه زاب !؛

یرفزدنه و مدرک عطق ار شخپ حلا رد ِیقیسوم

لوط یا هقیقد دنچ . مدیشک نوریب مشوگ زا ار

درک یهاوخرذع شلبق و داد ار مباوج ات دیشک

تفر مساوح مامت نم اما شنداد باوجرید تباب

هنیا شقرف " دوب هداد ملا وس هب هک یباوج ِیپ
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یمهنک رییغت ماه  همانرب یایب رتدوز رگا "!هک

درب ارباالرت مبلق نابرض ، ناجیه ؟ یرییغت .هچ

هب مباوج هک مدرک اعد و مدرک پیات ملاار وس

مراودیما شپیات ِلا حرد ِتیعضو ؛ دتفین قیوعت

درک .

یم لسنک ور مترفاسم ، یایب هشاب رارق هگا بخ "

منک ."

یزیچ مدرک یمن رواب . مدناوخ یرابدنچ ار شباوج

نآ هک مدرک یمن رواب عقاو ار؛رد دوب هتفگ هک

نینچ مرطاخب هک مشاب مهم شیارب اهردق

دنک داجیا شا  همانرب رد یرییغت .

"هگا دندرک پیات هب عورش یلیم یب اب مناتشگنا

ال صا هنک، بارخ ور تا همانرب هرارق مندموا منودب

یمنمآ ً."

دوب هدناوخن مه ار ممایپ یتح دوب. هدش فآالنی

 تسود ِیبآ یاه کیت نآ ِندید رظتنم نم، و

یور شسامت ِندش رهاظ اب اما مدوب ینتشاد

هک مدرک هاگن ارفا هب . مدروخاج ، یشوگ ی هحفص

 متسشن شدعب و دوب شپات پل رد نانچمه شرس

رنارپ یادص و مداد باوج ار سامت و تخت یور

لا وحا  باوج هک نامزمه و مدینش ار ایرو ژی

قاتا وزا مدش دنلب ، مداد یم ار شددجم ِیسرپ
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شیپ رد ار طایح ِریسم هرابود . متفر نوریب

یلا وس نآ ایرو ، هچغاب رانک نداتسیا واب متفرگ

دیسرپ ار مدوب شرظتنم :هک

هیچ؟ تا همانرب _

رد هک یراخب وهب مداتسرف نوریب هب ار مسفن

متفگ و مدرک هاگن ، تفرگ لکش اوه :

ی همانرب دیابن ،وت مایب مه رتدوز هگا یتح _

ینک لسنک ور تترفاسم .

درک مجیگ داد، هک یباوج :

رگا اما منک لسنک ور مرفس ی همانرب تسین رارق _

یم ضوع ور مرفسمه ، یدرگرب رتدوز هشاب رارق

منک .

ًاعقاو ایآ شروظنم درک؟ یم ضوع ار شرفسمه

؟ مدوب هدیمهف هک دوب ینامه

مدیسرپ مددرم ِنحل موش،اب نئمطم نآهک یارب :

یچ؟ ینعب _

ییاتود ؛ ترفاسم میرب _.

دندروخ ناکت دننک، دیلوت ییادص هکنآ یب میاه .بل

؟ ییاتود ؟ میتفر یم ترفاسم

ره مشلا.ای میرب مینوت یم رفس. میرب هتفه _هی

یاوخب وت هک ییاج .

یدایز نم، الِف خرب اما ایرو دوب. هدرک لفق مزغم
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دوب یداع و طلسم :

هک ییاج میر یم هتفه هی . مدازآ متفه زا _نم

 تیذا هک یزیچ ره وهب میشاب هتشاد تسود

؟ موه ؛ مینک یمن رکف یمهنک، نوم !

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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نئمطم ات مدناخرچ قاتا ِلیاسو نایم ار مهاگن

ما هدرک عمج ار زیچ همه هک موش .

و شریرحت ِزیم ِیلدنص یور دوب هتسشن ارفا

دندروخ یم ناکت نم تاکرح اب شنامشچ .

و متشادرب تخت باالی ِیبوچ ی هسفق زا ار منلکدا

ار ارفا یادص و شمتشاذگ ما یتسد فیک لخاد
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مدینش :

؟ یرب رترید یمندش _

شتلا ح شوخ نامشچ وهب مدرک فاص ار هنتما

شدوخ هک مدوب هدادن یباوج زونه . مدرک هاگن

تفگ :

رس تا هلصوح نیااج . یرب هک یراد قح هتبلا _

.یمهر

مدرک یط ار دوب نامنایم هک یا هلصاف مدق دنچ

متفگ ، شرس ِنتفرگ شوغآ رد :واب

االً متحا ما هتفه هی . ماجنیا هک تس  هتفه _هی

راشف زا یلیخ رخآ، ِهام _ود یکی . ترفاسم مرب

رناژ نیا منوتن ًاعقاو رگا ؛ مدوب هدش هتسخ یراک

یارب ًاعطق منک، ناربج ور هتفر  تسد یزا

یمنمش راشژ راک عورش .

یور ِدنخبل واب درک ادج مشوغآ زا ار شرس

شلباقم ات تخت هبلی متسشن درک. مهاگن شبل

ِنتفرگ و متسد ِندرک زارد واب مشاب هتسشن

مداد همادا ، شناتشگنا :

اب ور رفس نیا هک مدوب قاتشم مه یلیخ _و

مرب اهامش .

داد ناکت رس و دیدزد ار شهاگن ؛ دادن ار مباوج .

مه وا هک دوب هتفگن مه نم  یشوخلد یارب یتح
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هتسناوتن دالیلی هب انب اما هتشاد یقایتشا نینچ

دنک ما یهارمه .

مدرک یم سح ؛ دناسرت یم ارم تشاد مکمک ارفا

نم .زا دشک یم راوید شدوخ رود دراد مه وا

هک ییاه  نامز فصن اما مورب رترید تساوخ یم

پل یاپ تسشن یم ار مدوب نام  کرتشم قاتا رد

 فرح یمدش. قرغ شیاه  سکع یایند ورد شپات

هدش مامت لوا زور ود ، تشاد نم اب هک ییاه

یارب مدز یم روز نم هچره نآ زا دعب و دندوب

لدبودر زا رتارف شا  هجیتن هملا، کم کی یریگ لکش

تفر یمن هلمج دنچ ِندرک .

زا مه ار وا مدیسرت یم ؛ شیارب مدوب نارگن

نیا لکش مه وا هک مدیسرت یم ؛ مهدب تسد

و دشکب ینتب راوید کی شدوخ رود دوش. هناخ

دنشاب شیاه  سکع طقف ، نوریب یایند اب شطابترا .

مدرگرب دوب رارق و متشاد تیلب حبص ادرف یارب

هک یداهنشیپ ِناجیه وهن نتفر ِناجیه هن اما

دنک بوخ ار حملا تسناوت یمن ، شدوب هداد ایرو .

هک یراوید یاه  تشخ ِنایم دوب؛ نیااج ملد

دندیشک یم ناشدوخ ِرود هناخ نیا یاضعا .

مدوخ رود فده یب و مدرک اهر ار ارفا تسد

مدز نوریب قاتا ،زا رخآرس و مدیخرچ .
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تفاب یم یزیچ و هلا رد دوب هتسشن نامام .

و درک یم چوک نامرهش زا تشاد مکمک امرس

دعب سِلا ِناتسمز رکف حاال،هب زا ًامتح نامام

!دوب

هتفگ یتقو دوب.زا نیگنسرس . متسشن شرانک

زا رتشیب ار شیاه مخا ، مدرگ  یمرب رتدوز مدوب

تفاب یم رتدنت و دوب هدیشک مهرد هشیمه .

و مراذگب شیاپ یور رس تساوخ یم ملد

دنچیپب نم یاهوم رود ، اوماک یاج هب شناتشگنا .

یمن شیاپ یور رگا ار مرس دش. رت گرزب مضغب

راوید هب شمدیبوک یم ، متشاذگ .

هدمآ مرس هب هچبالیی نیاراب تسناد یم ادخ

ثعاب ما یگدنز رد شروضح و ایرو کش یب دوب؛

موش رت ساسح و یساسحا دوب هدش .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دوب نیمه عاضوا ، مدمآ یم هناخ هب هک اهرت لبق

هک ادخ نیاراب،هب و مدوب یبیخلارت نم، اما

مدیشک یم باذع یتقو ره زا رتشیب متشاد .

اب منامشچ و تسشن نامام یاپ یور مرس

اب هک ییاه  تسد درک. هاگن شناتسد هب ترسح

و عاضوا نآ رد ارچ مناد یمن . دندوب هبیرغ نم

ایرو هک یناواب ؛ مدوب هداتفا ناواب ِدای لا، وحا

تشاد ار شنتفرگ شوغآ رد رگید کیراب ترسح .

کون دش،هب دیماان هک نامام ِناتسد زا مهاگن

یراکفا ِروصت وزا داتفا شا  ینتفاب یاه لیم زیت

یور مکحم ار میاه کلپ ، تفرگ لکش مرس رد هک

مدرشف .مه

بل . دندش رت ینآ هب منامشچ و دیکرت مضغب

مدرک وزرآ و متفرگ میاه  نادند نایم ار منیریز

دهد تاجن ارم نامام ِتسد .

یم تسد زا مراد دید یمن ارچ؟ دوب هدش محر یب

؟ مور

و مدرشف میاه  نادند ِنایم ار منیریز بل ی هشوگ

و هسوسو اب دش ثعاب دش، مبیصن هک یدرد

هک یردق نآ منک؛ رارکت ار نیاراک یرتشیب تردق
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مدرک سح مناهد رد ار نوخ ِیروش .

ی هنشت نم، و دوب نامام یاپ یور زونه مرس

چیه هک ییاه  شزاون ی هنشت . مدوب شتبحم

باال شتسد . متشادن ناشنداتفا قافتا زا یا هرطاخ

یارب هن اما دش ادج اوماک و لیم زا هرخ

یور تسشن شتسد . میاهوزرآ هب نم ِندناسر

داد هلصاف شدوخ زا ارم و درک مدنلب ما؛ هناشرس .

تفگ یتقو درک مهاگن یتح :

نزب گنز مهب یدیسر _.

هب تفر یم تشاد ؛ مدرک شلا بند رات یهاگن اب

لیطتسم نآ و شیاوماک و لیم و شقاتا تمس

اهر مرانک ار دوب هتفاب هک یا هراوق یب و دنلب

دوب هدرک .

شیادص . مفرط هب تشگرب ، شقاتا رد هب هدیسرن

دوب هتفرگ :

تس  هنوخزپشآ ِزیم یور . مدرک هدامآ یزبس تارب _.

نوشرب هرن تدای . هشرانک مه یشرت یاه  هشیش

یراد .

تخوس یم .مبل

زا لبق اما شقاتا ی هریگتسد یور تسشن شتسد

تفگ شندرک :زاب

شاب تدوخ بقارم _.
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درم !ملد

تشاد ار شدوخ نیگمغ گنر نم ِییاهنت

تشاد ار شدوخ نییآ دوب، رگید روج کی

دوب ندرُم معط ، نتفر یوب نم ِییاهنت

دوب ندرگ رود یبانط ّدر ما ییاهنت

دوب یدایز یمدش، رسدرد عقاوم یضعب

دوب یداعریغ توکس کی عقاوم یضعب

یمدش ردک یهام یب ِگنت هیبش یهاگ

یمدش رجفنم نابایخ رد عقاوم یهاگ

دوب میوربور یمدش، هنییآ کی رابره

دوب میولگ رد یناوختسا لثم رابره

درک یم دب راک یمدش، هچب عقاوم یهاگ

درک یم دگل ار مناهد یماددو شحف یه

یمدش نیشتآ سالح کی عقاوم یضعب

یمدش نیم نادیم ملد رد اه نامز یضعب

دوب نشور ِتیربک کی لثم عقاوم یضعب

دوب نم رد راد نماض یوقاچ کی دننام

یمدش رشتنم منوخ یوت یمس دننام

یمدش رشتنم منورد روآ کشا زاگ نوچ
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تسین مگ اه هچوک یوه یاهو رد ما ییاهنت

تسین مدرم ییاهنت لثم نم ییاهنت …

روپ میهاربا دماح زا:  رعش

مجنپ لصف ِنایاپ **

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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مشش لصف ""

یاه  نادمچ ِنایم نم، و دوب حبص هدزای ِتعاس
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،هب دندوب تکرح رد منامشچ ِلباقم هک یگنراگنر

هداد مایپ ایرو . متشگ یم مگنر هایس نادمچ لا بند

مراظتنا رد ود ِلا نیمرت لباقم و هدیسر هک دوب

تسا .

دسرب ات مدنام رظتنم و مدید ار منادمچ هرخ باال

وهب متفرگ ار شا  هتسد ، تسد ود .اب ملباقم

مدرک شدنلب یتخس .

هناخ راوید و ؛رد مدوب هدیباوخن ار بش مامت

مدیسرت یم و دندرک یم گنت ار مسفن یروجدب

دنریگب ار مناج و مراذگب مه یور مشچ .

مدوخ لا بند و مدرک دنلب ار نادمچ ی هتسد

مداتفا هار لا نیمرت ِیجورخ ِتمس وهب شمدیشک .

ادیپ یارب مدنادرگ مشچ دوب، یربا نارهت یاوه

دندرک ما هطاحا ناگدننار و ایرو ِنیشام ِندرک :

؟ نوتریسم ؟ مناخ تسبرد _

ی هرامش و مدیشک نوریب مبیج زا ار ما یشوگ

سفن  سفن داد. ار مباوج ًاروف . متفرگ ار ایرو

:یمدز

تمدید یممآ؛ مراد _.

شندید واب مدناخرچ مفارطا و رود ار مهاگن

مدروآ نییاپ ار یشوگ .

 شیاه بل یور یگرزب دنخبل ، دیسر هک یتقو
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هرهچما ِندید اب اما داد ژیسالم رنارپ . تشاد ،

ح شتروص و تفر تسد زا هتفر  هتفر شدنخبل

دیسرپ و تفرگ یرت یدج ِتلا :

؟ یبوخ _

یردق نآ ؛ مدوبن بوخ ًادبا الًو صا . مدوبن بوخ

منک ناهنپ ار مدب حِلا یمندش .هک

بل یور و دیواک ار متروص ی هطقن  هطقن شهاگن

ار یبشید مخز نآ االً متحا دش؛ فقوتم میاه

دوب هدید .

یلا وس رگید هک دیمهف هچ ای دش هچ مناد یمن

و تفرگ متسد زا ار نادمچ ی هتسد . دیسرپن

تفگ :

یم ؛ مدرک کراپ رترود ور نیشام یغولش رطاخب _

؟ یایب هدایپ ینوت

یجورخ زا هک یمک . مدش شهارمه فرح یب

میدیسر نیشام ،هب میتفرگ هلصاف لا نیمرت .

مدش راوس نم، و داد اج نیشام رد ار نادمچ .

نآهک زا لبق و تسشن نامرف ِتشپ دعب، یتاظحل

دوب نارگن شنحل و دیخرچ متمس دنک،هب تکرح

دیسرپ یتقو :

؟ هدش یچ _

نداد باوج یارب میاه بل . مدرک شهاگن راد هصغ
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دروآ متمس هب ار شتسد . دنتفرگن هلصاف مه زا

و تفرگ شتشم نایم ار خیهدزما ِناتشگنا و

نشور ار نیشام یشیامرگ  متسیس دعب، یا هظحل

دیسرپ هرابود و درک :

؟ هدش یزیچ ورس؟ یبوخ _

هن یانعم ؛هب مداد ناکت !رس

تشاد ینارگن زونه شهاگن و دشن عناق .

یم ملد دوب. هدرکن اهر بشید زا ارم ضغب

مدوخ هناخی هب مسرب رتدوز هچره تساوخ .

ح نیا ، دسرب هناخما هب میاپ رگا مدرک یم سح

یتمحز ره هب ار میاه بل یمدنک. اهر ارم دب، ِلا

متفگ و مداد تکرح دوب، :هک

هنوخ رتدوز میرب ؛ هتفرگ مکی ملد ؛ تسین یزیچ _.

فرح یب ، شدعب و درک مهاگن یا هظحل دنچ

تخادنا هار ار نیشام .

دندوبن دنفسا ِینایاپ یاهزور ِیغولش هب اه نابایخ

هناخما هب ندیسر یارب ار ریسم نیرتهب ایرو و

درک باختنا .

ار متروص نم . میدزن فرح نانچ نآ ریسم رد

بنجو وهب هرجنپ ی هشیش تمس هب مدوب هتفرگ

مساوح اما مدرک یم هاگن اهدمآو  تفر و شوج

هناخ ، هتسکش لد ردق نآ تقو چیه یمندش؛ ترپ
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مدوب هدرکن کرت ار نام .

یم ار منادمچ تفگ ایرو ؛ میدیسر هناخ هب دوز

متفر باال بات یب ار هناخما یاه هلپ نم، و دروآ .

ِندرک زاب ضحم وهب مدناخرچ رد لفق ار دیلک

هناخما ِلیاسو ِنایم ، یگنتلد ِرس زا مهاگن رد

دیخرچ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متفر هناخ لخاد وهب مدروآرد ار میاه  شفک .

و رود هب بیرغ و بیجع یتاساسحا اب متشاد

تشپ زا ار ایرو یادص هک مدرک یم هاگن مفارطا

مدینش مرس :
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؟ شمراذب اجک _

شمدید تسد هب نادمچ و متشگرب .

درک؟ یمن بوخ ارم حلا مه هناخ نیا دنکن

ورس؟ _

داتفا شیاه بل هب مهاگن .

؟ هدش یچ _

مامت . هناخ نیا هب مدوب هتسب ار مدیما مامت نم

رد ار ضغب و هدروآ ماود دوب، هک روطره ار بش

رد حبص نیاهک دیما هب مدوب هدرک هفخ میولگ

یم مکرت دب وحِلا سح و متسه مدوخ هناخی

.دنک

و رتشیب ، ضغب و تسشن میوزاب یور ایرو تسد

دش رشتنم میولگ رد رتشیب .

؟ ینز یمن فرح ارچ _

یمندش هتشادرب هنیسما یور زا ینیگنس نیا ارچ

؟

مدیشک یم غیج ، مداد یم هلصاف رگا ار میاه .بل

 کشا و دیکرت ضغب و مه یور ناش  مدرشف سپ

دنتفرگ هار میاه  هنوگ یور میاه .

یور زا شتسد درک؛ مهاگن بجعتم و تام ایرو

و دندروخ ناکت شیاه بل و دروخ رُس میوزاب

دز ادص ار ممسا .
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رفنتم . دنیبب ارم یور نیا نیاهک زا مدوب رفنتم

ییاجنآ هب مه ایرو اب نام  هطبار نیاهک زا مدوب

شاک دوب. هدیسر دوعسم اب ما هطبار هک دسرب

رگید ِتعاس دنچ ًانئمطم ؛ دورب مهاوخب هک یمدش

درک یم شکورف مدب یاه سح و یمدش رتهب .حملا

ارم زور وحلاو تفر یم ؛ تفر یم شاک طقف

دید یمن یلکش .نیا

زا یراک یا، هطقن نینچ هب ندیسر اب هشیمه

یارب درک یم .تالش دوبن هتخاس دوعسم تسد

چیه هک یمندش بوخ نم حِلا اما مندرک مارآ ،

مدش یم مه رت هناوید .

هک ییاج  نامه اج؛ نامه دوب هداتسیا ایرو حاال

نم هب دنام یم هریخ زجع واب داتسیا یم دوعسم .

شمارآ هب شا  ییوجلد و تبحم اب یتقو نم و

مدز یم رغ ردق نآ و مدش یم ریگ هناهب ، مدیسر یمن

دهد حیجرت رارق رب ار رارف هک شناج .هب

اما ؛ مسرب هطقن نآ هب مه ایرو اب متساوخ یمن

؛ منورد ی هتخورفارب ِورس ِندرک لر تنک دوب تخس

هتخیر مهب و هدروخرس دح نیا ات یتقو نآمه

.دوب

زا رت ناوتان اما دورب متساوخ یم ایرو زا دیاب

ندرک ادا ِیان یتح ؛ مدرک یم رکف هک مدوب یزیچ
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ار میاه بل یتخس هب . متشادن مه ار هملکاه

هب یمدق مین مدز. ادص ار شمان و مداد هلصاف

شنحل درک. مکرت ار نام  هلصاف و دمآ متمس

دوب یبصع یمک و نارگن :

؟ ینک یم ارچ هیرگ ؟ هدش یچ یمنیگ ارچ _

 تسد تشپ و مداتسرف نوریب عطقنم ار مسفن

متفگ یتخس وهب مدیشک میاه کلپ یور ار میاه :

اهنت مکی ماوخ یم .االن مینز یم فرح بش _

یممد حیضوت تارب دعب . هدشن یزیچ چیه . مشاب .

هتفر شیاهوربا ی هلصاف . تفرگ ار میوزاب هرابود

دندش یم رتمک و مک هتفر :

یچ وگب االن نیمه ارچ؟ هگید بش یچ؟ ینعی _

هدش .

هب . شا  یبصع ِنحل و ادص ِیپ تفر مساوح

ی هلصاف اما دنتشاد ینارگن ؛ مدرک هاگن شنامشچ

مراک هب رتشیب هظحل نآ شیاهوربا هدشی ِمک

مه میوزاب یور شناتشگنا ِراشف یمدمآ.

دوب ترپنک  ساوح .

لصأتسم یروجدب . مدش جیگ هظحل کی یارب

یدیدج میمصت منهذ و مدرک شهاگن . مدوب

یب اما درک رپ ار مدوجو مامت دیدرت . تفرگ

میوگب دوب رارق ، دندروخ ناکت میاه بل ، رایتخا
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متفگ شیاج هب اما :"ورب"،

نک ملغب _.

تفرگ گنر لبق، زا شیب شهاگن رد بجعت .

هدش رات ِهاگن ات مدز کلپ . دندش تشرد شنامشچ

دندیزرل میاه بل و دوش فافش یمک :ما

ایرو نک ملغب _.

دیدرت اب شناتسد دوب. متروص هب نانچمه شهاگن

دندوب عطقنم و هاتوک نم، یاه  سفن . دندمآ .باال

ما هطاحا هک ییاه  تسد دوب؛ شیاه  تسد هب مدیما

یارب منک ادیپ یتصرف نآهک زا لبق و دندرک

شیاهوزاب ِنایم ، هداتفا قافتا هک هچنآ شزادرپ

مدوب .

مشوگ رانک درک. ترپ ار مساوح شناوزاب ِراشف

تفگ :

تسین یچیه ؛ شاب مورآ _.

میاه بل و شا  هناشرس یور مدرشف ار ما یناشیپ

دندرک لمع هنارسدوخ مه :زاب

نک ملغب رت مکحم -!

یعم ال قیاقش #
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درکن یرییغت چیه شناوزاب راشف ، هظحل دنچ یارب

مدز؛ یم واپ تسد خزرب رد متشاد نم، و

اجک هب یمدنک ملصو متسناد یمن هک یخزرب !

شا  هناشرس یور رتشیب و رتشیب ار ما یناشیپ

یراودیما ِنایم هک یا هظحل نآ تسرد و مدرشف

گنترت ار ششوغآ مدش، یم یراک  ساپ یدیماان و

درک رتشیب ار شناوزاب راشف .و

هلصاف نکمم یاج ات میاه کلپ دش. سبح مسفن

ِمهرد ِطوطخ ، مدید یم هک یزیچ اهنت . دنتفرگ

دوب شنهاریپ .

یتح هک دنتفرگرب رد ارم یروط نیاراب شناتسد

متشادن مه ندش هباجاج و ندروخ ناکت ییاناوت .

یم ساسحا ًامامت ار شا هنیس ی هسفق تاکرح

گنترت نم یاج ، تفرگ یم هک یمد ره .اب مدرک
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.یمدش

نآ مزغم ِهجوت و دنداتفا مه یور میاه کلپ

فوطعم درد و یقمع ِسح یاه  هدنریگ یور هظحل

.دوب

راصح . متساوخ یم هک دوب ینامه ششوغآ

یم مدوجو هب هک یتیاهن یب ِسح نآ و شناوزاب

ورس یاه خأل ِمامت هک دوب ینامه ًاقیقد ، تخیر

درک یم رپ ار هتفشآ .

مدرک یمن مه قهقه یتح دوب. هدمآ دنب هیرگما .

بوخ هچ یمندز. فرح ایرو هک دوب بوخ هچ

تفر یمن ما هقدص  نابرق تیعضو نآ رد هک .دوب

زیچ؛ همه هظحل نآ رد دوب بوخ ردقچ الً صا

یندرکن رواب و بیجع ِبوخ روج .کی

و مک شناتسد ِراشف هک تشذگ ردقچ مناد یمن

هب ات ششوغآ رد مدنام یردق نآ اما ؛ دندش رتمک

مدیسر شمارآ .

یب و ریخأت نم،اب و داد ما هلصاف ششوغآ زا

ِتروص و مداد هلصاف مه زا ار میاه کلپ لیم،

وهن تشاد مخا ؛هن مدید ملباقم ار شیاناوخان

،رپ بجعتم درک؛ یم مهاگن تشاد طقف . دنخبل

لا .ؤس

ششوغآ رد هک ینامز  تدم ِمامت ؛ متشاد مک اوه
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ِمد . مشکب سفن مظنم مدوب هدرک شومارف ، مدوب

ِتروص زا مهاگن و متفرگ یعطقنم اما قیمع

ی همکد یور ؛ نییاپ داتفا و دروخ رُس ایرو،

شنهاریپ .

و فرح یب دوب. هتفرگ ما هکسکس ، عاضوا نآ رد

هظحل دنچ و شلباقم مدوب هداتسیا ، شنکاو یب

هنیسماباال ی هسفق و مدیشک یم "ی نیه " کیراب،

مداد هب هک دوب هیضق نیمه ، هتبلا و دیرپ یم

دیشک بآ، ِندروآ ی هناهب هب ار ایرو هکارچ ؛ دیسر

هناخزپشآ تمس .هب

رد درک. زاب ار لا چخی ِرد دش؛ شهارمه مهاگن

خیلا نتفر زا لبق و متشادن یزیچ چیه لا چخی

ناکچ بآ لخاد وزا شتسب . مدوب هدرک شا

و درک زاب ار کنیس ِبآ ِریش . تشادرب یناویل

ناویل دعب، و دورب یا هظحل دنچ بآ داد، هزاجا

زا یتقو زا هک ینم ِفرط هب دمآ و درک رپ ار

زج و دوب هدرب متام ، مدوب هدش ادج ششوغآ

دوب شدوخ هب فوطعم نآمه هک منامشچ ِتکرح ،

متشادن یرگید تکرح چیه .

ِکنخ ی هندب ات مناتشگنا و ملباقم تفرگ ار ناویل

نیرخآ و مدیشک رس ار بآ . دنتفر باال ناویل

زا میاه  هکسکس ، مداتسرف نییاپ هک ار شا  هعرج
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دش هتفرگ .رس
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وحملا تفرگ متسد زا ار هدش خیلا ِناویل ایرو

دیسرپ :ار

؟ یبوخ _

ِساسحا . مدوب بوخ اما دوب بیجع . مدوب بوخ

زا رگید اما دوب هدننک جیگ یمک متشاد هک یدیدج

یبشید ی هدننک  هناوید و حاضتفا یاه سح نآ

یور یریچ هک دوب نیا شلقادح ؛ دوبن یربخ

درک یمن ینیگنس هنیسما .

یمک ارچ، غورد . مدنار شوگ ِتشپ هب ار میاهوم
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و مدرک زاب بل یتخس هب . مدوب هدش بذعم

متفگ :

عقاو رد نم... ... مبوخ _...

مهاگن ! تسرد هلمجی کی ِنتفگ هب مدشن قفوم

متساوخ یم و متخود شنامشچ ،هب هاتوک ار

هک منک جرخ یدعب هلمجی یارب یرتشیب زکرمت

دیسرپ :

 هنوخ یدرگ  یمرب یتقو یمهنک؟ تتیذا هراد یچ _

یش؟ یم یلکش نیا هک یمهنک تتیذا یچ نوت !

یم عمج لبق زا رتشیب ار مساوح شا، یدج ِنحل

هتفر میقتسم دوب؛ هدرک مبرطضم شلا وس درک.

یبنآهک نم، و یلاما حدب ِعوضوم ِلصا رس دوب

مدوب هدنام هریخ ، میوگب شیارب دیاب هچ منادب

شندرگ یور ییاج .هب

یور تسشن درک؛ بلج ار مهجوت شتسد تکرح

هب شناتشگنا هک یراشف اب نامزمه و میوزاب

دیسرپ ، دندرک دراو میوزاب :

یمنیگ؟ یچیه ارچ سپ _

مدش هریخ شنامشچ هب دمآ. دنب ما هکسکس .

دوب هناتسود اما یدج شهاگن .

مه ِرس ِتشپ ار هملکاه ًاروف و مدیدزد ار مهاگن

مداد شلیوحت و مدرک فیدر :
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دوب هتفرگ ملد مکی . تسین یزیچ _.

ِضحم ؛وهب شندرک هاگن هب درک مراداو شتوکس

تفگ ، داتفا شنامشچ هب مهاگن :نآهک

تسین یزیچ وگن . تسه یزیچ هی . هگید !_هن

متروص هب نانچمه شهاگن اما درک اهر ار میوزاب

:دوب

ورس؟ دآ یمرب تارب نم ِتسد زا یراک _

یا هظحل نامه ًاقیقد دوب؛ هدش مالمی شنحل حاال

تسرد ار شراک تشاد درک، یم ییوجلد دیاب هک

یمداد ماجنا .

دوب هدش ادیپ یسک ًاعقاو ؟ مدید یمن هک باوخ

؟ دمهفب دیاب، هک یروج  نامه ، هظحل ره ارم هک

ِدصقم نیاراب و زیم یور تشاذگ ار ناویل

شناتسد یمارآ هب . دندوب میوزاب ود ره شناتسد

ملد هک یا هزادنا نآ هب شیادص و داد تکرح ار

تشاد تیامح و ینارگن درک، یم بلط :

یم تتحاران یزیچ یمهنک؟ تتیذا یسک نوااج _

هتفا یم یقافتا یمهنز؟ تهب یفرح یسک هنک؟

؟ هزیرب تمَهب هک

زا رتهب ار ندیسرپ ردقچ . مدرک شهاگن راد هصغ

ار نداد باوج نم، اما دوب! دلب یرگید سک ره

متسناد یمن الً !صا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

شناهنپ و هتخیر مدوخ رد ار درد نیا یردق هب

دوش یم روطچ متسناد یمن یتح هک مدوب هدرک

الً صا مندنام فرح یب و شتفگ یسک یارب

کی ؛ تشذگ ردقچ مناد یمن . دوبن مدوخ ِتسد

دیشک تسد ایرو، هک رتشیب ای هقیقد ود ، هقیقد

درک ضوع ار عوضوم و نم زا نتفرگ باوج :زا

؟ یدروخ هناحبص _

هن ینعی ؛ مداد ناکت رس ریخأت !اب

تفگ و درک میاهر :

هی ینوت یم مایب .ات مریگب یزیچ هی _یممر

؟ یراذب ییاچ

تقفاوم یانعم هب نیاراب ؛ مداد ناکت رس مه .زاب

تفر رد ِتمس :هب

یممآ دوز _.

اب ارم و دز شبیغ ، هیناث دنچ زا رتمک دعب،رد و

تشاذگ اهنت دوب، هتخاس میارب هک یدیدج یایند .

یعم ال قیاقش #
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رد نم و تشگرب ایرو دعب، ی هقیقد تسیب ًادودح

ضوع ار میاه  سابل . مدرک تسرد یاچ ، تدم نیا

متسش ار متروص و تسد و مدرک .

دوب شهارمه مه یدیرخ ِنولیان دوب. هتفرگ نان

هگن هناخ رد یزیچ نیاهک زا مدش هدنمرش

دیع،هب الت یطعت زا لبق هشیمه . مدوب هتشادن

مدش یم رود هناخ زا یا هتفه ود_هس نیاهک یاوه

رپ نتشگرب عقوم هک مدرک یم خیلا ار لا چخی ،

هتشذگ فرصم خیرات یاه  یکاروخ زا دشابن .

ما هناخزپشآ دراو هک مدرک هاگن ایرو هب فرح یب

دوب هتشگرب شنحل و ادص هب ًاددجم رناژی :دش.

هدب مهب هبات ._هی

دراو شرس تشپ و مدیبنج مدوخ هب ًاروف

رتناک یور ار شیاهدیرخ تشاد . مدش هناخزپشآ

ار یطسوتم هباتی و مدرک زاب ار تنیباک دیچ. یم

شتسد ؛هب فرظ و تساوخ وقاچ . مدیشک نوریب
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تفگ هک مدناسر :

هبات ِلخاد زادنب تمحز یب ور هرک _.

ایرو و مدش شا  هتساوخ ِنداد ماجنا لوغشم نم

درک درخ ار اه سیسوس .

ندرک خرس هب درک عورش دوب؛ هدش بآ هرک

هدز هیکت فرح یب نم، و هدش هقلح یاه  سیسوس

مدرک یم شهاگن و ملا چخی هب مدوب .

هتفر  هتفر نم و دوب شراک هب لوغشم توکس ،رد

هاگن شناوزاب هب دش. مدیدج یایند ِترپ مساوح

هدناسر ما هتساوخ هب ارم هک یناوزاب نامه ؛ مدرک

دندوب .

خِیلا یاج دوب. بیجع یمک نام  نایم ِتوکس

هک ییاه  هتفگان یمدش؛ سح هتفگان یاه  فرح

دوب هدشن ناش  نتسناد ریگیپ نم، ِتوکس اب ایرو

مدوبن دلب زور نآ ارات ناش  نتفگ مه نم .و

تمحز یب هدب ور غرماه  مخت _.

یددع شش ی هتسب و لا چخی زا متفرگ هلصاف

مدناسر شتسد هب ار غرم  مخت .

وهب مدنک نان هکتیا دوب. هدش زاب میاهتشا

یا هزادنا هب ار ناناه شدعب و مدرب مناهد ِتمس

ِدبس ِلخاد و مدز شرُب مدز، یم شرُب هشیمه هک

متشاذگ .نان
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ِغارس متفر و مدرک هدامآ ار یروخاذغ فورظ

اذغ زا دعب ، ینیریش هبعجیا ندروآ ،اتاب منادمچ ،

منک ییاریذپ ایرو .زا

دز میادص و زیم ِتشپ تسشن ایرو :

هدشن درس ات ._ایب

نیا رد سلااه هک یراگنا ؛ شروضح دوب یروط کی

درک یم یگدنز نم، واب هناخ .

اذغ میارب . متسشن خیلا ِیلدنص یور و متفر

حِلا نم دش.حِلا لوغشم مه شدوخ و دیشک

و مشاب منهج رد زورید هک راگنا دوب؛ یبیجع

دوب؛ هدرک مجیگ توافت نیا و تشهب رد زورما

حوضو هب بشید روآ باذع تارطاخ هن هک یروط

یاه  هظحل ِسمل زا یمدش وهن یمدمآ مدای

مربب تذل دیاب هک روط نآ زورما ِبوخ .

یزیچ نم هن . میدروخ ار نامیاذغ توکس رد

عمج ار زیم مدادن هزاجا شدعب . ایرو وهن متفگ

یاچ ناجنف ود واب مدرک شا  ییاریذپ ِیهار دنک.

مندید .اب متفر شغارس هب ینیریش یفرظ و

یور ًامامت شهاگن . تشاذگ رانک ار شا  یشوگ

و طسو ِزیم یور متشاذگ ار ینیس دوب. متروص

مدید متروص هب نانچمه ار ایرو هاگن و متسشن .

اما منزب فرح شیارب تساوخ یم ملد شتقیقح
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هک مدیمهف یم . متسناد یمن ار شروطچ و اجک زا

و روعش هب ددرگ  یمرب ، شندیسرپن رتشیب تلع

ار اه ناجنف زا یکی و مدش دنلب میاج .زا شبدا

مود ِناجنف نتشادرب واب متشاذگ ایرو یارب ،

و متسکش ار توکس و میاج رس متشگرب

دوب رت تحار مدوخ یارب هک ییاج زا ار عوضوم

مدرک عورش :

ِعوضوم نوم  هنوخ مگب،وت ماوخب ور شتسار _

هرادن دوجو نم ِندرک تحاران یارب یحضاو .

یعم ال قیاقش #
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مداد همادا و مدش هریخ یاچما ناجنف :هب

مزونه . همرکف هنم،هب ِنارگن ؛ هیبوخ نز مردام _
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مندش ادج سلا،اب همه نیا زا دعب ، هزونه هک

ی هیودا و یزبس یلک مارب هشیمه . هدموین رانک

ره . مرایب مدوخ هارمه هک یمهنک هدامآ یگنوخ

ور نم عالهقی دروم یاهاذغ طقف یممر، راب

و تکاس . هیبوخ درم مه مردپ یمهنک. تسرد

یعوضوم اب هطبار رد یمدآ شیپ مک ؛ هفرح مک

یتح . هشاب هتشاد تفلا خم ای هنک رظن  راهظا

مدش لوبق نارهت ، هتشر باختنا زا دعب یتقو .

رگا مه قفاوم . مندش ادج اب تشادن یتفلا خم

وت مک یلیخ هشیمه . دادن نوشن یتفلا خم ، دوبن

نوم  هنوخ زا یلیخ شراک ِلحم ؛ شمدید میگدنز

دنچ راب، هی هتفه ود_هس . تسه و هدوب رود

هک یراب ره یمهنک یعس یلو . هنوخ یمدآ یزور

هنوسرب ور شدوخ ، نومرهش هب مدرگ  یمرب .

مدرک هاگن ایرو هب هاتوک ، مدیسر هک نیااج .هب

ِتبثم ِتلا ح نآ و درک یم مهاگن هناتسود

ناجنف . نداد همادا یارب درک یم ممرگلد شتروص

مدرک هفاضا و مدناخرچ مناتشگنا ِنایم :ار

سیلا دنچ نیاهک ؛اب متفگ تارب هک مه ارفا _زا

و ینتشاد  تسود تدش هب اما هنم زا رت کیچوک

و هیساکع قشاع . هیبوخ یلیخ رتخد . هتبحماب

همرگ شاه  سکع اب شرس ادخ ی هشیمه .
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تحار یخِلا اراب اه بوخ ؛ مدرک توکس ، یناهگان

ملد الت. کشم زا نتفگ دوب تخس اما مدوب هتفگ

بارخ هب رجنم هک منزب فرح یروط تساوخ یمن

تشپ تساوخ یمن ملد ًادبا دوش. ما هداوناخ ِندرک

هتفگن مه حاال نیمه و منک ییوگدب ناشرس ،

یروط ار وحملا سح دیاب . متشاد نادجو  باذع

زا نتفگ دب ِنودب هک مداد یم لا قتنا ایرو هب

دوش المت کشم هجوتم ما، هداوناخ .

فرح هب ًاددجم و مدیشون یاچما زا یا هعرج

مدما :

؛ هبوخ حملا لوا ِزور طقف مدرگ  یمرب هک راب _ره

هسفق مارب هنوخ شادرف .

مدرک ضغب :

ی هنوخ مدرگرب و هشب مومت رتدوز داوخ یم _ملد

هن . مریگ یم نادجو  باذع ساسحا نیا وزا مدوخ

تسین الً صا ؛ هشاب یدب ِردام ، مردام .نیاهک

راگنا ، مردپ مه شدوخ مه اما هبوخ یلیخ ادخب

دیاش . دنتشاذگ خیلا ور نم دوجو زا تمسق هی

اما هنم زا لکشم دیاش ما. یتاساسحا یلیخ نم

خهیلا میگدنز وت اهزیچ یلیخ یاج منک یم سح .

هداد اهب تقو چیه محور یاهزاین هب منک یم سح

هک تسه منورد یورس هی منک یم سح . هدشن
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هک یورس هی . هراد دوبمک ، هیصاع ، هدشن هدید

زا تبحم و شزاون لا بند و هدید بیسآ روجدب

هسر یمن شهب یتقو اما ؛ هشا  هداوناخ ِبناج ،

یمهنز بیسآ شدوخ هب . هزیر یم مهب یروجدب .

داوخ یمن ور شدوخ یمدآ. شدب شدوخ .زا

هش خالص شدوخ زا داوخ یم شلد .

دشن اما مهد تروق هرابود ار مضغب مدرک یعس ،

میادص و درکن یا هقافا ، مدیشون یاچ مه هچ ره

دنازرل :ار

یمهش رادیب ورس نیا ، هنوخ مدرگ  یمرب یتقو _،

ح هک هنیمه یارب یمهد. میرارف و هشک یم باذع

موود منوت یمن هک هنیمه یارب یمهش. دب ملا

مرایب .

هدشما خیلا ِناجنف هب هریخ و متفرگ یسفن

مداد همادا :

یمنهش هک تسرد ، هرذگ یم یچ ره مدش؛ هتسخ _

هراد خالٔ نیا هک راگنا یمهش. مه رتدب چیه،

هریگ یم ور مولگ هراد یمهش. رت گرزب زور .ره

مه یتقو . مراد نتشگرب یاوه ما، هنوخ وت یتقو

ردپ یمهنک. ما هراچیب نادجو  باذع مدرگ  یمرب هک

یمن یدب مهب و نتسه یبوخ یاه مدآ نم ردام و

مدب نم ًامتح هک یممگ مدوخ اب شا همه ننک، .
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متفرعم یب منک یم سح . مراد یلکشم نم ًامتح ،

یمهنک هناوید ور نم نیا و یدبما رتخد ، مرکشان .
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نآ رد ندرک هیرگ زا مدوب رفنتم . تسکش مضغب

مسفن هار ، تسکش یمن ضغب نیا رگا اما هظحل

یمدمآ .دنب

مدرگ  یمرب هک هعفد نیا یممگ مدوخ اب شا همه _

یممش یبوخ رتخد هعفد نیا منک. یم ناربج

یمهش رتدب لبق زا عاضوا هعفد ره اما ؛ نوشارب

 هناهب و نیرتدب نیاهک ِنادجو  باذع اب نم و

مدوخ ی هنوخ هب مدرگ  یمرب مایند رتخد نیرتریگ

نم حِلا هرابود ات یمهرب نامز یلک راب ره و
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هش بوخ .

متخادنا ار مرس و متفگ مه ار هلمجما نیرخآ

ایرو هب متسناوت یمن یتح . مدرک هیرگ و نییاپ

هناوید نیا تفگ یم شدوخ شیپ ًامتح منک. هاگن

هن هک دوب یقاب شرکش یاج !و تسیک رگید

یزیچ یمداد؛ ناشن یشنکاو وهن یمدز فرح

متشاد زاین شهب تدش هب هظحل نآ .هک

هک دوب تسرد دوب. هداد منیکست یمک اما نتفگ

رتشیب تساوخ یم ملد اما مدوب هداتفا هیرگ هب

میوگب .

دوب هدروخ نیمز هک جنپسهلا ورس نآ مدش ،

تساوخ یم شلد و دوب هتشادرب مخز شیوناز

دنک ششزاون و زان نامام :

مردام یمدش، میزیچ هی یتقو تساوخ یم _ملد

هشیمه اما نشب بوخ هک هنک سوب ور ماه مخز

ایب مدروخ نیمز هک هدوب مدوخ ریصقت تفگ یم

هدموا مرس .الیی

هتفرگ جنپ ی هرمن هک سهلا تشه ورس نآ مدش

هدرک شا  هرخسم یباسح هسردم رد هچباه و دوب

دندوب :

یم یتحاران اب هسردم زا یتقو تساوخ یم _ملد

یلا کشا هگب مهب هنک. مشزاون هنک. ملغب ، هنوخ مآ
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یم شومارف و نرذگ یم دب یاه  هظحل هگب . هرادن

هب هدش مک ما هرمن هگا تفگ یم مهب اما نش؛

صا ؛ مدوب کیچوک نم . همدوخ یتیلؤسم یب رطاخ

هیچ تیلؤسم متسنود یم هچ !الً

هچبی ،اب هچوک رد هک هدسهلا ورس نآ مدش

هدروخ کتک دوب هدش شیاوعد اه، هیاسمه زا یکی

هناخ هب دوب هدمآ ضغب ورپ مدوب :

مدوب هدید  بیسآ و یکاش یتقو تساوخ یم _ملد

مهب یهاگ . هنیشب ماه  فرح یاپ هنک. تیامح مزا

تیمها اما . همتشپ هدش روط ره هگب هدب. قح

دای مکمک هگید درک. یمن مارب یراک و یمنداد

طقف هیفاک . شانودلگ لثم یکیما منم متفرگ

هک هنک کچ هیفاک ؛ ماذغ و بآ هب هشاب شساوح

هب یزاین هگید شا  هیقب ! هسب نیمه و هبوخ ماج

یم گرزب دوخ هب دوخ شدوخ و هرادن یگدیسر

اب ماهزاین هنرگو هورَس ممسا طقف نم اما هش.

مه بشید نیمه نم . هراد قرف شاهایگ و لگ

هدنز و مدرم راب رازه هنک. ملغب تساوخ یم ملد

مرس یور هراذب ور شتسد هظحل هی هک مدش

...اما

 هیقب تسین بخ.المز یلیخ ورس... بخ یلیخ _

یگب ور شا .
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ناشن هرخ هکباال یشنکاو و ایرو هب هجوت یب

ار مناتسد و مدرک اهر ار ناجنف دوب، هداد

هیرگما . متسیرگ یاه یاه و متروص یور متشاذگ

؛ مدرک یمن هیرگ نم طقف هک ارچ دوب دنلب یدایز

مه هدسهلا و سهلا تشه و جنپسهلا ورس

دنتخیر یم کشا میاپ مه دنتشاد .

یم هک هیرگ . رتشیب مبل و دوب هدش کشخ مناهد

مخز نآ یاج ، میاه بل یگدیشک رطاخ ،هب مدرک

زاب رس دوبن مهم میارب و تفرگ یم درد یبشید

مکیدزن ، یذغاک ِلا متسد اراب ایرو اما ؛ شندرک

درک :

ًافطل شاب مورآ ورس. دموا نوخ تبل _.

جنک شدرشف و درک عمج ار لا متسد شدعب و

.مبل

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#220



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

شمدرشف مدوخ و شتسد زا متفرگ ار لا متسد

اما ار مدازآ ِتسد . هدرک زاب رس ِمخز نآ یور

و درشف شتشم نایم ار مناتشگنا و تفرگ ایرو

تفگ :

یمید باذع ور تدوخ یراد یدوخ ._یب

ال ماک ینز، یم فرح شزا یراد هک ینادجو  باذع

هک هیعیبط . سهتلا شش و تسیب وت . ههابتشا ً

تمورآ رتشیب هک داوخب ور یا یگدنز نوا تلد

داوخ یم ساسحا و هجوت تلد هک هیعیبط .هنک.

هک یطیارش هب هجوت اب تاهراتفر همهی ادخب

 هگید سک ره . هیعیبط ینز یم فرح شزا یراد

یلیخ ، عضو الً صا دیاش دوب وت یاج هگا یا

مامت اب ینک یم تالش یراد وت اما یمدش. رتدب

ینک رارقرب ور لداعت ، یشک یم هک یباذع .

دوب هدش عورش زاب ما هکسکس اما دمآ دنب هیرگما .

هک ییاه هملک ات مدوب هدنام هریخ ایرو یاه بل هب

 یمخز ِحور یور یمهرم درک، یم زرد ناش  نایم زا

دشاب .ما

نیا ِرس دیابن . یتسین یدب رتخد الً صا _وت
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ور تدوخ دیابن دب. یگب تدوخ هب هیضق

هیعیبط الً ماک تاهراتفر . یکلا ینک شنزرس .

نوا هب هنوخ .زا نوریب مدز مردپ ی هنوخ زا منم

 هراجا هب مداد نت و مدنک لد تاناکما و یگرزب

مه الً صا و تیربک یطوق هی وت ینیشن

هنوخ نوا وت نم حِلا نوچ . متسین نومیشپ

یجاح نوااج. دوب باذع رد محور . دوبن بوخ

تسیب نم اما مدرگرب داوخ یم هزونه هک مزونه

شمارآ لا بند هک هیعیبط . هملا س تشه _ تفه و

ندرک مومت یارب منک ادیپ ور ییاج و مشاب

ینووج و ینووجون و یگچب وت هک ییاه  باذع

مدیشک .

و داتفا نییاپ و دروخ رُس مبل رانک زا متسد

داد همادا منامشچ یور شهاگن ِظفح ایرو،اب :

یارب دیابن . ینم لثم ماوت ورس. ینیمه ماوت _

منوا . ینک شنزرس ور تدوخ نتساوخ شمارآ

اب هک یباذع . هدنب مین هک یشمارآ ؟ یشمارآ هچ

ًافطل سپ یمنهش. مومت مه هنوخ زا ندش رود

وت هک یقافتا یارب و نکن یروخدوخ هگید

 باذع همین و هفصن شمارآ و یتسین شرصقم

ریگن نادجو .

دنتشاد تقیقح شیاه  فرح و دوب هناعطاق شنحل .
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داد همادا اما درک اهر ار متسد :

هک مینک یگدنز زور دنچ هرارق اهام هگم _

مه شا  هیقب تباب ؟ هتشذگ یلکش نیا شفصن

میرادن یدیما .

زا ربخ شا هلمج . مدرک هاگن شردک ِنامشچ هب

ح نیا .اب تشاد نایرج شنورد هک دوب ینافوط

تفگ یتقو دوب رتراودیما شنحل :لا

نوماه  هتساوخ و نوملد و نومدوخ یارب هشتقو _

میتسنوت دیاش ؟ مولعم اجک .زا مینک یگدنز

شا  هیقب دیاش ؛ میریگب یگدنز نیا زا ور نومقح

بوخ هشیمه یارب نوملا ح دیاش . دوبن دب ردق نیا

.دش

 هناعطاق ِنحل نامه واب تشادرب بقع هب یمدق

تفگ شا :

ورس رفس میرب _!

داد همادا و مدرک شهاگن فرح :یب

یخلا و رکف نودب و هغدغد یب هتفه هی میرب _

مینک یگدنز .

درک یم رود نم زا ار دب حِلا تشاد شداهنشیپ .

میرب بشما نیمه _!



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#221

ات اما دوب؛ حبص هس تعاس ، تکرح یارب نامرارق

نیشام لخاد ار لیاسو و دیایب ملا بند هب ایرو

نیزنب ًاتیاهن و میوش تکرح ی هدامآ ، میهد اج

دوب هدش حبص راهچ تعاس ، میتفیب هار و مینزب .

دوب؛زا یبیجع ،حِلا دادماب نآ رد اما نم حِلا

هدرک کوک ار ما یشوگ ِتعاس هک ود تعاس نامه

ار رفس ِکاس هک یتقو هچ ندش، رادیب یارب مدوب

هچ و مدش یم رضاح هک یتقو هچ ، متسب یم

یاچ زا مدرک یم رپ ار کس فال متشاد هک یتقو ،

دنیاشوخ ِیروابان روج کی ؛ مدوب روابان .

هک ییاه  نامز نآ ًاصوصخ ؛ مدوب هتفر دایز رفس

کی سیلا لقادح هک مه اهرتدعب . مدوب یهاگباوخ

اما میتخیر یم رفس ی همانرب شرآ و لگهام اب راب
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نیا مناد یمن و تشاد قرف ناش مامت ،اب یکی نیا

شندوب یناهگان و ینیبشیپ لباقریغ تباب قرف،

ایرو اب ندش رفسمه رطاخب .دوب،ای

دوب شا  یگدننار هب شساوح ایرو دوب. کیرات اوه

شوگ یقیسوم ما،هب یلدنص هب هداد هیکت نم، و

هدشن سولا چ هداج یدورو دراو ، زونه . مدرک یم

تفگ و درک مهاگن هاتوک ایرو هک میدوب :

منک عطق ور گنهآ یمدآ، تباوخ ._هگا

متفگ و متسشن فاص :

یمندآ مباوخ _.

نامه و دوب یعوضوم ریگرد منهذ عقاو رد

مدرک شحرطم هظحل :

هک هنیا مروظنم یمندآ؟ شیپ یلکشم ینئمطم _

یوال؟ دایب هشناپ یسک وهکی

و درک مک ار شخپ حلا رد ِیقیسوم یادص

تفگ :

متفگ شهب یممر. مراد هک مداد ربخ یجاح _هب

سک ،هب ماجنوا نم هنودب . مماتسود زا یکی اب

تحار تلا یخ یمنهد؛ دیلک یا هگید .

متفگ و متشاد ینارگن زونه شحیضوت دوجو :اب

ندرگ  یمرب ادرف اضر و لگهام _.

تخادنا هدنخما هب شباوج :
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هب شرفس یادرف اضر ینک یم رکف ًاعقاو _وت

مشلا؟ یمدآ یمهش اپ لیزرب

درک هفاضا ایرو و منک لر تنک دشن ار هدنخما :

هشاب رارق یروجنیا . یسرتب یچیه زا داوخ یمن _

شوخ هک تهب یشاب هتشاد سرتسا یزیچره رس

چیه رود؛ زیرب ور تاه یخلا و رکف . هرذگ یمن

یمندآ شیپ یلکشم .

شیاج وهب مزیرب رود ار یفنم راکفا مدرک یعس

ناشندنارذگ حلا رد هک یناجیهرپ یاه  هظحل زا

هشیمه ، سولا چ هداج یدورو . مربب تذل ، میدوب

ییاه  هزاغم ؛ شوخ رناژیوحیلا زا دوب رپ میارب

یرتشمرپ و دندوب زاب زور هنابش زا یتقوره .هک

ما ییاوه یاه هار و مدیشک نییاپ یمک ار هشیش

کنخ و بوطرم یاوه زا یقیمع مد هب ،ار

مدرک توعد .

و یغولش نآ زا لقادح دوب؛ تولخ ًاتبسن هداج

رد شیاه  سکع هک دیع لوا یاهزور ِکیفارت

دوبن یربخ یمدش، شخپ یزاجم یاه  هکبش .

هب یهاگهگ نم، و دوب ور هبور هب شهاگن ایرو

رب ینبم یتلا ح رگا ات مدرک یم هاگن شخر مین

مهد ماجنا یراک ، مدید شتروص رد یگدولآ باوخ .

ما هنافاکشوم یاه هاگن ِتلع ، هقیقد دنچ زا دعب اما
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تفگ و داد صیخشت :ار

یممگ دایب مباوخ _!

متشادرب شرس زا تسد و متفر ور .زا

اما تشذگ یم نامتکرح زا یتعاس کی نیاهک اب

هچره چیه، هک درک یمن  شکورف هیلوا ناجیه نآ

یمدش مه رتشیب ، میتفر یم شیپ .

مدش؛ هریخ ایرو هب مه زاب دعب، ی هظحل دنچ

شندوب رادیب و باوخ صیخشت یارب هن ،نیاراب

ِندرک رواب یارب ، شروضح ِندرک رواب یارب هکلب

دوب دلب شدوخ طقف زوراه، نیا هک یبوخ حلا

دنک شداجیا نم .رد

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #

#222
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متفگ هتساوخان و مدوب هریخ شا  ینیب سوق :هب

یم ور هار نیمه میتشاد شیپ هام دنچ هتدای _

صرح ردق نوا ؛ میدوب داشرف نیشام ؟وت میتفر

ینز یمن فرح هملک کی ارچ هک تتسد زا مدروخ !

دیدنخ :

هی وت گندلا اتود اب هک یزور نومه ؛ همدای _هلب

یمیگ ور یدوب نیشام !

یمدمآ مدای یتقو مه زونه دوب! یسنجدب بجع

تلا جخ ، هدینش مکلا و مامت ار هملا کم نآ هک

عورش ِیزاب هرطاخ مدرک یعس سپ ؛ مدیشک یم

همادا رگا دوبن مولعم هک ارچ منک؛ مامت ار هدش

میور هب ار ییاهزیچ هچ تسا رارق میهدب

دروایب !

دوجو واب هرجنپ تمس هب مدناخرچ ار مرس

ندینش وزا مدیشک نییاپ ار هشیش اوه، یامرس

یاوه . مدرب تذل دوب، نایرج رد هک یبآ یادص

یاه مد . تسشن میاه  هنوگ یور ، بوطرم و درس

هداج زا تمسق نیا مدرک وزرآ و مدیشک قیمع ،

دشاب راد همادا .حاالحاالاه

؟ تسین تا هنسرگ _

متفگ و شفرط هب مدیخرچ :
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مکی _!

یتعاسدنچ هک مدوب هدروخ ار ماش دوز ثمالً

یم تخت بش،رد قیاقد نیرخآ ات اما مباوخب

مدز یم هلک و رس مدیدج ِتاساسحا واب مدیتلغ .

یارب هگید تعاسود _ یکی ؛ میروخب زیرب ییاچ _هی

متسیا یم هناحبص .

اه یکاروخ دبس ِنتشادرب یارب و مدرک تقفاوم ،

ناویل ود . مدیخرچ بقع یاه  یلدنص تمس هب

کشالت ی هتسب و ینیریش ِفرظ و متخیر یاچ

مدینش ار ایرو یادص و متشاذگ میاپ یور :ار

ًافطل هدب ینیریش ._هی

زا مدوب رظتنم و متشادرب فرظ لخاد زا یکی

هداج ِدنت یاه چیپ زا یکی رس اما شدریگب متسد

و متشاد هگن تکرح یب ار متسد نم، و میدوب

ِریسم رد نآهک ضحم هب اما مدنام رظتنم

ِتلا خد نودب ایرو ، میتفرگ رارق یمیقتسم

تفگ و دروآ کیدزن ار شرس ، شتسد :

دایب ._هدب

هاگن دوب هتشاد شهگن زاب هک یناهد هب ددرم

تمس هب ار ینیریش دعب، یا هظحل و مدرک

مدیشک سپ ریخات اراب متسد و مدرب شناهد .

راخب دوب، نامنایم هک یاچ ِیذغاک یاه  ناویل زا
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هب هجوت یب و متشادرب ار ناش یکی یمدش. دنلب

ار مساوح ایرو یادص و مدیشون خلت ، شیامد

درک ترپ ًاددجم :

مه هگید یکی _.

نتشادرب یارب مناتشگنا و مدرک هاگن فرظ هب

ی هسورپ نامه و دندش هبراک تسد یرگید ِینیریش

دندرک رارکت ار یلبق .

زا لبق ایرو و متفرگ شناهد لباقم ار ینیریش

تفگ شندروخ :

نا هزمشوخ یلیخ _!

شیاه بل نیاراب، اما شتفرگ یلبق شور نامه هب

ار مناتشگنا ًاروف . دندرک تباصا مناتشگنارس هب

داد کلقلق ار ملد ، صاخ یسح و مدیشک سپ .

فرظ راب نیا ، تساوخ یم رگید ِینیریش کی رگا

هک تفگ یم شتوکس اما ! شلباقم متفرگ یم ار

هدوب  یفاک شیارب ، ینیریش ود نامه .

ار مسفن و مدرک عمج متسد فک ار مناتشگنا

مداتسرف نوریب .

نیتوکین #

یعم _ال قیاقش #
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#223

مه زا یتخس هب ار هدشما نیگنس یاه کلپ

ار متشاد هک یتیعقوم و دوب مدرس . مداد هلصاف

یرادیب و باوخ ِنایم متشاد . مدرک یمن کرد

ایرو یادص ِندینش هک مدش یم یراکساپ ،

درک مرایشوه :

تباوخ الً صا هک یتشاد رارصا هبوخ _حاال

یمندآ .

ار ایرو تروص و مدرک زاب الً ماک ار منامشچ

دوب هدش مخ . مدید نکمم حتلا نیرت  کیدزن رد

شیاه بل یور هک یگرزب دنخبل واب متمس هب

شتروص رد ار مبجعتم ِهاگن درک. یم مهاگن دوب،

؟ میدوب اجک . مدناخرچ

کاندرد و کشخ ملصافم . مدرک فاص ار هنتما

هک یزیچ دوب. مدرس نانچمه و دندوب هدش

ِهاگن دوب. اوه ِندش نشور درک؛ بلج ار مهجوت

رگم ؛ مدیشک هرجنپ ِتشپ ِنامسآ ارات مبجعتم
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؟ مدوب هدیباوخ ردق هچ

سوقو شک حلا رد هک ایرو تمس هب متشگرب

تفگ شناتسد هب نداد :

زا مدرم هک مینزب هنوحبص هی میرب وشاپ _

یگنسرگ .

رس ًاددجم ار دوب هداتفا مندرگ یور هک شیلا

متفگ ضرتعم و مدرک :

مرادیب ارچ . میتسیاب جرک دس ِرانک میتساوخ _یم

؟ یدرکن

درک عمج ار شتروص :

مدرک ترادیب روز هب مشن اال نیمه _.

مدرک سول ار میادص و مداد نیچ ار ما ینیب :

مریگب سکع متساوخ ._یم

دیشک ارباال تشاد نت هب هک یترش  ییوس پیز :

تراک هچ هب بآ هرطق راهچ ایرد؛ میر یم میراد _

؟ یمدمآ

دش؛اب هدایپ و درک زاب ار نیشام رد دعب و

دمآ نیشام کقاتا لخاد هب امرس و زوس شتکرح

منک زرل هک دش ثعاب .و

یارب ، متشاد نت هب هک ییاه  سابل مدرک یمن نامگ

متشاد . دشاب یفاک نیشام زا نوریب یامرس

ایرو هک مدیشک یم نییاپ ار مسابل یاه  نیتسآ
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تساوخ تسد ی هراشا واب دز هشیش هب هبرضیا

منک هلجع .

نیشام زا مندش هدایپ و متشادرب ار ما یشوگ

یزیچ نآهک زا لبق . نامه مندرک زرل و نامه

تفگ و دش مهجوتم ایرو دوخ ، میوگب :

؟ تهارمه یدروآ ؛ یشاب المز نشپاک منک رکف _

مدرک عمج مندب رود ار میاه  تسد :

تس  هگرزب کاس لخاد _.

دعب ی هظحل دنچ و دش راک هب تسد ًاروف ،

هک یروط ؛ تفرگ متمس هب ار مهایس نشپاک

زا ار میاه  تسد یلطعم یب نم، و شمشوپب

ار شپیز ِنتسب ِدصق و مدرک در شیاه  نیتسآ

ارات پیز دش؛ راک هب تسد ایرو ِدوخ هک متشاد

یاه  نیتسآ ، شدعب و دیشک باال مندرگ ریز و اهتنا

 یدنلب هک دناشک نییاپ ِتمس هب یروط ار نشپاک

و تام نم، و دناشوپب ار میاه  تسد ِفک ات شا

دش هک غراف . مدرک یم هاگن شتاکرح هب توهبم ،

دیسرپ :

االن؟ یبوخ _

ِیپ مساوح طقف دوب.حاال هدش مشومارف امرس

 تفگش ِتیلباق هک یتاکرح نیرت هداس و دوب ایرو

منک لر تنک دشن ار مدنخبل . دنتشاد ارم ِندرک .هدز
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یردق نآ ؛ میاه بل یور تسشن و دمآ هزاجا یب

هریخ بجعتم درک. بلج ار ایرو هجوت هک حضاو

دیسرپ و دش :ما

هیچ؟ _

ار شتسد . مداتسرف "باال چیه ی" هناشن هب یرس

منشپاک نیتسآ زا هدز نوریب ِناتشگنا نتفرگ یارب

تفگ و درک زارد :

یشاب خیهدز ِچراق هی یاوخ یمن هگا ._ایب

مساوح یردق نآ متشاذگ شتسد فک ار مناتشگنا

لفاغ شیاه  ییابیز و هداج زا هک دوب شترپ

مدوب هدنام .

یم رظن هب اه. ناروتسر زا یکی ِتمس هب میتفر

زونه هداج ؛ دشاب حبص ی هیلوا یاه  هقیقد دیسر

یدیفس هب نامسآ و دوب هدیدن ار دیشروخ ِگنر

.یمدز

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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یناوج درم ؛ میدش  ناروتسر دراو ایرو هارمه

یبوچ یاه  کقاتا زا یکی ِتمس هب درک نام  تیاده

هدیشوپ ، میخض یاه  نولیان اب ناشرود ات رود هک

تفگ نم، ندید واب دوب هدش :

نراد مه رتیه قاتااه _.

کقاتا دراو مه، هارمه و دیشک ار متسد ایرو

ایرو و داد نام  تسد هب ونم ود درم . میدش

دیسرپ :

؟ یروخ یم یچ _

هناحبص یونم ِدودحم یاه  متیآ نایم ار مهاگن ،

ایرو هب ار نیمه . میارب درک یمن یقرف . مدناخرچ

روطچ هک متفرگ ار نآ یازع شدعب و متفگ مه

مورب یتشادهب  سیورس .هب

هلصاف زا لبق نم، و تفگ ار شرافس ایرو

متساوخ ار یتشادهب  سیورس سردآ درم، نتفرگ .

میوگب یزیچ نآهک زا لبق و درک ما ییامنهار ،درم

داد داهنشیپ شدوخ ایرو :

مروشب ور ماه  تسد دیاب منم . میرب مه اب وشاپ _.

دوب هدامآ مه هناحبص ، متشگرب هک کقاتا .هب
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هب هک ییامرس تشاد مکمک ، رتیه عوبطم یامرگ

فرح یب یمدرب. نیب زا ار دوب هتسشن مناج ،

نم ، بجعت مکلا ورد میدش ندروخ هب لوغشم

مدروخ ییاهنت هب ار یربرب ِنان زا یمین .

چ هداج یادتبا نامه نم،زا یارب مشلا هب رفس

هب هطقن نامه زا ًاقیقد و یمدش عورش سولا

زا یمین ؛ مدرک یم ادیپ ییاهتشارپ یبیجع زرط

و یمدش انعم ندروخ نم،اب یارب رفس نیا

هک دوب لا حم ، هقطنم نیا هب رفس زا دعب هشیمه

منکن ادیپ نزو هفاضا .

یاه  ناجنف ایرو و مدیشک بقع ما هدعم رادشه اب

تابن نتخادنا واب درک رپ یاچ زا ار گنر دیفس

تبحم .اب تفرگ متمس هب ار یکی ، ناشلخاد

یلیخ نم . متشاد شتسود ردقچ . مدرک شهاگن

لبق ِهام دنچ ات هک یمدآ هب مدوب دلب تخس

نآمه منک؛ ادیپ یساسحا ، دوبن رتشیب یا هبیرغ

سح نآ مامت ایرو اما یگنررپ نیا هب یساسحا

هک شیاجنیا دوب.ات هدرک رادیب ارم ی هتفخ یاه

دوب بوخ یدایز مدآ نیا اب نم .حلا

دیسرپ و دیدنخ :

؟ ینک یم ماگن یروج نیا یراد ارچ _زاب

وهب متفرگ شتروص زا مشچ و مدمآ مدوخ هب
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شا یاچ لخاد ار تابن تشاد هک متخود شناتسد

درک یم لح .

ار مهاگن و منک بوکرس ار متاساسحا دشن

متفگ شنامشچ هب هریخ و مدیشک باال ًاددجم :

یسرم _!

بجعتم و ددرم دش. ادج شیاه بل زا دنخبل

مداد همادا نم، و درک مهاگن :

مدای نیاهکاالن رطاخب اه. هظحل نیا رطاخب _

ِلا سححو هچ وت متشاد ، بشیرپ نیمه ات هتفر

نیاهک رطاخب مدز. یم واپ تسد یدب ...

ما ینیب ِکون هب هراشا ِتشگنا اب هک هبرضیا اب

ار هلمجما هک دش نآ زا عنام و درک متکاس دز،

تفگ و مهد همادا :

وت هگم یمنهنک. رکشت اهزیچ نیا رطاخب _مدآ

متفگ تهب نم ، یدرک بوخ ور نم حلا راب ره

.کال ینک رکف اهزیچ نیا هب دیابن ؟االمن یسرم

نکن؛ رکف تدب یاه  هظحل هب رفس نیا ًوت

نوشاه  هرطاخ هب یتح .

؟ دنشاب یعقاو اه هظحل نیا هک یمندش مرواب ارچ

دنچ ِترفاسم یرابجا رفسمه یمندش مرواب ارچ

هدرک وزرآ رابدص رفس نامه رد هک شیپ هام

و هارمه نامه دشاب هدش دنک، نام کرت مدوب
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هک یتاظحل یارب تفر یم ملد هک یرفسمه

مراد تتسود ". میدرک یم ناش  هبرجت ًاکرتشم "

مدز هک یدنخبل نم،اب اما میاه بل ِتشپ تسشن ،

تفگ ایرو و مداد شَرَپ :

دش درس تییاچ _.

دنزب خی الً صا دوش؛ درس متشاذگ یم ار ییاچ ،

تشاد هک دوب مهم میارب یسح !حاال دوبن مهم

یدیدج ِسنج درک؛ یم دشر مدوجو رد تدش هب

نتشاد  تسود .زا

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هچره . مدنارذگن باوخ هب رگید ار ریسم ی همادا
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ردق نآ اما یمدش رت غولش هداج ، میتفر یم شیپ

رگا هک ، بوخ نم ِلا سححو و دوب عیلا اوه

دیشک یم ازارد هب مه زور ود دصقم هب ندیسر ،

متشادن یتیاکش .

متسیس زا شخپ داش،ردحِلا و یمیدق یگنهآ

ار مرش متسناوت یم رگا نم و دوب نیشام ِیتوص

مدرک یم رارکت دنلب هدنناوخ اب ًامتح ، مارذگب رانک

قشاع یممش، قشاع مراد ""!

و دوب هداج هب شساوح زا یگرزب شخب ایرو،

لدبودر هلمجیا دنچ ای دیسرپ یم یلا وس یهاگ هگ

درک .یم

و دروآ یم قوذ ِرس ارم حور هشیمه هداج نیا

ی هیلوا یاهزور متشاد هک دوب یراب نیلوا نیا

دوب ریظن یب ، هلمج کی ورد مدید یم ار شراهب .

و دوب هرجنپ تشپ ِتعیبط هب مقاتشم ِهاگن

همزمز بل ریز ار شخپ ِلا حرد ی هنارت متشاد

ِگنز شیاج وهب دش عطق یقیسوم هک مدرک یم

دیچیپ نیشام کقاتا رد ایرو ِیشوگ .

نیشام رگشیامن تمس هب مدنادرگرب رس هتساوخان

؛ مدنارذگ رظن زا ار داد یم ناشن هک یمان و

ایرو هک یمان "Haji" دوب هدرک شا  هریخذ !

یب ایرو اما مدرک هاگن ایرو مینخر هب برطضم
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رگشیامن یور شتشگنا نداد تکرح ،اب توافت ،

یجاح یادص دعب، یا هظحل و درک لصو ار سامت

دیچیپ نیشام :رد

؟ ییاجک اباب، ایرُو _

مزغم نآهک زا لبق و دندش تشرد منامشچ

داد باوج ایرو دنک، ادیپ شزادرپ یارب یتصرف :

هغولش هداج ؛ ناودنک هب هدیسرن _!

؟ تسین یلکشم ؟ هداج وت یتحار _

مدش هریخ ایرو یاه بل :هب

زیچ همه هبوخ ._هن.

نزب گنز مهب یوال یدیسر _.

عوضوم ود و دوبن ناش هملا کم ِیپ مساوح رگید

مان ِتوافتم ِظفلت یلوا دوب؛ هدرک ریگرد ار منهذ

جوم یجاح یادص رد هک یتبحم ، یمود و ایرو

!یمدز

هب ایرو مینخُر و رگشیامن ِنایم ار مددرم هاگن

هدیسر یظفاحادخ هب ناش هملا کم . مدروآرد شدرگ

تفگ یجاح رخآ، ی هظحل و :دوب

نزب گنز یتشاد المز یزیچ ._ره

عطق ار سامت ًاتیاهن و یظفاحادخ ، رکشت ایرو

مه نم، اما دش هتفرگرس زا ًاددجم ، هنارت و درک

نیشام یاضف رد مهاگن ، روابان و بجعتم نانچ
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او فرح هب ار ایرو هک یردق نآ ؛ دیخرچ یم

تشاد :

؟ هدش یچ _

چیه هب ار یجاح و ایرو ِنایم ِطابترا حلا هب ات

شریغ هچ و یروضح هچ ؛ مدوب هدیدن یلکش .

یم ناش  نایم ار هملایا کم هک دوب راب نیلوا نیا

یجاح راتفر متشاد راظتنا ارچ مناد یمن و مدینش

اما ؛ دشاب ایرو اب اضر راتفر لثم مه ایرو اب

دوبن !

روط نآ ، یجاح ِنحل و ادص هک دوب نیا شلقادح

نآ . تشاد ینارگن و تبحم ، مدوب هتفایرد نم هک

و مروایب نابز هب ار ممود یواکجنک دشن ، هظحل

متفگ طقف :

دز تادص ایرُو یجاح _!

تخادنا متروص هب یهاگن :مین

ایرُو یمهگ هشیمه _.

حیضوت شدوخ ، مسرپب ار ملا وس نآهک زا لبق و

:داد

هک ننز یم مادص یروج  نومه تیرثکا لیماف _وت

ایرَو یمهگ رگا مه اضر . ندز مادص یگچب ،زا

ور ممسا لوا نوا زا تقو چیه هک هنیا شتلع

هرخسم یارب میدوب هک هچبرت . هدزن ادص تسرد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

منم و درک یم ضوع ابَـایِـ ور ُـ ممسا ِندرک

اما . مدروخ یم صرح یروجدب یگچب عملا وت

هگید ، ناواب زا دعب ًاصوصخ مدش، هک رت گرزب

هیبش هک نیمه یمهنز؛ مادص یچ دوبن مهم مارب

دوب سب یمندز، مادص ناواب .هب

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هب راب ره ؛ مدادن همادا ار ثحب یدارا تروص هب

مهب ِدهاش یمدمآ، نایم هب ناواب ِمان یوحن ره

یبسانم نامز الً صا وحاال، مدوب ایرو یگتخیر

مدرک یعس سپ شا؛  یتحاران ِندید یارب دوبن

هظحل نآ ورد منک راهم ار مرگید یاه  یواکجنک
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اما مشابن ناش  باوج ندرک ادیپ لا بند ،هب

ِنایم ی هطبار ِتیفیک ِندرک  فشک یارب یواکجنک

منهذ ی هشوگ دنام ، یجاح و ایرو !

تعیبط و اضف و یقیسوم اب ًاددجم مدرک یعس

دنچ ایرو اب مه یهاگ منک. مرگرس ار مدوخ

تبحص فلتخم تاعوضوم اب هطبار رد هلمجیا

میدرک .یم

تحارتسا یمک و دوش فقوتم مدرک رارصا هچره

ات دنب کی ، هناحبص ِدعب .زا تفرن راب ریز دنک،

هداج نآهک ضحم وهب درک یگدننار هداج یاهتنا

تمواقم ، میدرک یط ار سولا چ چیپومخ یرپ

هن اما دمآ؛ مغارس هب باوخ و تسکش مهرد نم

باوخ زا کیراب هقیقد دنچ ووطالین؛ قیمع یباوخ

یگدننار حِلا رد یایرو هب بجعتم ، مدیرپ یم

میارب شروضح هک هتفر  هتفر و مدرک یم هاگن

و دندش یم باوخ مرگ منامشچ یمدش، یداع

نامه هرابود و مدیباوخ یم یا هقیقد دنچ ًاددجم

یمدش رارکت یلبق ی هسورپ !

مرپ یم باوخ زا هک رابره ارچ مدرک یمن کرد ،

ورس نآ هک راگنا مهد؛ یم تسد زا ار ناکم و نامز

و یقیقح ، بوخ نیاحلا یمندش شرواب ، نیگمغ

 هظحل نآ رد دوب هدنام مهاگآدوخان ؛ دشاب رادیاپ
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شیپ زور ود نیمه ات هک یروآ  باذع یاه ،

دنتشاد نایرج حاال هک یتاظحل و مدوب ناشریگرد

درک یم رواب تخس .ار

دوب ندیرپ باوخ زا ِراب نیمدنچ زا دعب مناد یمن

هتسب منامشچ ًاددجم هک دش نآ زا عنام ایرو هک

تفگ و دنوش :

میدیسر ؛ هگید باوخن _.

و فاص و مدروآرد یدومع حتلا هب ار یلدنص

هداجی زا یربخ رگید . متسشن میاج رس ، رایشوه

رارق غولش اما یعرف ینابایخ لخاد . دوبن یلصا

تدم مامت و میتفر اهتنا ارات نابایخ . میتشاد ،

دوب نابایخ یاهتنا ِگنر  شوخ یایرد هب نم هاگن

رت گرزب و رت کیدزن شریوصت هظحل هب هظحل هک

.یمدش

پچ هب ایرو ، میدیسر هک نابایخ یاهتنا هب

راک مشچ ؛حاالات تسار نم،هب ِرس و دیچیپ

شگنر  شوخ ِیبآ و دوب ایرد درک .یم

شغولش ِلحاس و ایرد زا مشچ ، نیشام فقوت اب

هب نم ِهاگن و دش هدایپ نیشام زا ایرو . متفرگ

هدیسر شدوخ جوا هب هرابود ، ناجیه . داتفا یوال

!دوب

یاه لفق ِندرک زاب ایرو،اب . مدیشک یقیمع سفن
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رد یاه  هگنل دش، هک غراف دوب. مرگرس یدورو رد

زا رتمک ورد نامرف ِتشپ تشگرب و درک زاب ار

دوب یوال ِطایح ِلخاد نیشام دعب، ی هقیقد .کی

ِنتسب غارس تفر ایرو ؛ میدش هدایپ مه اب ود ره

یوال یانشآ ِطایح رد مهاگن و مداتسیا نم و ،رد

ِیپ تفر مساوح ایرو، ِندش کیدزن .اب دیخرچ

تفگ ، داتسیا هک ملباقم . شدنخبل :

یدش هتسخ یباسح _!

مداد دنخبل اراب شدنخبل ِباوج :

مدوب باوخ شا همه هک ._نم

ِنداد حیضوت واب تفرگ متمس هب ار دیلک  هتسد

یم زاب ار یلفق هچ ، اهدیلک زا مادک ره نیاهک

و منک زاب ار نامتخاس یدورو ِرد تساوخ دننک،

لیاسو کاساهو ندیشک نوریب هب شدوخ

دش لوغشم .

المز زکرمت مناتشگنا اما متفر نامتخاس تمس هب

لوحم نم هب هک یراک نیرت هداس ِماجنا یارب ار

اه هظحل نآ رد سحوحملا . دنتشادن دوب، هدش

یمک ، متشاد ناجیه یدایز نازیم دوب؛هب بیجع

سرت یرادقم و هروشلد !
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میارب یدایز ِتارطاخ یوال، ِنامتخاس هب دورو اب

یاه  یزاب نآ لثم ، شوخ تارطاخ مه ؛ دندش هدنز

خلت تارطاخ مه و باذج و ادصورس رپ ِیهورگ ،

هک اضر، و ایرو نایم ِدروخرب و ثحب نآ لثم

مدوب نم شدهاش اهنت .

شلخاد و مدوب هناخزپشآ هب ندرک هاگن ردحلا

و ملباقم دوب هداتسیا ایرو هک مدید یم ار مدوخ

و دوب روخلد شهاگن و درک یم ما هذخاوم تشاد

هناتسودریغ .

ورس؟ مراذب قاتا مودک وت ور الت یاسو _

و شفرط هب مدناخرچ رس شیادص ِندینش اب

حاال شهاگن ؛ دندرک نکسا ار شنامشچ مهاگن

یمیمص و هناتسود دوب؛ هناتسود !
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؟ یلبق قاتا نومه لخاد مربب _

دوب شدوخ هب قلعتم هک تفگ یم ار یقاتا نامه

هدیشخب هفیلخ ی هسیک زا لگهام لبق، ِیرس و

نم هب شدوب .

مدرک تفلا :خم

یم نم نک. هدافتسا قاتا نوا زا تدوخ _هن.

منوت ...

درک عطق ار متبحص :

زا مینوت یم الً صا نم. یارب یمنهنک یقرف _

مینک هدافتسا نییاپ یاه قاتا ات ود نیمه .

ایرو و مدرک تقفاوم نیاراب دوب. یبوخ داهنشیپ ،

لخاد شرد هک یقاتا نامه لخاد درب ارم لیاسو

و شرآ ، یلبق رفس ورد یمدش زاب نمیشن سنلا

دندرک یم هدافتسا نآ زا .سیلا

تفر و تشگرب و قاتا ِنایم تشاذگ ار ملیاسو

تفگ ناش  ندرب نیح و شدوخ ِلیاسو ِغارس :

هدافتسا ِیتختور . نزب مادص یتساوخ کمک _

هشاب دمک لخاد دیاب مه هدشن .

قاتا ِدودحم ِثاثا ِنایم ار مهاگن و لخاد متفر

و سابل دمک کی ، هرفن ود تخت کی ؛ مدناخرچ

ِلیاسو اهنت شا،  یلدنص و کچوک یشیارآ زیم کی

دندوب قاتا لخاد .
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هب کاس زا ار میاه  سابل و مدش راک هب تسد

و متفرگ یم شود دیاب . مداد لا قتنا دمک لخاد

ادیپ یارب دوب. رتسم قاتا هک دوب نیا شا  یبوخ

یط زا دعب و مدش جراخ قاتا زا ایرو ندرک

شقاتا زاب ِرد شیاهتنا هک یکیراب یورهار ِندرک

و تخت هبلی دوب هتسشن هک شمدید ، تشاد رارق

شرس مدز، هک شیادص دوب. مرگرس شا  یشوگ اب

دیسرپ و تشاذگ رانک ار یشوگ ، تفرگ :ارباال

؟ یاوخ یم یزیچ ؟ مناج _

ردک هتفهن ِتبحم ردقچ ؛ شنحل ِیپ تفر مساوح

دوب بسچلد شم، .ال

رد نامدروخرب نیرخآ رد هک دوب هدش مشومارف

دوب هدرک کَد قاتا نیا زا ارم روطچ ، یلبق رفس

ناج شیاه بل یور هتفر  هتفر هک یدنخبل وحاال،

ی هرطاخ نآ یتسرد هب تشاذگ یمن ، تفرگ یم

منک هرود ار بیجع .

ِگنر هک ینامشچ ،ات شدنخبل زا ار مهاگن

تال ِضحم وهب مدیشک ،باال دندوب هتفرگ تنطیش

دیسرپ و تفرگ شا هدنخ نام، هاگن :ِیق

؟ هدرب تتام ارچ ورس؟ یدش یچ _

راگنا هک دوب یروط رسپ، نیا هب تبسن مساسحا

تمدق ملد رد سلا یاه سلا شنتشاد تسود
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تشاد !

متفگ و شنامشچ زا متفرگ ار مهاگن :

تسه تا هنسرگ رگا اما ؛ مریگب شود دیاب _نم

لوا مینوت ...یم

درک عطق ار متبحص ، شیاج زا ندش دنلب :اب

دایب ات هشک یم لوط مه اذغ منک. یم ربص ._هن.

هتشادن یلکشم مرگ بآِ هک نک کچ طقف

نیمه ،ات هشاب یلکشم منود یم دیعب هچرگ ؛ هشاب

یوال هدوبن خیلا شیپ ِزور دنچ .

متفرگ هلصاف رد ِبوچراهچ زا شندش کیدزن .اب

داد حیضوت و درک تکرح نم زا رتولج :

ایب مه وت . مزادنا یم جیکپ هب یهاگن _االنهی

یم رکف ؛ میدب شرافس اذغ ات نک ادیپ ور اهونم

نشاب هنوخزپشآ یاهوشک زا یکی وت منک .

یهار دوب، هتساوخ هک یراک ِنداد ماجنا یارب

مدش هناخزپشآ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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شمدیشک نوریب هک ییوشک نیمود رد ار اهونم

هک مدوب ناش  ندرک هتسد وردحلا مدرک ادیپ

تفگ ایرو :

تسین یلکشم هک رظن ._هب

دیسرپ . مداد شتسد هب ار اهونم و مدرک رکشت :

؟ مدب شرافس یچ _

متفگ ، مزادنیب اهونم هب یهاگن :یبنآهک

ریگب ًامتح مه هدرورپ نوتیز . شرت هجوج _.

همادا و داد ناکت رس ، اهونم ندز گرب ردحلا

مداد :

یمآ تارب نک.االن باسح نم تراک اب ًافطل _...

درک عطق هدینشن ار هلمجما :

مامح !_ورب

یم لح هشیمه یارب کیراب ار هیضق نیا دیاب

یدج ینحل .اب تیعضو نیا زا مدوب بذعم . مدرک

دروآ باال ًاددجم هک ار شرس و مدز شیادص ،
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مداد حیضوت :

حاالرد نیمه . متسین تحار یروج نیا _نم

ًافطل مینک تبحص شدروم .

؟ مینک تبحص یچ دروم _رد

مداد حیضوت حضاو :

وت اب طقف دیابن رفس جراخم نیاهک دروم _رد

یسک ره عقاو ؛رد هشاب ...

درک عطق ار متبحص مه :زاب

و دایب اذغ . مدب شرافس هک منز یم گنز مراد _

منوم یمن ترظتنم یشاب مامح .

تفگ و مدرک شهاگن پچ پچ :

؟ هبوخ وت؛ باسح هب یدعب ِرفس _

زاب شرس زا ارم و دیوگب یزیچ تساوخ یم طقف

متفگ و مدماین هاتوک :دنک.

هظحل کی شاب یدج _!

تفگ یگف :ابکال

ورب ؛حاال مینک یم باتک و باسح رفس، رخآ _!

واب متفر مقاتا ،هب متفرگ هلصاف یتیاضران اب

ادج سابل مامح زا دعب یارب هک ینیح رد، نتسب

یارب یهار روطچ هک مدرک رکف نیا ،هب مدرک یم

منک ادیپ هیضق نیا ِندرک لح .

ایرو متساوخ یمن ؛ مریگب شود هاتوک مدرک یعس
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 میاهوم ِمن ًاروف مامح زا دعب . مراذگب رظتنم ار

وزا مدرک نت هب یراولش و ترش یت و متفرگ ار

یروخاذغ ِزیم ِتشپ ار ایرو مدش جراخ هک قاتا

 هدیسرن اذغ زونه هک دیسر یم رظن هب . مدید

نینچ هک ایرو هرهچیکالهفی لقادح ؛ تسا

شرس دش، هک مروضح هجوتم . تفگ یم ار یزیچ

تفگ و درک دنلب شا  یشوگ یور زا :ار

هشاب تیفاع _.

داد همادا دوب، هتفرگ شا هدنخ ردحیلاهک دعب :و

سیخ ِچراق _!

بقع هب مناتشگنا تیاده اراب مبوطرم یاه  یرتچ

ِنتفگ ربارب رد مدرک هلباقم یدایز و مدنار

دوب میاه بل تشپ هک "ی رامرهز ".

ًاروف درک. عطق ار شیدندنخ یادص گنز، یادص

تفگ و دش دنلب شیاج :زا

هرخ باال دموا _!

ندروخ و اذغ ثحب یتقو مدوب شتیدج قشاع

یفورظ و مدش هناخزپشآ ِیهار یمدمآ! نایم هب

ایرو،اب و مدیشک بآ ار یمدش نام المز هک

دش کیدزن اذغ یواح یاه  نولیان .

یروجدب ، یموینمولآ ِفورظ نآ زا هدش دنلب یوب

یارب مدنابنج تسد درک. یم کیرحت ار میاهتشا
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ار زیم دعب، یتاظحل اهوات فرظ ندرک  کشخ

لوغشم نام  یاذغ اب مادکره و هدیچ یرسرس

میدوب .

مدوب هنسرگ و متشاد اهتشا یدایز هک دوب تسرد

مدرک یریس ِساسحا ، لوا قشاق دنچ نامه اب .اما

ندروخ ،هب مدوبن باوخ رگا ار ریسم مامت

یارب یرتشیب ِشیاجنگ ما هدعم و مدوب هدنارذگ

تشادن ار دوب هدنام  یقاب مباقشب رد هک .نآهچ

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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شباقشب رد هک یجنرب هنادی نیرخآ ات اما ایرو
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درک دنلب هک ار شرس و دروخ ار یمدش هدید ،

متفگ هتساوخان :

تس  هدروخن  تسد نم یاذغ زا تمسق ._نیا

زا هجوج هکتیا داد. مباقشب هب ار شهاگن

تفگ شندروخ زا دعب و تشادرب مباقشب :

هگید مدش ریس _.

تعاس نیدنچ . مدرک هاگن شا  هتسخ ِنامشچ هب

دنچ االًهب متحا و دوب هدرک یگدننار هفقو یب

ار اه فرظ متشاذگن . تشاد زاین باوخ یتعاس

متفگ و دنک عمج :

باوخب ._ورب

درک مهاگن :

؟ لحاس میرب یاوخ یمن _

مداد ناکت رس "هن" یانعم :هب

میر یم یدش هک رادیب _.

زیم ِندرک عمج هب مدرک عورش . تشادن یتفلا خم

تفگ ندش، رود ردحِلا ایرو :و

و دربن تباوخ رگا . یباوخب نک یعس مه _وت

نک مرادیب تفر رس تا هلصوح .

یردق نآ دوب! لا حم ؟ تفر یم رس نم ی هلصوح

یم هک متشاد هدشن  هتخادرپ و دیدج تاساسحا

مرگرس ناشنتخانش اراب مدوخ اه تعاس متسناوت
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وهب متسش هک ار اه فرظ دش؛ مه نیمه و منک

یتح و مدیشک زارد تخت یور ، متشگرب مقاتا

زا رتریگرد منهذ . دماین مغارس هب باوخ یا هظحل

مباوخب هدوسآ یلا یخ اب دهد هزاجا هک دوب ینآ .

و دوب دنیاشوخ مه میارب ایرو ینینچ نیا ِروضح

میارب ار اه هظحل دوب دلب ایرو ؛ دنیاشوخان مه

سح هک تشاد ار تردق نیا دنک. ابیز و دزاسب

شروضح اما دراد هگن رود نم زا ار دب یاه

هک ارچ دوب؛ مه درد دوب، نامرد هک ردق  نامه

مدآ نیا هب تبسن ار مدیدج ِساسحا یمندش ،

هک یروط ؛ شمتساوخ .یم مریگب هدیدان و منک راکنا

مدوب هتساوخن لکش نیا ،هب شلبق ار یسک چیه .

هب تبسن یمدش عناق یزور ود_هس ًاتیاهن ملد

و تس  یلومعم ِتسود کی ایرو، هک تقیقح نیا

هک مدرک یم تالش اهزور اهو تعاس دیاب ، شدعب

دتفُیب شرس زا شیاه  هتساوخ هرابود !

یکی نآ هب ولهپ کی ،زا رهظزادعب نآ هچره

مراذگب رانک ار لا یخورکف مدرک یعس و مدیخرچ

ِندش کیرات وات مدشن قفوم ، مباوخب یتاظحل و

دش راد همادا هیضق نیا اوه، .

وزا مدش هتسخ هک دوب دایز ِندیشک زارد زا

هدش هدنهد رازآ یوال، ِتوکس . مدمآ نوریب قاتا
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 نوتیز فرظ غارس و هناخزپشآ هب متفر دوب.

و مدروخ ار هدنام  یقاب ِنوتیز نیرخآ وات هدرورپ

مادقا ایرو ِندرک رادیب یارب متفرگ میمصت ، شدعب

دباوخب ادرف حبص ِدوخ ات مدیسرت یم منک؛ !

شقاتا تمس وهب مدرک نشور ار اه غارچ مامت

دیاش و مدز رد هب هبرض دنچ یمارآ هب . متفر

یادص ات مدرک رارکت ار مراک  یراب شش _ جنپ

مدیسرپ و مدینش ار شموهفمان :

؟ ایرو یش یمن رادیب _!

هبرض . داتفین یقافتا مدنام شباوج ِرظتنم هچره

ار هظح نیاراب،مال و متفرگ رس زا ار رد هب ندز

 هجیتن و مدیبوک رد هب رت مکحم و رانک متشاذگ

دیوگب ایرو هک دش نیا شا :

لخاد ایب ؛ مرادیب _.

ملباقم هک یزیچ و مدیشک ار هریگتسد یمارآ هب

ار ایرو هدشی هگرود یادص دوب. یکیرات ، مدید

مدینش :

هرد رانک اج نومه نک؛ نشور ور ._الپم

سمل واب مداد تکرح راوید یور ار مناتشگنا

عمج ِتروص ِندید و شمدرشف قرب، دیلک ندرک

ِنامشچ و هداتسیا اوه ور یاهوم نآ شا،اب هدش

یتح اما تخادنا هدنخما هب هتسب نانچ مه
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شرایشوه الً ماک تسناوتن مه مندیدنخ یادص

.دنک

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دیسرپ و داد هلصاف یتخس هب ار شیاه کلپ :

؟ هدنچ تعاس -

یرتاب ، یراوید ِتعاس تمس هب دش هدیشک مهاگن

متفگ دوب. هدرک مامت :

هن شوح لوحو -!

هک ییادص واب دیشک شتروص هب یتسد

تفگ دوب، شهارمه نانچ مه ، یگتفرگ :

؟ یدرکن مرادیب ارچ سپ . مدیباوخ ردقچ -

هک یریوصت وهب هرجنپ تمس هب مدش هدیشک
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دوب دیفس و هایس ایرد ؛ مدرک هاگن یمداد شیامن

متفگ . غولش نانچ مه ، لحاس :و

یدیباوخ هک رتهب ؛ یدوب هتسخ -!

اج نم ِهاگن و دنک بترم ار شیاهوم درک تالش

هرطاخ شناتشگنا زا نم ؛ شناتشگنا رانک دنام

متساوخ !یم

شناتشگنا و دنتشادن ندش بترم ِدصق شیاهوم

متروص هب ار شهاگن زاتالش. دندرک فرصنم ار

دیسرپ و :داد

؟ ینک تسرد یدلب یاچ -

دلب ، یدج نیادح ات نیاهک زا تفرگ یم هدنخما

زا ار شناتشگنا رکف ، هدنخ ! دشاب هرخسم دوب

متفگ و مدرک شهاگن پچ پچ . تخادنا مرس :

مک تیاچ یمید حیجرت طقف ؛ مدلب هک همولعم -

؟ کمن  شوخ ای هشاب کمن

هب ار شیاه  نادند بترم فیدر هک یدنخبل اب

تفگ ، تشاذگ یم شیامن :

راین رد یزاب هزم  شوخ -!

ِگنر هتفر  هتفر شدنخبل و هاگن ردحیلاهک دعب و

تفگ ، تفرگ یم تنطیش :

الً وصا هک ور چراق اما ؛ منود یمن ور یاچ -

مراد تسود کمن  شوخ !
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رس تشاد . مدرک هاگن شیاه بل هب توهبم تامو

ِنابرض ِندش رتدنت نم، اما تشاذگ یم مرس هب

شک ار مدنخبل یتخبدب .اب مدرک سح ار مبلق

مسرن رظن هب اه هتخاب  هیفاق هب هیبش هک مداد !

تفگ و تخت یور زا دش دنلب :

هنرگو نک هدامآ ور یاچ مریگ یم شود -ات

نیشب مرظتنم تسد هب نودکمن !

تشادرب ار شا هلوح ، شکاس ِغارس تفر و تفگ

دیخرچ متمس وهب درک فاص ار شا هنت یتقو و

یم شهاگن جاو جاهو متشاد نانچ مه نم ،

مدرک .

یا هیناث دنچ نآهک زا دعب و درک زیر ار شنامشچ

و داتسرف باال هناشیا ، دنارذگ مندرک هاگن هب ار

تفگ :

یناددوخ -!

دز نوریب قاتا یبیخلا،زا و دیخرچ ، شدعب .و

سفن و تخت هبلی متسشن ، تفر نآهک ِضحم هب

مدرک توف نوریب هب ار هدشما سبح .

هتشادن شدوخ یارب ار یسک یمدش یمدش؟

کی رگا ؛و تساهنت دنتفگ یم هک دهاوش ؟ دشاب

یضار روطچ دوب، شا  یگدنز رد یسک مه دصرد

دوش،حا رفسمه ، یرگید ِرتخد اب ایرو هک یمدش
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هک دوب نئمطم و تسناد یم هک مه ردقچ ره ال

تس  یلومعم یتسود کی ام، ِنایم ِیتسود .

دشاب شا  یگدنز رد یسک ًاعقاو نآهک روصت ،زا

دوب مدیدج راکفا زا رارف یارب و دش هلا چم مبلق

یاچ ِندرک  تسرد واب هناخزپشآ هب مدرب هانپ هک

رگم یخلا، و رکف اما مدرک مرگرس ار مدوخ

؟ تشاد ار منتشاذگ تحار دصق

لثم ؟ دوبن نیااج هک تشاد تسود ار یسک دنکن

ِفرط نآ دوب یسک قشاع هک ناغمرا یاه  نامز نآ

؟ هفرط کی یقشع هب دوب رادافو هکنیا !ای اهزرم

هب نم زا ایرو هک دمآ یمرب روط نیا دهاوش زا

هک یا هطبار زا رتارف یا هطبار راظتنا ، هجو چیه

زور نامه رگا .و تشادن دوب، نایرج رد نام نیب

ًافرص ی هطبار کی یور تشاد دیکأت لوا،

هدنام شفرح یاپ مه زورما نیمه ،ات هناتسود

هدیدن شیاه  راتفر نایم ار یراتفر چیه نم و دوب

دشاب شلوا زور ی هتساوخ اب ضقانت رد هک مدوب .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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باوج یب و گرزب ارچ"ی " کی اما طسو نیا

ًاعطق ، مدیسر یم شباوج هب رگا هک تشاد دوجو

یمدش رتهب مزور .حلاو

و مدیشک بآ ، ناجنفود و مدرک مد ار یاچ

لوغشم یارب ، شدعب و ینیس لخاد  متشاذگ

ار میدوب هدروآ نام  هارمه هک یدبس ، مدوخ ندرک

ندش بارخ لا متحا هک ییاه  یکاروخ . مدرک خیلا

یفرظ و متشاذگ لا چخی لخاد ار تفر یم ناش

هدروخ ایرو ار ناش  فیدر ود هک ییاه  ینیریش زا

اه ناجنف رانک متشاذگ و مدرک هدامآ .دوب،

نم و دش ادیپ ایرو ی هلکورس ، دیشک مد هک یاچ

ادیپ المت کشم ندرک لح یارب یهار مدرک وزرآ ،

دوش .

ِیروق یور شهاگن یلاهک حرد و دمآ هناخزپشآ هب

تفگ دوب، یاچ یا هشیش :

یریگ یم ور میمصت نیرتهب متسنود !-یم

.زا مدنخب مناوتن هک دوب ریگرد منهذ یردق نآ
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مدوب هدمآ ؛ مدوب یصرح یدایز مه مدوخ تسد

اما مراذگب رانک ار لا یخورکف ات رفس نیا هب

یتیعقوم ره رد هک دوب دلب مزغم راگنا ،

و دنک اپو تسد شدوخ یارب دیدج یلا یخورکف

دوش لوغشم .

متشاذگ ار ینیس و مدرک رپ یاچ زا ار اه ناجنف

و تسشن اه یلدنص زا یکی یور ایرو زیم. یور

تفگ :

نم ِتسد مد ور اه ینیریش نیا هگید مرظن -هب

راذن .

ِفرظ و متشاذگ شلباقم ار اه ناجنف زا یکی

متفگ و شرانک مه ار ینیریش :

نکن یرامش  یرلا ک ترفاسم .-وت

دیدنخ :

ولیک کی حاتاال حبص زا اما مدرک یمن مه شلبق -

مدروخ ینیریش .

تشادرب یکی و تفگ ار .نیا

نتسشن نیح و مدیشک نوریب یلدنص مدوخ یارب

متفگ :

ناج  شون -!

تفگ و مدیشک شیپ ار مناجنف :

لحاس میرب یگب تقو !-ره



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نیا رگا مدوب نئمطم . مدرک شهاگن فرح یب

رد یوحن هب ار یرگید یسک هک ممهفب ار تقیقح

و تیعضو نیا زا مشک یم تسد دراد، شا  یگدنز

هب ار یراکفا نینچ مه هظحل کی یتح رگید

نینچ هب مدوب هدیسرن اما مهد یمن هار منهذ

یارب هظحل نامه رگا دوب ودب ینانیمطا

؟ مدرک یم یراک شنتسناد !

ندرک رکف ایرو،زا هدشی خیلا ِناجنف ندید اب

؟هب دوب هدیشون ار شا یاچ یک ؛ مدیشک  تسد

مدیسرپ و مدرک هاگن مدوخ ی هدروخن  تسد ِناجنف :

؟ یاوخ یم هگید یکی -

رس .اب دروخ یم ینیریش تشاد و دوب رپ شناهد

نم و دهاوخ یم رگید یاچ کی هک درک دییأت ،

یلاهکتالش حرد و مدرک رپ ار شناجنف ًاددجم

هب ار منورد زاتالمط یزیچ میادص مدرک یم

متفگ ، دراذگن شیامن :

تیگدنز ِدروم رد مکی ماوخب رگا هرادن یلا کشا -

منک؟ یواکجنک

یبات یب هب درک عورش یلا وس نینچ اب مدوخ بلق

تفگ هنامیمص اما ایرو ،:

وت هک نم ِیگدنز وت تسه مه یزیچ هگم -

؟ شینودن
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ار ما یلدنص هب نتشگرب و مدرک شهاگن تام

هک یزکرمت ،اب نتسشن زا دعب و مداد لوط یدایز

متفگ ، دیشک یم رپ میاه هلمج زا تشاد :

ور یسک منودب تساوخ یم ملد عقاو رد ! تسه -

هن ای یراد تیگدنز !وت

عوضوم نیا ، عیرس دح نیا ات هک یمندش مرواب

مدنک یم ناج هشیمه هک ینم ؛ مشاب هدرب شیپ ار

،حاالرد متشاد مرس رد نآهچ ِندرک  ناونع یارب

عیرس و یتبرض یلیخ ملا، وس نیرت  گنررپ ِندیسرپ

مدوب هدرک لمع ،!

هیچ؟ تروظنم -

تالمش ِمامت . نکمم ِتمسق نیرت  تخس هب مدیسر

اقلا طقف و طقف ، منحل و راتفر هک مدرک ار

رد هک یرت  گرزب ِسح ؛هن دشاب یواکجنک ی هدننک

تشاد نایرج مبلق .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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و منک باختنا هداسیا یاه هملک مدرک یعس

متفگ ینامدوخ :

چیه ، میدش انشآ مه اب هک یهام دنچ نیا -وت

وت یسک هدب نوشن هک مدیدن یزیچ تقو

هک هنیا مروظنم . هتیگدنز ...

لصا ، مناسرب ار مروظنم الً ماک نآهک زا لبق

داد حیضوت و تفرگ ار بلطم :

مرادن ،هن؛ مراد رتخد  تسود هک هنیا تروظنم !-هگا

یمن ار مبلق ِنابرض هدشی دنلب یادص هک شاک یا

شمدینش یم حوضو هب مدوخ هک ارچ ؛ دینش !

رگید االت متحا مامت دوب، طبترم عوضوم ات دیاب

ی هجیتن کی وهب مدرک یم حرطم اج نیمه ار

مدیسر یم یعطق .

یب واب مدیشون ار هدشما درس یاچ زا یا هعرج

مدیسرپ ما یگتخاس ِیتوافت :

؟ یرادن تسود مه ور یسک -
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تس؟  هناقشاع عون زا نتشاد تسود تروظنم -

عیرس و هتفر و هتسش تشاد هملا کم نیا ردقچ

دیسر یم هجیتن وهب تفر یم شیپ !

تفگ و مدرک دییأت :

؟ روطچ هن! هگید حاال اما ارچ؛ یعطقم هی -وت

دحاو نآِ رد دوب! یندید هظحل نآ نم حِلا

نیا . برطضم و نیگمغ مه و مدش لا حشوخ مه

ی هتفگ وهب دوبن شا  یگدنز رد یرگید ِسک هک

تسود شا  هناقشاع ِعون زا مه ار یسک شدوخ

اب دنک مراداو هک تشاد ار تیلباق نیا تشادن

نآ اما مشکب غیج یداش ِرس وزا تحار یلا یخ

رگم ؛ دیسر یم رظن هب کانسرت یمک هیضق ِفرط

؟ یزیچ نینچ یمدش

نم و دندمآ مغارس هب بسچن ِراکفا نآ هرابود

رد رتشیب ِندیسرپ ناش.  مریگب هدیدان ، مدرک یعس

هملا کم نیا شفده اب هک یباوج هب . دوبن مناوت

وساال حاال اما مدوب هدیسر ، مدوب هدرک عورش ار

هک وساالیت ؛ دندوب هتفرگ گنر مرس رد یرگید ِت

یمنداد ار ناش  ندرک حرطم ی هزاجا مرش، .

شا هلمج یاهتنا هک ؟»ی روطچ » هب باوج رد

متفگ دوب، هدروآ :

منودب هک مدوب واکجنک ؛ یروط  نیمه -!
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و یدرس و مدیشون اهتنا ارات یاچما شدعب و

دادن مرازآ شا  یخلت .

ژی رنارپ ایرو زیم، یور مدنادرگرب هک ار ناجنف

تفگ :

مینزب لحاس وت یمدق هی میرب وشاپ -.

هب هک ینیح و مدش دنلب میاج زا هتساوخ ادخ زا

ی هدیشکن یاه  سفن مامت ، متفر یم مقاتا تمس

اما هاتوک یاه  مدزاب مدو اراب لبق یتاظحل

هب ار مترش  ییوس ِندیشوپ . مدرک ناربج ، یپایپ

اب ًاتیاهن و دیایب اج حملا هک مداد لوط یردق

مرظتنم هک ایرو تمس شملا،هب ِندرک رس

متفر دوب، هداتسیا .

هب ایرد یوب ، نامتخاس زا ندش جراخ ِضحم هب

ار هدناماج هب ِدب یاه سح مامت و دروخ مماشم

مه لحاس و تشاد یعوبطم یاکنخ اوه، داد. رَپ

دوب غولش نانچ .

نییاپ یوالار لباقم ِیگنس یاه هلپ ایرو، ِهارمه

میداتسیا ایرد هب  هطقن نیرت  کیدزن ورد میتفر .

کی . دوبن فیصوت لباق ًادبا ما هظحل نآ سحوحِلا

و مدرک یم هاگن ایرد میظع ِیهایس هب هظحل

کی . ایرو یاه مشچ ِیهایس دعب،هب یا هظحل

ناج مبلق رد هک مدرک یم رکف عالهقیا هب هظحل
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صخشم هک یا هدنیآ دعب،هب یا هظحل و تفرگ یم

دروخ دهاوخ مقر روطچ دوبن .

یمدق دنچ و مدرک ادج میاه  ییاپمد زا ار میاهاپ

و دیسر یم میاه چم اتباالی بآ . متفر رت کیدزن

تذل رد قرغ ، میاهاپ ریز کنخ یاه نش تکرح زا

مدش .یم

ندش کیدزن ردحِلا هک ییاه جوم هب ندش هریخ

ایرو یادص . مریگب هجیگرس یمدش ثعاب ، دندوب

شمدوب هتشاذگ اج هک یا هطقن نامه زا ار

مدینش :

هک زور یارب راذب ور یزاب بآ . هدرس یلیخ بآ -

مرگهرت اوه .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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؛حا متشادرب ولج هب ور ، رگید ِمدق دنچ ، هجوت یب

ایرو یادص و دیسر یم میاهوناز ریز بآ،ات ال

ی هلصاف وزا تفرگ رادشه یوب گنرو نیاراب

دیسر مشوگ هب رت کیدزن :

هیفاک ورس؛ ورن رتولج -.

نیشنلد شنحل یمدز، فرح هناعطاق یتقو ردقچ

!یمدش

متفگ و مداتسیا میاجرس :

یمنمر رتولج -.

یشخب  تذل ِیلداعت مک وزا متسب اما ار میاه کلپ

مدش رُپ تذل یمداد،زا هیده ممسج هب بآ .هک

لثم مه مراکفا دوب. بوخ زیچ همه هظحل نآ

دب ِراکفا ینیگنس رگید و دندوب هدش کبس ممسج

اجو نامه اه تعاس یمدش شاک یمنداد. مرازآ

بآ یامرس زا میاهاپ . منامب تیعضو نامه رد

هظحل ره ملداعت ِندرک ظفح و دندوب هدش تخرک

یمدش رت تخس و تخس .

 یرتچ داب، و دوب هدروخ رُس مرس یور زا شلا

ریظن یب یاوه زا یقیمع ِمد یمداد. یزاب ار میاه

ایرو رطع زا ییاه  لوکلوم شی والهبال متفرگ ایرد
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ار شروضح دش. ما ییایوب یاه  هدنریگ ِبیصن مه

وردح مدرک سح مدوخ هب کیدزن تسرد ییاج

مدیشک یم رت قیمع ار یدعب ِمد متشاد ،یلاهک

زاب هب درک مراداو و تسشن میولهپ یور یتسد

میاه مشچ ِندرک .

مدینش مشوگ ِرانک رگ، هذخاوم ار ایرو یادص :

بآ یوت یرب رس اب یاوخ یمن هگا بقع .-ایب

یب واب مدرک هاگن بآ یور ِگنردیفس یاه فک هب

دنک یضار ار ایرو هک یردق نآ ؛ متفر بقع ، یلیم .

ثعاب داب، وحاال دوب هدش سیخ وناز ات مراولش

مدنک لد منک. سح ار یرتشیب یامرس هک یمدش

یب هک یرسپ هب مداد ار مساوح مامت و ایرد زا

دوب هداتسیا مرانک ، هلصاف .

یکیرات ؛ مداد رارق شتروص ِلباقم ار متروص ،

یتسرد هب ار شا هرهچ حاالت هک یمنداد هزاجا

نیمه و دندز یم قرب شنامشچ اما مهد صیخشت

زیچ همه هظحل نآ . یداش زا درک یم رُپ ار ملد ،

و دوب گنررپ میارب ایرو ِدوخ طقف دش. مشومارف

دوجو نام  نایم یا هطبار هچ نیاهک ؛ شروضح

دوبن مهم میارب اه هیناث نآ ،رد تشاد .

ییاه هملک ِلا بند هب متشاد ، شندرک هاگن ِلا حرد

رد شروضح زا ردقچ دنهد ناشن هک متشگ یم
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هک یلا وس اب اما ما یضار و لا حشوخ ما یگدنز

درک ترپ ار مساوح هظحل دنچ یارب ، دیسرپ :

؟ هدش تدرس -

یمنداد مرازآ امرس اما دوب مدرس .

دعب و مداد ناکت تسار پچو هب ار مرس ،

متفگ ، هدینشن ار شباوج زونه و مدز شیادص :

راشژر یلبق ترفاسم وت هک ملا حشوخ یلیخ -نم

یتشادرب ور متعاس .

ًاتیاهن اما و درک مهاگن شنکاو یب یا هظحل دنچ

دنتفرگ هلصاف مه زا هاتوک هدنخیا هب شیاه بل

تفگ :و

هی منوت یم مه نیاراب یمهنک، تلا حشوخ -هگا

مرادرب ور تلیاسو زا یرس .

متفگ و شا  هناشرس هب مدیبوک یکی :

شاب یدج -.

تفگ و درک عمج ار شدنخبل :

اب نیاراب منوت یم یمهنک، تلا حشوخ هگا بخ -

مرادرب ور تلیاسو زا یرس هی تیدج .

ِنتفگ ِتفارص وزا مدرک شهاگن پچ پچ

شتسد هک مریگب هلصاف مدمآ . مداتفا مساسحا

و دش مندرک تکرح زا عنام ؛ میوزاب یور تسشن

تفگ یناهگان :
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ورس مراد ور وت هک ملا حشوخ یلیخ مه نم -.

ات دیشک لوط ؛ مدرک هاگن شیاه بل ،هب هکوش

ملد یارب دیاب منک. عمج ار مساسحا واپی تسد

دیاب ، مدرک یم یراک !

*

یعم ال قیاقش #
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مدرک زاب مشچ یتخس هب ما یشوگ ِگنز یادص اب

باوخ ، منفلت ی هحفص یور لگهام مان ِندید اما

دنارپ مرس زا .ار
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دش عطق سامت . متسشن تخت ِنایم و مدش دنلب

داتفا یشوگ ی هحفص یور دادعا هب نم ِهاگن و

ار" تعاس ۱۱:۴۵هک ردقچ ؛ دنداد یم ناشن هقیقد "

مدوب هدیباوخ !

هب لحاس مدش؛ هریخ هرجنپ تشپ ِریوصت هب

زا نتفر نوریب دصق . دوبن لبق یاهزور ِیغولش

یشوگ ددجم ِندروخ گنز هک متشاد ار قاتا ،

دش معنام .

ِمامت رد . مدرک هاگن لگهام مان هب لصأتسم

میدوب هدمآ رفس هب ایرو اب هک یزور راهچ ،هس-

مگرزب یاه  سناش زا یکی لگهام ِنتفرگن سامت

شنتفرگ سامت هنارصم حاال، اما یمدش بوسحم

درک یم مبرطضم .

میدوب هدرک لدبودر ییاه مایپ یهاگ تدم نیا رد

هن ینفلت ِسامت !اما

فاص واب مدناخرچ قاتا رد ار مهاگن کالهف،

و مداد ار لگهام سامت ِباوج ، میادص ِندرک

مدینش ار شراک بلط یادص ، لومعم قبط :

مدش یم تنارگن متشاد مک مک هگید -!

ِبارطضا ِدوجو دوب.اب هدش گنت شیارب ملد

.س تسشن میاه بل یور دنخبل ، متشاد هک یدایز

 نیتور مجالِت و مدیسرپ ار شلا وح مداد الم
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تفگ ، دیشک هت هک نام :

نارهت ایب وشاپ ؛ هگید هسب نتسشن هنوخ .-وت

تقو چیه هک الت؛وت یطعت رخآ هب هدنومن یزیچ

ور یزور دنچ نارهت ایب ینک، یمن یراک هنوخ وت

میدرگب رخرس یب میرب ییاتود .

ار اضر یادص هک مدوب هدادن ار شباوج زونه

مدینش :

رخرس مدش ؛حاال هنکن درد تتسد -!

هداد هک یباوج و شیادص ِندینش اب دیاب ًاتدعاق

نآ دناد یم ادخ اما مدیدنخ یم لگهام لثم دوب،

درک.اب هنخر مبلق رد روطچ سرت ، هظحل

هریخ ، برطضم یهاگن و هدش تشرد ینامشچ

 یعونصم و متشاد ایرد زا هک یریوصت هب مدش

لگهام هب مداد لیوحت ار مرمع هدنخی نیرت .

دوب اضر اب ندرک لکلک ِمرگرس هک رکش ار ادخ

مدوب شراتفرگ هک یبارطضا و نم حِلا ،وزا

ربخ !یب

هن؟ ای یمیآ ورس؟ یمیگ یچ -

متفگ و متخود یتختور هب ار مهاگن :

یممآ الت یطعت زا دعب نومه .-هن.

دش کالهف شنحل :

وت یراد هنک رکف مدآ هک الت یطعت وگن یروج -هی
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لک منود یم هک نم ، ینورذگ یم تقو ییاواه

نوریب رد زا ور تاپ یتسه هنوخ وت هک یتدم

یراذ یمن !

متساوخ یم وهن میوگب غورد متساوخ یم هن

هب لگهام مداد حیجرت منک. شاف ار تقیقح

متسه نامدوخ هناخی رد نم هک شدوخ یخِلا

زا شساوح ِندرک ترپ اب مدرک یعس و دنامب

مدش یم لمحتم هک یبارطضا راب ،زا عوضوم نیا

منک مک ،.

هلصوح اب شتاحیضوت وهب مدیسرپ شرفس زا

شلیم ِقبط ار هملا کم یردق نآ و مداد شوگ

رخآ و دز فرح مامت ِتعاس مین هک مدرب شیپ

زاب ًاتیاهن و سامت ندرک عطق هب داد تیاضر رس،

مدرگرب رتدوز ، مناوت یم رگا هک درک دیکأت !مه

سفن هملا، کم ِنتفای نایاپ زا مدش هک نئمطم

تشپ هب ار مدوخ و مدیشک یا هدوسآ و قیمع

مدش هریخ فقس وهب تخت یور مدرک ترپ .

ِتقیقح نتفگ یارب مدرک یم ادیپ یهار دیاب

لگهام ایرو،هب اب ما هطبار .

یعم ال قیاقش #
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یرگید ی هیضق ، هیضق نیا ِندرک لح زا لبق اما

 یکیدزن ارات بشید مامت شتباب هک تشاد دوجو

زاین و مدوب هدرک رکف و هدنام رادیب حبص، یاه

اب رههچ نم ؛ شندش لح رتدوز رههچ هب متشاد

مدیسر یمن میاه لا وس باوج ،هب مدرک یم رس ایرو

زا ًامیقتسم هک دوب نیا ما ییاهن میمصت وحاال،

یارب کیراب ار نایرج نیا و مسرپب شدوخ

منک مامت هشیمه .

میدوب هدنارذگ ابمه هک یزور هس مامت ،رد

رد هتفرگ لکش یاه هرگ ِریگرد هک دوبن یا هظحل

لکش نیا هب نداد همادا مرظن وزا مشابن مرس ،

یبوخ یاه  هظحل زا مناوتن هک یمدش ثعاب طقف

مربب تذل ، میدرک یم هبرجت مه رانک رد .هک

هدنک  تسوپ و کر ؛ مدوب هتفرگ ار مدوخ میمصت
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ندیسر یارب و مدیسرپ یم ار ملا وس ، میقتسم و

و مدروآ یمن رد یزاب هاگآراک رگید ، باوج هب

مدیچ یمن هشقن .

قاتا مرس،زا رد میمصت نیا ندش گنررت رپ اب

ادیپ یوال زا ییاج چیه ار ایرو اما مدش جراخ

مامح زا ییادص دوب،هن شقاتا لخاد ؛هن مدرکن

رد شنیشام دوجو اما دوب طایح رد وهن یمدمآ

دشاب یلا وح نیمه دیاب هک تفگ یم ، طایح .

لحاس ،رد زورید لثم هک مداد یم لا متحا

نوریب یوال وزا مدیشوپ سابل سپ منک؛ شیادیپ

متفر نییاپ هک ار نامتخاس  ِلباقم یاه هلپ ،مدز.

هداتسیا هک شمدید و دش لیدبت نیقی هب مسدح

هک تفگ یم ، شسیخ یاهوم و ایرد ِلباقم دوب

هتشگرب بآ زا هزات .

نام  نایم ی هلصاف مدق دنچ نامه ِظفح ،اب

یور دروخ رُس مهاگن و مدرک شهاگن و مداتسیا

یور بآ، ِتارطق و نش تارذ شا؛  هنهرب باالهنتی

ور دوب هداتسیا شمارآ .اب دیشخرد یم شتسوپ

تدم نیا رد هک یمط وتال نم زا ربخ یب ایرد؛ ،هب

دوب هتفرگ لکش مدوجو .رد

نیرخآ دیاب ؛ متسب هظحل دنچ یارب میاهار کلپ

هگن ؛ یزاب نیا رد مدرک یم هدافتسا مه ار متراک
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ار عاضوا تشاد طقف شندرکن هدافتسا و نتشاد

متراک نیرخآ یمداد. شک مدوخ ررض ،هب

و متفرگ یم باوج و مدیسرپ یم دوب؛ ندیسرپ

نیا ی هجیتن درک یمن مه یقرف یمدش! مامت

ح نیا متساوخ یم طقف ؛ دشاب هچ نتفرگ باوج

نآ زا دعب و منک مامت مدوخ اراب فیلکت بال ،ِلا

دنشاب هتشاد فیلکت میاهراتفر !

هس و زور هس نیا صوصخلا یلع ، تدم نیا رد

فلتخم االت متحا هب مدوب هدرک رکف ردق نآ بش، ،

مهب رتشیب و رتشیب ار مدوخ نهذ طقف هک

یمن بات ار شرتشیب ، رگید وحاال مدوب هتخیر

مدروآ .

هک راگنا ؛ متشادرب دنلب شتمس هب ار میاه مدق

تعرس اراب تدم نیا مامت رد مللعت مهاوخب

منک ناربج میاه مدق هب ندیشخب .

متمس وهب دش مهجوتم ، مداتسیا هک شکیدزن

دیشخرد یم شدنخبل . دیخرچ :

؟ یتخرد لبنت یدش رادیب -

مباوخ یمن ار بشاه هک تشادن ربخ ؛ تشاد قح .

مداد بات شتروص رد ار مهاگن :

ریخب  حبص -!

دیدنخ :
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هتبلا رهظ -.

هناچ زا رت نییاپ ات مدرک ریجنز و لغ ار مهاگن

مزور و حلا هک درب یپ االً متحا . دورن شا

واب درک زیر ار شنامشچ هک تسین هشیمه لثم

دیسرپ و دیواک ار متروص ، تقد :

؟ یبوخ -

یعم ال قیاقش #
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متفگ هک دوب وج ِندرک  لداعتم یارب :

میدرک تبحص یتعاس مین دوب. هدز گنز لگهام -.

و تروص ِتلا ح رد یرییغت چیه نم، الِف خرب

دشن داجیا شنحل :

؟ تفگ یم یچ -
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حِلا رد رت فرط نآ یمک هک هچبیا رسپ ود هب

متفگ و مدرک هاگن ، دندوب یزاب نش :

زونه یمهنک رکف ؛ مدرگرب رتدوز تساوخ یم -

ییوب تقو هی هک بارطضا زا مدرُم ما. هنوخ

هربن .

و عوبطم یاکنخ شناتشگنا . تفرگ ار متسد

و داد منامشچ هب ار شهاگن . دنتشاد یبسچلد

تفگ :

ورس هدوخیب تندیسرت -.

موش ثحب نیا دراو متشادن دصق ؛ مداد ناکت رس

و متفگن یزیچ رگید هک دوب لیلد نیمه وهب

دیسرپ ایرو :

؟ یاوخ یمن یزاب بآ -

متساوخ یم هک یزیچ اهنت ! متساوخ یمن ،هن؛

متفگ و دوب باوج هب ندیسر :

میروخب یزیچ وهی لخاد میرب شاک .-هن.

همنسرگ !

تفگ و داد ناکت رس ًاروف اما درک مهاگن بجعتم :

ًامتح .-هرآ.

شمَناشکب متساوخ یم دوب؛ هناهب طقف یگنسرگ

دوب رت تحار میارب ندز  فرح نآاج، هک زیم یاپ .

دوب شیاپ رانک هک یلیاسو و درک اهر ار متسد
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تشادرب .ار

تفگ ، میدیسر هک یوال :هب

مریگب شود دیاب -.

درک هفاضا و هراشا شتیعضو :وهب

یممآ دوز یلیخ -.

تدم نیا رد متسناوت یم مه نم ؛ متشادن یتفلا خم

متفگ منک. هدامآ ندروخ یارب یزیچ :

ًامتح -!

یاچ . هناخزپشآ یهار نم، و دش مامح یهار ایرو

لا چخی لخاد اه یکاروخ ِنایم وزا متشاذگ ،مد

هک ار زیم و مدرک ادیپ ندروخ یارب ییاهزیچ

زیم ِتشپ و دمآ دش. ادیپ شا  هلکورس ، مدیچ

تفگ و تسشن :

بوخ یاج هی تمربب ماوخ یم هک میروخب رتدوز -!

فرح یب و مدناشن میاه بل یور یگتخاس یدنخبل ،

واب متخیر یاچ ناجنف ود . مداد ناکت رس

دوب هتسشن ایرو هک ییاج زا یلدنص کی ی هلصاف

حیلا ورد مدیشک شیپ ار نان ِفرظ . متسشن ،

مدیسرپ ، مدرک یم ادج هکتیا :هک

؟ یدش رادیب -یک

تفگ مباوج ورد داتسرف نییاپ ار شا  همقل :

متفر یش، یمن رادیب مدید مدرک ربص -هن_هد؛
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لحاس .

ح ورد مدیچیپ مدوخ یارب رینپ و نان یا همقل

و مدرک نیگنس کبس ار مراکفا ، شندروخ ِلا

رد نام  نایم ، توکس یا هقیقد دنچ مداد هزاجا

و مدز ادص ار شمان ًاتیاهن و دشاب نایرج

متفرگ ندیسرپ هب میمصت .

ار ممدزاب درک. مهاگن یلا وس ، شمسا ِندینش اب

متفگ و مداتسرف نوریب هب :هرذهرذ

دنچ و همرس وت هیزور دنچ هک تسه یلا وس -هی

شِمَسرُپب تزا متساوخ مه یراب .

دیسرپ توافت یب و دیشون شیاچ زا یا هعرج :

یچ؟ -

حیلا ورد مریگب هدیدان مدرک یعس ار مبارطضا

ِنایم ِفیلکت وبال هدروخ  همین ی همقل هب هک

متفگ ، مدرک یم هاگن مناتشگنا :

یداد یتسود داهنشیپ مهب یتقو لوا زور ارچ -،

 تسود یتفگ ؛ یتساوخ یلومعم یتسود هی طقف

یاوخ یمن رنتراپ و رتخد !

هک دوب صخشم ؛ تفرگ بجعت ِگنر شهاگن

و ناکم نیا رد ار یلا وس نینچ ِندینش ِراظتنا

هتشادن نامز .

وطالین ِهاگن و زیم یور تشاذگ ار شناجنف
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دنادرگرب نم هب ار بارطضا شا هدش .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هب هرابود نم، و تشاد بجعت نانچ مه شهاگن

 یعیبط یارب و مدش هریخ مناتشگنا نایم ی همقل

شندیوج هب مدرک عورش ، عاضوا ِنداد هولج رت

هب یتسد درک؛ ترپ ار مساوح ایرو، تکرح و

رگید هک یثکم زا دعب و دیشک شبوطرم یاهوم

تفگ یمدش، وطالین یلیخ تشاد :
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طباور زا ور میصخش طباور یممد حیجرت -

مراد هگن رود ما هناتسود !

مه نم ِهاگن ًانئمطم ؛حاال مدشن شروظنم هجوتم

درک یم عطاس بجعت .

هب بیجع تاظحل نآ رد هک یلا وس نیرتهب

مدروآ نابز هب ار درک یم مکیدزن باوج :

ارچ؟ -

ردتالش هک راگنا داد؛ ار مباوج ریخات اب مه زاب

هلمجاه نیرت  بسانم ِندرک ادیپ یارب دشاب :

بسانم شود ره یارب رفن کی مرظن هب نوچ -

تسین !

؟ دوب هچ شروظنم

 یلدنص هک مدوب شندرک هاگن لا حرد جاو و جاه

؛ تسشن زیم زا هلصاف واب دز بقع ار شا

نداد باوج یارب تسین تحار هک دوب صخشم .

یور شنادرگرب هلصاف بال اما تشادرب ار شناجنف

زیم .

هب مبلق و یمدش هارمه شتکرح ره نم،اب ِهاگن

تباث اما ایرو هاگن . دیپت یم لبق زا رتدنت ، حوضو

ار زیم یور ِناجنف هک یتسد یور دوب هدنام

تفگ و دوب هتشاد هگن شناتشگنا ِنایم :

یسک ، شماوخ یم میصخش طباور وت هک ینوا -
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وت تیامح و تبحم ِراظتنا شزا منوتب هک تسین

مهب هبرجت ؛ مشاب هتشاد ور هناتسود ی هطبار هی

رود مه زا ور هلوقم ود نیا دیاب هک هدرک تباث

مراد .هگن

هدش رپ لا وس زا یردق نآ نم درک، هک توکس

دنتفرگ هلصاف مه زا هتساوخان میاه بل هک مدوب

مدیسرپ روابان و جیگ :و

یچ؟ ینعی -

ِنار یور ار شتسد فک و درک اهر ار ناجنف

شهاگن شدعب و درک مهاگن هاتوک . تشاذگ شیاپ

و تفرگ مارآ زیم یور تایوتحم ِنایم ، هرابود

تفگ :

یاه  هطبار وت نم ورس... مگب روطچ منود یمن -

میصخش ...

اما درک ثکم ، هاتوک ی هظحل دنچ یارب نیاراب

تفگ ًاتیاهن :

طباور وت هک یسک مگب؛ تهب یروج نیا راذب -

یسک یمهش، شبیصن نم ِتنوشخ ، یصخش

هناتسود ی هطبار هی وت شدعب هنوتب هک تسین

هک یسک ؛ هنیمه مشسکعرب بخ و هدب تبحم مهب

یسک یمهنک، متیامح هناتسود ی هطبار هی وت

وت نم یاه  هتساوخ سپ زا هنوتب هک تسین
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هنیا شتلع ، دایبرب میصخش طباور !

مدوب هداتفا سپ هک ینم ،هب دیسر هک نیااج ،هب

دیسرپ هناتسود و درک هاگن :

؟ یدش مروظنم هجوتم -!

؟ مدوب هدش ؟! شروظنم هجوتم

یا هظحل یارب . داتفا نییاپ و دروخ رُس مهاگن

هدش فقوتم میاه گر رد نوخ نایرج مدرک سح

ار؟ شفرح مدوب هدیمهف تسرد ! تسا

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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یبوچ کقاتا کی لخاد ، زبسرس هپتی کی باالی
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اج ینیس کی و رفن ود ی هزادنا هب طقف هک

نام یاپ ریز هردی ی هداعلا قوف یامن ،اب تشاد

هب مساوح نآهک زا رتشیب نم، و میدوب هتسشن

ِیپ مساوح ، متشاد رارق شلخاد هک دشاب یتشهب

تعاس _ود یکی هک ییاه  فرح دوب؛ ایرو یاه  فرح

رد ناش  ندینش واب هدینش شدوخ نابز زا شیپ

مدوب هتفر ورف بیجع یکوش و تهب .

هتفا یم نهد ورس؛زا ._ایب

هاگن ملباقم شدوب هتفرگ هک یشآ ی هساک هب

زا یقشاق ، هظحل نامه و شمتفرگ ؛ مدرک

یبیجع ِشرت معط ؛ مدرب مناهد هب ار شیاوتحم

نم و دیدنخ ایرو مدرک عمج ار متروص . تشاد ،

ِزیم و لبق تعاس _ود یکی هب متفر مه زاب

هدش لدب و در یاه  فرح و هناحبص !

هب مهاگن دوب، هساک ِلخاد ِقشاق یور متسد

ِکقاتا ِیزلف ی هرجنپ زا هک یزبسرس ی هرظنم

ایرو یاه هملک ، منهذ و متشاد ار شَیامن ، یبوچ

نم دوب؛ نامه هجیتن درک. یم لیلحت و هیزجت ار

هتفگ هتسبرس . مدوب هدیمهف تسرد ار شیاه  فرح

درک یرگید ِتشادرب یمندش ؛ حضاو اما .دوب

ورس؟ یتحاران یچ !_زا

اجهباج ار هساک ِتایوتحم و دروخ یناکت متسد
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هب وردحیلاهک متشادرب هرظنم زا ار مهاگن درک.

یگتخوس اج دنچ رد هک یگنر زمرق ی هچیلا ق

هملکیا دنچ یتخس ،هب مدرک یم هاگن تشاد

ایرو هب مداد لیوحت :

؟ مشاب تحاران یچ _زا

دوب کالهف شنحل :

یتسین هشیمه لثم زورما وگب! ؛وت منود یمن _!

نیاهک روصت و شناتشگنا یور دروخ رُس مهاگن

هچ ، رگید ینامز و ناکم رد ناتشگنا نیا

ار مهاگن ًاروف دش ثعاب ، دنهد یم ماجنا ییاهراک

متشاد ملباقم ار شتروص ؛حاال مشکب .باال

مدرک هاگن شیاهوربا نایم هدشی مک ی هلصاف هب

تفگ ، میوگب یزیچ منک تصرف نآهک زا لبق :و

؟ یتحاران زیم رس یاه  فرح رطاخب -

دنک هراشا عوضوم نیا هب میقتسم متشادن راظتنا .

 هجوتم دیاب . ینیس هب مدنادرگرب ار شآ ی هساک

رگید یتحاران ؛ متسین تحاران هک مدرک یم شا

منهذ یردق نآ و مدوب روابان طقف نم هچ؟ یارب

هک دوب هدش هکوش هیضق نیا ِندینش زا

دوب هداد رارق ریثأت  تحت مه ار میاهراتفر .

هک متشگ یم بسانم یاه هلمج لا بند هب متشاد

دادن ناما :
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نوچ ؟ یتحاران هیضق نوا رطاخب ورس؟ -هرآ

نم هک متفگ ...

نیا لر تنک . مدش هریخ شیاه بل هب لصأتسم

یمدش جراخ متسد زا تشاد هملا .کم

تهب نم هنک؟ تتحاران یا هیضق نینچ دیاب ارچ -

نیا ! شیدیسرپ وت هک دوب نیا شتلع و متفگ

یمهش؛ طوبرم نم هب طقف و هیصخش  هیضق

هنک؟ تحاران ور وت دیاب ارچ

رد نآ زا رتشیب نآهک یارب و مدیدزد ار مهاگن

متفگ ، مشاب هتشادن شهگن هابتشا :

متسین تحاران -!

دوب نیمه مدمآرب شنتفگ ِسپ زا هک هلمجیا اهنت

 هساک مه ایرو هک ارچ ؛ دشن عقاو رثوم راگنا اما

متسد ِنتفرگ واب ینیس هب دنادرگرب ار شآ ی

اما دوب مالمی شنحل منک. شهاگن هک درک مراداو

یم مشچ هب شی الهبال مه هذخاوم زا ییاه هگر

دروخ :

 یتسود رگا ورس. منوسر یمن یبیسآ یسک هب -نم

شتلع ، متشاد هگن ادج ماه  هطبار زا ور ماه

هنیمه ًاقیقد !
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داد همادا منامشچ هب هریخ :

و منک یمن تیذا المت یامت رطاخب ور یسک -نم

شارب هک یطیارش لمحت هب منک یمن شراداو

ور نیاراک تقو چیه . هشاب هدنهد رازآ و تخس

کیراب یتح . مدرکن .

یمداد؟ حیضوت میرب ار یزیچ هچ تشاد رخآ

ِنحل . مروایب شرد هابتشا زا یمدش شاک

یمداد مرازآ شتحاران .

نیا ِندرک  فیرعت یارب متشادن مه یدصق چیه -

تباوج نم و یدیسرپ تدوخ وت وت. یارب هیضق

زا ریغ ورس؛ یممش مورآ یروج نیا نم . مداد ور

هشاب ...نیا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ِندرک زاب هک دوب صخشم ؛ دهدب همادا تسناوتن

یزیچ نیرخآ و تسا تخس شیارب هیضق نیا

دوب شنداد رازآ ، متساوخ یم نم .هک

ِتقیقح و دوب هتشگرب شنامشچ هب هرابود راصح

 تسد و رود دوب، میجح ِمغ نامه هک شنامشچ

یردق هب تدم نیا . دیسر یم رظن هب ینتفاین

هک مدوب هدش مدوخ ِیصخش الِت کشم ِریگرد

و هدنخ  شوخ ِرسپ نیا ایرو، مدوب هدرک شومارف

کشم . تسین یمداد، ناشن اهزور نیا هک یلا یبیخ

هک دوب هتفر مدای . مدوب هدرک شومارف ار شت ال

مدای . هدمآ هناخما هب حیلا هچ اب بش همین نآ

شناریو هک هناخیا رد یتیعضو هچ اب دوب هتفر

ِرهاظ هک دوب هتفر مدای . شمدوب هدید دوب هدرک

نآ یور تسین رتشیب یشوپرس شیاهزور نیا

شیاهراتفر رد ًاهاگ هک یترسح و ترفن مشخو

یمداد ناشن یدوخ .

ار شندرک  یبصع دصق ؛ متفرگ ار شتسد ود ره

دوب هدمآ رفس نیا هب شدوخ ِلوق هب ! متشادن

شا  هنازور یاه  هغدغد زا غراف ار یزور دنچ هک

مشاب الیل تخا متساوخ یمن ًادبا نم و دنک رس

شا  هزور دنچ ِشمارآ نیمه طسو .

منحل نیرت  یقیقح و مداد شنامشچ هب ار مهاگن



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

متفرگ راک هب :ار

ال صا مشاب تحاران دیاب ارچ ؛ متسین تحاران -نم

هک رکف؛ وت یممر یدایز مک هی زورما طقف ً؟

ممدوخ و یتسین وت شتلع مه .زاب

مداد همادا و متفرگ سفن :

تحاران یا هگید سک زا هرادن قح الً صا یسک -

هب طقف و هیصوصخ هک یلئاسم رطاخب هشب

تحاران مه نم یمهش. طوبرم صخش نوا ِدوخ

متسین ًاعقاو ؛ زورما ی هیضق زا متسین .

ود ره ، دروخ کقاتا ِیبوچ رد هب هک هبرضیا اب

و دش زاب قژقژ یادص اب رد . میدنادرگرب رس

ار شرس دوب، اه کقاتا لوئسم هک یدرم نامه

دیسرپ ایرو هب ور و دروآ لخاد :

؟ مرایب نویلق -!

تفگ و داتسرف یهنباال هناشن هب یرس اما ایرو :

تمحز یب رایب ییاچ اتود -.

رود و تشاذگ شمشچ یور ار شناتشگنا درم

تفگ ایرو ، شنتفر ضحم وهب :دش

؟ هرایب مگب یشک یم وت رگا ؛ دوبن مساوح الً -صا

متفگ دوب. شنامشچ ِیپ مساوح زونه :

منم مشک یمن .-هن.

ایرو وهب منک لیدعت ار وج نآهک یارب و



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

رتشیب مدرک یعس ، متسین تحاران هک منامهفب

منزب فرح :

دایتعا شهب مرمع ِلک وت هک یزیچ اهنت -نم

یم یعس یهاگ مه ور نوا ؛ هدوب هباشون ، متشاد

هیتقوم اما منک کرت منک !

مدرک هفاضا هک دوب رتشیب ِیفرحرپ یارب :و

اما ؛ مدموا یم رانک شندروخن اب رت تحار -بقالً

یبعالهق ، مروخ یم اذغ وت اب هک ییاتقو نوا

اهوعالهقتا یندیشون ی هیقب هب تبسن تندوب

هراذ یم ریثأت مه نم یور ، هباشون .هب

ار شنامشچ ًاتیاهن اما داد ناشن شنکاو ریخات اب

تفگ و درک عمج :

سپ مبابان ِتسود -.

رگم؟ یمدش ادیپ تسود مه شدوخ زا بابرت

رد ِددجم قژقژ یادص و مداد لیوحت یدنخبل ،

ینیس نیاراب،اب درم و درک ترپ ار مساوح

یاچ کیراب رمک ِناجنف ود شیاوتحم هک یکچوک

دوب کشالت و لقن و دنق زا طولخم یفرظ ،و

دش رهاظ رد ِلباقم .

****
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هب هک  یراک نیلوا و مدرک زاب مشچ یلیم یب اب

هب ندرک هاگن ، مداد شماجنا یرایشوه ِضحم

رتشیب حبصاه،اب ، تدم نیا ِمامت دوب؛رد تعاس

و متخادنا یم قیوعت هب ار نامیاه  همانرب ندیباوخ

 شوخ یمک رخآ، ِزور لقادح هک دوب نیا تالمش

مسرب رظن هب لوق .

اتاب مینک تکرح حبص هد میتشاد میمصت

میشاب نارهت بش ، یغولش و کیفارت باستحا .

یازع بشید .زا دوبن نتشگرب هب ملد ارچ؛ غورد

دوب تسرد . مدوب هتفرگ ار رفس نیا ندش مامت

ییاه  ضراعت و ینهذ یاه  یریگرد رفس نیا رد هک

دنداد یم مرازآ یهاگ ، مدوب زجاع ناش لح زا هک

یم یرپس بوخ یردق نآ ایرو، رانک اه هظحل اما
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الِت کشم تمس هب نآهک زا رتشیب ، منهذ هک دندش

اب ایرو هک یمدش ییاه  هظحل ِریگرد ، دورب مدوخ

تخاس یم مارب شتیامح و روضح .

یت ِندرک بترم واب مدیشک میاهوم هب یتسد

دنلب میاج زا دوب هدش کورچ منت هب هک یترش

هدافتسا قاتا ِلخاد ِیتشادهب سیورس .زا مدش

شیارآ ِکچوک زیم لباقم هک هظحل نآ و مدرک ،

ندینش ، مدوب لوغشم میاهوم ِندز هناش هب

درک بلج ار مهجوت ایرو، زا یمهبم یادص .

نوریب قاتا وزا مدرک عمج مرس ارباالی میاهوم

اب تشاد یمدمآ؛ شقاتا زا ایرو یادص . متفر

دیسر یم رظن وهب دیدنخ یم یدنلب ًاتبسن یادص

دشاب لوغشم ینفلت هملایا کم اب .هک

ِزیم نآ و نمیشن سنلا ِنایم ار مراد  هصغ ِهاگن

ات نیاهک رکف وزا مدناخرچ راد، هرطاخ یروخاذغ

میتسه یوال ِکرت هب راچان رگید تعاس _ود یکی ،

هک دادن هزاجا اما ایرو یادص دش. عمج متروص

؛ دنامب زکرمتم هیضق نیا یور نآ زا رتشیب منهذ

؟ یحبص لوا درک یم تبحص تشاد یسک هچ اب

دون ،رد تشاد یسامت رگا ، تدم نیا ِمامت رد

دوب یجاح ِبناج ،زا عقاوم دصرد .

ارم میاه مدق اما مشاب تیمها یب متساوخ یم
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هک ییاج ؛ ورهار ِیدورو ِتمس هب دوب هدناشک

ار هملکیا دنچ ؛ مدینش یم رت حضاو ار ایرو یادص

اب اما مداد یم صیخشت شیاه  تبحص ِنایم مه

هک میاهاپ الِف خرب و مدرک هلباقم ما یواکجنک

،هب دنورب ایرو ِقاتا رد تشپ ات دنتشاد لیم

هدنارذگ هک ییاه حبص مامت دننام و متفر بقع

هناحبص زیم ِندیچ هب مدرک عورش میدوب .

یلیخ ایرو هک دنتفگ یم زیم، یور هزاتی یاه نان

هدش رادیب نم زا رتدوز .

ندش زاب یادص هک مدوب یاچ ِندرک مد ِلوغشم

ایرو یادص ِندش رت حضاو ، شدعب و قاتا ،رد

درک یم تبحص تشاد زونه درک؛ عمج ار مساوح !

و نم هب شساوح اما شمدید هیواز نآ زا

لباقم دوب هتفرگ ار یشوگ . دوبن هناخزپشآ

کی لوغشم هک دوب ادیپ دهاوش وزا شتروص

زا هک یرتخد یادص . تسا یریوصت هملای کم

درک عمجرت ار مساوح دش، دنلب یشوگ رکیپسا :

؟ هروطچ مشاداد یراگدای -

ی هیخب یاج یور دیشک تسد ، ندیدنخ نیح ایرو

تفگ و شا  هنوگ :

هشاج ِرس هک ینیب !-یم

یریوصت  سامت ِفرط نآ هک یرتخد هدنخی یادص



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ناغمرا هک دوب نیا مسدح . دیچیپ اضف دوب،رد

هتشذگن یریگ  هجیتن نیا زا یا هیناث زونه و دشاب

هک ینحل واب تفرگ فده ارم ایرو ِهاگن هک دوب

تفگ دوب، هدش یدج :

ورس؟ یدش رادیب -هع؛

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هکوش یتقو شا هرهچ ؛ تسشن میاه بل یور دنخبل

دوب یندید .یمدش،

هملا کم محازم ات متفگن یزیچ و مداد ناکت رس

داد حیضوت هک دوب شدوخ اما . مشابن شا :

منک یم تبحص ناغمرا اب مراد -.
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ناکت هب مه زاب . مدوب هدز سدح تسرد سپ

نامه نیاراک، زا مدصق و مدرک افتکا مرس ِنداد

رارق ایرو ِبطاخم هرابود اما دوب یلبق ِدصق

متفرگ :

تتنیبب هراد تسود یلیخ ناغمرا -.

دش دنلب یشوگ زا ادص :

منک؟ تبحص شاهاب منوت یم ؟ تساجنوا ورس -

ار هناخزپشآ ریسم ایرو و مدرک اهر ار یروق ِرد

یناغمرا ِندید یارب مدوبن لیم یب . تفرگ شیپ رد

ایرو نامشچ یمدمآ، نایم هب شمسا راب ره هک

میاه  یرتچ هب یتسد هتساوخان . دیشخرد یم

.حاال موش نئمطم ناشندوب بترم زا ات مدیشک

یگرزب ِدنخبل واب هناخزپشآ هب دوب هدیسر ایرو

داد متسد هب ار یشوگ دوب، شیاه بل یور .هک

رد متروص و داتفا یشوگ ی هحفص هب ممشچ ات

دمآرد شیامن هب یشوگ نییاپ کچوک ِباق ،نآ

یور ِدنخبل شا، هلمج و ناغمرا رناژی رپ یادص

درک رت گنررپ ار میاه :بل

مدوب تندید قاتشم ردقچ ؛ مزیزع ِورس -.

 ناجیه تقو ما،هب یلصا ِتاساسحا ِندرک زاربا

اب ههجاوم رد ًاصوصخ دوب؛ تخس  میارب یگدز

ما یراتفر یاه گاب زا یکی ، هیضق نیا و اهرت  هبیرغ
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یدایز هظحل نآ ثمالً یمدش! بوسحم

متسناد یمن اما ناغمرا ِندید زا مدوب لا حشوخ

ناغمرا لثم و منک شزاربا هنوگچ دیاب ًاقیقد

مه رس تشپ ار تاملک دنت، و دنت متسناوت یمن

منک یلا حشوخ زاربا و .ادا

و ناغمرا هب مداد لیوحت هملکیا دنچ یتخس هب

ِباق رد شرس ِندروآ کیدزن اب ایرو دعب، یتاظحل

رت تحار ار مراک و تفرگ اج نم رانک ، نیبرود

درک .

هتسجرب و رپ شیاه  هنوگ دوب؛ لپت ناغمرا تروص

پل هب ایرو عالهقی هک مدیمهف یم وحاال دندوب

دریگ یم تأشن اجک زا ندیشک .

اما میدرک تبحص ناغمرا اب تدم هچ مناد یمن

و تسکش نم ِییانشآان ِخی مکمک هک دوب یردق نآ

مدنخب دنلب دنلب ، ناغمرا و ایرو لثم متسناوت ،

اهتنا ورد مراذگب ایرو هبرسِرس منک، رظن زاربا ،

رد یشوخ ِتارطاخ مه نامرفس زور نیرخآ زا

منک تبث مرس .

ار هناحبص دش، مامت ناغمرا اب هک نام هملا کم

نداتفا هار یارب هک درک دیکأت ایرو و میدروخ

مینک هلجع .

ِلخاد ار نام  لیاسو هک دوب هتشذگ هد زا تعاس
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نیرخآ نم،ات و میداتفا هار و میداد اج نیشام

متشاد مدید ِنادیم رد ار ایرد ریوصت هک یا هظحل

زا دعب و متشادنرب شگنر  شوخ یبآ زا مشچ ،

مینِخر هب مدش یم هریخ کیراب هظحل دنچ نآ،

ار متشاد مرس رد هک یدیدج ِتامیمصت و ایرو

ار اه هتفگان متشاد میمصت ؛ مدرک یم نیگنس _ کبس

یمن ار شنتفگ مسر هارو طقف ؛ میوگب ایرو هب

منک شهجوتم یشور کی هب متساوخ یم . متسناد

یمن مه یفرط وزا میشاب لمکم میناوت یم هک

ار ایرو و مدوخ ، ندرک لمع الهن وجع اب متساوخ

متشاد زاین نامز هب مه نیمه یارب مهد؛ رازآ !

یب و هاگ یاه هاگن نیا رفس، ی هیلوا تاظحل لثم

متمس هب دیخرچ ایرو ِرس و داد متسد راک هاگ،

دیسرپ :و

ینک یم مهاگن هناقشاع ورس؟ هدش یچ -!

یدج نم، اما تشاد یخوش یوب گنرو شنحل

سکعرب هک یپک .کالِه متفر ورف رکف هب یدج

یم شا هرهچ هب یدایز دوب، هتشاذگ شرس یور

.دمآ

تنطیش هک ینحل واب مداد شلیوحت یدنخبل

مدیسرپ ، تشاد :

؟ ینک یم راک یچ یشب قشاع -وت
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دیدنخ :

یاه هار منک! یمن هاگن طقف هک هنیا شلقادح -

تسه قشع زاربا یارب مه یا هگید !

یدج رگا هک ؛ یدج ای تفگ یخوش هب مدیمهفن

...دوب

الً صا یچیه !

مشش لصف نایاپ

***

یعم ال قیاقش #
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متفه لصف ""

مدز رانک منامشچ لباقم زا ار میاهوم یگف ابکال

منحل زا ار یتحاران مدرک یم یعس یلاهک حرد و
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مدیسرپ ، مراد هگن رود :

؟ هدموا شیپ یلکشم _

نیا رد هک تفگ یم ، بسن صحلا ِندرک نِم و نِم

نامه الً صا دراد؛ دوجو یا هتفگان ِتلع نایم

هدید یشوگ ی هحفص یور ار شمان هک هظحل

شیاه  فرح وحاال، دوب هدز روش ملد ، مدوب

مدیسرت یم نآ زا هک یتمس هب یمدرب ارم تشاد .

مدیسرپ ًاددجم و مدرک عمج ار مزکرمت :

عقاو ؟رد هدموا شیپ یلکشم ، بسن صحلا ِبانج -

هک هنیا مروظنم ...

متسناد یم بوخ مدوخ اما ؛ مادن همادا ار هلمجما

رد دنهاوخب هک درادن ار یراک سکو بسن صحلا هک

ِمامت نم،رد مه یفرط دننک؛زا یگدنز هناخ نیا

قیوعت هب ار اه هراجا مه زور دنچ یتح ، تدم نیا

یم ناش  تخادرپ مظنم هام، ِرس و مدوب هتخادنین

تشاد دوجو یرگید لکشم االً متحا سپ ؛ مدرک

 تساوخ یم و دوب هتفرگ سامت زورما مدآ نیا هک

کی هک یدعوم منک؛ هیلخت ار هناخ ، دعوم ِرس

دوب هدنامن شندیسر هب رتشیب مین .هامو

نیا ِنتفگ منود یمن ، زیزع یماهم مناخ دینیبب -

ًاصخش نم عقاو رد هن. ای هشاب تسرد اه فرح

اما یمنمد یتیمها اه فرح زا تسد نیا هب
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 تفر ،زا نومتخاس ِنینکاس زا یدادعت هک هیتدم

نراد تیاکش امش کوکشم یاهدمآ !و

مدرک مخا :

؟ یتیاکش هچ نم؟ یاهدمآ و تفر -زا

یماهم مناخ منک زاب ور هیضق نیا ماوخ یمن -.

نیا نم، رظن زا هک نوت  تمدخ مدرک مه ضرع

هک ییاه  تیاکش ؛اما دنتسین تیمها زئاح لئاسم

ی هلصوح زا هراد یمهد، لا قتنا نومتخاس ریدم

یمهش جراخ !نم

!اب مدش یم شروظنم هجوتم متشاد هزات هزات

متفگ ، تفر یم تینابصع هب ور تشاد هک ینحل :

؟ هراد هیقب هب یطبر هچ نم یاهدمآ و تفر -

شدعب ؟ مدرک داجیا یسک یارب یلکشم نم هگم

نم ناتسود طقف ؟ کوکشم ِدمآ و تفر مودک مه

یمن رکف ننک؛ یم دمآ و تفر ما هنوخ هب یهاگ

ِقح یسک هک هشاب هدش رکذ نومدادرارق وت منک

هرادن ور نم ی هنوخ هب ندموا .

دوب هلصوح یب ، بسن صحلا ِنحل :

مه امش اما مناخ؛ متسه امش ضیارع هجوتم -

و هتشذگ نم زا نسوسیلا نم. هب نیدب قح

لئاسم زا تسد نیا ِندرک یریگیپ یارب هگید

ور هنوخ یممد حیجرت ؛ مرادن یا هلصوح و ناوت
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مدب هراجا هداوناخ هب !نیاراب

مدرشف ناش یور ار مناتشگنا و متسب ار میاه کلپ .

یاهدمآ و تفر زا اه هیاسمه تفگ یم یروط

بش ره راگنا هک دنراد تیاکش نم ِکوکشم

و مدروآ یم هناخ وهب متفرگ یم ار یسک ِتسد

ار کلف ِشوگ نام  شون و شیع یادص حبص، ات

درک یم !رک

تفگ هک متوکس زا درک تشادرب هچ مناد یمن :

طقف . مناخ مرادن ور نوت  ندرک تحاران دصق -...

و مداتسرف نوریب ار مسفن ، مدرک زاب ار میاه کلپ

مدرک عطق ار شا هلمج :

مدش نوتاه  تبحص هجوتم -!

هدزن گنز . دهدن همادا رگید هک دوب نیا مروظنم

روط نیا شیاه  تبحص زا هکلب دهد؛ رکذت هک دوب

زا نم ِندرک دنلب یارب شمیمصت هک دوب صخشم

لوا هک مه ییاج نآ تس!وزا  یعطق هناخ نیا

چیه ، دیسر یم رس نامدادرارق دعوم ، دادرخ

یمندرب ییاج هب راک یضارتعا .

؟ یماهم مناخ -
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مه زا ار مدوب ناش  ندرشف حِلا رد هک ییاه بل

متفگ و مداد هلصاف :

نیدب تصرف یهام _ود یکی طقف یممش. دنلب -

نوت  ساوح اما منک. ادیپ ور یبسانم یاج هک مهب

ور هنوخ هرارق هک یدعب ی هداوناخ ،هب هشاب

مود هقبطی نکاس هک ییاقآ هک نیگب ننک، هراجا

تدش ،هب دنزرف و رسمه ِنتشاد ِدوجو اب نتسه

نیگب نوشهب نینچ مه ! نتسه نورچ مشچ و زیه

مه یلیخ هک نومتخاس ریدم ِبانج دوخ هک

هتفیب شاپ ، لئاسم نیا ور دنتسه ساسح ًارهاظ

زا سلا تسیب هک ییاهرتخد اب یمندآ نوشدب

ننزب کیت نرت،  کیچوک نوشدوخ .
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مداد همادا و متفرگ یسفن :

؛هب نوشاهاب نینک حرطم ًامتح ور لئاسم -نیا

ننک،دب یگدنز نومتخاس نیا وت هرارق حلا ره

نسانشب ور نوشاه  هیاسمه تسین !

ِرس زا ای غورد هدش، هتفگ یاه  فرح زا مادک چیه

نکاس ی هیاسمه دروم رد هک نآهچ ؛ دندوبن صرح

مدوب هتفگ نامتخاس یلعف ریدم و مود هقبطی ،

نیا هب هک یلوا یاه هام دوب؛ تقیقح نیع

کشم زا ات ود درم، ود نیا ، مدوب هدمآ نامتخاس

هدیشک لوط و دندش یم بوسحم نم ِگرزب الِت

نم ِندرک  یگدنز اهنت هک ناش  منامهفب مناوتب ات ،دوب

ادیپ وای ینارچ مشچ یارب تسین یهجوم ِلیلد

ما یصوصخ ِمیرح هب یهار ِندرک .

نیا ِنتفر شیپ زا هک تفگ یم بسن صحلا ِنحل

رگید نم اما تسین یضار نام هملا کم ِینینچ

واب مدادن شیاه هلمج زا مادک چیه هب یتیمها

شدعب و مدرک عطق ار سامت ، یهاتوک ِیظفاحادخ

روطچ ؟ مدرک یم هچ ؛حاال متفرگ لغب مغ یوناز

نم یمدش؟ ادیپ یبسانم هناخی ، تیعضو نیا رد

یلیخ یتح و بسانم ِتمیق اراب هناخ نیا

روطچ ؛حاال مدوب هدرک هراجا فرع زا رت نییاپ

؟ مدرک یم ادیپ ار شلثم یکی
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کچ ، مداد ماجنا یتحاران زا دعب هک یراک نیلوا

اب اما دوب فلتخم یاه  تیاس رد اه تمیق ِندرک

نیا .اب دیشک توس مرس ، یموجن ِماقرا نآ ِندید

ای منک ضوع ار هناخما متساوخ یم رگا فاصوا

ربارب هس ات ود ی هراجا و شیپ لوپ دیاب

 یبونج رد هناخیا ِلا بند وای مدرک یم تخادرپ

متشگ یم رهش ی هطقن نیرت !

سامت مهد، شماجنا مداد حیجرت هک یراک نیلوا

زاین هک متشاد یتحاران یردق هب دوب. لگهام اب

لگهام . مریگب تروشم و منزب فرح یسک اب دوب

ما یسناش  شوخ وزا داد باوج مد رد ار مسامت

عورش ار هملا کم ، ینابرهم و هلصوح اب هک دوب

درک :

ورس؟ مناج -

دیسرپ مدادو :سالم

؟ نارهت یدیسر -

هدرکن تصرف و میدوب هدیسر تقو رید بشید

ندیسر ِضحم هب . مریگب سامت لگهام اب مدوب ،

دنچ متشاد دصق و مدوب هدیباوخ و هتفرگ شود

ِسامت اما منارذگب لگهام اراب زورما زا یتعاس

هدرک ضوع ار ما همانرب هناخ،  بحاص ِیحبص لوا

.دوب
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و مدرک فیرعت لگهام یارب ار نایرج راد هصغ

یتعاس ات هک تفگ ندینش ِضحم ،هب لگهام

یمدیآ مندید هب رگید .

****
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دوب هتشذگ هس زا تعاس ، مدیسر هک تکرش .هب

مدید یمن مدوخ رد هک مدوب هتسخ یردق هب

ِتلع هب اما منارذگب راک هب ار ور شیپ ِتاعاس

یراک یاهزور عورش نامه ،زا هدمآ شیپ طیارش

و مدوب هتفرگ یصخرم یپرد یپ ، دیدج سِلا
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راشف تحت ار شرآ نیا زا رتشیب متشادن میمصت

مهد رارق .

هب یرس ، مقاتا هب نتفر زا لبق متشاد دصق

یلعدان ، هدیسرن شقاتا ِرد هب اما منزب لگهام

تفگ :

نتسه تیریدم قاتا .-وت

واب مداد رییغت شرآ ِقاتا ِتمس هب ار مریسم

 مدید  ندرک ثحب و رج حلا ،رد قاتا هب مدورو

قفاوت هب ورپژهاه زا یکی ِرس زاب االً متحا ناش؛

دندوب هدیسرن .

لگهام و دندرک اهر ار ناش  تبحص مروضح اب

دیسرپ :

؟ دوب بوخ یچدش؟ -

یانعم هب یرس و متسشن اه یلدنص زا یکی یور

دش عمج شتروص مداتسرف :"هن"باال

ندوب بوخ هک شاه  سکع -.

ِشیوشت و هصغ زا رود هب منحل مدرک یعس

دشاب ما ینورد :

ود ابیرقت هتشذگ نوا دوب؛زا دب یلیخ شا  هلحم -

باسح نیا هراد،اب هلصاف تکرش زا تعاس

هرذگ یم دمآو  تفر هب طقف تعاس راهچ یزور .

درک هلخادم دوب نایرج رد هک شرآ :
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؟ شیدید یتفر یچ؟ زرواشک راولب ِدحاو -

یلعدان هب متساوخ شرآ وزا متخادنا اپ یور اپ

داد هک شماجنا و دروایب میارب یا هفاکسن دیوگب ،

متفگ شلا وس باوج :رد

ِرس ال صا اما دوب بوخ مه یلیخ ؛ شمدید متفر -

هراجا طقف یمنهنک؛ لیدبت یمندآ. هاتوک شا  هراجا

داوخ .یم

تفگن یزیچ یسک .

و دروآ میارب ار هفاکسن هشیمه زا رتدوز یلعدان

دیسرپ شداد هک متسد :هب

؟ یدروخ راهان -

یرگید زیچ چیه ، یحبص ِرس یوسرپسا کی زج

دیسرپ یلعدان هدادن باوج زونه و مدوب هدروخن :

؟ مریگب تارب -هّلب

لگهام هک منک لوبق ار شداهنشیپ متساوخ یم

تفگ :

میروخ یم مه اب نک مرگ ور نم راهان تمحز .-یب

گنز شرآ ِنفلت . تفر و داد ناکت رس یلعدان

دش تبحص هب لوغشم و درک یهاوخ رذع ؛ دروخ

دیسرپ لگهام :و

نیا ؟اب یدب همادا یروج نیا یاوخ یم یک -ات

ینک یمن ادیپ ور تهاوخلد ی هنوخ هک فاصوا !
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زا تسا رارق مدرک یم رکف ؛ مداد تروق ار مضغب

؛ دشاب نم یارب یگدنز شوخ یور دعب هب نیا

 هتفگان ِنتفگ یارب یهار ِندرک ادیپ میاه  هغدغد هت

رفس زا نتشگرب ِضحم هب اما دوب ایرو هب میاه ،

یم راوآ مرس یور ، یرگید زا دعب یکی اه یتخبدب

دندش .

تفگ و داد ناکت شرآ یارب ار شتسد لگهام :

راهان میر یم ام -!

ِندش دنلب و داد ناکت رس تسد هب یشوگ شرآ

درک دنلب اج زا مه ارم ، لگهام .

زیم ِتشپ زونه و میتفر هناخرادبآ تمس هب

تفگ لگهام هک میدوب هتسشنن :

یدیمن شوگ نم فرح هب ارچ -!

هلصوح یب و مدیشک نوریب یلدنص مدوخ یارب

متفگ :

تسین یندش ؛ منوت یمن -.

تفگ و تسشن :

ینکاه یمن ادیپ هنوخ طیارش نیا اب ورس -!

مدش هریخ دیدج یزیمور :هب

منک؟ یچراک یمیگ یلو ! منود -یم

تفگ تیعطاق :اب

لوپ هک وگب نوشهب تاباب و نامام هب نزب گنز -
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هتفا یمن هار تراک الً صا عاضوا نیا .اب یمز .ال

ِلک دیاب یروج نیا همک. یلیخ تشیپ لوپ

هراجا یاپ یدب ور تدمآرد .

مداتسرف باال تفلا خم ی هناشن هب یرس :

نوش  مراذب تیروذعم وت ماوخ یمن .-هن؛
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دش یبصع شنحل :

ره لا حره هب . نتردام و ردپ ؟ یتیروذعم -هچ

رد نراد ییاه  تیلوئسم یرس کی یردام و ردپ

ِلوا یاهزور نومه زا وت . نوشاه هچب بقلا
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یاپ هب تجراخم و جرخ و یدرک راک هاگشناد

و نتفرگ لقتسم ی هنوخ عقوم هچ . هدوب تدوخ

نوشزا لوپ نورق کی نیشام دیرخ ِعقوم هچ

ملظ تدوخ هب یراد تنتفگن اب مرظن هب . یتفرگن

ینک !یم

دش نشور مرس رد یا هقرج شیاه  فرح !اب

اهدمآو  تفر . مشورفب ار منیشام یمدش ؛ نیشام

یم ضوع رد اما یمدش تخس میارب یمک

هناخ ِندرکادیپ یارب یرتهب یاه  هنیزگ هب متسناوت

منک رکف .

هب باوج ورد متشاد هگن مدوخ یارب ار ما هدیا

متفگ لگهام :

مه شدعب ،زااالنهب هدوب نیمه شن -اتاال

ی هتساوخ ، ندرک یگدنز لقتسم . هیلکش نیمه

اب مه شاه  یتخس اهو تیلوئسم دوب. مدوخ

هک مگب نامام هب هگا ، هتشذگ نوا .زا همدوخ

و لوا ِداهنشیپ ، هدموا شیپ یطیارش نینچ

یگدنز نیا . تسا هنوخ هب نتشگرب شرخآ

مدوخ مه ور شت ال کشم ؛ لگهام همدوخ باختنا

منک یم لح .

دیشک کیدزن ار شرس :

شاد هک تقو ره یممد. ضرق تهب ...-نم
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مدرک عطق ار شتبحص :

یم باسح وت ور ًامتح منک یراک متسنوتن -هگا

منک !

ار یفرح نینچ هک تسناد یم دش؛ عمج شتروص

مه شدوخ منک. شزاب مرس زا طقف ات ما هتفگ

یطیارش چیه تحت هک تسناد یم بوخ

تفگ هک منک یمن لوبق ار شداهنشیپ :

ریگب ماو شرآ زا سپ -!

هظحل نامه و تشاذگ باقشب نام  یارب یلعدان

ِبیج تمس هب تفر متسد . دروخ گنز ما یشوگ

متفگ نامزمه و مشوپور :

نیشام یارب شزا هک یماو یاه  طسق مراد زونه -

یممد ور متفرگ .

تخادنا باال هناشیا :

یمهنک لوبق منئمطم وگب؛ شهب . ترس  یادف -.

 یشوگ ی هحفص هب شیاه  فرح ِیقبام هب هجوت یب

ثعاب ، هدنریگ سامت مان ِندید و مدرک هاگن ما

متسرفب مایپ ایرو یارب و منک در ار سامت دش

یممنز گنز هگید عبر هی .""ات

نیرخآ وات دوب مرگ اذغ ِندیشک اب شرس لگهام

هاتوک شعضوم زا میدوب زیم تشپ هک هظحل

فلتخم یاه  یدنب هلمج اراب شا  هنیزگ هس و دماین ،
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شرآ و شدوخ ، هداوناخ درک؛ یم وگزاب میارب

ال کشم لح یارب نم شرظن زا هک دندوب یناسک

زا یتقو نم، اما متساوخ یم کمک ناشزا دیاب مت

مرس رد لح هار کی طقف مدش دنلب زیم تشپ

ِندرکادیپ یارب مه رگید ی هتفه _ود یکی ؛ متشاد

رگا و مدرک یم وجو  تسج ما یلعف طیارش اب هناخ

متخورف یم ار نیشام ؛ دوبن شخب هجیتن .

مقاتا ِیهار و مدرک رکشت راهان تباب لگهام زا

داد هک باوج و متفرگ ار ایرو ی هرامش . مدش ،

نیاراب ار مدوب هدنارذگ هک یزور ًاددجم رود کی

مامت هک میاه  تبحص و مدرک فیرعت ایرو یارب

تفگ :دش،

میروخب ماش مه اب ما هنوخ ایب راک زا .-دعب

مترظتنم !

دنکن ؛ متفر ورف رکف ،هب مدرک عطق هک ار سامت

یم داجیا ودمآ تفر رظن زا یلکشم مه وا یارب

 تفر تباب مه وا یاه  هیاسمه ثمالً دنکن دش؟!

ریدم شیپ ار شتیاکش کوکشم یاهدمآو

دوب رسپ نوا نوچ هن؛ ؟ای دندرب یم نامتخاس ،

بوسحم کوکشم شا هناخ هب نیتور یاهدمآ و تفر

یمندش؟ !
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ِتلا ح نیرت  هتسخ ،رد مدیسر هک ایرو هناخی هب

یارب ودمآ تفر تعاس نیدنچ . متشاد رارق منکمم

یپایپ یاه  تعاس شدعب و هناخ یوج و تسج

یدرُخ  باصعا ، ایاضق نیا مامت رانک ورد ندرکراک

نآ رد هک دوب هتخاس یسک نم رکفویخلا،زا و

تحار ِباوخ تعاس نیدنچ ما هتساوخ اهنت ، هظحل

ِرس ارم دوب هتسناوتن مه ایرو ِندید یتح و دوب

دروایب قوش .

ِناویل وهب مدرک زاب مندرگ رود زا ار شلا

و مدرک هاگن ملباقم دوب هتفرگ ایرو هک یندیشون

متفگ شنتشادرب ِنیح :
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نیا .اب یرایب مارب هفاکسن ای هوهق هی شاک -

هگید ی هقیقد دنچ ات منوتب منکن رکف فاصوا

منومب رادیب .

متروص یور ینارگن اراب شهاگن ، تسشن مرانک

تفگ و دناخرچ :

مرظن ورس؟هب یریگ یم تخس ردق نیا یراد ارچ -

یهام دنچ هراذب وگب نک. تبحص هنوخ ابمِکلا

؛ یدرگب هنوخ ِلا بند تصرف ِرس و ینیشب رتشیب

یراد طقف هلجع و هلغشم همه نیا اب یروج نیا

ینک یم تیذا ور تدوخ !

هتفگن نم عقاو ار؛رد هیضق ِلصا تسناد یمن

هناخ زا مندش دنلب ِیلصا تلع هک شمدوب

ودمآ تفر نم هناخی هب هک یسک اهنت . تسیچ

متفگ یم ار هیضق لصا رگا و دوب ایرو درک ،یم

هب متساوخ یمن مدش؛ یم شا  یتحاران ثعاب ًاملسم

نیا ِندمآ دوجو هب رد هک دنک رکف هابتشا

تسا رصقم طیارش .

ار مناویل هزمی شرت کنخو یاوتحم زا یا هعرج

متفگ و مدیشون :

ات یروج نوا . هرتهب مشب هباجاج حاال نیمه -هن؛

هریگرد منهذ هام دنچ .

مدیسرپ ، مشاب هدرک ضوع ار ثحب نآهک یارب :و
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؟ هبوخ شعاضوا کیتوب ربخ؟ هچ -وت

نامه ِرس تشگرب شدعب و داد ار مباوج هاتوک

یلبق عوضوم !

هب هک یا هنوخ ؟ تساجک لکشم .حاالاالن هبوخ -

یا هگید لکشم ای ینک یمن ادیپ ور هنیشب تلد

؟ تسه !

ات نیاراب دوب؛ هدمآ مشوخ یندیشون هزمی زا

متفگ و مدیشون سفن کی ار ناویل یاه  هنایم :

نیا . مدرک یرکف یب مدوخ هک تساجنیا لکشم -

هتفرگ نییاپ یلیخ ِتمیق اب ور یلعف ی هنوخ

منومب اج نیمه هرارق دبا ات مدرک یم رکف و مدوب !

یلیلد ره هب هرارق یزور هی نیاهک رکف هب دیاب

یم همانرب شارب و مداتفا یم مش، دنلب اجنوا زا

مروخن لکشم هب یروط نیا هکاالن متخیر .

دیسرپ هناتسود :

ی هنیزه اب یراد هک یلوپ توافتام االن ردقچ -

مروظنم ؟ هتیلعف ی هنوخ طیارش نیمه اب یا هنوخ

یهی هراجا یارب یراد مک لوپ ردقچ هک هنیا

هلحم نومه وت تیلعف ِنامتراپآ ِلثم نامتراپآ !

هایس ِنامشچ هب . موش مندز دنخبل زا عنام دشن

مدیسرپ یخوش وهب مدرک هاگن شقارب :و

ماو مهب هک یراد غارس ور ییاج ؟ هگم روطچ -
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؟ ندب

درک ظفح ار شتروص ِتیدج ِتلا نم،ح الِف خرب :

مهب وگب -.

متشذگ عیرس شنامشچ زا مدرک هاگن شیاهوم .هب

لوق هب نامه ای شا  هنوگ یور ی هیخب یاج هب

ِدصقم و مدش هریخ - شردارب یراگدای - ناغمرا

موش قفوم یبنآهک دوب. شیاه بل ، مهاگن ییاهن

متفگ ناش، یور زا نتشادرب مشچ :هب

ِندرک  ضوع یارب مدوب هدرک زادنا سپ رادقم -هی

مراد میمصت نیاهک مه و تسه نوا مه . منیشام

ییاج هی منوت یم یروج نیا . مشورفب ور نیشام

هک یلوپ واب مدن هراجا  هگید و منک نهر ور

هگید نیشام ،هی هراجا یارب هرب هام ره هرارق

مدب ور شاه  طسق و مریگب .

درک مخا :

هگا ور نیشام یمیگ؟ هک هیتحار نیمه هب هگم -

هرابود ینوت یم هگم عاضوا نیا وت یشورفب

؟ یرخب
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یمدمآ شتروص هب مخا ردقچ !

ی هسوسو اتاب مدرک عمج متسد ِفک ار مناتشگنا

مشاب هدرک هلباقم شا  هزور دنچ ِشیر هت سمل .

الِت کشم زا ار مساوح تشاد مکمک شروضح

الِت کشم دای هب ارم و درک یم ترپ ما یلعف

متفرگ یسفن . تخادنا یم یلبق ِ ینتشاد  تسود

متفگ :و

شاج هب . شابن نارگن ؛ هیندش لح هیضق -نیا

زا منک یم شغ مراد هک یراد یچ ماش وگب

یگنسرگ !

ِتمس هب یلاهک حرد و دش دنلب شیاج زا

تفگ ، تفر یم شا  هناخزپشآ :

؟ یروخ یم یچ یممداالن. شرافس -
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یاج ِرس و تشگرب ونم نیدنچ اب هک ینامز ات

ی هدنام  یقاب واب متفگن یزیچ ، تسشن شا  یلبق

هک ار هدش خیلا ِناویل . مدوب مرگرس ما یندیشون

متفگ و هدرک هراشا اهونم هب متشاذگ زیم یور :

مه اب ور ماش و اجنیا مایب هک یتفگ یروج -هی

ور یزبس  همروق لقادح متفگ مدوخ اب هک میروخب

یتشاذگ !راب

داد متسد هب ار اهونم :

یزبس  همروق هک مسانش یم ور اج هی شاج -هب

هراد یبوخ .

ِدوم نآ یور ، زورما اما مدرک شهاگن پچ پچ

و داد شرافس ار اذغ ًاروف . دوبن شا  یعبط خوش

یلبق ِثحب رس تشگرب هرابود .

ینک باسح نم یور دیاب یطیارش ره یوت -وت

نم منک. یم ور نیاراک نم هک یروط  نومه ورس؛

تارب یراک منوتب رگا یممش لا حشوخ یلیخ

هتشادن یلکشم هگا تدوخ الً صا . مدب ماجنا

لقادح ینک؛ یگدنز نم واب یایب ینوت یم ، یشاب

بوخ ی هنوخ هی تصرفرس ینوتب هک یتقو ات

ینک ادیپ تدوخ یارب !

هریخ شتروص ،هب دیشک ار میاه بل هرابود دنخبل

مدیسرپ و مدش :
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یمید؟ ماجنا مارب ماوخب یراک !-ره

داد ناکت رس هناعطاق اما درک مهاگن فرح .یب

یم مدآ نیا زا ًاتقیقح هک نآهچ یمدش شاک

منهذ اما مروایب نابز هب یتحار هب ار متساوخ

 فرح نیا زا رتریگرد و رت هتخیر مهب اه، هظحل نآ

عمج،زا یساوح و زکرمت اب مناوتب هک دوب اه

میوگب میاه  هتساوخ .

یمکزا ، طقف یمدش . مدش هریخ شیاه  تسد هب

رد طقف ؟ میوگب حاال ار متساوخ یم هک نآهچ

دنچ و مسرب شمارآ هب یا هظحل هک دح نیا

تحارتسا میاهزور نیا ی هتسخ ِنهذ هب یا هیناث

؟ مهد

هب هاتوک . متشادرب شناتسد یور زا ار مهاگن

ور ، مهاگن یلاهک حرد و متخود مشچ شیاه مشچ

ار ناشدوخ راک میاه بل ، دروخ یم رُس نییاپ هب

دندرک :

ملغب ماوخب هگا ...-ثمالً

دنام همین و هفصن هلمجما و مدرک مگ ار متاملک .

ِرس زا دنتشاد هک مناتشگنا یور دنام تباث مهاگن

دندروخ یم بات چیپو مهرد یفیلکت .بال

نآ ؛زا تساوخ یم ندش هدیشک شوغآ رد ملد

متشادن ار هتساوخ نیا ایرو .زا شسح رپ ِعون
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؛ میاهزور نیا الهقی عدروم درم و دوب ایرو نوچ

مدرک یم سح نوچ متشاد ار هتساوخ نیا هکلب

دراد رگید ما یگدنز رد تاساسحا خیلا یاج

هک یردق نآ دوش. یم کاندرد و گنررپ یلیخ

؛ مدوب هدرک رکف مه یلعدان ِشوغآ هب یتح زورما

شیاه  تسد هب اما تشادن یدنزرف هک دوب تسرد

ِنایم متشاد . دنشاب دلب یگناردپ هک یمدمآ

هک مدز یم واپ تسد مضیقن و دض ِتاساسحا

خیلا یاج زا رُپ یایند نآ زا ارم ایرو یاه  تسد ،

دیشک ششوغآ ِنما یایند وهب درک ادج .

شیاه بل و دندش تفس منت رود شیاهوزاب ،

دنتفگ مشوگ هب کیدزن :

یگب مهب طقف هیفاک ، یاوخب هک تقو !-ره

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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و مدرک در ار متشاد ایرو بناج زا هک یسامت

تفگ یملسم :

هنوتباسح وت لوپ یقبام حبص ادرف -.

و مداد شلیوحت مه ار چییوس ، مدنخبل اب ارمه

داد همادا :

یاهراک یارب هشب گنهامه دیاب زور کی طقف -

دنس ِلا قتنا و یرضحم .

مداد ناکت :رس

شرت لبق زور _ود یکی زا طقف ؛ تسین یا هلئسم -

منک یزیر  همانرب شارب منوتب هک نیگب .مهب

داد ناکت :رس

شرآ هب مه ور نم .سالم ًامتح . مناخ -هلب

دینوسرب .

زا جورخ نیح و مدرک یظفاحادخ مدز، دنخبل

یاوه هب . دروخ گنز ًاددجم ما یشوگ ، هاگشیامن

ار شباوج ات مداتسیا یا هشوگ ، تسایرو نآهک

دوب ما یشوگ ی هحفص یور شرآ مان اما مهد .
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دیسرپ و مدرک لصو ار سامت :

دش؟ یکوا -

زا نازیم نیا . مدنار شوگ ِتشپ ار مدازآ یاهوم

راظتنا زا رود ، تشهبیدرا یاهزور نیلوا یارب امرگ

.دوب

متفگ شرآ هب باوج :رد

دوب شدوخ یملسم . مداد لیوحت ور چییوس -هرآ.

تهب دنوسر مه داد.سالم ماجنا ور راکاه .و

؟ تشاذگ تمیق بوخ -

طخ ِ تشپ ایرو ِندمآ اب دش نامزمه شلا .وس

منک هاتوک ار هملا کم ات مداد باوج شرآ هب ًاروف :

سیلا .زا هنکن درد تتسد . ندوب فصنم یلیخ -

نک رکشت .مه

مدرک هفاضا زنط هب دعب :و

و نووج یدایز شییاد وگب شهب نم فرط -زا

هباذج .

دیدنخ :

هگا ؟ ینک هفاضا یزیچ یاوخ یمن ؟ مگب ور نیمه -

هشورفن ور نیشام هک هگب شهب مگب یدیدنسپ .

مدنخب دادن هزاجا ، مطخ  ِتشپ ایرو ِددجم ِندمآ .

متفگ شرآ هب باطخ :

مینک یم تبحص . تکرش یممآ مراد -.
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ار ایرو باوج و مدرک عطق ار سامت ًاروف و

مدینش ار شا  یبصع یادص و مداد :

؟ ییاجک همولعم چیه -!

یطخ یاه  یسکات راوس ات نابایخ رانک مداتسیا

درک هفاضا هک مدوب هدادن باوج زونه و موش :

تهب مدز گنز راب رازه .-هد

مداد حیضوت تمی :ابمال

مدب ور تباوج متسنوتن هک متشاد راک ًامتح -.

وگب ؟االن مناج .

دیسرپ ًاددجم و هناراکبلط :

؟ ییاجک -!

نیاهک یوزرآ واب مدرک هاگن نابایخ هب لصأتسم

متفگ ، تایئزج یور دوشن قیقد :حاال

نوبایخ -.

راک ِرس االن دیابن هگم ؟ ینک یم یچراک نوبایخ -

؟ یشاب

ِنحل اب ایرو و مدرک توف نوریب هب ار مسفن

تفگ یکانتشحو :

هتفر تنیشام رطاخب هگا ورس هبحهتلا یاو -

یشاب .

زا مدش فرصنم و مدرشف مه یور میاهار بل

هراچیا و ور هدایپ هب متشگرب . یسکات ِنتفرگ
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ِنتفگ اراب توکس نیاهک زج دوب هدنامن  میارب

منکشب تقیقح .

نیشام شورف یارب ممیمصت هک دوب نایرج رد

رد زور  هنابش ، ریخا زور هد مامت تس.  یعطق

ممیمصت موشن راچان هک مدوب هناخیا یوجتسج

اما منک.  یلمع ار نیشام شورف اب هطبار رد

ای مدرک یم ادیپ هک ییاه هناخ و دوب هجیتن یب

بیع ابمکلا،ای میدیسر یمن قفاوت هب تمیق ِرس

ود رگا وای دنتشاد یشوپ مشچ لباقریغ یصقن و

درجم رتخد کی ،هب داتفا یمن قافتا لبق دروم

دنداد یمن شا  هراجا !

رد دص ِفلا خم ، فاصوا نیا مامت اب اما ایرو

هلیسو نودب تفگ یم دوب. نیشام شورف یدص

و لوا میمصت و مروخ یم لکشم هب یدایز

هب متشاد زاین هک یرادقم نآ نداد ضرق شرخآ

یم سپ ار شا  یتمسق هام ره تفگ یم دوب. نم

زورما و مدوبن شفطل نیا هب یضار نم اما دریگ

کی ار راک و هدمآ ، میوگب وا هب یزیچ یبنآهک ،

مدوب هدرک هرس .

متفگ ، مارآ ییادص واب مدرک زاب بل هرخ :باال

شمتخورف -!

دیشک دایرف ًامسر :
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؟ یدرک یچراک -!

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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ِسفن دش. عمج هک دوب شدنلب یادص زا متروص

 ضارتعا و مدرک توف نوریب هب ار هدشما سبح

متفگ دولآ :

ایرو تفر مشوگ -.

نامه دهد،اب ناشن مضارتعا هب یهجوت یبنآهک

تفگ دنلب یادص :

یراد فیرشت هنووید یلیخ -.
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متسناد یم . مهد حیضوت شیارب مدرک یعس

باسح نیمه یور و هدوب مدوخ یارب شتفلا خم

متفگ هک :دوب

واب یممر ادرف . ادخب مرت تحار یروج نیا -نم

یم دادرارق ور زرواشک راولب دحاو تحار یخلا

شاج مه . مدنب ...

مهد همادا تشاذگن الً :صا

ورس هشاب -.

ار شمان دوب. هتفگ هنامصخ یدایز ار شا هلمج

مدیشک :

ا ـــــــ یرو -!

ظفاحادخ -!

دوب هدرک عطق ار سامت اما مدز شیادص ًاددجم .

ات مداد هلصاف مندرگ زا ار شملا یمک لصأتسم

مک دوب، هتسشن مناج هب هک یترارح زا دیاش

یسکات ِنتفرگ یارب هرابود هک نامزمه و دوش

اما متفرگ ار شا  هرامش مداتسیا یم نابایخ ِرانک

دادن ار مباوج .

میاپ لباقم هک یا هدننار هب ریخأت واب زکرمت یب

نتسشن زا دعب و مداد سردآ دوب، هدز زمرت

متفرگ ار ایرو ی هرامش رگید راب ، نیشام ِلخاد

باوج یب ار مسامت مه زاب ، یروابان ِلا مک رد اما
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تشاذگ !

یزاب هچب یچ یارب " مداتسرف تسکت شیارب ًاروف

اب دعب ی هظحل دنچ اما " هدب ور مباوج ؟ یرآ ردیم

دناوت یم شتقو هب درک تباث ، داتسرف هک یمایپ

مرادن  هلصوح " دشاب نیمز یور ِرسپ نیرت  سخت

نزن گنز ردقنا ورس ".

هب ار مرس و مفیک ِلخاد مدنارُس ار یشوگ کالهف

ندیسر وات متسب ار میاه کلپ و مداد هیکت بقع

مدرکن ناشزاب ، دصقم .هب

نیاراب و مدرک ضوع یسکات ، نادیم هب ندیسر اب

متفر راک ِلحم ات میقتسم ،.

وا دمآ. مغارس هب لگهام ، مدیسر هک تکرش هب

راک تفگ یم . دوبن یضار نیشام ِنتخورف زا مه

هب یدیدرت چیه نم، اما ما هدرکن قاعالهنیا

هک یلوپ متسناد یم . شیاه  فرح اب دماین مغارس

باسح مه درخ ِلوپ لگهام یارب ، مراد شمز ال

ود هک تس  یضار لیم، مکلا واب دوش یمن

رخآ و لوا حیجرت اما دهد ضرق مه ار شربارب

المت کشم ِسپ زا ًاصخش مدوخ هک دوب نیا نم

درک یم یضار ارم رتشیب میمصت نیا و میایبرب .

رغ یا هقیقد دنچ لگهام هک دوب نیا شا  یبوخ

یزاب سخت ایرو لثم و تفرگ مارآ ًاتیاهن و دز
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درکن رهق و درواین .رد

ورپژهی یاپ و مراک زیم ِ تشپ لگهام ِنتفر اب

 یشوگ یهاگ هگ و متسشن مدوب هتفرگ هک یدیدج

زا یربخ دیاش ات مدرک یم کچ فده یب ار ما

دصق ًاعقاو هک دیسر یم رظن هب اما دوش ایرو

لمحت دوب هک روطره ، رصع .ات درادن ندز فرح

دصق . درواین تقاط ملد نآ، زا رتشیب اما مدرک

زور ود دیدهت . متشادن ًادبا ار شندرک تحاران

مشورفب ار نیشام رگا دوب هتفگ هک ار شیپ

و مدوب هتفرگن یدج ار درادن مراک هب یراک رگید

ار شدیدهت هک دوب ادیپ رما دهاوش حاالزا

هب بش هک مداتسرف تسکت شیارب . هدرک یلمع

دادن ار مباوج اما دناوخ مور؛ یم شا هناخ .

یمداد مرازآ یدایز تشاد رگید شا  یلحم .یب

و منک مراک هب فوطعم ار مساوح مدرک یعس

هک دعب؛ یارب مراذگب ار یتحاران نیا هب نتخادرپ

دمآ یمنرب متسد زا یراک ، هظحل !نآ

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دوب هناتسودِریغ شهاگن درک، زاب میارب هک ار .رد

ِلباقم زا شدعب و داد یدرس اراب سالمم باوج

موش دراو ات تفر رانک .رد

یخلت واب شلباقم متفرگ ار ینیریش هبعجی

دیسرپ :

؟ هتنیشام شورف ِینیریش -

متفگ تمی :ابمال

هنونک  یتشآ ینیریش ؛ ریخن -!

تفگ ، دریگب متسد زا ار هبعج :یبنآهک

؟ تاهاب نم هگم  مرهق -

؟ دوبن شرهق هزات !نیا

هدش شراتفرگ رصع زا هک یا یگنتلد اراب مهاگن

شدعب و مدناخرچ شتروص یازجا یور ، مدوب ،

هپاناک لباقم زیم یور متشاذگ ار ینیریش هبعجی

ایرو مهاگن و شدوب هتخادنا هشیش هرخ هکباال

نت هب هریت نیج درک. لا بند هناخزپشآ ارات
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نیا واب گنر هایس هداسی ِترش یت و تشاد

یم رظن هب شوپ  شوخ ، هشیمه ردق ،هب دوجو

دیسر .

ِگام اب هک دوب هتخانش زور دنچ نیا ار متداع

یور متسشن دمآ. ندرک ییاریذپ یارب هفاکسن

دیسرپ شا  یخلت نامه واب هپاناک :

؟ یدموا یروطچ -

متفگ و متشادرب ار گام :

سنا .-ابآژ

تفگ یتحاران :اب

ودمآ تفر یاپ یدبور تدمآرد ِفصن دیاب .-حاال

متفگ و مدیشون غاد ار ما هفاکسن زا یا هعرج :

منک یم هدافتسا ورتم .زا تسین یروط نیا مچیه -

دعب هب نیا !زا

دوب شنحل و داد ملیوحت ار شفورعم "اهآ" نآ

هنارمآ و درک مهاگن یدج . تخادنا هدنخما هب هک

تفگ :

دنخن -!

و تروص ِتلا ح نآ یارب مریمب تساوخ یم ملد

رگید کیراب هک مدرک یم دیاب هچ . شباذج ِنحل

؟ مونشب "اهآ"ار نآ

روژ نیا درک؛ یم هاگن مدنخبل هب مخا اب تشاد
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تشاد تیباذج ردقچ شن، !

ما یلصا ِساسحا دیاب ؛ یروخدوخ دوب سب رگید

ار میاه  هتفگان و تسناد یم شدوخ هب تبسن ار

هلصاف هک مدرک یم شهاگن  متشاد . دیمهف یم

دیسرپ و تفرگ :

ماش؟ یارب مدب شرافس یچ -

یلاهک حرد و هپاناک ی هتسد یور متشاذگ ار گام

متفگ مدش، یم دنلب میاج :زا

مروخب ینیریش ماوخ یم . یچیه -.

تفگ الیق خادب واب تشادرب ار شا  یشوگ :

ماش دشن هک ینیریش -!

درک رغرغ ، دریگب نم زا یباوج یبنآهک دعب، :و

اب هرارق هک دعب هب نیا .زا هگید یمهش نیمه -

هگید . هنوخ یسر یم بش فصن ، یدرگرب ورتم

راچان . یرادن مه ندرک تسرد اذغ تصرف یتح

اذغ یاج یروخب ور یترپو ترچ ره یش .یم

تفگ و درک هراشا ینیریش یاه هبعج هب دعب :و

زا هک روخب ور ینیریش نومه نیشب ورب -ورب.

تدیدج ِیگدنز هب ینک تداع بشما نیمه .

هب هیبش دوب هدش . مدنخن یمندش هک ادخب

ناشیاه  هتساوخ زا یتقو هک ییاه  گرزباباب

ناش ندز رغ عوضوم هتفه کی ، یدرک یم یچیپرس



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یمدش روج .

هنامصخ و مدنخبل هب دش هریخ . شلباقم مداتسیا

تفگ :

طقف دنخب -!

ی هسوسو اب یمدادهک یتردق نم هب ادخ شاک

منک هلباقم شندیشک شوغآ هب یارب مناتسد .

تینابصع ِتقو هب . شیاه بل یور دروخرُس مهاگن

مراکفا مدرک یعس ؟ دندش یم روطچ شیاه  هسوب

 لولس کتهبِکت رد شنتساوخ اما منزب سپ ار

رگم دوب. هدرک هنخر مراکفا مامت والهبالی میاه

؟ شمشاب هتشادن و مهاوخب متسناوت یم ردقچ !

شا  هنوگ یور و مدرب ارباال میاه  تسد زا یکی

دوش لفق مهاگن ات متفرگ ارباال مرس . متشاذگ

ریز ی هیخب یاج یور ار مناتشگنا . شهاگن رد

دندروخ ناکت میاه بل و مدیشک شمشچ :

شابن الق خادب -.

یور هک مناتشگنا وهب دنداتفا نییاپ شیاه کلپ

درک هاگن ، دندوب شتروص .

متفگ :

وت هک منود یم ودب، تخس یازور وت هک نیمه -

هسب مارب ، تمراد هک منود یم ، یتسه .
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هریخ منامشچ نیاراب،هب و دیشک ارباال شهاگن

مدرک هفاضا :دش.

منک باسح تور منوت یم منود یم هک نیمه -.

هیفاک مارب تندوب زا هتحار ملا یخ هک نیمه .

نتسه دنمشزرا و گرزب نم یارب یلیخ اه نیمه

ینک لح وت ور نم الِت کشم هک ماوخ یمن و ایرو .

تزا ًامتح ، متسنوتن هگا ، دیسرن مروز هگا اج ره
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زا منوت یم مدوخ نیاهک االن یلو مریگ یم کمک

منود یم یمهنک. مرت یضار ، مایبرب المت کشم ِسپ

اما مشکب یتخس داوخ یمن تلد منود یم . یمنارگن

هرتهب یلیخ ،حملا طیارش نیا اب !نم

دندش یم زاب هتفر  هتفر ، میاه هملک اب شیاه مخا .

شمداد رُس و متشادرب شتروص یور زا ار متسد

ره دوب هتفگ شدوخ هک هن رگم . شیوزاب یور

؟ میوگب طقف تس  یفاک ، مهاوخب ار ششوغآ تقو !

یم هچ شمنامهفب ات متشادرب شتمس هب یمدق

ًادبا ، دیشخب نم هب شناوزاب هک نآهچ و مهاوخ

دیشک مشوغآ رد ریخأت ؛اب تسین فیصوت ِلباق

شناتسد . متساوخ یم هک دوب ینامه ششوغآ اما

راشف نآ ریز منت و دیچیپ منت رود ، تفس ار

رد هک دیسر یشمارآ هب شناتسد ِینتشاد  تسود

مدوب هدرک شمگ هتشذگ ی هتفه _ود یکی ِمامت .

رانک ار شیادص هک دوب هتشذگ ردقچ مناد یمن

مدینش مشوگ :

مباصعا . متنارگن یدایز ورس، تسین مدوخ تسد -

تییاهنت همه نیا زا هزیر یم .مهب

ششوغآ زا مدرک ادج مرسار :

ور لگهام . مراد ور وت نم ؟ ماهنت نم یمهگ -یک

دینودن نوتدوخ دیاش اهامش . مراد ور شرآ . مراد
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یم رفن هی هک نیتسه ییاه  تسود نیرتهب اما

هشاب هتشاد هنوت .

هب وردحیلاهک درک مک ار شناوزاب راشف

تفگ درک، یم هاگن منامشچ :

تسود هسات نتشاد ورس. نزن لوگ ور تدوخ -

ننوشدوخ یصخش یگدنز ریگرد مودک ره ،هک

یمنهش راکو سک تارب .

مدرک یم ظفح ار شنامشچ هب مهاگن ،ردحیلاهک

متفگ ار تقیقح :

همهی دوجو اب هشیمه ،وت تدم نیا مامت -وت

یتشاد تقو نم یارب تاه  یریگرد .

منامشچ زا تفرگ ار شهاگن :

ورس متسین هشیمه هک .-نم

روابان و متفرگ هلصاف . داتسیا ایند نآ کی

هتفگ هک دوب یزیچ هچ رگید نیا . مدرک شهاگن

یمدش؟ رگم ؟ دشابن ؟ دوب

مدز بل روابان دش. شنامشچ گنر میایند :

؟ یرب یاوخ یم اجک ؟ اجک -

تفگ لصأتسم :

مدز !-ثملا

ثملا هچ رگید نیا دوب. هتفرگ تدش مبلق ِنابرض

.زا ایرو زا ؛هن مدیسرت هظحل نآ ؟ دوب یا هرخسم
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نآ روط هچ و یک دوبن مولعم هک مدوخ ؛زا مدوخ

نآ هک مدوخ .زا مدوب هدش شا  هتسباو روط

.زا متشادن مناجیه یور یلر تنک چیه هظحل

مدرک یم سح ، طیارش نآ رد هک مدوخ

ِریواصت مرس رد نم . دنتسین لا مرن میاهراتفر

روصت ایرو اراب میاهوزرآ . مدوب هتخاس یرگید

میایند شدوخ رانک ووا. مدوب نم . مدوب هدرک

رانک . میدوب مه لمکم ایرو و نم . تفرگ یم گنر

یم بوخ نام حلا هک ًامتح . میدش یم انعم مه

شیاه مشخ نم،هب رانک رد وا مه. رانک رد دش

یم ار ییاه سح وا رانک رد نم و درک یمن رکف

دوب هدنهدرازآ و خیلا یدایز ناش یاج هک متفرگ .

کی زا رتشیب هک شمدنامهف یم دیاب دوب؛ سب

دیاب . شمهاوخ یم ما یگدنز رد رگ تیامح ِتسود

زا تسد نآ یاریذپ مناوت یم هک شمدنامهف یم

شا  یصخش طباور ناش،  تباب هک مشاب شتاساسحا

یم دیاب دوب. هدرک ادج شا  یفطاع طباور زا ار

شیودره یوگ  خساپ مناوت یم نم هک شمدنامهف

ادج ار هطبار ود نیا نم، اب تسین والمز مشاب

.دنک
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هک دنتشاد دوجو نم ِیگدنز رد ییاه  هطقن کی

اه هطقن نیا ؛رد دندوب روآ باذع و کیرات یدایز

ییاه  راتفر هب هیبش میاه  راتفر هک مدوب فقاو

نیا زا مدآاه مامت دیاش . دنوش یم هنوگرامیب

نم،هب اما ناش  یگدنز رد دنتشاد اه هطقن تسد

نیا رد یتقو میاهراتفر هک متسناد یم هصخش

دندوبن لا مرن ، متفرگ یم رارق اه یکیرات .

زرط هب ار هیضق نیا دوعسم اب هجاوم رد

ربارب رد اما ؛ مدرک یم هبرجت یروآ  باذع و رارکترپ

نآ ؛ سکعرب هیضق مه دوب، راب نیلوا مه ایرو،

یکیرات رد یتقو نم، ِینورد هدشی بوکرس ورس

اما یمدز سپ ار همه درک، یم ملع دق اه
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تساوخ یم ار ایرو ؛ تشاد قرف ایرو اب شراتفر !

ار مناتشگنا و مداد هلصاف ایرو زا ار مناتسد

و متفر بقع هب یمدق ، مدرک تشم متسد ِفک

هک مدوجو زا شخب نآ اب دوب ما هلباقم جوا نیا،

دوب هتفرگ یبیرغ و بیجع تامیمصت .

ورس؟ -

ره زا رت صاخ ، هظحل نآ ارم هک دوب المز ًاعقاو

؟ دنزب ادص یتقو

هک تشاذگ هچ یاپ هب ار میاهراتفر مناد یمن

تفگ :

مدز؛ ثملا تارب طقف نم ؟! یدش ارچ تحاران -

دیاش یلیلد ره ،هب یزور هی هک دوب نیا مروظنم

مدآ یارب هک اه تسود ! نشابن ترانک تاتسود

یتسه یوق وت منود یم نم نش! یمن هداوناخ .

تدوخ یاپ یور یطیارش ره تحت منود یم

تاه  ییاهنت هرخ یچ؟باال هک هرخ باال اما یداتسیا

یروج هی یمهش هک ًامتح یمند! تتسد راک

یم هک ًامتح . ینک رتهب تداوناخ اب ور تا هطبار

ینوتب و یشاب هتشاد تدوخ یارب ور یسک هش

ینک باسح شور یهاگ !

مدوخ یارب یسک دز؛ گنز مرس رد شا هلمج

دوب هتفگ مه لگهام راب کی ار نیا ؟ مشاب هتشاد
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دشاب ایرو ِدوخ سک، نآ متساوخ یم نم .و

ایرو ار مدوب هتشادرب بقع هب ور نم هک یمدق

نیب زا ار هلصاف ، رگید ِراب و تشادرب ولج هب ور

تفگ و درک هاگن منامشچ هب یتحاران :درب.اب

نوچ ،ای یفیعض وت مگب ماوخ یمن الً صا -نم

سکعرب ینک؛ یگدنز یروجنیا ینوت یمن یرتخد ،

یم تدوخ ور تیگدنز هک یدرک تباث مهب وت

تارب و هشب ادیپ یسک یتسین رظتنم و یزاس

ی هتفه -ود یکی ارچ؛وت غورد اما . شدزاسب

تیذا و ییاهنت  تسد ردق نوا مدید یتقو ، هتشذگ

هدب ماجنا یراک تارب یسک مه یتشاذن و یدش ،

دش درخ مباصعا !

و رتشیب ار مناتشگنا و مدش هریخ شیاه بل هب

مدرک تشم رتشیب .

ناکترس یگف وطالین،ابکال یثکم زا دعب ایرو

:داد

یممگ مراد یچ هک ممهف یمن ممدوخ الً .-صا

و منوسر یم دب ور مروظنم مراد منک یم سح

هگید ِتیعقوم هی وت راذب منک. یم تتیذا رتشیب

مینزب فرح .

هک حیلا رد . شا یگف کال یارب یتح تفر یم ملد

دیسرپ ، تشاد نتفرگ هلصاف ِدصق :
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؟ یروخ یم یچ ماش -

و مدرک شفقوتم ، شیوزاب یور تسشن متسد

دریگب هلصاف هک مدادن هزاجا .

تبمال چیه، هک دندوب هدادن رازآ ارم شیاه  فرح

شیاه هلمج مامت ِگنررپ ِسح . دندوب هدرک مه مرت

 تسود و نیشن لد ِینارگن کی دوب؛ ینارگن ،

ینتشاد .

منحل نیرت  ساسحارپ مدز؛اب ادص ار شمان :

ایرو -!

بل . دندوب هتفرگ بجعت ِحرط شتروص یازجا

دندروخ ناکت شیاه :

؟ مناج -

منت مامت . تسشن شتروص ِفرط ود متسد ود ره

و مدیشک کیدزن ار شرس یمدز؛ ضبن تشاد

میاه بل هک مدز ادص یتقو ار شمسا نیاراب،

دوب شیاه بل اب سامم و لباقم .

تفگ یم شتروص هب مهاگن نیرخآ ؛ دادن ار مباوج

تسا روابان و بجعتم یدایز .هک

 تسد هاماه هک یورس نآ و متسب ار میاه کلپ

بل درک. ار شدوخ راک ، مدوب هتسب ار شیاپو

شمدیسوب و شیاه یوربل تسشن میاه ...

...کی
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میاه  هناشرس یور ، برض و راشف ایرو،اب ِناتشگنا

ما هلصاف شتروص وزا ارم دیشک بقع . دنتسشن

.داد

و یناهگان هک متشاد ار یسک ،حِلا هظحل نآ

ایرو یاه بل ِتفچ مهاگن . درپب باوخ ،زا هدیسرت

نامه ناش.  مدوب هدیسوب هک ییاه بل نامه دوب؛

دندروخ ناکت یروابان و ریخأت اب هک ییاه :بل

ورس؟ یدرک یچراک -

دش سبح هنیسما رد سفن .

هدرک هچ دوب. بجعتم و توهبم یدایز ایرو ِنحل

؟ شمدوب هدیسوب ؟ مدوب

دیزرل میادص :

...-نم

نامیودره . میوگب رگید هملکی کی یتح متسناوتن

و میدرک یم هبرجت ار یتخس تیعقوم میتشاد

نینچ راظتنا ًادبا هک تفگ یم ایرو، هدزی تهب ِهاگن
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و دوب هدش جیگ شهاگن . هتشادن ار یقافتا

،ب دندش ادج نم یاه  هناشرس زا یتقو شناتشگنا

مهاگن . شتروص یور دیشک تسد . دندوب فیلکت ال

یدوخیب نم، و تفرگ ار شهاگن ًاروف و درک

مهرس تشپ ، هبترم دنچ و نیدنچ ! مدرک ضغب

دنوش رت منامشچ ادابم هک مدز کلپ .

هلصاف نم ،زا تشادرب بقع هب هک یمدق اب ایرو

زا کرد ِلباقریغ یمجح و مدنام نم و تفرگ

ضیقن دضو ِتاساسحا .

هک یزیچ اهنت . نتفگ یارب متشادن یحیضوت چیه

و اضف نیا زا نتفرگ هلصاف ، تساوخ یم ملد

دوب ایرو کالهفی ِنامشچ .

هبعجی هب مهاگن و ملیاسو و فیک ِغارس متفر

ار مفیک زونه دش. رت گرزب مضغب و داتفا ینیریش

شخ و طخ اراب ایرو یادص هک مدوب هتشادنرب

مدینش ، هشیمه زا رتشیب ییاه :

یمیر؟ یراد اجک -

.شلا مهد ناشن ار راتفر نیرت  یقطنم مدرک یعس

زا وردحیلاهک متخادنا مرس یور زکرمت یب ار

متفگ ، مدوب یرارف ایرو ِهاگن :

هنوخ !-یممر

اما داد. ار مباوج دایز ِریخأت واب ثکم اب
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و ییوجلد زا ییاه هگر ، زکرمت مدع ِرانک رد شنحل

تشاد تبحم :

زونه میدروخن ماش -.

زا رتشیب و مدرک شهاگن هاتوک ی هظحل دنچ یارب

بات ار شتروص ِراکنا ِلباق ریغ ِیگف کال نآ

شتاساسحا دهاوخ یم هک دوب صخشم . مدرواین

دهدن زورب و دنک لر تنک .ار

مضغب و مدرشف مناتشگنا ِنایم ار مفیک ی هتسد

یم یعس یلاهک حرد ایرو و دش رت گرزب و گرزب

شدوخ یور هب ار شیپ ی هظحل ِقافتا درک

درک هفاضا ، درواین :

تمنوسر یم مدوخ میروخب ماش -!

دوب؛ یعیبطریغ شنحل و ادص رد یزیچ کی

متفگ ممصم یمداد. رازآ ارم هک یزیچ :

مرب هک هرتهب -.

شدوخ هب ًاروف هک رد ِتمس هب مداتفا هار و

و منک شهاگن دشن دش. مهار دس و دیبنج

و حرط یب ِترش یت یور دندنام تباث منامشچ

شا  هتشون .

دش گرزب ندیکرت زرم ات مضغب و دز میادص :

ورس -!

مورب رتدوز یمداد هزاجا شاک .
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منیبب نک ماگن -.

متفگ برض و روز :هب

مرب راذب -.

دش یبصع شنحل :

نیشام ِنودب و اهنت . عقوم نیا یرب یاوخ یم اجک -.

؟ تسین بوخ حملا هک دیمهف یمن ارچ

یروجدب تشاد ، یتنعل ضغب نآ ریثأت  تحت میادص

دیزرل :یم

مرب ماوخ .-یم

مناتشگنا ، مسرب ما هتساوخ هب رتدوز نآهک یارب و

هدز بقع اتات مدرشف شا هنیس ی هسفق یور ار

هباجاج ، متسد ِراشف ِریثأت  تحت هرذیا اما شمشاب

دشن .

یمدش جراخ ملر تنک زا تشاد متاناجیه رگید .

یتاظحل و مورب تشاذگ یم و درک یم کرد شاک

شعضوم زا یتقو اما مشاب مدوخ حِلا هب ار

یور میاه  کشا و تسکش مضغب ، دماین هاتوک

شا  هکوش ِنحل نآ اب ایرو و دنتفرگ هار میاه  هنوگ

دز ادص مه رس ِتشپ ار ممان راب دنچ ،.

ورد یلبق یاج  نامه مدرشف نیاراب ار متشم

منزب شرانک مهار ِرس زا متسناوت ، یروابان .مکلا

ار رد زونه و هریگتسد هب مدناسر ار متسد ًاروف
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دیشک ایرو ار متسد یکی نآ هک مدوب هدرکن زاب

دوب هدش یبصع هرابود شنحل دش. معنام :و

؟ هخآ ینک یم یچراک -

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دلب دوب هدرک تباث هک ییاه  تقو ِمامت لثم شاک

و دیمهف یم مه هظحل نآ ، دمهفب ار حملا تسا

نآ اما درک! یم ممارآ هک یراک ؛ مورب تشاذگ یم

یم شهاگن و دوبن نم ِندیمهف ِیدراو رد هظحل

هدرکن مضه ار هسوب نآ زونه هک تفگ .

ِدایز راشف و دوب شناتشگنا ِنایم نانچمه متسد

درک ترپ ار مساوح مچم رود شناتشگنا .
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هیچ؟ یارب هگید هیرگتا -

یراک اهنت نم، و دوب هدش مالمی هرابود شنحل

یب هک دوب نیا مدمآ رب شنداد ماجنا ِسپ زا هک

متسیاب تکرح .

تمی ابمال نیاراب شناتشگنا و درک اهر ار مچم

دنتسشن میوزاب یور :

الً صا نک ششومارف ؟ هشاب . هرادن یلا کشا چیه -.

بخ؟

دندمآ یمن دنب میاه  کشا . دیوگ یم هچ مدیمهف یمن .

شیاه هملک . متروص یور تسشن شتسد یکی نآ

درادن ار یفاک ِزکرمت هک تفگ :یم

شتسد . تمنوسر یم مدوخ میر. یم مه -االناب

هب درک شزارد و ادج مبوطرم ی هنوگ یور زا ار

واب تشادرب ار شدیلک هتسد ؛ یدیلکاج ِتمس

تفگ دوب، هدیشک رپ شنحل زا هک یزکرمت نامه :

ور تاکشا نک کاپ -.

مدرک یعس و متروص یور مدیشک ار منیتسآ

هن؛حِلا ار دب حِلا اما منک. شمامت ار ندرک هیرگ

یمندش مامت .دب

یم مهاگن هدنامرد و صاخ یتلا ح اب تشاد ایرو

زا ار شتسد ، مدید مارآ هک رهاظ وهب درک

هب درک متیاده درک. زاب ار ورد درک در مرانک
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مدرک اپ ،هب فرح یب ار میاه  شفک . نوریب ِتمس

زا مدش هک غراف . روسناسآ ِغارس تفر ایرو و

رخآ هقبطی هب مه روسناسآ ، مشفک یاهدنب ِنتسب

داد هزاجا و درک ربص ، فرح یب ایرو دوب. هدیسر

دراو هک مرس تشپ و موش لخاد لوا نم هک

ی همکد دش، "P" درک سمل ، روسناسآ ِلنپ زا .ار

ایرو ِیگف دوب؛کال رتدب زیچ همه روسناسآ رد

دض ربارب هد نم، ِتاساسحا و دوب دوهشم رتشیب

و طقف ، گنیکراپ هب ندیسر ی هظحل رت.ات ضیقن و

هگن تباث مفیک یاهدنب یور ار مهاگن طقف

متشاد .

یب . شنیشام تمس هب درک متیاده ایرو شدعب و

هلا چم مدوخ ورد متسشن یلدنص یور فرح

مسرب هناخما هب رتدوز هک مدرک وزرآ و مدش .

مه . متخانش یمن اه هظحل نآ رد ار متاساسحا

مه و ناجیه مه مرش. مه متشاد تینابصع

ایرو ِرس رد هک منادب تساوخ یم ملد یروجدب

نام  تکرح زا هک یا هظحل دنچ و درذگ یم هچ

زا رتدنت تشاد ؛ مدرک شهاگن یمشچ ریز ، تشذگ

ار نامرف هک هشیمه الِف خرب و دنار یم یتقو ره

تفس شتسد ود ره ، تفرگ یم تسد کی اب

نآ زا رتشیب . دندوب هتفرگ ار نیشام ِنامرف
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 هبور هب ار مهاگن مه نم منک. شهاگن متسناوتن

درکن فقوتم ار نیشام هک ینامز وات متخود ور

ِفقوت اب اما متشادنرب نابایخ زا ار مهاگن ،

تفگ ایرو و دش عمج مساوح شا  یناهگان :

مدرگ  یمرب .-االن

شهارمه نم ِهاگن و دش هدایپ نیشام زا ًاروف و

شتبیغ . تفر نابایخ ِفرط نآ ِیشورف  هویمبآ ات

یاپ و تسد ِندرک عمج یارب دوب یبوخ ِنامز

مساسحا .

مدوب هدرک لمع رکف یب و الهن وجع شندیسوب رد

ار ایرو هک دوب هداتفا اج میارب یتقو نیا و

مدوب هدید وکالهف لصأتسم شدعب .

و تشگرب نیشام هب هویمبآ ِگرزب ِناویل ود اب

هولج یداع ار شنحل درک یم یعس یلاهک حرد

تفگ دهد، :

لقادح روخب هویمبآ . میروخب دشن هک ماش -.

ار مهاگن و مدرک توف نوریب هب ار مسفن

تفگ اجرد ایرو و مدیدزد :

ًافطل ورس. شاب بوخ -!

داد همادا و مدرشف مه یور ار میاه :بل

بخ؟ نک. ششومارف نکن؛ ریگرد ور تنهذ -

اه هظحل نآ رد هک درک یم ار شش تال مامت تشاد
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یعیبط نم یارب هک ییاه  هظحل دنک؛ راتفر یعیبط

دندش یمن .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دوبن یفیرعت ملا وحا و عاضوا ، مدیسر هک هناخ .هب

خالهص ار حملا متساوخ یم رگا کالم کی رد

مدوب جیگ ، مشاب هدرک !

ناش  مدوب هدیچ هک لیاسو یدنب  هتسب یاه  نتراک هب

تسرد منهذ ؛ مدرک هاگن ، ییاریذپ ِفارطا رودو

دوب هتفشآ هناخما لثم .

و منک،شلا ضیوعت ار میاه  سابل یبنآهک

ِغارس متفر و هپاناک یور مدرک اهر ار مشوپور

تقو ره تدم نیا رد . دیدج ینُتراک ِندرک عمج
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هک یلیاسو نآ ، هلصوح ِرس یمدش، ادیپ یتصرف

نآ ِنتفر اما مدرک یم عمج ار دندوبن یرورض

نآ ؛ تشاد یرگید ِتلع نیاراک، ِغارس ما هظحل

مرگرس یراک اراب مدوخ متساوخ یم طقف هظحل

مرس ِندرک رجفنم یارب یتصرف ، راکفا هک منک

دنشاب هتشادن .

یب . هناخزپشآ ِنایم متسشن و مدرک زاب ار نتراک

و مدرک زاب ار اه تنیباک زا یکی ِرد زکرمت

مزغم اما مدنارذگ رظن زا ار شلخاد ِتایوتحم

هچ دیاب متسناد یمن درک. یمن لمع یباسح و تسرد

هدرک ضغب مه زاب دوب. یرگید یاج مساوح منک.

ار تنیباک ِرد . دندوب هدش غاد میاه کلپ . مدوب

ار مراجفنا حِلا رد ِرس و مدیبوک مهب مکحم

؛ مشکب غیج تساوخ یم ملد . مناتسد ِنایم متفرگ

مدوب شلمحتم هک یراشف نآ زا یمک هک یردق ،نآ

ار منیریز ِبل ، ندیشک غیج یاج وهب دوش مک

میاهوم مناتشگنا و میاه  نادند فیدر ِنایم مدرشف

هب مشخ رگا ؛ مدوب نیمه نم . دندز گنچ ار

شا  هیلخت یرگید ِروج مدوبن دلب یمدمآ، مغارس

دایرف و منکشب ، منزب ایرو لثم مدوبن دلب منک.

هک هچره هب تبسن لگهام لثم مدوبن دلب . مشکب

لثم مدوبن دلب منک ضارتعا درک، یم متحاران
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روط نیا تاناجیه هک مشاب درسنوخ یردق نآ شرآ

دلب ار مدوخ هب ندز  بیسآ طقف نم . دنزیرن ممهب

و موش هلا چم مدوخ رد یا هشوگ مدوب دلب . مدوب

مدب مدوخ وزا منک خیلا مدوخ یور ار ممشخ

دیایب !

دندروخ رُس مرس یور زا مناتشگنا . تفرگ هیرگما

مریگلد مدوخ ناش،زا  نایم میاهوم ِرات ِندید و

یم ؛ متشادنرب اما میاه بل ِرس زا تسد درک.

راک نآاه هک منک هذخاوم ار میاه بل متساوخ

مناهد رد رگا نوخ معط . دندوب هداد نم ِتسد

درک یم رتهب ار یمدش،حملا !رُپ

کی زونه مدرشف مه یور مکحم ار میاه کلپ

یادص ِندش دنلب اب هک دوب، هتشذگن مه هیناث

رد مهاگن بجعتم . مدیرپ میاج ،زا نوفیآ ِگنز

ادص هب هرابود گنز و دروخ خرچ هناخزپشآ

دمآرد .

مدروخن ناکت میاج زا هک مدوب هکوش یردق .نآ

مهاگن . دیایب هناخما هب دوبن رارق یسک چیه

ِموس ِگنز و یراوید ِتعاس تمس هب دش هدیشک

ما یشوگ گنز ِندش دنلب اب دش نامز مه ، نوفیآ .

نآ و متشادرب نوفیآ ِتمس هب ار مددرم یاه مدق

یهت ،قبلا مدید شرگشیامن رد ار ایرو هک هظحل
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هب مندناسر زا دعب رگم درک؟ یم هچ اجنیا مدرک

؟ دوب هتفرن هناخ،

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هک رگشیامن هب مدوب هدنام هریخ طقف ، تکرح یب

و متسب ار میاه کلپ . درشف ار گنز مه زاب ایرو

هک یمندش . مدرک توف نوریب هب درد رپ ار مسفن

هدش رهاظ هرظتنمریغ یتقو نآمه ؛ مهدن شهار

شلباقم شدوخ شیپ یقیاقد هک هناخیا مد دوب

تشپ و هنارصم روط نآ و دوب هدرک ما هدایپ

برطضم و لیم یب ار متشگنا یمدز. گنز مهرس

نآ رد ملقع و یرد هدننک زاب ی همکد یور مدرشف

داد هک ینامرف واب درک راک یتسرد هب هظحل ،



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

رد یدورو . یتشادهب ِسیورس تمس هب دناشک ارم

 سیورس دراو ًاروف و متشاذگ زاب ایرو یارب ار

ریز ، شیارآ . مداتسیا هنیآ ِلباقم و مدش یتشادهب

دندوب خرس منامشچ و دوب هدش شخپ منامشچ .

بل و دندوب هداتسیا اوه یور بترمان میاهوم

رترید هیناث کی رگا . مروتم یمک و زمرق میاه

یور مخز یارب هراچیا دیاب، دوب،حاال هدز گنز

مدیشیدنا یم میاه !بل

یور ناش  مدیشک و مدرب بآ ریز ار مناتسد

اوه یور و زو یاهرات راک، نیا واب میاهوم

ار ایرو یادص و مدرک هار هب رس ار هداتسیا

مدینش :

ورس؟ ییاجک -

یلاهک حرد و مدیشاپ متروص هب بآ تشم دنچ

رکف نیا ،هب مدرک یم کاپ ار میاه مشچ ریز

اب هرابود و منامب اج نیمه یمدش شاک هک مداتفا

؟ دوب هدمآ ارچ الً صا . موشن ور هبور ایرو

یلا حرد و مدرک زاب ار دز،رد میادص هک هرابود

ِاال دشاب ییاج ره مهاگن مدرک یم یعس هک

مدموا نوریب یتشادهب  سیورس ایرو،زا تروص .

در درک. ترپ ار مساوح شیاه  تسد ِلخاد ِنولیان

ِنتفرگ ابباال هک درک لا بند االً متحا ار مهاگن
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تفگ شتسد :

هک منک ادیپ یا هناهب هی متفگ مرب! متسنوتن -...

تشیپ مایب .

نولیان لخاد هدشی  یدنب  هتسب یاه  چیودناس هب

مه نم هک دوب نیا شتسرد شور . مدرک هاگن

یم شرانک زا یلاهک حرد و منک راتفر یعیبط

متفگ ، متشذگ :

هنکن درد تتسد -.

یعس هک ینحل واب هناخ رد دناخرچ ار شهاگن

دیسرپ دهد، شا هولج یداع درک :یم

؟ تلیاسو ِندرک عمج یارب یدرکن عورش دوز -

متفگ و مدش هناخزپشآ دراو :

ماوخب هگا مریگ یم سرتسا مرت. تحار یروج -نیا

رخآ یاهزور یارب مراذب ور اهراک همهی .

مخ ًاروف نم، و دش هناخزپشآ دراو مرس ِتشپ

هدش وپال شخپ یاهوم رات نآ ات نیمز یور مدش

هناخزپشآ ِفک ِنشور ِکیمارس یور هک ،یا

مشاب هدرک عمج ار یمدز قوذ یوت یروجدب .

نم و طسو ِزیم یور تشاذگ ار نولیان ایرو ،

خیلا بزهلا ِلطس رد ار متشم ِلخاد یاهوم هلوگ

نامه رد میاه  تسد ِنتسش حلا ورد مدرک

متفگ ایرو هب باطخ هناخزپشآ کنیس :
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مرایب ور لیاسو ات نیشب -.

تفگ و تسشن یلدنص یور :

نیشب ایب . هچیودناس . تسین المز یزیچ -.

زیم نآ ِرس نتسشن رترید ی هزاجا فرح نیا واب

تفرگ نم زا .ار

مدرک یعس . دوبن مدوخ ِتسد یگچاپتسد

مه اهردق نآ مدرکلمع اما دشاب یعیبط میاهراتفر

دوبن بوخ .

متسشن و متشادرب تنیباک ِلخاد زا ناویل ات ود

تشاذگ ار اه چیودناس زا یکی ایرو زیم. ِرس

تفگ و شرانک ار یطوق ود و ملباقم :

هباشون مه متفرگ غود مه تارب -.

و مداد ناکت رس . دندشن زاب رکشت هب میاه بل

مچیودناس یدنب  هتسب دوب، نییاپ مرس یلاهک حرد

مدرک زاب .ار

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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همادا یارب طقف و متشادن ندروخ هب یلیم چیه

یزاگ هک دوب ما یعیبط رهاظ هب یاهراتفر نداد

هاگن ایرو هب یمشچ ریز و مدز مچیودناس هب

هک یقایتشا نآ نودب ، هشیمه الف خرب هک مدرک

،اب تشاد ندروخاذغ هب تبسن الً ومعم

ات متفرگ ارباال مرس دوب. لوغشم شچیودناس

یمدش ایآ هک تس؛  یطیارش هچ رد شتروص منیبب

یم شرس رد هچ ممهفب شتروص یازجا حتلا زا

ابباال دش نامز مه ، مهاگن ِندیشک باال اما ؟ درذگ

تالیق نام هاگن یا هظحل یارب و ایرو رس ِندمآ

دش ثعاب ، نامهاگن یا هظحل ِلا صتا نیمه و درک

زا ارم هک لوا ی هظحل نامه ِتوق هب متاساسحا

یچراک " دوب هدیسرپ روابان و هدرک ادج شدوخ

دنریگب ناج ورس؟"، ینک .یم

رگید زاگ کی و مچیودناس هب متخود ار مهاگن

ِلا حرد ی هدعم ات دوب یفاک شیاوتحم هب

سپ ار مدوب هداتسرف نییاپ نآهچ ره ، مندیشوج

دتسرفب .
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مساوح زیم، یور دش هتشاذگ هک ایرو ِچیودناس

یور زا مهاگن نم، و دز  میادص درک. ترپ ار

رد هتفر  هتفر اما شتسد . دروخن ناکت شچیودناس

هک دمآ ولج یردق نآ و تفرگ لکش مدید ِنادیم

دز ادص ار ممان رگید راب . تسشن مناتشگنا یور

مهاگن و مدرک شهاگن یتخبدب نیاراب،اب نم و

شیاه بل ِتکرح اب دش نامز :مه

ورس دیشخبب -!

و لا وس ؟ مدیشخب یم ار یزیچ هچ ؟ مدیشخب یم

بل ِتکرح ثعاب ًاددجم مهاگن رد هتسشن ِدیدرت

دش شیاه :

تتیذا متساوخ یمن منک. تتحاران متساوخ یمن -

مدیمهفن دش. ییوهی . مدب تهب یدب ِسح و منک

مدش هکوش یچدش. .

نآ و مروایب بات ار شهاگن نآ زا رتشیب دشن

دز رانک ار زیم یور تایوتحم ایرو، ِتسد یکی .

دندوب هتفرگ ار مچیودناس تفس هک ار مناتشگنا ،

تفگ و درشف شناتسد ِنایم و درک ادج :

وت زا رت لماک و رتهب یک ورس. مراد تتسود -نم

اما نم؟ یارب ...

مشچ و مدیشک ارباال مهاگن راظتنا اب نیاراب

مونشب "اما"ار نآ ی همادا ات شیاه بل هب متخود .
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میدوب شا هناخ رد هک یتقو نآ زا یتح شا هرهچ

تشاد یگدنامرد شنحل دوب. کالهفرت :مه

وت رطاخب الً صا نیا و ملد زیزع یمنهش -اما

زا نم مه رطاخ نیمه وهب هنم رطاخب . تسین

ماوخ یمن متفگ قداص فاصو لوا، زور نومه

هشاب نوم نیب یا هطبار .

درشف رتشیب ار مناتشگنا :

ماوخ یمن ورس. مدب تتسد زا ماوخ یمن -نم

نیا وت ماوخ یمن . مدب تسد زا ور تیتسود

رطاخب حتلا وت منیبب هک ییاج هب میسرب هطبار

یش یم تیذا یراد و هدش دب ماه  هتساوخ و .نم

منامشچ زا تفرگ ار شهاگن :

یکیتنامر و هناقشاع ی هطبار نوا منوت یمن -نم

تیذا متسین یضار و مدب تهب ور یاوخ یم هک

مدوخ ورس. مراد لکشم نم . منیبب ور تندش

هی . نیبن ور نم بوخ یور . مهاگآ شهب تبسن

زا زیچ همه هک نم ِیگدنز وت تسه ییاه  هظحل

ممشخ وات یممش هنووید یمهش. جراخ ملر تنک

وت ماوخ یمن نم . مریگ یمن مورآ منکن خیلا ور

ینیبب ور نم یور نوا .

درک اهر یناهگان ار مناتسد :

رد ور یکیتنامر و مورآ ی هطبار وت اب منوت یمن -
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هک یتسین یرتخد نوا وت هکارچ ؛ مریگب شیپ

هگا مزیر یم مهب . مشاب دهعتم شهب ماوخن نم

اب متسنوتن نم . منیبب ور وت ِندش تیذا ماوخب

یم میبصع و هنووید هک میگدنز یاه  تمسق نوا

و منک نوشتیریدم متسنوت طقف ؛ مایب رانک ننک

ًادبا هک یا هگید طیارش و هظحل یارب نوشمراذب

یشب هجاوم نوشاهاب وت داوخ یمن .ملد

زیم تشپ زا دش دنلب :

ملد . مدش یمن مورآ متفگ یمن تهب هگا ور -نیااه

هجوتم یلکشم ینک رکف تدوخ اب تساوخ یمن

هئوت .

 فرح ارم بلق و دوب هتفر مهرد یدایز شتروص

رتشیب شیادص دوب. هدرک هلا چم یروجدب شیاه

نیرت نیگمغ اب یتقو دوب هتفرگ یتقو ره زا

تفگ شنحل :

بخ؟ . شابن تحاران هگید سپ -

؛ مدوخ یارب ؟هن مشابن تحاران یمدش یمدش؟

مدید یم ار شیور نیرت  فیرش متشاد هک وا یارب .
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مکرت و هدز ار شیاه  فرح ایرو هک بشید زا

هب رتشیب یا هقیقد دنچ هک حاال دوب،ات هدرک

هدنارذگ رکفویخلا هب ار شا همه دوب، هدنامن رهظ

ِسپ زا ییاهنت هب مزغم مدرک یم سح . مدوب

نآ دیآ. یمنرب تاع طاال زا مجح نیا شزادرپ

ار یسک خیلا یاج یبیجع زرط اه،هب هظحل

وا اب دوشب هک یسک خِیلا یاج ؛ مدرک یم سح

زاب باسح شا  یرکفمه یور و میوگب میاهدرد زا

اهنت یدایز اه هظحل نآ رد هک منکن سح و منک

متشادن ار یسک هک دوب نیا تیعقاو اما متسه .

نامام دز. اه فرح تسد نیا زا یمندش ارفا اب

اونش شوگ نم، ِیفطاع الِت کشم یارب هک مه

نیا رد یمندش ًانثتسا مه لگهام .اب تشادن

ِردارب ، هیضق ِفرط نآ هکارچ درک؛ تبحص دروم
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الِت کشم ریثأت  تحت لگهام اضق زا هک دوب اضر

تشاد لکشم ایرو ایرو،اب و اضر .

ات متفر مامح ِتمس وهب مدش ادج تخت زا

اب تعاس کی دوب هدشن یتح . مریگب شود

مجال نیرخآ زا دعب بشید ایرو . مباوخب شمارآ

 تعاس نم، شنتفر زا دعب و دوب هدرک مکرت شت

 تسد یاه  چیودناس هب ما هناخزپشآ زیم ِتشپ اه

درد هب ار مرس ، راکفا و مدوب هدرک هاگن هدروخن

دندوب هدروآ .

یم تسد دیاب . دروآ حملا ِرس یمک درس، ِبآ

یصخرم شرآ .زا مسرب میاهراک هب هک مدنابنج

ِراولب ِنامتراپآ ی همانلوق یارب ات مدوب هتفرگ

رد یتاق مال رارق ود، ِتعاس یارب و مورب زرواشک

متشاد نامتخاس ،ابمکلا نکسم سنا .آژ

زونه هدننک  هناوید راکفا مدمآ نوریب هک مامح زا

یتعاس _ود یکی یارب مدرک یعس . دندوب نم اب

ِشخب . دوبن یندش ًامسر اما ناش  مریگب هدیدان

راد هصغ دوب. ایرو هب طوبرم ، مراکفا زا یگرزب

دوب.حیلا شراچد بشید نآحیلاهک یارب مدوب

یرکف رتدوز هچره دیاب و مدوب شثعاب نم هک

مدرک یم هدمآ شیپ ِطیارش یارب .

گنز ما یشوگ هک مدوب ندیشوپ سابل حِلا رد
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ددرم ، تسایرو هدنریگ  سامت نآهک یاوه هب . دروخ

ی هحفص یور ، شرآ مان اما متفر شتمس هب

و مداد باوج ًاروف . دروخ یم مشچ هب ما یشوگ

شرآ لا وس ، رکیپسا ِتلا ح یور سامت نتشاذگ اب

مدینش :ار

ور؟ دادرارق یتسب دش؟ یچ -

دش یرگید ِعوضوم ِترپ مساوح ، هظحل کی یارب .

یم شرآ یمندش؟ ؛ منزب فرح شرآ اب یمدش

ییاونش ِشوگ تسناوت یم دنک، مکمک تسناوت

هنافرط یب تسناوت یم . دشاب نم یاه  فرح یارب ...

؟ یدش یچ -ولا؟

یاه  همکد ِنتسب حِلا ورد مدش ادج مراکفا زا

متفگ ، مزولب :

تعاس ود هک ندوب هتشاذگ مایپ مارب . زونه -هن

نومتاق مال رارق هداتفا قیوعت .هب

دیسرپ :

یمیر؟ اهنت -!

شیامن هب متروص زا هنیآ هک یمهرد ِریوصت هب

مدرک هاگن دوب هتشاذگ :

هگید .-هرآ

مایب هک نک ربص تعاس مین هی یراد تقو -هگا

میرب مه واب تلا .بند
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مدز بل . دندش راودیما ، هنیآ ِریوصت ِنامشچ :

-یمیآ؟

تفگ هناعطاق :

االن متفا یم هار . هرتهب یشابن اهنت ؟ ماین ارچ -.

متفگ دز. دنخبل هنیآ ِریوصت :

مترظتنم . یسرم -.

ی هزادنا هب رگید ، مدرک عطق ار سامت یتقو و

مدوبن هتسخ و دیماان لبق، .

؛ مدوب نیب  شوخ یدایز ینینچ نیا ِتاقافتا هب نم

یارب ار ملد ِدرد هک متشاد میمصت رگا ثمالً

یمداد یداهنشیپ هظحل نامه ووا میوگب شرآ

نم ، یرگید ِراک یارب ولو یمدنک ما یهارمه هک

وا اب ندز  فرح یارب ممیمصت هک مدش یم نئمطم

تسا تسرد ،!

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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رصتخم هن، هک هناحبص رصتخم دیایب شرآ ات

شرظتنم هدامآ و رضاح و مدروخ یا هنارهظ

روطچ هک متشاذگ مه یور ار میاهرکف و متسشن

ار ییاهزیچ هچ ؛ نتفگ هب منک عورش اجک وزا

زا دعب یتقو هن.و ار ییاهزیچ هچ و میوگب

نییاپ مورب ، تفگ و تفرگ سامت هقیقد جنپ لهچو

متفر شغارس ،هب مدیدج ِتامیمصت و راکفا .اب

نامتخاس نیا رگید ؛ متفر نییاپ هارکا هلپاهاب زا

هدش یفنم میارب شا رناژی . متشادن تسود ار

مورب اجنیا زا رتدوز هچره تساوخ یم ملد و دوب

یب مدیدج یاه  هیاسمه هک دوب نیا میوزرآ و

ناشراک هب یراک یسک یتقو وات دنشابن فاصنا

هب یراک الً باقتم دوش، یمن ناش  محازم و درادن

دنشاب هتشادن شراک .

نشور و دوب مرظتنم ، نیشام رد هتسشن شرآ

ار نیشام کقاتا یاضف ، هدننک کنخ متسیس ِندوب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دوب هدرک عوبطم یدایز .

تفگ هک دوب هدرکن تکرح زونه :

زییاپ هک ؟االن تخرد نتخیر ارچ تاه گرب -

تسین !

یب تروص ًانئمطم . مدیشک میاه  یرتچ هب یتسد

هدش لمحتم بشید زا هک ییاهراشف و مشیارآ

دوب هتخاس رازن و هتسخ یورس نم ،زا مدوب .

متفگ و مدناشن میاه بل یور یکروز یدنخبل :

هزبس هشیمه ورس، تخرد .-هی

داد تکرح ار نیشام :

یهَس ؛ یتخرد هک یراد لوبق سپ -!

هب ارم رگید هک دوب تقو یلیخ . تفرگ هدنخما

ششومارف هرابود مدرک وزرآ . دناوخ یمن مسا نیا

هب تبسن شنهذ هک مدادن ناشن یشنکاو و دنک

یروآدای اب اما . دوشن رایشوه ما هتشذگ ِتیساسح

متفگ هک مدوب مدوخ ، اهزور نآ ِتارطاخ :

هک یدوب هدرک ظفح رعش یلک ؟ شرآ هتدای -

یتیعقوم ره اجووت ره . تشاد ورس شلخاد ،

یدنورپ یم ور شیکی .

تفگ و دیدنخ :

هرب؟ مدای یمهش هگم -

داد همادا هلصاف :وبال
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اشوخ یا ، دنراد قلعت هک ناتخرد دنراب -«ریز

دمآ دازآ مغ ِراب زا هک ورس .»

یم ؛ دناوخ یم میارب دایز اهرت لبق ار تیب نیا

زورما اما مدیدنخ یم یشوخرس زا نم و دناوخ ،

مدرک سح مبلق یور ار یگرزب مغ شیدینش .اب

رگید نم ، هاگشناد یاه سلا ِمامتا زا دعب هک راگنا

رت تخس یگدنز . مدوبن یبیخلا و هدازآ ِورس نآ

ار یشوخ هک دوب یمغ هشیمه و تفر یم شیپ

گنتلد ردقچ نم، .وحاال دریگب میاه  هظحل زا

ِهورگ هک ییاهزور گنتلد ؛ اهزور نآ یارب مدوب

ار تردق نیا ، شرآ و لگهام و نم هرفنی هس

شیاضعا زا ار ایند یاه  یتحاران مامت هک تشاد

یشوخ طقف ایند، زا غراف اهزور نآ . دراد هگن رود

یاهزور هک یمندش مرواب و مدرک یم هبرجت ار

دنیایب نم یارب مه نیگمغ .

ِنتفرگ ناماس و رس و دیدج یاه  یشوخ هک هتبلا

هودنا اما درک یم لا حشوخ ارم ، شرآ و لگهام ،

نم عمج، نآ رد هک دوب هتفرگ لکش ییاجنآ زا

ِفرح هب مدوب هدیسر وحاال مدوب هدنام اهنت

ناشیاه  تیامح مامت اه،اب تسود تفگ یم هک ایرو ،

دنوش یمن مدآ ِراک و سک .

وهی؟ یدش یچ -
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هب متخود ار منیگمغ ِهاگن و مدش ادج مراکفا زا

متفگ و شرآ :

مدروخ یلکشم هی هب !-نم

تخادنا متمس هب یهاگن مین ، تساک شتعرس زا

دیسرپ :و

؟ هدش یچ -

متفگ و هداد تروق ار مضغب :

اه میدق نوا لثم . مهاب مینزب فرح یمدش شاک -.

یلیخ نم نم... ... اهزور ...نیا

متفگ یم رگا رتشیب منک. لیمکت ار هلمجما دشن ،

کشا اب متساوخ یمن و تشاد  یمرب کرت مضغب

مهد رازآ ار شرآ منتخیر .

و درک فقوتم نابایخ رانک نیاراب ار نیشام

دیسرپ یدجرت ینحل ،اب ًاددجم :

؟ هدموا شیپ یلکشم ؟ هدش یچ -

حِلا رد هک ییاه بل یتخس وهب مدرک شهاگن

متفگ و مداد هلصاف ار مدوب مه یور ناش  ندرشف :

ًابیرقت -!
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تفگ شرآ و مدیشون ار هویمبآ زا یا هعرج :

هللاهب ءاش نا ؛ هشاب کرابم دوب. یبوخ ی هنوخ -

یشب تحار و یرخب یکی دوز ِیدوز .

هدنخ ، شیاعد ِندینش لا،اب وحاو  عاضوا نآ ِطسو

ینیشن  هراجا نیمه متسناوت یم رگا نم ؛ تفرگ ما

ِدیرخ . مدوب هدرک رنه یلیخ منک، ظفح مه ار

مه زادنا سپ و ندرک راک سلااه زا دعب هناخ

یمن رکف شهب یتح هک یردق نآ یمندش؛ رسیم

یوزرآ هت . دوبن مه مفادها ِتسیل ءزج و مدرک

ِنیشام کی ِنتشاد ، مزادنا سپ هب هجوت اب نم

نامه ِنتخورف هب دوب هدش رجنم هک دوب تاموتا

هدندیا ِنیشام !
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ریگرد یلعف طیارش اراب مرکف یدایز مدرک یعس

مدوخ هک نیمه و مدوبن یرکشان ِمدآ . منکن

ار هدمآ شیپ شلا چ ییاهنت هب مدوب هتسناوت

نآ منهذ درک. یم ما یضار ، مراذگب رس تشپ

زا یعوضوم دوب؛ یرگید ِتاعوضوم ِریگرد هظحل

حرطم یارب ار شرآ هک یعوضوم . ایرو ِسنج

یکی وحاالرد مدوب هدرک مدوخ هارمه ، شندرک

میدوب هتسشن ، مدیدج هناخی ی هقطنم یاه هفاک زا

نم هک دوب رظتنم شرآ االً متحا و مه ِلباقم ،

مشاب هدننک  عورش مدوخ .

مدیشون ار دنلب ِناویل یاوتحم زا رگید یا هعرج

شرآ و مدرب تذل میولگ و ناهد ِندش کنخ وزا

تفگ :

یم طقف دوب؛ هناهب ندز  فرح نیاهک لثم -

یزادنب هفاک هی ور ام یتساوخ .

متفگ و مدیدنخ :

زا نک یعس سپ منک؛ یم باسح مدوخ ، سرتن -

یربب تذل تیندیشون !

هرخ وباال دش یدج ؛ دیشک ولج یمک ار شا هنت

دیسرپ :

؟ هدموا شیپ تارب یلکشم هچ هیچ؟ عوضوم -

گنر  یتروص ِین ،هب متفرگ شتروص زا ار مهاگن
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مراکفا هب نداد مظن زا دعب و متخود مشچ ،

رت تسرد مدرک یم رکف هک ییاج زا ار عوضوم

متفگ و مدرک عورش دشاب :

مدش هطبار دراو دیدج مدآ هی اب !-نم

مدرک الح صا ًاروف شدعب :و

هیضق هیمک ... عقاو ،رد نیتور ی هطبار هی -هن

تساه  فرح نیا زا رت هدیچیپ .

درک زیر ار شنامشچ :

؟ یدش انشآ شاهاب هزات -

متفرگ شنامشچ زا ار مهاگن :

یمهش یهام دنچ !-هی

دوب بجعتم و دنلب شیادص :

یمیگ؟ االن ارچ سپ هام؟ دنچ -

مداد حیضوت و مدرک شهاگن هاتوک :

تس  هدیچیپ هیضق هیمک هک متفگ -.

هاگن حلا نم،رد و درک مهاگن رظتنم و یلا وس

یدایز ناش  میمرت ِتقو زا هک ییاه  نخان هب ندرک

متفگ دوب، هتشذگ :

تسایرَو ما هطبار وت شاهاب هک یسک -!

رت تخس شدعب و متفگ ار هلمج نیا یتخس ،هب

منیبب ار ششنکاو ات مداد شتروص هب ار مهاگن .

تفگ یتقو دوب هدرک مخا :
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؟ تسه یک ... ایرو -

دندش زاب شیاه مخا ، هیناث دنچ ی هلصاف .وهب

و دنتفرگ هلصاف لبق، الف خرب نیاراب، شیاهوربا

دندیرپ :باال

؟ اضر شاداد -

یب ار یتاظحل شرآ و مدرک دییأت رس ِتکرح اب

مدوب مدوخ نیا و درک مهاگن ، شنکاو یب و فرح

نداد حیضوت هب مدرک عورش :هک

اما هن، ای یدش هجوتم رفس نوا وت منود یمن -

نیا نیاهک تلع . هبارکش ایرو و اضر ی هطبار

متساوخ یمن هک هدوب نیا ، مدرک نوهنپ ور هطبار

 تحت مه لگهام نوچ ؛ هشاب هتشاد ربخ لگهام

تسین بوخ ایرو اضر،اب ریثأت .

ار ناویل . دیسرپن یزیچ اما دوب یلا وس شهاگن

متفگ و مداد یزاب :

الت کشم یرس هی هب هطبار نیا وت مه -حاال

مرادن وت زج ور یسک چیه عقاو رد هک مدروخ

مریگب تروشم و یرکف مه شزا مهاوخب .هک

زا تشاد زکرمت . مدیشک میاه  یرتچ هب یتسد

مداد همادا . تفرگ یم هلصاف مراتفر هملکاهو :

عقاو رد . تسین هگید یاه  هطبار لثم نوم  هطبار -

نیا هک تساوخ یم نوا لوا، یاهزور نومه زا
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هشاب هناتسود ی هطبار هی ًافرص ، هطبار .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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تفرگ هک دوب مندرک  فقوتم یارب ار شتسد

تفگ و ملباقم :

ربخ هطبار نیا زا سک چیه ینعی . منیبب نک ربص -

؟ هنود یمن مه اضر ؟ هرادن

هفاضا و مداتسرف ی"هن"باال هناشن هب ار مرس

مدرک :

و راک لک رد یمنهنک. یگدنز شردپ ی هنوخ ایرو -

مه اضر .اب تسادج شا  هداوناخ زا شیگدنز
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لکشم االن اما . هراد لکشم یسک ره زا رتشیب

هب مراد میمصت هچرگ . تسین ایاضق نیا نم

عفالً اما مگب لگهام یارب ور نایرج یدوز

مراد یرت  گرزب لکشم .

دیسرپ یتقو :

یچ؟ -

ییانشآ ِنایرج زا خالهصیا ِنتفگ هب مدرک عورش

زا شیارب . ایرو اب نام  یتسود ِنتفرگ لکش و

هدرک ناش  نییعت ایرو لوا نامه زا هک ییاه  نوناق

 فرح هب ردقچ هک مداد حیضوت یتح . متفگ دوب

نیا رد یتقو چیه شدوخ و تسا دنبیاپ شیاه

یطخت شیاه  نوناق زا هک هدماین شیپ هام دنچ

ردقچ هک متفگ تس.  یماح ردقچ هک متفگ دنک.

رد هک متفگ . تدم نیا رد تسا هتشاد ار میاوه

ناش  ندینش زا دعب شرآ و تسا نیرتهب یتسود

دیسرپ ار یساسا لا وس نآ هک :دوب

؟ تساجک لکشم سپ بخ -

هب اج نیا زا متسناد یمن ؛ مداد یزاب ار مناتشگنا

مهد حرش دیاب روطچ ار شدعب .

متفگ و مدیشک یقیمع ِسفن :

عقاو ؛رد مراد شتسود نم هک تساجنیا لکشم -

هتشاذگ هک ییاه  نوناق زا رتارف یزیچ ،هی
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مراد شتسود .

نم یارب هک یتوکس دوب. توکس شرآ ِشنکاو

یردق نآ ، تاظحل نامه ورد تشذگ روآرجز

و مداتفا یم سپ متشاد رگید هک مدرک یروخدوخ

؛ منامیشپ شیارب ندرک لد ِدرد زا مدرک یم سح

زا ییاه هگر و تمی مال نآ اراب شنحل یتقو اما

دش هتساک مبارطضا زا یمک مدینش ییوجلد .

رتارف تدوخ لوق هب هک یتحاران نیا یارب -االن

هناتسود و یلومعم ی هطبار هی ِنتشاد ،زا

تسین یا هلئسم نیاهک ؟ یراد شتسود !

شندرک هاگن هاتوک ، مداد ناشن هک یشنکاو اهنت

درک هفاضا دعب، یتاظحل شرآ و :دوب

هفرط هی ِقشع وت نسوسِلا وت وگب. شهب -ورب

هچب  رتخد . عقاو رد تس  هرخسم و هرادن ییانعم

قشاع و هدروخ یا هتخت هب یرد میگب هک یتسین

و یسانش یم ور تتاساسحا هزاب؛ تامشچ . یدش

نسو مک هگا . تتاساسحا زا یسرتب دیابن مرظن هب

یداهنشیپ نینچ تقو چیه ، یدوب ماخ و سلا

ِنودب هک هنیا راک نیرتهب االن، اما مداد یمن تهب

 هتشاد ور تیلصا ِساسحا ِنتفگ تأرج ، سرت

یشاب .

متفگ یتقو مدوب هریخ زیم ِبوچ یاه هرگ :هب
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هک دموا شیپ یطیارش عقاو ؛رد متفگ شهب -

دیمهف شدوخ !

بل ًاتیاهن و درک مهاگن ، فرح یب یا هظحل دنچ

دندروخ ناکت دیدرت اب شیاه :

بخ؟ -

ِنتفگ ًاعطق ، مدوب هتفگ یتخبدب هب ار شاجنیا ات

هک دوب شرآ ِدوخ نیا و دوبن مناوت رد شا  یقبام

دیسرپ هدشما، وطالین ِتوکس زا :دعب

؟ شزا یدیسرپ ؟ دوب یچ شلیلد -

درک هفاضا ، مدادن هک یباوج :و

وت لثم نوا هک تسه طسو نیا یزیچ هی ًامتح -

نتسین وت لثم شاه  هتساوخ و یمنهنک رکف .

ور؟ شلیلد تهب تفگن

میادص نیرت مارآ واب مدرک شهاگن تلاهدز جخ ،

متفگ :

تفگ -.

یپ االً متحا درک. توکس شندینش اب شرآ و

مه زاب و نتفگ رد متسه بذعم هک دوب هدرب

اب ًاتیاهن دش.و رارقرب نام  نایم وطالین یتوکس

تسکش شرآ هلمجی :

مریگ یم هرواشم ِتبون هی تارب هتفه نیمه .-وت

هنیا شلقادح دوب. زاسراک یلیخ هک مدوخ یارب
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ینزب شهب تحار ور تاه  فرح ینوت یم !هک

؟ دوب زاسراک شدوخ یارب !

نیا هب متشادن یدیما یلیخ ، مدرک شهاگن ددرم

هک ًامتح ؛ مدمآ  یمرب شسپ زا مدوخ دیاب ، هیضق

دوب یهار .

دوب رثوم مه شرآ اب ندز فرح دح نیمه ات

ار ما یلصا ساسحا نتفگ تأرج دوب هتفگ ؛ میارب

ِنتفگ یارب یهار یدوز نم،هب و مشاب هتشاد

مدرک یم ادیپ ایرو، هب میاه  هتفگان .

****
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ِسامت هب نداد  باوج زا مدش یم نامیشپ متشاد
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هک هدش یدنب  هتسب یاه  نتراک هب یگف .ابکال شرآ

متفگ و مدرک هاگن ، دندوب هتفرگ ار مرود :

 ثاثا ادرف سپ نم ینود یم هک ،وت مزیزع ِشرآ -

هگید نکن هلیپ . مراد یشک .

دز ار شدوخ ِفرح :

یلیخ . ادرف سپ ،هن متفرگ تقو ادرف یارب -نم

و تعاس ،هی تعاس هی هریگب ور تتقو داوخب

همین .

مورب هرواشم ی هسلج هب ادرف نآهک یگدامآ ًاعقاو

زا شرآ و مدرک تفلا خم مه زاب ؛ متشادن ار

دماین هاتوک شعضوم :

تعرس نیا هب ات مدرک  سامتلا و شهاوخ یلک -

متفرگ تبون .

شرآ و متشاذگ مه یور یتحاران اراب میاه کلپ

داد همادا :

یش یمن لطعم مه اجنوا . تلا بند یممآ مدوخ -.

هروج چیه ینک یم رکف رگا . هتدوخ ِمیمصت زاب

تسین یرارصا ، ینوت یمن .

ی هسلج ِندرک  لسنک و تفلا خم هب ما یلصا لیم

اب لگهام لثم مه شرآ شاک یا دوب. هرواشم

مدوخ مدرک یعس یمدمآ! هاتوک ما یلیم یب ِندید

و تسا هسلج کی شا همه هک نیا هب رکف اراب
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منک عناق دوش، یم مامت .

زور ود_هس نیمه رد ار ما یعطق میمصت نم

الت یامت زا ایرو یارب متشاد میمصت ؛ مدوب هتفرگ

ی هدننک  لیمکت هک الیت یامت ؛ منزب فرح مه مدوخ

یلعف شنکاو رگید ، شنتسناد اب ایرو و دندوب مه

یمنداد ناشن .ار

مدیسرپ و مدرک توف نوریب هب ار مسفن :

؟ هیتعاس هچ یارب -

جنپ -.

متفگ و مدش هریخ یراوید ِتعاس هب هتساوخان :

یممر مدوخ . تسرفب مارب ور شسردآ بخ.  یلیخ -.

مدرک هفاضا ًاروف :و

یفاک ی هزادنا هب . یایب تسین المز مه تدوخ -

مدرک تتیذا ماه  نتفرگ یصخرم اب اهزور .نیا

راک زا ور تدوخ نم ندرب رطاخب داوخ یمن هگید

یزادنب .

نم اما درادن هیضق نیا اب یلکشم هک تفگ

تعاس ِرس ادرف، هک مداد شنانیمطا و متفزیذپن

منک یمن شلوقدب و موش یم رضاح .

،هب ریگرد ینهذ ،اب میدرک عطق هک ار سامت

ار لیاسو مامت ًابیرقت رگید . متخادرپ مراک ی همادا

یرورض لیاسو یرس کی طقف و مدوب هدرک عمج



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دندش یم عمج رخآ ی هظحل دیاب هک دوب هدنام .

نییاپ ار یراوید تعاس ،ات یلدنص یور متفر

مفرصنم ما، یشوگ ِددجم ِندروخ گنز هک مروایب

درک .

ایرو هک مدرک وزرآ ، یشوگ ی هحفص ِندید زا لبق

مدوب شگنتلد یبیجع زرط هب مه اهزور نیا ؛ دشاب

هظحل نآ اما شیادص ِندینش زا یرارف مه ،و

شمان ندید اب هک تشاد یرتشیب ِتردق ما یگنتلد

و دیدرت اب متسد و تسشن میاه بل یور دنخبل ،

کیدزن شسامت هب نداد باوج یارب ، مأوت ِقایتشا

تفر .

ار شیاه  فرح هناخما رد هک یبش نآ زا دعب زا

یم گنز یهاگ . شمدوب هدیدن رگید ، تفر و دز

عقاو ؛رد میدرک یم لدبودر مایپ دنچ یهاگ و دز

نایرج نیا اب نامدوخ عون هب میتشاد مادکره

االً متحا ات دوب هتفرگ هلصاف وا . میدمآ یم رانک

هدرک ظفح ار هلصاف نم، و دوش یداع طیارش

منک ادیپ ار میاه  فرح نتفگ یگدامآ ات مدوب .

اب ملد یاوه و متشاد هگن مشوگ رانک ار یشوگ

دش یربا شیادص ِندینش :

.-سالم

مداد هیکت تشپ هب ار مرس و هپاناک یور متسشن :
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.-سالم

رد . مداد ار شباوج یرسرس و دیسرپ ار حملا

زا رگا هک دوب هدرک تباث هبرجت زور دنچ نیا

یرتشیب یاه هلمج ، مینزب فرح یعرف تاعوضوم

میراد نتفگ یارب .

یعم ال قیاقش #
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دوب هدیسرپ هک شلا وس هب باوج رد سپ

حیضوت لیصفت ،هب متسه یراک هچ هب لوغشم
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مداد :

ور لیاسو رتشیب یممش. هباجاج حبص، ادرف سپ -

دنچ و هدنوم سابل تسد _ود یکی . مدرک نتراک

بش ادرف هک لا، چخی و فورظ و فرظ هکیت

منک یم نوشعمج .

و دیسر یم مشوگ هب یتولخ ِطیحم زا شیادص

دشاب شا هناخ رد هک یمدمآ رظن هب روط :نیا

؟ یاوخ یمن کمک -

شور شاک ارچ. ار شدوخ اما متساوخ یمن کمک

؛ مدوب هتفرگ راک هب متاساسحا ِزاربا رد ار یرتهب

دوب هدیشک یراوید ، یناهگان ی هسوب نآ هک

نام  نایم .

متفگ هاتوک :

.-هن

و مدینش ار داتسرف نوریب هک یسفن یادص

تفگ شدعب :

یممآ یشک  ثاثا یارب -.

تیروذعم رد هک دوب نآ یارب طقف محیضوت

مهدن شرارق :

هک مدرک رتشیب ور اهرگراک دادعت . تسین یلکشم -

شهب هک مه یربراب تکرش . هشب مومت رتدوز

تسانشآ و هربتعم ، مداد رگراک و نویماک ِشرافس .
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یمندآ شیپ یلکشم .

تفگ عطاق و هاتوک ، میاه  فرح ِمامتا :اب

!-یممآ

هک دوب یردق نآ ما یگنتلد . شیارب تفر نم لد و

رتدوز هچره مدوب رضاح منک، شراکنا یمندش

قباس لثم نام  نایم یزیچ رگا یتح شمنیبب

دشابن .

دیسرپ :

؟ یرادن المز یزیچ -

دعب و مدرک افتکا منیغورد "هن" نامه هب نم و

دیسرپ ، دیشک ازارد هب یا هیناث دنچ هک یتوکس :زا

؟ یبوخ تدوخ -

ِنداتسرف نوریب اب هارمه و مدیشک یقیمع ِسفن

مداد ار شباوج ، ممدزاب :

مبوخ -.

دیسرپ ریخأت :اب

؟ مشاب نئمطم -

؛ میوش بوخ یدوز هب دوب رارق اما مدوبن بوخ

تبثم شلا وس هب مباوج سپ وا. مه و نم مه

.دوب

؟ یدروخ ماش -

و متسب ار میاه کلپ و هپاناک یور مدیشک زارد
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متفگ شباوج :رد

مروخ یم ؛ زونه !-هن

!-اهآ

هک تلع نیا هب ار هسوب نآ هک دوب تسرد

متسناد یمن تسرد ، مدوب هدزن ار میاه  فرح شلبق

نیرت  نیریش هک موش شرکنم یمدش رگم اما

ِمامت رد ؟! مدوب هدش بکترم ار ما یگدنز هابتشا

ارم یا هرامش راهچ ی هرطاخ نامه زور، دنچ نیا

شا  یعادت هک یا هرطاخ دوب، هتشاد هگن اپ ِرس

یمداد هیده نم هب ًامأوت ار تذل مرشو .

 هرابدص مسجت زا ات مدرشف مه یور ار میاه کلپ

نامه و مشاب هدرک یریگولج ، هیناث راهچ نآ ی

رایشوه و مدینش ایرو ِنابز زا ار ممان ، هظحل

مدش .

ورس؟ -

یور دهد، یروتسد مزغم نآهک زا لبق شباوج

ِرتشیب ِندرکن  یساسحا یارب نم طقف دوب. میاه بل

"اراب مناج "، یرخآ ی هظحل هک دوب اه هیناث نآ

دعب ار ایرو کالهفی یادص و مدرک ضوع "هلب"

مدینش وطالین یثکم :زا

تمنیب یم حبص ادرف سپ ! یچیه -!

ریگیپ اما شفرح ِنتسناد یارب مدوب واکجنک
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نیمه و شمنیبب دوب رارق حبص ادرف سپ . مدشن

دوب سب ملد ِنتشاد هگن یضار یارب .

یعس . دندمآ یم هرابود مه نم ِبوخ یاهزور

نیا ِیگدرزآ لد و یگتسخ ، دیما نیمه اب مدرک

یاهزور دوب رارق مه نم . مریگب هدیدان ار اهزور

ی هتفگ ِقبط مه نم یمدش . منیبب ار شوخ

یمدش . مشاب  هتشاد مدوخ یارب ار یسک ، لگهام

یارب شدوخ هک یکانتشحو ِییاهنت ایرو،زا اب

دوب یفاک طقف یمدش؛ . مریگب هلصاف دید، یم نم

منزب فرح .

میاج زا هک دوب اهراک یقبام ِنداد ماجنا یارب

رد سلااه هک یا هدروخرس ِورس وهب مدش دنلب

شوخ یاهزور دیون درک، یم یگدنز راظتنا نم،اب

مداد .ار

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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 هدنام ،هت نوفیآ رگشیامن رد ایرو ِریوصت ِندید اب

یور ار متشگنا . دیشک رپ منامشچ ،زا باوخ یاه

تعاس هب یهاگن و مدرشف یرد هدننکزاب ی همکد

یم یربراب زا رگید تعاس کی ؛ متخادنا ما یچم

هدمآ رتدوز شدوخ ی هتفگ قبط ایرو، و دندمآ

دنک مکمک ، دشاب هدنام یراک رگا هک .دوب

 یراک هزیر و مدوب هدنام رادیب تقورید ات بشید

گنز یادص حاال،اب نیمه و دوب هدرک مریگرد اه

مدوب هدش رادیب باوخ زا هناخ .

یترش یت ، شندرک زاب زا لبق و متفر رد غارس هب

اب مدوخ یخِلا هب ار دوب هدش کورچ منت رد هک

 باتش مناتشگنا و مدرک فاص ، نییاپ هب شندیشک

دنتفر هریگتسد تمس هب .هدز

ِلوغشم و دوب رد تشپ ، مدرک زاب هک ار رد

شیاه  شفک ِندروآ نوریب .

متفگ و شدیواک یگنتلد اب مهاگن :

دنتسین زیمت اه کیمارس ایب. شفک .-اب

منامشچ رد شهاگن درک، فاص هک ار شا هنت
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داد وسالم تسشن .

رد لباقم زا یلیم یب ،اب نداد باوج اب نامزمه

ما یلصا ی هتساوخ اما دوش دراو ات متفر رانک

شهاگن یردق نآ و مراد شهگن اج نامه دوب نیا

درادرب مرس زا تسد ، یگنتلد هک منک !

تفگ و ییاریذپ طسو داتسیا :

هک یدرک عمج ور زیچ همه -!

متفگ و متسب ار :رد

یممراه مراد هگید ِتعاس .-هی

ار شناونع دصق هک هلمجیا و متمس هب تشگرب

دیشک رپ منهذ ،زا متشاد .

یمدمآ یدایز شتسوپ ِگنر هریت،هب زبس ِترش .یت

دیسرپ :

نم؟ منک یچراک -

ِندرک ترپ یارب دوب رتهب . مداتسرف نوریب ار مسفن

وا هک یمندش هنرگو میدرک یم یراک نامساوح

شومارف ار میاه هلمج یه نم و ددزدب هاگن یه

منک .

متفگ و مشوگ ِتشپ مدنار ار میاهوم :

بشید نوچ منک. رواک ور هپاناک ات نک مکمک -

دشن مباوخب شور متساوخ ...یم

هک داد ناشن دوش مامت متاحیضوت نآهک زا لبق
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دیسرپ و تسا هدمآ ندرک کمک یارب :

منک؟ دیاب یچراک -

دوب رارف ِهار لا بند نم، لثم مه وا سپ .

شتسد هب ار موف یاه هکت و نوفلس گرزب ِلور

مداد یم حیضوت شیارب متشاد هک ینیح و مداد

راچان و دروخ گنز ما یشوگ دنک، هچراک دیاب هک

مدش شکرت .هب

هک شرآ ِمان ادیپ،وهب اه نتراک ِنایم ار یشوگ

ار شسامت . مدرک هاگن دوب هداتفا هحفص یور

مدینش ار شلا وس و مداد باوج :

؟ هروطچ عاضوا -

ار هپاناک یاه هیاپ تشاد هک دوب ایرو یور مهاگن

متفگ شرآ هب باوج ورد دیچیپ یم موف :

هی زا مکرت .ات دندش عمج همه اه لیاسو . هبوخ -

یمنآ اهرگراک مه هگید تعاس .

دیسرپ :

یش؟ یمن تیذا ییاهنت ؟ یاوخ یمن کمک -

متفگ یتقو مدرک یم هاگن ایرو هب متشاد نانچمه :

تساجنیا ایرو ؛ متسین اهنت -.

هظحل دنچ یارب و دش رایشوه ایرو ، مباوج اب

دنادب هک دوب هدش واکجنک االً متحا درک؛ مهاگن

ما هدرک عاالم یسک هچ هب ار شروضح .
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درک ترپ ایرو زا ار مساوح شرآ هلمجی :

؟ دوب روطچ هرواشم ی هسلج . بوخ مه یلیخ -

درک؟ یکمک . منزب گنز تهب دشن بشید

هچ دیاب متسناد یمن . مداتسرف نوریب ار مسفن

ثکم یتاظحل زا دعب و مهدب شرآ هب یباوج ،

مداد باوج ، مشاب هتفگ یزیچ نآهک یارب طقف :

دوب بوخ -!

هک دوب تسرد دوب. یرگید زیچ ما یعقاو ِرظن اما

یامت ،زا منزب فرح تحار یخِلا اب مدوب هتسناوت

اما ، متشاد ایرو اب هک یطابترا و میوگب المت

دوب،زا هتشاذگ میاپ  شیپ رواشم هک یراکهار

دوبن زاسراک یلیخ مرظن .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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الِت یامت ِنتفگ ورد مراد هگن تسد تساوخ یم

لوا دیاب تفگ یم . منکن هلجع ایرو هب ما یلصا

هتفگ هسلج یاهتنا و منک لح ار مدوخ ِتاضراعت

رد هک میهاوخ یم مه ایرو زا شتقو هب دوب

دوبن یزیچ ًاتقیقح نیا، اما دنک تکرش تاسلج

شمهاوخب نم .هک

لباق مدوخ ِتسد ایرو،هب و نم ِنایم ِلکشم

یم ار مدیدج هناخی نآهک ِضحم دوب؛هب لح

شتوعد ماش هب یبش هک متشاد همانرب ، مدیچ

یم دیاب هک نآهچ مامت ، یتسیابردور یب و منک

میوگب ار تسناد .

؟ یتفر اجک -

چیه درک. ترپ مراکفا زا ار مساوح شرآ لا وس

تسا هتفگ هچ شلبق هک مدوب هدشن هجوتم .

متفگ هاتوک :

ماجنیا -.

مدینش ار شندیدنخ یادص :و

یدایز راگنا هک تناج ایرو ِشیپ ورب . منکن نومگ -

ممحازم .

متفگ و مدیدنخ :

یدرب یپ شهب تدوخ هک رکش ور ادخ -!
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ِضحم وهب درک عطق ار سامت و تفگ ییازسان

ایرو ، مداد هلصاف مشوگ زا ار یشوگ نآهک

دیسرپ :

؟ دوب -یک

هدرک شکمک راک ِیقبام یارب ات شغارس متفر

متفگ نامزمه و مشاب :

شرآ -.

ار شا  یدعب مجالِت ات مدادن یرتشیب حیضوت و

تفگ بجعتم هک یا هظحل و مونشب :

ماجنیا نم یتفگ شهب -!

متفگ توافت یب و مدرک راهم ار مدنخبل :

هنود !-یم

؟ یتفگ شهب هگم -

یرگید ِلا وس و مدرک دییأت شنامشچ هب هریخ

دیسرپن .

ِندرک رواک زا میدوب هدش غراف دعب، ی هقیقد هد

ماجنا یارب یصوصخ هب ِراک چیه رگید و هپاناک

و هشوگ زا ار ملیاسو هدرخ . تشادن دوجو نداد

مدرک ضوع سابل و مدرک عمج هناخ رانک .

و دوب هدنامن هد ِتعاس هب رتشیب یا هقیقد دنچ

دوب هناخ نیا زا نتفر ِتقو ، رگید .

ار ییوشتسد و مامح ، هناخزپشآ رخآ، راب یارب
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و دشاب هدنامن اج یا هلیسو ًانایحا هک مدرک کچ

نآهک زج دوب هدنامن میارب یراک رگید شدعب

منک هاگن ایرو وهب متسیاب .

شچییوس ، میدنارذگ توکس هب هک ار هیناث دنچ

تفگ و ملباقم تفرگ :ار

مومت ات نیشب نیشام لخاد ورب ندموا یتقو -

تسه مساوح نم .هش؛

نیا یاه  تبحم یارب ملد ردقچ ؛ مدرک شهاگن

دوب هدش گنت شا  ینینچ .

هک چییوس ِنتفرگ یارب مدرب کیدزن ار مناتشگنا

شنابز زا ممان ِندینش شدعب و شیاه بل ِتکرح ،

دیخرچ شتروص یور مهاگن درک. ترپ ار مساوح

دنداد باوج هنابات یب میاه بل :و

-هلب؟

شسفن ِنداتسرف نوریب اب هارمه ار شلا وس

دیسرپ :

؟ یبوخ -!

درک یم اقلا یروط کی دوب؛ یصاخ ِروط کی شنحل

حِلا ِنتسناد لا، وس نیا ِندیسرپ زا شروظنم هک

تشاد هراشا ییاهروج کی هکلب ؛ هدوبن ما یمومع

رازآ ارم رگید هک یعوضوم ،هب عوضوم نآ هب

دوز ِیدوز هب دوب رارق هک یتقو ات یمنداد،هن ،
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دشاب میاه  فرح ی هدنونش .

هب هریخ و متفرگ مه ار شتسد چییوس اب هارمه

متفگ نانیمطااب ، شنامشچ :

مبوخ .-نم

یم ملد نم، دوب.و بجعت ِرس زا شندرک مخا

هب ار هلصاف . شتروص رد مربب تسد تساوخ

شیاه مشچ زا ار ینارگن و منادرگرب شیاهوربا

مریگب .

ِناتشگنا . مدادن یتیمها ؛ دروخ گنز ما یشوگ

رس مربص . ایرو ی هنوگ یور تسشن مرگید ِتسد

متفگ دوب. هدیسر :

مدیدج ی هنوخ ماش،وت یارب ، هتفه نیمه رخآ -

ماوخ یم عقاو ؛رد منزب فرح ماوخ یم . مترظتنم

یمهنک تمورآ منود یم هک مگب تهب ور یزیچ .

یشخب  نانیمطا دنخبل . شهاگن رد تسشن دیدرت

متفر رد ِتمس هب شندرک اهر واب مدز .

*

متفه لصف نایاپ
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#226

متشه لصف ""

و فورظ ، شدعب و مدز شروخ ی هملباق هب یرس

هک مدرک کچ ار زیم یور هدشی هدیچ ِلیاسو

دشابن یا یرسک و .مک

نآهک یارب و متشاد یرتشیب یاضف هناخ، نیا رد

ثمال ناش.  مدوب  هدیچن مهد،ردمه اج ار لیاسو

ِیروخاذغ زیم یارب متشاد هناگ ادج یاضف کی ً

ِنامدیچ زا دعب هک جند یاضف کی هرفنما؛ ود

مدوب هدش شقشاع ، لیاسو .

دنچ اراب مدیفس و هایس کچوک یاه  سکع باق

هب مدوب هدرک بصن ، یگنر ِتشرد و زیر یولبات

زا تمسق نآ ِیزادرپرون ًادمع و زیم ِرانک ِراوید

 هنارعاش یاضف هک مدوب هدرک یراک  تسد ار هناخ

مرس رد اما ارچ مناد یمن ؛ دشاب هتشاد یرت

اهراب زیم، نآ تشپ تسا رارق هک مدوب هدنارورپ

هک دوب مه نیمه یارب ؛و منیشنب ایرو اب اهراب و
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جرخ هب یرتشیب ساوسو و تقد شنامدیچ رد

مدرک کچ ار مرهاظ و متفر مقاتا هب . مدوب هداد .

مداد ناش مظن دوب. هدش دنلب مه زاب میاه  یرتچ

مدرک دیدمت ار مبل .ورِژ

و متشاد نت هب هک ینیج ِراولش و ترش یت اب

هیبش ، دندوب هدمآ منامشچ یور ات هک ییاهوم نآ

لثم دصق زا اما ؛ مدوب هدش هچباه رتخد هب

یمن بشما هک ارچ ؛ مدوب هدیشوپ سابل هشیمه

رارق ریثأت  تحت مندیشوپ سابل اراب ایرو متساوخ

دوب رارق هک ییاه  فرح اب متساوخ یم مهد؛

منک ار راک نیا ، دنوش ناونع .

متفر نوریب قاتا وزا مدرک شوماخ ار غارچ .

دوب لگهام ی هیده هک راوید یور دیدج ِتعاس ،

مراد تقو ایرو ِندیسر ات زونه هک تفگ .یم

دوب هدرک متقاط یب و ربص یب اما ناجیه .

جراخ یارب و مدناخرچ ییاریذپ رد ار مهاگن

نشور ار نویزیولت ، توکس نآ زا هناخما ِندرک

ِندرک مارآ یارب دوب. لیمکت ییاریذپ ِزیم . مدرک

ِلخاد زا کشالیت ، مندرک ادصورس حِلا یرد هدعم

ِرهظ ِدوخ ات اه یراک هزیر . متشادرب سکاب  یدنک

ار ندروخاذغ تصرف یتح و هدیشک لوط زورما

دوب هتفرگ نم زا .مه
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مهاوخب و مریگب سامت ایرو اب تساوخ یم ملد

دیایب هدشررقم ِتعاس زا رتدوز .

ار مدوخ ِرس نآهک یارب متشادن یراک چیه رگید

و مداد رییغت ار نویزیولت یاه  هکبش منک. مرگ

میمصت و مدش دنلب میاج زا رس،کالهف رخآ

اهنت اما دوب دوز یمک . مراذگب مد ار جنرب متفرگ

دنک ممرگرس یقیاقد تسناوت یم هک دوب یراک .

یادص ِندشدنلب هک مدوب لوغشم هناخزپشآ رد

یمان ِندید درک.اب ترپ ار مساوح ما یشوگ ِگنز

زا هک "Hammer" هب "VARYA" هداد شرییغت

ار شسامت و تسشن میاه بل یور یدنخبل مدوب

مدینش ار شیادص و مداد باوج ًاروف :

یم ورس. تسین کراپ یاج الً صا هچوک -وت

؟ ینزب ور گنیکراپ ینوت

؟ دوب هچوک رد . ندیصقر هب درک عورش مبلق

هک هناخزپشآ ی هرجنپ تمس هب مدش هدیشک

متفگ و یمداد مناشن ار هچوک زا ییامن :

ًامتح .-هرآ.

207 دیفس ِگنر لباقم نامتخاس ار یتاظحل هاتوک

اب دنخبل هاگن مدرک و یلاهک حرد یارب نتشادرب

تومیر زا هرجنپ هلصاف ، متفرگ یم شیادص ار

: مدینش
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دنچ؟ ِهاگیاج -
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 همکد ِندرشف واب هرجنپ ِتشپ متشگرب تومیر اب

متفگ و مدرک زاب ار یلیر ِرد شا :

هدزاود -.

یبیشارس شدعب و دش طایح دراو ایرو نیشام

مدید ِنادیم وزا تفرگ شیپ رد ار گنیکراپ

دش فذح .

حا هک مداد ماجنا ار زاگ یاپ یاهراک یقبام ًاروف

و مشاب هتشادن هناخزپشآ رد یراک الحاالاه

هب مدناسر ار مدوخ ، ناجیه و باتش اب شدعب
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یتاقبط ی هرامش ،هب شندرک زاب واب یدورو ِرد

هس ؛ مدرک هاگن یمداد، ناشن روسناسآ رگشیامن هک

دیسر یم رگید هقبطی .

ِندش فقوتم واب متفرگ هلصاف رد زا یمک

رانک منامشچ لباقم زا ار میاه  یرتچ ، روسناسآ

متشاد ملباقم ار ایرو ریوصت دعب، یتاظحل و مدز .

یگنر هایس ِپک کالِه درب ار ملد هک یزیچ نیلوا

و شدوب هتشاذگ شرس یور سکعرب هک دوب

دوب شیاه بل یور هک یدنخبل ، شدعب .

سال باوج . دندوب رپ شناتسد دمآ. رد ِتمس هب

شتسد زا ار ینیریش هبعجی و مداد ار شم

تفگ مد، نامه وزا دش دراو . متفرگ :

هکرابم هدش. بوخ ردقچ -.

نامه طقف ار هناخ نیا . مدرک شهاگن دنخبل اب

ِشنیچ راگنا وحاال دوب هدید یشک  بابسا ِزور

تفگ هک دوب هتشاذگ ار شدوخ ریثأت ، لیاسو :

هگنشق و زابلد یلیخ -!

یلاهک حرد و متشاذگ زیم یور ار ینیریش هبعجی

یم شتسد زا ار دوب هدروآ هک ییابیز ِنادلگ

مدیسرپ ، متفرگ :

؟ یدیشک تمحز ردق نیا ارچ سپ -

ایرو و هناخزپشِآ رتناک یور متشاذگ ار نادلگ
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و داد متسد هب ار هدش چیپ وداک هبعجی نیاراب،

تفگ :

تدیدج ی هنوخ یارب مه .-نیا

تشاد رگید شتبحم . مدرک شهاگن فرح یب

تفگ درک. یم ما هدنمرش :

حرطو زا رگا نیبب . شمتفرگ نومیرانک ی هزاغم -زا

 هقیلس وهب یایب ینوت یم ، دموین تشوخ شگنر

ینک شضوع تدوخ .ی

ِندید واب دندرک زاب ار هتسب ربص، یب مناتشگنا

هلصاف ،بال ینیزر ی همرفِد یاه  یناویل ریز و ینیس

متفگ و مدیشک غیج ار شمان :

نگنشق یلیخ .-انیا

ناش  مادک ره ؛ مدرک ناشهاگن هرابود ، قوشاب

قوذ یردق نآ هظحل نآ و دنتشاد ایرد زا یحرط

منک فعض ناش کتهبکت یارب یمدش هک مدوب هدز

دوب هداد نم هب ار هیده نیا هک یسک یارب ،و

رتشیب .

اهر ار ینیس ات مدرک راهم یتخس هب ار مناتسد

دنریگب شوغآ رد ار ایرو و دننکن .

دیسرپ یتقو دوب، شیاه بل یور دنخبل :

؟ یتشاد شتسود -

هچ . دندوبن کالهف رگید شنامشچ هک بوخ هچ
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هک بوخ هچ . دیدزد یمن ار شهاگن هک بوخ

ال صا . مدوب هدرک شیادیپ هک بوخ هچ . شمتشاد

شدوب هدیرفآ ادخ هک بوخ هچ ً.

مروخب مسق مدوب رضاح و مدرک شهاگن قشع اب

ما هتساوخن روط نآ ار یدرم چیه ، تقو چیه !هک
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ی هیده یلاهک حرد و نتسشن هب مدرک شتوعد

مدرب یم هناخزپشآ هب مدوخ اراب ما ینتشاد  تسود

مدیسرپ ،:

ربخ؟ -هچ

یاه  باوج لاو وس نیمه یارب ملد اما دوب بیجع

تفر یم یداع و نیتور .
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و مدینش ار شتاحیضوت یاچ، ِنتخیر هب لوغشم

ییاریذپ یاچ،هب ینیس اب هارمه دعب، یتاظحل

متشگرب .

دیسرپ و متسشن شرانک :

؟ میروخ یم ماش -یک

زا یکی . تخادنا هدنخما هب هک دوب شنحل

متفگ و متشاذگ شلباقم ار اه ناجنف :

هگید تعاس ،هی تعاس .-مین

تفگن یزیچ و تشادرب ار شناجنف .

اب هک ینیح و متشاذگ شکیدزن کشالتار فرظ

اه فرح . متخادرپ مراکفا دوب،هب لوغشم شا یاچ

ِلد رگم اما ماش زا دعب یارب مدوب هتشاد هگن ار

دروآ یم تقاط مه رگید ِتعاس _ود یکی مربص یب

؟

هزم هزم خلت، ار یاچما و متشادرب ار مناجنف

ِگرزب ی هرجنپ یامن هب هراشا اب ایرو و مدرک

تفگ ، ییاریذپ :

ییویو !-هچ

زیم یور ار شا  هدروخ  همین ِناجنف هلصاف وبال

درک هفاضا ، هرجنپ تمس هب نتفر واب تشاذگ :

هرجنپ نیا تشپ یارب رکار ِیلدنص هی دیاب -

یریگب .
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و مداتسیا شرانک . متفر شتمس وهب مدش دنلب

هک ییامن و زرواشک ِزبسرس راولب زا ییاضف هب

دوب ایرو اب قح . مدرک هاگن متشاد الهل ِکراپ زا

مدرک یم هیهت ، تمسق نیا یارب یلدنص کی دیاب .

ماود هرجنپ تشپ یاضف یور یلیخ اما مهاگن

ِترپ ما ییایوب و ییانیب ِساوح ِمامت و درواین

دش ایرو ِنلکدا یوب و .مینخر

ریخا ِتقو دنچ نیا رد هک یتداع هب ار مهاگن

مداد بات شا  ینیب سوق یور ، مدوب هدرک ادیپ .

 مساوح دش ثعاب مفرط هب شا  یناهگان ِندیخرچ

سح ار مهاگن ِینیگنس االً متحا منک. عمج ار

درک یم مهاگن بیرغو  بیجع روط نآ هک دوب هدرک .

مدیسرپ و مدز یدنخبل :

یغامد نیچمه ِنتشاد ِتباب رابدنچ یزور -

؟ ینک یم رکشورادخ

تفگ و دیدنخ ریخأت :اب

تلم اب یلک شرطاخب مراد زور ره ؟ هخآ هیچ -

یممنز هلکورس .

مدرک مخا :

؟ روطچ -

مزا رتکد ِسردآ و مسا رفن تسیب لقادح یزور -

یدرکن یحارج هک روخب مسق ایب ؛حاال ناوخ !یم
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هک دمآ مدای و تخادنا هدنخما هب شا کالهف ِنحل

یاج ِندرکادیپ ِلا بند هب مه مدوخ ، لیاوا نآ

مداد یم جرخ هب یتقد هچ یلا، متحا یاه  هیخب !

،هب دیخرچ هرجنپ تمس هب ًاددجم هک شهاگن

؟ مینزب فرح حاال نیمه یمندش . متفر ورف رکف

شکرت یا هظحل دنچ اذغ، هب ندز رس هناهب هب

مداد یم شدروخ هب هتخپن ار اذغ دیاب .ای مدرک

؛ مدرک یم زاب ار تبحص ِرس حاال، نیمه دیاب ای

اال متحا ناجیه ، رگید تعاس _ود یکی ات هک هنرگو

هتفگان دبا ات میاه  فرح و یمداد منتشک ًهب

دندنام .یم

مدوب هچاپ  تسد ، مدمآ نوریب هک هناخزپشآ .زا

نم و شیاج ِرس دوب هتسشن و هتشگرب ایرو ،

هک مدز شیادص شهجوت ِندرک بلج یارب یتقو

یم لمحت ار یدایز ِبارطضا و ناجیه متشاد

مهاگن یلا وس و دیخرچ متمس هب شرس . مدرک

ار هلمجما دوب، هک یندنک ناج ره نم،هب و درک

مدرک لیمکت :

؟ مینزب فرح -یمهش

مدوب هتفگ لبق زا نوچ ًاتعیبط . درکن بجعت ،

بل و داد ناکت رس ریخأت .اب تشاد ار شراظتنا

هب اما شنحل ؛ دندرک ادا "ار ًامتح هملکی" شیاه
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دوبن نئمطم ، تفگ هک هملکیا ِتیهام ی هزادنا .
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کیدزن ، نتسشن یارب و مداتسرف نوریب ار مسفن

متفر .

مناتشگنا یلاهک حرد و متسشن ایرو زا هلصاف اب

عمج شساوح . مدرک شهاگن ، مداد یم بات چیپو ار

یزیچ اهنت نم، ِرس رد اما ؛ رظتنم شهاگن و دوب

ییاه هلمج دوب. زکرمت ، تشادن دوجو هظحل نآ هک

هداد ناش  بیترت و مظن و هدرک هدامآ لبق زا هک

،رپ ًادعب مادک و دنوش هتفگ لوا مادک هک مدوب
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اب مدوب هدنام نم وحاال، دندوب هدیشک

تشم کی و منک شحرطم دوب رارق هک یعوضوم

راّرف و مهرد هملکی .

نآ زا رتشیب ات مدرک ادج مه زا ار مناتشگنا ،

مارآ اما مشاب هتشاذگن شیامن هب ار مبارطضا

ار ناشدوخ مراولش یاه پاز نیاراب،اب و دنتفرگن

هداس ایرو، دننام مه نم شاک یا . دندرک لوغشم

لصا ِرس یا، هقیقد کی و مدوب دلب ار ندز  فرح

زا اما مداد یمن باذع ار مدوخ و متفر یم بلطم

هب ندز فرح تخس نیمه نم، گرزب ِتاداریا

دوب یگدز  ناجیه ِتقو .

هب مدوب هدنام هریخ توکس رد ردقچ مناد یمن

هب ایرو یادص هک مدوب گنج رد مراکفا واب زیم

مدروآ مدوخ :

ورس دش هراپ تراولش -!

شدعب و مدرک شهاگن هدش تشرد ینامشچ ،اب

هک یناتشگنا و مراولش یور دروخ رُس مهاگن

خناه ِندیشک اراب مراولش یوناز ِرس ِپاز دنتشاد

دندرک یم لیدبت گرزب یگدیرب کی .،هب

حملا هک دوب ایرو و مدیشک بقع ًاروف ار متسد

دش دنلب شیاج دش؛زا راک هب تسد و دیمهف ار

درک؛ هباجاج ار اه یلدنص زا یکی و دمآ کیدزن و
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دوب نم لباقم ًاقیقد ، شیور نتسشن اب هک یروط

زا یگرزب شخب شا،  هنایوجلد و مارآ ِنحل و

داد رَپ ار مبارطضا .

؟ ینزب فرح یاوخ یم یچ ؟زا هدش یچ -

یزیچ نآهک زا لبق و مدش هریخ شیاه بل هب

داد همادا ، میوگب :

الًالمز صا ، یگب عوضوم نوا زا هرارق -هگا

نم . ینک تیذا ور تدوخ تسین ...

مزکرمت مامت ِندرک عمج واب دیوگب رتشیب متشاذگن

متفگ ،:

یمن وت هک هراد دوجو نم درومرد یزیچ -هی

شینود .

دیسرپ یهاتوک ِثکم زا دعب و درک مخا :

یچ؟ -

ی هلصاف نآ یمندمآ.زا کیدزن دح نیا ات شاک یا

هب . میوگب ار میاه  فرح یمدش رت تحار ، یلبق

و مدنام هریخ شگنر  دیفس ِترش یت یور حرط

متفگ :

زا لبق اجک. وزا مگب روطچ دیاب منود یمن -نم

ماه؛  فرح هب مدوب هدرک رکف یلیخ ، یایب نیاهک

مدرک شومارف ور نوش مامت حاال .اما

دعب هک یسفن دوب. توکس میاه  فرح هب ششنکاو
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ار مدوب هدرک شسبح مریخا یاه هلمج نتفگ زا

و تسرد زا غراف ار مدوخ و مداتسرف نوریب

تاملک هب مدرپس ، ندوب طلغ :

ایرو ماوت لثم مه !-نم

دش رت قیمع شمخا :

؟ ینم لثم هک یچ ینعی -!

مدش هریخ شنامشچ هب لصأتسم :

ماوت ِسکعرب -.

؟ ینم ِسکعرب -!

دوب بجعتم و جیگ یدایز شنحل !

؟ دوب هدش تخس ندز  فرح ردق نآ ارچ

نیاراب و مداتسرف یترپ ی هطقن هب ار مهاگن ،

مدرک ادا ار تاملک یرابگر :

نوش  سکعرب نم ور یراد وت هک الیت یامت نوا -

یمهنک مورآ ندرک  تنوشخ رگا ور وت . مراد ،ور

ال صا منود یمن یمهنک. مورآ ندید  تنوشخ ور نم

الً صا منود یمن . مگب تارب دیاب یروج هچ ً

ینودب ماوخ یم طقف هن. ای یممگ مراد تسرد

عقاو ؛رد مرادن یلکشم التوت، یامت اب نم هک

التوت یامت عقاورت، ؛رد مرادن یلکشم چیه

نم هک هینومه ...

جیگ یروجدب شنحل و نام  نایم تفرگ ار شتسد
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تفگ لصأتسم یتقو دوب توهبم :و

هظحل هی نک ربص -!

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#207

ِنودب و فرح یب تشاد هک دوب هقیقد کی دیاش

یارب یدصقم نم، و درک یم مهاگن ندز، کلپ

ار مهاگن هک ؛ شتروص زج مدرک یمن ادیپ مهاگن

شدوخ هار هدیشکن هیناث ،هب مداتسرف یم اج ره

 تسد زا ِدصق و درک یم ادیپ ایرو ِتمس هب ار
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تشادن ار رسپ نیا یاه  شنکاو زا کی چیه ِنداد

دوب توکس ششنکاو ، مامت ی هقیقد کی .ووا،

بل . مدرک عمجرت ار مساوح ، شتروص ِتکرح اب

و کرد نم هک هملکیا اما دندروخ  ناکت شیاه

دشن جراخ ناش  نایم منک،زا ششزادرپ .

ار شه ،کال شتسد هدزی باتش و عیرس ِتکرح اب

یا هطقن ،زا هظحل دنچ یارب شهاگن و تشادرب

دش هباجاج ، رگید یا هطقن .هب

ناتشگنا ِنایم تشاد هک کالیه هب تفر مساوح

ته کال میوگب هک دوب نم ِتبون .حاال شدرشف یم

یتخس هب مه ار سفن ، هظحل نآ اما دش، بارخ

ییاه هلمج نینچ ِنتفگ هب دسرب هچ مدیشک !یم

ورس؟ -

مدرک شهاگن هنارایشوه و متسشن فاصرت .

کالهفرت شنحل و دوب کالهف شتروص :

؟ ینز یمن ور اه فرح نیا نم رطاخب هک وت -وت...

؟ مدز یم ار اه فرح نیا وا ِرطاخب

؟ دوب هچ شروظنم

هب ار مهاگن . مدش شهجوتم ات تشذگ یمک

ناج ره وهب شتروص یور مدرک ظفح یتخس

مداد ناکت رس دوب، یندنک .

یم دنک اه هظحل نآ درک. مهاگن فرح یب مه زاب
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دنرذگ یمن الً صا میوگب هک دوب رتهب ؛ای دنتشذگ .

نم هک یزیچ و درک یم توکس هیناث دنچ ایرو

دوب یفیلکت یب و یگف ،سلااهکال مدرک یم شسح .

نیا زا مدمآ هوتس هب هک مدوب مدوخ رخآ ورد

تیعضو .

 هتفگان یضعب و هدروخ مقر تیعقوم نیا هک حاال

یارب دوب تصرف نیرتهب ، دندوب هدش هتفگ اه

تسناد یم دیاب ایرو هک نآهچ مامت ِنداد لا قتنا .

متفگ سپ :

تسین حاال هب طوبرم الً صا هیضق .-نیا

لبقرت یلیخ . هئوت زا لبق هب طوبرم .

هب یتسد ! منیبب ار شندز کلپ مدش قفوم هرخ باال

همادا شندرک هاگن دیدرت اب وهب دیشک شتروص

و نتفگ یارب متشادن یزیچ رگید ًاتقیقح داد.

؛حا دنکشب شدوخ ار توکس ات مدرک ربص نیاراب،

هدنشُک یاه  هظحل نیا ِلمحت مه ردق هچ ره ،ال

دوب تخس !

 مراولش هدشی زاب الً ماک ِپاز نامه هب متشاد

مدینش ار شیادص هک مدرک یم هاگن :

؟ ینئمطم -وت

رد ریخأت واب مدرک ظفح نییاپ نامه ار مهاگن

متفگ شباوج :
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طقف عقاو رد . ایرو متشادن یدایز یاه  هطبار -نم

دیاب شدروم رد نوامه . مدوب هطبار رد کیرفن اب

هک مگب ...

یمک طیارش . مدرک توکس مدیسر هک نیااج هب

رد ًاصوصخ . ندز  فرح یارب دوب هدش تخس

میارب لئاسم نیا زا ندز  فرح هک ینم اب هطبار

رواشم یارب یتح دوب. رت تخس مه ندنک هوک زا

،هب فرط یب و دوب شصصخت نآهک دوجو اب مه

مدوب هدز فرح یتخس .

ِناتشگنا یور و درک اهر ار شه کال ایرو تسد

تسشن دندوب هداتفا خناه ِناج هب ًاددجم هک .نم

تفگ و درک دراو مناتشگنا هب یمی مال راشف :

وگب -!

دشن ار مرس . تشاد ییوجلد و دوب مالمی شنحل

یارب متفرگ راک هب ار مناوت مامت اما مریگب باال

ندز  فرح :

مدرکن هبرجت ور هطبار الًهی ماک حلا هب -ات

 تقو ِرتشیب مه همین و هفصن ی هطبار نومه زا اما

و مدید رازآ رتدب عقاو رد . مربب تذل متسنوتن اه

متسنوتن و تشذگ هک هام دنچ و متخیر مهب

هک مداد حیجرت ، طیارش اب مدب قفو ور مدوخ

مدن رازآ ور ملباقم ِفرط و مدوخ نیا، زا رتشیب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ندز  فرح مه یفرط مدز.زا مهب ور هطبار و

یدب ساسحا . تسین مناوت رد لئاسم نیا هب عجار

هب منوت یمن نیاهک زا عقاو ؛رد مراد شهب  عجار

مزیر یم مهب رتدب ، مسرب شمارآ .
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دوب نیگمغ شنحل :

؟ هخآ ارچ -!

زا دعب مدرک یم سح نیا زا لبق ارچ مناد یمن

اما دوش یم لبلب لگو زیچ همه ، میاه  فرح ِنتفگ

ینیگمغ و دیدج سحوحِلا میتشاد ود ره راگنا

میدرک یم هبرجت .ار
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دیسرپ نیاراب . متشادن شرخآ ِلا وس یارب یباوج :

هک هنیا مروظنم ؟ ینک یم یراک مه تدوخ -...

ی هزادنا و دح رد طقف دیاش . مدرک شهاگن هاتوک

درک لیمکت ار شلا وس ایرو و هیناث :کی

؟ ینز یم بیسآ مه تدوخ -هب

درک یم ما هطاحا رتشیب و رتشیب هظحل ره .مغ،

مدید یم نیگمغ ار ایرو ِنحل و هاگن هک ًاصوصخ

مدینش یم .و

متفگ شباوج :رد

 تسود زیچ. همه یمهش جراخ ملمحت زا یهاگ -

هک مرادن  تسود . مدوخ هب منزب یبیسآ مرادن

هی یتقو تسین مدوخ ِتسد اما هشب یروج نیا

نیا یلو یمهنک. ممورآ هک هدرد طقف ، ییاه  عقوم

یمنمگ . هماه  هطبار وت شدومن نیرت  هدمع هیضق

ی هطبار هی زا متسنوتن اه تقو رتشیب اما هشیمه

مورآ و کیتنامر ...

دیسرپ ًاروف ایرو و مدروخ ار مفرح :

؟ یدرک شا  هبرجت حاال -ات

پچو هب ار مرس و مدرشف مه یور ار میاه بل

فرح درک،هب هک توکس و مداد ناکت تسار

متفگ و مدمآ :

حاالحاالاهاب هک متشادن میمصت مه هگید و -هن
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رد هک... یتقو اما...زا ؛ مشب هطبار دراو یسک

یتفگ وت هک یتقو زا عقاو ...

زا هتشادن یکالِم هتشر دش ثعاب شتروص ِتلا ح

دور رد متسد .

درک یم مهاگن بیرغ و بیجع یتلا ح اب تشاد .

دندوب اناوخان شتروص یاه سح .

هدیمهف ار اه یندیمهف و مدوب هتفگ ار اه ینتفگ

هب مهاوخب هک دوب هدنامن یزیچ رگید دوب.

منک زاب و مهد همادا ار ثحب نیا شا  هطساو .

هن؛ مه و دوب هناهب مه ، هناخزپشآ هب مندز رس

یم مراداو یا هتخانشان یاه سح نوچ دوب هناهب

؛ دوبن هناهب و مریگب هلصاف یا هظحل دنچ هک درک

مبیصن هتخوس یگید ،هت مدمآ یم رترید رگا نوچ

!یمدش

حتلا رد . مدرک شوماخ ار جنرب ی هملباق ریز

نآ ما هتشاذگ راب هک یشروخ مدید یم رگا یداع

نآ اما مدروآ ردیم بلا یشوخ زا هداتفا اج روط

هب هک دوب اه فرح نیا زا رتریگرد منهذ هظحل

دهد اهب ینینچ نیا یاه  یشوخ .

ایرو و ییاریذپ هب متشگرب ددرم دوب. رضاح اذغ

نامه یور زونه نم، هب تشپ هک مدید ار

هتسشن دوب هداد رییغت ار شیاج هک یلدنص .
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تشاد عاضوا طقف . ندز  فرح یارب مدوبن نامیشپ

تفر یم شیپ تخس یمک .

و دیخرچ دش. دنلب شیاج وزا مدز شیادص

یارب مدرک یمن کرد ار شندوب نیگمغ درک. مهاگن

متفگ ! تسیچ :

هرضاح ماش -.

رس ، دیواک یم ار متروص یازجا شهاگن یلاهک حرد

دیسرپ و داد ناکت :

منک؟ تکمک -

هب مه نم ؛ متساوخ یمن هظحل نآ ار شکمک هن.

مداد ار شباوج سپ . متشاد زاین ییاهنت یتاظحل

یدایز ار اذغ ِندرک  هدامآ و هناخزپشآ هب متشگرب

ِلا بند هب متشاد هک یا هظحل تسرد و مداد لوط

ِرس ندشرضاح یارب متشگ یم روژمن نیرت یوق

مدید هناخزپشآ یدورو رد ار ایرو زیم، .

مشچ هب ایرو ِهاگن و دوب مناتسد رد جنرب سید

میاه .

هدز یفرح نآهک یارب و متخادنا نییاپ ار مرس

متفگ ، مشاب :

اذغ هگید هرضاح -!

دش معنام هک متشاد ندش ودر نتشذگ ِدصق .و

شدیشک و ینیس ِرگید ِفرط تسشن شتسد !



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

و دندوب اوه یور نم ِناتشگنا دعب، یتاظحل

میوزاب یور ایرو ناتشگنا و رتناک یور ینیس .

شناتشگنا راشف . میدوب هداتسیا مهب کیدزن یدایز

هب وطالیت و قیمع ؛ مریگب ارباال مرس دش ثعاب

تفگ و دش هریخ منامشچ :

ورس مدش هکوش !-نم

ِنایم هک یزکرمت اب ایرو و مدرک سبح ار مسفن

داد همادا ، دوبن شم :کال

ووت نم وت... نم...اب ینعی -...
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یزیچ نم وهن داد همادا ار شا هلمج ایرو هن

متفگ .

ِدصقم نم، و دندوب میوزاب یور زونه شناتشگنا

ادیپ مهاگن یارب ، جنرب ِینیس نآ زج یرترسدرد یب

مدرکن .

رد نم اما مناد یمن ار ایرو دوب. یبیجع طیارش

نیرت  هدننک جیگ هتبلا و نیرتدیدج ی هبرجت حلا

یاه هناد هب متشاد . مدوب ما یگدنز یاه سح

راب یارب ار ممان هک مدرک یم هاگن جنرب ینارفعز

باال یتخس هب ار مهاگن . مدینش شنابز زا مود

و مدش هریخ شیاه بل ِتکرح وهب مدیشک

مدینش ار شلا :وس

؟ یتفگن مهب رتدوز ارچ -!

ِیدورو رد اج نامه ؟ میدز یم فرح اج نامه دیاب

؟ هناخزپشآ

کال هک مدید مشچ وهب مدادن شلا وس هب یباوج

تمس هب مدیشک ار مفیلکت بال ِناتشگنا دش. هفرت

متفگ دوب، یندنک ناج ره وهب غرم ِینیس :

دش درس اذغ -!

یا هناگیب نابز هب راگنا هک درک مهاگن یروط

یم اهر هظحل نآ ار میوزاب شاک یا هدزما. فرح

داتسیا یمن کیدزن نآدح ات لقادح شاک یا درک. .
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ورس؟ -

مدیدج هناخی ی هناخزپشآ رد هک دوب راب نیموس

ملد هک درک یم ادا یروط "،"ر"و"واو"ار نیس "

دزرلب .

یمن بات اه هظحل نآ رد رگید ار رتشیب ِناجیه

هنیسی ی هسفق یور دنتسشن مناتشگنا هک مدروآ

واب مداد شلوه بقع هب یمک هتساوخان و ایرو

مدیسرپ منحل نیرت مارآ :

؟ میروخب اذغ میرب -!

زاین دوب. رارف هار میارب هظحل نآ ندروخاذغ

نآ ات مریگب هلصاف طیارش نیا زا یمک متشاد

ایرو رگا هک دوبن مولعم . دباوخب ما ینورد ِباهتلا

نآ واب هناخما زا هطقن نیا رد شنداتسیا هب

یمدیآ شیپ هچ دهد، همادا هلصاف !

تفگ زکرمت یب و درک اهر ینآ هب ار میوزاب :

!-هرآ

متفگ و مداد شتسد هب متشادرب ار ینیس ًاروف :

زیم یور شراذب -.

شاک ؟ دوب هدش شا هچ درک. مهاگن و داتسیا اما

درک یم یزاب شقن هک یمدش ییایرو نآ هرابود

هب کت زا اما دهد هولج یعیبط ار طیارش هک

هراچ . دیراب یم شندش هکوش ، شتروص یازجا ِکت
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مراذگب ار مناتشگنا نآهک زج میارب دنامن یا

زا نوریب هب منک شتیاده و یلبق یاج نامه

اما دندمآ باال مناتشگنا فده نیمه .اب هناخزپشآ

همانرب شا هنیس ی هسفق یور نتسشن ِضحم هب

یمدز؟ دنت ردق نآ ارچ شبلق دش؛ ضوع !

متفرگ یمندش! ماش نامیارب رگید جنرب ِینیس نآ

زج هراچیا راگنا . یلبق یاجرس شمتشاذگ و

دیاب هک ییاه  فرح دوب؛ هدنامن نامیارب ندز  فرح

دندوبن هک ییاه  فرح ؛ دندش یم هدز هظحل نامه !

و مدش ،در رتناک و شندب ِنیبام ِمک یاضف زا

متسشن . مدیشک یقیمع ِسفن ، ییاریذپ هب دورو اب

دیایب هک مدنام رظتنم و یلدنص یور .

دیدرت و لا وس زا دوب رپ هک یهاگن نامه .دمآ؛اب

ادخ هب . دندروخ ناکت شیاه بل . تسشن هلصاف اب

نامه یمدز،زا ادص ار ممان رگید کیراب رگا هک

ترپ نییاپ هب ار مدوخ مشش هقبطی ی هرجنپ

مدرک .یم
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ح رد یلبق ی هجیتن یب ی هسورپ نامه مدید یتقو

و متفرگ ارباال متسد یگف ،ابکال تسا رارکت لا

متفگ :

تارب نم هگا . ایرو یگب یزیچ تسین یزاین -

ینودب هک دوب نیا طقف شتلع مدز، فرح

متاساسحا هب تبسن یهاگآ ،اب تمدیسوب ... یتقو

ینودب متساوخ یم . مدرک وراک نیا اهم هتساوخ و

....هک

درک عطق ار متبحص :

مگب؛  دیاب یچ هک منود یمن طقف ورس، منود -یم

مدش جیگ یلیخ عقاو رد . مدش جیگ .االنهیمک

و یلا حشوخ ِنیب یزیچ هی سحوحملا

هیتحاران .
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مدیمهف یم ار شا یلا حشوخ هن ًاتقیقح . مدرک مخا

ار شا  یتحاران .وهن

مغارس وهب دش دنلب شا  یلدنص یور زا ًاروف

.دمآ

درک؛ یم لا بند ار شتاکرح ِزیر هب زیر منامشچ

تفگ و ملباقم تسشن و :دمآ

هظحل هی نم ما، هنوخ وت ِقافتا نوا زا دعب -زا

مدرک یمن رکف نیا هب مه هظحل هی . مدوبن مورآ

هتفیب وت ِرس زا سح نیا هک منک یچراک دیاب .هک

هک منک یچراک مدرک رکف نیا هب طقف ؛ سکعرب

؟ یشیم مروظنم هجوتم . میایب رانک مهاب مینوتب !

هب نداد  همادا اراب نداد  باوج و شزادرپ تصرف

تفرگ نم زا شت :مجال

منوتب هک مدوب یهار ِلا بند شا همه ، تدم نیا -وت

ِندرب شیپ یارب یرکف وت،هی هب ندز  بیسآ ِنودب

مدرب یمن ییاج هب هار یتقو و مینک هطبار ،نیا

ِندینش زا نیمه یارب .حاال مدش یم یبصع رتدب

میلا حشوخ هک یزیچ اهنت اما ما. هکوش تاه  فرح

؟ هخآ ارچ . یراد هک هیطیارش یمهرب، نیب زا ور

؟ یشاب رازآدوخ دیاب وت ارچ !

زیچ هشیمه . مدرک هاگن شتروص هب تریح اب

مندرک رت هناوید ِهار ؛ تشاد ییامنور یارب یدیدج
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دوب دلب هلمج و هملک دنچ اب طقف .ار

متروص ِفرط کی شتسد ره و دندمآ باال شناتسد

یور هظحل کی دوب؛ زکرمت یب شهاگن . تسشن

ی هطقن یور دعب ی هظحل و تسشن یم متروص

دندروخ ناکت شیاه بل یمدش. زکرمتم یمولعمان :

یتقو زا هگم ؟ ماوخن وروت منوت یم نم هگم -

منوت یم هیچ، نم هب تبسن وت ِساسحا مدیمهف

ورس یمدآ مشوخ تزا نم نم... ؟ مشاب توافت .یب

ورف مرس وت ور نیا تمحز و روز هب لوااه نوا

یلومعم ِیتسود نومه یارب طقف ور وت هک مدرک

اب تخس و منزن مدوخ فرح ِریز هک ؛ ماوخب

نوا هک مدرک عناق ور مدوخ و مدموا رانک مدوخ

ی هطبار نیمه وت،وت زا هک یتیامح و تبحم

هرت دنمشزرا یلیخ یلیخ مارب ، مریگ یم یلومعم ...

االن ...اما

مدوب هدرک شومارف ار ندز کلپ هک مدوب نم حاال

دیعب یمداد، همادا رگید هملکی کی طقف رگا و

نآ دنک. شومارف ار ندیپت مه مبلق هک دوبن

رُگ دوب، شناتشگنا ریز هک متروص زا تمسق

دوب هتفرگ :

ورس -...

یراک شیاهوزاب ، ممان ِندرک رارکت یاج هب شاک یا
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درک زاب و تسب ار شیاه کلپ . دندرک یم میارب .

نآ تسرد و مدیشک مناهد هب ار منیریز ِبل

یزاسریوصت ار ششوغآ مرس رد متشاد هک هظحل

ندیشک سفن و دندرک ما هطاحا شناتسد ، مدرک یم

دش مشومارف .مه
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هب هک یسح و دوب هشیمه لثم ، شناوزاب ِراشف
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شمارآ و دوب شمارآ ، تخیر یم مدوجو .

یرگید یایند ، شناوزاب ِنایم و ششوغآ رد

یدیما وان سرت زا رود هب ییایند ؛ تشاد نایرج .

خالهص مدیدج یایند و دوب شا هنیس یور مرس

شبلق ینتشاد  تسود ِنابرض ِندینش رد .یمدش

اهنت مناد؛ یمن ؟ شدوجو رد رسپ نیا تشاد هچ

وا زا لبق هک دوب نیا شمتسناد یم هک یزیچ ،

الل منابز رگا و مدیمهف یمن ار یگدنز یانعم ،

یم وا، زا دعب ِمان هب یا هطقن هب ما یگدنز یزور

متساوخ یمن الً صا ار هطقن نآ هن؛ ... دیسر .

نکمم ی هلصاف نیرت  ینتشاد تسود زا ار شیادص

دوب مشوگ رانکِ شیاه بل ، مدینش :

ورس مینک یم شتسرد ._ام

؛ مینک تسرد تسا رارق ار یزیچ هچ متسناد یمن

سپ ، مینک یم شتسرد تفگ یم ایرو رگا اما

میدرک یم شتسرد .

هچ . مدیشک سفن ار شرطع و متسب ار میاه کلپ

رد هناگما جنپ ساوح یاه  هدنریگ هک دوب بوخ

نآ زا رتشیب ؛ شدوخ هب دوش فوطعم دحاو ِنآ

یاه هار رد دوب رپ شرطع منک، شسمل یمندش

شبلق ِنابرض ار ما یرادینش یاه  هدنریگ ما، ییاوه

هچ ره ، مدرک یم زاب رگا کلپ و درک یم شزاون
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شدوخ و دوب شدوخ دوب، مدید نادیم .رد

ار رظتنم و هدنریگ یب مجنپ ِسح نآ یمدش اما

؟ مناسرب ماجرف هب رگید ِراب کی طقف

سفن و مدرشف مه یور رت مکحم ار میاه کلپ

شناوزاب ِنایم میاج هک یروط ، مدیشک یرت  قیمع

ِندرک سبح ی هسوسو و دش رت گنت و گنت

تخادنا مرس هب ار هنیسما رد سفن .

نامز مکی طقف ورس. یمهش تسرد زیچ همه _

نومدوخ نیب ور اهزیچ یرس هی دیاب . میاوخ یم

یبیسآ تهب مندرک هلجع اب ماوخ یمن . مینک لح

ال ماک یزیچره هب عجار شلبق یممد حیجرت . منزب

دیاب نم . میرب شیپ یگدامآ واب مینزب فرح ً

ور اهزیچ یلیخ دیاب وت . منودب ور اهزیچ یلیخ

یگدامآ و شریذپ نومودره ماوخ یم . ینودب

میشاب هتشاد ور هتفیب قافتا هرارق هک یزیچره .

؟ هشاب !

یم وا رگا . متشادن شیاه  هتساوخ اب یلکشم

میدرک یم ربص سپ ، مینک ربص تساوخ .

متشاد نداد ناکترس ِدصق شیاه  فرح دییات رد

سپ . دشن رسیم هک دوب گنت یردق هب میاج اما

ِنداتسرف نوریب زا دعب و مداد هلصاف ار میاه بل

متفگ ، مسفن :
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هشاب -.

قفوم نم، و داد ما هلصاف ششوغآ زا تمی ابمال

لبق ِتوق هب هک یتروص مدش؛ شتروص ِندید ،هب

تشادن یگف .کال

متسناوت یم هک یردق نآ ؛ مدوب مارآ ، هظحل نآ

یمدش هک یردق نآ ؛ مربب شیپ یعیبط ار اه هظحل

منک لیمکت هرخ ارباال ماش زیم نآ و موش دنلب .

ینیگنس مشود یور رگید هتفگن یاه  فرح ِراب

دهاوخب هک یساسحا ره زا مدوب درک.خیلا یمن

و ایرو ِشوغآ هک دنک؛ بارخ ار میاه  هظحل

مه ار یتآما یاهزور هک ، بشما اهنت ،هن شتاملک

دوب هتخاس .

و تفگ یم وا . میدرک یم ربص ؛ مدوب هدش عناق

هب . دیمهف یم ووا متفگ یم نم . مدیمهف یم نم

شیپ یهاگآ و یگدامآ واب میداد یم نامز مه

متشادن یلکشم نم ؛ میتفر .یم

مدیسرپ و مدز رانک ار میاه  یرتچ :

منک؟ رضاح ور ماش -

سیورس سردآ و درک رکشت داد، ناکت رس

تفرگ ار یتشادهب .
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هب وا . مدش دنلب میاج وزا مدرک شا  ییامنهار

پچ هب نم و تفر تسار .

یارب و متشاد شرب دوب؛ ، رتناک یور جنرب ِسید

ی هملباق . شمتشاذگ ویوورکام مک،رد ینامز تدم

رانک ار راکفا مدرک یعس دوب. مرگ زونه شروخ

مدیشک ار شروخ منک. مرگرس ار مدوخ و مراذگب

دش دنلب ویوورکام یادص ، شمتشاذگ هک زیمرس .و

دوب هدمآ مه ایرو ، مدرک لیمکت ًابیرقت هک ار زیم

یا هفرح ار ششقن ، یلبق ی هعفد دننام نیاراب، اما

ِلا حرد هک دوب صخشم درک. یمن یزاب زکرمت واب

اب هک تس  یتاساسحا یور نتشاذگ شوپرس
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نیاحلا هدش.اب ناشراتفرگ نم یاه  فرح ِندینش

 هظحل نم، لثم هک درک یم ار شش تال مامت تشاد

دربب شیپ یداع ار .اه

ِیرطب ، شمتشاذگ یم زیمرس دیاب هک یزیچ نیرخآ

یادص و مدرک زاب ار لا چخی ِرد دوب. هباشون

مدینش ار ایرو :

؟ یاوخ یمن کمک -

مداد باوج و متشادرب ار هباشون :

مدموا نیشب .-هن.

هب لوغشم رهاظ وهب میتسشن زیمِرس نامزمه

ام یموس ِرفن رگا ًانئمطم اما میدش ندروخ اذغ

رد هک یمدرب یپ هیناثدنچ ِرس درک، یم هاگن ار

و دراد الیت کشم ، ناشنیرت  یداع یتح ، نامیاهراتفر

تسین قباس لثم ام، ِنایم یزیچ .کی

؛ متشادن تسود ار اه هظحل نآ میوگب یمندش

هک دندوب یا هطبار عورش ، تاظحل نآ ، سکعرب

یم رگم و دوب هتفرگن تیدج یوب و گنر زونه

؟ تشادن تسود ایرو اراب یعورش هک دش

یمشچریز و مدرک رپ هباشون زا ار نامیاه  ناویل

یتقو دوب دیعب . مدییاپ ار ایرو ِناتشگنا ِتاکرح

شناویل . دروخب اذغ هتسهآ روط نآ ، تسا هنسرگ

یم دمآ. باال شرس و متشاذگ شتسد رانک ار
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مراذگب شتحار و مزادنیب نییاپ ار مرس متساوخ

مادک چیه ، هیناث دنچ وات درک تالیق نامهاگن اما

تفگ . میدیشکن راک نیا زا تسد :

یسرم -!

و مداد ناکت رس طقف هچ! یارب مدیمهفن نم و

تشادرب ار شا  هباشون .وا،

یقشاق هدز، باتش . مهاگن ِنتفرگ هب مداد تیاضر

مفرظ رد هک یجنرب قشاق دنچ یور ، شروخ

یلا هس دیاش ار راک نیا و متخیر متشاد

هب یرازاب  هتفشآ هک یردق نآ ؛ مداد ماجنا رابراهچ

مباقشب ِنورد داتفا .هار

و مدرک عمج ار مباقشب تایوتحم ، دنتودنت

تفگ ایرو دش، مامت هک مراک و مدیعلب هدیوجن :

دوب هزمشوخ یلیخ . نونمم -.

نآ اما تسا هدروخن یزیچ زونه هک میوگب مدمآ

دوب هتفر شیپ هشیمه لثم شتمسق مادک بش،

اذغ هشیمه ی هزادنا هب ایرو متشاد راظتنا هک

؟ دروخب

متفگ سپ . میتفرگ یم هلصاف زیم نآ زا دوب رتهب :

ناج  شون -.

مکمک زیم ندرک عمج رد . میدش دنلب نامزمه و

متفریذپ ار شکمک ، توکس رد نم و درک .
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ای دهاوخ یم یاچ مدیسرپ ، میدش هک غراف

ار شراظتنا هک دوبن ینآ ، شباوج و هفاکسن

متشاد :

مودک چیه -.

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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حیضوت ترپ و هاتوک ، مدرک شهاگن هک یلا وس

:داد

!-مرب
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لح ار یزیچ مندرک تفلا خم . میوگب هچ متسنادن

رتشیب تیفرظ نام  مادک چیه بشما هک درک یمن

میتشادن ار ندینش رتشیب و ندز فرح .

هتشاذگ یقرب یرتک ی همکد یور هک یتشگنا

.زا مداد ناکت رس و متشادرب ار شمدوب

مه نم ِنیگنس یاه مدق و تفر نوریب هناخزپشآ

شلا بند .هب

و تشادرب مه ار شچییوس شه، کال ِغارس تفر

دیسرپ دش. گنتلد ، هظحل نامه نم،زا ِهاگن :

؟ مراذب تارب ور نیشام یاوخ -یم

مدیسرپ یجیگ :اب

یچ؟ یارب -!

داد حیضوت :

مرب منوت یم مه روتوم .اب مرادن شمز ال -نم

هی هنومب . متسه مه رت تحار . مایب و کیتوب

یتدم ...

مدرک عطق ار شفرح :

 تفر یارب متحار . تسین یهار قناالب ِورتم -ات

دمآو .

تسد ِزیم هب نم داد.و ناکت رس یتیاضران اب

دنام یم رتشیب شاک ؛ مدرک هاگن ییاریذپ ی هدروخن .

ًامامت ار مساوح و شرس یور تشاذگ ار شه کال
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یدایز مدرک یعس درک. شدوخ هب فوطعم

یاه  نومروه قح رد یفطل هک منکن شهاگن

مشاب هدرک ما هناوید .

تساوخ یم رگا . مدیمهف یمن ار شندرک تسد  تسد

درک یم مهاگن نآاجو دوب هداتسیا ارچ سپ دورب

؟

ره هک راگنا ؛ مدرک توف نوریب هب ار مسفن

میدوبن دلب ار اه هظحل نآ نامیود .

هک شنتفگ یارب متشگ یم هلمجیا لا بند متشاد

تفگ و دمآ فرح هب رتدوز ایرو :

بشما ِتباب نونمم -!

ِتباب درک. رکشت بش نآ زیچ هچ تباب مدیمهفن

ِتباب ای مدوب هتخیر شهاگن هب هک یگفیا کال

دروخن هک یماش .

رد ِتمس هب تفر یتقو طقف . شمدادن یباوج ،

داتسیا هک یدورو ِرد ِرانک . مدرک شا  هقردب ،

دیسرپ یناهگان :

؟ ننک یمن تتیذا ؟ نبوخ تاه  هیاسمه -

مدوب هدش هدننک کالهف ریخات روج کی راچد .

متفگ ثکم واب مداد ناکترس :

منود یمن . متشادن یدروخرب یسک .-اب

هریگتسد یور تسشن شتسد داد. ناکترس مه وا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ و متمس هب دیخرچ ًاددجم ، هدرکن شزاب :اما

رد یور راذب مه ور دیلک ور. رد نک لفق -!

نیاحلا درک.اب یم ما هکوش شیاه  فرح ِسنج

هب هیبش نآ زا رتشیب هک مداد ناکترس

مسرن رظن هب اه هتفرامغا .

یارب تفرگ ملد نم، و دیشک  هرخ ارباال هریگتسد

شیاپ کی .حاالوا متفر رت کیدزن یمدق . شنتفر

و هناخما رد زونه یکی نآ و دوب ورهار رد

هدروآ شنییاپ هک ییادص اب و دیخرچ هرابود

تفگ :دوب،

نزب گنز دوب، یلکشمره بش، زا یتعاسره -.

دوبن راک رد یشزادرپ رگید . جیگ ِجیگ . مدش جیگ .

یارب دشن یتح . مدیمهف یمن نم، و تفگ یم وا

مساوح طقف . مهد ناکترس مه زاب ، رهاظ ِظفح

شیاه بل یور هک "ی ظفاحادخ " نآ یپ ، تفر

زا نوریب هب شیاپ یکی نآ نتشادرب واب تسشن

هناخما ،رد مدوب شراتفرگ هک یتهب اب ارم هناخ،

تشاذگ اهنت .
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روسناسآ ِتاقبط رگشیامن شا،هب هناش یارو زا

یارب هک منزب نیمخت متساوخ یم . مدش هریخ

ار مساوح شا هلمج هک شمراد رگید ی هیناث دنچ

درک عمج :

وت .-ورب

اما ار شیارچ منک؛ یم هیرگ شنتفر اب متسناد یم

متسناد یمن ار نآ .هن؛

متسد و شا  هتساوخ لوبق یانعم هب متسب کلپ

متفگ . شمدنبب یلیم یب اتاب هبلیرد تسشن

ار شبوچراهچ و یرد هلصاف زونه "و ظفاحادخ "
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مهرب مشچ کی رد زیچ همه هک مدوب هدرکن مک

دش ضوع ندز، .

درک رتزاب ایرو ار شمدنبب نم دوب رارق هک یرد

هتشادرب هناخ زا نوریب هب هک یمدق ود نآ و

تسب باتش اراب ورد تشگرب ار .دوب

دش؛ هچ مدیمهفن و مدرک شهاگن جاوو جاه

ممهفب هک مدرکن تصرف !

هچمین نامه هک دوب عیرس یردق هب شتکرح

دنارپ مه ار مزکرمت .

باال تردق اب یروط و دش شناتشگنا ِریسا مرس

و میاه  هجنپ یور متفر هتساوخان هک مدش هدیشک

ار عیاقو هک دوبن نم رد یسک رگید ... شدعب

دهد حرش میارب !

کی دیوگب هک ... درامشب هک دنامن یسک رگید ...

مکرت و رتشیب ...ای راهچ هس... !ود...

ورد هدمآ رد یگدش لفق ِتیعضو زا میاهوناز

تفرگ هلصاف هک ایرو ِرس و دندوب ندش ات ،حِلا

دنک ادج مرس زا رگا ار شناتشگنا مدرک سح ،

دش مهاوخ نیمز ِشخپ .

مدوب هدرک شومارف هک نم الِف خرب وا، یاه  سفن

رود یور دوش، یم ماجنا یلکش هچ هب مدزاب مدو

درک یم مرگ ار متروص ناشترارح و دندوب .دنت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ی هظحل دنچ نیمه ات هک هن رگم ؟ دوب هدرک هچ

تشاد نتفر ِدصق و نوریب نآ دوب هداتسیا ، شیپ

؟

دیدرت اب میاه بل و دوب شنامشچ لفق مهاگن ،

شهاگن  نیرت  بیجع اب تشاد . دندز ادص ار شمان

بل یور دروخرُس مهاگن . دیواک یم ار متروص

شمان ِندز ادص یارب رگید راب ، میاه بل و شیاه

ادا ار شمان ِرخآ " فلا "، زونه و دندروخ ناکت

درک متکاس هک مدوب هدرکن !

دش ضبقنم منت مامت و دنداتفا مه یور میاه کلپ .

و دندمآرد یفیلکت بال نآ زا مکمک مناتسد

بقع هب ار مدوخ . دندز گنچ ار شسابل مناتشگنا

نآ یاج هب مرس تشپ ِراوید هک مداد لوه

دشکب ار منزو ِروج ، ندش مخ ِلا حرد یاهوناز .

و دیشک لوط ردق هچ مود ی هسلخ نآ مدیمهفن

 مدقود اب ایرو هک مدمآ مدوخ هب یا هظحل تسرد

اج شتوهبم ِهاگن و تفرگ هلصاف ، بقع هبور

ِزرط هب شا هنیس ی هسفق . منامشچ یور دنام

یاه  کورچ و تفر یم نییاپ باالو یسوسحم

ی هظحل نآ رد نم ِناجیه قمع زا شترش یت یور

شزکرمت زا خیلا نحل . تفگ یم ، فیصوت لباقریغ ،

درک مرایشوه :
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...-نم

مه نم . تفگن ار شا  همادا مدرک ربص هچره

مدیسرپن .

 میلست رد نم و دیراب یم شتاکرح مامت زا دیدرت

هب یتسد هدزباتش . مدرب یم رس هب متلا ح نیرت

و روتسد ِنیبام هک ینحل واب دیشک شتروص

تفگ دوب، شهاوخ :

ورس !-ورب

هک ییوا ؛ تفر یم دیاب وا . متفر یم دیابن هک نم

یمن ار شنتفر هرابود نم، و دوب هتشگرب ، هتفرن

مدیسرپ هک دوب دایز یجیگ و کوش .زا متساوخ :

؟ مرب اجک -

و جک ار شه وکال دیشک شرس یور یتسد

هک نییاپ شتسد و دادن ار مباوج درک. بترمان

هب هیبش هظحل نآ . تسشن هریگتسد یور دمآ،

گنج ِرس شدوخ اب هک دیسر یم رظن هب یسک

دشاب هتشاد .

تفگ رخآ ی هظحل ارو هریگتسد دیشک :

نکن زاب مدز، رد !-هگا

هک تسب شرس تشپ ار رد عیرس یردق وهب

دنام اج شندرک لا بند زا ممشچ .
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ورس ورس... ورس... -!

ِیکاش ِتروص وهب مدیرپ اج زا تشحو اب

مدش هریخ لگهام .

درک ضارتعا یلع :دان

ناج؟ اباب هتچ -

ِضارتعا و نم شنکاو هب هجوت یب لگهام و

و دیشک نوریب یلدنص کی شدوخ یارب ، یلعدان

دیسرپ نتسشن ِنیح :

یتسین نیااج راگنا ؟ زورما وت هتچ همولعم چیه -

مدز تادص راب لهچ .ً ال !صا

متخود و متفرگ شا یلا وس ِنامشچ زا ار مهاگن

مدرک یم یعس هک ینحل واب میاذغ فرظ هب

متفگ مهد، شا هولج یداع :

هگید مروخ یم اذغ مراد -.

ور شدعب و تساوخ لا گنچ و قشاق یلعدان زا
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تفگ نم :هب

مساوح تس  هقیقد هد . یروخ یمن اذغ ! هگید -هن

هنود یم ادخ و تفرظ هب یدز لز ؛ تسه تهب

ینک یم ریس اجک یراد !هک

یاه  هنایم ارات اذغ ِفرظ ، لگهام و مدادن یباوج

نامه دعب،اب یتاظحل و دش لوغشم و دیشک زیم

دیسرپ رپ، ِناهد :

؟ یدرک تسرد تدوخ هدش؛ بوخ -هچ

ورد مدز سپ ، دنتفرگ یم ار مزکرمت هک یراکفا

متفرگ میمصت و مداد ناکت رس لگهام هب باوج

بشید هن شروخ و ولپ نآ . مدرگرب مقاتا هب

یارب زورما وهن دوب هدش ماش ایرو و نم یارب

لگهام یارب شمراذگب مداد حیجرت . راهان .نم

دیسرپ مدز، بقع هک ار ما یلدنص :

یمیر؟ اجک -

ِلخاد ار ملا گنچ و قشاق هک ینیح و مدش دنلب

مداد باوج ، متشاذگ یم کنیس :

مراک ِرس مدرگرب .ً ال صا مرادن لیم -.

زورما هدش تیزیچ هی .-وت

ورد متفرگ هدیدان ار یلعدان ِیمشچریز ِهاگن

متفگ لگهام هب باوج :

زورید نیمه ات هنوخ یاهراک هیمک. ما هتسخ -
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دیشک لوط رصع .

تفگ و دز هیکت بقع :هب

مراد تراک ، هظحل هی نیشب -!

درک ترپ ار مساوح مبیج رد یشوگ ِشزرل .

هب ددرم ایرو، ِمان ِندید واب شمدیشک نوریب

دراذگب ار شراک یمدش شاک . مدرک هاگن لگهام

ارم ات هک تفگ یم شرصُم ِهاگن اما دعب یارب

تسین رادرب  تسد ، دناشنن یلدنص نآ یور ًاددجم .

و مبیج ِلخاد مدنارُس ار یشوگ یلیم یب اب

مدنام رظتنم و لگهام ِلباقم متسشن و متشگرب

زیمت ار شناهد رود . مونشب ار شفرح رتدوز هک

تفگ و درک :

ینومهم هی نابعش ی همین یارب سلا ره یجاح -

و مدرک تتوعد مه لا سراپ . هریگ یم گرزب

ایب لا سما ؛ یدموین .

منهذ ات مدرک شهاگن توکس رد یا هظحل دنچ

مدیسرپ ًاتیاهن و دنک شزادرپ دیاب، هک ار هچنآ :

؟ تسه -یک

رصع هبنش .-هس

؟ دوب مه ایرو . یزاسریوصت هب درک عورش منهذ

لا سراپ لثم دوب، رگا مدوخ ؟هب دشابن یمدش

 ناجیه نیاراب،داللی اما مدرک یم در ار شتوعد
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شنتفریذپ یارب متشاد یزیگنا .

تفرگ رس زا ار ندیزرل هرابود هک ما یشوگ ،

متفگ و مدش دنلب . مدرواین بات ار رتشیب ِنتسشن :

یممد ربخ تهب -.

جراخ هناخرادبآ زا دنلب ییاه مدق اب شدعب و

زا هک یسامت ، قاتا هب ندیسر زا لبق و مدش

مدینش ار شیادص و مداد باوج ار متشاد ایرو :

؟ سپ ییاجک -!

مبلق . متسب مرس تشپ ار ورد مدش قاتا دراو

متفگ و مزیم ِتشپ متسشن یمدز. مظنمان :

دوب مشیپ لگهام . مدروخ یم راهان متشاد -.

دیسرپ :

؟ یبوخ -

مداد باوج ًاروف نم، :و

مبوخ -!

نحل نیمه اب مه حبص ِسامت رد هک یلا وس

کی ًاروف مه، عقوم نامه نم، و شدوب هدیسرپ

رد مه یغورد هچرگ ؛ مدوب هداد شلیوحت " مبوخ "

زا دعب طقف . مشابن بوخ هک یمندش ؛ دوبن راک

اما بیجع تهب کی ،رد شتاقافتا و بشید

مدوب هتفر ورف ینتشاد  تسود .
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ربخ؟ -هچ

یم دیعب دوب؛ غولش یدایز شیادص ی هنیمز

متفگ و دشاب کیتوب رد متسناد :

؟ ییاجک . تسین یربخ -

هک یا هظحل دنچ نامه یروآدای ،اب هتساوخان و

ملد رد یزیچ ،" هسلخ " مدوب هتشاذگ ار شمسا

مکحم یا، هیناث یارب ار میاه کلپ و دروخ ناکت

مدرشف مه یور .

هب مه بش ما.ات یجاح یاهراک لا بند حبص -زا

مدرک مه فداصت . مشاب راتفرگ یروج  نیمه منومگ .

یمنهر و هدش ضیرم هک هدز گنز مه یلع
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هدیچیپ مه وت عاضوا .کالً کیتوب .

و ما یلدنص یور متسشن رایشوه ، شتاحیضوت اب

قیقد . دیشک ،رپ شیپ ی هظحل دنچ وحِلا سح

مدیسرپ و هدش هدینش مجالِت نایم مدش :

دش؟ یزیچ ؟ یبوخ ؟ یدرک ارچ فداصت -

هظحل ره هک ییاهادصورس ِنایم ار شتاحیضوت

مدینش دندش یم رتدایز :

هدشن یزیچ .-هن.

مدز شیادص مارآ و طایتحااب :

؟ ایرَو -

؟ منوج -

متفگ زیمآ  ضارتعا :

؟ هدش یچ منیبب نزب فرح تسرد هقیقد !-هی

دیسرپ ملا وس هب نداد باوج یاج :هب

یمهش؟ مومت یک تراک بش -

مداد باوج :

رتشیب دیاب . دندش رابنلت ماراک . متسه هُن -ات

منومب .

تلا بند یممآ . هبوخ -.

اما مارآ ، رگید راب ، قاتا ی هتسب رد هب یهاگن اب

مدز شیادص دولآ  ضارتعا :

ایرو -!



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مدرک هفاضا ًاروف شدنب  تشپ :و

؟ هدش یچ یمنیگ ارچ . مدش نارگن -

دش مارآرت شیادص ی هنیمز سپ :

شابن نارگن -.

مدرک ضارتعا :

هک یمنهش -.

و شدوخ یادص زج ییادص چیه رگید حاال

زکرمت اب تشاد و دیسر یمن مشوگ هب شیاه  سفن

یمدز فرح یرتشیب :

تسین یمنهش" " مباوج ، شابن نارگن یممگ یتقو -.

نآ هک شتاملک و نحل رد دوب هتفهن هچ مناد یمن

هرابود و تفر شا هلمج کی نیمه یارب ملد روط

و مدوجو هب تشگرب ، یلبق وحِلا سح نامه

توکس زج ، دماینرب متسد زا یراک .

مدینش ار شیادص هرابود دعب، یتاظحل :

هتفه طسو . مدموا یجاح یاه راک یگنهامه یارب -

مدوخ هن ،ات کیتوب مرب دیاب شدعب . هراد نشج

منوسر یم تهب .ور

متفگ و مدرشف زیم یور ار مناتشگنا :

تدوخ داوخ یمن ؟ زورما تسین یلع یمنیگ هگم -

...ور

درک عطق ار هلمجما :
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ورس شتسه " تمنیب تلا،"یم بند یممآ ِباوج _،

ریگب شدای .

هنیسما ی هسفق هب ندیبوک هب درک عورش مبلق .

اما . دندوب هدرک قرف شت مجال ، بشید نامه زا

ما هراچیب تشاد شتاملک ِباختنا و نحل زورما

درک .یم

مه زا ار مدوب ناش  ندرشف حِلا رد هک ییاه بل

متفگ و مداد هلصاف :

تمنیب "-"یم

بوخ ِرتخد نیرفآ -.

ار تفگ هک "ی ظفاحادخ و" متسب ار میاه کلپ

و مدروآ نییاپ ار یشوگ ، هدادن و هداد باوج

مناتسد یور ار مرس و زیم یور ار متسد

متشاذگ .

حلا هب ات بشید زا هک یتاساسحا زا مجح نیا

مجالِت . مدروآ یمن بات رگید ار مدوب هدرک هبرجت

بش رادید ِناجیه . مروآ یمن بات ار ایرو دیدج

نیا اب هک تسناد یم ادخ و مدروآ یمن بات ار

موش هناوید اجک ات دوب رارق دیدج ِتاساسحا .

یور دروخ رُس مهاگن و مدرک نشور ار متسیس

زا یتمسق اما راک یاپ متشاذگ ار مساوح . تعاس

درک یم ریس شدیدج یایند رد تشاد ، منهذ .
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سامت ِباوج ؛ مدیشک مکاندرد ِندرگ هب یتسد

مدینش و مداد ار ایرو :

نییاپ ایب یدش مومت تقو ره ورس. مدیسر .-نم

ومین تشه . تعاس ِتمس هب دش هدیشک مهاگن

متفگ و :دوب

.-یممآاالن

مدینش مباوج :ورد

نم مرادن یا هلجع هدب. ماجنا هدنوم تاراک .-هگا

نیشام وت متسشن .
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هچ ، متشادن یفاک زکرمت نم مه دوبن یتقو

و تسا نییاپ نآ متسناد یم هک یتقو هب دسرب

رظتنم .

ملیاسو ِنتشادرب واب مدرک شوماخ ار متسیس ،

هب ندیسر یارب و مدرک یظفاحادخ یلعدان زا

متفرگ شیپ رد ار هارهلپاه ِریسم ، نابایخ .

شیپ تعاس ود_هس لگهام هک مدرک رکش ار ادخ

یم ایرو زا دیاب هنرگو دوب، هدرک کرت ار تکرش

دشاب مرظتنم رت فرط نآ نابایخ دنچ متساوخ !

مدناخرچ مشچ نابایخ ،رد تکرش زا جورخ اب

هدش کراپ یاه  نیشام ِنایم مدرک تقد هچره ،اما

مدیدن ار ایرو ِنیشام .

شیادص اما مریگب سامت ات مدش یشوگ هب تسد

شنداد ماجنا حلا رد هک یراک زا ار مساوح

درک ترپ ، مدوب :

ورس ماجنیا -.

نآ هب ار مهجوت دش، دنلب هک یقوب یادص دعب و

بلج گنر هایس ِدنلب  یساش ِنیشام و نابایخ ِفرط

ایرو ِنداد صیخشت واب مدرک زیر مشچ درک.

شفرط هب ار میاه مدق ، ددرم ، شنامرف ِتشپ

متشادرب .

هتشاد دیدرت زونه هک راگنا ، نیشام هب ندیسر اب
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مدرک شهاگن یا هظحل دنچ ، شصیخشت رد مشاب

ردق نآ رفن دنچ ،هب سکعرب ِپک کالِه نآ رگم اما

؟ !یمدمآ

هتفرگ لکش میاه بل یور شندید اب هک یدنخبل

ِظفح واب مدش راوس منک. راهم دشن ار دوب

درک مهاگن هک وطالین . مداد سالم مدنخبل ،

روج عمجو ار مدنخبل . مدیشک تلا جخ هتساوخان

دوب راب نیموس هک شلا وس هب باوج ورد مدرک

متفگ هاتوک ، شدیسرپ یم صوصخم ِنحل نامه :اب

مبوخ -.

درواین ماود شتروص یور مهاگن یلاهک حرد ،و

مدیسرپ :

؟ هدش یچ تنیشام -

داد حیضوت و درک تکرح :

ههاگریمعت هتفه رخآ االًات متحا -.

هدشی  هدید مکرت و ردان ِمرآ نآ یور منامشچ

ار شا  یدعب ِتاحیضوت یتقو دوب نامرف نایم

مدینش :

هدز نیشام اتدنچ دوب. هدش یا هریجنز فداصت -

نیشام اما متفرگ زمرت عقوم هب نم مهب. ندوب

مهب دز یتشپ .

متفگ یتحاران واب مدرک هاگن شخر مین :هب
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اباب .-یا

داد باوج ًاروف :

یروجدب نیشام نودب طقف . دشن یصاخ ِزیچ -

هیدنب یجاح حبص زا هک ًاصوصخ . مدش راتفرگ

هراد  یمنرب مه شق خاال . هدرک شرافس و هدز گنز

ماجنا نوارو و نیارو تعاس هی شاهراک زا یکی

هشب .

لا وحاو  عاضوا نآ رد هک دوب شا  یکاش ِنحل

هک یساوح اب ایرو و میاه بل یور دناشن دنخبل

داد همادا دوب، نابایخ هب فوطعم ًامامت :

متشادرب نیشام هنوخ زا متفر هگید -.

اجک زا ار نیشام هک دز سدح یمدش مه هتفگن

متسناد یمن چیه هک یددعتم یاه  همکد هب . هدروآ

زا مکرت ورد مدرک هاگن ، دنتسه هچ هب طوبرم

هک ؛ مدیسر صخشم ی هجیتن کی ،هب هیناثدنچ

مک شیارب یزیچ یجاح درک، یم هدارا رگا ایرو

تشاذگ یمن .

مدرک روصت اضر ِتورث اراب ایرو هظحل کی یارب

ایرو هک مدیسر هجیتن نیا هب یسنج دب واب

 نیشام ِنامرف ِتشپ نتسشن یارب دوب رت هدنزارب

ینانچ نآ یاه !
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ایرو مینِخر ِتمس هب ار شدوخ هار هرابود مهاگن

نآ رد ارچ هک تسناد یم ادخ طقف درک. ادیپ

نآ ؛ متشاد شتسود یتقو ره زا رتشیب ، هظحل

میوگب هچ و منک هچ متسناد یمن هک یردق .

و ما هدیمهف ار رسپ نیا نم طقف مدرک یم سح

هک دندوب سناش مک یلیخ شنایفارطا ِیقبام

دنتشادن شتیصخش زا یتسرد ِتخانش .
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هک یرسپ نیرت  صاخ دوب؛ صاخ یلیخ ایرو

هتشاد شا  یگدنز رد تسناوت یم نم لثم یرتخد

نیا و دوب گنر کی و فاص دوب. یماح . دشاب

هب میقتسمریغ و میقتسم اهراب و اهراب ار، هیضق

متبثم ِتاع طاال بش، نآ اما دوب هدرک تباث نم

دوب هتفگ دوب. هدیسر جوا هب شا  هطبار رد

اما هدرک ادج شا  هداوناخ زا ار شا  یگدنز شدوخ

نیرت  تمیق  نارگ زا یکی ِنامرف ِتشپ یتقو بش، نآ

و نتسناوت مدیمهف هزات ، شمدید نکمم یاه  نیشام

مدیمهف هزات . دراد ییانعم هچ نتساوخن

اهو سامت نآ هچ.اب ینعی ندوب هتخاسدوخ

و مدوب هدید رفس رد یجاح زا هک ییاه  یریگیپ

دراد رارصا یجاح دوب هتفگ هک لگهام ِتاراهظا

دنک راک و دشاب شدوخ ِتسد رانک ایرو ،هک

ِتیامح رسپ نیا نیاهک ِندیمهف دوبن تخس

دراد هراشا کی اب طقف ار شردپ .

نآ هک مدرک یم رکف اه نیمه هب متشاد هظحل نآ

ییایرو . مدش یم شا  هتفیش رتشیب و رتشیب روط

هک تشاد ار شتردق ، شطیارش هب هجوت اب هک

یرگید یاه  باختنا هک دنک. یگدنز یرگید ِروط

شدوخ هب هظحل کی یتح هک . دشاب هتشاد

اه یداو نیا الًرد صا ، راگنا اما دهدن یتخس
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ار شلثم هک دوب هدمآ یرگید ی هرایس وزا دوبن

مدوب هدیدن نامدوخ ی هرایس .رد

یرکف !-وت

هاگن نابایخ وهب مدمآ مدوخ هب شیادص اب

مه یتیمها . میور یم اجک متسناد یمن چیه ؛ مدرک

و شفرط هب مدیخرچ الً ماک . شنتسناد تشادن

مدیسرپ :

هرارق یجاح هک هینشج نیمه یمیگ، هک ینشج -

؟ هریگب نابعش  همین تبسانم هب

مدرک یم یعس یلاهک حرد نم، و داد ناکترس

مراذگن شیامن هب منحل و ادص رد ار مناجیه ،

متفگ :

هدرک توعد مه ور نم لگهام -.

اب اما دز ینیشن لد دنخبل و درک مهاگن هاتوک

تفگ یسنجدب :

هشاب یلقاع ِرتخد لگهام مدرک یمن رکف -.

تفگ و دیدنخ . شیوزاب هب مدیبوک یکی :

ینومهم میرب مه اب راب نیلوا یارب هرارق سپ -!

ِتاقافتا .اب شرانک اه هظحل دندوب بوخ ردقچ

گنگ نام  هطبار یزور دنچ ات مدرک یم رکف بشید

زا تفگ یم هک شی حاال ِراتفر و روضح اما دوش

میرت  یمیمص مه هشیمه .
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متفگ و مداد جرخ هب یسنجدب یمک مه :نم

لوبق ور لگهام ِتوعد هرارق نم هتفگ یک -حاال

منک؟ !

دوب رت سنجدب شتقو هب :وا

هزات هک یا هدیفس زولب نوا یمهگ هک ینومه -

شوپب ور مدروآ تارب .

یورس نآ اما میتشاذگ یم مه هبرسرس میتشاد

یخوش ، مدوب هدرک شسبح مدوخ رد سلااه هک

ره اب یتقو یمندش شا حیلا نتشاذگ هبرسرس و

غیج ، ناجیه زا تساوخ یم شلد ایرو، هلمجی

تکاس نآهک زج دماینرب متسد زا یراک . دشکب

ار اه هظحل نآ منک یعس و ما یلدنص یور منیشب

ار مدوخ هک موش هسوسو یهاگ هگ و منک رواب

ِندوبن ایور و باوخ ِتابثا یارب مریگب نوگشین

بش .نآ

؟ ناروتسر ای دوف تسف ماش؟ یارب میرب اجک -

ملد بیجع مداد ار شباوج و مدرک شهاگن

شنتشاد ِتباب ار ادخ ، هظحل نآ هک تساوخ

منک رکش .
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نآهک یارب و ملا گنچ ِرس هب وهاک هکتیا لیم، یب

شندیوج شمارآ اب هب مدرک عورش ، منیشنن راکیب .

بشید ؛هن مدوب هدش اهتشا یب اذغ هب تبسن

راهان زورما ،هن مدوب هدروخ ماش یباسح و تسرد

زیم یور ِگنراگنر یاهاذغ هب یلیم حاال وهن

دش شهجوتم مه ایرو یتح هک یردق نآ . متشاد

دیسرپ :و

؟ یروخ یمن یچیه ارچ سپ -

متفگ و متشاذگ نییاپ ار ملا گنچ :

مرادن اهتشا -.

دوب هتفرگ شناهد هب کیدزن هک یقشاق یاوتحم

تفگ شدعب و دروخ :ار

اهتشا یمهگ رفن هی یتقو منک یمن کرد الً -صا
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الً صا هگم یمهش . هیروج هچ ًاقیقد مرادن

؟ یزیچ نیچمه

تفرگ یم رظنرد شدوخ ار رایعم رگا ؛ مدیدنخ ،

متفگ یمندش! هن، هک ًاملسم :

نتسین وت لثم هک همه -!

درک مهاگن قیقد :

نا؟ یروج هچ همه -!

اراب شقیقد ِهاگن و مدرشف مه یور ار میاه بل

متفگ ًاتیاهن و مداد باوج مقیقد ِهاگن :

ور نوش نهذ یزیچ یتقو هک نا یروج -نیا

نروخب اذغ تسرد ننوت یمن ، هدرک لوغشم ،

ننک رکف تسرد ، نباوخب تسرد ...

و تشاذگ شباقشب ِلخاد ار شلا گنچ و قشاق

دیسرپ وطالین یثکم زا :دعب

؟ هدرک لوغشم ور تنهذ یچ -

مه یتقو دوب هچ شا  هدیاف راکنا و یراک  ناهنپ

وا مه و متسناد یم ار مدوخ ِدرد !نم

متفگ ، یلدنص هب هیکت واب مدیشک بقع ار :هنتما

!-وت

بوخ شلوا دوب. جبلا میارب یدایز ششنکاو

بل یور دنخبل هتفر  هتفر ، شدعب و درک مهاگن

مه نم یاه بل هب هک یدنخبل ؛ تفرگ لکش شیاه
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درک تیارس !

هگن شتروص یور نآ زا رتشیب دشن ار مهاگن

هریخ دوب ملباقم هک یباقشب نیاراب،هب و مراد

تفگ هک مدینش و مدش :

 باسح دوب رارق ورس. یممش بیرغ و بیجع مراد -

مهب ور نم یاه  باتک و باسح ؛ میرب شیپ دشه

نزن !

هک مشکب ارباال مهاگن دشن ، مدرک تالش هچره

ات ؛هن متشادن اه هظحل نآ رد ار شندید ِناوت

یمدز فرح روط نآ هک یتقو .

مگب تهب هک یا هطقن نوا هب میسرب حاال راذن -

نک شزاب مدز، رد !""هگا

و دروخ ناکت ملد رد یزیچ شرخآ هلمجی اب

و متفرگ ارباال مرس . دندش غاد میاه  هنوگ

نم؟ اب درک یم تشاد هچ . مدرک شهاگن توهبم

و مدرشف یلدنص یاه  هتسد یور ار مناتشگنا

تفگ :

میدموا ماش یارب هک، ینیب یم ما؛ یبوخ ِرسپ -نم

رسپ ، هنوخ تمنوسر یم هک مه یتقو . نوریب

یلو ! هنوخ تمنوسر یم طقف و منوم یم یبوخ ...

 همادا و متشاد هگن شنامشچ یور ار مبهتلم ِهاگن

مدینش یا هظحلدنچ یثکم زا دعب ار شا هلمج :ی
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یمن نیمضت ، میرب شیپ یروج نیا هشاب رارق -هگا

منومب یبوخ رسپ هک .مد

زا رگید منهذ . نتفگ یارب متشادن هملکیا چیه

نیا رگا دمآ. یمنرب شیاه هلمج ِشزادرپ ِسپ

 هناوید یارب دشاب هتفرگ شراک هب هک دوب یشور

قفوم دص رد دص هک متفگ یم دیاب نم، ِندرک

هدرک لمع .

شراچد هظحل نآ هک یا هزادنا زا شیب ِتاناجیه

هتساوخان هک مدرواین بات نآ زا رتشیب ار مدوب ،

مدز ادص ار شمان .

تسد هک مهاوخب تسار کُرو تساوخ یم ملد

یلا وس هک یا هظحل و مندرک هناوید زا درادرب

مدیسرپ درک، مهاگن :

؟ مینزب فرح هرارق !-یک

تفگ وطالین یثکم زا :دعب

راک منک یمن رکف ینک، یم مهاگن وت هک یروج -نیا

هشکب ندز  فرح الًهب .صا

یم دیاب یتسد . متسب یا هیناث یارب ار میاه کلپ

نآ یارب . تشاد یم هگن شیاج ِرس ار مبلق و دمآ

متفگ مشاب هدز یفرح :هک

منک یمن یراک هک .-نم
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تفگ یتقو دوب یدج شنحل :

ینک یمن یراک هک ینک یم رکف -!

درک هفاضا و مدرک شهاگن یلا :وس

یتخیر مهب ور یچ همه -!

شندرک هاگن ؟هب مدوب هتخیر مهب ار زیچ همه

دز رانک ار شباقشب ایرو، و مداد همادا ،

ولج ار شا هنت و تشاذگ زیم یور ار شیاهدعاس

ناشزیر هک ینامشچ .اب رتولج ار شرس و دیشک

هک ییادص اب ًاتیاهن و دیواک ار متروص دوب، هدرک

تفگ دوب، هتشاد هگن  نییاپ ار شنوت :

یاهزور نومه نم هک نک رکف یروج نیا ایب -وت



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دز مرس ،هب میدرک عورش ور نومیتسود هک یلوا

منک شمومت .هک

ارچ؟ دنک. شمامت . مدرک مخا

داد باوج ، هدیسرپن ار ملا :وس

یمنهش مدید ، مدرک باتک و باسح یچره نوچ -

اب دوب یواسم مه تنتشاد و نتساوخ . تماوخن

مدرک یم رکف اهزور نوا نوچ . تنداد تسد زا

هنوخ یمن مهاب نومت ال یامت !

همادا ایرو و مداد تروق یتخس هب ار مناهد بآ

:داد

یب و تحار ردق  نومه مه وت اب مدرک یم رکف -

متفر شیپ ناغمرا اب هک یممر شیپ رسدرد .

یم لوا زور نومه ؛زا تشاد قرف ناغمرا ثحب

وت اب هطبار وت یلو هیا؛ هگید سک قشاع متسنود ،

؛ات مدیگنج مدوخ اب یلیخ لوا، یاهزور نوا

هی هک دز مرس ،هب متفگ هک روط  نومه هک ییاج

هن هک منک؛ مومت ، هتفرگن اپ ور هطبار نیا یروج

نومنیب ییاقافتا اما . مدوخ هن ینیبب بیسآ وت

نم هک یتسه ینومه وت دنومهف مهب هک داتفا

یاهزیچ هک . متساوخ یم ور شتیامح و تبحم

دوب رتدنمشزرا نم یارب تاهاب هطبار وت یا هگید

مدرک ورف مزغم وت سپ ماه.  هتساوخ هب تبسن
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مدب تتسد زا مشن راچان هک هراینرد یزاب !هک

هدرک شومارف مه ار ندز کلپ دوب. تام مهاگن

منامشچ یور شهاگن یلاهک حرد ایرو، و مدوب

تفگ دوب، هتفرگ مارآ :

شومارف هک ییاج .ات مدوب رت تحار شدعب هگید -

تهب تبسن یسح هچ لیاوا نوا الً صا مدرک

نم ِیگدنز و ندوب گنشق ماه  هظحل وت .اب متشاد

مدوبن یضار نم و تشاد مک گنشق یاه  هظحل ،

هگید منک. بارخ یزیچ اب ور گنشق یاه  هظحل

نیا داتفا اج مساو . ناغمرا لثم یدش مارب مکمک

هطبار .

سب مدرک وزرآ نم و درک توکس یتاظحل یارب

متشادن ار ندینش رتشیب تیفرظ رگید هک دنک

هتفرگ شیپ رد هک یریسم نم، هب هجوت یب اما

داد همادا ار :دوب

یدز هک ییاه  فرح نک؛هب رکف بشید -حاالهب

هک یطیارش نیا نم.اب یاج راذب ور تدوخ و

متسنوت ، بشید زا نم وگب ،وت مدرک شزاب تارب

؟ منکن رکف تهب هظحل هی

تفرگ هلصاف و دیشک بقع ار شا :هنت

متسنوتن -!

تسد و مدرک توف نوریب هب کیاج ار مسفن
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تشادنرب :

و نم نیب یتخادنا هار دیدج ِگنج هی -حاال

؛ منزب بیسآ تهب مماوخ یمن و تماوخ یم . مدوخ

مسانش یم ور مدوخ نوچ !

مدید ِنادیم رد رگید و منادرگرب ور یمدش شاک

یتح یمندش هک ادخب . مشاب هتشادن ار شتروص

منک شهاگن رتشیب هیناث .کی

تفگ و مداد باتو چیپ ار مناتشگنا :

رطاخب طقف ، مینک ربص یزور دنچ ماوخ یم -هگا

اما مینزب فرح بشما متساوخ یم ورس. هئوت

منهذ هک داتفا قافتا ِتشپ قافتا ردق نوا زورما

الًهب صا االن داوخ یم ملد تس.  هتفشآ ًاعقاو

سپ . مدینش یچ و یتفگ یچ هک منکن رکف نیا

 هناوید ینز یم هک ییافرح و تهاگن ،اب یروج نیا

و اجنیا نیب مه شیروجنیمه هکاالن نکن ما

مراد دیدرت یلیخ ، نومندوب هگید یاج !

ارم دندوب هدرک سالح علخ ؛ میوگب هچ متسناد یمن

شیاه هلمج !

درک یم هناوید ار یرگید تشاد هک یسک عقاو ،رد

دلب بوخ یلیخ مه ار شراک نم! دوب؛هن وا

!دوب

شندرک هاگن یارب متفرگ راک هب ار مناوت نیرخآ
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تفگ :و

منئمطم نوچ ؛ شاب هتشاد اهتشا ًافطل مه -االن

یدروخن مه راهان !

تفگ و مدرک هاگن ما هدشاهر ِلا گنچ :هب

مینز یم فرح ، ینومهم زا دعب هبنش، !-هس

*

یعم ال قیاقش #
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مهرد و غولش یدایز لگهام یادص ی هنیمز سپ

اج نامه زا یلاهک حرد و متخت هبلی متسشن دوب.

مدیسرپ ، مدرک یم هاگن دمک ِلخاد یاه  سابل :هب
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؟ مشوپب یچ -نم

اب هک دیسر یم رظن وهب داد ار مباوج ریخأت اب

تس  یسرپ لا وحا حِلا رد یسک .

دش بش ؛ هگید ایب وشاپ نک تنت یزیچ .-هی

متفگ یگف وابکال مدرک عمج ار متروص :

حاال .ات مشوپب روطچ دیاب منود یمن الً -صا

شارب دیاب منود یمن ؛ متفرن یروج نیا یاه  سلجم

؟ یدیشوپ یچ وت . دیشوپ یچ

دش دنلب مرس زا دود شباوج :اب

راولش و زولب -.

نتساوخ تروشم و یمندش مرگ یبآ لگهام زا

ار سامت دوب. ندرک فلت تقو طقف ، هظحل نآ رد

مشچ گرلا، یاه  سابل ِنایم رگید ِراب و مدرک عطق

یساوسو ردق نآ بش نآ ارچ مناد یمن . مدنادرگ

متلا ح نیرتهب رد تساوخ یم ملد ؛ مدوب هدش

ِتسرد ِفیرعت متسناد یمن یلاهک حرد موش رهاظ

 همکد و دیفس ِزولب . تسیچ هظحل نآ رد " نیرتهب "

راولش نیدنچ اراب دوب هدروآ میارب ایرو هک یراد

ملد هب مادک چیه و مدوب هدرک ناحتما شوپور و

ی هسوسو ایرو، ِمان یروآدای دوب.اب هتسشنن

اهزور نیا متسناد یم . داتفا مناج هب نتفرگ سامت

هک یروط دراد؛ تیلوغشم یدایز زورما ًاصوصخ و
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هدروخ مهاب هک یماش و هبنش نامه زج هب

مسناش حلا، نیا ؛اب شمدوب هدیدن رگید ، میدوب

متفرگ ار شا  هرامش و مدرک ناحتما .ار

یدیماان اب متشاد هک یتقو تسرد شنداد باوج

بل یور دنخبل ، مداد یم شوگ ینایاپ یاه قوب هب

دناشن میاه .

ی هنیمز سپ لثم مه ایرو یادص ی هنیمز سپ

مدآ یادص و یقیسوم یادص دوب؛ لگهام یادص

بیکرت ، نفلت ِتشپ وزا هدش ماغدا مهاب اه

اب هملا کم عورش اما . تخاس یم یشارخ  شوگ

لگهام اجک. ایرو اب هملا کم عورش و اجک لگهام

ورس؟"و هیچ " دوب هدیسرپ هلصوح یب و کالهف

ارم هک تشاد رناژی یردق نآ ایرو یادص اما حاال

درک لا حرس :مه

؟ مزیزع منوج -

یگبنج یب اراب تسشن میاه بل یور هک یدنخبل ،

یم یهارمه متروص الِت ضع هک ییاج نیرخآ ات

متفگ و مداد شک ، دندرک :

.-سالم

بوخ ور تادص رت، تولخ یاج هی مرب نم راذب -

مرادن .

یم یرت  تولخ یاج ِلا بند هب تشاد هک ینیح
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متسب ار میاه کلپ ، مدیشک زارد تخت یور ، تشگ

مداد شوگ شیاه ندز سفن  سفن یادص .وهب

یرپ هنیمز سپ هک دیسرپ یتقو ار شلا وس

دوب هدش گنر مک ، یلبق یادصورس :

؟ ییاجک -

مدش هریخ فقس وهب مدرک زاب ار میاه کلپ :

هنوخ -.

؟ یدموین ارچ سپ -

متفگ ار تقیقح :

مشوپب یچ منود یمن -.

یچ؟ ینعی -

دز مرس هب هک مدش شگنتلد هظحل نآ ردق نآ

یاوه وهب مشوپب ار دسر یم متسد مد هچره

یجاح هناخی ِینامهم هب مورب شدوخ ِندید .

سابل داوخ یم شلد هک روجره یسکره -نیااج

تسود هک یزیچ . نکن تیذا ور تدوخ . هدیشوپ

شوپب ور یراد .

مداد ناکت ار میاه :بل

هشاب -.

االن؟ ییاجک -
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یم ار شرت  قیقد یاج هناخما! هک مدوب هتفگ

مداد باوج ؟ تساوخ :

تخت !-ور

داد ار مباوج یا هظحلدنچ یثکم زا :دعب

رکف هشوپب یچ هک نیا هب مدآ هک تخت -ور

یمنهنک !

اما یمهنک؟" رکف یچ هب سپ " مسرپب دوب شیاج

ییاه  هظحل ِنداد شک و مدوب شگنتلد یفرط زا

زا رتشیب ار یمدش یرپس تشاد هناخما رد هک

راک هک مدوب فقاو یفرط وزا متساوخ یمن نیا

رود شفده زا ار نام هملا کم متساوخ یمن و دراد
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منک .

دمک یولج ورب وشاپ -!

دیسرپ یتقو اما مدرک مخا هک دوب بجعت :زا

؟ یتفر -

ِلباقم مداتسیا و مدش دنلب میاج زا هتساوخان

مدینش و مداد ار شباوج و دمک :

ِمد مدروآ تارب هک یا هدیفس زولب بخ؛ یلیخ -

؟ هتسد

هک دوب هتساوخن اوه یور و یکلا بش نآ سپ

شمشوپب !

متفگ :

تساج  نیمه .-هرآ.

سپ ششوپب -.

ار زولب و رکیپسا یور متشاذگ ار یشوگ

یبنآهک ، همکد نیرخآ ِنتسب ِلا حرد و شمدیشوپ

دیسرپ ، مشاب هدز یفرح :

؟ یراد یزیچ ، روخدنبرمک و دنلب قاف ِراولش -

و زولب نآ هب دیایب هک یراولش ؛ متفر ورف رکف هب

دشاب هتشاد مه ار تفگ یم ایرو هک یتاصخشم ،

متفگ و شندرک ادیپ ِغارس متفر . متشاد یکی :

هشیپ تقو یلیخ یارب هن. ای هشب منت منود یمن -.

نک شناحتما -.



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نوریب دمک، یاهتنا یاهراولش ِنایم زا ار راولش

و دوب ما هزادنا . مدرک شناحتما ًاروف و مدیشک

متفگ . میاه بل یور دناشن دنخبل :

تسه مه  هزادنا یمدآ. شهب یلیخ -.

متفگ شدنبرمک ِندرک  نویپاپ حِلا :ورد

هکنیا طقف ! هراد یا هچراپ ِدنبرمک مه شدوخ -

ینبراک ِیبآ ، هیبآ !

تفگ هاتوک یثکم زا :دعب

نومه ؛ شوپب مه ور هیبآ وتنام نوا هک؛ هبوخ -

شیدوب هدیشوپ مه ترفاسم وت .هک

دوبن یبآ یوتنام نآ هب مساوح ؛ تفگ یم تسار .

ورد مدرک شیادیپ گرلا یاه  سابل نایم زا ًاروف

تفگ ایرو شندیشوپ :حلا

نویم یراد ًامتح مه یبآ دیفس یرسور -هی

یرسور هی . تسین مهم مه یتشادن تاه؛  یرسور

نک رس هگید .

یبآ و دیفس هارِهار ِیرسور کی ! متشاد ؛ متشاد

ورد مدیشک نوریب ار میاه  یرسور یوشک . متشاد

متفگ شنتشادرب :حلا

یلیخ دش؛ بوخ یلیخ -!

دیدنخ :

هریز تتروص فصن ؛ یرادن المز هک مه شیارآ -
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هتاهوم .

هرگی نتسب یارب ار مزکرمت و تفرگ هدنخما

شیادص دعب، یتاظحل ،و مداد تسد زا یرسور

دوب هتفرگ تیدج ِگنر هرابود هک مدینش ار

تفگ یتقو :

هک ور سردآ ؛ ریگب نیشام ربتعم سنا هیآژ -زا

یاوه وهب تترایب هنوخ رد ولج ات وگب ، یراد

هنکن تا هدایپ نوبایخ رس یغولش .

هناش یور و مناتشگنا ِنایم زا دروخ زیل یرسور

یم شا  ینینچ نیا یاه  یریگیپ ردقچ . داتفا میاه

دیبسچ .

نیااج ؛ تمنیبب و مایب هک هدب مایپ مهب یدیسر -

تسادج هنودرم و هنونز سلجم .

متفگ ًاروف :

ًامتح -.

شیاهوم ِرتچ ریز هک یرتخد ِریوصت ،وهب

مدز دنخبل ، دندیشخرد یم یشوخ زا شنامشچ .

یعم ال قیاقش #
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کی زا رتشیب هک دندوب غولش اه نابایخ یردق هب

هک دوبن ملد رد لد . مدنارذگ ریسم رد ار تعاس

اه هظحل نآ رد مناد یمن . مسرب یجاح هناخی هب

یدایز  یفنم و تبثم ِتاناجیه هک دوب هدش هچما

مدوب لا حشوخ مه . مدوب هدنارورپ مدوخ رد ار

و بارطضا مه و نشج نیا هب نتفر تباب

و منادب ار شتلع یتح یبنآهک ؛ متشاد هروشلد

هب منک تصرف هک دوب هدش مبیصن نامز یردق نآ

مزادرپب کتهبکت متاساسحا مامت .

شلخاد یجاح هناخی هک یا هچوک هب ندیسر اب

یارب و متشاذگ رانک ار ما یفنم راکفا ، تشاد رارق

دوب غولش هچوک ما. هدیسر هک مداتسرف مایپ ایرو

ادیپ ولج هب ار شدوخ ِهار یتخس ،هب نیشام و

اج نیمه " متفگ هدننار هب نآهک ِضحم هب درک. "یم
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یور ایرو ِمایپ و دیزرل مناتسد رد یشوگ ،

زا لبق و مدش هدایپ دش. رهاظ شا  هحفص

و دندوب زاب شیاهرد هک هناخیا تمس هب تکرح

شباوج ،رد شفرط ود دنفسا ِگرزب یاه  لقنم

متشون :

لخاد یممآ مراد -.

عمج ار مساوح ، دندش جراخ رد زا هک یرفن دنچ

وهب مدرک شوماخ ار یشوگ ی هحفص . دندرک

اوه اذغ، و دنفسا یوب قیفلت . متفر هناخ ِلخاد

و دوب یناغارچ همهاج دوب. هدرک نیگنس ار

یم شوگ هب یناوخ  یدولوم زا یفیعض یادص

و نامتخاس ِتمس هب درک متوعد یسک . دیسر

تفگ :

ًافطل فرط نیا .-زا

هب یمدش یهتنم هک ار یشرف گنس ریسم نم، و

متفرگ شیپ ،رد هقبط هس گرزب ِترامع .نآ

یمایپ ِرظتنم و دوب یشوگ یپ مساوح ِگناد شش

ار شدوخ دعب، یتاظحل اما مدوب ایرو ِبناج زا

نم هب ور ار، شرف گنس ِریسم تشاد هک مدید

درک یم یط .

نآ . دوبن یدارا منداتسیا و میاج ِرس مداتسیا

ندمآ رت کیدزن مدق ره اب هک مه یبلق ِنابرض
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ملر تنک زا جراخ مه تفرگ یم تدش رتشیب ایرو،

.دوب

شرف گنس ریسم یور و بش نآ رد ملا سححو

دوب؛ صخشم و حضاو الً ماک ، یجاح هناخی

تشاد هک یرسپ نامه ِقشاع ؛ مدوب هدش شقشاع

درک یم مک ار هلصاف ، شناشخرد ِدنخبل .اب

زکرمت هچ یور لوا متسنادن ، دیسر هک نم هب

نآ ؟ای هنادرم ِدیفس ِنهاریپ نآ یور منک؛

هبباالح ور نکمم لکش نیرتهب هب هک ییاهوم

تشاد هک ینلکدا یوب نآ ؟ای دوب هداد ناش تلا

درک؟ یم ما هناوید

ایرو،اب و شدنخبل یور متشاذگ اما ار مزکرمت

دوب تیدج و تنطیش زا یقیفلت هک ینحل ،نآ

تفگ :

مناخ نیدمآ  شوخ یلیخ یلیخ -!

ِهاگن . مدرک سبح هنیسما رد مدوخ ار سفن

تفگ و مداد شنامشچ هب ار هدزما ناجیه :

نیشاب لگهام ناتسود زا دیاب منکن هابتشا .-رگا

نداتسرف نوریب واب مدرک راهم ار مدنخبل ! یتنعل

متفگ ، مسفن :

متسه لگهام ناتسود .-هلب؛زا

تشاد تنطیش طقف رگید شنحل :
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زا ًاعطق لگهام مود، هقبطی نیربب فیرشت -

نش یم لا حشوخ نوتندید .

دشن . شا هنیس تخت  مبوکب یکی دوب شیاج

بلر،ردحیلاهک ویز منک یراددوخ نآ زا رتشیب

متفگ دوب، ندیدنخن یاتسار رد تالمش مامت :

یضوع -!

هنابرطضم نم ِهاگن و دیدنخ دنلب نم،وا الِف خرب

تفگ ایرو و دیخرچ مدید نادیم :،رد

نشاب بدا یب شاتسود هک هروخ یمن لگهام !-هب

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ورس -!
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دوب اضر یادص ادص، . دیسام میاه بل یور دنخبل .

حِلا رد هک شمدید مرس ِتشپ و مدناخرچ رس

نامنایم هک یمک ی هلصاف نآ و دوب ندش کیدزن

هدش لدبودر یاه  فرح دنکن ؛ دناتسیا ار مبلق دوب،

؟ دوب هدینش ار ایرو و نم ِنایم ی

الً صا هک هظحل نآ مدوب برطضم یردق هب

هریخ ندز کلپ نودب طقف . میوگب یزیچ دشن

رفص هب ار هلصاف حاال هک اضر تروص هب مدش

دوب هداتسیا ام ِرانک و هدناسر :

یشاب هدموا حاال ات مدرک یم رکف ؟ یدیسر هزات -.

نآ ِناوت دوب. هناتسود و یعیبط یلیخ هک شنحل

متشادن ار منک هاگن ایرو وهب منادرگرب رس .هک

یبنآ و میاه بل یور مدناشن یدنخبل ، یتخبدب هب

نابز هب یبسانم هلمجی وهن مهد سالیم هن هک

متفگ ، ساوح یب و هاتوک ، مروایب :

.-هرآ

دوب؛ اضر هظحل نآ مباسح فرط هک رکش ار ادخ

مندش لوه ،زا هظحل نامه دوب، رگا لگهام هک

رد ار دوب ایرو و نم ِنایم هک هچنآ ِمامت یوت هت

دروآ .یم

درادن روضح نآاج ایرو الً صا هک راگنا اما اضر

تفگ و درک هراشا ور هبور هب تسد :،اب
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تس هقبطیباال لگهام . یدموا  شوخ یلیخ -.

شدوخ ِهار هک یهاگن منک؛ لر تنک دشن ار مهاگن

درک ادیپ ایرو ِتمس هب .ار

وابتال تشاذگ یمن شیامن هب ار یسح شتروص

دوب یدج طقف حاال هک ینحل نام،اب هاگن ،ِیق

تفگ :

تمدید هرابود هک مدش لا حشوخ یلیخ -.

مدش هارمه اضر واب مداد ناکت رس یجیگ .اب

مبلق اما دوب هدش ریخ هب متخ هیضق ًارهاظ

دیبوک یم بارطضا اب نانچمه .

اضر و ایرو ِشیپ مدوب هتشاذگ اج ار مساوح

دیسرپ :

؟ یدموا تحار -

مسرن رظن هب هچاپ  تسد نآ، زا رتشیب مدرک یعس .

متفگ و مدرک بترم مرس یور ار یرسور :

دندوب غولش هیمک اه نوبایخ طقف .-هرآ،

یسک . نامتخاس یدورو هب میدوب هدیسر حاال

هراشا مندرک کرت زا لبق اضر، و دز ادص ار اضر

یلصا ِیدورو یور  هبور هک هارهلپیا ِریسم هب درک

دش رود شدعب و .دوب

هب حضاو ندز،  تسد و یناوخ  یدولوم یادص حاال

اضر هک یریسم متشاد میمصت . دیسر یم مشوگ
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ی هظحل اما مریگب شیپ رد ار دوب هداد مناشن

و مدیخرچ موش، در رد زا نآهک زا لبق رخآ،

شفرط ود هک یشرف گنس ِریسم ِلوط رد مهاگن

و دمآرد تکرح ،هب دندوب هدناشوپ ناتخرد ار

مارآ دید، یلبق ی هطقن نامه رد هک ار ایرو

تفرگ .

هب درک. یم مهاگن تشاد اجو نامه دوب هداتسیا

باوج شهاگن وهب مداتسیا یم دوب، رگا مدوخ

دوب اضر ِندیسر رس هرابود ِبارطضا اما ، مداد یم

هک یبلق اراب هلپاه و منادرگرب رس دش ثعاب هک

نآ هب ار مریسم و مور ،باال دیپت یم دنت زونه

منک ادیپ دوب، نآاج عمجت هک یتمسق .

یور . مدیدن ار لگهام ، مدناخرچ مشچ هچره

هب یشوگ و متسشن خیلا ِیلدنص نیرت  کیدزن

اب سامت هب قفوم نآهک زا لبق اما . مدش تسد

مدش نارابمب ییاریذپ یاه  ینیس موش،اب لگهام .

،هب گنراگنر و عونتم یکاروخ همه نآ ِنایم زا

نآ یروجدب هک مدرک افتکا تبرش یناویل ِنتشادرب

عفر حِلا ورد متشاد زاین شندیشون ،هب هظحل

ار مساوح لگهام ِندمآ کیدزن هک مدوب ما یگنشت

درک عمج .

دیسرپ بجعتم ، دیسر هک ما یلدنص :هب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یدیسر یک ؟ هشوگ هی یتسشن اه هبیرغ لثم ارچ -

؟

متشاذگ باوج یب ار شلا وس و مداد .سالم

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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.زا موش شهارمه تساوخ و تفرگ ار متسد

ینیوعدم ِنایم زا هک ینیح و مدش دنلب میاج

رس هب نشور وای دیفس یاهرداچ تیرثکا هک

میدش یم دوب،در لماک ناش  باجح و دنتشاد ،

تفگ لگهام :

یربخ هچ ؛ تارب مراد ربخ -!

رگید ِفرط هب ارم درک. عمج ار مساوح شا هلمج
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هب هیبش تسرد ار یددعتم ِدرگ یاهزیم هک سنلا

باوج ورد درب ، دندوب هدیچ ، سلا جم یاهر تاال

تفگ ؟" یربخ "هچ مدوب هدیسرپ هک ملا وس :هب

نزب سدح -.

و عاضوا نآ رد متشاد نم ثمالً یسدح هچ

س ِندید اب هک میوگب یزیچ متساوخ یم لا؟ وحا

بجعتم دوب، لگهام ِدصقم هک یزیم ِتشپ یلا،

متفگ :

تساج نیا هک مه .-سیلا

اب یسرپ لا وحا و یسوبور هب لوغشم شدعب و

هدش دنلب شیاج زا نامندیسر اب هک مدش سیلا

.دوب

متفگ ، میتسشن زیم ِتشپ هک نامرفن هس :ره

یمندآ تفگ هک شرآ -.

تفگ مباوج رد ناجیه اب اما لگهام :

ربخ هی تارب اه، فرح نیا ...-یبیخِلا

دادن هزاجا دش، متخ هک یدنلب ِتاولص یادص

متساوخ یم . موش لگهام هلمجی ِیقبام  هجوتم

رانک دنلب، یادص اب یمناخ هک میوگب یزیچ

تفگ نامشوگ :

تاولص یدهم یوب لگ،هب و نشلگ .-رب

ادص و دوش متخ مه مود ِتاولص ات مدرک ربص
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تفگ لگهام ، دیباوخ :هک

ینزب سدح هک یراد تقو بش رخآ .-ات

میوگب یزیچ متساوخ وات مدرک شهاگن مخا ،اب

تفگ رتدنلب ییادص ،اب یرانک ِزیم ِمناخ نامه :

تاولص یدهم یوک ِناگتفیش .-رب

متفگ یدنلب یادص واب مدرب کیدزن مرسار :

نم؟ منزب سدح ور یچ . هگید هدش یچ وگب -

دش مگ یرانک ِزیم ِمناخ ِدنلب یادص ِنایم شباوج :

تسرفب ، سویأم یدرگن رشح ِزور هب هک یهاوخ -

تاولص یدهم ِهاگشیپ .هب

اما لگهام منک. ربص و منیشنب بقع مداد حیجرت

درک یم مکیرحت :

؟ میتسه یچ ِرظتنم هتقو یلیخ -ام

شا،هب هلمج ِنتفگ ماگنه ؛ متفر ورف رکف هب

رکف هچ ره اما دوب هدرک هراشا نم و شدوخ

اب هک سیلا هب . دادن دق ییاج هب منهذ ، مدرک

یم هباجاج نامنایم ار شهاگن ، دنخبل و شمارآ

مدیسرپ و مدرک هاگن درک، :

؟ یراد ربخ -وت

تفگ لگهام و دیدنخ :

نزب ور تسدح .-وت

؟ رخآ یسدح هچ . مدوب هداتفا یریگ  بجع
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مدیسرپ :

؟ هئوت هب طوبرم -

داد ناکت :رس

.-هن

درک رت تخس ار .راک

رب وت تسرفب ، دربب تتشهب دنوادخ هک یهاوخ -

تاولص یدهم ترضح .

مه و نم مه هک یکرتشم ِزیچ مدرک رکف هچره

نآ دیابن ادخ . متفاین ار میشاب شرظتنم لگهام

هک ؛ دشاب ربخ ِدصاق لگهام هک دروآ یم ار یزور

شدیوگب ات دناسر یم بل رب ار تناج .

ره موش،ات راتفرگ شا  یزاب رد رگا متسناد یم

سپ . دراذگ یم مرس هبرس دهاوخب شلد هک اجک

اب یهارمه هب مدرک عورش و مدنادرگرب ور

یادص دعب، یتاظحل و هدنتسرف تاولص ِتیعمج

دمآرد لگهام :

انک شاگن -!

متسناد یم . داتفا هدنخ هب وسیلا مدادن یتیمها

لگهام دشاب مهم و لوا  تسد یلیخ ربخ، رگا

نیمه و شدیوگ یم و دوش یم تقاط یب شدوخ

مهد،اب یمن شلد هب لد دید یتقو و دش مه

تفگ صرح :
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وش مدآ یش، یم خهلا یراد -.

؟ مدش یم خهلا متشاد

دیدنخ :سیلا

دیش یم همع دیراد یمهگ هک شرآ -.

؟ میدش یم همع

مدرک هاگن سیلا هب تریح .اب

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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باذج و دیدج یردق نآ سیلا ِیرادراب ِعوضوم
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میدوب شمرگرس ار نشج ِتدم ِمامت هک .دوب

مسارم هک دوبن ملد رد لد ، میدروخ هک ار ماش

ندش ردپ ؛ منیبب ار شرآ نم و دوش مامت رتدوز

اهراب ِدوجو اب زور نآ ات هک دوب یزیچ اهنت

مدوب هدرکن شروصت شرآ یارب ، شندش حرطم .

هک دندوب ندش عمج حِلا رد اهزیم یور فورظ

نوریب "ایب نومضم اب ایرو بناج زا یمایپ "

هناهب یب و هراک کی یمندش نوچ و مدرک تفایرد ،

متفگ منک، کرت ار لگهام و :سیلا

ندش ردپ مینیبب میرب ؛ نییاپ میرب هگید شاک -

هن ای هتشاذگ شرآ یور یریثأت .

دش دنلب شیاج زا لگهام :

ِشیپ یا هقیقد دنچ نم ؛ نیرب وسیلا -وت

هزادنا یم هار ور اه نومهم هراد ، مشاب مناخ جاح .

ار شلیابوم و فیک وسیلا، مداد ناکت رس

شدعب و دنزب رود ار زیم ات مدرک ربص . تشادرب

نییاپ ار هلپاه و هدش جراخ سنلا مه،زا هارمه

حِلا رد هدعیا دوب. غولش یدایز طایح . میتفر

دنچ یاه  هورگ ورد هداتسیا هدعیا و دندوب نتفر

ندز  فرح هب ِلوغشم یرفن .

منیبب ار شرآ هک تسین ملد رد لد مدوب هتفگ

ادیپ یارب ار مهاگن هدز ناجیه هک یسک اما
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دوب ایرو ، مدنادرگ شندرک .

تفگ نامزمه و نتفرگ سامت هب درک عورش :سیلا

تساجک ردپ یاقآ منیبب -!

 تبحص هب لوغشم هک یا هظحل دنچ زا دعب و

تفگ دوب، ندرک :

مدموا ؛ تمدید .-اهآ

ِندید اما مدیسر شرآ وهب مدز ار شهاگن ِدر

؛ میاه بل یور دناشن ار دنخبل نآ هک دوبن شرآ

شرآ لباقم هک دوب یسک ِندید شتلع هکلب

دندوب ندز فرح هب لوغشم و هداتسیا .

دعب،هب یتاظحل و مدرک تکرح سیلا، رانک رد

هظحل نآ . میدیسر شرآ و ایرو هرفنی ود عمج

ی هظحل ، دندش نام  هجوتم ناشرفن ود ره هک

دیاب مبلق متسناد یمن نم و دوب یزیگنا  ناجیه

نیرتهب زا یکی ِندش ردپ یارب ؛ دپتب هچ یارب

زا رپ ِدنخبل نآ یارب ما،ای یگدنز ِناتسود

ایرو ِتنطیش .

و تسرد ِکیربت کی ِنتفگ یارب ار هملکاه متشاد

تفگ هک مدرک یم هدامآ شرآ هب یباسح :

تسا ماک هب قوشعم و فک رد یم و رَب رد .-لگ

هدرک شا  هدامآ هک یکیربت نآ و تفرگ هدنخما

دیشک ،رپ مدوب .
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رس دوب، ایرو اب یسرپ لا وحا حِلا رد هک سیلا

دیسرپ و شرآ ِتمس هب دناخرچ :

یچ؟ ینعی -!

تفگ سنجدب ِدنخبل نآ اب اما شرآ :

شبحاص هگید ؛ نیمز متشاذگ ور فرح -نم

هراد یم شرب شدوخ .

زا یفرح شرآ هک دوب نآ زا یکاح سیلا ِبجعت

هدزن شرسمه هب ایرو و نم ِنایم ِطابترا .

یمن هک یناجیه واب مدرک روج عمجو ار هدنخما

متفگ منک شلر تنک :دش

منود یمن الً صا ؛ شرآ ملا حشوخ تارب تیاهن -یب

مگب دیاب یچ .

هلمجی دش ثعاب ایرو واکجنک و یلا وس ِهاگن

مروایب نابز هب ماهبا زا خیلا ار ما یدعب :

یش یم اباب یراد هک ملا حشوخ یلیخ -.

ریغ متاساسحا و دایز مناجیه ردق نآ هظحل نآ و

شوغآ رد تساوخ یم ملد هک دوب لر تنک ِلباق

ار شرآ و منامشچ رد تسشن کشا و شمریگب

تشاد او هدنخ :هب

یروج نیا دعب دایب ایند راذب حاال. بخ یلیخ -

نک قوذ .

یتصرف دش ثعاب وسیلا، شرآ هب ایرو کیربت
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وسیلا منک ادیپ ناجیه زا نازیم نآ ِمضه یارب

هب ور نم، هب هراشا ایرو،اب زا رکشت زا دعب

تفگ شرآ :

هسرپ یم شا همه . هدرک ما هناوید هدیمهف یتقو -زا

یمنهش شرواب و میراذب یچ هرارق ور شمسا

هروخ یمن نوکت ، مشش ی هتفه وت هچب !هک

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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قح . تفرگ هدنخما مه مدوخ شیاه  فرح اب

طقف و هدروخن ناکت شرانک زا تدم مامت ؛ تشاد

لگهام اب یهاگ یتح و مدوب هدرک شچیپ لا ،وس

خرسو وسیلا میدیسرپ یم هنارورش وساالیت
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رد هک دوب یقاب شرکش یاج و یمدش دیفس

دوب هدرکن یا هراشا نآاه هب شتایاکش .

ندیدنخ و ندز  فرح هب میداتسیا ار یا هظحل دنچ

هب فوطعم ًامامت ما هجوت نم، هک یتاظحل نامه ؛

دوب ایرو .

 نتخادنا هکت یارب یروجدب تیعقوم متسناد یم

یم ی راددوخ رگا و تسا روج شرآ ِفورعم یاه

هک تسا نآ یارب طقف ، دیوگ یمن یزیچ و دنک

دنکن شاف ار مزار سیلا، ِشیپ .

ح رد نیوعدم و دوب ندش تولخ حِلا رد طایح

تفگ ایرو هب ور شرآ هک هناخ ِندرک کرت :ِلا

میرب و مینک یظفاحادخ ؟ تشاداد سپ تساجک -.

تس  هتسخ .سیلا

ِرد ِرانک اضر . نامتخاس ِتمس هب دناخرچ رس ایرو

و دوب هداتسیا یجاح هارمه ،هب نامتخاس یدورو

س هب ور شرآ ، دیوگب یزیچ ایرو نآهک زا لبق

تفگ :یلا

مینک یظفاحادخ میرب -.

دیسرپ نم زا دننک،سیلا تکرح نآهک زا لبق :و

حاال لگهام منک یمن رکف ورس؟ یمنیآ ام اب -وت

؟ تمینوسرب شرآ و نم یاوخ یم هرب. حاالاه

دیشک ار شتسد شرآ ، میوگب یزیچ متساوخ ات
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تفگ شندرک رود ِنیح :و

تحار تلا یخ ؛ هنوخ هدرگ  یمنرب ییاهنت ورس -!

ی هقیقد دنچ رگا منک. روج عمجو دشن ار مدنخبل

مه ار اضر یتح هک دوبن دیعب دنام، یم رگید

دنک ایرو و نم ی هطبار هجوتم !

یادص هک مدرک یم هاگن ناش ندش رود هب متشاد

درک عمج ار مساوح ، مشوگ رانک ایرو :

یراد  تسود هچب !-هک

دیسرپ و مدرک راهم یتخس هب ار مدنخبل :

؟ ینک یم قوذ یروج نیا مشب اباب مه !-نم

عفلا شرورش روژِن نآ طقف ، بشما نیاهک لثم

متفگ و مدرک شهاگن پچ پچ :دوب.

تباسح هب شتقو تس؛هب  هتسب وماپ تسد -االن

مسر .یم

تفگ و دیدنخ :

یشحو چراق -!

ِدید ِنادیم رد متسناد یم نآهک ؛اب مدنخن دشن

شیاه  تنطیش ربارب رد یمندش اما میتسه اضر ،

هک لگهام ِندید اب نیاحلا .اب منامب شنکاو یب

رارف دوب، هتسویپ وسیلا شرآ و اضر عمج هب

مدینش ندش، رود نیح و مداد حیجرت رارق رب ار

تفگ ایرو :هک
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مش انشآ تاهاب متساوخ یم هزات ؟ اجک -!

مدرک یم شراثن رگید " یضوع " کی دوب شقح .

هب مدناسر ار مدوخ ، برطضم و دنلب ییاه مدق اب

دیسرپ لگهام ، مروضح هچباهواب عمج :

؟ یدوب اجک -

تفگ شرآ ، میوگب یزیچ نآهک زا لبق :

میرب هگید ام بخ -.

هک یباوج زا ار لگهام ِساوح شا هلمج واب

درک ترپ ، دونشب نم زا دوب رظتنم .

تفگ ًاروف اضر :

مینیشب یمنر،هیمک نراد انومهم . دینومب رتشیب -

مه ِشیپ .

درک تفلا خم اما شرآ :

هگید ِتقو هی یارب هشاب تس.  هتسخ .-سیلا

دیدنخ لگهام :

وسیلا شرآ هک اهزور نوا ندش مومت هگید -

ندوب نوشدوخ یارب .

تفگ تیدج اب اما شرآ :

هک ایند هب . هدنومن رتشیب شهام تشه _ تفه -

شهگن وت زور ؛هی دینک راک میسقت ورس اب دموا

ورس زور هی .راد

دوب هتفر مساوح نم اما داد ار شباوج لگهام
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دوب هداتسیا رت، فرط نآ یمک حاال هک ایرو شیپ

اضر . دنتشادن مهب یتهابش چیه ؛ یجاح رانک ،

یب یدایز ایرو اما دوب یجاح ِناوج ی هخسن

شردپ هب دوب تهابش .

یعم ال قیاقش #
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زا ار اضر و لگهام ، هداوناخ کی ِیظفاحادخ

ِندروخ گنز مه ار وسیلا درک ادج نام عمج

شا  یشوگ .

یارب طیارش متسناد یم هک شرآ و نم میدنام

مه نیمه و تسا دعاسم تدش هب شا  ینارپ هکت

سیلا ِندش رود زا دعب هلصاف بال یتقو ،دش

هب صتخم نحل نآ واب دروآ کیدزن ار شرس
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تفگ شدوخ :

یشاب شقشاع هک یراد قح الً !-ماک

درک یم هاگن ار ایرو میقتسم و فاص تشاد

داد همادا یتقو :

شقشاع منم هنرگو تس  هتسب وماپ تسد هک فیح -

مدش .یم

یگتخاس ِتلا ح ِندید واب مدرک شهاگن پچ پچ

چیه اما شدوخ . مداتفا هدنخ هب شتروص

اب یتقو درواین دوجو هب شا هرهچ رد یرییغت

تفگ یرت مارآ یادص :

یفرعم شهب ور نم ، شیتساوخن تقو هی -هگا

بصم ال هنویزاکوا ِنویزاکوا !نک.

ایهم شیوزاب هب مبوکب یکی نآهک یارب تیعقوم

مدز نیمخت ار لگهام زا نام  هلصاف مشچ .اب دوبن

شهگن مارآ دح زا شیب هک ییادص اب شدعب و

متفگ ، مدوب هتشاد :

ادخب نمهف یم وگب؛ ترپو ترچ !-مک

تخادنا باال هناشیا :

همه زا هک یممش وت لثم هگم نم ! نمهفب -

منک؟ شمیاق

سیلا شاک هدنخما. مه و دوب هتفرگ مصرح مه

ِتسد و یمدمآ و درک یم مامت ار شسامت رتدوز
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تفر یم و تفرگ یم ار شا  هناوید رسمه .نیا

؟ یلیکوادخ یدز خم یروج -هچ

متفگ و مدیدنخ :

؟ یرب یاوخ یمن ! ادوب هتسخ !-سیلا

دوب شا هت رگید دیشک هک یهآ .

#292

نآ هب داد تیاضر شرآ هملایسیلا، کم ِمامتا اب

دورب و درادرب مرس زا تسد .هک

شدوخ ی هداوناخ عمج رد ار لگهام ناش،  نتفر اب

هب ار یقیاقد و مداد ،سالم متفر کیدزن ؛ مدید

یارب لگهام ًاتیاهن و میدنارذگ ندرک  تبحص

تشاذگ میاهنت ناش  تعیاشم .

هک مدنام رظتنم و یدورو ِرد رانک مداتسیا

حِلا رد ِنانامهم زا خیلا ار یجاح ِفارطا
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و مورب کیدزن ات منیبب یظفاحادخ ای تبحص

یتیعمج هک یا هظحل منک،و یظفاحادخ و رکشت

مدید یظفاحادخ حِلا رد ار نادرم زا هرفن دنچ ،

وسالم هتفر کیدزن و مدرمش تمینغ ار تصرف

مداد .

ارم هک مدرک تشادرب روط نیا شا هرهچ ِتلا ح زا

و داد ار مباوج تبحم اب نیاحلا ؛اب هتخانشن

و دوب هداتسیا شرانک ایرو . مندمآ زا درک رکشت

یجاح هب ور ، میوگب یزیچ نم نآهک زا لبق

درک ما یفرعم :

دنتسه لگهام کیدزن ِناتسود .-زا

یجاح هک مدینش و مدرک شهاگن یتاظحل یارب

تفگ یرتشیب ِتبحم :نیاراب،اب

مرتخد یدموا  شوخ یلیخ  یلیخ -.

؛ متسیاب نآاج نآ زا رتشیب متشادن میمصت

و نم هملای کم ِمامتا ِرظتنم یهورگ هک ًاصوصخ

مدروآ نابز هب ار مرکشت ًاروف سپ . دندوب یجاح

یجاح یادص هک مدوب نتفرگ هلصاف حلا ورد

منادرگرب رس ناش  تمس هب ًاددجم دش ثعاب :

هراذب ور اذغ یاه  هتسب وگب نامحر اباب،هب ایرُو -

هدشن رید ات هربب رتدوز ؛ یراصنا ِنیشام .وت

ایرَو " هب نم ایرَو؛ ِتروص هب متخود ار مهاگن "
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یمک ، دندز یم شیادص هک " ایرُو و" شمتخانش یم

دوب سونأمان میارب .

ار مرس ًاروف ، داتفا متروص هب هک شهاگن

هک مدید ار لگهام و متفرگ هلصاف و مدناخرچ

اهنت ار دوب هتفر شا  هداوناخ اب هک یریسم تشاد

تشگ  یمرب .

دیسرپ و مفرط هب :دمآ

؟ یداتسیا اهنت ارچ -

درک هفاضا ، دهاوخب یباوج یبنآهک دعب :و

نراد هگید اه نومهم . ینیشب هظحل دنچ هی شاک -

میر یم مه اب هگید ِتعاس مین .یمنر.

متفگ و مدرک تفلا :خم

مدوخ یممر .-نم

تفرگ ار متسد :

مزونه . هگید میر یم ابمه نک ربص ؟ یرب اجک -

نغولش اه نوبایخ .

ایرو اب دوب رارق بشما ؛ میوگب هچ متسنادن

تسیچ همانرب هک متسناد یمن زونه و مینزب فرح .

منک ادیپ یتیعقوم متشاد میمصت و متفگن یزیچ

داد همادا لگهام هک متسرفب مایپ ایرو یارب :و

مه ادرف یام، هنوخ میرب ایب ور بشما الً -صا

هلیطعت .هک
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ًاتبسن طایح . مدرک شهاگن فرح یب نانچمه

نوریب نامتخاس زا یسک رگید و دوب هدش تولخ

تسویپ نام عمج وهب دمآ اضر یمندمآ. .

و شمدیدن و ایرو ِندرک ادیپ یارب مدنادرگرس

تفگ اضر :

لخاد میرب -.

متفگ بذعم :

سنا آژ منوت یم روطچ طقف مرب. منم هرتهب -...

درک عطق ار هلمجما لگهام :

ابمه هگید میر یم نیشب تعاس .-مین

مدیشارت هناهب :

هدشن ماجنا ِراک یلک ادرف یارب . هنوخ مرب دیاب -

مراد .

تفگ لگهام و دز ادص یسک ار اضر :

سپ هنوخ تمنوسر یم بخ.  یلیخ -.

نم و دز شیادص اضر ، میوگب یزیچ متساوخ ،ات

هک یا هداوناخ اهنت زا هک مدرک شلا بند یگف ابکال

درک.زا یظفاحادخ ، دندوب ناویا یور هظحل نآ

متشون ایرو یارب ًاروف و مدرک هدافتسا شتبیغ

منک؟ یچراک ""نم
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شباوج مدنام هریخ نام تچ ی هحفص هب هچره

 یشوگ ی هحفص دش ثعاب لگهام ِنتشگرب . دماین

منک شوماخ ار .ما

یرفن دنچ طقف دوب. هدنامن ینامهم چیه رگید

هتشاد نتفر ِدصق دیسر یمن رظن هب هک دندوب

و ودمآ تفر حِلا رد تعرس ،اب اهرگراک و دنشاب

دندوب ندرک روج عمجو .

هب لوغشم شدوخ نسوسِلا مه یدرم اب یجاح

و شردام ِرانک دوب هداتسیا اضر و دوب تبحص

ِراظتنا رد مه نم . تفگ یم شیارب ار یزیچ

هچ دیاب ممهفب هک مدوب ایرو بناج زا یمایپ
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شدوخ زا وهن دوب شمایپ زا یربخ هن اما منک؛ .



تفگ و لخاد ِتمس هب درک متیاده لگهام :

هگید وت  میرب -.

نانز  سفن  سفن ، نسم یدرم ، هظحل نامه و

تفگ و ناویا هب دناسر ار شدوخ :

نیرایب فیرشت هظحل دنچ اضر .-اقآ

دیسرپ اضر و درک اهر ار متسد لگهام :

؟ هدش یچ -!

تفگ ددرم درم :

یمهش هگا نیرایب فیرشت هظحل هی طقف . یچیه -.

متخانش یم ار درم هن دز. روش ملد ارچ مناد یمن

ملد اما . دراد اضر اب یراک هچ متسناد یم وهن

دز روش یروجدب هظحل .کی

و مدرک هاگن ما یشوگ ِتان یبعاال ی هحفص هب

یم هزاجا ناتخرد هک ییاج ات مدرک یعس شدعب

زا دعب اما منک لا بند ار درم و اضر ِنتفر ، دنداد

و مدرک مگ ار ناشریوصت ، شرف گنس ِریسم ِچیپ

تفگ ًاددجم لگهام :

میرب -.

اب هک مدوب هدرکن شهارمه ار ملیم یب مدق زونه

طایح یوس نآ زا دایرف دادو یادص ِندش ،دنلب
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تفگ مناخ جاح . دروخ ناکت مبلق رد یزیچ :

ارهز ی همطاف .-ای

ار هلپاه تعرس هب شهارمه ِدرم و یجاح و

دنتفر نییاپ .

هاگن لگهام هب هدنامرد . دوبن یدوخ یب ما هروشلد

نآهک یارب دش یزوجم شندرک تکرح و مدرک

أشنم هب ار مدوخ رتدوز یتح و موش شهارمه

مناسرب اوعد .

رد دب یریواصت ؛ مدرک یط یتخس هب ار ریسم

نآ ره ؛ هظحل دنچ نامه رد مدوب هتخاس مرس

حِلا رد ار ایرو و اضر و مسرب مدوب رظتنم

مدق هک مدوب برطضم ردق نآ و منیبب لدج گنجو

اج ار لگهام و مدیود ًابیرقت ار رخآ یاه

طایح یدورو ِرد زا نآهک زا لبق اما متشاذگ

هدش دنلب هچوک زا هک ادصورس أشنم وهب مرذگب

هگن یرانک ار یسک هک مدید ار اضر ، مسرب دوب،

یم حیضوت شیارب ار یزیچ تشاد و دوب هتشاد

.داد

تیعضو نآ رد شندید هک ؛ مدروخ اج شندید ،اب

اضر .زا مدرک یم رکف هک دوب یزیچ الِف خرب

هب هک دوب نآ ، مدرک هک یراک نیلوا وو متشذگ

اوعد الً صا ؛ دوبن اما منادرگب مشچ ایرو، ِلا بند
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نآ ِنیفرط زا مادک چیه و دوب رگید ِرفنود ِنایم

ایرو وهن دندوب اضر ،هن ثحب .

لگهام و مدمآ مدوخ هب میوزاب ِندش هدیشک اب

یتقو یمدز سفن  سفن تشاد . مدید مرانک ار

دیسرپ :

؟ هدش یچ -

یم تشاد هک یثحب نآ تمس هب مدنادرگرب رس

متفگ و دیباوخ :

منود یمن -.

درشف ار میوزاب :

؟ هدیرپ ارچ تگنر -

یمدمآ هچوک یاهتنا زا تشاد هک ایرو ِندید ،اب

و هدمآ هک یدرم نآ . مدرک شومارف ار لگهام

 سرپ یواح ِنولیان ود دوب،اب هدز ادص ار اضر

هب ار مادکره و دش در نامرانک اذغ،زا یاه

ِیپ مساوح نم اما تفگ یزیچ لگهام داد. یسک

هناخ ِلباقم دوب هدیسر حاال هک دوب ایرو .

و دندش قرفتم دوب هداتسیا اشامت هب هک یتیعمج

مه لگهام درک. تیاده لخاد هب ار اضر یجاح

دناشک طایح هب .ارم
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یدوخیب . متشاد زاین بآ یناویل وهب دوب ما هنشت

نامه . مدوب هدناسرت ار مدوخ ؛ چوپ چیهو ِرس و

تسب ار یمدز،رد شیادص نامحر اضر هک یدرم

نآ االً متحا و ایرو هب متخود ار مهاگن نم، و

هظح مال هظحل نآ هک دوب هتخیر مهب مرهاظ ردق

داد ناکت رس و تشاذگ رانک ار هیقب ِروضح ی

؟ هدش هچ !هک

هب ار مرس ًاروف ، مدید ترپ هک ار لگهام ِساوح

مایپ متساوخ یم ؛ متخادنا "باال یچیه " یانعم

کی هب هک مهاوخب و متسرفب شیارب یرگید
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اضر ِیبصع یادص اما میورب مهاب یقیرط

یتقو دوب نامحر شبطاخم درک. عمج ار مساوح

تفگ :

هار ور رد یولج یمنآ هک انیا متفگ راب دص -

اذغ سرپ راهچ ِرطاخب دیاب ًامتح . نرب نیزادنب

؟ هتفیب هار نوخ هنوخ رد ولج

و دوب یجاح هارمه شیپ یقیاقد زا هک یدرم

تفگ یدنلب یادص ،اب شمتخانش یمن :نم

تسرفب تاولص . ناجاباب هک هدشن یزیچ -.

تفگ ًاروف اما نامحر :

وت مراذب ور هدنوم اذغ یچره نتفگ ایرُو اقآ -

دنچ نیا . هگید دوب هدنومن یزیچ . یراصنا ِنیشام

مه ور سرپ ...

دش ینافوط اضر :

؟ نوا نیاو ِفرح ای ینم ِفرح هب اجنیا وت -!

داد همادا هک مدرک هاگن اضر هب بجعتم :

؟ هیاسمه و رد یولج هرب نوموربآ دیاب ًامتح -

هب دوب هداتسیا تکاس هظحل نآ ات هک مناخ جاح

دمآ فرح :

شیپ ؟ هگم هدش یچ ؟ مرسپ یا یزیروربآ هچ -

هگید .یمدآ

همادا نامحر هب ور یتقو دوب یخزرب یدایز اضر
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:داد

و نریگب روتسد دیاب یک زا نمهفب نوشیا هگا -

هشک یمن نیااج هب راک هن، یک .زا

توکس یلو دش روخلد نامحر هک مدید مشچ هب

مدیمهف یمن اما ار اضر درک. .

ایرو یادص اما تفگ یزیچ مهزاب مناخ جاح ،

دناشک شدوخ ِتمس هب ار اه هجوت و دوب رتدنلب

دوب اضر شبطاخم :و

وت هک هشب ثعاب دیابن مندرکن یگدنز نیااج -

هراد ترب رود .

تفگ و درک هلخادم ًاروف یجاح :

ور اهاذغ هگب نامحر هب ایرُو هک متفگ نم -

زکرم یارب هتسرفب .

داد همادا اضر هب ور ، هجوت یب اما ایرو :

نوا و نیا ؛ متسین نوچ هک هرادن ترب یخلا -

ینزب مادص !

دیدنخ یدرسنوخ ِلا مک رد اضر :

تهب متشاذگ مارتحا یلیخ هزات -.

تفگ یگدنامرد اب مناخ جاح :

ادخوروت دینکن عورش -.

ار شیاه  تسد هک مدرک هاگن اضر هب ینارگن اب

یب تس ژ رهاظ وهب شیاه بیج لخاد داتسرف
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تفگ و تفرگ یلا :یخ

زاب هک یدروخ یگرم هچ هب هنود یم ادخ -

اه یمشچرون یادا یراد و هدش ادیپ تا هلکورس

شمارآ راذب ورب نک عمج وشاپ . یرآ یم رد ور

میشاب هتشاد .

مهاگن شدعب و مدرک هاگن اضر هب زاب یناهد اب

ًاحضاو ؛ مدناشک ایرو ِتروص ات برطضم ار

هظح مال حلا رد هک دوب صخشم اما دوب یبصع

اما مناد یمن ار هچ و هک هظحی .مال تسا ندرک

هک ییادص نآ اب یتقو درک یم یروخدوخ تشاد

تفگ دوب، هدش راد شخو طخ هشیمه زا رت شیب :

مهفب ور تنهد فرح -.

و دناخرچ عمج ِنایم یشیامن ار شهاگن اما اضر

تفگ :

؟ هدروخرب تهب ارچ نیااج. میرادن هک هبیرغ -

یادا و شاب تدوخ . تمیسانش یم نیااج همه

راین رد ور اه صخشتم .
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و متخود ایرو ِتروص هب ار هدزما تشحو ِهاگن

تفگ شدنلب یادص اب یجاح . متفر بقع یمدق :

ادخ یاضر ِضحم دینک سب -.

دش هباجاج ایرو و اضر ِنایم نم، روابان ِهاگن .و

ردق اضر و دوب هتفر ورف توکس ردقبلا ایرو

تفگ اما دنک سب مدرک اعد اعد . یفرح رپ ِبلا :

الًالمز صا یتساوخ یزیچ دعب هب نیا -زا

هی . بوخ یارسپ ِشقن وت یرب یروج نیا تسین

مزادنا یم هار ور تراک ینفلت ، مدوخ هب نزب گنز

ولج یروج نیا لوپ رازود رطاخ هب هگید هک

یشابن نوممشچ .

اضر طقف شدنلب یادص و یجاح بطاخم نیاراب

:دوب
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هگید نک سب -.

تسکش ار شتوکس اما ایرو :

هگب هرارق یچ هگید منیبب راذب -!

رت کیدزن حاال هک ایرو لباقم داتسیا مناخ جاح

تفگ و دوب هدمآ :

ایب هاتوک امش ردام، ناج ایرُو -.

ار ایرو هک یلکش نآ و مناخ جاح هلمجی زونه

اضر هک مدوب هدرکن مضه ار دوب هدرک باطخ

دز داد و دیشک بقع ار شردام یخزرب :

حاال هک تشاد تقایل هگا نیا . ردام وگن نیا -هب

شاد ردام شدوخ ...

تسکش ایرو ِیناهگان هبرضی اب هلمج ِلعف .

گالزیو هک مدید طقف دش. هچ مدیمهفن نآ کی

دندش .

و دندوب طسو همه .حاال مدیشک غیج هتساوخان

ایرو و اضر ِندرک ادج حِلا .رد

نینچ ندرک  هبرجت و ندید عمج، نآ یارب دیاش

یهار تشاد مبلق نم اما دوب یداع یا هنحص

یم ادیپ هنیسما ی هسفق زا نوریب هب ندیرپ یارب

و مناهد ِلباقم مدوب هتفرگ ار متسد ود ره درک.

ایرو یور دوب هدش لفق هدز تشحو مهاگن .

 تسد وزا دندرک ناشیادج هدیشکن هیناث دنچ هب
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ناش مشخ و صرح تالِیف یارب یراک هک ناشیاه

یکی . نتفگ ازسان هب دیخرچ ناش نابز ، دماینرب

نآهک یخِلا ،هب یقبام و نآ یکی و تفگ یم نیا

دندوب هدش مارآ رهاظ ،هب دندوب هدرک ناشیادج

نیگمغ ِتروص یارب دیپت یم تشاد ملد نم، اما

چیه شزادرپ سپ زا هظحل نآ . ایرو ِیبصع و

متساوخ یم هک یزیچ اهنت و مدمآ  یمنرب یزیچ ،

یارب یا هدیا چیه هک یراک دوب؛ ایرو ِندرک رود

متشادن شندرک یلمع .

یور درک. یم خیبوت ار اضر تشاد یجاح

 فرح یاوتحم اما دوب شرسپ ود ره اب شتبحص

تکاس هک ییاضر . دندوب اضر هجوتم ًامامت شیاه

تفگ یم و تفاب یم هک ییاه  فرخزم واب یمندش

دسرب هچ دوب هدرک نیگمشخ و یبصع مه ارم ،

رت یبصع و یبصع هظحل ره مدید یم هک ایرو هب

دوش .یم

رد هلئاغ مدرک یم رکف یتقو تسرد دعب، یتاظحل

زا ار شدوخ ایرو ، تسا ندش ریخ هب متخ حلا

نآ یخلا هب یقبام و دیشک نوریب نامحر تسد

رارق ناش  نیبام دراد، ار اضر هب هلمح دصق هک

دنتفرگ .

یاهتنا هدشی کراپ یاه  نیشام ِتمس هب اما ایرو
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ِندرک کرت ِدصق مدرک یخلا نم و تفر طایح

هب نامرف ِلفق هک یا هظحل نآ اما دراد ار هناخ

تسد رگید و مدرک یهت قبلا شمدید تسد

مدز ادص دنلب ار شمان یتقو دوبن مدوخ .

دیود شفرط هب نامحر .

رگید ار هظح مال اما دراد رس رد هچ متسناد یمن

متفر شفرط ود،هب اب یتقو متسنادن زیاج .

ِفرط هب دنلب ییاه مدق و نامرف ِلفق اب تشاد

داتسیا هک اضر نیشام لباقم و تفر یم یرگید ،

مدناوخ ار شتسد .

متفر مه کیدزن یتح مدز، شیادص هدز تشحو

نم،اب و تشذگ راک زا راک اما موش شعنام هک

اضر ِنیشام ی هشیش ِنتسکش کانتشحو یادص ،

یداراریغ و متشاذگ متروص یور ار متسد ود ره

مدناخرچرس .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#296
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یسک و دز اضر ِنیشام هب هبرض ِتشپ هبرض

دشن شرادولج .

رد روطچ و یک ار مشخ زا نازیم نآ مناد یمن

دوب هدرک لمحت هظحل نآ وات هدنارورپ شدوخ .

یش تال یدارا و هتساوخدوخ رگید ارچ؟ غورد

زا ملد مه نم . موش شعنام نآهک یارب مدرکن

ارباال نامرف ِلفق ایرو هک راب ره و دوب رپ اضر

دنچ ِنیشام ی هندب هب شدیبوک یم و یمدرب

یمدش کنخ ملد اضر، ِیدرایلیم .

ازسان درک؛ یم دادیب و داد ، فرط نآ تشاد اضر

ایرو هب شتسد رگا هک درک یم دیدهت و تفگ یم

دراذگ یمن شا هدنز ، دسرب .

یا هظحل تسرد و درک یم ار شدوخ راک اما ایرو

هتشاذگن یقاب نیشام یور یملا س یاج چیه هک

هنیس ی هسفق یلاهک حرد و تفر بقع بقع دوب،

هب یتاظحل یارب ، دروخ یم ناکت تدش هب شا

دش هریخ نیشام .

 هیناث دنچ نآ و هظحل نآ رد دوب هدمآ دنب مسفن
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یعطقنم اما قیمع ِسفن ، داتسیا مارآ ایرو هک یا

مدیشک .

اضر یسک ارچ مدیمهف یمن و دندیزرل یم مناتسد

یمندنک تکاس !ار

اما،اب دریگب ار ایرو هک دوب هدمآ ثمالً نامحر

ار شرس دید، یم ایرو بناج زا هک یتکرح ره

تفر یم بقع و دیدزد .یم

هک وردتالش دندوب هتفرگ ار اضر همه یقبام

دنلب دنلب مناخ جاح . شدنربب نامتخاس لخاد هب

یمدادو مسق ار نامز و نیمز و درک یم هیرگ

درک یمن راک شزغم هک مدوب ینازرل ی همسجم .نم،

رود شیادص اضر درک. مرایشوه اما ایرو ِتکرح

حضاو شا هلمج هک یردق نآ هن اما دوب هدش

ِتیعضو نآ زا ار ایرو تفگ هک یزیچ . دشابن

یتشحو مود، ِراب یارب و درک جراخ ، نکاس

تسشن نم ناج ،هب بیجع .

یاه مدق نآ ِدصقم هک دیخرچ زکرمت یب منامشچ

و دراد رس رد هچ متسناد یمن . دناوخب ار شدنلب

مداتفا یم سپ ، سرت زا متشاد ًامسر .

نیاراب یتقو و دوب شتسد رد زونه نامرف ِلفق

هظح ومال ربص ، شتسد ِندناوخ هب مدشن قفوم

و مدیود و متسنادن زیاج ار یرگید زیچره و
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شلباقم مداتسیا .

سرت اب یا هظحل . داتفا یمن منابز زا شمسا

مادک چیه اما ؛ سمتلم یا هظحل و مدز یم شیادص

دید یمن الً صا چیه، هک ندینش . دینش یمن ار

.ارم

شعنام هک شلباقم مدوب هداتسیا مدوخ ِنامگ هب

یور متشادن یریثأت چیه معالً اما موش

نآهک سرت زا نم و یمدمآ ولج وا . شتاکرح

متفر یم بقع  بقع ، متفُین نیمز .

هنوگدایرف یسکره دوب؛ هدش یتاق ادص رد ادص ،

نوچ اما ایرو یاهدایرف یادص . تفگ یم یزیچ

دندوب هدننک رک دوب، مشوگ رانک تسرد .

نیشام یاج هب نیاراب مدیسرت یم . مداتفا هیرگ هب

ار شدوخ و دروایب اضر ِدوخ رس ،بالیی

دنک تخبدب .

منابیرگ روط نآ سرت هک نآ کی دش هچ مناد یمن

شدوخ رطاخب طقف ما هظحل نآ ِسرت ؛ تفرگ ار

ًامتح هناخ، نیا زا دوشن رود رگا متسناد یم دوب.

نآ زا یکی طقف رگا . دروآ یم یسک رس بالیی

اضر ِدوخ هب ار دوب هدز نیشام هب هک ییاه هبرض

دوب مامت راک .یمدز،

متشاذگ ار متسد ود ره و مدرک عمج ار متردق
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و مداد شلوه بقع وهب شا هنیس ی هسفق یور

راک هب شمان ِندز غیج یارب ار میادص نیرتدنلب

متفرگ .

ریحتم و داتسیا دش. جیگ نآ کی هبرضما اب

شرانک یمندش هک یقه قه ِنایم درک. مهاگن

مدیلا ،ن مراذگب :

ادخوروت هسب -.
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زا یکی ی هشوگ . دندوب زکرمت یب شیاه  کمدرم

ی هدرپ تشپ نم،زا و دوب هدش عمج شنامشچ

مدید یم رات ار شتروص ، کشا .

مارآان ی هسفق یور متشاذگ ار متسد رگید کیراب

مدرک شهاوخ تمی نیاراب،ابمال و شا هنیس :

هسب -.

و یروف روط نآ دش ثعاب هک دوب شبلق ِنابرض

مدیسرت رت شیب . مشکب سپ ار متسد ، سرت اب

یمدز؟ ناما یب و دنت ردق نآ شبلق ارچ ؛ شیارب

منامشچ رد کشا هدشی عمج ِتارطق ات مدز کلپ

مامت اما میوگب یزیچ متساوخ یم و منک اهر ار

بل فده یب ندروخ ناکت رد دش خالهص مناوت

میاه .

ملد هک یمدش لقتنم نم هب یروط کی شدب حِلا

و مریگب شتسد زا ار نامرف لفق نآ تساوخ یم

منک مامت نم ار شمامتان .ِراک

میاه  تشم و اضر غارس مورب نم تساوخ یم ملد

دوش تکاس هکلب مبوکب شناهد رد .ار

ازسان و مشکب داد ایرو یاج نم تساوخ یم ملد

میوگب .
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و مناهد یور متشاذگ و مدرک تشم ار مناتشگنا

دنب ار هیرگما مرس،  تشپ زا یجاح یادص ِندینش

دروآ .

تفرگ ار میاج ، یجاح و متفر بقع هتساوخان .

دوب ایرو لباقم .حاالوا

مخز هک مدیسرت . شدیوگب یزیچ هک مدیسرت

اما دزیرب شمهب رتدب هک مدیسرت دوش. مخز یور

دیزرل شیادص و تفرگ ار ایرو یوزاب :

اباب ایرو -...

ار؛ یجاح وهن درک یم هاگن ارم حاالهن ایرو

دوب یمولعمان ی هطقن یور شهاگن .

دوب هدرشف مه یور ار شیاه بل ؛ تفگ یمن یزیچ

دیشک یم سفن رادادص ، ینیب .وزا

یم یدایز ارم شت ،حاال هظحل نآ مدوب هدز تشحو

شا هناخ هک یزور نآ زا یتح شعاضوا ؛ دناسرت

دیسر یم رظن هب رتدب مه دوب هدرک ناریو .ار

دز شیادص یجاح :

مرسپ -.

اما تفرگ مه ار ایرو یوزاب یکی نآ هلصاف وبال

شتسد ود ره و دز شسپ یبصع یتکرح اب ایرو

درک دازآ .ار

یکوش رد اه هظحل و دوب هدش مارآ طایح
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دندوب هتفر ورف بیجع .

مدیدن مرس  تشپ رگید ار یسک و مدنادرگرب .رس

دوبن مناخ جاح و لگهام و اضر زا یربخ .

ایرو تمس هب ًاددجم مرس یجاح یادص اب

دیخرچ .

ناج ...-اباب

مدنارپ اج زا ایرو یادص :

نم مرادن .-اباب

دیزرل یجاح یادص :

نکن اباب... نکن -...

تفگ نامحر هب ور :و

رایب بآ هکیچ .-هی

هدش رت کانتشحو ایرو هنیسی ی هسفق ِتاکرح

یادص و داتفا شتسد زا نامرف لفق . دندوب

اج زا ارم سرت اب مهزاب ، نیمز اب شدروخرب

تخادنا هیرگ وهب دنارپ .

عمج مدوخ ورد میاه بل یور مدرشف ار متسد

مدش .

یجاح دوب. یکانتشحو ِروج کی ایرو ِندزن کلپ

مه نیاراب ایرو و درب ولج ار شتسد هرابود

تشادرب بقع هب ور یمدق و دز شسپ .

مبنجب مدوخ هب درکوات مرایشوه شندش ،رود
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هدش کراپ یاه  نیشام غارس دوب هتفر هرابود .

مارآ مه دش، نیشام راوس مدید هک یا هظحل

نتفر . مدیسرت لبق، یقیاقد توق هب مه و مدش

ی هنیزگ شیاه مدآ و هناخ نیا زا شندش رود و

نامرف  تشپ هک یتیعضو نآ اب اما دوب یبوخ

ارم شندنام ی هزادنا هب مه شنتفر دوب، هتسشن

دناسرت .یم

مدمآ مدوخ اه،هب کیتس ال غیج یادص .اب

 تساوخ یم یسکره ؛حاال مراذگب شیاهنت یمندش

یتیمها هچ دنک! دنک، شدوخ شیپ یرکف ره

؟ تشاد

*
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یور مدوب هدش هلا چم نم، و دنار یم کانتشحو

نوریب هناخ زا نآهک زا لبق رخآ، ی هظحل . یلدنص

مدوب هدش نیشام راوس و هدناسر ار مدوخ دور، .

هتساوخ و هدز شیادص یراب دنچ تکرح ِنیح

 هتساوخ هب یهجوت چیه اما دنک فقوت هک مدوب

دوب هدادن ناشن میاه .

قح دوب؛ دوهشم شا هرهچ رد تینابصع راثآ زونه

رگا دیاش دوب؛ هدینشن یبوخ یاه  فرح ، تشاد

زا یرت  کانتشحو یاهراک ، مدوب شیاج مه نم

شتاقلعتم و اضر هب ندز  بیسآ و دمآ یمرب متسد

دوب شنیرت .مک

هک مدید یم نوچ ؛ منیشنب تکاس متفرگ میمصت

متسشن سپ . دنار یم رتدب یممنز، شیادص راب ره

یب و متخود مشچ شخر مین وهب ما یلدنص یور

دلب نیرفنو نعل هچره ملد، ورد متخیر کشا ادص

مدرک اضر ِراثن ار مدوب .

چیه هک شدوخ . دروخ یم گنز کیدنب شا  یشوگ

متشادن تأرج مه نم یمنداد، ناشن یشنکاو
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میوگب یزیچ .

اهنت و دوب هتفرگ شیپ رد ار شا هناخ ِریسم

نیا ، متشاد ار شیوزرآ هظحل نآ نم هک یزیچ

ِساسحا مناد یمن . میسرب هناخ هب سملا هک دوب

هتفرگ شتآ ملد ؛ میوگب دیاب روطچ ار ما هظحل نآ

هک مدوب هدینش لگهام زا راب اهدص . شیارب دوب

دنشاب مه رانک یعمج ره رد رگا اضر و ایرو ،

نآ .زا دننارذگب هعفارم و اوعد نودب تسا لا حم

زا دعب ایرو هک مدوب هدید یراب ود_هس ، هتشذگ

یزور حلاو هچ دراد، اضر اب هک ییاه  ثحب

هک متسناد یمن ًاقیقد تقو چیه اما یمدنک ادیپ

یم نیاحلا هب هک دنیب یم هچ و دونش یم هچ

ِشوگ واب هدید مدوخ ِمشچ ،اب زورما و دتفا

اضر یاه هلمج و ادص وحاال، مدوب هدینش مدوخ

منداد رازآ حِلا ورد دندوب مرس رد زونه .

یادص دوب لا حم هک دنار یم دب یردق هب ایرو

نم .و درواینرد ار اه هدننار ِداد اهو نیشام قوب ،

یاج ات هک دوب نآ یور اه هظحل نآ مزکرمت مامت

ِساوح نامه مهاوخن هک منامب شنکاو یب نکمم

دنب اما میاه  کشا منک. ترپ مه ار شا  همین و هفصن

مدرک یم تالش طقف دوب. هتسکش ملد ؛ دندمآ یمن

ولگ رد ار مقه قه و مزیرب کشا ادص یب هک
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منک تکاس .

شا هناخ ِندید اب هک دناد یم ادخ دعب، یقیاقد

رد داد اج هک ار نیشام دش. مبیصن یشمارآ هچ

زونه و مدش هدایپ شدوخ اب نامزمه ، گنیکراپ

تفگ هک میدوب هدیسرن روسناسآ :هب

هنوخ ورب مریگ یم سنا آژ تارب -.

شهاگن ریحتم تامو دوب. هتفرگ یروجدب شیادص

یور شنامشچ درک. یمن مهاگن الً صا اما مدرک

ِکقاتا نآهک ِضحم وهب دوب روسناسآ رگشیامن

یب و دش راوس دش، فقوتم گنیکراپ رد روسناسآ

تشاذگ یم اج ارم ، مدیبنج یمن مدوخ هب رگا کش

تفر یم !و

یم باال روسناسآ ،اب میتشاد هک تدم نآ ِمامت

رگید درک. یمن مهاگن اما مدرک یم شهاگن ، میتفر

اما دوبن یربخ تینابصع ِکانتشحو عالمئ نآ زا

دوب مهرد شتروص یروجدب .

هک یزور  نامه لثم منک؛ شلغب تساوخ یم ملد

ار شرس ، مدوب هدمآ شا هناخ هب راب نیلوا یارب

یم ملد . مناوخب رعش شیارب و مریگب شوغآ رد

یلیخ اما منادرگرب شتروص هب ار شمارآ تساوخ

ار شا هناخ یاهرد یتقو دوب هدش هبیرغ و رود

تفگ نامندش دراو ِضحم وهب درک :زاب
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مریگ یم سنا .-االنآژ

یکیرات نآ رد ار مهاگن و مداتفا هار شرس ِتشپ

مدناخرچ قرب ِدیلک ِندرک ادیپ یارب ،.

یعم ال قیاقش #
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ِسمل یارب مناتشگنا ،زا دندشن قفوم هک منامشچ

ِدروخرب ِضحم وهب متفرگ کمک اهراوید

لقادح و شمدرشف قرب، دیلک اب مناتشگنارس

هک یرون نآ ورد مدرک نشور ار ورهار ِتمسق
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دوب هدرک نشور یدودح ارات شا هناخ ییاریذپ ،

متفر کیدزن ًاروف و شمدید تسد هب یشوگ .

ِزکرمت یب ِتکرح اراب شنیبطاخم ی هحفص تشاد

واب مدرک زارد تسد نم، و درک یم در شتشگنا

متفگ شناتشگنا ِنایم زا یشوگ ِندیشک نوریب :

ایرو مورب ییاج ماوخ یمن .-نم

ملد نم، و درک مهاگن هاتوک و دروآ ارباال شرس

هنامحر یب روط نآ هک یمغ یارب دش هراپ رازه

دوب هدرک تام ار شهاگن .

نآهک ِضحم وهب شفرط هب مدرب ار مدازآ ِتسد

کلپ هک مدید ، دنتسشن شتسد یور مناتشگنا

ناکت میاه بل . درشف مه یور مکحم ار شیاه

و هتخانش ِسح نارازه اراب شمان و دندروخ

ملد داد، ناشن هک یشنکاو و مدز ادص ، هتخانشان

دروآ درد هب .ار

تفگ و دیشک بقع ار شتسد :

ورس .-ورب

؟ متفر یم روطچ الً صا ؟ متفر یم دیاب اجک

متفگ مارآ و طایتحااب :

منومب تشیپ ماوخ .-یم

تفگ شا هدش دیلک یاه  نادند ِنایم :زا

نومن -.
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متفگ و مدرک شهاگن راد هصغ :

و تدوخ رس تساوخ تلد رهبالیی هک -مرب

؟ یرایب تا هنوخ

داتسرف نوریب ار شسفن :

شابن ما هنوخ نارگن -.

دیزرل میادص :

متدوخ ِنارگن -.

تفگ یمحر یب :اب

شابن ممدوخ ِنارگن -.

یم یگبیرغ ارچ نم ؟اب دوب هدش دب ارچ نم اب

درک؟

ِرسپ ،زا شتفم یاه  فرح اب هک اضر هب تنعل

هک دوب هتخاس الیی ویه ، شیپ ِتعاس دنچ ِمارآ

متشاذگ ار شا  یشوگ . مدوبن شفیرح مه نم

متسد ود ره ، متفر رت کیدزن یمدق و زیم یور

متفگ و شیاه  تسد یور مدناشن :ار

مزیزع ... ایرو -...

مدنارپ اج زا شدایرف :

وت؟ یمهف یمن هگم فرح -

مداد ناکت رس طقف . میوگب یزیچ تشاذگن مضغب

ممهف یمن فرح "هن؛ ."هک

مارآ و دوب سمتلم نیاراب شنحل :
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نیااج نومن ورس. تسین بوخ .-حملا

نآ زا تشاد مه زاب شا هنیس ی هسفق ِتاکرح

یروجدب ملد . تفرگ یم هلصاف لا مرن تیعضو

و مدرک اهر ار شیاه  تسد . دیپت یم شیارب تشاد

شمدیشک شوغآ رد اباهم .یب

هدید مشچ هب ار شا  یسک یب و ییاهنت ، بشما

منک شرتاهنت و مورب و مراذگب هک یمندش . مدوب .

شوغآ رد یارب نم ِناتسد و دوب گرزب شا  ییاهنت

کچوک شندیشک .

و مناوزاب ِنایم شمتفرگ تفس و متخیر کشا

ردق نآ و مدرک هسوب ِقرغ ار شتروص و رس

مارآ هرابود ، شرادادص یاه  سفن هک متشاد شهگن

 یزیچ نیلوا ، متفرگ هلصاف هک ششوغآ .زا دندش

دوب شراصح یب اما تام ِهاگن مدش شهجوتم .هک

کارتشا هب نم اراب مغ نآ تساوخ یم رگا

مدوب شیاریذپ هن، هک ارچ ؛ دراذگب .

دندیزرل شیاه :بل

ورس -.

شتروص ِفرط ود مدناشن نیاراب ار متسد ود :ره

ورس؟ ِناج -

دوب هتفرگ نکمم ِلکش نیرتدب هب شیادص :

ینیبب یلکش نیا ور نم ماوخ یمن -.
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مدز دنخبل ، میاه  هنوگ یور کشا ِتارطق ِدوجو :اب

مراد تسود ور تاه لکش همه .-نم

تفگ یتقو دوب نیگمغ یدایز شنحل :

یشاب هتشاد تسود ور یکی نیا منود یم دیعب -!

یعم ال قیاقش #
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یمی مال ِراشف دوب، مناتشگنا ِنایم هک شتروص هب

متفگ و مدروآ :

مارب یمنهنک یقرف ، مراد تسود ور تدوخ -نم

لکش ره ؛اب یشاب حیلا هچ و لکش هچ وت هک

مراد تتسود حیلا... ره .ووت

هلصاف بال اما درک مهاگن فرح یب ار یا هیناث دنچ
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دیشک ار شیاه بل دش. کالهف شهاگن ، شدعب

مه یور ناشدرشف و ناهد لخاد .

مهاگن هک مدرک شراداو ، شرس ِنداد تکرح اب

متفگ و :دنک

ماهاب نزب فرح -.

درک اهر ار شیاه :بل

یمنهنک ممورآ ندز  فرح -.

مدیسرپ شنامشچ هب هریخ :

یمهنک؟ تمورآ یچ -

دیدزد ار شهاگن :

وت ِنتفر -.

هک دوب یزیچ نیا رگا . مداد تروق ار مضغب

متفر یم دنک؛ شمارآ ًاتقیقح .

ملد ، مورب رگا مدوب نئمطم ار؛ شتروص مدرک اهر

تشاد مه مندنام ًارهاظ یلو دنام یم اج ششیپ

ایرو و متشادرب بقع هب یمدق یمداد. شرازآ

ِنایم شنتشاذگ و چییوس ِنتشادرب واب دش مخ

تفگ ، مناتشگنا :

هنوخ .-ورب

دیزرل میاه :بل

ایرو -!

تفگ هناعطاق و یروتسد :
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ورس ورب حاال نیمه -.

و دوب هداتسیا ملد اما دنتشاد نتفر ِدصق میاهاپ

تفگ هدنامرد و مارآ نیاراب، ایرو :

هتفا یمن یبوخ یاقافتا ، ینومب !-هگا

؛ مدرک شهاگن یلا وس درک. مجیگ شفرح

؟ دوب هچ بوخ ِتاقافتا ِنداتفین زا شروظنم

هب هتساوخان . تفر زیچ کی تمس هب طقف منهذ

مرس رد هک یا هقرج و مدرک هاگن شیاه  تسد

ارباال مهاگن ددرم دش. رت گنررپ دوب، هتفرگ لکش

شتسد دش؛ هبراک تسد نیاراب، ایرو و مدیشک

متیاده بقع هب وردحیلاهک هناشما یور تسشن

تفگ درک؛ :یم

!-ورب

یتقو تسا تسرد دح هچ ات مسدح متسناد یمن

متفگ هناعطاق و میاجرس مداتسیا مکحم :

یمنمر -.

دوب شنامشچ ِنایم درد، و اهوربا نیبام ، مخا

تفگ یتخس ،هب شضبقنم ِکف نآ اب یتقو :

ورب یممگ تهب یتقو -...

مدرک عطق ار شفرح :

یمنمر"ه " شباوج -.

ار شسفن درک. زاب ریخأت واب تسب ار شیاه کلپ
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تفگ و داتسرف نوریب هب یگف :ابکال

یزابجل یارب تسین یبوخ ِتقو .-االن

متفگ یمارآ :هب

منک یمن یزابجل -.

تفر باال ًاددجم شیادص :

تا هنوخ ورب ورس. تسین بوخ حملا .-نم

دیاش باال؛ مدرب ار میادص مه نم ارچ مناد یمن

ما هتفرگ ار ممیمصت شمنامهفب هک دوب نآ یارب :

یمنَر -...

اب هک مدوب هتفگن زونه یمنمر"ار " ِرخآ " میم "

میاهوم ِنایم دش گنچ شناتشگنا ، عیرس یتکرح .

دنت هب درک عورش مبلق و دیشک کیدزن ار مرس

دیسرپ و مدرک شهاگن تام . ندز  ناما یب :و

هن؟ یمنیر. -هک

هب تشاد مسدح . میوگب هچ متسنادن رگید

یارب تساوخ یم االً متحا یمدش؛ لیدبت تیعقاو

هب ارم دتسرفب رتدوز ، دناسرن نم هب یبیسآ نآهک

زا تشاد عاضوا ما یراشفاپ وحاالاب هناخ

یمدش جراخ شلر .تنک

مبلق . تسا مراظتنا رد هچ متسناد یمن ًاتقیقح

لفق ایرو هک ییاه  هظحل نامه توق هب تشاد

لکشدب و دنت اضر، ِنیشام هب دیبوک یم ار نامرف
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.یمدز

هب ار تینابصع عالمی تشاد مه زاب شتروص

نیاراب و دیشک بقع ار مرس . تشاذگ یم شیامن ،

تفگ لا صیتسا :اب

یمنیر !-هک

درد نیا لمحت زا منامشچ و دوب هتفرگ درد مرس

یور تسشن شرگید ِتسد . دندش عمج هک دوب

اهر ار میاهوم ، مندیشک کیدزن اب نیاراب و میولگ

درک .

اب سامم تسرد متروص و داتفا متسد زا چییوس

هک ییاه  سفن مرُه .حاال تفرگ رارق ایرو ِتروص

مدرک یم سح متروص یور ار دندوب هدش هاتوک .

میولگ ِرود درک تفس ار شناتشگنا :

یمنید شوگ فرح -!

هب زیچ همه هظحل نآ الً صا . تشاد مغ شنحل

تشاد مغ یمضه لباقریغ و بیجع زرط .

دمآ کیدزن شتروص .

بل . مدوب هداد تسد زا مه ار ندز کلپ ِناوت

دش فقوتم میاه بل هب کیدزن ییاج شیاه .

یمن دوب. هدمآرد شزرل هب دایز ضابقنا زا شکف

مدز."و شیادص تیعضو نآ رد ارچ مناد "

راد."ی"ار هصغ ،"ر"ار متفگ ینارگن اراب شمسا
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درد اراب شمسا رخآ "ا" زونه و لصاتسم

ِدرد نآ و درب نیب زا ار هلصاف هک مدوب هدیشکن

ِناج دوب،هب هدشن ادا هک شمان یاهتنا ِفلا

تسشن مدوخ .

سح ار یا هسوب نم هک ارچ ؛ دسیوبن ار میاه بل

ار شتکرح زونه و درد و دوب درد طقف . مدرکن

دیشک بقع هک مدوب هدرکن مضه .

یکشا  هرطق ، تسشن منامشچ یور هک شتام ِهاگن

ار کشا هرطق نآ . دروخ رس ممشچ ی هشوگ زا

هک مدید درد،و هن متخیر ایرو حلا یارب نم

بل و درک تکرح روطچ هرطق نآ ،اب شهاگن

دیزرل روطچ شیاه :

دیشخبب ورس... دیشخبب -...

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

ایسناتروه :

#301
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یم سح هک ، دندوب یگدنز رد ییاه  هظحل کی

زا تسد یتقو دنچ کی تسا رارق مغ یدرک

اما ؛ ینیبب ار یگدنز ِشوخ یور و درادرب ترس

ییامندوخ ، تردق اب ردق نآ و تشگ  یمرب هتفرن

شسح بقالً هک ینآ یدرک یم یخلا هک درک یم

هدوبن مغ الً صا ، یدوب هدرک !

هب یمدش و دوب نیمه نم یارب مه بش نآ

ار مبلق ایرو ِهاگن روط نآ یتقو میوگب تأرج

سح ار ما یگدنز ِمغ نیرت  گرزب نم درک، هلا چم

مدرک .

هیرگ متساوخ . دیکرت ملد ، تفگ هک "ی دیشخبب اب"

ی هزاجا میاه  کشا هب متساوخ منک. راهم ار ما

مزیرب شمهب رتشیب ادابم هک مهدن ندش یراج

و یمدز مشتآ دنام، یم مناج رب رگا مغ نیا اما

میاه  کشا اب شندرک هیلخت زج متشادن یهار .نم

ار ایرو ندش  هکوش مشچ ،هب تسکش هک مضغب

مقه قه هک مناهد یور مدناشن ار مناتشگنا . مدید

مدشن قفوم اما منک تکاس .ار
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شندب ِفرط ود و ادج منت زا ایرو ِناتسد

ِهاگن نآ و تفر بقع هب یمدق دش. نازیوآ

دز شتآ ار ملد شتام .

و مدرب نیب زا ار هلصاف ًاروف و مداتسیا فاص

منازرل یاه بل و دنتسشن شناوزاب یور مناتشگنا ،

یب هیرگی ِنایم هلصاف وبال دندناوخ ار شمان

متفگ ، مدوب شراتفرگ هک یناما :

تحاران نک... مهاگن . ایرو متسین تحاران -نم

متسین ...

مناتسد تشپ و مدرک ادج شناوزاب زا ار مناتسد

متفگ و مدیشک مسیخ یاه کلپ یور دنت و دنت :ار

منک یمن هیرگ هگید ... نیبب نک... ماگن -...

نآ و یمداد مرازآ یحاضتفا ِروج کی شندزن کلپ

تشاد ، متروص یور دوب هدنام هریخ هک یهاگن

؟ شیارب مدرک یم هچراک درک. یم مبوذ

بشما مناتسد زا رگا ؛ مدرک هاگن میاه  تسد هب

مدیشخب یمن رمع کی دمآ، یمنرب شیارب یراک

ار مناتسد .

متفگ و شمتفرگ شوغآ رد دوجو ِمامت اب :نیاراب

میآ یمرب شسپ زا .-ام

و مداد تکرح شتشپ ، هنارگ  شزاون ار مناتسد

متفگ :
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یروج نیا میراذ یمن هگید . مینک یم شتسرد -ام

هشب .

یمداد مرازآ رتدب شتوکس و تفگ یمن یزیچ چیه .

نامز و نیمز زا ملد هکلب اضر، زا ملد هن هظحل نآ

و ایرو و نم هب اهزیچ یلیخ یگدنز دوب. هتفرگ

دوب؛ هدیمهفن ار ام یسک دوب. راکهدب ام لا ثما

دوبن دلب ار ام یسک .

متفگ :

دعب هب نیا .زا هشب یروج نیا هگید مراذ یمن -نم

ره تحت ؛ یراد ور نم وت . تسه تهب مساوح

یهار ًامتح ووت نم . یراد ور نم یطیارش

حلا نیا تقو چیه هگید هک مینک یم ادیپ شارب

مینکن هبرجت ...ور

هچ مدیمهف یمن هظحل نآ میوگب رگا تسین غورد

ار مناد یم هچره متساوخ یم طقف . میوگ یم

دنک شمارآ هلمجاه زا یکی هکلب میوگب .

؛ تفگ یم منورد ی هدید  بیسآ ِورس ار اه فرح

ِراظتنا رد رمع کی شدوخ هک دوب ییاه  فرح

هلمجاه نیا ام ِنایفارطا دوب. هدرکرس ناش  ندینش

دندوب راکهدب ام هب .ار

یم ایرو هب مهرس ِتشپ هک ییاه هلمج نیا نم

یاه مدآ زا مدوخ ِتاروصت رد اهراب ار ناش  متفگ
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ِمدآ نآ متساوخ یم وحاال مدوب هدینش یضرف

دنک مارآ ار ایرو شیاه هلمج هک مشاب یا یقیقح .

****

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#302

ی هحفص یور ار تعاس یتقو و دوب دادماب ود

مدش هکوش ، مدناوخ ما یشوگ .

ِنایم نم ِناتشگنا و دوب میاپ یور ایرو ِرس

شیاهوم .

مدرک هاگن ایرو وهب متشاذگ رانک ار یشوگ .

یم سح هک یردق نآ ؛ مدوب هدرک شمارآ تخس
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مرادن رناژییا چیه رگید مدرک .

دنتفرگ یم ،حتلا مناتشگنا ِتکرح اب شیاهوم .

ناش،هب  مدنار یم پچ ،هب مدرک یم ناش فاص

ناش مهب دعب، یتاظحل و ناش مداد یم حتلا تسار

متخیر .یم

ار مناتشگنا تاکرح ، شیادص دعب بلاهو تکرح

درک فقوتم :

ورس -.

رد نیاراب و مدرک ادج شیاهوم زا ار مناتشگنا

مداد ناش  تکرح شیاهوربا ِدادتما :

؟ مناج -

تفگ و تسب ار شیاه کلپ :

تسین مدوخ ِتسد ندوب .-دب

"و دیشخبب زا" دعب هک دوب هلمجیا نیلوا نیا

شدوب هدروآ نابز هب ممان ِندز ادص .

شیاه حتلا ِمامت ، شمدوب هتفرگ شوغآ رد یتقو

هدیشک رجز شدب حِلا یارب و هدید کیدزن زا ار

دوب رارق دوب، هتفرگ مارآ هرخ وحاالهکباال مدوب

متساوخ یمن دنک. هلا چم ار ملد شیاه هلمج اب

مج متساوخ یمن . مهد شلیوحت ار ملیفاه گولا ید

متساوخ یمن . مروایب نابز هب هبملُس _ هبملُق الِت

مه متساوخ یم طقف " یتسین دب "وت میوگب
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متفگ یتقو ار وا مه و منک مارآ ار مدوخ :

منومدوخ ِتسد . میدوب دب ییاهاج هی همهیام -

هدوبن .

دوب هتفرگ یروجدب شیادص :

مدوب دب اهاج یلیخ ؛ مدوبن دب ییاهاج هی .-نم

نیا و شیاهوم ِنایم مدیشک ار مناتشگنا هرابود

مه نم ار؛ شلا ح مدیمهف یم ، متفگن یزیچ راب

نآ ،اب نامرهش هب رفس نیرخآ زا دعب یتقو

یمدآ نیرتدب مدرک یم سح ، مدوب هتشگرب عاضوا

مسانش یم ما یگدنز رد هک متسه .

تفگ و مدرک فاص ار شیاهوم :

نوا . ییادتبا موس ای مود دیاش ؛ مدوب کیچوک -

یمن شهب مروز درک، یم متیذا اضر یتقو اه عقوم

لیماف یاه هچب داد. ملوه یروجدب راب هی . دیسر

دموینرب متسد زا یراک نیاهک . ندوب عمج همه ،

هشیمه نوا، زا لبق دش. مومت مارب نورگ یلیخ

نیاراب اما یجاح شیپ مدرب یم ور شتیاکش

متفگن یزیچ .

داد همادا شدعب و درک ثکم هظحل دنچ یارب :

نوشهگن طایح وت . تشاد کدرُا  هجوج اتدنچ اضر -

متشگرب هسردم زا هک شرهظ ادرف . تشاد ،یم

متشک رجآ اب ور شاه  کدرُا .
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شیاهوم ِنایم مناتشگنا . داتسیا تکرح زا متسد

درک هفاضا ایرو و دندش فقوتم :

ِنتشک یارب مدیشک هشقن ، هسردم وت زور -لک

هک یا هظحل نوا الًزا صا . شاه  کدرُا  هجوج

رجآ هک یا هظحل دز،ات ور نم عمج وت یروجنوا

وحِلا مشخ ،هی هجوج نیلوا رس وت مدز ور

تفر مشخ نوا شدعب . مدرک یم هبرجت ور یدب

ور شاه  هجوج هسات زور نوا . مدش خیلا راگنا و

مه راختفا مدوخ وهب دش مومت ممشخ ؛ متشک

ًاصوصخ منزب اضر هب یبیسآ متسنوت هک مدرک یم

یلیخ ملد ، مدید ور شلا وح دیمهف هک یتقو

زور نومه یارب طقف مشوخ حِلا اما دش کنخ

ریوصت . دشن بوخ نم حِلا هگید شادرف دوب.زا

مدب مدوخ دوب.زا مرس وت شا همه اه کدرُا  هجوج

دوب هدموا .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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یکاندرد فارتعا ، شفارتعا ! میوگب هچ متسناد یمن

منهذ ی هتفشآ ِتاملک ِنایم زا ات متشگ هچره دوب.

هب مهد لیوحت و منک ادیپ ار یبسانم هملکی ،

یراک مه مناتشگنا زا یتح . مدشن قفوم ایرو،

دماینرب .

دوبن یمک ِدرد ، شدرد ؛ مدوب هتفر ورف رکف .هب

یراب نیلوا دوب؛ هدرک فیرعت ار شراب  نیلوا ایرو

شدوب هتفگن یسک یارب هبحلا ات دیاش .هک

هدیمهف هک یراب نیلوا ؟ دوب یک مراب نیلوا نم

مدوب ایرو زا رت گرزب یمدنک؟ ممارآ درد، مدوب ،

هدش میاوعد نامام سهلا.اب هدزناپ _ هدراهچ دیاش

اب دوب هتشاذگن مدوب هدرک شسامتلا هچره دوب.

دهشم یودرا مورب هسردم .

ایرو یارب شنتفگ هب مدرک عورش ارچ متسنادن :

ور ماپ یگلا س هدفه ات نم اما هشن ترواب دیاش -

موس . مدوب هتشاذن نوریب مه نومرهش زا

دهشم یودرا هی هسردم هک مدوب ییامنهار
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مدرک سامتلا منامام هب ردقچ ره دوب. هتشاذگ

عقوم نوا . تشاذن هک تشاذن مرب، منم هک هراذب

هیروج هچ و هیچ ترفاسم متسنود یمن الً !صا

رفس میرب میاوخب هک دوب هدموین شیپ مه .هیراب

؛ تفر یمن راب ریز و دوب نتفر رفس فلا خم منامام

یارب هک ماباب مدوب یضار یتح نم هک یردق نوا

اب هربب یزور دنچ ور نم ، هگید رهش یمهر راک

شسامتلا ردقچ ره سلا نوا !خالهص شدوخ

هیرگ و ماباب مدز گنز . درکن هک درکن لوبق ، مدرک

نوا یلو هنک یضار ور نامام متساوخ و مدرک

کشا ملعم و مظان و ریدم شیپ . تسنوتن مه

زا ور نم ی هزاجا هدش روط ره هک متخیر

.خالهص ندشن قفوم مه نوااه اما نریگب منامام

هگب مدوب یضار نم مرب. رفس نوا هب تشاذن هک

ود یتح رفس هی لوق شدوخ ضوع رد اما ورن

شوخ مه ور ملد یتح اما هدب مهب ور هزور

متفر یتقو ، نداتفا هار هچباه هک یزور . درکن

نتفر اه یموس هیاپ همهی ًابیرقت مدید و هسردم ،

همهی و هنوخ متشگرب . تسکش ملد یلیخ

هنوخزپشآ وت . مدرک خیلا نامام ِرس ور میتحاران

و دوب هنوخزپشآ وت مه ارفا زاگ. یاپ و دوب

متفگ نامام وهب مدز داد ، دروخ یم بآ تشاد
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هک دوب مداد یادص .زا مرادن شتسود هگید هک

تسکش و داتفا شتسد زا ناویل ، دیسرت ارفا .

ور ماپ طایتحااب منک. دنلب ور ارفا هک متفر

هظحل هی منود یمن اما متشاذگ اه هشیش ِنویم

هکیت ور مراذب ور ماپ تساوخ ملد هک دش یچ

مدیمهفن الً صا دوب. هداتفا ماپ ولج هک یا هشیش

ِرکف هی ِدح رد طقف هتساوخ نوا دش. یچ

ماپ هک دوب یوق ردق نوا اما دوب. بیرغ و بیجع

شلوا دیاش . هشیش ور شمتشاذگ و مدرک دنلب ور

مدوخ یخِلا هب منک. هجوت ِبلج تساوخ یم ملد

تبحم و هجوت یروج نیا و یمدش مخز ماپ

هک مدرک ور راک نیا دیاش . متفرگ یم ور منامام

،هی مدیشک هک یدرد نوا اما هزوسب مارب شلد

ور ماپ هک یردق نوا درک؛ ممورآ یبیجع روج

هشیش هکیت نوا ور مداد راشف رت مکحم !

ِریوصت ات مداد ناکت رس و مدرک زاب ار میاه کلپ

چیه ِتحت مدوبن رضاح منک. وحم ار اهزور نآ

هرابود ار مناتشگنا . مدرگرب اهزور نآ هب یطیارش

شیاهوم ِنداد یزاب ایرو؛ یاهوم ِنایم مدیشک

متفگ درک. یم مارآ مه ار مدوخ :

ممورآ درد هک مدیمهف مکمک زور، نوا زا دعب -زا

مه ور مدوخ هب ندز  بیسآ ِلد یلو یمهنک؛
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درک یم ما هراچیب شدعب ِنادجو  باذع و متشادن .
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هیکت ار مرس نیاراب و متسب هرابود میاهار کلپ

متفگ و هپاناک ی هتسد هب مداد :

وت هک یرخآ یاه سلا نوا اما هشن ترواب دیاش -

ملد یمدش، ماوعد منامام اب یتقو ، مدوب هنوخ

یم ییاهزیچ هنک. دنلب مور تسد تساوخ یم

یم شهب کیدزن منک. شیبصع رتدب هک متفگ
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مور تسد تقو چیه اما هشب کیرحت هک مداتسیا

ِندرک مورآ یارب مدیمهف یمن نم و درکن دنلب

مرس هب کانتشحو ِرکف یلک منک. یچراک مدوخ

ِندیشک هب مدرک یم افتکا اه تقو رتشیب اما یمدز

نودند ای راوید هب مرس ِندیبوک ،هب ماهوم

ماه بل ِنتفرگ .

مدوخ حِلا رد مدوب قرغ ردق نآ و تفرگ مضغب

دنلب میاپ یور زا ار شرس یک ایرو مدیمهفن هک

هناش رود دندش هقلح شناتسد یتقو طقف درک.

و مدناخرچرس بجعتم و مدرک زاب کلپ ، میاه

میاه هناش یور شتسد ِراشف .اب مدش شا هریخ ،

نیاراب،هب مرس و دیشک شدوخ ِفرط هب ارم

دز هیکت شا هنیس یور لبم، ی هتسد یاج .

دوب مارآ مشوگ ِرانک شیادص :

ینک فیرعت تسین !-المز

مداد همادا و متشادن ندش تکاس ِدصق اما :نم

یم خیلا میگدنز وت یسح ره یاج یتقو -حاال

رپ ور شاج هنوت یم هک هندیشک درد طقف هش،

مدش یروج نیا ارچ منود یمن الً صا نم ،هنک.

مدیسر نیااج هب ارچ منود یمن .

و درک رتشیب میاه هناش رود ار شناوزاب راشف

دیکرت مضغب .
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و ششوغآ رد هک داد هزاجا طقف ؛ تفگن یزیچ

موش مارآ هک یردق نآ ؛ مزیرب کشا ، شناوزاب ِنایم .

هچ . تسناد یم ار مدرد هک دوب بوخ ردقچ

هتشاد نداد حیضوت هب یزاین یبنآهک دوب بوخ

هک بوخ هچ . متخیر یم کشا ششوغآ ،رد مشاب

یم مه رانک ار رارق درک، یم نامرارق یب ایند رگا

میتفای .

دنب ار مقه قه هک دوب ما یشوگ یادص ِندش دنلب

شوغآ دوب،زا یرت  بسانم ِتقو رگا دیاش . دروآ

ما یشوگ ی هحفص ِندید یارب مدش یمن ادج ایرو

یارب دوبن یبسانم نامز بش،  همین زا عقوم نآ اما

ی هسفق یور زا ار مرس . دریگب سامت یسک نآهک

و مدرک ادج شبلق ِینتشاد  تسود ِنابرض و هنیس

مان ما یشوگ ی هحفص یور و مدناخرچ رس

شمان ،هب دیدرت اراب یتاظحل . مدید ار لگهام

متفگ ایرو هب ور ، شدعب و مدش هریخ :

هلگهام -!

ایرو تروص ِتلا ح رد یرییغت ، مداد هک یربخ اب

یشوگ هلصاف بال اما دش عطق سامت . دشن داجیا

یم دز. روش ملد . ندروخ گنز هب درک عورش

درذگ یمن هداس بشما ِتاقافتا زا لگهام متسناد .

راظتنا ادرف یارب هک دوب نیا شتیعقاو اما
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هب ! دادماب ِود ِتعاس هن مدیشک یم ار شخیبوت

ما؛ هتفر ایرو ِغارس نم، هک دوب هدید لا حره

هدز نوریب هناخ زا ایرو اب هک دوب هدیمهف ًامتح

نینچ زا درذگب هداس هک دوبن یمدآ لگهام و ما

؛ دروآ  یمرد ناش لد زا یزیچ ًامتح و ییاهراتفر

دوب هدرک باختنا شیارب ار یدب ِتعاس .اما
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لا بند دش، عطق هک ینامز ات مه ار مود ِسامت

میمصت نیرتهب ار ندادن باوج هظحل نآ . مدرک
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هک درک یم نامگ لگهام نیاراک اب دیاش . متسناد

اما ندز گنز زا دیشک یم تسد و ما هدیباوخ

،اب مدید هحفص یور هک ار شموس ِسامت

نم و تفگن یزیچ . ایرو هب مدش هریخ لا صیتسا

نیموس و درادرب تسد لگهام ِدوخ مدرک اعد

ار ما یشوگ ، دیسر نایاپ هب هک مه شسامت

شمراذگب ییاج متشاد میمصت و مدرک تنلیاس

 هحفص یور شمایپ اما دشاب مسرتسد زا رود هک

؟ یتسین هنوخ " دش رهاظ یشوگ "ی

هتفر دنکن . مدنام هریخ شمایپ هب یا هظحل دنچ

هب مدنام هریخ و مدرک دنلب رس هناخما؟ ات دوب

دیسرپ هک مهاگن رد دید هچ مناد یمن ایرو، :

؟ هدش یچ -

لگهام ِمایپ ِریگرد منهذ . مهدب متشادن یباوج

ایرو و دروخ گنز مناتسد رد یشوگ دوب. هدش

دیسرپ :نیاراب

یمنید؟ باوج ارچ -

 یشوگ ی هحفص ایرو،ات نامشچ زا ار مددرم ِهاگن

نآ یور تسشن متشگنا و مدیشک نییاپ ما

هگن واب مدرب ارباال یشوگ . گنرزبس ِنوکیآ

ِرانک رد ار لگهام یادص ، مشوگ رانک شنتشاد

مدینش نیگمغ ، ندوب راکبلط :
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ورس؟ ییاجک -

مهد یباوج هک نآ زا لبق و مدرک هاگن ایرو هب

داد همادا ،:

؟ تسین هدزاود نیمه تا هنوخ ِگنز هگم -

و مدرک توف نوریب هب ار هدشما سبح سفن

متفگ :

تسه -.

و تسا هناخما ِلباقم هک مدش نئمطم ، شلا وس اب

ار دوب هدیسرپ شمایپ رد هک یلا وس ، لگهام

دیسرپ ًاددجم :

؟ یتسین هنوخ -

تقیقح ِنتفگ زج متشادن هراچیا :

!-هن

دوب بجعتم شنحل :

؟ ییاجک -

رکف نیا وهب مدادن باوج شلا وس یکی نیا هب

تسا نم هناخی لباقم ، تعاس نیا ارچ هک مدرک !

مدینش وطالین ًاتبسن یثکم زا دعب ار شیادص :

بخ یلیخ -!

زبس مرس یور خاش ود ، هظحل نآ هک منئمطم

دنکن ؟ دوب شا هچ ؟ یواکجنک مدع و لگهام دش؛

رکف نیا ردق نآ ؟ دوب هداتفا مه یرگید ِتاقافتا
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مدیسرپ هک دش گنررپ میارب هظحل :نآ

؟ هدش یزیچ -

نآ یتقو و دوبن نتفر هرفط لها تقو چیه

مداتفا کش هب رتدب داد، برساال ِباوج هظحل .

ورپ هتفرگ یادص اب یتقو و مدز شیادص

تفگ ، شضغب :

-هلب؟

زبس یلبق یاه خاش نآ رانک مه رت هفاضا ِخاشود

دندش .

شندز هیرگ ریز و مدش شنارگن بیجع هظحل نآ

مبارطضا و ینارگن ِندرک لیمکت یارب دوب سب .

 یزیچ اهنت . دادن ار مباوج و مدز ادص ار شمان

دوب شا هیرگ یادص ، دیسر یم مشوگ هب .هک

یگدنامرد واب مداتسیا و مدش دنلب هتساوخان

متفگ :

هدش یچ وگب نکن؛ هیرگ -!

تفگن یزیچ اما دش گنرمک شا هیرگ یادص .

هب هظحل نآ و مدرک هاگن ایرو هب هتساوخان

متفگ هک دوب دایز لگهام یارب ما ینارگن یردق :

تسیب _ عبر هی . مایب ات نومب رظتنم نیشام -وت

هنوخ مسر یم هگید ی هقیقد .

مدیسرپ یدیکات ، دادن هک باوج :
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؟ هشاب -

یم هک مدوب نئمطم اما دادن ار مباوج مه زاب و

دنام .

یم مهاگن یلا وس ایرو ، مدرک عطق هک ار سامت

ما ینارگن یفرط زا اما دوبن نتفر هب ملد درک.

متسناد یم هک دوب ییایرو زا رتشیب ، لگهام یارب

هدش مارآ .

یعم _ال قیاقش #
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دهد ناشن هک متشگ یم هلمجیا ِلا بند هب متشاد

اب اما متسه شندرک کرت هب راچان ملیم الِف خرب

مارآ و درک تحار ار مراک ، شیاج زا ندش دنلب

تفگ هناتسود :و

.-ورب

یور وزا دش مخ هک مدرک شهاگن فرح یب

مفرط هب شتفرگ و تشادرب ار چییوس نیمز :

ورب میقتسم . شاب بقارم یلیخ یلیخ طقف -

هنوخ .

متفگ و مدرک هاگن چییوس هب دیدرت :اب

یمن رظن هب بوخ شلا دوب.ح هنوخ رد ولج -

هک مسرت یم ، دیسر ...

تفگ و مهد همادا هک دش نآ زا عنام :

مدش هجوتم -.

هب هک یچییوس و مدرک شهاگن ینادردق اب

متفگ و مدز سپ ار دوب هتفرگ مفرط :

هگا منک؛ یگدننار منوت یمن نیشام نیا اب -نم

یراد یزور  هنابش سنا یآژ هرامش ، فارطا ...نیا

درک عطق ار مفرح :

ورب نیمه .-اب

تشادن ناکما . مدش هریخ چییوس یور ِمرآ هب

مردپ ِنیشام . منیشنب نیشام نیا نامرف تشپ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

منیشنب شتشپ یبیخلا روط نآ ایرو لثم هک دوبن

ندیسر زا لبق ، مدنار یم نیشام نیا اب رگا نم ؛

ات راب دص ، دنیبن یبیسآ نآهک ِسرت هناخ،زا هب

متفر یم ندرک  هتکس ِزرم .

مرادن فراعت دمهفب هک "هن"؛ متفگ تیدج اب سپ .

و دیشک بقع ار شتسد و دش کالهف شهاگن

تفگ :

تمنوسر یم . میرب سپ -.

متفگ و مدوبن مه شداهنشیپ یکی نیا ِقفاوم :

یمندآ شیپ یلکشم مرب سنا ابآژ .-هگا

تفگ و درک مهاگن هریخ :

یمنید شوگ فرح بشما !-کالً

فرح یب . یزابجل وهن دوب تفلا خم مدصق هن

تفگ و مدرک شهاگن :

میرب -.

تسد نآهک زا لبق . متشادن یرگید هراچی ًارهاظ

شفرط ما،هب یرسور و فیک ِنتشادرب یارب مربب

هاگن هب داتسیا درک. شفقوتم متکرح . متفر

هب کت ِنایم ینارگن اراب مهاگن نم، و مندرک

زا یرثا چیه رگید . مدنادرگ شتروص یازجا ِکت

اما دوبن شا هرهچ رد تینابصع و مشخ نآ

تشاد مغ لبق، زا رتشیب شهاگن .
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مدیسرپ و شیوزاب یور تسشن متسد :

؟ یبوخ -

هک یا هظحل نآ تسرد و داد ار مباوج ثکم اب

زا "ار متسین بوخ "ای" مبوخ " متشاد راظتنا

تفگ ، مونشب شنابز :

دیشخبب -.

ود دناشن ار شتسد ود . مدرک مخا هتساوخان

مهاگن رد درک لفق ار شهاگن . متروص ِفرط .

و میوگب هچ متسناد یمن طقف ؛ دوبن یدارا متوکس

ار ما یداراریغ ِتوکس شا،  یدعب هملکی ایرو،اب

داد شک :

یسرم -.

درب یگناوید زرم ات ارم و تفگ هملک ود ؛ نیمه .

یادص نآ واب شناتسد ِنایم درشف ار متروص

تفگ شراد شخ طخو :

منک یم ناربج -.

ناش بات هک تشاد دایز سح یردق نآ شهاگن

مدرواین .

یگناوید زرم ات ارم ، یلبق هملکی ود نآ رگا

ما هناوید و در زرم زا ارم رخآ، هلمجی نیا ، دندرب

درک .

نیاراب هک مدوبن یضار دنک. سب هک مدز شیادص
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درادرب مغ نم رطاخب شهاگن .

بل ِتشپ ات هلمج رازه و مدز سپ ار شناتسد

تسد هلمجاه زا رتدوز ، میاه بل اما دندمآ میاه

دندش راک ...هب

****
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مدیسرپ و مدرک هاگن لگهام مهرد ِتروص :هب

؟ هدش یچ یمنیگ ارچ -

ِشیارآ . دیشک شنامشچ ریز ار شناتشگنا

هتخیر مهب یروجدب شتروص و شخپ شنامشچ

زا یمک ِتسد مه مدوخ متشادن کش هچرگ دوب.
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نآ دوب؛ رت بارخ لگهام عاضوا اما مرادن لگهام

شمشچ نم،هب یاهراتفر زا مادک چیه هک یردق

هدیسرپن یتح . دوبن زیگنارب لا وس شیارب و هدماین

ِکیدزن ارم ایرو هک مه یا هظحل ما؛ هدوب اجک دوب

رد دوب قرغ یردق نآ دوب، هدرک هدایپ هناخ

راب نیدنچ دوب. هدشن مندیسر هجوتم هک شدوخ

اتباال نیشام ی هشیش هب مدوب هدز هبرض یپایپ

جیگ ِهاگن یلاهک حرد و دیشک نییاپ ار هشیش هرخ

دوب هدیسرپ دوب، هتخود متروص هب ار شلا حدب و

؟ یدموا "!".

ِفرط وهب مدش دنلب میاج ،زا دادن هک یباوج

یارب منک ادیپ یزیچ متساوخ یم ؛ متفر هناخزپشآ

یچراپ و مدش هبراک تسد و شندروآ حلا ِرس

نامه ،رد متفر هک ییاریذپ هب . مدرک هدامآ تبرش

دوب یلبق ِتیعضو .

ناویل . مداد شتسد وهب مدرک رپ تبرش یناویل

هیرگ ریز ودز زیم یور شتشاذگ ، تفرگ .ار

یمدش مامت نارگ یدایز میارب اه یضعب ِندرک هیرگ

ی هنایم هک یلگهام دوب. نآاه زا یکی لگهام و

یم شیپ تردن وهب ندرک هیرگ اب تشادن یبوخ

لگهام . شا  ینیبب نتخیر کشا حِلا رد هک دمآ

هیرگ زج یشور اراب شت ال کشم ِمامت دوب دلب
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ینعم کی شی، حاال ِنتخیر کشا و دنک لح ندرک

یگدنامرد ؛ تشادن رتشیب !

متسشن شرانک ، هپاناک یور و مدز رود ار زیم .

ِناتسد و شتروص لباقم تفرگ ار شناتسد وا

شیاه هناش رود دندش هقلح .نم

بش نآ دوب هدش ینیگمغ ِبش بجع !

و دنک شمارآ یمک ، نتخیر کشا هکلب مدرک ربص

متفگ دش، هتساک هک شیاه هیرگ ِتدش :زا

ینزب فرح مارب شاک -.

گرب دنچ . دیشک نوریب مشوغآ زا ار شدوخ

وهب مدیشک نوریب زیم یور هبعجی لا،زا متسد

یبنآهک و درک کاپ ار شتروص . مداد شتسد

تفگ دنک، مهاگن :

هچبی هی اب مراد راگنا . هگید مدش هتسخ -

هلای سراهچ هچبی هی منک. یم یگدنز هلا سراهچ

مهفن نوبز .

؟ دوب هدش شیاوعد اضر ؛اب مدرک مخا

متسناد یم . دهد همادا شدوخ ات مدرک ربص

شنداد حیضوت رتشیب رد یریثأت مندیسرپ لا وس

هن رگا . تفگ یم ، تشاد نتفگ هب لیامت رگا . درادن

دوب هدیاف یب نم ِندیسرپ لا وس ،.

؛ مدوب فرط رگید یلگهام ،اب راگنا بش نآ اما
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ساوح یب هک یلگهام درک، یم ضغب هک یلگهام

هک یلگهام ، تخیر یم کشا هک یلگهام دوب،

یمداد حیضوت !

ور یزاب هچب نیا هنک مومت متفگ شهب رابدص -.

ربص ردقچ هگم نم یمنهر. ششوگ وت فرح اما

نمه رانک رفن ود نیا تقو ره ؟ مراد لمحت ،و

هبرگ و گس لثم ندلب طقف . ننکن اوعد هلا حم

هشیش وت ننکب ور هیقب نوخ و نرپب .مهب

ندرک کاپ زا دعب لگهام و مدرک شهاگن فرح یب

داد همادا شیاه مشچ ِددجم :

ندرگ هزادنا یم ور ریصقت یممگ، یزیچره رابره -

روعشیب تردارب الً صا هگب تسین یکی ! ایرو ،

هگید ادخب . نکن ؛وت شاب لقاع وت ! قمحا ِتردارب

ورس هدیسر ماجنیا .هب

یعم _ال قیاقش #
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مناشن ار شا هناچ ریز ییاج ، شنازرل ِناتشگنا اب

تفگ و :داد

اتود ره ؛ تسین راکهدب ششوگ مه یجاح -

اهنت لبق، ِیرس ! هگید نتفر شدوخ هب شارسپ

مه رانک راذن ور اتود نیا متفگ . شغارس متفر .

نوا راب ،هی هاوخب ور نیا راب هی تاه  ینومهم وت

هب ِمتخ هلئاغ تسین رارق هشیمه متفگ ور. یکی

 یزاب هبرگ و گس نیا زا یکی وت . هشب ریخ

ِریز اما نرآ؛ یم مه ِرس هیبالیی ننز یم نوشاه

تفرن هک تفرن .راب

تفگ و درک تشرد ار شنامشچ :

ور مه تشوگ هگا نم یارسپ تفگ مهب تشگرب -

نزادنا یمن رود ور هگیدمه نووختسا ، نروخب !
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ینم ؛ دنیبب نم زا یشنکاو االً متحا هک درک ربص

متروص یازجا ِنتفر مهرد رتشیب مشنکاو اهنت هک

تفگ و درب ارباال شیادص :دوب.

نیا . ندیدن هب هدز ور شدوخ ای هروک منود یمن -

یم مه شیتآ مهور نوختسا ، هتفیب شاپ اتود

هیچ یارب یجاح ِراکنا همه نیا منود یمن ننز؛ .

ِرانک اتود نیا ِنتشاد هگن هب هراد یرارصا هچ

یمندآ رد ردارب رفنود نیا زا اباب !مه.

صرح اب روط نآ هک دوب شبطاخم یجاح راگنا

تفگ :

یمندآ . ناجاقآ یمندآ -!

شمارآ وهب شتسد یور متشاذگ ار متسد

تفگ و دیشک سپ ار شتسد اما . مدرک شتوعد :

فرح اضر اب متسشن مدش، دیماان هک یجاح -زا

رخآ یرس نیا اما مدز فرح شاهاب رابدص مدز.

هگا هک مدرک شدیدهت . مدوب یدجرت یتقو ره زا

نوشطاسب و دنب هشاب نیا ینومهم رخآ هرارق ،

ی هنوخ یاه  ینومهم وت مراذ یمن مه ور ماپ هگید

وت هیترفن ِ مخت هچ نیا منود یمن نم . یجاح

بغلا ِلیف هی ِدق هک هنوش هچ . اتود نیا ِدوجو

هلا سود نش یم نسر یم هک مهب اما . نراد نس !

هک یلا وس ِندیسرپ یارب مدید بسانم ار تیعقوم
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متفگ شمدید هک تکاس و دروخ یم لوو مرس :رد

یدیسرپ ؟ اضر یاه  فرح یاپ یتسشن -حاتاال

هیچ؟ شدرد

داد باوج ، هدیسرپن ملاار :وس

مدیسرپ رابدص -.

مدش هریخ شیاه بل :هب

یمهگ؟ یچ بخ -

تخادنا باال هناش :

خاش ، یونشب هک دالیلی تشم هی . ترپ و ترچ -

شاهراتفر طقف هک یمهگ ور نیااه اما ! یرآ  یمرد

مدیمهف هگید یکی نم هنرگو هنک. هیجوت ور

هیچ شدرد !

دندروخ ناکت ووال لوه اب میاه :بل

هیچ؟ -

شنییاپ هک ییادص واب منامشچ هب دش هریخ

تفگ دوب، هدروآ :

رتشیب یلیخ ور ایرو یجاح هک هنیا شدرد -

هراد تسود !

؟ دوب هدمآ اجک زا رگید نیا ؛ دندیرپ باال میاهوربا

داد حیضوت :

ود_هسسیلا نیمه وت ورس! مدرب یپ شهب -نم

هک مدیمهف بوخ ، مدرک تلصو نوشاهاب هک
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هشمود ِنز شیپ شلد یجاح !

داد همادا لگهام و دروخ ناکت مبلق رد یزیچ :

یمدآ شمود ِنز مسا یتقو ، هزونه هک مزونه -،

یم دب شلا وح شامشچ وت یمهش عمج کشا

ِقشاع هکنیا ِندیمهف تسین تخس الً صا هش.

هنز؛هی نوا ِیراگدای مه ایرو ؛ هدوب شمود ِنز

هک تسین یقطنم ! لصا ِربارب یپک ، یراگدای

؟ هشاب هتشاد شتسود رتشیب

لگهام و ندرک هفاضا نابرض هب درک عورش مبلق

درک لیمکت ار شتاحیضوت رخآ، هلمجی :اب

مدیمهف ما، هداوناخ نیا وت ود_هسسهلا هک ینم -

هک اضر تس.  هگید ِهاگن هی ایرو هب یجاح ِهاگن

کتفج نیا ِمومت و ههجوتم رتشیب عبطلا ،ب هشرسپ

منئمطم هگید ؛ هعوضوم نیمه رطاخب شانتخادنا

هنیمه رطاخب !هک

یعم ال قیاقش #
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یاه  فرح یپ مساوح ؛ میوگب هچ متسناد یمن

دوب لگهام .

یاج منهذ و مدرک یم شهاگن ساوح یب متشاد

تفگ هک درک یم ریس یرگید :

منک یچراک دیاب منود یمن هگید -.

نابز هب ار یزیچ نینچ هظحل نآ ارچ مناد یمن

متفگ و مدروآ :

یاه  فرح اضر . تساضر ریصقت رتشیب مرظن -هب

یمنهنز ایرو هب یبوخ .

شیاوتحم زا یمک ؛ تشادرب ار شتبرش ناویل

تفگ شدعب و دیشون :

یفرح ره نیاهک . هشندوب تسایس یب اضر لکشم -

یمهنز ییاج ره .ور

یفرح و منک هلباقم مدوخ اب مدرک تالش هچره

متفگ و متسناوتن ، منزن :
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یم هک ییافرح ِناکم و نامز شلکشم طقف ینعی -

؟ هرادن یداریا چیه شاه  فرح دوخ هنز؟

اضر زا درک عافد :

هگب هنکمم یزیچره تینابصع وت .-مدآ

مدرب کیدزن ار مرس :

 هتسد رفس نوا وت یاوخب ور شتسار . لگهام -هن

نم ، لحاس نیدوب هتفر اهامش هک ،هیراب یعمج

اضر مدش؛ اضر و ایرو ثحب هجوتم هتساوخان

مه بشما دزن. یبوخ یاه  فرح مه زور نوا

هشاب ایرو یاج یسک ره دزن. یبوخ یاه  فرح ،

ینابصع هک هیعیبط هونشب ور اه فرح نوا یتقو

هشب .

تفگ میاه  فرح ِمامت ِباوج :رد

نوش  ینود یمن وت هک شتسه اهزیچ یلیخ -!

اب اما " مناد یم وت زا رتشیب " میوگب ندمآ

ماود دایز هک یتوکس ؛ مدرک توکس ، یتحاران

متسناوت یمن یتقو دوبن مدوخ تسد . درواین

زا منک عافد دیاب مدرک یم سح ، منیشنب تکاس

نارگ میارب اضر، زا لگهام الهنی داعان ِعافد . ایرو

متفگ دوب. هدش مامت :

اضر هک هنیا نم فرح هیا. هگید زیچ نم فرح -

تدوخ وت هگم . ندوبن تسرد هک تفگ ییاهزیچ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هگم ؟ هدرک ادج ور شیگدنز ایرو هک یتفگن

رارصا ردقچ ره یجاح یتفگ هک یدوبن تدوخ

 هیامرس واب هنک راک شدوخ شیپ ایرو هک هدرک

رگا ؟ هدرکن لوبق ، هزادنب هار ور یراک یجاح ی

یم فرح قحان هراد یلیخ اضر سپ هتسرد انیا

شدوخ تعفنم ِرطاخب ایرو هک ...هنز

قبط درک. متکاس و نام  نایم تفرگ ار شتسد

شلیم الف خرب ار یفرح ِندینش ی هلصوح ، لومعم

زکرمت یب و هتسخ یدایز ، هتشذگ نآ .زا تشادن

مهدن همادا مداد حیجرت مه نم هک یردق دوب.نآ

تفگ لگهام :و

هراد مرس هگید هک مدینش ادص ردق نوا بشما -

یمهش رجفنم .

و منامب تکاس هک تساوخ هنامرتحم عقاورد

دیسرپ شدعب :

؟ یدب مهب باوخ  تخر تسد هی ینوت -یم

تسد کی . متفر مقاتا وهب مدش دنلب میاج زا

شیارب یتحار ِسابل تسد کی و باوخ  تخر

درک مکمک و دش دنلب شیاج زا مندید .اب مدرب .

ییاریذپ ِطسو اج نامه درک نهپ ار باوخ  تخر .

متفگ :

تسه هلوح ، یریگب شود یاوخب .-هگا
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تفگ شیاهوم ِندرک زاب لا حرد :

هدب مهب بوطرم لا متسد هی ینوت یم هگا .-هن؛

ِزیم غارس متفر و مقاتا هب متشگرب ًاددجم

ار بوطرم لا متسد ی هتسب زونه اما . شیارآ

مساوح  یشوگ ِنشور ی هحفص هک مدوب هتشادنرب

ار سامت دوب. هحفص یور ایرو مان درک. ترپ ار

هک مدرک یم پیات شیارب متشاد و مدرک در ًاروف

زا لگهام یادص اما مرادن ندرک تبحص طیارش

شمدید رد بوچراهچ ورد متشگرب . مدنارپ .اج

یتقو دوب مناتسد ِنایم ِیشوگ یور شهاگن

دیسرپ :

لا؟ متسد دش یچ -

ی هتسب و مدرک شوماخ ار یشوگ ی هحفص

نتفر .اب مداد شتسد وهب متشادرب ار لا متسد

ِلگهام هک درک تباث مه زاب شندیسرپن لا وس و

تسین یگشیمه !

 همین مایپ نآ مدش، نئمطم هک شندش رود زا

یمایپ ایرو زا ًاروف و مدرک لیمکت ار هراک

؟ یبوخ " ِنومضم اب مدرک تفایرد "

نآ هک حیلا هب مه دصرد کی ، مداد هک یباوج

مبوخ " متشون شیارب . دوبن کیدزن ، متشاد بش "

یلیخ . مدش هریخ هنیآ رد متروص ِریوصت وهب
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اه گنسرف ، یقیقح ِندوب بوخ زا هک دوب تقو

متشاد هلصاف .

*

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#310

هک یسناش اهنت و مدش رادیب باوخ زا رید

یشوگ دوب. زور نآ یلیطعت دوب؛ هدش مبیصن

متسناد یمن ار شتلع و دوب مناتشگنا ِنایم .

مدرک نشور تعاس ِندرک کچ یارب ار شا  هحفص
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ناشن ار حبص ِمین و هد هک یدادعا ِندید واب

مباوخب مه رگید ِتعاس مین متفرگ میمصت یمداد،

هناخما رد لگهام هک مدروآ رطاخ هب یناهگان اما

تسا !

ِنوریب زا ییادص ِندینش یارب مدرک زیت شوگ

توکس و دوب رارقرب توکس اما قاتا .

دنلب میاج وزا مدز رانک ار هفحلم ، یلیم یب اب

رد هک مدید ار لگهام ، قاتا زا جورخ واب مدش

.سال تسا تسد هب یشوگ و هدیشک زارد شیاج

شیاج ورد دش دنلب . متفگ ریخب حبص و مداد م

مدیسرپ . تسشن :

؟ یدش رادیب -یک

داد باوج شیاهوم ِندرک عمج حِلا :رد

یمهش یا هقیقد دنچ -.

هک نوریب و متفر یتشادهب ِسیورس تمس هب

شندید دوب.اب هدرک عمج ار شباوخ  تخر ، مدمآ

متفگ :

منک یم هدامآ هناحبص .-االن

و تفر یتشادهب ِسیورس تمس هب . تفگن یزیچ

و رپ ار یقرب ِیرتک . مدش هناخزپشآ ی هناور نم

لصفم ار هناحبص لگهام متسناد یم . مدرک نشور

ار متشاد لا چخی رد هک هچره سپ ؛ دروخ یم
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اه هجوگ ندرک درخ حِلا ورد مدیچ زیم یور

لارت حرس شتروص دش. ادیپ شا  هلکورس هک مدوب

تفگ و زیم تشپ تسشن و دمآ دوب. بشید :زا

یسرم -.

ویوورکیام لخاد ندش مرگ یارب هک ییاه نان

زیم ِرس و مدیشک نوریب ار ناش  مدوب هتشاذگ

متسشن دوب. هتفرگن گنر زونه یاچ . متشاذگ

هویمبآ یاه  تکاپ هب هراشا واب زیم تشپ

مدیسرپ :

؟ سانانآ ای لا قترپ -

شباوج ِرظتنم نم، و دوب همقل ِندیچیپ ِلا حرد

دیسرپ هک یلا وس اب اما منک رپ ار شناویل ،هک

مدروخ :اج

؟ یدوب اجک بشید -

شهاگن یا هظحل یارب و مدیشک بقع ار متسد

شبناج زا ار ندش ناراب لا وس ِراظتنا . مدرک

یم شواکجنک و رظتنم ِهاگن حاال! هن اما ؛ متشاد

یارب . یگشیمه لگهام نامه تسا هدش هک تفگ

نان هکتیا هک دوب میاهراتفر نداد هولج یداع

متفگ شباوج ورد مدرک ادج مدوخ یارب :

منک یم فیرعت تارب تصرف .-رس

و دیشک بقع ار شا هنت درک، اهر ار شا  همقل
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تفگ :

اجک مدیسرپ ! ینک فیرعت ور یزیچ هک متساوخن -

بشید یدوب !

متفگ و مدیشکن ارباال مهاگن :

مدوب یسک شیپ -.

-یک؟

دوب یاچ ِنتخیر ما هناهب مدش، دنلب زیم ِتشپ زا

وج نآ و لگهام زا نتفرگ هلصاف مفده اما

دوجو هب لا وس کی اب اهنت هک دوب یروآ  بارطضا

و مدیچ ینیس لخاد ار اه ناجنف . شدوب هدروآ

متفگ دوب، هناعطاق اما کالهف هک ینحل :اب

رس . مرادن ور شنداد حیضوت ِطیارش -االن

منک یم فیرعت تارب تصرف .

زا ار اه ناجنف نم و درک توکس یتاظحل یارب

هک زیم ِرس . مدرک دوب،رپ گنر یب زونه هک ییاچ

یم شهاگن اما دوب لوغشم شا  همقل ،اب متسشن

مرس زا تسد ، دسرن شباوج هب ات هک تفگ

دراد  یمنرب .

هک تسناد یم رگا . متشاذگ شلباقم یاچ یناجنف

ما هدرک کرت ار یجاح هناخی ایرو اب بشید ،

اما دنام یمن یقاب شیارب یلا وس رگید ًاعطق

دوب هدرک رکف شدوخ اب دیاش ؛ تسناد یمن ًارهاظ
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زیاج ار ندنام ، اوعد و ثحب نآ ندید اب نم هک

ما هدرک کرت ار هناخ ربخ یب و ما هتسنادن .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دش دنلب زیم ِتشپ وزا تشادرب ار شناجنف .

مدیسرپ و دش شهارمه مجاو و جاه هاگن :

هک یدروخن یزیچ -!

تفگ و ییاریذپ یاه لبم ِتمس هب تفر :

مرادن لیم -.
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یور ؛اپ هپاناک یور تسشن . مدرک شهاگن ددرم

نم . دیشون خلت و غاد ار شا یاچ و تخادنا اپ

فرح یب و مدش دنلب ما یلدنص یور زا ،مه

 تسد یاه  یکاروخ زیم. ِندرک عمج هب مدرک عورش

اب ًاتیاهن و لا چخی هب مدنادرگرب ار هدروخن

و ییاریذپ هب متفر ، ملیم الف خرب ، میاچ ِناجنف

لگهام ِلباقم متسشن .

شا  یشوگ رد شرس هک دوب یقاب شرکش یاج

ار ندش چیپ لا وس ی هلصوح حلاو هن هنرگو دوب

وساالِت ِنتشاذگ باوج یب ِناوت یتح وهن متشاد

ار لگهام !

یاچما اب هارمه و متشادرب زیم یور زا کشالیت

وهب ییاهنت هب ار یتاعاس متشاد زاین . مدروخ

منارذگب ینینچ نیا یاه  بارطضا زا رود .

مشکب زارد متخت یور و مورب تساوخ یم ،ملد

رکف شتاقافتا و بشید وهب مدنبب ار میاه کلپ

 نایم هک نآهچ منک،هب رکف ایرو حِلا هب منک.

هسوب ِهبش نآ منک،هب رکف دوب هداتفا قافتا نام

نآ یمندش،هب بوخ هک حیلا نآ منک،هب رکف

دوب چیه شلا بق رد یکیزیف درد هک یحور .ِدرد

نآ ...هب

ورس؟ -
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نامشچ اب هک یلگهام وهب مدرک دنلب ار مرس

و مدرک هاگن دوب، هدنام هریخما شا هدش تشرد

مدینش :

هروخ یم گنز هراد تیشوگ -!

مدش دنلب میاج وزا مدرک عمج ار مساوح .

زیم یور متشاذگ ار یاچما هدشی خیلا ِناجنف

مدرک یم رکف ما. یشوگ و قاتا ِتمس هب متفر و

اب اما منیبب یشوگ یور ار ایرو مان تسا رارق

یا هظحل دنچ . تفر مهرد متروص اضر، مان ِندید

دنلب یادص اب ًاتیاهن و مدرک هاگن شمان ،هب

متفگ لگهام هب باطخ :

یمهنز گنز هراد اضر -!

یم مه لبق زا هچرگ . مدینش ًاروف ار شباوج

تفگ دهاوخ هچ متسناد :

هدن باوج -!

هک یلبق یاج ِرس . مدش جراخ مقاتا زا یشوگ اب

ال خرب نیاراب، نم و دوب هدش عطق سامت ، متسشن

یباوج لگهام هک متشادن رارصا لبق، ِتاعفد ِف

یتح . دروایب شرد ینارگن وزا دهد اضر هب

تنلیاس ار یشوگ ، تفرگ سامت هرابود یتقو

ره مداد هزاجا و مدنادرگرب ار شا  هحفص و مدرک

دنزب گنز دهاوخ یم شلد هک ردقچ .
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 یسنجدب و ما یشوگ زا ار مساوح لگهام ِتکرح

ترپ ، مدوب هداد جرخ هب اضر بقلا رد هک یا

درک .

دیسرپ و زیم یور تشاذگ ار شا  یشوگ :

؟ یراد نکسم -

دعب،اب یتاظحل و مدش دنلب میاج زا فرح یب

متفر شغارس بآ،هب یناویل و نکسم ی هتسب .

دنلب هک شیاج وزا دروخ ار نکسم درک. رکشت

مدیسرپ :دش،

؟ اجک -

تفگ و شیاه  سابل غارس تفر :

هگا دوب؛ تقو رید بشید . منامام ی هنوخ -یممر

هتکس نوااج، متفر یم نواحملا واب عقوم نوا

ندرک .یم

متشادن تسود مه و دورب متشاد تسود مه

متفگ . دورب :

لقادح ورب راهان زا دعب نومب اج. نیمه نومب -.

یفرح و تفر مقاتا وهب تشادرب ار شیاه  سابل

.دزن

شا  یبشید یاه  سابل رد هدیشوپ دمآ، هک نوریب

ًادبا شا، تِس یرسور و یسلجم شوپور نآ دوب.

یناوخ مه شا  هلصوح یبحلاو و مهرد هرهچی اب
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تشادن .

تفگ هیانک اب یتقو اما دنامب متساوخ رگید :راب

یمنمش تمحازم -!

خلت و درس و تشادرب ار شلیاسو . مدش روخلد ،

تفر و درک یظفاحادخ !

متخادنا باال هناشیا هتساوخان ، تسب هک ار رد

؛ هدوبن مهم میارب شراتفر منامهفب مدوخ هب هک

نم،رد اما دوب. هدزن رس نم زا یهابتشا هک ارچ

مدوب رازآدوخ مه هنیمز !نیا

یعم ال قیاقش #
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تخت یور . مدش مقاتا یهار ، لگهام ِنتفر اب

اضر ی هتفر  تسد زا ِسامت راهچ وهب مدیشک زارد

ما یشوگ یور شمایپ دعب، یتاظحل مدش؛ هریخ

هب گنز هی وگب لگهام هب تمحز یب دوب."سالم.

هنزب ".نم

تسشن میاه بل یور دنخزوپ شمایپ ِندناوخ .اب

دنامهفب نم هب دوب هتساوخ مایپ نیا ثمالًاب

متساوخ یم . تسا نم ِشیپ لگهام دناد یم هک

اما مراذگب باوج یب شیاه  سامت دننامه ار شمایپ

درک یم مکیرحت و دوب هتسشن مناج هب یسنجدب !

سح "و تسین نم شیپ لگهام " متشون شیارب

دش کنخ ملد یمک ، مداد هک یباوج اب مدرک .

نم شیپ هظحل نآ هک لگهام ؛ مدوب هتفگن غورد

مدوب هتفگن مه ار شتسار ، یسنجدب اب اما . دوبن

ِنداتسرف زا دعب هک یسامت ، رتشیب یسنجدب واب

یبیخلا و متشاذگ باوج یب ار تفرگ ممایپ ،

عمج واب تخت ِرگید فرط متخادنا ار یشوگ

مدش هریخ فقس مرس،هب ریز میاه  تسد ندرک .

دوز نم، زا شا  یدوخ یب یروخلد و لگهام

هب مداد ار مرکف مامت نآ، زا دعب و دش مشومارف

مراکفا مداد هزاجا و متسب ار میاه کلپ . ایرو

یم ناش لد هک اجک ره زرم،ات یبدحو و هنادازآ
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دننک یورشیپ ، دهاوخ .

مرس ریز زا ار مناتسد زا یکی دعب، یتاظحل

میاه بل یور ار مناتشگنا و مدیشک نوریب

زونه ، بشید ی هسوب هبش نآ ی هرطاخ . متشاذگ

میاه  نادند نایم ار منیریز بل دوب. هدنز مرس رد

درد هک یردق نآ ؛ شمدرشف هتساوخان و هتفرگ ،

شندرک اهر هب درک مراداو .

مدیشک نوریب مرس ریز زا مه ار متسد یکی نآ

مراکفا . متروص یور متشاذگ ار متسد ود ره و

ملد . دندناسر یمن ییاج هب ارم و دنتفر یمن شیپ

یم ملد . مهد ماجنا ایرو یارب یراک تساوخ یم

و یمئاد هکلب ، ارذگ و تقوم طقف هن تساوخ

یمن . منیبب شا هرهچ رد ار شمارآ ، یگشیمه

مایپ رد هن. ای تسا هدش بوخ شلا ح متسناد

هدرک لدبودر باوخ زا لبق و بشید هک ییاه

هظحل نآ و دوب هتفگن یصاخ زیچ ، میدوب ،

یشوگ هک دوب دایز یردق هب ما ینارگن و یگنتلد

متسناد یم . متفرگ ار شا  هرامش و متشادرب ار

ار بشید هک ًاصوصخ ؛ دشاب باوخ تسا نکمم

ما ینارگن اما دوب هدنام رادیب حبص یاه  کیدزن ات

شباوخ تباب ما ینارگن زا رت گرزب شلا ح درومرد

.دوب
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مدرک سح . مدرک بجعت درک، در هک ار مسامت

و باوخ ِنایم دیاش ای هداد در ار سامت ًاهابتشا

یتقو اما ؛ متفرگ سامت ًاددجم و هدوب یرادیب

ود مبجعت درک، در اج رد مه ار ممود سامت

و مداد هلصاف مشوگ زا ار یشوگ دش. ربارب

دعب یتاظحل و مدنام هریخ شا  هحفص هب ددرم ،

تلع هجوتم ، داتسرف میارب هک یمایپ ِندناوخ اب

مدش شراک .

تساج نیا یجاح "".

؟ دوب شا هناخ رد یجاح ؛ دندیرپ باال میاهوربا

متشاذگ مایپ شیارب منک. راهم ار ما ینارگن دشن

؟ یبوخ ""

زا یباوج چیه ، مدنام رظتنم هک یقیاقد نآ و

منک مرگرس ار مدوخ نآهک یارب . متفرگن شبناج ،

هناخ ِندرک روج عمجو هب مدرک عورش و مدش دنلب .

یربخ رگید دوب. مهارمه هظحل ره اما ما یشوگ

یمایپ نامه اما ایرو دوبن شیاه  سامت و اضر زا

دوب هدناوخن زونه مه ار مدوب هداتسرف .هک

هار رازه مرکف هناحبص یاه  فرظ ِنتسش ِنیح

نِم شا هناخ رد یجاح روضح مدیسرت یم . تفر

ینآ زا شیب ار ایرو مدیسرت یم . دشاب خیبوت ِباب

مدیسرت یم . دزیرب مهب تشاد ار شلمحت هک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

و دهد شدوخ ِتسد یراک و دوش یبصع

،اب شسامت ِندید اب درک مراداو هک دوب مبارطضا

مرادرب ار ما یشوگ ، یفک و سیخ یاه  تسد نامه

ره ِندینش رظتنم و مهد باوج ار شسامت و

هلمج و لا حرس ِنحل ِاال مشاب هلمجیا ره و نحل

تفگ هک :یا

نابزرم ی هداوناخ ِسورعون !-سالمهب

یعم ال قیاقش #
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هلمج ؛ متشاد هگن هناشما و رس نایم ار یشوگ

ریز  متفرگ ار مناتسد دوب! هدرک مجیگ شا

میوگب یزیچ منک تصرف نآهک زا لبق و بآریش ،
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دیسرپ :

؟ تفر تیراج -

مدرک مخا :

؟ میراج -

دیدنخ :

؟ زونه تساجنوا لگهام -

متفگ و متسب ار بآ ریش ؟ دوب هدش شا :هچ

تفر !-هن؛

تمنیبب ، منزب یریوصت نک ربص سپ -!

درک عطق ار سامت مهد، ناشن یشنکاو مهاوخب .ات

زا ار یشوگ و مدیشک مدنبشیپ یور ار مناتسد

متشادرب ، مدوب هتشاد شا هگن هک ییاج .

سکع ریوصت و دروخ گنز مناتسد رد یشوگ

داتفا هحفص یور ایرو، لیافورپ .

مندرگ رود زا دنبشیپ دنب ِندیشک نوریب حلا ،رد

ار شسامت و ییاریذپ ِناملبم تمس هب متفر

مداد باوج .

شتروص ریوصت ، سامت یرارقرب واب متسشن ،

دنخبل مه وا . دروآ میاه بل یور دنخبل هتساوخان

دیسرپ یتقو تشاد :

؟ مناخ سورع یروطچ -

تفگ و مداد نیچ ار ما ینیب :
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هلوک و جک ور تتروص ، یلگشوخ یلیخ ! نکن -

ینک یم !مه

مدوجو هب یبیرغ و بیجع رناژی شندوب لا حرس

مدیسرپ و مدیدنخ درک؛ قیرزت :

؟ سورع ی هیضق نیا هیچ -

شتخت یور هتسشن و شقاتا رد دیسر یم رظن هب

صخشم ریوصت رد تخت جات زا یتمسق ؛ دشاب

.دوب

تفگ و داد شتروص هب یا هزماب :حتلا

دیسرپ وت زا هک سب درک ملچک یجاح -!

دندش تشرد منامشچ :

نم؟ -زا

دیشک شبترمان یاهوم هب یتسد :

روتینام وت هک ور شسکع ؛ تساجنیا حبص ِهن -زا

خاال سرد هدموا لومعم قبط متفگ ، مدید نوفیآ

درک سیردت هداوناخ  میظنت نیاراب اما هدب؛ !ق

ورد مدیدنخ ؛ مداتفا هدنخ هب شرخآ هلمجی اب

متفگ ندیدنخ :حلا

نک فیرعت تسرد -!

و مداد تسد زا یتاظحل یارب ار شریوصت

تفگ و دوب شلا ب یور شرس ، شمدید هک ًاددجم :

نیمه مدب هئارا یمدش هک یفیرعت نیرت  تسرد -
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!دوب

عوضوم ، کیدزن ی هلصاف نآ زا شنامشچ ندید اب

شنامشچ هب قیقد دش.  مشومارف نام  تبحص

ورد دوب نیگمغ زونه شهاگن مدش؛ هریخ

مدز شیادص . شیاه بل یور ِدنخبل اب ضقانت :

ایرو -!

؟ منوج -

مدیسرپ ددرم :

؟ یبوخ -

داتسرف نوریب ار شسفن :

مبوخ -!

 ندیدنخ و یعبط خوش . مدوب نئمطم ؛ دوبن بوخ

ِلصا هنرگو دوب یرهاظ ششوپ کی طقف شیاه

یمدز دایرف شنامشچ ار شلا !ح

رد تفر هرابود ، مسرپب ار ما یدعب لا وس مدمآ ات

دیسرپ و یلبق قبلا نامه :

؟ میریگب اجک ور نوم  یسورع یراد تسود -

متفگ یروخلد :اب

هظحل هی شاب یدج -!

دیدنخ :

دوب نوساول غاب یور شرظن هک یجاح -.

مدز شیادص مکحت :اب
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ایرو -!!

دش یدج :

؟ مناج -

و شنامشچ ریوصت یور مدرک زکرمتم ار مهاگن

متفگ :

نم متحاران -!

نیتوکین #
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دش یدج شهاگن دننامه مه شنحل :

ارچ؟ تحاران -

متفگ ار تقیقح ، شنامشچ ریوصت هب هریخ :

هتفرگ ملد ؛ منود یمن -!

و درک مهاگن ار یا هظحل دنچ درک؛ زیر ار شهاگن
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تفگ ًاتیاهن :

هک مریگب تارب یسورع ؟هی هریگب ارچ تلد -

هشاب هتفرگن یسک ور شلثم !

یتقو راگنا یلا؛ یبیخ هداجی هب دوب هدز هرابود

دوب رتهب شلا درک،ح یم یخوش و دیدنخ .یم

یگتخاس بوخ حِلا نیمه متشادن دصق ًاتقیقح

ِمغ اما مربب نایم زا میاه  فرح اراب اه دنخبل و

؟ مشاب هتشاد رارق و مارآ تشاذگ یم رگم شهاگن

مدز؛ دنخبل دوب، هدش هک مه روز هب حلا نیا اب

متفگ و مدش شهارمه :

؟ ینک راک یچ مارب هرارق هگید بخ! -

دیدنخ :

 همانرب لک یجاح اما ؛ یچیه زونه هک نم -واال

تخیر تعاس هی وت ور شاه !

هچ ًاقیقد یجاح منادب ات مدوب هدش واکجنک

مدیسرپ و تسا  هتفگ :

؟ هدرک کش مدش نیشام راوس نوچ -

تفگ یا هزماب نحل :اب

یمن ههبش و کش هب شاه  فرح ! هدرکن کش -

دوب نئمطم رتشیب مدوخ !زا دروخ !

مدوب واکجنک یعقاو یانعم :هب

؟ ًاقیقد تفگ یچ -
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تفگ و تشاذگ شرس ریز ار شدعاس :

هک یقوقح و قح ؛زا تفگ یردارب زا شلوا -

وهکی دعب و نرایب اج هب مهب تبسن دیاب اهردارب

جاودزا و ربمغیپ تنس هب دیسر !

مدیسرپ بجعتم :

یچ؟ ینعی -

شیاه  دنخبل ی هیقب اب شسنج دز، هک یدنخبل

دوب توافتم :

باال نیتسآ ، هیبوخ رتخد رگا تفگ هکنیا ینعی -

مینزب !

یور و گنر شدنخبل و مدرک شهاگن فرح یب

تفرگ یسنجدب :

یطحق ! بوخ رتخد ، تسه و هدوب ات متفگ منم -

ور نوشنیرت  چراق مرب هک هدموین بوخ رتخد

مریگب !

متفگ تظلغ واب مدیدنخ :

یضوع -!

یتسه منهددب هک مدرک هراشا -!

تفگ و مدیدنخ رتدنلب :

ماام تمسق دیاش ؛ هشاب یچره تمسق هگید -

زا هشیمه ور؟ ادخ تمکح ینیب یم ! هچراق

رس درک زبس چراق ؛هی دموا یم مدب تاجیزبس
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؟ تسین ابیز ؛ هتخرد مشمسا ، هچراق شلکش ؛ مهار

مدز شیادص یگتخاس ِتینابصع :اب

ایرو -!

یتقو تسرد و درک مهاگن فرح یب یتاظحل یارب

و دهد همادا شیاه  یخوش هب متشاد راظتنا هک

هک ینحل ،اب یناهگان یلیخ ، دزادنیب متسد مه زاب

تفگ دوب، یدج ًامامت :حاال

ورس مراد تتسود یلیخ -!

شهاگن تام ! دیشک رپ میاه بل یور زا دنخبل

و شنحل ندش ضوع رظتنم نآ ره و مدرک

داد همادا اما مدوب یدیدج ِیخوش :

یم رکف نیا هب مراد شا همه حاال، ات بشید -زا

یدایز مرس زا یلیخ هک منک !

دشن رضاح هملکیا چیه و دندش تشرد منامشچ

دنیشنب میاه بل یور ، بیجع ی هظحل !نآ

زا ردقچ منومهفب تهب هک منک راک یچ منود یمن -

؛ متحاران حلا نیع ورد لا حشوخ تنتشاد

تسین نم یارب وت زا رتهب نوچ ملا حشوخ !

تسه وت یارب نم زا رتهب نوچ متحاران .

زاب یناهد واب دنتفرگ هلصاف مه زا میاه ،بل

مدرک شهاگن !

دوب نیگمغ شتروص مامت شنامشچ رب .حاالعالهو
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تسشن شیاجرد و دش دنلب :

مشب تسرد یممد لوق ورس؛ یممش تسرد -.

؟ تفگ یم تشاد هچ

؟ دندوب هدش نیگمغ روط نآ وهکی اه هظحل ارچ

نیتوکین #

یعم ال قیاقش #

#315

یم کچ ار مارگاتسنیا دیدج یاه  تسپ متشاد

یور ایرو ِمان و دروخ گنز یشوگ هک مدرک

داتفا هحفص .

هب هتساوخان ، شسامت هب نداد باوج زا لبق

هتفگ شحبص ِسامت یاهتنا رد . مدرک هاگن تعاس

ی هبرقع و مشاب شرظتنم بش یارب هک دوب

هداتسیا تشه هب کیدزن ییاج هک تعاس ِکچوک
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دشاب کیدزن االً متحا دیاب هک تفگ یم .دوب،

مدینش و مداد باوج ار شسامت :

نزب ور گنیکراپ -.

 هسفق هب ندیبوک هب درک عورش شا هلمج اب مبلق

متفگ هنیسما. :ی

!-االن

ِغارس متفر ، تومیر ِنتشادرب واب مدش دنلب و

مدید رد لباقم ار یبشید ِنیشام نامه و هرجنپ .

نیشام هک ییاج وات مدرک زاب شیارب ار رد ًاروف

مدرک شلا بند دش، فذح مدید نادیم .زا

متسناد یمن نیا زا شیپ ؛ تفرگ یمن مارآ مبلق

یم تبیصن ار یزیگنا  ناجیه ِیبات یب نینچ ، قشع

.دنک

هدرک منیگمغ رتدب ایرو، یاه هلمج و حبص ِسامت

رگید شندوب اب هک مدوب راودیما وحاال دوب

مونشن ار حبص یاه هلمج هب هیبش یزیچ .

یدورو رد هب مدناسر ار مدوخ دنلب، ییاه مدق .اب

هب ار حبص حیلا هچ اب هک دناد یم ادخ طقف

هب فصو لباقریغ یناجیه .اب مدوب هدناسر بش

هک ینیح و مدش هریخ روسناسآ تاقبط رگشیامن

یناهگان ، مدوب گنیکراپ زا روسناسآ ِتکرح رظتنم

زونه ، شمدوب هتخپ هک یکیک هک مدروآ رطاخ هب
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تسا رف !رد

تمس هب مدیود و مدرک کرت ار رد بوچراهچ

رف رد دیاب هک نآهچ زا رتشیب مکیک ؛ هناخزپشآ

کیک وقبلا مدش راک هب تسد ًاروف دوب. هدنام

یمک کیک رود . مدرک جراخ رف زا طایتحا اراب

ِبسچرب دوشب هک یردق نآ هن اما دوب هدش هریت

دز شیور ندوب هتخوس .

ود واب ندش کنخ یارب ییاج متشاذگ ار قبلا

ایرو ِندیسر زا لبق هک مدش جراخ هناخزپشآ زا

؛ ورهار ِلخاد ندیچیپ ِضحم هب اما مسرب رد هب

مدش هکوش و شمدید رد بوچراهچ .رد

لگ سکاب یور تسشن مبجعتم و ددرم هاگن

زا رپ یسکاب دوب؛ شناتسد ِنایم هک یگرزب

هب ندرک هاگن حِلا رد نانچ مه . گنردنچ یاهزر

تفگ هک مدوب :لگاه

دش ضرع .-سالم

شمتخود و متفرگ اهزر زا یتخس هب ار مهاگن

شتروص .هب

تفگ و دمآ کیدزن یمدق :

تخرد یارب !-لگ

هدیود هظحل نآ . مدش هریخ لگاه هب مه زاب

رگشیامن ِدادعا ِندرمش اب هک رد تمس هب مدوب ،
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ِضحم وهب منک رابنلت ناجیه یور ناجیه

رتدوز اما منک، شراثن ار مدنخبل نیرتابیز شندید

ما هکوش یروط ، مدوب هدز نیمخت هک نآهچ زا

تشرد ، مدنخبل نیرتابیز یاج هب هک دوب هدرک

مدوب هداد شا هلا وح ار منامشچ نیرت هدش .

هب هک یسکاب و دندمآ باال هدارا یب میاه  تسد

ار رد ایرو . دنتفرگ لیوحت ار دوب هتفرگ متمس

اهزر ِگنر هب نم وحِلا تسب شرس تشپ

هدنزرس ردق  نامه ، گنراگنر ردق  نامه ؛ دمآرد .

ایرو هب باطخ و دندروخ ناکت هرخ باال میاه بل

هملک هب هیبش یزیچ ، ملباقم دوب هداتسیا حاال هک

دندرک یجه "ار یسرم .ی"

مبلق رد تشاد یسک ؛ میوگب هچ دیاب متسناد یمن

درک یم یبوکیاپ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#316
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هک متشاد یناتسد شیاج ،هب متشادن رگا هملک

دننک لقتنم ار ما یقیقح ساسحا دندوب قاتشم .

و متشاذگ نیمز یور میاپ رانک ار لگ سکاب

شمدیشک شوغآ رد یناهگان .

زرم و دح نتشاد  تسود مدرک یم رکف هشیمه

مامت و یراد شتسود ییاج کی ثمالًات دراد؛ !

مدوب هتفرگ ار هجیتن نیا دوعسم اب طابترا .رد

و تشاد صخشم دح کی میارب نتشاد  تسود

لباق هک متشاد شتسود ییاج .ات تفر یمن رتارف

تسود هت مدرک یم رکف دوب. سمل لباق و کرد

رد . تسا نامه ندش هتشاد تسود و نتشاد

زا رتشیب ار یسک دوشب هک دیجنگ یمن ما هلیخم

طابترا ایرو، اب طابترا اما یرادب تسود تدوخ

یب هطبار نیا رد منتشاد تسود دوب؛ یبیجع

بشید زا رتشیب بشما ثمالً دوب. زرمودح

 نیمه و بشیرپ زا رتشیب بشید ، متشاد شتسود

نیا هب هک یسح ردق نآ ، هظحل هب هظحل روط
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 مدوخ کاپ هک یمدش رتشیب و رتشیب متشاد رسپ

تسناوت یم یشومارف نیا و مدرک یم شومارف ار

دشاب ایند یشومارف نیرت  گنشق .

مارآ ِنابرض و شا هنیس یور مدرشف مرسار

یارب بشید زا هک ییاه  بارطضا مامت شبلق

داد رپ ار مدوب هدرک عمج مدوخ .

و هدناوخ اه باتک رد ار قشع زا عون نیا نم

دیعب ناش؛  مدوب هتشاذگ اج اج نامه و مدوب هدید

یگدنز یقیقح یاه  هظحل رد دوشب هک متسناد یم

هک یمداد نم هب ار یسح ایرو اما درک شیادیپ

رد منیبب اراهوا تلر اکسا ار مدوخ یمدش

رلتاب تر یبثمِلا ِقشع زا زیررس ارات؛ ِنیمزرس .

تبازیلا یلر، بمپ ِرصق هب یمدرب ارم ایرو هب قشع

یسراد بقلا رد شدیدج یاهرواب اب مدش .یم

منک شهاگن هک شا هنیس زا مدرک ادج ار مرس .

یم یکاش میاه مشچ ، متفر یم هک ششوغآ رد

ضارتعا میاه  تسد ، مدرک یم هک شهاگن ، دندش

دندرک !یم

مشچاهو ی هتساوخ ِنایم لا دتعا یرارقرب یارب

شتروص وهب متفرگ ار شناوزاب ، میاه  تسد

یور لبق، تاظحل ِدنخبل نآ زا یربخ . مدش هریخ

دوبن شیاه .بل
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متفگ و مدرک هاگن شنامشچ :هب

یارب نونمم نوا زا رتشیب لگاه. تباب منونمم -...

درک اهر هراک  همین ار هلمجما شتسد ِتکرح .

یور مه شهاگن . میاه بل یور دنتسشن شناتشگنا

دیسرپ یتقو دوب میاه :بل

یمهنک؟ -درد

متفایرد ار شلا وس تلع ات درب نامز هظحل دنچ .

دوب قافتا نآ و بشید هب شا  هراشا .

مداد ناکت :رس

.-هن

و دیشک منیریز بل یور تمی ارابمال شتشگنا

ات مدنام هریخ شنامشچ هب . دروآ دنب ار مسفن

نآهچ ِندید اما مناوخب یزیچ شهاگن زا دیاش

درک مفرصنم ، شمنیبب تساوخ یمن ملد رگید .هک

شتکرح و درک مرایشوه ، شندش کیدزن ،

مشوهدم .

مدرکن شرواب هک دوب مالمی ردق نآ شتکرح .

تفرگ ار مناتسد نیاراب و دیشک بقع ار شرس

اراب شیاه هملک نم و درک کیدزن شیاه بل وهب

یمدز مناتسد هب هک ییاه  هسوب ِنایم ، یروابان ،

مدینش :

ورس ... شابن ... بوخ ردق... !-نا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#317

شمتفرگ و متشاذگ یتسد  شیپ لخاد ، کیک یشرب

نم و تفرگ ار یتسد  شیپ و درک رکشت . شلباقم ،

لبق یتاظحل ؛ مناتشگنا یور دنام اج مهاگن ،

هدامآ یارب هناخزپشآ هب مدوب هتفر هک ینامز

ار میاه  تسد دوب هدماین ملد یاچ، و کیک ندرک

زا ار ایرو یاه  هسوب بآ، ادابم هک میوشب

دنک کاپ مناتشگنا !

هدش بوخ یلیخ -.

و مدرک شهاگن درک. عمج ار مساوح ، شیادص
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متفگ :

ناج ِشون -.

قرغ مه زاب نم، و تشادرب ار شا یاچ ِناجنف

دوب؛ هدیسوب ار مناتشگنا . مراکفا رد مدش

اب مه زاب شدعب و مشابن بوخ دوب هتساوخ

هدش راچان نم، و دوب هدرک یهاوخ رذع یگناوید

اضف ِندرک  ضوع و نتفرگ  هلصاف هب مدوب .

ورس؟ -

یاچ ِناجنف . مدرک شهاگن و مدش ادج مراکفا زا

یم مهاگن و دوب هتشاد هگن شیاه بل ِلباقم ار

رظن هب ساوح یب نآ زا رتشیب مدرک یعس درک.

هب مدز هیکت ، متشادرب ار مناجنف یتقو مسرن

متفگ عمج، یساوح واب یلدنص :

؟ مناج -

واب دیشون ار شناجنف رد هدنام  یقاب یاچ

دیسرپ زیم، یور شندنادرگرب :

؟ دوب هدیمهفن یزیچ لگهام -

ار مدوب مه یور ناش  ندرشف حِلا رد هک ییاه بل

متفگ و مدرک :اهر

.-هن

هفاضا ، مونشب ار شا دعبی هلمجی نآهک زا لبق و

مدرک :
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یممد حیجرت نم و همهف یم یدوز هب یلو -

مگب شهب مدوخ .

متروص یور زا ار شهاگن و داد ناکت رس

تفگ و تشادرب :

مینزب فرح دشن بشید -!

زا دعب هک دوب نآ نامرارق ، هتفه ِلوا زور زا

و بشید اما مینزب فرح ، یجاح هناخی ِنشج

ایرو وحاال دوب هدز مهرب ار همانرب ، تاقافتا نآ

هک دنامهف یم نم هب تشاد ، شندیشک شیپ اب

ره هک ینم ؛هب تسه عوضوم نیا هب شساوح

رد ندز  فرح ِرظتنم و قاتشم بشید ات ردقچ

شیپ ِتانایرج زا دعب ، مدوب عوضوم نآ اب هطبار

ندز؛  فرح زا مدوب یرارف و لیم یب بشما ، هدمآ

یاه  یهاوخرذع و ایرو حاالی ِنحل هک ًاصوصخ

 هدننک  یضار یاه  فرح هک تفگ یم شا،  یندشن مامت

دینش مهاوخن !یا

مشاب هداد نامز مدوخ هب یتاظحل نآهک یارب

میاج ،زا نتفرگ میمصت و ندرک رکف تسرد یارب

متفگ و متشادرب ار شناجنف مدش، دنلب :

مزیر یم تارب هگید یاچ .-هی

نآ یاج وهب هناخزپشآ هب متفر نم، و دزن یفرح

مدرک یم سح . متفر ورف رکف ،هب مزیرب یاچ هک
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یرارف ای تحاران هدشدنا. دایز یلیخ نام الت کشم

ارچ مگردرس اما هدمآ شیپ الِت کشم زا مدوبن ،

ایرو مه و نم مه . مدوب مگردرس مه یدایز ،

نامه وزا میدوب هدرکن هبرجت ار یلا مرن ِیکدوک

هفاضا لکشم یور لکشم حاال، نیمه ات عقوم

تفگ یم ؟ رواشم نآ تفگ یم هچ ؛ میدوب هدرک

نام  نایم هک یطابترا نم،رد و منامگ هب ضراعت

مدرک یم شسح الً ماک دوب، هتفرگ لکش .

و زاس یاچ ِلباقم مدوب هداتسیا هک هظحل نآ

هب متشاد ، مداد یم باتو چیپ مهرد ار مناتشگنا

و تسا تسرد راک مادک هک مدرک یم رکف نیا

تسرد ، مدرک یم رگا یراک هچ طلغ؛ راک مادک

؟ مدوب  هتفر شیپ

یادص ِندینش اب هک دوب هتشذگ ردقچ مناد یمن

دیسرت مه شدوخ هک مدیرپ اج زا نانچ ایرو، .

هدمآ هناخزپشآ هب هک مدوب هدشن هجوتم چیه .

متفگ هچاپتسد و جیگ :

متخیر یم یاچ ... متشاد -!
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دیسرپ و متروص هب داد هلا وح ار شبجعتم ِهاگن :

؟ یدیسرت ارچ -

هک دوب نآ شتقیقح ؛ شتروص زا متفرگ ار مهاگن

مناج هب یبیجع ِسرت ، یبشید یاوعد زا دعب

اج زا مه ادص نیرت  کچوک اب یتح و دوب هتسشن

مدرک رظن  فرص ایرو هب شنتفگ زا اما ؛ مدیرپ یم

متفگ شیاج :وهب

یدموا مدشن هجوتم ؛ مدوب رکف .-وت

معنام هک زاس یاچ ِتمس هب مخرچب متساوخ یم

تفگ ، مدرک هک شهاگن و :دش

ماوخ یمن یاچ -!
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داد همادا و مداد ناکت :رس

منزب فرح تاهاب ماوخ یم ؛ نیشب .-ایب

مبرطضم رتدب و دوب ییاهروط کی شهاگن ِتلا ح

هک دیوگب تساوخ یم دنکن درک؛ ...یم

مدز سپ ار مراکفا ًاروف .

نآ رد داتسیا یم یموس رفن رگا مدنب یم طرش

ریز ار نامیاهراتفر هظحل دنچ طقف و هناخزپشآ

ام حلا هک یمدش هجوتم الً ماک ، تفرگ یم رظن

تسین بوخ ات !ود

ییاریذپ هب نتشگرب و نتفر نوریب ایرو ِدصق

هک مدوب هتفرگ ار مدوخ میمصت نم اما دوب

متساوخ یمن ؛ مدروخن ناکت و میاج رس مداتسیا

مینزب فرح .

و درک مهاگن یلا وس ، دیدن هک ار یهما ارمه

دیسرپ ، تفرگن هک باوج :

ورس؟ هدش یچ -

رد تالمش مامت و مدرک شهاگن یا هظحل دنچ

یتقو دوب، منحل ِنداد هولج هناعطاق یاتسار

متفگ :

مینزن فرح -!

درک مخا :

یچ؟ -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

شیوزاب یور دنتسشن مناتشگنا . شتمس هب متفر

متفگ :و

مینزن فرح -.

دیسرپ :

ارچ؟ -

درک یم یبات یب تشاد مهزاب مبلق . مدرکن شهاگن .

عمج متسد ِفک ادج،و شیوزاب زا ار مناتشگنا

مدرک .

ورس؟ مینزن فرح ارچ -

یزیچ مه زاب و مدرک دازآ ار هدشما سبح سفن

ارباال مرس هناچما؛ ریز تسشن شتسد . متفگن

دیسرپ ، داتفا شهاگن هب هک مهاگن و تفرگ :

؟ هدش یچ ؟ سپ ینز یمن فرح ارچ -

دوبن میقتسم یطارص چیه هب منورد رارق یب ِورس

هچ ایرو مناد یمن . دنزب فرح تساوخ یمن و

و درک اهر ار هناچما شتسد هک مهاگن زا دناوخ

راک هب ار مناوت مامت . شهاگن رد تسشن دیدرت

متفگ و متفرگ :

شنامشچ ! یگب مهب یاوخ یم یچ منودب ماوخ یمن -

نکسا ار متروص شقیقد و زیر ِهاگن عمج،و ار

درک .

ار مربص روط نآ یزیچ هچ ، هظحل نآ مناد یمن
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یمن ؛ مداد تروق ار مضغب دوب. هدرک زیربل

یلا حدب نم تسا هتفرگ مارآ وا هک حاال متساوخ

روط نآ یتقو دوبن مدوخ ِتسد اما منک عورش ار

مدوب هتفشآ .

دنازرل ار ملد تفگ هک هلمجیا :

ورس ماوخ یم ور یزیچ نینچ وت زا رتشیب .-نم

ِندش مورآ . هزیر یم ممهب مه شرکف . منارگن اما

هشاب وت ِشمارآ ِنتفرگ ِتمیق هب دیابن .نم

یم ردق نآ نیاهک زا مدش یم روخلد متشاد رگید

ییادص نیاحلا،اب درک.اب یمن کرد ووا متفگ

متفگ یمداد، ناشن ار یگفما وکال یروخلد :هک

مرادن یلکشم نم متفگ هک تهب -.

تفر باال شیادص :نُت

شا  هبرجت حاتاال هگم ؟ هخآ ینود یم اجک -زا

؟وت مرادن یلکشم یمیگ تحار ردقنا هک یدرک

یمن نم ؟ هتراظتنا رد یچ ینود یم هگم الً صا

ماوخ یمن . منزب تهب یبیسآ ماوخ ...

ارم تخیر مهب رتدب ایرو لصأتسم تروص ندید .

شندرب نیب زا یارب مدوب ردتالش هک یضغب

هیرگما هک مدرشف مه یور ار میاه بل . تسکش

نآ مناد یمن ؛ دندش رت ینآ هب اما منامشچ ؛ دریگن

تسین رارق هک متشاد ار ساسحا نیا ارچ هظحل
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میسرب شمارآ .هب

سپ ًاروف ار داتفا ما هنوگ یور هک یکشا هرطق

زا یکی هب دش یم لیدبت تشاد هظحل نآ مدز.

و متفرگ یمن ، متساوخ یم ار یسح هک ییاه  هظحل

متخیر یم .مهب

شیادص و تسشن متروص یور ًاروف ایرو ِتسد

دیسرپ یتقو دوب ریحتم یدایز :

؟ ینک یم ارچ هیرگ -

ات مدرشف میاه نادند فیدر ِنایم ار منیریز بل

ریز اب مشاب هدرک هلباقم لکش نیا هب نیاراب

مدید یمن ار ایرو و دوب نییاپ مهاگن . ندز هیرگ

یتقو تشاد ینارگن یفاک دح هب شیادص اما

تفگ :

بخ یلیخ -...

یارب وردتالش منیریز بل ریز تسشن شتشگنا

تفگ مبل ندرک دازآ :

ورس رادرب تسد -...

نامزمه و مدرک زاب ار مناهد شتشگنا راشف اب

مدز هیرگ .ریز

تفگ یتقو دوب یبصع شنحل :

یم تهب نم ، یاوخ یم وت هک هیزیچ نیا -هگا

یلو ، شمد ...
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ار شا هلمج دوب؛ هدش شخراد یروجدب شیادص

شا  یبصع نحل نامه اب شیاج وهب دادن همادا

تفگ :

نکن هیرگ -!

مهب دصق ًادبا ؛ تفرگ هیرگما رتدب ارچ مناد یمن

جراخ ملر تنک زا عاضوا اما متشادن ار شنتخیر

دوب هدش .

مکحت واب شناتشگنا نایم تفرگ ار هناچما

تفگ :

؟ یاوخ یمن ور نیمه هگم -

مدید رات ار شریوصت ، کشا ی هدرپ تشپ .زا

تفگ یتقو دوب یروتسد شنحل :

ره نم هدش! عورش حاال نیمه زا نک رکف -وت

"ه مشچ " شباوج ، ماوخب تزا هطبار نیا وت یزیچ !

درک هفاضا ًاروف ،و توکس یا هظحل :

نکن هیرگ مه !-حاال

زا رت تدش رپ میاه  کشا و مدرک شهاگن یجیگ اب

میاه  هنوگ یور دندش یراج لبق، !

واب شناتشگنا نایم درشف مکحم ار هناچما

تفگ شا  یبصع و دنلب یادص :

مشچ یگب مدینشن -!

درب متام و دمآ دنب هیرگما !
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تفگ یتقو دیراب یم یگدنامرد شهاگن :زا

...-ورب

مدیسر قاتا ِبرد وهب مدز ار شهاگن !در

درک هک ناشدازآ و مه یور درشف ار شیاه ،بل

تفگ خلت و تخس :

نومب مرظتنم -!

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ِمد ، ینیب وزا مدرشف مه یور ار میاه بل

متفرگ یقیمع .
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ح نیا متساوخ یمن . میسرب نیااج هب متساوخ یمن

دشاب ام .لا،حِلا

 یبصع و یروتسد ِنحل نامه دید،اب هک ار مللعت

تفگ شا :

هگید !-ورب

منزب ار ملد ِفرح ات متفرگ هبراک ار مناوت مامت :

ماوخ یمن یروج !-نیا

دش یخزرب :

؟ یاوخ یم یروج هچ سپ -

نآ هک ییاه سح ِمامت مدز؛اب ادص ار شمان

متشاد مدوجو رد هظحل .

وح دوب یبصع یروجدب شنحل اما. دادن یتیمها

 هظحل نآ و بشید دای هب ارم تشاد شیاه تلا

یا هظحل هک ادخ هب . تخادنا یم کانتشحو یاه

هک ار شتروص . شیارب متساوخ یمن ار حلا نیا

متفرگ نادجو  باذع ، مدید .

یاوخن یروج نیا هرارق هگا . هیروج  نیمه هشیمه -،

هاوخن تقو چیه سپ .

هرابود یتنعل یاه  کشا . متسب درد اراب میاه کلپ

هک مدز ار مروز مامت . دندوب هدرک ندیراب ِدصق

یکی نم اما موش کشا یاه  هرطق ندیکچ زا عنام

تالش یزیچ ِنتشادن ای نتشاد یارب تقو ره ،
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مدز هیرگ ریز ؛ داتفا یم قافتا شسکعرب ، مدرک یم

درک مراداو هتساوخان ایرو،  کانتشحو یادص و

هب اما مراذگب میاه  شوگ یور ار میاه  تسد هک

مناکت و تفرگ ار میوزاب یروج ، هدیشکن هیناث

دمآ دنب مه مسفن ، ندرک هیرگ رب عالهو هک .داد

؛ یبصع و کانتشحو دوب؛ متروص ِلباقم شتروص

بل ؛اب یزورید حِلا نامه یمدش تشاد شلا ح

هاتوک یاه  مدزاب مدو و هدرشف مه یور ییاه

دیشک یم ینیب زا هک یرادادص .و

نم؟ مدوب هتفگ هچ رگم ار. شهاگن مدرواین بات

؟ دوب نیا نامزور و حلا هک مدوب هتفگ هچ

شناتشگنا نیاراب، و درک اهر ار میاهوزاب زا یکی

شندرک هاگن هب درک مراداو و دنتسشن مکف یور .

و طخ یادص نآ ،اب داتفا شنامشچ هب هک مهاگن

دیسرپ شراد شخ :

؟ یدز اج دش؟ یچ -!

هدش وپال شخپ هک ار یضغب ی هدنهد رازآ یاه هکت

راشف ریز تشاد مکف . مداد تروق ، میولگ رد دوب

ار متروص مدرک یعس یمدش؛ درُخ شناتشگنا

مدشن قفوم اما مشکب بقع .

 هدرک یهانگ هچ متسناد یمن طقف ؛ مدوب هدزن اج

هدش ام مهس حلا، نیا هک .میا
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یاج و درک شکورف شتینابصع مامت نآ کی

متروص . تفرگ یگدنامرد و لا صیتسا ار شمشخ

تفگ منامشچ هب هریخ و درک اهر :ار

منوت یمن وت ورس...اب منوت یمن ...-نم

علو واب مدرک زاب ار مناهد مکف، ِندش اهر ،اب

مدیشک یپایپ ِسفن دنچ .

دندروخ ناکت ایرو یاه :بل

منوت یمن -...

یتح وهن یشنکاو ،هن متشاد یفرح هن رگید

یکشا ی هرطق ...

ِنحل نامه واب شتروص یور دیشک ار شتسد

تفگ یلبق :

میراد ارچ ؟ نومنیب ِیتسود نوا هخآ دوب شچ -

؟ مینک یم شبارخ یروج نیا

ار مرس دش. هلا چم مبلق ، تفگ هک هلمجیا اب

یعس . مدش هریخ مناتشگنا وهب متخادنا نییاپ

نیا نم ار ایرو . منکن شزادرپ ار شت مجال مدرک

رد بشید هک دوب ینامه ایرو ؛ متخانش یمن یلکش

دوب نم هب شساوح ، شتینابصع و یتحاران جوا .

زا دوب هتفگ و هتفرگ سامت حبص، هک دوب ینامه

نیمه هک دوب ینامه . تسه لا حشوخ نم ِنتشاد

متسد هب ار گنراگنر یاهزر ، شیپ ی هظحل دنچ
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یاه سح نیرتریظن یب زا دوب هدرک رُپ ارم و هداد

ایند .
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دوب نامه ایرو ...

ِتارطاخ یروآدای اب مدرک یعس نم و دوب نامه

دوب هتفگ هک هلمجیا دوب، هتخاس میارب هک یبوخ

مریگب هدیدان .ار

شمارآ وهب شیوزاب یور مدناشن ار متسد

تکرح تمی ارابمال مناتشگنا . مدرک شتوعد

شخ ، ضغب و دیزرل یم هک ییادص واب مداد



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

متفگ دوب، هدرک شراد :

شاب مورآ بخ، یلیخ -...

ایند هاگن نیرت  نیگمغ شهاگن و دوب ضبقنم شکف .

مک منحل . شتروص یور مدناشن ار مرگید تسد

متفگ یتقو تشادن مغ شهاگن :زا

هشب یروج نیا میراذ یمن هگید . مینک یم شتسرد -.

کی هب ار دب حِلا متساوخ یم طقف هظحل نآ

دیاش دوب؛ ایرو اب قح دیاش . مربب نایم زا یوحن

شیپ اراب نامنایم ِشخب  شمارآ ِیتسود نآ دیابن

متسناد یمن . میدرک یم بارخ نامساسحا ِندیشک

هچرگ طلغ؛ ای تسا تسرد مراک هظحل نآ

طقف نم . تشادن یتیمها شندوب طلغ و تسرد

هدرک رود دب حِلا نآ زا ار ایرو متساوخ یم

متفگ یتقو مشاب :

هداتفین تاقافتا نیا زا مودک چیه مینک یخلا .-ایب

یخلا . مدیسوبن ور وت نم هک مینک یخلا ایب

مینک یخلا . یراد متسود یتفگن نم هب وت مینک

هک مینک یخلا . میدزن مه هب یفرح چیه هک

و مینک شومارف ایب ، هنومنیب قباس ِیتسود نومه

میراین نومدوخ یور .هب

ضغب هب یضغب ، متفگ یم هک "ی مینک "یخلا ره اب

زا فرح هک ًاتیاهن و یمدش هفاضا ما یلبق
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کیاج میاه  ضغب مامت مدز، ندرک شومارف

دندیکرت .

ار مدوخ ،حِلا هلمج ره دوب.اب هدش دب حملا

زا دعب هک مدید مشچ هب اما مدوب هدرک بارخ

هک مدید دش. مارآ هتفر  هتفر ایرو ناش،  نتفگ

هک مدید . دمآرد کانتشحو ضابقنا زا شتروص

دیشک سفن رت تحار .

نم و دناوت یمن تفگ یم ؛ دوبن هک رابجا و روز

،هب عوضوم نیا یور ما یراشف اپ اب متساوخ یمن

هرخ باال مه نم منک.حِلا شا  هناوید لکش نیا

مدوب هدیسرن و هتساوخ ردق نآ نم یمدش. بوخ

ندیسرن و نتشادن دوب یداع میارب .هک

هدیگنج میقتسمریغ و میقتسم ، نامام سلااهاب

دوش مراثن ششزاون و شوغآ یا هظحل هک مدوب

اب نم . مدوب دلب بوخ  یلیخ ار نتشادن یانعم و

هک ًامتح و مدوب انشآ یبوخ لعف،هب نیا ِموهفم

رانک ایرو ِنتشادن اب متسناوت یم رت تحار نم

ار هطبار نیا ، باذع اب دهاوخب وا نیاهک ات میایب

دنک ظفح .

کلپ یور ار متسد ود ره ِتشپ و مدرک شیاهر

هب ار ملد یاه  فرح زا مادک چیه . مدیشک میاه

 تحت میاه  فرح اب متساوخ یمن ؛ مدرواین نابز



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

باذع رتشیب و رتشیب هک مهد رارق شریثأت

و مدوب هدرک عورش ار نایرج نیا مدوخ . دشکب

مدرک یم شمامت مه مدوخ .

منک شهاگن یبنآهک ، مدرک کاپ هک ار میاه مشچ ،

دوب ریثأت یب ششزرل یور ملر تنک هک ییادص ،اب

متفگ :

؛ هیضق نیا ِرطاخب ور تدوخ هدن باذع هگید -

یمناذ . هشب یروج نیا هرابود مراذ یمن ...نم

شیادا حِلا رد هک هملکیا شا،  یناهگان ِتکرح اب

و مدمآ مدوخ هب نآ کی . دنام هراک  همین مدوب

مهاوخب وات تسین نیمز یور میاهاپ هک مدید

،زا هداتفا یقافتا هچ ًاقیقد منک شزادرپ

میدوب نم ِقاتا ِنایم و میدش رود هناخزپشآ .

ِتکرح اب اما منک شهاگن هک مدناخرچ ار متروص

و تخت هبلی تسشن دش. ترپ مساوح شددجم

درب ار شرس مهد، ناشن یشنکاو مهاوخب ات

ینامشچ و هدنامزاب یناهد .اب مندرگ رانک ییاج

هریخ قاتا فقس هب ششوگ رانک هدش،زا تشرد

مدش .

هتسشن ما هناشرس تسوپ یور تکرح یب شیاه بل

حِلا رد یقافتا هچ ًاقیقد متسناد یمن نم و دوب

تسا نداتفا .
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هدنام تکرح یب تیعضو نآ رد ردقچ مناد یمن

درک مرایشوه ، مندرگ ِندش سیخ هک میدوب .

وزا متشاذگ شندب یور ار مفیلکت بال ناتسد

درک؟ یم هچ تشاد . مدش هکوش شندروخ ناکت

تشاد ...

ِندرشف واب شنت ریز مدرک در ار متسد ًاروف
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هک مدرک شا،تالش هنیس ی هسفق یور مناتشگنا

هک ییادص اب اما تفرگن هلصاف . مهد شا  هلصاف

حِلا رد هک یراک زا مدش نئمطم ، مدینش

دش هدرشف یروط هظحل نآ مبلق دوب. شماجنا

مدرک سح شیور ار مغ نیا ینیگنس و درد .هک

اه هظحل دنتشذگ یم دب .هچ

و منیبب ار شتلا ح نیا درادن تسود هک مدیمهف

زا ار متسد . شندرک ادج یارب مدرکن قتال رگید

تسشن متسد نیاراب و مدیشک نوریب شنت ریز

هب ار ناشدوخ هار مناتشگنا و شندرگ تشپ

ادص یب ، شیاپ هباپ . دندرک ادیپ شیاهوم تمس

یور ار کشا ِتارطق هک رابره . متخیر کشا

ی هشوگ زا مه یا هرطق ، مدرک یم سح مندرگ

داتفا یم نییاپ و دروخ یم رُس مدوخ مشچ .

هک مدرک یم فارتعا دیاب و تشذگ ردقچ مناد یمن

یگدنز ی هطقن نیرت  کاندرد ، یگدنز زا هطقن نیا

رد متشادن کاندرد یاه  هظحل مک نم دوب. نم

ییاه نآ همهی اب شباسح یکی نیا اما ما یگدنز

تشاد قرف ، مدوب هدرک هبرجت نیا زا شیپ .هک

ما؛ هظفاح زا دوش کاپ هظحل نآ متشاد وزرآ

منک،هن ششزادرپ تساوخ یم ملد هن هک یا هظحل

وهن منک تبث شزا یا هرطاخ تساوخ یم ملد
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میوگب شا  هرابرد یزیچ تساوخ یم ملد یتح .

هک یساوح ما، هناشرس یور ایرو یاه بل راشف

عمج ار اه هظحل نآ زا دوش ترپ تشاد یعس

درک .

وات مدرک سح ار هسوب کی هب هیبش یزیچ

ورد داتفا قافتا رگید یکی منک، شمضه مهاوخب

یور ، هسوب ِتشپ هسوب ، هیناث دنچ زا رتمک

تسشن ما هناشرس .

.ای دندوب سیخ شنامشچ ، دروآ هکباال ار شرس

دوب سیخ نامنامشچ میوگب تسا رتهب .

دزن یفرح .

مدزن یفرح .

هتساوخان تخت یور تشاذگ ارم یتقو طقف

و ملباقم داتسیا . متفرگن یباوج و مدز شیادص

ارم ، شنهاریپ یاه  همکد یور دناشن هک یتسد اب

درک یتقو ره زا جیگرت .

شیاه بل ندروخ ناکت و مدرک شهاگن ددرم ،

یتقو دوب هتفرگ یروجدب شیادص درک. مرایشوه

تفگ :

نوا دوب شچ متفگ تهب رگا دعب، هب نیا -زا

نکن طلغ وگب مهب ، یلبق ی هطبار !

ساوح اما تشاد یدایز شزادرپ یاج شفرح
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ترپ هک دوب شیاه  همکد یور هتسشن ِناتشگنا ارم

هک ییاه  سفن و هتفرگ هلصاف ییاه بل درک.اب

 همکد حاالزا هک مدرک شهاگن ، دندوب هدش هاتوک

مرانک تسرد و دمآ کیدزن دوب. هدش غراف شیاه

درخنک  باصعا ِمن نآ زا یربخ رگید . تفرگ رارق

ار متروص شناتشگنا اب یتقو دوبن شنامشچ رد

تفگ و درک راکش :

داد ، مدرک تتیذا تقو ره دعب، هب هظحل نیا -زا

غیج هدب. شحف ... منود یم هچ نک، اوعد نزب،

شابن بوخ ردقنا . شابن بوخ یلو شکب .

ینحل واب دیشک شدوخ تمس هب ار متروص

تفگ خلت و تخس :

یمهد مباذع هراد تندوب بوخ -.

تفگ متروص ِلباقم تسرد و درک مک ار هلصاف :

یقافتا چیه هک مینک یخلا وگن مهب هگید -

هداتفا اه قافتا یلیخ نوچ . هداتفین .

و شا هنیس ی هسفق یور ییاج تشاذگ ار شتسد

درک هفاضا :

هداتفا اه قافتا یلیخ اجنیا لقادح -.

ایرو و دروخ خرچ شا باالهنت یور دیدرت اب مهاگن

تفگ :

هگم . مرادن تتسود هک منک یخلا منوت یم هگم -
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؟ تماوخن منوت یم

اقیقد متسناد یمن اه. هظحل رد مدوب  هدرک ریگ نم

زونه مندرگ زا فرط کی ؛ تسا عوقو ِلا حرد هچ

شیاه  هسوب ِریگرد ، رگید فرط و دوب سیخ .

زونه شنحل و منامشچ رد درک لفق ار شهاگن

تفگ یتقو تشاد سرت و :مغ

اجره ، یتسنوتن اج ره ، یدش تیذا اج -ره

وگب مهب طقف ، یتساوخن .

دیسرپ هنارصم ؛ دیوگ یم هچ مدیمهف یمن چیه :

؟ هگید -یمیگ

ناکت میاه بل و مداد ناکت رس هتساوخان نم و

دندروخ :

!-یممگ

*
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مدرک زاب ار میاه کلپ ، شیادص ِندینش :اب

ورس؟ -

بل . مناخرچب شفرط هب ار متروص متشادن ان

مداد تکرح یتخس هب ار میاه :

؟ مناج -

؟ یبوخ -

بوخ . مراد حیلا هچ ًاقیقد هظحل نآ متسناد یمن

حیلا زا یدیدج لکش . مدوبن مه ؛دب مدوبن

دوبن فیصوت ِلباق هک متشاد .

زارد تخت یور زور،  هنابش کی لقادح متشاد زاین

ار میاه کلپ منک، رکف موش، هریخ فقس ،هب مشکب

نآ دیاش ات منک رکف مه زاب و منک مسجت ، مدنبب

تس حیلا هچ ًاقیقد حملا، هک مبایرد ، عقوم .

متفگ یرگید ِزیچ اما ایرو ِباوج :رد
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مبوخ -.

تفرگ رارق مدید نادیمرد و مفرط هب دیخرچ .

اما مدیدزد شتروص زا هتساوخان ار مهاگن

مرس تمی ؛ابمال دنتسشن متروص یور شناتشگنا

رد ار شهاگن و دناخرچ شدوخ ِفرط هب ار

ار شلا وس شهاگن نیاراب،اب و درک لفق مهاگن

دندوب هتخیر مهب و بوطرم شیاهوم . دیسرپ .

توکس سپ . مهدب یرسرس دشن ار شهاگن باوج

دیسرپ و مدرک :

؟ مرب نم یاوخ -یم

؟ اجک ؟ تفر یم

مدیسرپ شنامشچ هب هریخ :

؟ یرب اجک -

تفگ یتقو دوب مندرگ یور ییاج شهاگن :

منود یمن -!

یور ار مناتشگنا و مداد ناکت ار مکاندرد ِچم

ار شبوطرم و کنخ تسوپ . مدناشن شیوزاب

ییاج ات مداد تکرح ار متسد و مدرک سمل

و متسب ار میاه کلپ و شا هنیس ی هسفق ِنایم

ِنابرض ِندرک سح یور متشاذگ ار مزکرمت مامت

نئمطم و مارآ یمدز؛ مارآ شبلق . شبلق !

یور شنارگن هاگن ، مدرک زاب هک ار میاه کلپ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مارآ یارب و مداد شک ار میاه بل دوب. متروص

متفگ و مدز دنخبل هک دوب شهاگن ِندرک :

مبوخ -!

شهاگن هک ارچ دوب؛ هدرکن شعناق ًارهاظ هلمجما

دیاب . تشاد ینارگن شیپ ی هظحل دنچ ِتوق هب

هک دنک سح متساوخ یمن ؛ مدرک یم شنئمطم

سپ دوب. هدادن مه عقاو ورد تسا هداد مرازآ

متفگ :

راگنا ما هکوش ؛ مراد دیدج و بیجع سح .-هی

مه یلیخ . مدشن مه تیذا . مبوخ هنرگو ...

هک ییادص ،اب شهاگن زا مهاگن نتفرگ واب

مدرک هفاضا ، شمدوب هدروآ نییاپ هتساوخان :

مدرب تذل -.

هک دندوب هتسب دادرارق مهاگن اب شناتشگنا راگنا

یم باال شناتشگنا ، داتفا یم نییاپ مهاگن تقوره

دندمآ .

نداد باوج زج متشادن یرگید ِهار ، شتکرح اب

تفگ منامشچ هب هریخ ایرو، و شهاگن :هب

میرب شیپ دشن -.

هتفرن شیپ یلیخ عقاورد . متفایرد ار شروظنم

یم روط نیا وا هک مدرک یم سح نم و میدوب

هطبار نیا . متشادن یا هلجع مه نم هچرگ . دهاوخ
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مدرک یم روصت هک یزیچ اب تشاد قرف یمک .

یارب یهار ِلا بند هب نامیودره شعورش رد راگنا

ودره ، شنتفر شیپ اب اما میدوب یرگید ِندرک مارآ

ندش مارآ یارب میدوب هدرک ادیپ ار نامدوخ .هار

دیسرپ ، میوگب یزیچ نآهک زا لبق :

یگب وت هک یراکره منک؟ یچراک االن یاوخ -یم

هگا . منوم یم ، نومب یگب هگا یممد. ماجنا ور

یممر ورب، یگب !

ما یلصا ی هتساوخ و مداتسرف نوریب هب ار مسفن

متفگ .ار

!-ورب

هک راگنا و ندرک رکف و ییاهنت هب متشاد زاین

شدوب هدیمهف ایرو .

رس ًاتیاهن و درک مهاگن فرح یب یا هظحل دنچ

داد ناکت :

تمنیبن منوت یمن ادرف یلو .-یممر

متفگ و مدز دنخبل :

تمنیب یم ادرف -!

درک هباجاج میاه مشچ ِنایم ار شهاگن :

؟ مهب ینز یم گنز ، هشب یچره -

مدرک زاب و متسب ار میاه کلپ :

یممنز گنز -!
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راگنا دوبن نتفر هب شلد :

تقو ره ات ووت منیشب نوریب نم یاوخ -یم

وت منوت یم هن ؟ای قاتا وت یشاب اهنت یتساوخ

نیشام ...

مدرک عطق ار شتبحص :

تحار تلا یخ نم؛ مبوخ -!

*
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نانچمه نم، و دوب هدنامن تشه ِتعاس هب یزیچ

مدوب مپات پل یاپ .

مدوب هدنارذگ یخلا و رکف اراب زور مامت ردق نآ

هناخیا ِباوخ قاتا روکد ِحرط مدرک یم سح هک

قاتا هب هیبش ًاقیقد ، مدوب شا  یحارط حلا رد هک

هدش مدوخ ِباوخ !

اج ،زا دناوخ مان هب ارم هک ییادص ِندینش اب

ار نیترآ پات، پل زا مرس ِندرکادج واب مدیرپ

یتروص واب مقاتا ِنایم دوب هداتسیا هک مدید

دیسرپ هتفراو :

وخ؟ نیسرت یم ارچ -!

لسن نیا ِندرک تبحص زرط هب مدرک یمن تداع .

و مدرشف مه یور تمحز هب ار منیگنس یاه کلپ

مدیسرپ ناشنداد هلصاف :اب

؟ یتشاد مراک -

تفگ و دمآ کیدزن یمدق :

مدش محازم عقومدب راگنا اما .-هلب؛

مدرک شهاگن پچ پچ :

ور تراک وگب -.

ددرم و دناخرچ ار تشاد تسد رد هک یشلف

تفگ :

زا ادرف مراذ یم ، زورما ندموین نایحلا ص مناخ -
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مسرپ یم نوشدوخ .

یمک مدرک یعس ما. هتفر دنت یدایز مدرک سح

یرت مالمی نحل اب نیاراب و منک دروخرب رت نابرهم

متفگ :

وگب . هرادن لا کشا -.

تفرگ باوج درک؛ حرطم ار شلکشم دمآ، کیدزن

نآ زا رتشیب مدرک سح ، شنتفر واب تفر و

ارات بشید مامت . مرادن ار تکرش رد ندنام ِبات

ًامامت منهذ دوب. هدربن مباوخ حبص یاه  یکیدزن

رپ ِنهذ رناژی ، باوخ تعاس ود_هس و دوب ریگرد

درک یمن نیمأت ار میاهزور نیا ی هلغشم .

دوب هدناسرن ییاج هب ارم ییاهنت و ندرک رکف .

ار همین و هفصن ی هطبار کی طقف نم بشید

یخاالتو رد مهاوخب هک مدوب هدرکن هبرجت

یلصأتسم یایرو نم بشید منک. رس میاه  یزتناف

هدرک سیخ ار منت ، شیاه مغ هک مدوب هدید ار

یا هظحل نامه رد دوب هدنام نم، زا یمین و دوب

تخیر یم مندرگ یور شیاه  کشا .هک

شوماخ ار متسیس ، مراکفا ِتقوم ِنتشاذگ رانک اب

رگداصتقا ورس و هتسخ ورس ، منهذ ورد مدرک

مراداو تشاد یگتسخ . دندرک ثحبورج هب عورش

هک دوب نآ شتیعقاو اما سنا آژ ِنتفرگ هب درک یم
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سنا ودمآ،زاآژ تفر ره یارب دوب رارق رگا

ندرک زادنا سپ ی هیضق معالً منک هدافتسا

و هتسخ ردق نآ مه یفرط یمدش،وزا یفتنم

و ورتم رد نداتسیا یان هک مدوب هتخیر مهب

نانچمه . متشادن ار ییاوه یب و راشف نآ لمحت

ما یشوگ هک مدوب ندرک اتراهچ _ اتودود ِلا حرد

.اب داتفا هحفص یور ایرو مان و دروخ گنز

و متشاذگ رانک ار میاه  یریگرد مامت شمان ندید

مدینش و مداد ار شسامت باوج رناژی :اب

یمنیآ ارچ سپ ؟ یمومت تشه یتفگن هگم -

؟ نییاپ

هدمآ دمآ. لا،باال وس ود نیمه اب رناژیما حطس

ملا؟ بند دوب

یک ات دوب هدیسرپ طقف شحبصِرس سامت رد

دوب هدزن ندمآ زا یفرح ، متسه راکرس .

و مدرک روج عمجو ار میاه بل یور هتسشن ِدنخبل

متفگ :

مدموا -.

دوب هدمآ لگهام هن زورما دوب. روک و توس تکرش

ِندماین اما دوب ادج شثحب هک شرآ . شرآ وهن

مدوب هتفرگ مه سامت دوب. هدرک منارگن لگهام

ندرک تبحص طیارش هک دوب هتفگ اما رهظ ِرس
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اما یمندش فاص اضر اب ملد نیاهک .اب درادن

لح لگهام اب ناش  نایم الت کشم رتدوز مدرک وزرآ

دوش .

نیشام  نامرف ِتشپ ار ایرو ، مدیسر هک نییاپ

ًاروف . شتمس هب مدرک دنت مدق و مدید شدوخ

مدناخرچ رس هک نیمه و نیشام لخاد متسشن

هملکی"سالم ِفورح ِندرک ادا ِنیح و شفرط هب

نآ ات هک یهاگن درک. ما هکوش ، شهاگن ، مدوب "

رپ یهاگن ؛ مدوب هدیدن شنامشچ رد ار شلثم زور

ح رد . بوخ وحیلا سح و ینادردق ، قشع زا

و مود هبرضی شنحل هک مدوب شهاگن مضه لا

دز موسار هبرضی شا هلمج :

؟ مقشع یبوخ -

مه "سالم"ار نامه یتح . میوگب هچ  متسنادن

تسود شهاگن ردقچ ؛ مروایب نابز هب تسرد دشن

رتشیب شیاه هملک . رتشیب شنحل دوب. ینتشاد .
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و نحل و هاگن کی اب یتقو مشابن بوخ یمدش

هدرک زیررس ار ایند یاه سح نیرتهب ، هملک ود

؟ مبلق هب دوب

دیاش و دیاب هک روط نآ دشن شباوج ،رد

متفگ اهنت و منک سکعنم ار متاساسحا :

مبوخ -.

میوگب یزیچ دز مرس دش،هب راد همادا هک شهاگن

زا رتشیب مبلق هک منک ضوع ار وج و عوضوم و

سپ ؛ دروآ یمن بات ار شهاگن یاه سح نآ

مدیسرپ :

؟ هگید هرادن یلکشم ؟ هیکوا تنیشام -

داد همادا شندرک هاگن ،هب فرح یب یا هظحل دنچ

تفگ و دیدنخ ًاتیاهن :و



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مبوخ منم . نونمم -!

زا یکی مه زاب . تخادنا هدنخ هب مه ارم شنحل

یور دوب هتشاذگ هتورس ار پک یاه کاله نآ

دنک رت هناوید ارم هک شرس .

مدیسرپ شدنخبل هب هریخ :

؟ یبوخ -

ظفح واب دش راد تدم متروص یور زاب شهاگن

تفگ و داد ناکت رس شهاگن :

مبوخ -.

 هظحل دنچ طقف رگا هک مداد ور هبور هب ار مهاگن

دوبن مولعم یمدش، راد همادا یزاب هاگن نآ رگید ی

دهد ناشن یشنکاو هچ ، منورد هدشی دازآ ِورس .

رت تحار دش ثعاب ، نیشام ِندمآرد تکرح هب

هرذهرذ ار هنیسما رد هدش سبح سفن ؛ منیشنب

شیادص ِندینش دعب، یتاظحل و مداتسرف نوریب

مین وهب شفرط هب مناخرچب رس درک مراداو

دوب هدیسرپ . موش هریخ شخر :

؟ تسین دایز تیراک ِتعاس -هیمک

شعبط خوش روژِن نآ ِندرک عفلا هب متشاد زاین

و منک جراخ ینیگنس زا ار نامنایم ِوج یمک هک

مدیسرپ هک دوب مه نیمه یارب :

مناخاه ِندرک راک اب هک ییانوا زا وت هنکن -
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؟ نفلا خم

تفگ شیاه بل یور ِدنخبل واب درک مهاگن هاتوک :

ور نم یتخانش بوخ هک منیب !-یم

مداد همادا ، یگتخاس یضارتعا :اب

یراد لکشم مه مندیشوپ سابل اب ًامتح -!

قفوم و دناخرچ پچ هنیآی ِفرط هب ار شتروص

تفگ یتقو ششنکاو ِندید هب مدشن :

همیساسا لکشم هک نوا -!

غارچ تشپ ار نیشام . مدرک راهم هدنخماار

دیخرچ متمس الًهب ماک و درک فقوتم زمرق .

ولج شتسد شدعب و درک مهاگن یا هظحل دنچ

نییاپ میاه مشچ یور ییاج ارات وشملا دمآ

تفگ و دیشک :

هشاب اج نیمه نمدعب دیاب مه .-نیا

تیدج اب ووا مدیدنخ شملا ِندرک تسرد لا حرد

داد همادا :

عونمم هدنخ مه هنوخ زا نوریب -.

تفگ شنحل نیرت یدج اب ایرو و مدیدنخ رتدنلب :

هلاتا خرسپ نک؛زا هطبار عطق مه خهلاتا -اب

یمندآ  مشوخ .

و تفر شیارب ملد شا  یگتخاس یاه مخا هب هریخ

نآ یمدش، هک یساسحا . دیپت رتدنت مبلق مه زاب
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ح دوب نیا درک، یم هک مه یخوش ، معاضوا دوب

مزور و .لا

هچ ؛ میاه بل یور زا دنارپ ار هدنخ شقیقد ِهاگن

ثحب نآ طسو بش. نآ دوب هدش یبیجع ِبش

دیسرپ یناهگان ، هدنخ و یخوش و یگتخاس :

؟ یبوخ هک مشاب نئمطم -

یسفن درک. تحار ار مراک ، غارچ ندش زبس

متفگ و متفرگ :

مبوخ -.

هک دوب عوضوم ددجم ِندرک ضوع یارب و

مدرک هفاضا :

یممش مه رتهب ، مروخب کشالیت ینتسب .-هی
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هب شا یگق یبعال ِرس زا شتروص ِندش عمج

تفگ نیاحلا دوب.اب ینتسب :

کشالِیت ینتسب ، میروخب ماش لوا میرب ، همنسرگ -

یچ؟ هگید . مشچ مه شدعب

اما مهاگن . متفگن یزیچ و مدرک شهاگن دنخبل اب

یور دروخ رُس شتروص یور زا هتفر  هتفر

ار نامرف هک یناتشگنا هب دندیسر و شناتسد

ناش  فقوتم یتخبدب هب هک یراکفا و دندوب هتفرگ

دنداتفا نایرج ،هب مدوب هدرک .

دندوب هدروآ دنب ارم ِسفن بشید ، ناتشگنا نیمه .

گنر واب متسب یا هظحل یارب ار میاه مشچ

مدرک ناشزاب ًاروف ، میاه کلپ ِتشپ ریواصت نتفرگ .

هدرک وپال شخپ ار مراکفا هک مداد ناکت رس

منکن یرازآدوخ نآ زا رتشیب نآهک یارب و مشاب ،

مدرکن هاگن شیاه  تسد هب رگید .
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؟ هبوخ اجنیا -

ار شروظنم هک مدرک شهاگن یلا وس و بجعتم

دوب نابایخ پچ ِتسد هک یناروتسر هب . ممهفب

دیسرپ نیاراب و درک هراشا :

؟ میروخب ماش -نیااج

زا رگا دیاش . مداد ناکت رس ، ناروتسر هب هجوت یب

میاوه و ،حلا میتفرگ یم هلصاف نیشام یاضف

و ناروتسر رد نتفرگ اج اب اما یمدش ضوع

دش رت تخس عاضوا مه، ِلباقم نام  نتسشن .

نامیاذغ هک ینامز ات میداد شرافس هک ینامز زا

هب هک دنتشذگ بیجع اه هظحل ردق نآ دوش، رضاح

و منک کرت ار زیم یهاو یاه  هناهب هب دز مرس

ار مدوخ ، ناروتسر یجورخ تمس هب مودب

قیمع ِسفن مناوت یم وات نابایخ هب مناسرب

مشکب .

نآ رد درک مریسا ، میاه  تسد ِنتفرگ اب اما ایرو

سکعرب و دندوبن دب ًادبا هک ییاه  هظحل اه؛ هظحل ،

یمن ناش بات هک دوب دایز ناجیه و یبوخ زا

مدروآ .

بشید هب هراشا کی طقف ؛ دیوگن یزیچ مدرک اعد

مبلق نآهک یارب دوب سب هدمآ  شیپ ِتانایرج و

دشکب راک زا تسد .
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یور تسشن شقیقد ِهاگن یتقو اما تفگن یزیچ

ال دش.زا سبح هنیسما رد سفن مپچ، ِتسد چم

مدوب هتسب مچم رود هک یدنبتسد نآ ،هبالی

دوب صخشم متسوپ زا تمسق نآ ِگنر رییغت .

ِندرک ترپ یارب هلمجیا لا هببند متساوخ

گناد شش مه مدوخ ساوح اما مدرگب شساوح

دز رانک هک ار مدنبتسد دوب. نامیاه  تسد یور ،

ار میاه مشچ یتقو و متسب کلپ یا هظحل یارب

نآ یور دوب هدنام هریخ هک شمدید ، مدرک زاب

مچم رود دوب هدنام هباج هک یدر .

و دیشک ارباال شهاگن . تخیر ملد درک، هک مخا

ارچ هک متسنادن نم و دیواک ار متروص یا هظحل

متفگ و مدیشک سپ ار متسد هتساوخان :

یمنهنک .-درد

هک دش نآ زا عنام و تفرگ ًاددجم ار متسد

و دیچیپ مچم رود ار شناتشگنا . شمشکب بقع

هک یدر یور تمی ارابمال شا  هراشا ِتشگنا ِرانک

دیشک دوب هدنام .هباج

نابرض منت ِمامت هکلب مبلق، طقف هن شتکرح اب

تکرح ندز،هب کلپ ِنودب متشاد . تفرگ

دیسرپ هک مدرک یم هاگن شتشگنا :

؟ تسه مه یا هگید یاج -
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ار مهاگن یتخس هب . مدرشف مه یور ار میاه بل

هب ار مرس ، ریخأت واب شتروص یور مدرک ظفح

مداد ناکت تسارو پچ .
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درک عمج ار نامیودره ِساوح ، تمدخ  شیپ ِندمآ .

و درک ادج مچم زا ار شناتشگنا ریخأت اب ایرو

رود ار دنبتسد و مدیشک بقع ار متسد ًاروف نم،

توکس رد ودره دعب، یتاظحل . مدرک میظنت مچم ،

تفگ یم یزیچ وا ؛هن میدوب مرگرس نامیاهاذغ اب

رد ندز فرح ناوت مسا هب یناوت نم وهن
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متشاد غارس مدوخ .

هتخانشان و هتخانش ِناجیه یردق نآ اه هظحل نآ

ندروخن دوجو اب هک مدوب هداد مناج دروخ هب

ِناونع اب یساسحا ، راهان و هناحبص ی هدعو

نآهک یارب طقف نیاحلا ؛اب متشادن یگنسرگ

یرس واب فرح یب ، مریگن ایرو زا یرتشیب هجوت

لوغشم میاذغ ،اب مدوب هتشاد شهگن نییاپ هک

مرس هک هظحل نآ تسرد دعب، یقیاقد اما مدش

هباشون ِیطوق ِنتشادرب یارب مدرک دنلب ،ار

شا  هدروخن تسد ِباقشب یپ تفر مساوح .

نم و درک تالیق نام هاگن و دمآ باال شرس

مدیسرپ هتساوخان :

؟ یروخ یمن یزیچ ارچ -

عورش ، دهدب یباوج یبنآهک هلمجما، نیا زا دعب

مدیشک تسد نم نیاراب، اما ندروخاذغ هب درک

دنچ دیاش . متسشن شیاشامت وهب ندروخ زا

دوب هدروخن ار شباقشب یاوتحم زا رتشیب قشاق

تفگ و تشاذگ نییاپ ار شلا گنچ و قشاق :هک

میرب رتدوز ، یروخ یمن هگید .-هگا

ِندیسرپ هب درک مراداو " رتدوز هملکی" ِندینش

هب درب ارم ، متفرگ هک یباوج ؟"و اجک " لا وس

دابآاجکان .
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نم ی هنوخ میرب ""
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شا هناخ هب میورب دوب هتساوخ ایرو یتقو ،

قافتا هک نآهچ اال مدیشک یم ار یزیچ ره راظتنا

زرط هب ؛وا میدزن فرح ،کالیم ریسم رد . داتفا

رکف رد ًاقیمع نم، و دوب هدش تکاس یبیجع

هک دندمآ هار ملد هب اه نابایخ . مدوب هتفر ورف

ار ایرو و نم و دنتشادن ار یگشیمه کیفارت نآ

هب دندناسر دننک، ما هناوید راکفا نیاهک زا لبق

شا هناخ .

نانچمه لا ور ، دندش هتسب هک روسناسآ یاهرد

ار هملکاه خِیلا یاج اما شهاگن دوب. توکس
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درک یم ناربج .

نم لوا هک داتسیا ، میدیسر هک مراهچ هقبطی هب

هناخ رد ِندرکزاب ِلوغشم ، شدعب و موش جراخ

دش شا .

نم و درک نشور ار اه غارچ ، میدش هک دراو ،

شا هناخ ییاریذپ ِنایم مداتسیا .

یور میدوب هتسشن ؛ میدوب اج نیمه شیپ بش ود

نم . میدوب هدرک فارتعا نامیاه  نیلوا وهب نیمز

مه رانک و ششوغآ رد مدوب هتخیر کشا اباهم یب

دعب ، بشما اما میدوب هدیسر یبسن یشمارآ ،هب

همه ، ناروتسر لخاد ی هدمآ  شیپ ِتانایرج نآ زا

یم منهذ دوب. سونأمان یصاخ روط کی زیچ

و دنزب سدح ار نامندوب نیااج تلع تساوخ

یمدش شعنام مبلق، .

ارچ؟ ینیش یمن -

دعب و مراکفا زا مدش ادج ایرو، ِلا وس و ادص اب

متسشن ، ییاریذپ رد مهاگن ِندنادرگ فده یب زا

و تفرگن مارآ مهاگن اما  متسشن . هپاناک یور

رد درک. لا بند ، تفر هک ییاجره ار ایرو

تفگ یتقو شهارمه نم ِهاگن و دوب هناخزپشآ :

مرادن ینتسب -.

یباوج رظتنم وا ای مهد یباوج یبنآهک دعب و
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ییاریذپ هب تشگرب ، یندیشون ِیطوق ود ،اب دشاب .

زاب ار اه یطوق ، فرح یب و هپاناک ِرس نآ تسشن

متسناد یم زیم. یور تشاذگ ار ناشیودره و درک

یب یروجدب شناتشگنا هک ؛ تسا شا  یدرد کی

متروص ِفارطا رگید مه شهاگن . دندوب زکرمت

ار یندیشون یاه  یطوق زا یکی یمندز. هسرپ

هک دوب هظحل نآ و تشاذگ ملباقم و تشادرب

مدرک زاب بل و مدیدن زیاج ار رتشیب ِتوکس

ار هملک نیلوا نآهک ضحم هب اما ندیسرپ یارب

هب داد هلا وح ار شهاگن یناهگان ، مدرک ادا

درک متکاس شا هلمج واب منامشچ :

نیااج .-ایب

هتشاذگ ار شتسد هک ییاج یور دیدرت اب مهاگن

وهب مدرک مک ار هلصاف ، ریخأت .اب تسشن دوب

ِرود شیاه  تسد ، متفرگ رارق شرانک نآهک ضحم

شناوزاب ِنایم ، میایب مدوخ هب وات دیچیپ منت

مبلق و شا هنیس ی هسفق یور تسشن مرس . مدوب

تفرگ رس زا ار ندیپت رتدنت .

مدیمهف یمن ًادبا . منادب ار شلا ح هک یمندز فرح

درک عورش تسد کی اب یتقو دراد رس رد هچ

مچم رود زا هرهمیا ِدنبتسد ندرک زاب .هب

ار شناتشگنا تاکرح هدش تشرد ینامشچ اب
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غراف مدنبتسد ندرکزاب زا هک مدرک یم لا بند

متسد . متشادن مدید ِنادیم رد ار شتروص . دندش

دنلب شا هنیس یور زا ار مرس ، دروآ هکباال ار

شیاه بل هک مدید یروابان مکلا ورد مدرک

رد هچ مبایرد نآهک زا لبق و مچم یور دنتسشن

متسد یور هسوب نارازه ، تسا عوقو حلا

دوب هدناشن .

****
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مدوب هدنارذگ یخلا و رکف رد ًامامت رگا ار زورید ،

و مدرک یمن ریس یقیقح عملا رد ًامسر ار زورما

یسک ره ًابیرقت هک مراکفا رد مدوب قرغ یردق هب

رد هک دوب هتفایرد دوب، هدید ارم حبص زا هک

منک یم ریس یرگید یداو .

راکنا لباقریغ ِتقیقح کی حملا، اب هطبار رد

ِهار ایرو، هک دوب نیا نآمه و تشاد دوجو

دوب دلب ار مندرک هناوید .

ادج مدیدج یایند زا ارم یتاظحل یلعدان یادص

درک :

ناج؟ اباب یروخ یم هناحبص -

متفگ و مداد ناکت :رس

.-هن

دنادرگ متروص رد ار شهاگن :

؟ یتسشن نیااج ارچ سپ -

هناخزپشآ هب مدوب هدمآ هفاکسن ِندرک تسرد یپ

یور مدوب هتسشن فده یب هک دوب یقیاقد اما

داجیا الل تخا ، متلع یب ِروضح ایوگ و یلدنص

کی هیناث دنچ ره هک یلعدان ِساوح رد دوب هدرک

دیسرپ یم یلا وس .راب،

ای میوگب یزیچ یبنآهک و مدش دنلب میاج زا

و مقاتا هب متشگرب منک، تسرد هفاکسن یتح
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دنچره هک دوب لا حم اما پات پل یاپ متسشن

زا امرگ دوجو اب هک یزولب نیتسآ کیراب، هقیقد

ِچم وهب منزن ارباال مدوب هدیشوپ مشوپور ِریز

ناما یب ایرو، بشید هک ییاج ؛ منکن هاگن متسد

اب طقف هک مدوب نئمطم رگید و شدوب هدیسوب

و هدرک اهر هراک  همین ار شیاذغ ، فده نیا

میورب شا هناخ هب هک دوب هتساوخ .

یمن مرواب رد هک مارآ ردق نآ دوب؛ مارآ بشید

شا  هتشذگ بش یایرو اب بشید یایرو دیجنگ

ود ؛ مشاب هتشاد هخسن ود هک راگنا . دنشاب یکی

ارم ، یگناگود نیا و توافتم الً ماک ی هخسن

دوب هدرک جیگ .

ار مساوح ، تمحز و روز هب ات تشذگ یقیاقد

رگید ورپژهی ود . مدرک مراک هب فوطعم عمج،و

شرآ ، مدنابنج یمن تسد رگا و متشاد تسد تشپ

ار مرذع و تشاذگ یم رانک ار یتسیابردور کش یب

تساوخ .یم

یور ار مزکرمت برض کی ، رصع ات مدرک یعس

یم و متشاد دیدزاب ِرارق رصع یارب . مراذگب راک

یلعف ورپژهی رتدوز هچره نآ، زا لبق متساوخ

ِندرک کچ یارب . مناسرب ییاج کی هب ار

ِنتفرگ حلا لااه،رد یرتم زا یرس کی یدوجوم
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و دش زاب مقاتا رد هک مدوب داشرف ی هرامش

یشوگ درک. ما هکوش شا  یناهگان روضح اب لگهام

حبص . مدش دنلب میاج زا ًاروف و متشاذگ رانک ،ار

زورما هک مدوب هدز سدح شقاتا ِندوب خیلا اب

رد شی حاال ِروضح اما دیاین راک لحم هب مه

دوب مسدح الِف خرب ، مقاتا .

مشچ هب شلا ح ِلصا ِنتفایرد یارب و مداد سالم

دوب مهرد یدایز اما شتروص . مدرک هاگن شیاه

ال کشم مداد لا متحا داد. ار سالمم ِباوج یتقو

دصق و تسا هدیشک ازارد هب اضر اب ناش ت

تفگ هک منک زاب ار تبحصرس متشاد :

هدب هظحل هی ورس. هرادن یرتاب میشوگ -نم

منزب گنز هب دیاب مهب؛ ور تیشوگ .

دوب یداعریغ یمک شراتفر . مدرک شهاگن بجعتم .

ِندرکزاب واب مدش راک هب تسد ًاروف نیاحلا اب

و متفرگ شفرط هب ار یشوگ ، هحفص لفق

دراو هب درک عورش شنتفرگ ضحم ،هب لگهام

هدش راد همادا هک یبجعت نم،اب و دادعا ِندرک

مدرک یم لا بند ار شتاکرح .دوب،

نیدنچ مبجعت ، تشاذگ رکیپسا یور ار یتقو

درک یمن مهاگن اما مدرک شهاگن یلا وس دش. ربارب

دصق دوب. یشوگ هحفص یور شساوح مامت و
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زا لبق و دش لصتم سامت هک متشاد ندیسرپ

شخپ قاتا رد هک ییادص ، میوگب یزیچ نم نآهک

دناتسیا نابرض زا ار مبلق :دش،

ورس؟ مناج -

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#330

زا ار یشوگ ، یتعرس هچ واب روطچ مدیمهفن

یروابان واب مدیشک نوریب لگهام ِناتشگنا نایم ،

مدرک هاگن ، هحفص یور دوب هداتفا هک ایرو .هبمان
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واب گنر زمرق ِنوکیآ یور مدرشف ار متشگنا

و دوب هداتسیا هک لگهام هبور ، سامت ِندش عطق

متفگ یبصع و روخلد درک، یم میاشامت :

؟ دوب یراک هچ هگید -نیا

طقف یتاظحل و گنر دیفس ِیلدنص یور تسشن

ره هک ینم ِتروص دوب؛ متروص یور شهاگن

رییغت ، تینابصع و کوش ِرس زا شیازجا هظحل

تفگ ًاتیاهن و دنداد یم تیعضو :

مدش راکهدب مه یزیچ هی راگنا -!

ندروخ گنز هب درک عورش متسد رد یشوگ .

 یسک هچ بناج زا سامت متسناد یم مه هدیدن

لگهام هک مدوب شندرک شوماخ لا حرد و تس

تفگ شکانتشحو نحل نآ :اب

ِطیارش و یا هطبار وت شاهاب هک یسک سپ -

تسایرو ، یرادن مه ور شندرک فیرعت !

یور زا ار مرس شنابز زا ایرو مان ِندینش اب

ِتروص هب متخود ار مهاگن و مدرک دنلب یشوگ

لگهام .

یاج هب دوب. هدرک ما یبصع و برطضم شتکرح

متفگ ، شرخآ هلمجی هب نداد باوج :

دوبن گنشق الً صا تراک -.

ملباقم داتسیا و شیاج زا دش دنلب :
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یچراک ینود یم چیه ؟ امتح هگنشق تراک -وت

؟ یدرک

دیاش دوب. دنت لا ور یور نانچمه مندیشک سفن

یمدش دوب، هدادن ماجنا ار تکرح نآ رگا

یردق هب هظحل نآ اما مهد ار شباوج رت هناتسود

یباوج ره رگا هک دوب هدرک ما یبصع شراتفر

مدش یمن مارآ ، مداد یم نآ زاریغ :

ووت هطوبرم مدوخ هب مشاب هدرک مه یراکره -

ینک متساوخزاب یرادن قح .

درب ارباال شیادص :

ورس؟ یمیگ یچ یراد یمهف -یم

متفگ شنامشچ هب هریخ :

ممهف .-یم

داد ناکترس :

هدیعب وت زا تقامح همه نیا و یمهف یمن -!

دنک رهاظت تساوخ یم . دندوبن لا مرن شیاه حتلا

و شمتخانش یم . دوبن قفوم اما ندوب مارآ هب

ِنایم ی هطبار  هجوتم یزور رگا متسناد یم بوخ

ار شدوخ هب صتخم یاهراتفر دوش، ایرو و نم

ندیسرپ لا وس اب مداد یم حیجرت اما دهد ناشن

یتکرح نینچ دنک،هن عورش ار شتساوخزاب .

یم ما یلدنص غارس هب یلاهک حرد و متفرگ هلصاف
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ار ما هتفر تسد زا ِشمارآ مدرک یعس ، متفر

،هب هدمآ شیپ ِتوکس زا لگهام و منک یبایزاب

تفگ و درک هدافتسا شدوخ :عفن

ینود یم ؟ یدرک تدوخ شیپ یرکف هچ وت هخآ -

یدیسرتن ؟ هکانرطخ ردقچ ینود یم هیک؟ مدآ نوا

؟

زیم یور دش مخ لگهام و یلدنص یور متسشن :

نیچمه هک یمنهش مرواب ورس. یمنهش مرواب -

رابریز ، تفگ مهب اضر یتقو . یشاب هدرک یراک

یمنهنک یتقامح نیچمه ورس متفگ ؛ متفرن .

دندز یم هبرض ما همجمج یور راو شکچ شیاه هملک

کانرطخ هملکی" هب طوبرم ، هبرض نیرت  کاندرد "و

؟ کانرطخ تفگ یم ار ایرو دوب.

زا هظحل نامه نآهک زج دوب هدنامن میارب یهار

ار مهاگن یلاهک حرد و منک عافد ایرو و مدوخ

متفگ تیعطاق ،اب مدوب هدرک تباث شتروص یور :

ور ایرو منک. یم یچراک مراد هک ممهف یم -نم

متخانشن ، شیتخانش وت هک روط نوا .مه
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درک مهاگن فرح یب و درشف مه یور ار شیاه بل

تفگ برطضم اما مارآ ینحل دعب،اب یتاظحل :و

نیچمه هک یمنهش مرواب ورس. یمنهش مرواب -

یشاب هدرک یراک .

ی هحفص هب متخود ار مهاگن و مدادن ار شباوج

داد همادا یلبق نحل نامه اب لگهام و مپات :پل

هرادن یناور لداعت . تسین لا مرن مدآ نوا -.

هخآ روطچ ...وت...

مارآ دوب،حاال ینابصع هک شیپ یتاظحل ِسکعرب

ملر تنک زا عاضوا متساوخ یمن . هکوش اما دوب

لگهام اب هظحل نآ متساوخ یمن دوش. جراخ
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یفرح تینابصع جوا رد متساوخ یمن منک. ثحب

متفگ هک دوب طیارش نآ ِندرک مامت یارب و منزب :

یزیچ ماوخ یمن .االن لگهام مینز یم فرح -دعب

مگب عوضوم نیا هب عجار .

تفگ هک دشاب هدینشن ار ما هتساوخ الً صا راگنا :

یدرک یرکف هچ ورس؟ یدرک یرکف هچ تدوخ -اب

هشیمه هک ؟وت یدش هطبار دراو مدآ نوا اب هک

یچ ؟ هتفگ تهب یچ . یدوب لقاع ...

دوب ناشنتفگ حِلا رد ناما یب هک مجالیت ِطسو ،

هدش جراخ ملر تنک زا شنتفر هکباال ییادص اب

متفگ :دوب،

ادخ ور وت نک سب . لگهام نک سب -.

یور نتفر هار هب داد همادا کیدنب و دماین هاتوک

 شیپ الِت کشم و اهزور نیا نم. ی هتشادن ِباصعا

دوب هدروآ نییاپ یدایز ارم ِلمحت ی هناتسآ هدمآ .

ِشمارآ کی هب مدرک یم سح نآهک ِضحم هب

و داتفا یم قافتا ِتشپ قافتا ما، هدیسر یبسن

درک یم قاط ار متقاط .

ایرو زا ییوگدب یارب ار نکمم زور نیرتدب لگهام

ینامز تسرد دوب؛ هدرک باختنا نم ی هذخاوم و

زا رتشیب یتح ار ایرو مدرک یم سح نم هک

یکی یکی ار شیاه یدب لگهام ، مراد تسود مدوخ
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درمش یم ار شیاه  یبوخ نم نهذ و درک یم فیدر .

 هتفگ نم،خالف نهذ و تفگ دب لگهام ردق نآ و

زیربل مربص رگید هک درک یروآدای ار لگهام یاه

هرابود یادص ی هزادنا هب هک ییادص واب دش

متفگ دوب، هتفر ،باال لگهام هدشی دنلب :

نوریب .-ورب

ی هناریو هب مدآ کی هک درک هاگن نم هب یروط

ارم االً متحا ؛ هلزلز زا دعب هناخیا زا هدنام هباج

دید یم اه هتفر  تسدزا هب هیبش .

شندش زاب ًابقاعتم و دروخ رد هب هک یتابرض ،

شرآ درک. عمج یتاظحل یارب ار نامیودره ساوح

و دش قاتا دراو شا  یبصع و مهرد تروص نآ اب

شدرگ رد لگهام و نم ِنایم شهاگن یلاهک حرد

دیسرپ :دوب،

؟ اهامش هنوتربخ -هچ

میدادن ار شباوج مادک چیه .

هب شروابان نامشچ نآ اب تشاد نانچمه لگهام

یمشخ زا مدرک یم سح نم، و درک یم هاگن نم

مرُپ هقباس .یب

تسکش ار قاتا ِتوکس مود راب یارب شرآ یادص :

؟ هدش یچ -

کش یب مدرک یم زاب بل رگا هک متفگن یزیچ نم
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دنتشاذگ یمن بیصن یب ار لگهام منیگمشخ ِتاملک

ندرک هراشا اراب شرآ ِباوج نیاراب لگهام اما

داد نم :هب

س ود هچبی تشم هی . هداد تسد زا ور شلقع -

دیاب هگید منود یمن . دندرک رپ ور نم رود هلا

مروخب ور مودک ی هصغ و صرح .

یاه مخا زا مشچ و مدرشف مه یور ار میاه بل

ار شیادص و متفرگ شرآ یلا وس ِهاگن و مهرد

مدینش :

هدش یچ منیبب نینزب فرح تسرد -!

درک ما هناوید لگهام باوج :

ور شقطنم و لقع مناخ ؟ هشب یتساوخ یم یچ -

وت لقع وج هی هگا هک رانک؛ هتشاذگ و هدیسوب

یمن ور راکف خال ِرسپ هی ِمسا یتح دوب، شرس

مه هطبار دراو شاهاب نیاهک هب هسرب هچ ، دروآ

هشب .

مزیم ِتشپ زا مدش دنلب دش. مامت مربص

ربارب رد زور نآ ات هک ینحل نیرت  کانتشحو واب

متفگ ، مدوب هدرکن هدافتسا شزا لگهام :

یم ور تتلا خد هن نم ! تسین طوبرم وت -هب

صرح دعب هب نیا ور.زا تیزوس لد وهن ماوخ

نم راک هب مه یراک . روخن ور نم ی هصغ ،و
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شاب هتشادن هگید !
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لگهام روابان و هریخ ِهاگن و هدش تشرد نامشچ

ور ًاتیاهن و تسشن متروص یور یتاظحل یارب ،

تفگ یروخلد اب شرآ :هب

امرفب -.

ار یلگهام مهاگن و مدادن ناشن یرتشیب شنکاو

لا بند دوب قاتا ِرد ِتمس هب نتفر حلا رد هک

شهاگن یلاهک حرد و دش شعنام اما شرآ درک.

یور یا هظحل و نم یبصع ِتروص یور یا هظحل

تفگ دوب، لگهام روخلد ِتروص :
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منیبب مهب نیرپن یگنج  سورخ لثم هقیقد ود -

هخآ هدش نوتچ .

نم ارچ؛ غورد و نتفر یارب دوب رصم اما لگهام

رتشیب یارب هظحل نآ شرآ تساوخ یم ملد مه

ناوت هک ارچ ؛ دنکن رارصا قاتا رد شنتشاد هگن

مدوخ طقف و متشادن ندرک ثحب ِباصعا و

هچ ات لگهام اب ندز هلکورس متسناد یم هک مدوب

هتفرگ دای نم . تسا هدنهدرازآ و اسرف  تقاط دح

یرظن الِف تخا رگا نام،  نیتور یاه  تبحص رد مدوب

قح مرس، زا لگهام ِندرک زاب یارب ، تشاد دوجو

ثحب کی رگید ثحب نیا اما مهد وا هب ار

اب لگهام و دوب نایمرد ایرو یاپ ؛ دوبن یلومعم

شدوب هدناوخ راکف وخال کانرطخ ، مامت یقحان .

نم،کال و لگهام نتشاد هگن هب دش قفوم شرآ

مدزن فرح .یم

شدوخ و شفنب ِیلدنص یور دناشن ار لگهام

دیسرپ و تسشن دیفس یلدنص یور :

؟ هدش یچ منیبب دیگب -

یزیچ مه لگهام و مداد همادا متوکس هب نم

تفگ تینابصع اب نیاراب شرآ و تفگن :

ور تکرش لک نوتادص شیپ هقیقد ود -ات

هچبی هیچ؟ هگید نوتندش تکاس دوب. هتشادرب
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هنک فیرعت تسرد نوت یکی . نیتسین هک هلا سراهچ

هدش یچ منیبب .

نم باختنا دوب. ریثأت یب نم یور دز، هک یرشت

زاب بل رگا هک دوب توکس طقف اه هظحل نآ رد

هب اما لگهام ! میوگب هچ دوبن مولعم ، مدرک یم

دوبن ینابصع شنحل داد. حیضوت و دمآ فرح

ارچ روخلد :اما

اما ؛ هشدوخ رطاخب یممنز یفرح مراد هگا -نم

یتقو یمنهنک کرد . همهف یمن . تسین شیلا ح راگنا

ینعی هکانرطخ و تسین لا مرن مدآ نوا یممگ

یچ ...

دیسرپ یگف ابکال شرآ :

؟ هکانرطخ و تسین لا مرن -یک

 همادا ، شرآ لا وس هب نداد باوج یاج هب لگهام

تفرگ شیپ رد ار شدوخ یاه  تبحص :ی

هدنخما . دشن مرواب ، تفگ مهب اضر یتقو ادخب -

مه شیپ هقیقد دنچ نیمه ً.ات ال صا تفرگ

ام مشچ زا رود مناخ، نیا هک مدرک یمن رواب ،

هشاب هدرک یتقامح نیچمه .

و میوگن یزیچ هک مدرشف مه یور ار میاه بل

دیسرپ نم هبور ، دیدرت اب نیاراب شرآ :

یمهگ؟ ویک -
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متفگ شباوج ورد مداتسرف نوریب هب ار مسفن :

ایرو -!

لگهام و درک مخا شرآ ، مداد هک یباوج اب

تفشآرب :

ور یمهم نیا هب هیضق . میشاتسود نومرس ریخ -

نوچ ؛ هحضاو شتلع هتبلا . نومزا هدرک نوهنپ

هدرک یطلغ هچ هنود یم شدوخ ...

متسشن شتبحص نایم :

لگهام نک سب -.

درب ارباال شیادص :

منک یمن سب -.

هب ور و دمآ فرح هب شرآ مجالِتام، ِنایم

تفگ لگهام :

ِتلع هی ًامتح مه ورس . ایرو هک هیبوخ ِرسپ -

االن هیچ لکشم . هتفگن تهب هک هتشاد هدننک عناق

؟

ار سلا ِکوج نیرتراد هدنخ هک راگنا لگهام

شندیدنخ ِنایم و دیدنخ یتاظحل ، دشاب هدینش

دیسرپ :

؟ بوخ ِرسپ -

تصرف نآهک زا لبق اما درک مخا ًاددجم شرآ

درک مامت ار شندیدنخ لگهام ، دیوگب یزیچ دنک
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داد همادا :و

یمنهنک هک اهراک هچ مدآ نیا یدیدن وت شرآ -.

وسیلا وت نیاهک ِضحم ،هب نشج ِبش نومه

و ایب هک هنوخ وت تخادنا هار یمنهج هی نیتفر

دیاب درک. ریشکاخ و درخ ور اضر نیشام . نیبب

طقف شیدید .یم

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#333



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

متفگ وکالهف یبصع :

نیچمه هب تسد ایرو هک تفگ یچ اضر وگب -

دز یراک !

و داد حیضوت شرآ هبور ، بناج هب قح لگهام

دیسرپ :

؟ هخآ یمهنک یراک نینچ لقاع مدآ هگب. یچره -

هشیکی طقف هزات .نیا

االً متحا و تخود نم هب ار شهاگن شرآ

هتبلا منک. عافد ای مهد حیضوت هک دوب رظتنم

ار لگهام ًامیقتسم و متسشنن تکاس مه نم هک

متفگ و مداد رارق بطاخم :

ییاج هی .ات لگهام هراد یتیفرظ هی یمدآ -ره

دیدن شزا یشنکاو و داد رازآ ور رفن هی .یمهش

و یمهش مومت ییاج هی هرخ باال یمدآ ره تیفرظ

هی هک یمنهش . هنزب رس شزا یراتفر ره هنکمم

شهت و درک ینابصع گرم دحرس ات ور مدآ

هداد نوشن شنکاو ارچ هک درک ضارتعا !

مداد همادا و متفرگ یسفن :

نوشن یرتدب راتفر ، مدوب شاج مه نم رگا دیاش -

لا مرن شراتفر هک ینوا مرظن وهب مداد یم

تسین ...

متفگ ًاتیاهن و مدرک ثکم یا هظحل :
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تساضر -!

دندوب هدش تشرد هزادنا زا شیب هک ینامشچ ،اب

شهاگن وهب متفرن ور زا مه نم و درک مهاگن

هب هک یردق نآ . مداد خساپ دیاب، هک روط  نامه

تفگ و دمآ فرح :

هنکن درد تتسد -!

یمندش اما منک شتحاران متساوخ یمن ًاتقیقح

هفرط کی هک مراذگب تسد یور تسد روط  نیمه

متفگ سپ ! دورب یضاق :هب

یب . ایرو اب مدید ور اضر راتفر رابدنچ -نم

عورش هک هدوب ینوا اضر اما مدید مه هنافرط

هدزن یبوخ یاه  فرح اضر . هدرک .

تفگ یروابان واب درک عطق ار متبحص :

یسانش یمن ور اضر راگنا هک نزن فرح یروج -هی

ورس .

یم نامهاگن ، فرح یب شرآ . مدیشک یقیمع سفن

درک .

متفگ :

یمنمگ نم منک. تواضق ور اضر ماوخ یمن -نم

تسرد ایرو ِربارب رد شراتفر اما هیدب مدآ اضر

تسین .

مداد همادا و هداد رارق شرآ ار مبطاخم :نیاراب
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شراتفر ایرو هک مراد لوبق نم نشج ِبش نوا -

نیلوا نیا و دینشن یبوخ یاه  فرح یلو دوب دب

اضر . شاج راذب ور تدوخ وت . تسین مه راب

ِرسپ ور نوا اضر یمهنک. شتساوخزاب هراد مادم

ِیعرش نز ِرسپ ایرو یلاهک حرد هنود یمن یجاح

و لوپ رطاخب ایرو هک هدقتعم اضر . هیجاح

هراد دمآ و تفر هنوخ نوا وت یجاح تیعقوم .

مه اضر یگدنز مرازه کی ایرو، ِیگدنز یلاهک حرد

و هنوخ هک هتقو یلیخ الً صا و تسین هفرم

مه ایرو یلاهک حرد . هدرک ادج مه ور شیگدنز

نوا زا اضر ی هزادنا وهب هردپ نومه ِرسپ

هدیشک تسد شدوخ هک یمهس . هراد مهس یگدنز

تسین رادرب  تسد اضر دوجو نیا واب شزا .

سح نم اما درک یم مهاگن جاو و جاه لگهام

ما هدرک یقحان ایرو، زا منکن عافد رگا مدرک ،یم

مداد همادا سپ :

؟ هتفرگ مود نز یجاح هک هیچ ایرو هانگ -

هگم ؟ مود نز ِرسپ هدش هک هیچ شهانگ ...

تفگ شرآ هبور و درک عطق ار متبحص لگهام :

ایرو هک یش یم عناق هدب، همادا هگید هقیقد -ود

هگم ، مشدعب تس. ال ویه اضر و هرادن یلکشم چیه

اضر اب نوچ تسین شبسانم ایرو یممگ نم
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وت . تسین لا مرن کالً رسپ نیا ؟ هراد لکشم

هی رابره . هدوبن قفوم شیگدنز زا یعطقم چیه

مک . هراد  هقباس هدش. جارخا هاگشناد هدز.زا یدنگ

مناخ نیا اما ؛ هدروخن شهب بسچرب و ماهتا

هنیبن ور یچیه هک فرب ریز هدرک ور شرس .

؟ شزا یمهنک عافد یروج هچ هراد نک هاگن

دیسرپ شرآ ، میوگب یزیچ نم هک نآ زا لبق :

؟ یماهتا -هچ
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نیااج هب ثحب و دوب هتفر لگهام هک شاک یا

زا لگهام و دوبن یزیرگ اما ؛ دیشک یمن

تفگ هتساوخادخ :

زواجت ِماهتا -.

مدش یخزرب نم و دنام زاب شرآ ِناهد :

هی طقف هیضق نوا . ماهتا یمیگ یراد تدوخ -

یم شمسا هک دوب رتارف رگا . هدوب هباناج ماهتا

هخرچب دازآ روط نیا تسنوت یمن ایرو و مرج دش

.هک

مداد همادا شرآ هبور :

ور هدرک زواجت شهب هک یسک یرتخد مودک هخآ -

شتسپ ره ریز و مارگاتسنیا وت یمهنک فولا

ور نیاراک یسک هب یرتخد مودک ؟ هراذ یم تنماک

یمهنز گنز راب هی یا هتفه لقادح ، هدرک شاهاب

؟ هبوخ شاهاب مه ردق نا و

همادا یتقو دوب ناشرفن ود ره اب متبحص یور

متفگ و مداد :

هنک رواب اجرد ور دینش هک یزیچره دیابن .-مدآ

ادخب تسین تخس ماه ردق نوا ندرک رکف .

هک تشادن یتیمها و دوبن مهم میارب یزیچ رگید

متفگ یتقو دننک یم ما هرابرد یرکف هچ مناتسود :

هدموا . شا  هنوخ متفر . متفر رفس مدآ نیا اب -نم
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رگا . مطابترا رد شاهاب هک هتقو یلیخ ما؛ هنوخ

راتفر رگا . هگید مدید یم دیاب نم تشاد یلکشم

یمداد نوشن تدم نیا وت تشاد یفراعتمان و دب

هگید .

رت بجعتم لگهام هرهچی ، متفگ یم هک هلمجیا ،ره

مه یتقو ًاتیاهن یمدش. رت تشرد شنامشچ و

شرآ هبور وطالین، یثکم زا دعب مدرک توکس

تفگ :

هگید هتشذگ راک زا !-راک

مهرد ار مناتشگنا و متخود زیم هب ار مهاگن

و تفگ یمن یزیچ رگید یسک . مداد بات و چیپ

دوب نیگنس یدایز .وج،

دش گنت یلکش نآ ملد هظحل نآ ارچ مناد یمن

و درک یم هناوید ارم هشیمه یتلا یبدع . ایرو یارب

تشاد میور مه یرتدب ریثأت راگنا ایرو بقِلا .رد

منک عافد ایرو زا هناروکروک متساوخ یمن .نم

ینتشاد  تسود ِرس وزا یساسحا مه میاه  هیعافد

هدید هک ار نآهچ طقف نم . دندوبن یقطنم ریغ

متفگ ًاتیاهن و مدروآ نابز ،هب مدوب هدرک سح :و

الً ماک و هرادن یلکشم چیه ایرو یمنمگ -نم

یتقو هک مدید مشچ هب مدوخ ؛ سکعرب هلا. مرن

هی اما تسین شرادولج یزیچ چیه یمهش یبصع
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نیا هب مه هیمک دیاب . تسین دب مه فاصنا مک

ایرو . هدرک یروج نیا ور ایرو یک هک مینک رکف

یسک و هتشاد الت کشم یرس هی یگچب زا

هدش گرزب الت کشم نیا .اب هدوبن شهب شساوح

نم و یمهد شرازآ هراد الت کشم نیا مزونه و

یم لمحت هراد تخس ردق هچ هک مدید مشچ هب

الت کشم نیا همهی یارو ور.و طیارش نیا ،هنک

یاپ یور یمهنک. راک هراد شدوخ . هیملا س ِمدآ

هیلکلا ؛هن تسین یزیچ چیه ِلها . هداتسیا شدوخ ،

 هگید لکشم چیه وهن یمهنک فرصم یزیچ هن

هراد .یا

مداد همادا و لگهام ِتروص هب متخود ار مهاگن :

هیقب نراذب هگا یمهنک ور شیگدنز هراد -.

تفگ یروخلد اب لگهام رخآ هلمجی :اب

االن منک مه یهاوخرذع دیاب منک یم رکف . ناهآ -

تزا .

متفگ و مداد تروق ار مضغب :

اجره تحار ردقنا طقف . ماوخ یمن یهاوخرذع -

قیقحت اتود وگن. دب شزا هتسب مشچ ، یتسشن

شهب دیراد هک ییازیچ یمهف یم ینک، کیچوک

تس  هناملا ظ یدایز نید؛ یم تبسن .

هظحل نامه شرآ و دش دنلب شیاج زا لگهام
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تفگ :

کشم . دینک شمومت هگید ور ثحب نیا مرظن -هب

کشم . تسایرو و اضر الت کشم ایرو، و اضر الت

دینکن نوتدوخ ی هطبار دراو ور انوا .الت

درک هفاضا لگهام هبور ، تفگ هک ار :نیا

یچراک هراد هنود یم بغلا. مه ، هلقاع مه ورس -

منک یمن رکف . تسه شدوخ هب شساوح و یمهنک

طلغ و تسرد . میشاب شنارگن هک هشاب المز

هشدوخ یاپ مه شراک .

ار قاتا یفرح چیه یب شت مجال ِندینش اب لگهام

هب ملد هک ینم و شرآ میدنام و درک کرت

ایرو یارب دوب هدش گنت نکمم لکش نیرتدب

متفگ یتقو :

بش . مدرگ  یمرب تعاس ِرس ؟ مرب تعاس هی -یمهش

منوم یم رتشیب .مه

تروق ًاددجم ار میولگ هب دوب هتشگرب هک یضغب

ادابم هک مه یور مدرشف ار میاه بل و مداد

ی هناتسآ یروجدب تاقافتا اهزور نآ . مزیرب کشا

دوبن مدوخ تسد و دندوب هدروآ نییاپ ارم لمحت

متشاد کشا هرطق دنچ یا، هلئسم ره یارب یتقو

نتخیر یارب .

دیخرچ یم متروص یور ینارگن اب شرآ ِهاگن
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دیسرپ یتقو :

؟ یبوخ -

متفگ و مدیشک متروص هب یتسد :

مبوخ -.

مدیسرپ هلصاف :وبال

؟ -مرب

تفگ شدعب و تقفاوم یانعم هب داد ناکت :رس

ورب نم نیشام .-اب

دش دنلب شیاج زا اما منک تفلا خم متساوخ یم

تفگ :و

تارب شمرآ یم . همقاتا وت چییوس -.

*
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و مدرک کراپ ژ اساپ هب کیدزن ییاج ار نیشام

هدایپ ایرو، ِندید هظحل دنچ یارب ار ریسم یقبام

مدرک یط .

ال صا . مور یم شندید هب هک مدوب هدادن شربخ

ِتشپ مبیرغ و بیجع حلا نآ اب هک هظحل نآ ً

رکف دصقم ،هب مدوب هتسشن شرآ ِنیشام ِنامرف

مدوخ ًاتیاهن و هدرک یگدننار طقف . مدوب هدرکن

مدوب هدید ژ اساپ هب کیدزن ییاج .ار

مشاب هتشاد مفارطا هب تبسن یهجوت یبنآهک

اه کیتوب اهو هزاغم رانک ،زا مدرک یط ار تاقبط

ی هسفق هب یبات یب اب هک یبلق اب ًاتیاهن و متشذگ

کیتوب ِنیرتیو ِلباقم مداتسیا ، دیبوک یم هنیسما

ایرو .

ار مدوخ زا یدیدج ی هخسن متشاد اه هظحل نآ

قشاع ، طرش دیقو یب هک یا هخسن ؛ مدرک یم هبرجت

تشادن یزرمودح شیارب ، قشع و دوب هدش .

هدشن دراو زونه و کیتوب یدورو ِتمس هب متفر ،

دیسر یم رظن درک؛هب باتمرت یب ، شیادص ِندینش
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دشاب یرتشم کی اب ندرک تبحص حِلا رد .هک

اهنت دش. لیمکت متاع طاال مدش، دراو هک الً ماک

مناخ ِیرتشم ود هارمه هب دوب کیتوب رد شدوخ .

هداتسیا اه زیموش گرلا رانک . دشن مروضح هجوتم

یمداد حیضوت ار یزیچ تشاد و .دوب

دوبن یلع زا یربخ ؛ مدنادرگ کیتوب رد ار مهاگن .

دسرب مامتا هب ایرو راک هک مداتسیا یا هشوگ .

مه ارم االً متحا اما مدوب شدید ی هیواز رد

اب شراک دوب رظتنم و دوب هدرک ضرف یرتشم

دسرب مامتا هب یلعف یاه  یرتشم .

بش یاه  سابل ددعتم یاه گرلا ِنایم ار مهاگن

یکی هملای کم ِترپ مساوح ، هتفر  هتفر اما مدنادرگ

ناش  هجوتم ار مهاگن دش. ایرو اب رتخد ود زا

مشچ ، نحل نآ اب ًاصوصخ رتخد هلمجی و مدرک

درک زیر ار میاه :

هک مراذب نوتارب ور ما هرامش منوت یم نم سپ -

؟ نیدب طاالع مهب دش راشژ مرظندم ِراک تقوره

ار شتروص هک مدش هباجاج یمک هتساوخان

یزیچ نیلوا شدنولب جومراد یاهوم ؛ منیبب بوخ

درک یم ترپ ار مدآ ساوح هک .دوب

متشادن خاالقاه نیا ؛زا مراتفر زا تفرگ هدنخما !

دیاش هک ایرو ِتروص هب متخود ار مهاگن
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رد اما دنیبب ارم و دنک سح ار مهاگن ِینیگنس

ار رتخد باوج اه، سابل زا یکی ِرواک ِنتسب حِلا

:داد

نوتهب ور کیتوب تراک نم . مینک شومارف هنکمم -

هسر یم دیدج ِراب هک هدنیآ هام لوا ،یممد،

دیریگب سامت نوتدوخ .

مدوب هتفگ شرآ هب . مدیدن زیاج ار ربص رگید

تدم مامت دوب رارق رگا و مدرگ  یمرب هتعاس کی

 یرتشم اب ایرو هملا کم دهاش و متسیاب نیااج

ی همانراک رد یلوقدب کی ًاعطق ، مشاب شیاه

سپ . مدرک یم تبث شرآ شیپ مریخا یاه  یلوقدب

هک یا هظحل تسرد و متفر رت کیدزن مدق ود

بل و دمآ باال شرس ، متشاد ار شندز ادص دصق

هک دندوب " دیئامرفب هملکی" یادا حِلا رد شیاه

و درک مهاگن روابان . دندنام تکرح یب مندید اب

تسشن شیاه بل یور ممسا :

ورس -!

مدناشن ار متشاد غارس هک یدنخبل نیرت  گنشق

دیسرپ ندمآ کیدزن اب ایرو و میاه بل یور :

؟ ینک یم یچراک -نیااج

هدنام رظتنم هک یرتخد ود ،هب ملیم الِف خرب

متفگ و مدرک هراشا دندوب :
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منوم یم رظتنم . سرب تراک .-هب
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نیتوکین #
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ِماجنا لوغشم و تفر ناوخ  شیپ ِتمس هب ًاروف

یارب هک تخادنا یزور ِدای هب ارم و دش شراک

زور نآ ؛ مدوب هدمآ نیااج ،هب متعاس راشژِر نتفرگ

رطاخ هب ار شا هلمج بوخ و دوبن شوخ حملا

هدیسرپ نم، راشژرهب نداد زا لبق هک متشاد

؟ یبوخ هک ینئمطم "وت "دوب

میدوب هدرک لدبودر هک هلمجیا دنچ اب شدعب ،و

یمن زورما ردق هب زور نآ . دناسر یم ارم دوب هتفگ
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متخانش یم یروط نآ ار ایرو اهزور نآ . شمتخانش

شا  یهارمه و شدوب هدناسانش نم هب لگهام هک

هک دوبن یمدآ وا، هک هتبلا و متساوخ یمن ار

شعنام یرگید ِعوضوم ، دهاوخ یم ار یزیچ یتقو

و هناخ هب دوب هدناسر ارم ملیم الِف خرب دوش؛

هک مدوب نم نیا هام، دنچ ِتشذگ زا دعب حاال

هب شندید یاوه ما، یراک ِزور نیرت  هلغشمرپ ِطسو

نیااج هب دناشک یم ارم و یمدز مرس .

االً متحا هک تسب ار ،رد شیاه  یرتشم ِنتفر اب

یادص شراک نیا واب دوشن دراو یرگید یرتشم

درک دنلب ارم ضارتعا :

هظحل دنچ مدموا طقف . ایرو منوم یمن -نم

مرب و تمنیبب .

نآ واب تخیر منامشچ هب ار شهاگن ِبوخ حِلا

تفگ شیاه بل یور ِباذج یدایز دنخبل :

هدید یفاک ی هزادنا هب ومه بشید منک یم رکف -

تسین ندید هظحل دنچ عوضوم سپ ؛ میشاب !

و مدز رانک منامشچ ِلباقم زا ار میاه  یرتچ

مدیدنخ :

هدش گنت تارب ملد نک رکف .-وت

ملباقم داتسیا و درک یط ار هلصاف .

یمن نیااج یروج  نیمه هگنت تلد منودب هگا -نم
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هک منک تاگن و متسیا .

دمآ شک رتشیب مدنخبل .

؟ سپ ینک یم یچراک -

دناخرچ متروص رد ار شهاگن :

درک؟ یمهش یچراک گنتلد چراق هی -اب

مدرک رارکت ار شا هلمج :

درک؟ یمهش یچراک -

تفرگ تنطیش ِگنر شهاگن :

هک؟  نزاب اهرضحم -

مدرک لر تنک ار مدنخبل :

نزاب -!

؟ یراد هک مه همانسانش -

یتح تفر فعض ملد و مدرک شهاگن فرح یب

شیاه  یخوش یارب .

هک شندید هقیقد دنچ ؛ داتسیا یم نامز شاک

درک یمن اود نم زا یدرد !

تفگ هک مدوب شندرک هاگن حِلا :رد

سپ میرب -!

مدیدنخ :

؟ اجک -

تفگ تیدج نامه :اب

هگید مینک روج دهاش ات راهچ میرب -!
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متفگ و مدز شا هنیس ی هسفق هب یمارآ هبرضی :

یارب راذب ور تیراگتساوخ ِیقبام . همرید -االن

ادرف .

تفگ تنطیش :اب

هدرگرب مرظن دیاش ادرف .-ات

دوب رت مکحم هبرضما .نیاراب

یمخا واب هبرضما یاج یور تشاذگ ار شتسد

تفگ یگتخاس :

یمن نزبراد  تسد ِنز . تشگرب مرظن االن نیمه -

نم ماوخ .

ناوخ  شیپ ِتمس هب نتفر و ندش رود حلا ورد

داد همادا :

هتشاد مه نزب  تسد ، یشاب تشز ، یشاب چراق -

؟ تمریگب هک ما هناوید ؛ یشاب

یم هویمبآ شرافس هک یمادام و تشادرب ار نفلت

مدیدنخ یشوخرس .داد،اب

نم زا ار ایند ِدب حلا ِمامت ، شندید هظحل کی

درک یم رود .

روج عمجو ار هدنخما ، تشاذگ نییاپ هک ار یشوگ

متفگ یگتخاس یروخلد واب مدرک :

داوخب متلد -.

یثکم زا دعب ًاتیاهن و درک مهاگن یا هظحل دنچ
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تفگ وطالین ًاتبسن :

داوخ یم یلیخ ملد هک ؛ تساج  نیمه شیتخبدب -!

تفر مه زاب ملد، و مدرک شهاگن شنکاو یب

شیارب .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دنب میاپ یور یگتسخ ،زا مدیسر هک هناخ هب

دوب هدنامن بش هد هب رتشیب هقیقد دنچ . مدوبن

پات پل یاپ ، شیپ تعاس کی نیمه نم،ات و

مدوب هدرک راک هفقو یب و هتسشن .

ِندید هقیقد دنچ نامه طقف ار مزور ِلک رناژی

زور تاقافتا یقبام هنرگو دوب؛ هدرک نیمأت ایرو ،
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مه ناشنیرتدب ِپاک و دندوب هدننک  لسک و رناژیرَب

ی هنامیمصریغ و درس یاهراتفر هب دیسر یم

فرح وکالیم دوب هدرک رهق معالً ؛ لگهام

اپ هک مدوبن یسک نآ نم ًاملسم نیاراب و یمندز

قافتا نیا زا نیاهک ِدوجواب ؛و تشاذگ یم شیپ

هک تقو ره ات تسناوت یم وا اما مدوبن یضار

دنامب رهق ، دهاوخب شلد !

یمن و هتسخ و مدوب هنسرگ مدش، هک هناخ دراو

حلا ورد منک یگدیسر مادک هب لوا متسناد

ِندید و دروخ گنز ما یشوگ هک مدوب یریگ  میمصت

درک ضوع ار همانرب ، نفلت ی هحفص یور ایرو .ِمان

حِلا ورد متشاذگ رکیپسا یور ار یشوگ

ووا،رد مداد ار شباوج میاه  سابل ِضیوعت

دیسرپ سالمم ِباوج :

؟ هنوخ یدیسر -

متفگ و مدرک زاب ار میاهوم ِشک :

یمهش یا هقیقد دنچ -.

دوب یضاران شنحل :

ورس ینک یم راک یلیخ یراد هگید -!

مدیشک نوریب هتسب زا بوطرم لا متسد ِگرب کی

تخت هبلی ، متروص ِشیارآ ِندرک کاپ حِلا ورد

متفگ و متسشن :
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رطاخب تدم نیا . تسین یروج نیا هک هشیمه -

هی دیاب ؛ متفرگ یصخرم زادح شیب ، ییاج هباج

منک شناربج یروج .

دیسرپ ، ثکم هظحل دنچ زا :دعب

؟ یدروخ ماش -

متفگ و متخادنا متروص هب یهاگن ، هنیآ :رد

منک یم تسرد یزیچ .-االنهی

دش ضرتعم :

االن؟ هزات -

متفگ و تفرگ هدنخما :

ناج  نامام !-هلب

کش یب ، متفرگ یم روتکاف شا  هنادرم یادص زا رگا

یمندز وم اه نامام اب هظحل .نآ

تفگ هک مدوب قاتا زا جورخ حِلا :رد

یممد شرافس اذغ تارب نکن، تسرد یزیچ -.

مدرک تفلا :خم

منک یم تسرد هداس زیچ ؛هی مرادن لیم اهردق نوا -.

مدرک ضارتعا هلصاف :وبال

و دروخ ِنارگن هک هچبما نم هگم مشدعب -

؟ یمدمآ و تقر و یراک ِتعاس و کاروخ

داد ار مباوج تیدج مکلا :رد

یعوضوم ره ِتباب ، داوخب ملد هک ییاجره -نم
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یممش نارگن ، منودب المز !هک

مداد ار شباوج بآ، یرطب ِنتشادرب حِلا :رد

سپ ییوگروز !-کالً

تفگ :یبیخلا

راذب یراد تسود یچره ور شمسا -!

ثکم هیناث دنچ زا دعب و مدیشون بآ یا هعرج ،

متفگ :

یلکشم تنتفگ روز اب نم هک تساج هی طقف -

مرادن .

تفگ هک دیمهف ار مروظنم :

یم روز تهب مراد هک یا هظحل ره منوت یم سپ -

شاهاب هک منک داجیا ور یطیارش نوا مگ

یرادن یلکشم !

و مدش هریخ یشوگ ی هحفص ،هب توهبم تامو

بل یور هتفر  هتفر دنخبل هک دعب،ردحیلا یتاظحل

متفگ ، تفرگ یم ناج میاه :

تفرشیپ اهردق نوا ژی ولونکت هک رکشورادخ -

هدرکن !

دیدنخ هاتوک :

اه یزاب یم ورس؛ نکن یزاب نم !-اب

متفگ و مدیدنخ یشوخرس :اب

و یشاپ یاوخ یم شهت ؟ ینک یچراک یاوخ -یم
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ِتخاب هک منک فارتعا مرضاح هک نیااج، یایب

ما یضار ندوب هدنزاب هب نم و هیگنشق .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دوب هدش سخت :

ور نم یتخانشن زونه -.

رکیپسا یور زا ار یشوگ و هپاناک یور متسشن

یناجیه اب مشوگ هب شندرک کیدزن واب متشادرب
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متفگ ، مدوب شندرک لر تنک حلا رد :هک

تمسانشب مرضاح -.

تفگ شدوخ هب صتخم نحل :اب

منود یم دیعب -!

هب . تسشن میاه بل یور و دمآ دنخبل هرابود

و ادص دوش. عملا مدآ نیرت  سخت دوب دلب شتقو

تفگ یتقو دوب، بیجع و مارآ یدایز شنحل :

ور تامشچ دنبب -.

و مدرک مخا هتساوخان . دنارپ ار مدنخبل ، بجعت

مدیسرپ :

یچ؟ -

یدج اما دوب مارآ نانچمه شنحل :

مگب رابود دیابن هک ور هلمج !-هی

نابرض روط نآ هک شتاملک ای دوب شنحل مناد یمن

؛ دندش هتسب میاه کلپ درک. یراک  تسد ارم بلق

هدرک رداص ناش ندش هتسب تباب یروتسد یبنآهک

مشاب !

هن ای تسا هدش ماجنا شا  هتساوخ هک دیسرپن ،

یم شماجنا تروص ره رد تسناد یم هک راگنا

تفگ ار یدعب هک مهد :

هک نشاب یروج  نومه تاه بل ماوخ یم -حاال

تکرح یب ، هلصاف ؛اب مراد تسود !
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یاه کلپ نامه اب مدرواین بات ار رتشیب ِنتسشن

ایرو،اب هلمجی و هپاناک یور مدیشک زارد ، هتسب

راداو مبلقار اما دندوب هداس شتاملک مامت نآهک

ندیپت رتشیب و رتشیب هب دندرک :

ًاقیقد یلکش نیمه ! بوخ رتخد نیرفآ -.

شدصق متسناد یمن . دراد رس رد هچ متسناد یمن

دنچ لا ونم نیمه هب رگا متسناد یم طقف . تسیچ

و دش مهاوخ هناوید دهد، همادا رگید هلمجی

مدش هناوید نم، و داد همادا ایرو، !

دلب بوخ مندرک هناوید رد ار شراک ، بیجع و

تفگ یم وا . مدوب هراک چیه نایم نیا نم و دوب

شیاه  هتساوخ و یمداد ناشن شنکاو ، مندب و

نایرج نیا یردق نآ و دندش یم ماجنا یکی یکی

یب دوب هتساوخ هک ییاه بل هک دش راد همادا

دندش زاب ضارتعا ،هب مراد ناش هگن تکرح :

منوت یمن -!

مارآ و دوب طلسم نم، یادص الِف خرب وا، یادص :

؟ ینوت یمن یچور -!

اب تشاد و میوگ یم هچ تسناد یم بوخ

ملد درک. یم لیمکت ار شتیذا و رازآ ، ندیسرپ

ی هدنام  یقاب و منک زاب ار میاه کلپ تساوخ یم

مرسار و مشکب رس ار بآ یرطب یاوتحم
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هک مهد ناکت تسار پچو هب مکحم یرابدنچ

نآهک دوجو اب اما مربب نایم زا ار اوهو حلا نآ

یاضعا دوب، جراخ ملر تنک زا اه هظحل نآ لمحت

نم.اب ،هن دنتفرگ یم روتسد یرگید ِسک زا مندب

دیسرپ شا  هدننک هناوید نحل نامه :

االن؟ یاوخ یم یچ -

و میوگب یزیچ هک مه یور مدرشف ار میاه بل

دوب دلب ار نم زا نتفرگ باوج :وا،

منک؟ یچراک االن یاوخ -یم

دندروخ ناکت میاه :بل

نیااج .-ایب

تفگ تیدج :اب

هنافساتم منوت یمن -!

هک دوب هدرک نم اب یراک . مدرک زاب میاهار کلپ

تفگ یم وحاال دنک شبلط منت لولس هب لولس

؟ تشذگ یم شرس رد هچ ؟ هنافساتم دناوت یمن

هب ضیقن دضو تاساسحا یردق هب هظحل نآ

یمن شراثن ییازسان رگا هک دوب هتخیر مدوجو

اراب ناشنیرت  هنابدوم و متفرگ یمن مارآ ، مدرک

مدناشن میاه بل یور ، صرح :

یضوع -!

دیدنخ :
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ندوب یضوع اب مرادن یلکشم .-نم

دیسرپ و مدیشک میاهوم هب یتسد :

؟ ینک یزاب نم اب دیابن هک یدیمهف -حاال

ح نآ رد مدوب هدرک ریگ زونه . مدادن ار شباوج

دوب هتخاس میارب مامت ِیمحر یب اب هک ییاوه لاو

درک هفاضا ایرو :و

ماه  ینارگن ِباوج دعب، هب نیا زا هک یدیمهف -

هیچ؟ !

متفگن یزیچ مه زاب و مداتسرف نوریب ار مسفن

داد همادا ، هاتوک یثکم زا دعب :ووا،

 هقیقد دنچ ات هسرب دیاب . مداد شرافس اذغ تارب -

ور تاذغ و شاب ینک  شوگ فرح رتخد . هگید ی

باوخب طقف ، شدعب و روخب لماک !

"و ریخب بش " تفگ ، میوگب یزیچ دادن تلهم

هک یا یروابان و تهب اب ارم و درک عطق ار سامت

تشاذگ اهنت ، مدوب شراتفرگ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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مچم رود هک یشک واب متشاذگ رانک ار یشوگ

ی هناور و مدرک عمج مرس ارباالی میاهوم دوب،

مدز متروص و تسد هب یبآ . مدش یتشادهب  سیورس

داتفا هنیآ رد متروص ریوصت هب هک مهاگن ،و

یادص ِندش دنلب و مدرک ایرو راثن رگید ییازسان

ار میور و تسد رتدوز دش ثعاب ما یشوگ ِگنز

ییاریذپ هب مدرگرب و منک کشخ .

رصع درک. یروآدای ار ما یساوح یب ارفا، مان ِندید

هتفگ و مدوب دیدزاب ِرس نم و دوب هتفرگ سامت

کاپ و مریگ یم سامت مدوخ بش هک مدوب

مدوب هدرک شومارف .

و مداد باوج ار شسامت و هپاناک یور متسشن

متفگ شیادص ِندینش :اب

منزب گنز هک مدرک شومارف ، دیشخبب -.

تفگ شنحل ِیتاذ ینابرهم :اب
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ادرف منوت یم یراد راک زونه هگا . هرادن یلا کشا -

مریگب سامت .

ییاذغ ؛ متشادن یراک . متخادنا تعاس هب یهاگن

زا رتشیب شندیسر دوب، هداد شرافس ایرو هک

یم رظتنم دیاب و دوب هدیشک لوط  هقیقد دنچ

مدنام .

متفگ و هپاناک یور مدیشک زارد :

؟ هبوخ نامام ؟ یبوخ ربخ؟ هچ . مرادن یراک -هن

داد هملک کی اراب میاه لا وس مامت ِباوج :

میبوخ -.

ندیسرپ رتشیب هب درک راداو ارم :و

؟ یروطچ اه سرد ؟اب ینک یم اهراک یچ -

تسا هتفرگ یمک شیادص مدرک سح .

وت . منوخ یم ؛ نبوخ مه اه سرد . هشیمه لثم -

؟ هبوخ ایرو ؟ یبوخ

یقیاقد هک یا یزاب ِدای ایرو،هب مان ِندینش اب

مدش یرفک و مداتفا دوب هدروآرد مرس شیپ .

هب باوج ورد میوگن وا زا یزیچ مداد حیجرت

متفگ ارفا ِلوا لا :وس

دندش دایز ماهراک هیمک تدم نیا منم. مبوخ -.

دیسرپ :

؟ هبوخ دیدج ی هنوخ -
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مدناخرچ ییاریذپ رد ار مهاگن :

هرتهب یلیخ یلبق .-زا

رکشورادخ -.

و مدش نئمطم شیادص ِندوب هتفرگ اب هطبار رد

مدیسرپ :

؟ هدش یزیچ -

ورف رکف هب رتشیب ارم و داد ریخأت اراب مباوج

:درب

!-هن

مدیسرپ ددرم :

؟ ینئمطم -

هتفرگ ملد .-هیمک

دمآ درد هب ملد شباوج :اب

؟ هدش یزیچ ؟ هتفرگ ارچ تلد -

داد حیضوت :

هی دیاش متفگ ! هگید هتفرگ ؛ منود یمن . یچیه -هن.

مشب رتهب منزب فرح تاهاب .مک

روش ملد . مدمآرد هتسشن ،هب شکزارد تیعضو زا

مدیسرپ ینارگن واب داتفا :

یلکشم ؟ هبوخ نامام ؟ هدشن یزیچ ینئمطم -

؟ هدموین شیپ

تفگ ًاروف :
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تسین یچیه .-هن

داد همادا هاتوک یثکم زا دعب :و

؟ یدرگرب ینوتب یک ینک یم رکف -

مدیسرپ بجعتم :

ارچ؟ ؟ مدرگرب -

هنوخ یایب رس هی هک هنیا مروظنم -.

زا یبنآهک و شیارب دش گنترت شا هلمج اب ملد

متفگ ، مشاب هتشاد یمیمصت لبق :

یممآ دادرخ الت یطعت -!

؟ ینوت یمن رتدوز -

؟ دیوگب تساوخ یمن و دوب هداتفا یقافتا دنکن

متفگ هنارصم :

ارفا وگب هدش یزیچ .-هگا

دروایبرد ینارگن زا ارم دهاوخ یم مدرک سح :

هبوخ مه یلیخ دادرخ الت یطعت نومه هن. .-هن.

مدیسرپ و دشن تحار اما نم :یخِلا

؟ تساجک نامام -

داد ًاروف ار مباوج :

شقاتا .-وت

لا متحا نیاهک واب متخادنا تعاس هب یهاگن

متفگ ، مداد یم ار شندوب باوخ :

شهب هدب ور یشوگ -.
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هدیباوخ -.

ورف رکف وهب مدیشک مناهد هب ار منیریز بل

ار ما ینارگن ِنازیم االً متحا ارفا، و متفر

تفگ هک دوب هدیمهف :

هتفرگ ملد هیمک طقف . هدشن یچیه ادخب -.

میوقت دراو و رکیپسا یور متشاذگ ار یشوگ

ِیلیطعت چیه ، دادرخ طساوا .ات مدش ما یشوگ

متفگ و میتشادن یرگید :

هگا نیاحلا اب هدش دایز یلیخ ماهراک مجح -

و مریگ یم یصخرم منک، نوشروج عمجو منوتب

یممآ رتدوز .
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تفگ تیمولظم :اب

هشاب -.

مدیسرپ و دمآ درد هب :ملد

؟ هتفگ یزیچ یسک ؟ هتفرگ تلد هک هدش یزیچ -

؟ هدرک تتحاران یزیچ

داد ار مباوج هملک :کی

.-هن

یارب یمدش هک دوب یقافتا نیرت مک ، نتفرگ لد

متفگ . دتفیب هناخ نآ رد یسک :

هیمک . نارهت ایب یزور دنچ مریگ یم تیلب تارب -

رگا یممگ. نامام هب مدوخ مه ادرف . نومب مشیپ

تدوخ ، هنرگا . نیایب مه اب ییاتود هک دوب قفاوم

ایب اهنت .

درک تفلا خم اجرد :

یمنهش .-هن.

مدیسرپ :
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؟ هشن ارچ -

متسناد یم هک دوب ینامه شباوج :

یمندآ نامام -.

متفگ تیعطاق :اب

ایب تدوخ سپ -.

نداد حیضوت هب درک عورش :

یمیآ یراد هگید هام یمیگ هک ؟وت هیراک .-هچ

هک هدنومن یزیچ .

و یمدنک یفخم نم زا ار یزیچ دراد مدرک سح

متفگ :

ادرف یارب مریگ یم تیلب . میرادن .-"هن"

داد حیضوت تبحم :اب

هنوم یم اهنت نامام -.

متفگ و مدیشک میاهوم هب یتسد :

تیحور هیمک . نومب زور _ود یکی . نومن دایز -

یمهش ضوع .

درک زاب رس زا ارم شباوج :اب

دعب مگب، نامام هب راذب .-حاال

دیع الت یطعت رد درک. یم بجعتم ارم شیاهراتفر ،

هرفن ود رفس کی هب هک مدوب هدرک رارصا یتقو

ِلد هک مدوب هدیمهف دوب، هدرک تفلا خم و میورب

یمن اما ار شیارچ ؛ درادن ار هناخ زا ندنک لد
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ارفا ، مدوب یرارف هناخ زا نم ردقچ ره . متسناد

شدوب هدیبسچ .

ِندرک  یلمع یارب متسناد یم نآهک واب مدش میلست

یاهراک دیاب منک، شناونع دوب رارق هک یفرح

راک ربارب ود و مدروآ یم مه هناخ هب ار تکرش

متفگ ، مدرک :یم

_ود یکی ات منک یم یعس یمهش. یچ منیبب راذب -

مایب یزور دنچ هگید هتفه .

درک رییغت حوضو هب شیادص :رناژی

هبوخ یلیخ -.

ما هتسخ و نیگنس یاه کلپ ِتشپ ار مناتشگنا

 هقیقد دنچ ؛ مدرک هاگن تعاس هب شدعب و مدرشف

مین ًابیرقت ، دسر یم اذغ دوب هتفگ ایرو هک یا

دوبن یربخ و هدش تعاس .

ورس یسرم -!

دادن تصرف درک. عمج ار مساوح ارفا هلمجی

تفگ و میوگب یزیچ :

مراد تتسود یلیخ -.

ملد ، شتاساسحا زاربا ِندینش اب ارچ مناد یمن

متفگ نیاحلا واب تفرگ :

مراد تتسود یلیخ منم -.

متفگ وج ندرک ضوع یارب هلصاف :وبال
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نک تسیل مارب ادرف ات ور یراد المز هک یچره -

تسرفب .و

گنز یادص ِندش دنلب اب دش نامز مه شباوج :

مرادن المز یزیچ -.

متفگ و نوفیآ ِغارس متفر :

یم . مارب ًامتح تسرفب ور. تدوخ نکن سول -

یشاب هتشاد شمز ال هک مریگب ور یزیچ ماوخ .

ار یسک شرگشیامن ؛ متشادرب ار نوفیآ ِیشوگ

یمنداد ناشن .

متفگ :

-هلب؟

مدینش کیپ ِیادص اب نامزمه ار ارفا ِرکشت :و

مدروآ ور نوت  شرافس -.

متفگ و مدرک زاب ار :رد

هدزاود دحاو -.

مداد همادا ارفا، هب باطخ :و

وگب مهب هراد المز ایچ نیبب ، سرپب مه نامام .-زا

رگید ِراب ، هملا کم ِمامتا زا لبق نم و درک رکشت

ِندرک عطق واب مدرگ  یمرب رتدوز هک مدرک دیکأت

شوپور ِندیشوپ ِنیح ورد هتفر مقاتا ،هب سامت

زاب واب متفر رد غارس هب ما یگناخ ِپات یور زا

مداتسیا رظتنم شندرک .
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موس هقبطی ورد یمدمآ باال تشاد روسناسآ

" ددع هک ینامز ارات روسناسآ رگشیامن "6دوب.

شرد هک یا هظحل و مدرک لا بند یمداد ناشن ار

اما مریگب ار اذغ رتدوز هک مدوب رظتنم دش، زاب

و جاه زاب، یناهد واب مدش هکوش ایرو، ِندید اب

مدرک شهاگن جاو .

تشاد هگن کوش رد ارم رتشیب شا، یدج ِتروص .

ِنتفرگ واب دروآ ارباال شتسد و دمآ کیدزن

تفگ نم، ِبجعتم نامشچ لباقم اذغ، ی هتسب :

نوتاذغ -!

دنتسشن میاه بل ور هتساوخان تاملک :

؟ ینک یم یچراک -نیااج

بل یور درک شوخ اج ، تنطیش رپ ِدنخبل نآ

شیاه :

مدرک ادیپ مود لغش -.

اج نامه و هظحل  نامه تساوخ یم ملد هک ادخب ،

نیا یاهراک زا درادرب تسد هکلب متفیب شناج هب

شا  ینینچ .

.زا مداتفا هدنخ وهب منک لر تنک ار مناجیه دشن

ضحم وهب دوش دراو هک متفر رانک رد لباقم

ار میاهازسان ، تسب شرس تشپ ار رد نآهک

هدرک خیلا ار مناجیه یروج کی هک مدرک فیدر
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هملکی نامه ی هزادنا هب مادک چیه اما مشاب

،هب مدرک یم شراثن نایم رد کی هک ،" یضوع "

تسشن یمن .ملد
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مرس هک درک مراداو زیم، یور ِنفلت ِندروخ گنز

مهد باوج ار سامت و منک ادج پات پل زا :ار

ورس مقاتا ایب هظحل دنچ -!

هک نفلت ِرگشیامن ،هب شرآ یادص ِندینش اب
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و مدرک هاگن یمداد، مناشن ار شرآ ِقاتا ِیلخاد

متفگ :

.-االن

مدوب هداد شماجنا هک ییاج ارات راک شدعب ،و

مدز رد . مدش شرآ ِقاتا ِیهار و مدرک ویس ،

اج شقاتا رد لگهام ِندید واب متفر لخاد

مدروخ .

و لگهام ِسوبع هرهچی ِنایم ار مهاگن ، دیدرت اب

"ایب ِنتفگ اب شرآ و مدرک هباجاج شرآ تروص

هب درک مراداو و داد متاجن یفیلکت "زابال لخاد

نتفر کیدزن .

و نم ِنایم ِیظفل یاوعد نآ زا هک دوب هتفه کی

ِلا ور ، هتفه نیا ِمامت ورد تشذگ یم لگهام

دوب یروخلد و رهق نام  نایم .

تفگ شرآ ، متسشن نآهک ِضحم :هب

ور هدموا شیپ نوت نیب هک یلکشم مدز نوتادص -

هجیتن هب نوتدوخ مدرک ربص ردقچره . دینک لح

دوب هدیاف یب نیسرب !

داد همادا یتقو دوب وکالهف یکاش شنحل :

وب هدرک  لیصحت ِرتخد ات ود هک راگنا هن  راگنا -

یشکرهق و رهق اه یناتسبد هچب نیا نیع ، نیغلا

؟ نیرادن نوبز امشاه هگم یچ؟ هک نیتخادنا هار
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دینک لح و مهاب نینزب فرح هملک ود نینیشب

ور نوت  لکشم !

هک توکس و متخادنا لگهام تروص هب یهاگن مین

متفگ و مدرک زاب بل دمآ، شک یدایز :

مرادن و متشادن یسک اب یلکشم چیه .-نم

دناکش ار لگهام ِتوکس هلمجما :

مماتسود ِنارگن هک منم لکشم ًارهاظ -!

متشادن هعفارم و اوعد دصق هک دوب نآ شتقیقح .

و مداد یمن لگهام هب ار قح نیاراب مه یفرط زا

نیرخآ رد لگهام . میایب هاتوک متسناوت یمن

و دوب هتشاذگ شدح زا رتارف ار شیاپ شراتفر

منیبب ًاددجم ار یراتفر نینچ متساوخ یمن .نم،

متفگ و مفرح یاپ مداتسیا ، تخس و تفس سپ :

هتشاد بوچراهچ و قطنم و لیلد دیاب ینارگن -

ی هزاجا ینارگن ی هطساو هب مینوت یمن ام . هشاب

میدب نومدوخ هب ور یراتفر .ره

دوبن هنامیمص ًادبا ، دنادرگ متروص رد هک یهاگن .

مه شنحل :

وت یمهر رس اب هراد نومتسود مینیبب هگا ینعی -

هرب هک میراذب تسد ور تسد هاچ، !

متفگ و متفرگ یسفن :

وت یمهر هراد نوا هک میش یم نئمطم شلبق -
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هک مینک یم رکف هابتشا هب میراد ام ای هاچ

هراد ...

تفگ وکالهف درک عطق ار متبحص شرآ :

و کر ؟ نینز یم فرح هفافل وت ردق نا ارچ -

هرب هشب مومت نینزب ور نوتفرح ، هدنک  تسوپ

هگید !

مشاب هدرک رکف ات مدرک توکس یا هظحل دنچ .

دوب صخشم الً ماک و تفگن یزیچ مه لگهام

هب طقف و طقف ، یلدنص نآ یور شنتسشن هک

ار متشاد مرس رد هک یتاملک . تسا شرآ ِرابجا

متفگ ًاتیاهن و مداد مظن :

زا مودک چیه و ما یضار ایرو اب ما هطبار زا -نم

ات ور نوشدوجو یور هرصم لگهام هک الیت کشم

مهب . مدرکن سح ، هامدنچ نیا زا دعب االنو

اضر طقف هکلب همه هن هک یتاعیاش هدش تباث

ِراهظا هی رطاخب و هغورد یمهد تبسن شهب هراد

منزب مهب ور ما هطبار هک هلا حم ، دروم یب ینارگن .

دودح یزیچ لگهام هلمجما، نیرخآ ِنتفگ زا دعب

،اب شدعب اما داد همادا شتوکس هب هیناث دنچ

تفگ شرآ هبور ، یلدنص یور زا ندش دنلب :

هگید هنوم یمن یفرح -!
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تفگ هناعطاق اما مارآ شرآ :

راد همادا عوضوم نیا ماوخ یمن . لگهام نیشب -

تکرش وت داوخ یمن ملد نیاهک رب .عالهو هشب

اتود امش ، نیریگب هفایق مه یارب یروج نیا

نیا نوتارب هتشز ، نیتسود هک سهلا نیدنچ

اهراتفر !

نم و تفگن مه یزیچ اما تسشنن لگهام ،
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نآهچ نداد لا قتنا یارب متسناد بسانم ار تصرف

شناونع دیاب رخآ و لوا مدرک یم ساسحا هک

متفگ شمارآ ِلا مک ورد هناتسود سپ منک؛ :

کشم هک یفقاو مه تدوخ ناج،وت لگهام نیبب -

هک هیعیبط . هییازیچ هچ ِرس ایرو و اضر الِت

دموا شیپ ایرو یگدنز وت هک یتانایرج زا اضر

ره وت، هک تسین یعیبط الً صا اما هریگب لُب

هتسب مشچ و هناروکروک ور دز اضر هک یفرح

دانتسا طقف متساوخ یم رگا مه نم . ینک لوبق

هدننک  یضار ی هطبار وت،االنهی یاه  فرح هب منک

متشادن .

و شرآ ِفرط هب درک ور لگهام ، متفگ هک ار نیا

تفگ :

شارب هطبار نیا هتفگ یجاح هب هک ایرو زا نوا -

یمهگ ایرو زا یتقو هک ورس زا نیامه . هیدج

یمهش هک یزیچ یمهنز. قرب یروج نیا شامشچ

تفگ عاضوا نیا هب هجوت واب رضاح حِلا ،رد

مشاب نم هک هیضاران یاباب ِروگ !

شارب هطبار نیا هک دوب هتفگ یجاح یارب ایرو

تس؟ یدج

درک عمج ار مساوح شرآ هلمجی :

نیا یلیخ ینک یم رکف رگا وت . هورس اب قح -
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هی نک یعس هتیمها یب شهب ورس و هگرزب هیضق

_ود هتفه هی ورس نوچ . ینک شتابثا یا هگید روج

ی هتفگ هب هدش. هطبار نیا ِدراو هک تسین هتفه

و نتسه هطبار وت هک یمهش یهام دنچ شدوخ

مه ردق نوا . هدیدن ایرو زا یزیچ تدم نیا وت

مشچ و هرب ولج شقطنم اب هک تسه لقاع

ووت،وت نم مرظن هب اه. تیعقاو ور هدنبن

میاوخب ، کردم و دنس ِنودب هک میتسین یهاگیاج

هتحار شاهاب هک یا هطبار زا مینک عنم ور ورس

ینارگن میراذب ور نومراک مسا .و

لگهام نآهک زا لبق اما درک ثکم یتاظحل یارب

داد همادا ، دیوگب یزیچ :

نم . یتسه ورس نارگن ردقچ وت هک منود یم -نم

 نومه منود یم . یراد شتسود ردقچ هک منود یم

یارب ور زیچ همه ، ییارگ لآ هدیا تدوخ هک روج

تسود االً متحا و یاوخ یم لآ هدیا مه ورس

شدوخ ی هزادنا هب هک یمدآ هی اب ورس هک یرادن

شهاگیاج هدش، جارخا هاگشناد ،زا هدنوخن سرد

هطبار دراو هرادن نهدرُپنک لغش و تسین لآ هدیا

مدآ نیا اب شلا ح ورس هک هنیا تیعقاو اما ؛ هشب

ایاضق نیا اب هرادن یلکشم و هبوخ .

داد همادا و درک نم هب یهاتوک ی هراشا :
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نوم  لکشم هگید ووت نم ، هیضار شدوخ یتقو -

هراد یتیمها هچ هبوخ مهاب نوشلا ح یتقو هیچ؟

یتیمها هچ ؟ رتمک یک و هدنوخ سرد رتشیب یک

مودک هاگیاج و باالهرت هلپود مودک هاگیاج هراد

ِرسپ مدآ نیا هتشذگ نوا رت؟زا نییاپ یکی

و وت تیعقوم وت هگا نم . تساضر ردارب ؛ هیجاح

یمن دب شا  هرابرد ، متسشن هک ییاجره ، مدوب اضر

یم تشاد رگا مه یبیع ، سکعرب و متفگ

یمن بارخ هبیرغ شیپ ور یدوخ و مدنوشوپ

مدرک !

مه نم ؛ تفگن یزیچ لگهام دش، مامت هک شفرح .

و دوب هتفگ ار اه ینتفگ همهی شرآ عقاو رد

درک هفاضا ًاتیاهن :

نوچ . نوتنیب ، هشب لح ثحب نیا هک ماوخ -یم

نیتسه و نیدوب یبوخ یاتسود هچ منود یم نم

نوت  یتسود ندز مهب شزرا یزیچ چیه و مه یارب

هرادن .ور
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و داد ناکت رس لگهام ، تفگ هک ار نیا

دوبن صخشم ًادبا شتشپ ِسح هک تفگ "یا هشاب "

یتقو دوب یضاران و مهرد نانچمه شتروص اما

داد همادا :

مسرب مراک هب .-یممر

درک کرت ار قاتا یرگید فرح چیه یب .و

هک ییادص اب شرآ ، تسب ار رد نآهک ِضحم هب

تفگ دوب، هدروآ شنییاپ :

یم وت . شیسانش یم وت . هینارگن طقف شدرد -

داوخ یم لآ هدیا و تکفرپ ور زیچ همه هک ینود .

نیا هب هفقاو مه شدوخ . شزا وشن ریگلد سپ

تسرد شاهراتفر اهو فرح زا یضعب هک هیضق
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ور لکشم شدوخ ِشور هب داوخ یم طقف . تسین

هنک لح .

و مداد ناکت رس و مدرک شهاگن ینادردق اب

ِنتفگن و نتفگ ِنایم دشاب ددرم هک راگنا ، شرآ

زا دعب ًاتیاهن اما دندروخ ناکت شیاه بل ، یزیچ

دش،هب یط نم بناج زا راظتنا اب هک هیناث دنچ

تفگ و دمآ فرح :

اب هطبار رد دموارب متسد زا هک ییاج ات -نم

مدرک قیقحت ایرو ...

ًاتیاهن ارو شا هلمج منک شزادرپ ات دیشک لوط

مدیسرپ دیدرت :اب

؟ یدرک یچراک -

تفگ نئمطمان ینحل :اب

شراذب . یلوضف یاپ هب یراذب ور مراک ماوخ یمن -

مگب؛ ارچ غورد . متفگ هک ینارگن نومه یاپ هب

نارگن مه نم دز، ور اه فرح نوا لگهام یتقو

یروج هی مدوخ ور مینارگن مداد حیجرت و مدش

هک مداد ماجنا ور یراک نوا و منک عوجر عفرو

تلا خد دصق ًادبا هنک. تحار ور ملا یخ تسنوت یم

متشادن ینارگن زج یا هگید ِزیچ ره ای یلوضف .و

یدب ایرو ،زا هاتوک یاه  طابترا نومه وت نیاهک اب

لگهام یاه  فرح هب ندرک رکف مزاب ، مدوب هدیدن
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اما منک؛ سح ینارگن هیمک ملد هت یمدش ثعاب

هتحار ملا یخ هگید .حاال...

نآ ارچ مناد یمن و مدرک شهاگن توهبم و تام

رکف وا . شیاه  فرح ِندینش اب تفرگ مضغب روط

ِتباب و دزیر یم مهب ارم شراک نیا اب درک یم

متشاد نم، و دوب ددرم و نارگن نم هب شنتفگ

نآ ؛زا تسا ساملا شرآ هک مدرک یم رکف نیا هب

شیاه  بایمک .
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،زا یتیاضران اب هک دوب منفلت ِندروخ گنز اب

هناخ رد یتح ار هتفه ِمامت ؛ مدیشک تسد باوخ

یاهراک ِمجح زا یمک هک مدوب هدرک راک مه

ار هعمج کی و مشاب هدرک مک هدش رابنلت

هک ، تحارتسا و باوخ هب مدوب هداد صاصتخا

هک دوب هدماین شوخ ایرو ِقاذم هب نآمه ایوگ

دیشک یمن نتفرگ سامت زا تسد .

شسامت و متشاد هگن زاب یتخس هب ار میاه کلپ

ار شیادص نآهک ِضحم وهب مداد باوج ار

مه یور و تسکش میاه کلپ تمواقم ، مدینش

دنداتفا .

ورس؟ ییاجک -

مداد حیضوت رصتخم و هاتوک :

باوخ ؛ هنوخ -!

االن؟ هباوخ ِتقو -هچ

سحوحِلا ندز، فرح رتشیب اب متساوخ یمن

مداد حیضوت سپ ، منارپب مرس زا ار باوخ :

یممنز گنز تهب مش رادیب -.

دز :رغ

گنز تهب هش مومت مراک " یتفگ هک هتفه -لک

و ینک یم فطل یش رادیب هک یممنز"،حاالم

ینز یم گنز !
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متفگ و مدز دنخبل ، هتسب ِنامشچ نامه :اب

هتفه نیا متشاد راک ردقچ ینود یم هک .-وت

تفگ یگف :ابکال

منود یمن ور شارچ ؛ منود یم ور شردقچ -!

متفگ و مدرک زاب ار منامشچ :

مدش رادیب ایب... هنم؟ ِندش رادیب االن تلکشم -!

مداد همادا و تفگن یزیچ :

نیااج ایب راهان ، مراذ یم اذغ -.

؟ هگید هتروظنم ماش -

مامت شیاه ندز هیانک هک دوب دنچ تعاس رگم

واب مشوگ زا مداد هلصاف ار یشوگ یمندش؟

زاب مناهد ، هحفص پچ ِتمس ی هشوگ ِدادعا ِندید

کیدزن واب ناشمدناوخ ، تقد اب رگید ِراب . دنام

متفگ بجعتم ، متروص هب یشوگ ِددجم ِندرک :

همین کیو تعاس -!

تفگ شا کالهف ِنحل نامه :اب

تا هزاجااب -!

ات تشادن هقباس ؛ متسشن تخت ِنایم و مدش دنلب

و مدیشک متروص هب یتسد . مباوخب تعاس نیا

متفگ :

مترظتنم ماش یارب -.

دندش عفلا میاه  کخاش ، تفگ هک هلمجیا :اب
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ما یجاح ی هنوخ ماش -.

مدیسرپ برطضم و ددرم :

؟ یرب یاوخ -یم

تفگ ، شتشاد هملا کم یادتبا زا هک ینحل نامه :اب

هتسرفب کیپ اب ور ماذغ یممگ !-هن؛

مدیسرپ یمدش. سخت هک ییاه  تقو زا ناما :

رهظ ات هک هنیا رطاخب یخلت تاقوا همه -نیا

؟ مدیباوخ

داد باوج ًاروف :

ردیم ور تدوخ ردپ یراد هک هنیا رطاخب ریخ؛ -

ندرک راک اب یرآ .

یارب طقف ! دندوب ینتشاد  تسود مه شیاه  یخلت

متفگ هک دوب منک مامت ار ثحب :نآهک

دوب یروج نیا طقف هتفه .-نیا

مدیسرپ ًاروف و مدرک هدافتسا شتوکس :زا

؟ یرب هرارق یچ یارب یجاح ی هنوخ -

داد حیضوت :

بشما یارب تساوخ و دز گنز بشید ، منود یمن -

.مرب

داتفا مناج هب ینارگن :

؟ هینومهم -

نآ ، هلمج نیا ِندیسرپ زا ما یلصا فده هدمع
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ای دراد روضح مه اضر منادب متساوخ یم هک دوب

یمدمآ یجاح هناخی ِینامهم مسا یتقو رگید هن؛

درک ممارآ اما شباوج . دیزرل یم مندب نتو ،:

حیضوت . هراد فرح ماهاب تفگ یجاح -هن.

دادن یرتشیب .

مدیسرپ و تخت یور مدیشک زارد ًاددجم :

یمیر؟ -یک

درک مغمد شباوج :

یممر شدعب . تسین یلع . مکیتوب رصع .-ات

دوب یفتنم شندید فاصوا نیا .اب

متفگ هتفر مهرد یتروص :اب

هدش گنت تارب .-ملد

دوب ندوب سخت نانچمه شباختنا :

!-ِعـه

بل اب اما منک. شراثن یضوع کی دوب شیاج

مامت ؛ تفرگ ملد . مدرک توکس هدش، عمج ییاه

رنا رُپ ِزور کی و ایرو ِندید ِلوق مدوخ هب هتفه

مدوب هداد .ژیار
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نانچمه ِراتفر و یراک مجح و ادرف هب ندرکرکف

حاال زا یمدش ثعاب ، لگهام ِیمیمص ریغ و درس

یاروش نآ زا دعب هک دوب نیا تیعقاو . مریگب ازع

چیه دوب، هتخادنا هار هب شرآ هک الیف تخا لح

و هدشن لح لگهام و نم ِنایم الیف تخا

نآ ، کیلع سالمو هب دوب هدش متخ نام  هطبار

هک دوب تسرد ! یمیمص ریغ و یمسر الً ماک مه

مداد یم مدوخ هب ار قح ِرتشیب نایرج نیا رد

یمداد مرازآ تشاد نامطابترا ِدیدج ِلکش نیا .اما
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رت گنرمک یتقو ره زا هک شرآ ؛ مدوب هدش اهنت

تقو ی هزاجا مه مراک باالی ِتاعاس و مجح دوب،

یمنداد ار ایرو اب ندنارذگ .

ورس؟ درب تباوخ -

متفگ راد هصغ و مدرک عمج ار مساوح :

!-هن

تفگ ًاتیاهن اما درک توکس یا هظحل دنچ :

منزب فرح تاهاب یعوضوم هب عجار ماوخ .-یم

مایب یجاح ی هنوخ زا رتدوز متسنوت هگا بش

ور تراک رتدوز ادرف ، دشن هگا اما یممآ؛ ، نوریب

نک مومت .

مدیسرپ یواکجنک :اب

یعوضوم !-هچ

دادن یا هدننک یضار حیضوت :

یممگ تمدید -.

داد همادا ایرو و متفگ "یا هشاب " یلیم یب :اب

لماک ییاذغ هدعو هی . ریگب شود هی ورب وشاپ -

نزب هاگشیارآ هب رس هی یدرک مه تصرف . روخب

ندیسر تتروص طسو ور؛ات تاه وم نک هاتوک .و

یمدش.اب عورش شیاه ندز رغ هک یتقو زا یاو

متفگ دوب، میاه بل یور هک یدنخبل :

؟ هگید رما . مشچ -
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تفگ تیدج :اب

یمید شوگ فرح مههک ردقچ -!

متشاذگن شرس هبرس و مدرک لر تنک ار هدنخما .

سامت دراد، یرتشم نآهک ِحیضوت دعب،اب یتاظحل

یا هزیگنا چیه هک یزور اب ارم و درک عطق ار

تشاذگ اهنت ، متشادن شندنارذگ اهنت یارب .

متفرگ میمصت ، منکب لد تخت زا نآهک زا لبق

هک دوب یزور ود_هس ؛ مریگب هناخ اب سامت کی

مدوب هدشن نامام اب ندرک تبحص هب قفوم .

مدنام رظتنم هچره اما متفرگ ار هناخ ی هرامش ،

یب ِسامت دنب تشپ . دادن باوج ار سامت یسک

و متفرگ ار ارفا هارمه هرامش هناخ، اب مخساپ

هداد باوج مسامت دازآ، ِقوب دنچ زا دعب نیاراب

ار شم سال باوج . مدینش ار ارفا یادص و دش

مدیسرپ و مداد :

؟ نییاجک -

درک مبجعتم شباوج :

هنوخ -.

مدیسرپ :

؟ نید یمن باوج ارچ سپ -

داد حیضوت :

شوگ گنهآ متشاد و دوب مشوگ وت یرفزدنه -
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مدشن هجوتم ؛ مداد .یم

مدش قیقد :

؟ هگم تساجک نامام -

داد باوج ریخأت :اب

ًامتح هدینشن تس؛  هنوخ -!

متفگ هناعطاق ؟ دونشن یمدش رگم :

شهب هدب ور  یشوگ -.

هک "یا هشاب " اما داد ریخأت اب مه زاب ار مباوج

مدنام رظتنم درک. مارآ ار ملد یمک ، تفگ ًاتیاهن

هک یتاظحل و دناسرب نامام هب ار شا  یشوگ هک

ارفا نآهک ات مدینشن ییادص چیه ، مدنام رظتنم

تفگ یمارآ :هب

هدیباوخ -.

نایم نیا یزیچ کی هک یمدش مرواب تشاد رگید

دوب نارگن و برطضم هک ینحل .اب تسین یعیبط

متفگ ،:

مدز گنز مه زورید . هباوخ یمن تعاس نیا نامام -

یدروآ یا هناهب .وهی

تفگ ًاروف :

ادخب هباوخ هیچ؟ هناهب -.

مدماین هاتوک :

نک شرادیب -.
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درک تفلا :خم

هنزب گنز یممگ هش رادیب هک؛ یمنهش -.

نیا الً صا دوب. هداتفا روش هب ملد یروجدب

ارفا ایاب هتفرگ سامت هناخ اب رابره تدم

یمن یداع مرظن هب عاضوا ، مدوب هدرک تبحص

ار ارفا متوکس دوب. شجوا رگید زورما و دیسر

دیوگب ًاددجم هک درک راداو :

یممگ الً صا ؛ هنزب گنز یممگ هشب هک رادیب -

؟ هبوخ . هریگب یریوصت سامت

نشور منهذ رد یا هقرج ، یریوصت سامت ِداهنشیپ

متفگ ًاروف و درک :

هباوخ منیبب هک شزا ریگب سکع هی هدب! سکع -.

دش بجعتم شنحل :

ورس؟ وت هب نم یممگ غورد -

متفگ هنارصم :

هدب سکع -.

تفگ هک ینامز ات مدینشن یزیچ رگید :و

پآ ستاو مداتسرف -.

ار شمایپ و مشوگ زا مدرک رود ًاروف ار یشوگ

ندید واب مدز هبرض سکع یور و هدرک زاب

مارآ ملد دوب، هدیباوخ شتخت یور هک نامام

تفرگ .
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اب قح باال. هبور مدرک عمج ار میاهوم لت، اب

هدش دنلب متروص ِطسو ات میاه  یرتچ دوب؛ ایرو

مدرک میظنت میاهوم یور هک ار .شلا دندوب ،

ار متشاد ایرو زا هک یسامت . دروخ گنز ما یشوگ

مدینش و مداد باوج :

نییاپ ایب مکیدزن -.

هک یراک ، مفیک ِنتشادرب واب مدرک عطق ار سامت

شیپ ِتعاس مین مداد. ماجنا ار دوب هتساوخ ،

واب یمدیآ ملا بند هک دوب هتفگ و هتفرگ سامت
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ندش مامت رتدوز اب هطبار رد ار میاهاعد ، شفرح

.زا مدوب هدید هدش باجتسم ، یجاح اب شتبحص

نآ مدق دنچ شنیشام مدش، جراخ هک یلصا ِرد

و متفر شفرط هب دنلب یاه ماگ دوب.اب رت فرط

هدنخما هب شبجعتم ِهاگن ، ندشراوس نیح

تفگ ، متسب هک ار رد . تخادنا :

نا یلکش نیا تاهوربا و مشچ سپ -!

درک هفاضا ایرو و مداد همادا مندیدنخ :هب

یراد مه ینوشیپ جبلا؛ !-هچ

زور مامت ؛ تسا لا حرس هک مدرک رکش ار ادخ ،

یجاح هناخی رد هک متشاد ار نآ ِبارطضا

خوش روژن اما دزیرب شمهَب هک دیایب شیپ یزیچ

نآ مامت یور دوب طبالین طخ ، شلا حرس و عبط

هداد مناج ِدروخ هب یدوخ یب هک ییاه  بارطضا

مدیسرپ داد، تکرح هک ار نیشام . مدوب :

؟ دوب بوخ یجاح -

تخادنا مفرط هب یهاگن :مین

؟ تفگ یچ یجاح ؟ای دوب بوخ یجاح -!

متفگ و مدرک شهاگن بجعت :اب

یچ هک مراد یچراک ؛ مسرپ یم ور شلا ح مراد -

؟ هتفگ !

تفگ یسنجدب :اب
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یراد راک ، هتفگ وت درومرد ینودب !-هگا

دندش تشرد منامشچ :

؟ هتفگ یچ -

تفگ توافت :یب

دنوسر دوب؛سالم بوخ -.

مدز شیوزاب هب هبرضیا دوب. یسنجدب بجع :

نم؟ ِدرومرد یجاح هتفگ یچ -

تفگ و یلصا نابایخ لخاد دیچیپ :

هرتخد نیا اب درگن تفگ -!

همادا شندوب سخت هب روط  نیمه رگا هک ادخب

اراب ما یشوگ رد شا هدش هریخذ مسا یمداد،

مدرک یم نیزگیاج " یضوع ".

متفگ شمارآ مکلا :رد

تردپ ِفرح هب یمنید شوگ هک منیب .-یم

تفگ :یبیخلا

مدوبن ینک  شوگ فرح هچبی تقو چیه !-کالً

مهد همادا رگا متسناد یم . مداد حیجرت ار توکس

ِطیارش هک مدرک توکس سپ ؛ دروآ یمن مک ،

زا اما . دشاب هتشادن ارم ِباصعا یور نداد رونام

تفگ هک دوب هدشن فیرعت شزغم یارب نتفر :ور

درگب دعب ، شریگب لوا تفگ ؛ درگن کالً تفگن -.

،هب شنتسب ازسان هب یارب مدوب قاتشم نآهک اب
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دیسرپ ایرو و مداد همادا متوکس :

هیچ؟ تنتفرگ طیارش -

یکی کاله، ِتشپ واب مدیشک شرس زا ار شه کال

شتروص هب مدیبوک .

تفگ و دیشک شا  ینیب یور تسد ِفک :اب

ایند نوا نومیتسرفب هتفرگن ینوت یم نیبب -!

طقف و مدمآ  یمنرب شسپ الًزا صا فرح اب

نیا . دندرک یم مارآ ار ملد یمک هک دندوب هبرضاه

هک مدز شیوزاب هب هبرضیا هبلیکاله اب راب

تفگ :

اه هنوخ میر یم یممنز رود -.

نیا دوب هدرک تباث هبرجت ؛ مدرک لر تنک ار مدنخبل

قافتا هک دراد یتقو طقف ار یلا حرس زا نازیم

هک تسناد یم ادخ و تسا هداتفا شیارب یبوخ

تناج هک شدوخ هنرگو ؛ تسیچ بوخ قافتا نآ

فرح یتسرد ،هب هملک کی و تبل هب دناسر یم ار

یمندز .

متفگ و هرجنپ ِفرط هب مدرک ار میور :

هی اب یریگب دای یتقو ات یمنمنز فرح تاهاب -

ینک تبحص روطچ دیاب مناخ !
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نیشام فقوت دعب، یتاظحل اما ؛ تفگن یزیچ

هب مدنادرگنرب رس یواکجنک ِدوجو درک.اب مبجعتم

شندروخ ناکت ِترپ مساوح ، شدعب و شفرط

هک مارآ اما مدوب شیاه  تسد رظتنم نآ ره دش.

دیسر مشوگ هب شیادص ، تفرگ :

تتسود رمع هی هک یمید هزاجا ورس، ِمناخ -

؟ مشاب هتشاد

مخا ِنتفر مهرد ، مداد ناشن هک یشنکاو نیلوا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

و دنتفرگ هلصاف مه زا میاه بل شدعب دوب. میاه

نآهک زا لبق اما دیخرچ شتمس هب مرس ًاتیاهن

هتفرگ هک هبعجیا موش شتروص ِندید هب قفوم

درک بلج ار مهجوت ، نامنایم شدوب .

مدیسرپ توهبم و بجعتم :

هیچ؟ !-نیا

بال اما . شدنخبل یور تسشن مهاگن شدعب و

دندرک زاب ار هبعج هک شناتشگنا ِتکرح هلصاف ،

هبعج لخاد هک نآهچ ِتمس هب دناشک ار مهاگن

هبعج دنتفرگ و دنتفر باال دیدرت اب مناتشگنا دوب.

هک یریجنز پالکو یور هدز ناجیه مهاگن ار.

دمآرد شدرگ هب دوب هبعج لخاد .

نابز هب هک هملکیا نیلوا ، روابان و هتساوخان

دوب شمسا ، مدروآ :

ایرو -!

دیدنخ :

؟ مناج -

مدیسرپ و متفرگ مناتشگنا ِنایم :پالکار

؟ هگنشق ردق نیا ارچ -نیا

صا هظحل نآ دوب؛ هدرک ما هکوش یروجدب شتکرح

ایرو اما متشادن ار یزیچ نینچ راظتنا ًادباًو ،ال

یمن دوب. هدننک  ریگلفاغ یاه  هظحل ِنتخاس ِداتسا
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پالکار یور ِفورح . میوگب هچ دیاب متسناد

مدناوخ "sarVarya".

فرح و هدش هتشون مه ِرانک نامیاه مسا "V"

بلق ِنابرض ِلکش وهب فورح ریاس زا رت گرزب

.دوب

شتسد یور مناتشگنا و مدرک اهر پالکار

واب تفرگ ار متسد هک دوب وا اما . دنتسشن

مناتشگنارس هب یا هسوب ، شیاه بل هب ندرک کیدزن

.دز

شمضه ار، هظحل نآ مدرک یمن رواب ارچ؛ غورد

دندیزرل میاه بل . میارب دوب تخس :

وگب یزیچ !-هی

تفگ ارو مناتشگنا دیسوب هرابود :

هک یراک ورس؛هی مراد مومت همین ِراک هی -نم

یلیخ میحور عاضوا شنداد ماجنا اب منود یم

مه اب هک ماوخ یمن تزا االن هگا یمهش. رتهب

هی اب ماوخ یم هک هنیا یارب طقف ، مینک یگدنز

هیمک ماوخ یم . یشب ور هبور رتهب یایرو

لح ور المت کشم ور. معاضوا مدب نوماسورس

ور تاهزور ی هیقب هک ماوخب تزا شدعب و منک

مایب . ینک یگدنز نم ی هنوخ ووت نم اب

مینک یسورع ، مریگب هلب تزا ؛ تیراگتساوخ ،
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مدب نوشن تهب نم و میرایب چراق هلوت اتراهچ

وت یارب منوت یم ردقچ مدب، همه ِمشچ وت هگا هک

هتشاد تتسود منوت یم ردقچ هک ، مشاب بوخ

مشاب .

ار متساوخ یم هک هملکیا نآ اما دندیزرل میاه بل

هملکیا نینچ متشادن نم الً صا ؛ دندرکن دیلوت

ار مسح هک ار هملکیا متشادن ؛ متاغل ی هریاد رد

نیا ربارب رد هک ار هملکیا متشادن . دهد ناشن

دشاب یدربراک ایرو، ِندوب بوخ زا نازیم .

و مدیشک نوریب شناتشگنا ِنایم زا ار متسد

و هدش زکرمت یب میاه  کمدرم . مناهد یور مدناشن

نآ مدرک یمن رواب الً صا . دندنام یمن تباث کیاج

یسک ار. شیاه  فرح مدرک یمن رواب ار. اه هظحل

نم و مندید باوخ حِلا رد هک تفگ یم مرس رد

یرادیب رمع کی یارب ار ینتشاد  تسود ِباوخ نیا

متساوخ یم .ما

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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#348

هظحل دنچ ره و مدوب هتسشن مراک ِزیم ِتشپ

ِندز رانک واب ملباقم متفرگ یم ار یشوگ کیراب،

مدرک یم اشامت ار دنبندرگ شا  هحفص .شملا،رد

هک دندوب ابیز ردق نآ مه رانک نامیاه مسا

یا هظحل یمندش. یداع میارب ًادبا شیاشامت

یم ار مهجوت مامت و مدرک یم عمج ار مساوح

رد مدش یم قرغ دعب، یا هظحل و راک هب مداد

و دوب هتفگ ایرو هک مجالیت و بشید تارطاخ

ترپ مه ندیشک سفن چیه،زا هک راک زا مساوح

!یمدش

یم هدایپ حرط یور ار ییاهن تارییغت متشاد

تسد دش ثعاب ما، یشوگ ِندروخ گنز هک مدرک

درک هدزما باتش ارفا، مان ِندید . مشکب راک .زا

سامت مدوخ ات میوش کیدزن رهظ هب مدوب رظتنم

ًاروف دوب، هدز گنز شدوخ هک وحاال مریگب
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ِنحل اما ؛ مداد ژیسالم رنارپ ،و باوج ار سامت

لا وحا باوج درک. ما هکوش ارفا، یبحِلا و هتفرگ

مدیسرپ ًاتیاهن و مداد یرسرس ار شا  یسرپ :

؟ یبوخ -

هیرگ یادص هک دوب هدشن لماک ملا وس زونه و

هک درک یم قهقه نانچ نآ . دنازرل ار ملد شندرک

عمج ار مزکرمت ات درب نامز و مدوب هدش جیگ

مسرپب و منک :

؟ هدش یچ -

دوب ارفا کانزوس یاه قهقه و هیرگ اما مباوج .

و مداد تسد یکی نآ هب تسد نیا زا ار یشوگ

اپ زا حلا رد بارطضا و هروشلد ردحیلاهک

متفگ دوب، مندروآرد :

؟ هدش یچ ارفا؛ ینک یم مبل هب نوج یراد -

درک رارکت مهرس تشپ هرابود ، شقه قه نایم :

یچیه ... یچیه -!

اب مریخا یاه  سامت . مدیمهف یمن ار مدوخ حِلا

مندرک نارگن یارب دنتشاد یزیچ ارفا، و هناخ .

حوضو هب هک ییادص واب میاج زا مدش دنلب

متفگ ، دیزرل :یم

ارفا نزب فرح -.

زج هب هک مجالیت یرس کی ِنتفگ هب درک عورش
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یم ینآهک و مدیمهف یمن ار یقبام ناش، یکی

هنوخ "ایب دوب موهفم یدایز مدیمهف ".

و مدوب هدیسرت دوب. هتفر باال هدارا یب میادص

ارفا . دنداد یم وجالن مرس ،رد کانتشحو یراکفا ،

نامه زا یتح ؛ دوبن ییارگ  نورب رتخد تقو چیه

یتقو وحاال یمنداد زورب ار شدرد مه، یگچب

و هتفرگ سامت سکهک نآ هک مدرک یم رکف نآ هب

تسارفا ، مورب هناخ هب دهاوخ یم و یمدنک هیرگ ،

ظفح ار مشمارآ مدرک یعس . مدرک یم تشحو

شیپ وج یمک هک مربب راک هب ار یتاملک و منک

معالً ، سرت و بارطضا اما دننک لیدعت ار هدمآ

کی یتح دشن و دوب هتخاس یرگید مدآ نم زا

ار مزکرمت مامت و مروایب نابز هب تسرد هلمجی

دوب شنتفگ حِلا رد ارفا هک نآهچ یور متشاذگ

دوش مریگتسد یزیچ دیاش .هک

حبص ؟ هدرک بارخ ور نوشمه هک یمهش ترواب -

مدید ور هنوخلگ و مدشاپ باوخ زا ...هک

ندیمهف رد ارم و تفرگ تدش شا هیرگ هرابود

تشاذگ ماکان .

یا هظحل و هدش هدینش تاملک یور مدش قیقد

مدیسرپ :دعب،

یچ؟ هنوخلگ ؟ هدش بارخ یچ -
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شقه قه نایم وساالمت هب نداد باوج یاج هب

داد همادا :

هک یمهش ترواب وت هدش... کانسرت ... مسرت -یم

هتسکش شدوخ تسد اب ور شاه  نودلگ همهی

؟ هشاب

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#349

مجالِت هملکاهو ِنایم زا مدرک یم تالش هچره

مسرب صخشم ی هجیتن کی هدش،هب هدینش ،

یمنداد ندرکربص ی هزاجا ، سرت . مدش یمن قفوم .

ار منحل و ادص هک متفرگ راک هب ار تالمش مامت
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مدیسرپ و مراد هگن مارآ :

وگب نکن؛مهب هیرگ هظحل ناج؟هی ارفا هدش یچ -

هدش یچ .

هدننک کمک ، تفگ هک هلمجیا اما تفرگ مارآ یمک

دوبن :

یایب رتدوز شاک ورس. هنوخ یایب شاک -.

لکش دب مبلق . مدرشف میناشیپ یور ار مناتشگنا

مدناهر میاه  نادند ِراشف ِریز زا ار میاه بل یمدز.

مدیسرپ یدیماان :واب

؟ هدش یچ -

درادن ندز  فرح یارب یفاک زکرمت هک دوب صخشم :

یادص شقاتا وت درک.زا یم هیرگ شا همه بشید -

بوخ شلا ح هک هیتقو دنچ . دموا یم ندرک هیرگ

هب هن اما دوب هدش یروج نیا مه بقالً . تسین

لفق ور شقاتا رد . ششیپ مرب تشاذن . یدب نیا

دش مورآ هک رد تشپ مدنوم ردق نوا دوب. هدرک .

شغارس متفر مدش، رادیب هک حبص ...

داد همادا و درک یقه :قه

دموا یم ادص هنوخ لگ وت .زا دوبن شقاتا .-وت

دیسر یمن شاهایگ لگو هب هک دوب یزور دنچ .

رکف دش، تحار ملا یخ ، تساجنوا مدیمهف یتقو

منزب رس شهب هک متفر . هرتهب شلا ح مدرک یم



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

...اما

یروابان اب نم یاه بل و تفرگ تدش شا هیرگ

دندیزرل :

یچ؟ -

درک یم تخس ار شتاملک ِندیمهف ، هیرگ :

لگ همهی دوب. هتسکش ور شاه  نودلگ همهی -

مگب هگا هشیمن ترواب دوب. هدرک رپرپ ور شاه

هی ِنویم دوب هتسشن . هدروآ ارفا ِرس هچبالیی

دوب؛ یروج هی شهاگن ، هشیر کاخو هملا ع

ورس شزا مدیسرت .

یم ناکت هدارا یب میاه بل . میوگب هچ متسناد یمن

مدوب هدش هکوش . دوبن راک رد هملکیا اما دندروخ .

؟ هنوخ -یمیآ

مدادن یباوج .

تفرگ تدش مه زاب شا هیرگ :

دوب شنوج شا  هنوخ .-لگ

درک یم هفاضا شا  یلبق یاه هلمج هب هک هلمج ،ره

کرد ًاتقیقح . تفرگ یم اپ نم رد دیدج یسرت

هب اما هداتفا یقافتا هچ و هدش هچ مدرک یمن

مدیسرپ یتقو مدوب هدیسرت یفاک ی هزادنا :

؟ نامام تساجک -

درک هلا چم ار ملد شنحل :
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نوریب مرب مسرت یم . مقاتا وت مدموا . منود یمن -.

شزا مسرت .یم

مدوخ نآهک واب مناهد یور مدرشف ار مناتشگنا

ار منحل نیرت  هدننک مرگلد ، مدوب هتخاب معالً ار

متفرگ :هبراک

اال نیمه یممآ. نم . یسرتب دیابن . تسین یزیچ -

دموین مریگ امیپاوه تیلب رگا . مریگ یم تیلب ،ن

یممآ ًامتح یممآ. نیشام ای سوبوتا .اب

رود فده یب حیلاهک نم،رد و تفگن یزیچ

مدیسرپ ، مدیخرچ یم مدوخ :

؟ دوب هداتفا یقافتا ؟ تدم نیا دوب هدش یزیچ -

مدینش ددرم ینحل اراب شباوج :

منود یمن -.

شنحل رد هتفهن ِسح اما دناد یمن دوب هتفگ ،

تفگ یم یرگید یاهزیچ .

مدیسرپ :

؟ دوب هدشن نوشثحب اباب -اب

درک ما هکوش شباوج :

یدوب نیااج وت هک یراب نیرخآ زا دعب زا ،-اباب

هنوخ هدموین !

دندمآرد تکرح هب هدارا یب میاه بل و مدروخ :اج

ارچ؟ -
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دوب توکس اما مباوج .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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دوب دایز یردق ،هب نامام یارب ما ینارگن هظحل نآ

هب هک درک مراداو هبلغ،و مرگید یاه سح رب هک

میوگب ارفا :

مه یزیچ .زا تساجک نیبب . قاتا زا نوریب -ورب

سرتن .

ازارد هب یدایز هک یتوکس اما درکن یتفلا خم

ماجنا یارب یلیامت ارفا هک دوب نیا یایوگ ، دیشک
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اما مهد شرازآ متساوخ یمن . درادن راک نیا

ارفا لوق هب هناخ لگ . تشاذگ یمن متحار ینارگن ،

دوب نامام ِناج .

مدرک تالش طقف منک. رکف شدعب هب متساوخ یمن

و ارفا ندرک یضار یارب منک باختنا مجالیت

نیرتروآ  بارطضا و نیرت  تخس ، تفریذپ هک ًاتیاهن

هقیقد _ود یکی زا دعب یتقو مدنارذگ ار اه هظحل

تفگ هدیسرت اما مارآ ییادص ،اب روآرجز ِتوکس :

تس  هنوخزپشآ .-وت

مدیسرپ اجرد :

یمهنک؟ یچراک -

دیزرل شیادص :

هدش کانسرت متفگ هک تهب یمهزپ. اذغ -.

هدننک کمک هملا، کم ِنداد همادا هک متسناد یم دیعب

نتفرگ یارب مدرک یم مادقا رتدوز دیاب . دشاب

متفگ و تیلب :

یسرتب تسین .المز مسرب ات رادنرب شزا مشچ -.

یممآ دوز نم . تسین یزیچ .

هب متلا ح نیرت  هتفشآ ،رد مدرک عطق هک ار هملا کم

متسشن تکرح یب و رکف یب یقیاقد . مدرب یم رس

 تیاس ، زکرمت یب و هدز باتش ، شدعب و میاج رس

و عاضوا . مدرک کچ ار تیلب یتنرتنیا شورف یاه
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زا هنت کی یتقو و دوبن یداع الً صا ملا وحا

زا یبنآهک ، مدماینرب هدمآ شیپ یاه  یتحاران سپ

و مدش جراخ مقاتا ،زا مشاب نئمطم شرآ روضح

متفرگ شیپ رد ار شقاتا ریسم .

شندید ِضحم وهب مدش دراو ، هدزن و هدز ،رد

مارآ یا هظحل ، دنشاب هداد نم هب ار ایند هک راگنا

متفرگ .

لخاد ، دیدج یاهزومآراک زا یکی هارمه هب لگهام

یردق نآ ما هراسخر ِگنر االً متحا و دندوب شقاتا

زاب بل زونه هک یمداد ربخ منورد ِرس زا حضاو

دیسرپ ینارگن اب شرآ ، هدرکن :

؟ هدش یچ -

مدرک یم یعس وردحیلاهک متفر شزیم ِتمس هب

متفگ منک، باختنا ار تاملک ، تسرد و زکرمتاب :

هک هدموا شیپ یلکشم ؟هی مرب منوت یم -نم

هنوخ مدرگرب دیاب .

دوب هداتسیا تکاس هظحل نآ ات هک لگهام .

دیسرپ شرآ و درک صخرم ار شزومآراک :

؟ یلکشم هچ ؟ اجک -

متفگ هاتوک سپ ، متشادن نداد حیضوت ِناوت :

راگنا تسین بوخ منامام .حِلا منود یمن قیقد -.

مرب دیاب .
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زا شنحل و درک یم مهاگن ینارگن اب لگهام

دوب رت نارگن مه شهاگن :

؟ هدش یچ -

هک ییاه  کشا ِنایم و مداتفا هیرگ هب شلا وس اب

مداد حیضوت ، متخیر :یم

دیاب . تسین بوخ هنوخ عاضوا دز. گنز ارفا -

.مرب

میوزاب یور تسشن شتسد و متمس هب .دمآ

مه ودره و درک رپ میارب بآ یناویل ًاروف شرآ

مداد حیضوت . مندرک مارآ هب دندرک عورش نامز

ار دوب هتفگ ارفا نآهچهک و مورب رتدوز دیاب هک

مداد لا قتنا هتسبرس .

یم تیلب میارب تفگ شرآ دش، عطق هک هیرگما

و لکشم چیه هک داد حیضوت لگهام و دریگ

نم و درادن مندرک یهارمه یارب یتیدودحم ،

هناخ هب رتدوز هچره هک مدوب نآ رکف هب طقف

مسرب .
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متشه لصف نایاپ

******
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مهن لصف ""

دوب بش ، مدیسر هک هناخ .هب

دوب هتخاس یمدآ نم زا اما بارطضا و یگتسخ

لد اهنت و تشادن مه ندروخ ناکت یان یتح هک

درک یم مراداو هک دوب ارفا و نامام یارب ینارگن

نداتسیا .هب

مهارمه ینادمچ نیاراب مدش؛ هدایپ نیشام زا

ار دوب هتسب میارب لگهام هک یکچوک ِکاس . دوبن

ریگلد و روک و توس ی هچوک رد مهاگن و متشادرب ،
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یور تسشن ، بیجع یترفن رس،اب ِرخآ و دیخرچ

زا هک دوب نم لثم مه یسک نام؛ هناخ یاهراوید

؟ دیایب شدب شا هناخ

گنز یور مدناشن و مدروآ ارباال متشگنا .

ِلخاد هک ار مدق نیلوا و دش زاب میارب ًاروف رد،

درک ما هراچیب ، یگفخ ِساسحا ، متشاذگ طایح .

هناخ یاه  هرجنپ یور تسشن مهاگن و متسب ار رد

یادص . دندوب شوماخ یکی زج هب ناش  یگمه هک

ترپ ار مساوح اما نامتخاس ِیدورو ِرد ِندشزاب

هلصاف یردق وهب دوب هدمآ ملا بقتسا هب ارفا درک.

شندش کیدزن ِشزادرپ زا هک درک یط عیرس ار

ارم تفس هک مدمآ مدوخ هب یتقو و مدنام اج

دوب هتفرگ شوغآ .رد

نامه مدرک وتالش مدیچیپ شنت ِرود ار مناوزاب

مه مدوخ هک یشمارآ و تینما نآ ، دورو ودب

مهد لا قتنا مکچوک یارفا هب ار شمتشادن .

یب ار شیاهوم میاه  هسوب و مدیشک وب ار شنت

دندرک رارق .

دوب نیا تالمش ِمامت ، مدرک شیادج هک مدوخ زا

ِدب یاه سح ی هدنهد لا قتنا متاملک و هاگن هک

هک ارچ ؛ مدیسوب ار شیاه پل . دنشابن ما ینورد

و متشادن ار شنامشچ مغ بات نآ، زا رتشیب
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متفگ :

نم ی هکیچوک تخرد -.

دنازرل ار ملد شدنخبل :

یدموا شوخ -.

هتشونان یویرانس کی قبط ، ودره هک راگنا ،

ییاه  شقن ؛ میدوب نامیاه  شقن ندرک ارجا لوغشم

رت یعقاوریغ یاه  گولا ید ،اب یعقاوریغ .

یارو زا مهاگن . میوگن یرگید هلمجی مداد حیجرت

متسناد یم هک هناخیا . داتفا نامتخاس هب شا هناش

یمن و تسا مس نم یارب شلخاد هب نتشاذگ اپ

یرگید تقو ره نیاراب،زا شیاهرجآ ارچ مناد

دندیسر یم رظن هب رت یمیمصریغ .

رگا و درک یم مهاگن هنامصخ و یمشچ کی هناخ

هک ادخب ، دندوبن لصو هناخ نیا هب نامام و ارفا

مراذگب شلخاد ار میاپ دوب لا .حم

رد زا مدوب هدیرب هناخ، نیا زا مدوب هتسخ نم

یزیچ و دوب رامیب هناخ نیا حور . شیاهراوید و

یمندش ادیپ شطاسب رد نداد رازآ .زج

ار ام وا مناد یمن دوب. هچ هناخ نیا ِدرد مناد یمن

شیاه مدآ ار هناخ حور ار. وا ام ای دوب هدرزآ

یرارف ارم وا متسناد یمن هظحل نآ و دنتخاس یم

شنانکاس ای هداد .
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مدیسرپ ارفا هبور :

؟ هرادیب نامام -

درک مراداو ؛ تبثم یانعم هب شنداد ناکت رس و

هار هب هناخ نیا اب مرس رد هک یگنج رتدوز هک

نامام غارس مورب و منک مامت ار مدوب هتخادنا .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#352

ارفا و نامام نم، دوب. یبیجع عاضوا ، عاضوا
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ِندش کنخ رظتنم و ییاریذپ رد میدوب هتسشن

هد . میدوب نامام طسوت هدش هتخیر یاه یاچ

مندید اب نامام و تشذگ یم مندمآ زا هقیقد ،

مه رود . هشیمه هک دوب هدرک راتفر روط  نامه

طیارش و دوب هتخیر یاچ ووا میدوب هتسشن ،

دوب یداع ، ینکدرخ باصعا و هرخسم زرط !هب

ِنیگنس ِهاگن ِریز ار یاچما و متشادرب ار مناجنف

مدیشون خلت و غاد ارفا، .

ار ارفا و نم هاگن و دش دنلب شیاج زا نامام

دوب هناخزپشآ شدصقم . دیشک شدوخ لا بند هب

و دنام هناخزپشآ ِرد ِرانک اج، نامه نم، هاگن و

دیسرپ یمارآ هب ارفا :

ورس؟ مینک یچراک -

دوب نیمه ، شمتسناد یمن هک یزیچ .

هبعجی دعب،اب یتاظحل نامام و مدادن ار شباوج

دش کیدزن دمآ. نوریب هناخزپشآ ،زا ینیریش ،

تفگ و نم ِلباقم شتشاذگ :

تسین هزات یلیخ -.

و متخود مناجنف هب ار مهاگن و مدرک رکشت

تفگ نامام :

یدموا ربخ !-یب

یزیچ ، نامام هب دعب و مدرک هاگن ارفا هب لوا
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نم ِهاگن و دیسرپن یرتشیب ِزیچ مه ووا متفگن ،

دروخ خرچ ، شتروص یازجا ِنایم .

هک متشگ یم خنرس ِلا بند هب شنامشچ رد متشاد

دیسرپ :

؟ یدروخ ماش -

یتح ؛ تفر یمن نییاپ نم یولگ زا یزیچ چیه

،هب هدروخن  تسد مه ار امیپاوه ماش ی هدعو

متفگ سپ . مدوب هدنادرگرب راد نامهم :

مرادن لیم -.

تفگ نامام :و

ًامتح یا هتسخ . باوخب رتدوز سپ -.

مداد ناکت رس . راگنا تشادن ار نام  هلصوح .

یرارق یب مه، اه هظحل نامه اما تسشن یتاظحل

بات مه رس ِرخآ دوب. شیاه مشچ ِبلا غ ِفرح

شا  ینتفاب لیماهو ِغارس تفر ار؛ نتسشن درواین .

نم و دوب هتفاب هراوق یب لیطتسم کی مه زاب

یم هچ اه، لیطتسم نیا متسناد یمن ، تقو چیه

دنوش .

و ینیس هب مدنادرگرب ار یاچما خیلا ِناجنف

طیارش نآ زا ار نامرفن هس مه نآهک یارب

رد ار مقاتا هار و متفگ ریخب بش ، مشاب هدناهر

قاتا لخاد نم زا رتدوز اما ارفا . متفرگ شیپ
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منامشچ هب ار شهاگن ِسرت و تسب ار دوب؛رد

نآهک یارب دوب. خیلا هملکیا ره زا منهذ . تخیر

هب نداد مظن یارب مشاب هدیرخ نامز یقیاقد

یگناخ ِسابل تسد کی و هلوح ، مکاس ؛زا مراکفا

متفگ و متشادرب :

مریگب شود دیاب -.

نوریب قاتا ،زا مشاب یشنکاو رظتنم یبنآهک و

ییاریذپ رد نامام . متفر مامح تمس وهب مدز

هبعجی نآ اهو ناجنف ندرک عمج لوغشم و دوب

متشاد لیامت نآهک .اب هدروخن تسد ِینیریش

شنتشاذگ اهنت ، منزب فرح و منک شهاگن ، منامب

فرح ارفا اب دیاب لوا هک ارچ ؛ مداد حیجرت ار

مدز .یم

شود ریز یتقو ره زا رتشیب و مدش مامح یهار

تقو هچره و دوبن هدننک کمک اما نامز . مدنام

دندرب یمن ییاج هب هار ممظنمان راکفا ، تشذگ .یم

؛ دوبن نامام زا یربخ مدمآ نوریب هک مامح زا

شقاتا هب هک دنتفگ یم شوماخ ًامامت یاه  غارچ

ار ارفا اب نام  کرتشم قاتا ات مامح ی هلصاف . هتفر

ییانشور رد هناخ ؛ مدرک یط یتقو ره زا رت عیرس

شا  یکیرات هب دسرب هچ دوب، هدننک  هناوید .

و دوب هتسشن تخت یور ارفا مدش، هک قاتا دراو
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تفگ مدورو ِضحم وهب دروخ یم ناکت  ناکت :

هروخ یم گنز هراد زیر هی تیشوگ -.

یعم ال قیاقش #
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شغارس ما؛ یشوگ ِتمس هب دش هدیشک مهاگن

زا یاه  سامت شا،  هحفص ِندرک  نشور واب متفر

دندوب ایرو فرط زا یگمه هک یا هتفر  تسد

مه هدشن  هدناوخ مایپ ود درک. بلج ار مهجوت

مایپ . ایرو زا یرگید و لگهام زا یکی ؛ متشاد

؟ یتفر ییوهی ردق نیا ارچ " مدناوخ لوا ار ایرو "
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یور یمود هک مدرک یم هاگن شمایپ هب متشاد

هدب باوج . متنارگن " دش رهاظ هحفص ."

یزیچ " متشون شیارب و تخت هبلی متسشن

یممنز گنز تهب ادرف ؛ تسین ."

مساوح ِمامت و متشاذگ رانک ار یشوگ شدعب و

دوب هتسشن ملباقم تخت یور هک مداد ارفا هب ار

دوب نیا مدیسرپ هک یلا وس نیلوا :و

؟ هنوخ یمندآ ارچ -اباب

مه یور ار شیاه بل و درک مهاگن ، فرح یب

دش راد همادا هک مرظتنم و یلا وس ِهاگن و درشف ،

تفگ هاتوک :

منود یمن -!

مناتشگنا و هدرک در نام نیب یاضف زا ار متسد

مداد حیضوت و مدرشف شیوناز ِرس :ار

هرذگ یم یچ منود یمن . ارفا متسین هنوخ وت -نم

هی هک ًامتح . متسین تاقافتا ِنایرج رد نیااج.

منک کمک منوت یمن هک شمنودن هدش.ات یزیچ .

دز ار شدوخ ِفرح :

هدوب بوخ هشیمه یمنمگ هدش. یروج هی نامام -

ییاراک هدش. یبیرغ و بیحع ِروج هی ازور نیا اما

هدرک یمن تقو چیه هک .یمهنک

 کشا و دش رت شنامشچ و دندیزرل شیاه  کمدرم
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هلا چم ارم ِلد ،و سیخ ار شیاه  هنوگ ینآ اه،هب

دندرک .

شتروص یور ار شدعاس ، میوگب یزیچ مدمآ ات

و تفرگ ارم تسد دش. دنلب شیاج وزا دیشک

تفگ درک، یم مدنلب یلاهک حرد :

ور هنوخ لگ نیبب ایب .-وت

نشور ار غارچ . مدش شهارمه و مدرکن یتفلا خم

تمس هب تفر . دیشک شدوخ لا بند ارم و درک

درک زاب ار رد . دندوب زکرمت یب شتاکرح هناخ. لگ

و دز رانک ار ینولیان یاه  هدرپ . نشور ار غارچ و

یردق هب دش رهاظ نم نامشچ لباقم هک یا هنحص

شزادرپ ار شتاملک رگید هک دوب هدننک  هکوش

مدرکن .

هب هناخ لگ زا هک یا هناریو یور ، یروابان اب مهاگن

نامام هک دوب هتفگ ارفا . دیخرچ دوب، هدنام اج

یارو ، مدید یم حاال هک نآهچ اما هدرک هچ

دوب مروصت .

دوب هدرک شفیصوت ارفا هک یسرت نآ ، هظحل ،کی

مدرک سح ار شسرت و تسشن مه نم ناج .هب

دسرت یم نامام زا دیوگ یم یتقو مدیمهف یم ،حاال

تسیچ ًاقیقد شروظنم .

کشا یروج کی درک، ترپ ارم ِساوح اما شلا ح
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راگنا شگنر . دوبن یعیبط مرظن هب هک تخیر یم

هار و مدیشک ار شتسد نم نیاراب دوب. هدیرپ

و تخت یور شمدناشن . قاتا هب متشگرب ار هتفر

شنت رود هک مناتسد . شمتفرگ شوغآ رد

هلمجی و تفرگ تدش شقه قه ، دندیچیپ

شهاگن درد، واب مداد شا  هلصاف . تفگ یموهفمان

ِنحل .اب مدیمهف ار شا هلمج نیاراب و مدرک

تفگ شقه قه نایم شا هدز تشحو و برطضم :

نوخب رعش -.

شرس . دنکشن مضغب هک مدییاس مه یور مکفار

ِندناوخ هب مدرک عورش و متفرگ شوغآ رد ار

و درک یم مارآ ار کچوک یارفا هک یرعش نامه

و مداتفا ایرو دب،هبدای حِلا نآ طسو نآ کی

هدرک شمارآ یلکش نیمه هک ییایرو . مدیسرت

ار مزغم روآ، باذع یرکف شا،  یروآدای واب مدوب

هیبش یمدش... ایرو هب هیبش مه ارفا دنکن ؛ دیوج

نم ...هب

****
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ار بشید دوب. مشوغآ رد ارفا ، مدرک زاب هک مشچ

میدوب هتفر باوخ هب وا تخت یور .

یعس و مدز رانک متروص یور زا ار شیاهوم

ِلصفم نکمم دح مک،ات یاضف نآ رد مدرک

مهد تکرح ار هناشما هدشی کشخ .

زارد هک ییاج ؛زا تسا دنچ تعاس متسناد یمن

فارشِا مرس باالی ِیراوید ِتعاس ،هب مدوب هدیشک

مه ار ارفا ِندرک رادیب ِدصق نیاحلا .اب متشادن
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تاکرح نیرت مارآ اب مدرک یعس یتقو متشادن

مشکب نوریب شرس ریز زا ار مپچ یوزاب ، نکمم .

رد ار شیاه  سرت و هدیباوخن حبص یاه  یکیدزن ات

دوب هدرک هیرگ مشوغآ .

هک مداد یم تکرح ار متسد زیر زیر متشاد

درک مبجعتم ، شیاسر و فاص یادص :

مرادیب -.

ار متسد نآ زا رتشیب مه نم . دیخرچن متمس هب

مدیسرپ و مدادن تکرح :

؟ یرادیب یک -زا

درک منیگمغ شباوج :

مدیباوخن یلیخ ؛ منود یمن -.

ار مدازآ ِتسد . متشادن ار شتروص ِریوصت

مدیسرپ و شیاهوم یور مدناشن :

؟ یدرکن مرادیب ارچ -

درک هباجاج میوزاب یور ار شرس :

وت لغب وت نم هک یمدآ شیپ رابدنچ هگم -

؟ شندش مومت رتدوز هب مشب یضار هک مباوخب

مدرک عورش . تسشن میاه بل یور یخلت ،اب دنخبل

اب هک یتاظحل زا دعب . شیاهوم ندرک شزاون هب

مدیسرپ ، تشذگ توکس :

؟ هداتفا زور نیا هب نامام هک هدرک یچراک -اباب
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ِهار اما منک مهتم ار اباب متساوخ یمن ًاتقیقح

ارفا زا ندیشک فرح یارب مدوبن دلب یرگید ،

تفگ هک دوب هدش عقاو رثؤم مشور هک راگنا :

؟ هدرک یهانگ هچ اباب -اباب؟

هک ینحل اب اما درب ورف رکف هب ارم شفرح

مداد همادا دوب، یگتخاس :

یمندآ هنوخ هام هام_ود ود یتقو ؛ هگید همولعم -

دیاش . تسه یلکشم ًامتح ینعی ...

و درک عطق ار هلمجما ، داتسرف نوریب هک یهآ اب

تفگ :

دنچ هام_ دنچ مه وت . هدرک رارف روج هی نوامه -

وت لثم یمهش هراد نوامه یمنیآ. هنوخ .هام

قرغ مراکفا رد رتشیب ارم ، تفگ یم رتشیب هچره ،

دناد یم ییاهزیچ ارفا هک درک یم نئمطم .و

داد همادا :

ال صا یمندآ؛ هک هراد قح منک، یم رکف هک شهب -

؟ دایب ارچ ً

دناسرت یم ارم تشاد شیاه  فرح .

قح الً صا . یاین هک یراد قح مه وت ِدوخ -

هنوخ هب مه گنز هام،هی ات هام و یرب هک یراد

ح ردقچ هک ممهف یم نم ، ییاجنیا یتقو . ینزن

نیااج زا هک تسین تنوما ممهف یم هدب. تلا
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زورید هگا مدز، گنز مه تدم نیا هگا . یرب

سح هک دوب نیا یارب طقف ، یایب هک متساوخ

هدیسرت مآ. یمنرب اهزور نیا ِسپ زا ییاهنت مدرک

مدوب ...

اما مدوب شیاه  تبحص ی همادا ِندینش رظتنم

ار متسد و مدرک اهر ار شیاهوم دش. فقوتم

کلپ . شمدرشف مشوغآ ورد شنت رود مدیچیپ

هب هک ار یزیچ نآ تفگ ارفا و متسب ار میاه

مدوب شرظتنم تدش :

ورس هراد لکشم نامام -.

شنحل و دیزرل یم هلمج نیا یادا ِنیح شیادص ،

دوب یدیدرترپ ِنحل .

ناکت میاه بل و دش مک شنت یور متسد راشف

دندروخ :

؟ یلکشم -هچ

.حاال میدش خُر رد خُر و دیخرچ مشوغآ رد

تفگ یتقو دوب منامشچ ِلفق شهاگن :

منک یم سح اما ؛ متسین نئمطم ...-نم
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یسرت واب متخود مشچ شنازرل یاه  کمدرم هب

ار منحل و دوب هتسشن مناج هب لبق زا شیب هک

مدیسرپ درک، یم یراک  تسد :مه

یچ؟ ینک یم سح -

وردح داتسرف نییاپ متروص یور زا ار شهاگن

هلمج دوب، هدنام هریخ یمولعمان ی هطقن هب یلاهک

درک لماک ار شا :

هرادن تسود ور اباب منک یم سح -.

ِتصرف متساوخ یم هک ارچ ؛ ثکم و مدرک مخا

مشاب هداد مدوخ هب ار باوج نیرتهب ِندرک ادیپ

متفگ ًاتیاهن :و
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یسح چیه .کالً هیلکش نیا شتیصخش نامام -

هک تسین انعم نیا هب نیا و یمنهد زورب ور

تسین دلب ور شهار طقف . هرادن تسود ور اهام .

تسین دلب ور شندرک زاربا .

دوب هتشاد شهگن نییاپ هک یهاگن نامه ،اب

داد ناکترس :

هنهک . هرادن تسود الً صا ور اباب هن! ورس! -هن

هرادن شتسود ؛کالً هشابن دلب ور شزاربا .ِهار

و مدوب رت گرزب هک نم، هچ هک دوب نآ تقیقح

ِنایم هناتسود ِطباور دهاش تقو چیه ارفا، هچ

نیا ِنایم تبحم ِدوبن . میدوبن نامردام و ردپ

نامه رد ام هک ؛ دوبن زورید و زورما فرح ، رفنود

نیا یزیچ کی میدرک یم کرد مه یگچب عملا

و تفر اباب هک مه شدعب . تسین یعیبط نایم

رتشیب شیاهدمآ و تفر نیا نیب ، تشذگ هچره

 ندوب و دش وطالین شیاه  نتفر ؛ داتفا هلصاف

هاتوک شیاه .

ِلا حرد و ارفا ی هنوگ یور مدناشن ار مناتشگنا

متفگ یمارآ ،هب شتروص شزاون :

؟ شیدیمهف هزات وت هک هیزیچ -نیا

داد ناکت تیعطق اراب شرس .

مدیسرپ :
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یم مه لبق زا هک یزیچ ندیمهف ارچ یچ؟ سپ -

؟ هتخیر تمهب ردق نیا ، شیتسنود

شا یا هظحل ِهاگن نامه اب اما درک مهاگن هاتوک

درک مریحتم یدایز شا، هلمج و دنازرل ار ملد :مه

و دموا بش . دموا شیپ هام هی ورس. دموا -اباب

تفر ، هدشن حبص !

دنک مهاگن هک مدرک شراداو شا، هلمج ِشزادرپ اب

مدیسرپ بجعتم :و

یچ؟ -

درواین بات منامشچ یور شهاگن .

دیمهفن نامام . دنومن مه تعاس جنپ ًاعمج دیاش -

دنچ نوا زج و مدش شندموا هجوتم نم هک

هنوخ هگید اباب ، فرط نیا هب دیع ،زا تعاس

هدموین .

دندوب هدرک جیگ ارم شت .مجال

متفگ یگف وابکال مداد ناکت ار شیوزاب :

ینزب فرح حضاو شاک -.

دیلا :ن

هتسرد ردقچ مرکف هک منود یمن ادخب ... منود یمن -.

ار شنت یمک و مدرشف مناتشگنا ِنایم ار شیوزاب

مداد هلصاف مدوخ :زا

؟ ینک یم یرکف هچ وت هگم -
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هنهک ار شیاه کلپ . دیشک ناهد هب ار شنیریز ِبل

زا دعب و ناشدوب هتسب ، دشاب هتشاد هگن نییاپ

درک زاب بل ، روآرجز ِتوکس اه هیناث :

ِندموا هجوتم الً صا . مدوب مقاتا وت بش نوا -

دایب هرارق هک دوب هدادن مه ربخ ؛ مدوب هدشن .اباب

دوب ماه  شوگ وت میرفزدنه یا هگید ِبش ره ِلثم .

ِتمس متفر ندروخ بآ یارب ، باوخ زا لبق

یم نامام قاتا زا هک ییادصورس اما هنوخزپشآ

زا دموا یم درم هی یادص ور. نم دنوسرت ، دموا

ادص مداد صیخشت منتفر کیدزن اب هک ؛ات شقاتا

دایب اباب دوبن رارق ، مدرک بجعت . تساباب یادص ،.

یمن الً صا نم ورس. دوبن یداع نوشاه  تبحص

مدوب جیگ شلوا . مدب شوگ و متسیاب متساوخ

مدینش هک ییاهزیچ شدعب یلو اباب ِروضح ،زا

دندرک مریگرد .

هک هملکیا ره و شناهد هب مدوب هتخود مشچ

هب رتدوز هک مدیپاق یم اوه یور ار تفگ یم

ندیسرپ هب درک مراداو شتوکس اما مسرب هجیتن :

؟ ارفا هگم یدینش یچ -

دز هیرگ :ریز

درک یم شتیذا تشاد .-اباب

رد مدنام ماکان رتدب و دندش قیمع میاه مخا
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یمدز؛ هنیس هب ار اباب گنس فرط کی .زا ندیمهف

یهانگ هک وا تفگ یم و درک یم ار شا  یرادفرط

ار نامام اباب، تفگ یم رگید ِفرط ؛وزا درادن

تسا هدرک تیذا .

؟ رواب ِلباق و دوب تسرد شفرح مادک

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#356

مدناشن مدوخ اب هارمه مه ار ارفا و مدش دنلب .

وا . مشچ رد مشچ ، تخت یور میدوب هتسشن حاال

وکالهف؛ هدیسرت ، رظتنم نم، و دیدزد یم هاگن

مدرک یم شهاگن .

متفرگ ار شیوزاب . دندوب هدرک مجیگ شیاه  فرح
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الً باقتم ات مدرک شراداو شنداد ناکت واب

رد شبرطضم ِهاگن نآهک ِضحم وهب دنک مهاگن

متفگ هنارمآ ، تسشن مهاگن :

هدش یچ ممهفب وگب تسرد -.

داد ملیوحت ار لوا هلمجی نامه :

هرادن تسود ور اباب ، نامام -.

مرسار تساوخ یم ملد هک دوب ییاه  هظحل نآ زا

ِنایم مه ار شرگید یوزاب . مبوکب ییاج کی هب

مدرشف مناتشگنا :

شنتفگ زا تروظنم وگب مهب هیراب. ور نیا یتفگ -

؟ یدینش یچ بش؟ نوا یچدش هیچ؟

تسکش شضغب :

ور یدرم چیه منک، یم سح هکلب اباب؛ طقف -هن

هرادن تسود .

توهبمو جیگ . میاهوربا ِنایم درک شوخ اج مخا

اهر ار شناوزاب . شیاه  کشا هب متخود مشچ

مدیسرپ ددرم و مدرک :

ور یدرم چیه هک یچ ینعی یچ؟ هک ینعی -

؟ هرادن تسود

الً ماک ؛ شتروص ِلباقم تفرگ ار شناتسد

رگم اما دهد یم شرازآ ندز  فرح هک دوب صخشم

زا ندیشک فرح زج هظحل نآ مه یرگید هراچی
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زا مدرک ادج ار شناتسد ؟ دوب هدنام میارب ارفا

ًامامت مدرک یم یعس هک ینحل واب شتروص

متفگ یمارآ ،هب دشاب هنایوجلد :

هیچ هیضق ممهف یمن نم هک ینزن فرح وت .-ات

درک زاب بل و یتختور هب تخود ار شهاگن :

یلو ، قاتا وت دموا شیپ یچ بش نوا منود یمن -

یبیجع یاه  فرح یمدش، لدبودر هک ییاه  فرح

تساوخ یم ... تساوخ یم اباب منک یم رکف . ندوب

هنیا مروظنم ینعی ... شهب ...

شیارب هک یتاملک ِنتفگ اروزا شفرح مدناوخ

مدیسرپ و مداد شتاجن ، دندوب تخس :

یچ؟ شدعب -

تفگ وطالین یثکم زا دعب و درک مهاگن :

درک یم هیرگ نامام -.

زا هدیکچ ِکشا ِهرطق و مدرک اهر ار ارفا ِتسد

و مدرک وحم تسد ِتشپ اراب ممشچ ی هشوگ

داد همادا ارفا :

قیقد نامام ِراک وت هک  هتقو یلیخ نم ورس -

مرایبرد رس داوخ یم ملد هک هتقو یلیخ . مدش

یم شاه هیرگ ِلیلد ِلا بند هک هتقو یلیخ . هشچ

نوا . منزب فرح شاهاب مدرک یعس یلیخ مدرگ

زا یشخب ام زا مودک ره . هرادن تسود ور اهام
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اهام . هرادن تسود ور اباب . میدیشارخ ور شحور

هی وت نوا . میداد شباذع یروج هب مودک ره

ِتقو نتفگ ات هک هدش گرزب یتنس ی هداوناخ

هار زا هک یراگتساوخ نیلوا ،هب هتندرک رهوش

هتسنود یمن . هداد تبثم باوج ًاراچان هدیسر

ِزور نیلوا .زا داوخ یم یچ هتسنود یمن . هشچ

ور اهام اباب . هدید رازآ شکرتشم یگدنز عورش

تسرد مشدوخ . هدید رازآ ، شنماد وت هتشاذگ هک

یم رکف لیاوا نوا نم هیچ. شدرد هنود یمن

یم رکف . هتشاد تسود ور یا هگید ِسک مدرک

نوا اما ؛ یمیدق ِقشع هی ِشیپ هدنوم شلد مدرک

هیچ انعم نیا هب قشع هک هنود یمن الً .صا

یلکش نیا اباب اب یگدنز وت مدرک یم رکف اهدعب

زور نیا هب تنایخ ِدرد مدرک یم رکف هدش.

نزو اباب ًامتح متفگ یم مدوخ .اب شتخادنا

شادیپ هتفه هب هتفه هک هراد یا هگید ِیگدنز

یکی نیا مدید مدش قیقد یچره اما یمنهش

یم یتیمها نامام هن . تسین تسرد مه مسدح

حلا اباب یمهنک،هن یچراک و تساجک اباب هک هد

هراد ور هگید عورش یهی هلصوح .و

تفرگ تدش شا هیرگ :

ور شدوخ راک. وت هدرک قرغ ور شدوخ نوامه -
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نامام ِدرد همهف یمن منوا . لیئوزاگ وت هدرک قرغ

راگنا . هدیرب . هدید هیرگ و یدرس شا همه هیچ.

یم هتسب ِرد هب رتدب هنک، تالش داوخ یم رابره

هروخ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هب متخود ار ما هکوش ِهاگن و راوید هب مدز هیکت

و دیوگ یم هچ مدیمهف یم مه . ارفا ِسیخ ِتروص
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هن .مه

دوب هدش تخس یدایز شیاه هلمج شزادرپ .

 یگچب زا هاوخب خهلا؛ ِتارطاخ یاپ نیشب -وت

 هرابرد یمهگ ایچ هک ونشب و هنزب فرح نوشاه

و هدنخ و یخوش اب نوا هک هتسرد . نامام ی

اما یمهنک نوشفیرعت شوخ ی هرطاخ هی ناونع هب

نامام االن حِلا ِرانک یراذب ور تارطاخ نوا ،هگا

یمهش یکانسرت ی هرطاخ .

یاه لیاف ِندرک هتسب و زاب هب درک عورش مزغم

هدینش مجالِت ِلا بند هب متشاد ؛ تارطاخ ِیمیدق

شرهاظ ارفا ِلوق هب هک متشگ یم خهلا زا هدش

یاه  هرطاخ دوب. هدنخراد و شوخ ی هرطاخ کی

یم ملد نیاحلا دش.اب یعادت مرس رد یمهبم

یم هک ارفا دنک؛ شیوگزاب میارب ارفا تساوخ

مدیمهف یم ، تفگ .

مدرک زاب :بل

خهلا؟ تفگ یم ایچ -

هک راگنا درک؛ هباجاج میاه مشچ ِنایم ار شهاگن

و دوش نئمطم شیاه  فرح ریثأت زا تساوخ یم

تفگ ًاتیاهن :

یم . هدوب نوطیش و رش یلیخ نامام تفگ -یم

تفگ یم . ندوب نوشاهومع رسپ شاه  یزابمه تفگ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

هشیمه . هدوب هلحم ِلا بتوف ِتباث یاپ هشیمه ...

منورد لصأتسم ورس اما ار شفرح مدیمهف

داد ناشن ار شتفلا خم و درک شفقوتم :

قشاع یک ره ینعی . تسین یبوخ لیلد -نیااه

دندوب اهرسپ شیزاب مه و دوب لا بتوف ...

رد میتشاد هک یزیچ . مدروخ ار مفرح یقبام

نامیارب شندرک ناونع میدز یم فرح شدروم

دوب تخس رایسب .

تساوخ یم هک راگنا ار؛ شیاه  کشا درک کاپ ارفا

تفگ دنک. نم ِندرک عناق ِجرخ ار شزکرمت مامت :

وت اما . مگب ور یزیچ نیچمه ماوخ یمن نم -هن.

خهلا ِلوق هب هک یرتخد نوا یمهش ترواب

؟ هشاب ام ِنامام ، هشاب هلحم هی نابزِدز شتنطیش

یچدش؟ شتنطیش و عالهق همه نوا یچدش؟ سپ

اال ارچ ؟ تسین هدنزرس اه عقوم نوا لثم االن ارچ

رد نامام ؟ تسین شاهزور نوا زا یربخ چیه ن

یم دیعب . تسین هدنزرس مه ندز دنخبل هی ِدح

شدوخ هیچ. تذل و یداش هنودب الً صا منود

هدش لیمحت شهب هک ییاهراک وت هدرک قرغ .ور

مه اب نتشاذن هگید ، هدیسر هک فیلکت ِِنس هب

نغِدق و ندرک شرس یرسور هی . هدرگب شاه  یزاب

نوا مومت ِرود نتساوخ و نوریب هرب هک ندرک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نداد شدای یزپشآ . هشکب طخ ور هدوب هک یزیچ

فابب زپب، نتفگ . شتسد نداد اوماک و لیم ،،

ندرک مهبم ور شتیوه . رایب هچب وگب، هلب ، زودب .

یگچب عملا وت . داوخ یم یچ هدیمهفن مه شدوخ

یارب هدز واپ تسد دیاش ، هدرک تفلا خم دیاش

اما یمهنک رتهب ور شلا ح هک یزیچ هب ندیسر

وحاللو طلغ و تسرد ِثحب . شرس وت ندز

اهراب و نداد شنادجو  باذع . طسو ندروآ مورح

ات شمیتشک یرابدنچ هتساوخان نوم همه . شنتشک

تسه هکاالن ینیا هدش .

ارم شیاه  فرح و درک توکس دیسر هک نیااج هب

تسد خزرب رد تشاد منورد ورس ؛ دندرب خزرب هب

طقف ار. ارفا یاه  فرح ممهفن هنهک یمدز. واپ

یم وزرآ هک دندوب کانسرت یردق هب شیاه  فرح

ِتشذگرس نینچ . دنشاب هابتشا و غورد مدرک

چیه نامام ؛ متساوخ یمن نامام یارب ار یروآدرد

زورب ار شساسحا دوبن دلب طقف ، تشادن یلکشم

دهد .
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یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متفگ و مدرواین تقاط :

وت . هرادن یلکشم نامام . ینک یم هابتشا یراد -وت

یزاس یم هوک هاک، زا یراد .

متسد یور دناشن ار شناتشگنا :

زا نامام هک ییوت ورس؟ یمیگ یراد وت ور -انیا

یمن مه زور ود هک ییوت ؟ هداد تیرارف هنوخ

نامام یگفطاع یب هک ییوت ینک، شلمحت ینوت

هدز؟ بیسآ تهب همه زا رتشیب

هدش نم و لقاع ی هگرزب رهاوخ دوب هدش وا

یمن راب ریز هک ؛ جوجل ی هکیچوک رهاوخ مدوب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

متفگ یمندش. شا حیلا قطنم و تفر :

نامام هراد هفطاع مه یلیخ -!

مدرک یم جل مدوخ اب متشاد هک راگنا .

تفگ و درشف ار مناتشگنا ارفا :

یمهد.ح ماجنا بوخ ور شاه  تیلوئسم نامام -

هکا مروخب مسق مرضاح یلو تسین بوخ شلا

الهقی عدروم یاذغ هراد و تس  هنوخزپشآ النوت

شهب هک ییاه  تیلوئسم یمهنک. تسرد ور وت

هک یمهد ماجنا نکمم یاج ات ور یمنهنز یبیسآ

هفطاع زا فرح اما هنک؛ عناق ور شدوخ نادجو

هب یزیچ هرادن نوچ یمهرآ. مک یمدآ، طسو هک

هتساوخ اهام، و طیحم و شا  هداوناخ . مسا نیا

ور هفطاع نیا میتشک هتساوخان .و

رارف تساوخ یم ملد . میوگب هچ رگید متسناد یمن

هب مرب هکلب هناخما، و نارهت هب هن نیاراب منک،

دزابب گنر ما یلعف یاه  سرت هک ییاج .

تلغب ووت مدرک زاب مشچ هک یتقو زا زورما -

منیبب هک منک یم رکف منک؛ یم رکف مراد ، مدوب

زورید درک.ات یراک نیچمه شا  هنوخ لگ اب ارچ

اهام زا رتشیب ور هنوخ لگ نوا مدرک یم رکف

ِنیع هک یمدآ مرظن وحاالهب هراد تسود

هدش مه رت تحار دیاش و تسین مه شلا .یخ



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

لیمحت شهب هک ییاهزیچ ِتشپ هتفرگ دای نامام

شاه سح هتفرگ دای هنک. میاق ور شدوخ ، ندرک

لگاه هب ندیسر و ینتفاب و یزپشآ ِتشپ ور

مهم شارب ردقچ هک هدب نوشن و هنک یفخم

رفنتم نوشزا دیاش ردحیلاهک ؛ اهراک نیا نتسه

لگ منیب یم منک، یم رکف مراد هک .حاال هشاب مه

 ینتفاب لثم تسرد . هتشادن تسود مه ور هنوخ

شاه .

مدرک وزرآ ناشندرک زاب واب متسب ار میاه کلپ

دشاب لا یخو  باوخ ، هداتفا قافتا هک نآهچ ِمامت

یم رظن وهب دوب هتسشن میور  هبور ارفا ؛ دوبن اما

مندرک عناق یارب مه یرتشیب یاه  فرح دیسر

میاه  نادند راشف ِریز زا ار مبل . دشاب هتشاد

مدیسرپ و مدناهر :

؟ یدیمهف روطچ -وت

دنادرگ متروص رد ار شهاگن :

و هتفه _ود یکی ِثحب یممگ، مراد هک ییازیچ -

قیقد هک هیسهلا نم . تسین هامود و هیهام

زور و بش هک هیسهلا . عوضوم نیا یور مدش

رانک ور ممهف یم هک یچره و منک یم رکف مراد

یقطنم ی هجیتن هی هب مسرب هک مراذ یم .مه

مدیسرپ و مدرک کاپ ار متروص :
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؟ یدینش یچ بش نوا -

دنداد ار مباوج شیاه بل اما دیدزد ار شهاگن :

هتشادن نومتسود تقو چیه هک تفگ شهب .-اباب

هرادن تسود ور شاه هچب وهن رهوش هن تفگ .

مدیسرپ هنارصم :

؟ تفگ یچ نامام -

داتسرف نوریب ار شسفن :

تفگ و درکن راکنا -...

یچ؟ -

یمدآ تفگ . هرادن تسود مه ور شدوخ تفگ -

هیقب دیاب یروج هچ ، هرادن تسود ور شدوخ هک

یه مه بش نوا زا دعب ؟ هشاب هتشاد تسود ور

دش رتدب شلا .ح

مخا هک دوب شدرد زا مناد یمن و دروخ چیپ ملد

شهاگن فرح یب . ارفا یاه  فرح ِدرد زا ای مدرک

درک هفاضا و مدرک :

هی اب ینفلت مراد هک تسه یهام دنچ -نم

ِدوخ یتقو ات یلو ورس. یممنز فرح رواشم

هک همهفن مه شدوخ یتقو .ات داوخن نامام

یم روطچ ؟ شارب مینکب مینوت یم یچراک ، هشچ

؟ میشب نئمطم مینوت

مدوب هدروآ مک اوه . متشاذگ ممکش یور ار متسد .
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شیپ رد ار طایح هار و تخت یور زا مدش دنلب

متفرگ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#359

یم چیپ نانچمه ملد . متفرگ نامسآ هبور ار مرس

دروخ .

اب هک دوب یزیچ زا رتارف ، متشاد هک یدب حِلا

دنک ادیپ دوبهب کشا هرطق دنچ ِنتخیر و هیرگ .

یکی دوب یفاک طقف دوب. مسح نیرت ،غبلا سرت
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نیا ات دشاب هتشاد تقیقح ارفا یاه هلمج زا

دشکب ارم ، سرت .

هبلی متسشن و متفر دوب. هدیرب ار مناما هچیپ لد

دوب نامسآ تمس هب نانچمه مهاگن و هچغاب .

هچ؟ دنتشاد تقیقح ارفا یاه  فرح رگا رگا...

هدماین اهام هب راگنا یگدنز دش. رتروخلد مهاگن

و دوب یرارف نام  یگدنز زا بیجع ، یشوخلد دوب.

رد مهاگن درک. یم ناملا بند هیاس، هب هیاس مغ،

دروخ خرچ دوب هشیمه زا فاصرت هک ینامسآ .

یادخ دوب؛ هدناسانشن ام هب بوخ ار ادخ نامام

ِتنطیش کی تباب هک دوب یسک نامیاه  یکدوک

نام  تسود ادخ یمدرُب. منهج هب ار ام هناکدوک

دزادنیب ار ام هک دوب ییاطخ رظتنم طقف ؛ دوبن

ام هب نامام هک دوب ییادخ نیا، و شتآ طسو

شدوخ هک روط  نامه دیاش ؛ شدوب هدناسانش

دوب هتخانش !

هانگ زا فرح دش؛ یعادت مرس رد ارفا یاه  فرح

وحاللو طلغ و تسرد دوب؛ هدز نادجو  باذع و

مارح .

یور متشاذگ ار ما یناشیپ و متسب ار میاه کلپ

ممکش لخاد مدوب هدرک ناش عمج هک ییاهوناز .

 فرح زا لبق هک ار ینامام مدرک یم تالش هچره
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مدش یمن قفوم ، مروآ ،هبدای متخانش یم ارفا یاه .

هدیمهفن . شمدوب هتخانشن هبحلا ات هک راگنا

ار ارفا یزیچ هچ هک مدرک یم کرد وحاال شمدوب

تلع هک دوب هدنام دوب. هتشاد هگن هناخ نیا رد

هب هجوت یب نم، هک ییاه تلع دنک، ادیپ ار اه

ناش  ندرک فشک زا مدوب یرارف ، ناشدوبن و .دوب

نایم نیا هک مدوب هدیمهف مه نم ارچ، غورد ،

 گرزب سلا ره اب اما تسین یعیبط یزیچ کی

ییاج مدش؛ات یم رت هدروخرس و رت هتسخ ندش

زا ارم هک متشگ یم یرارف هار ِلا هببند هشیمه هک

دنک رود هناخ .نیا

ارفا زا رت هفطاع یب نم ؛ مدوب ارفا زا رت هتسخ نم

شا  یکدوک یاه سلا ِمامت رد ارفا . مدوب هدش گرزب

تبحم دید، یمن رگا ار نامام تبحم . تشاد ارم

دید یم .ارم

ناش  متشاد مک مدوخ هک ییاه سح مدوب دلب نم

میاه  هناردام ارفا، زا لبق . مزیرب ارفا یاپ هب ار

یارب شندمآ واب یمدش میاه  کسورع جرخ

متسد راک ییاج کی ، اهدوبمک نیا اما . شدوخ

ارفا لوق هب دیاش . تخاس یرارف کی نم وزا داد

دوب هدش یرارف یلکش نیمه مه اباب ،.

هدیرب جیگو ؛ هتسخ جیگو اه، هظحل نآ مدوب جیگ .
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هک پالیک مناتشگنا و مندرگ یور تسشن متسد

یور حاال نیمه ات ایرو اب مرادید نیرخآ زا دعب

دندرک سمل ار دوب مندرگ .

مدرک یم رکف هک زور نآ مدوب یخلا شوخ هچ

دوب دهاوخ رت تحار شدعب نِم یگدنز .

نامیاه مسا فورح یور ار مناتشگنارس یگنتلد اب

یروآدای اب یتاظحل یارب مدرک یعس و مدیشک

ناش،حا  میدوب هتخاس مه اب هک یشوخ ِتارطاخ

منک بوخ یتقوم دنچره ار مدوخ .ال

نیا زا رود رتمولیک اهدص هب دیشک رپ منهذ

دوب بش ایرد، لباقم مدوب هداتسیا مغهدز؛ هناخی

مرطاخ ار بآ یامرس مرس. ِتشپ هلصافاب ایرو و

تخرک و دندوب بآ لخاد چم ات میاهاپ . تسه

یم ملد نیاحلا بآ.اب ی هزادنا یب یامرس زا

بقع رب ینبم ایرو ی هتساوخ اب یردق نآ تساوخ

وعالهو دیایبرد شیادص هک منک تفلا خم شنتفر

یزاب مناور و حور اب مه شیاه  تسد ، شیادص رب

هتفگ مشوگ رانک و هدیشک بقع ارم . دندوب هدرک

شومچ ِچراق " ."دوب
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یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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مدوب هدرک دهع مدوخ ،اب ششوغآ رد هظحل نآ

یخلا ؛ میوگب ار ما یلصا ساسحا ، یدوز هب هک

مامت ِنایاپ مدوخ ِدوخ یارب شنتشاد مدوب هدرک

ح اب دوب نیجع درد، اما ؛ تساه یلا وحا شوخان

تشادن مه ار مندرک اهر دصق ًارهاظ و نم ِلا

 تدم ، کچوک دنچره میاه  یشوخ لد تشاذگ یمن و

دنشاب .راد

هک متشاد ندش دنلب دصق و مدرک اهر پالکار

درک ترپ ار مساوح لوا، هلپی یور ارفا، ِندید .

دنک زاب بل متساوخ یمن نیااج. دیایب متساوخ یمن .

ار رتشیب هلمجی کی ِندینش ِتیفرظ هظحل نآ رد

شدصق تفرگ هکباال ار یشوگ اما متشادن مه

دیسرپ هلصاف نامه .زا مدیمهف :ار
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یمید؟ باوج -

مه ارفا . متفر شفرط وهب مدش دنلب میاج زا

داد متسد هب ار یشوگ و دمآ نییاپ ار .هلپاه

یاه  سامت رگشیامن و دوب نشور یشوگ ی هحفص

دصق و ما یلبق یاج رس متسشن و متشگرب . ایرو

زونه و دز گنز شدوخ هک متشاد نتفرگ سامت

درک زاربا ار شا  یروخلد ، هدادن باوج :

؟هی ینزب دیابن گنز ؟هی ییاجک همولعم چیه -

؟ یتسرفب دیابن تسرد ِمایپ

واب مداد شوگ شیاه  ضارتعا ِمامت هب توکس رد

مه مدوخ یارب شا  یگتفرگ نازیم هک ینحل

متفگ هاتوک دوب، بیجع :

دیشخبب -.

اراب شتوکس ًاتیاهن و درک توکس یتاظحل یارب

تسکش شبرطضم ِنحل :

؟ هتفرگ ارچ تادص ؟ هدش یچ -

هک ییادخ نامه و متفرگ نامسآ هبور ار مرس

هداد شا هلا وح ار مروخلد ِهاگن لبق ی هظحل دنچ

ورد مدرک توعد منادردق ِهاگن هب نیاراب ، مدوب

ایرو؛ ِنتشاد ِتباب شمتفگ رکش راب نارازه لد

تشپ زا هملک کی ِندینش اب هک یسک نتشاد

دوبن یزیچ مک ، دناوخب ار حتلا یشوگ .
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؟ ینز یمن فرح ارچ ورس؟ هدش یچ -

منحل زا منک رود ار مغ مدرک یعس :

ملد زیزع هدشن یزیچ -.

دیسرپ ًاروف :

یچره ارچ ؟ یتفر ییوهی ردقنِا بشید ارچ سپ -

گنز هی تدوخ ارچ ؟ یدادن باوج مدز گنز ...

مداد حیضوت و مدرک عطق ار شتبحص :

دیاب هک هنوخ وت دوب هدموا شیپ یلکشم -هی

تسرد تارب دشن . متشگ  یمرب رتدوز هچره

دوب ریگرد منهذ یروجدب . مدب حیضوت .

تشاد زونه ار ینارگن اما دش مالمی شنحل :

تفر هار رازه بشید زا ملد ؟ هخآ هدش یچ -.

میوگب یزیچ ایرو یارب عفالً متشادن دصق .

ار دوب هدمآ شیپ هک نآهچ متشادن دصق یتح

هلئسم نیا لوا دیاب منک. وگزاب مه مدوخ یارب

مدیسر یم نانیمطا وهب مدرک یم لح مدوخ اراب

منهذ هب یلح هار دیاش هک دوب عقوم نآ هزات و

دیسر .یم

متفگ ار تقیقح :

المز یلو . منزب فرح شهب  عجار منوت یمن -عفالً

یشاب نارگن تسین .

ِدصق . دیوگب هچ تسناد یمن هک راگنا درک؛ توکس
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مدرک هفاضا و متشادن ار شندرک نارگن :

لح یارب مروضح هک هیگداوناخ لکشم -هی

الهمز شندش .

دیسرپ :

؟ هبوخ حتلا هک مشاب نئمطم -

بوخ هملکی" هب یتیخنس چیه حملا نیاهک "اب

متفگ ًاراچان ، تشادن :

مبوخ -.

شمارآ ، ینارگن ِراگدنام یاه هگر ِدوجو اب شیادص

:یمداد

یمیر،هیحیلاما یراد یداد ربخ هک زورید .-زا

تارب ملد هدش گنت . راگنا مدرک مگ یزیچ .هی

یاه سح زا هک ، شتاملک ِدوخ زا هن مبلق

دش هلا چم روط نآ هک دوب ناشراکشآ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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یردق ،هب سکعرب ؛ دوبن یتوافت یب ِرس زا متوکس

یمن هک هظحل نآ رد متشاد هملک و ساسحا

دیسرپ . مروایب نابز هب ار مادک دیاب متسناد :

نم ،هب یاوخب هک یزیچ ره ، یشاب هتشاد یراکره -

؟ هگید یمیگ

ناکت میاه بل و مدرک زاب و متسب ار میاه کلپ

دندروخ :

.-یممگ

دز میادص :

ورس -.

یتخبدب هب دش. رُپ ًاماوت ، قشع و مغ زا ملد

دیسرپ ایرو و میاه بل یور مدناشن "ار مناج ":

؟ هگید مراد تتسود یلیخ ینود -یم

ار ملد مامت قشع و دش مهبم مغ یا، هظحل یارب

میاه بل یور هک دمآ دنخبل درک. رُپ هنت کی

واب هناخزپشآ ی هرجنپ هب داتفا مهاگن اما دیشنب

مه یبوخ حِلا مدنخبل رب ،عالهو نامام یروآدای
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دیسام دوب، شثعاب ایرو هلمجی .هک

حِلا همه نآ ِنایم وزا مدیشک متروص هب یتسد

منحل وهب هدرک ادیپ ینادردق و قشع یمک دب،

مدیشخب :

یلیخ مه؛ نم . منود .-یم

دیسرپ ًاروف :

؟ یدرگ  یمرب -یک

روط نآ ، شلا وس ِندینش اب هظحل نآ ارچ مناد یمن

یم ار شروضح یروجدب ملد و مدش شگنتلد

متفگ و مدرک زاب بل یتقو ، تساوخ :

منود یمن -.

دیسرپ :کالهف

شا همه هک یروج نیا ورس؟ ینیگمغ ردق نیا ارچ -

تشیپ هنوم یم .ملد

مدیچرو بل و مدرک ضغب هچباه لثم :

یدوب نیااج شاک -!

تفگ یدج الً :ماک

یممآ هک؛ هرادن یراک -.

یاهرجآ ِندید هک ؛ متشاذگ مه یور ار میاه کلپ

دوبن مناوت رد نآ زا رتشیب ، ملباقم ِنامتخاس .

متفگ و میوناز یور متشاذگ ار ما یناشیپ :

یمدش شاک -.
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تفگ تیعطاق :اب

مریگ یم لته یممآ. زورما نیمه ؟ هشن ارچ -.

مومت هک مه تراک . تمنیب یم یتسنوت تقوره

میدرگ  یمرب مهاب .دش،

یهار یارب تس  یفاک متقفاوم ِندینش متسناد یم

شیاوه یروجدب ملد نآهک دوجو اب اما شندش

یمن یفرط .زا مدرک تفلا خم دوب، هدرک ار

فرط وزا شمزادنیب یگدنز و راک زا متساوخ

ِجرخ ار مزکرمت مامت دیاب مدرک یم سح ، رگید

 ساوح کی نم، یارب ایرو روضح منک. هناخ نیا

رد متسناد یم هک یتخس هار و دوب نیریش یترپ

متفگ سپ . دیبات  یمنرب یترپ  ساوح ، مراد شیپ :

شیپ یلکشم هی تس.  هدیچیپ مطیارش مکی -

تقو یلیخ االً متحا شندرک لح یارب هک هدموا

ی هدیا تندموا منک یمن رکف . ماوخ یم زکرمت و

هرارق ردقچ منود یمن الً صا نوچ ؛ هشاب یبوخ

منومب .

لوط لومعم ِدح زا شیب هک یتوکس زا دعب

تفگ ، دیشک :

متنارگن یلو منک؛ یم کرد -.

ارچ مناد یمن . مدرشف متروص هب رتشیب ار یشوگ

ی هلصاف زا رت کیدزن ار شروضح نیاراک اب اما
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مدرک یم سح نام  نایم ِیرتمولیک دص دنچ .

شددرم ِنحل ،اب مداد هک ار شباوج و دز میادص

تفگ :

هنیاهک مروظنم ... تقو هی ...-هگا

مدنام رظتنم هچره عقاو ورد دزن ار شفرح ،

نابز دنک،هب شروظنم هجوتم ارم هک هملکیا

مسرپب هک دش ثعاب و درواین :

یچ؟ تقو هی -هگا

دنتشاد دیدرت نانچ مه شیاه هملک :

؟ ینزب یبیسآ ، تدوخ هب تسین رارق هک -وت

ار شروظنم مدیمهفن هظحل نآ . مدرک مخا .

هک ازارد وهب دوب مندرک رکف ی هجیتن متوکس

و هلصاف اب هک لبق مجالت الِف خرب ایرو ، دیشک

تسرد و عیرس نیاراب درک، یم ناشیادا هنینأمط

تفگ :

هدموا شیپ یلکشم هچ ای هدش یچ منود یمن .-نم

ماوخ یمن . یشن تحاران و ینابصع ماوخ یم طقف

؟ هشاب ورس، ینزب تدوخ هب یبیسآ
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ار شروظنم هزات . دندش زاب مکمک میاه مخا

درک هفاضا یتقو دوب نارگن شنحل . مدوب هدیمهف :

مهب یش، یم تیذا یراد یدرک سح تقو -ره

خ تدوخ ِرس ور تتینابصع و یتحاران . نزب گنز

ماوخ یمن تاه بل یور مخز هی یتح . نکن .یلا

درد ،اب هنشور هشیمه میشوگ . نزب گنز مهب طقف

بخ؟ . نکن مورآ ور تدوخ

ِناتشگنا و مدرک دنلب میاه وناز یور زا ار مرس

ییاه  ضغب . تسشن میولگ رود ًاروف ، مدازآ ِتسد

کی دندوب هدش مدوب هدرک ناشرابنلت مه یور هک

نیا رت عیرس هچره دیاب . یمس ِکاندرد ی هلولگ

یم ارم یگنتلد هنرگو مدرک یم شمامت ار هملا کم
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یردق نآ شدوخ لثم مه شیاه  ینارگن . تشک

رگید مدیمهفن . دندرک یم تا هناوید هک دندوب بوخ

و دشاب متفگ ، تفگ هچره . مداد ار شباوج هچ

هب نیااجات مدوب هدمآ . نتفر یارب مدیشارت هناهب

منک کمک گرزب لکشم کی ِندش لح یارب ارفا .

ایرو،زا یاه  فرح ِندینش اب هک مدوب هدماین

موش هراچیب یگنتلد .

زا دعب و مریگ یم سامت دش هچره هک مداد لوق

رگا ات مدرک تنلیاس ار ما یشوگ ، سامت نایاپ

دیاین مغارس هب ارفا ، دروخ گنز .

ما هچیپ لد متفر یتشادهب ِسیورس ،هب طایح زا

هراچ عقاوم روج نیا متسناد یم و دوب هدشن رتمک

هب یبآ . تسا لمحت و ربص طقف شندش لح ی

نیا و مدرک زاب ار میاهوم مدز. متروص و تسد

ِتمس هب متفر ًاتیاهن و متسب رت بترم راب

هناخزپشآ .

خرس یزبس تشاد نامام دوب؛ تسرد ارفا ِسدح

هناخ هب هزات هک یرگید ِتقوره لثم و درک یم

تفگ ، مدوب هتشگرب :

منک تسرد یزبس  همرق ماوخ یم ماش یارب -،

یمدش رضاح راهان یارب هنرگو یدموا هدزرس .

رد ار مهاگن ، تفگ هک هلمجیا هب هجوت یب



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

نارگن ، برطضم ، دیدرت ؛اب مدناخرچ شتروص .

مدید یمن ار یگشیمه ِنامام ِتروص هظحل .نآ

میارب ارفا مجالِت هک مدید یم ار یسک ِتروص

شدوب هتخاس .

سح ِیقبام نم، و دناخرچ زاگ ِفرط هب ار شرس

دعب یتاظحل و مدرک شخر مین ِراثن ار مهاگن یاه

هب ًاددجم ار شتروص هک متفگ یزیچ ًادمع ،

هلا،زا خِرتخد ،زا مدیسرپ خهلا .زا دناخرچب مفرط

فرح مه لحم ی هبسک زا یتح و هونیخهلا

شهگن یگتخاس هملای کم نآ رد هک مدیشک شیپ

دوش مبیصن شتروص ِندید ، یتاظحل و مراد .

ِطخ شا؛  یناشیپ ِمخا ِطخ یور دناماج مهاگن

ره زا رت هتسکش شتروص دوب. راگدنام هک یمخا

یضغب ، شتروص زا تمسقره ِندید دوب. یتقو

 فرح رگا درک؛ یم هفاضا ما یلبق یاه  ضغب یور

؟ مدرک یم هچ هچ؟ دوب تسار ارفا یاه

مرادن ار میاهاپ یور نداتسیا ِناوت مدرک سح .

مدوخ و مدیشک نوریب ار یروخاذغ ِزیم ِیلدنص

دوخ هب ارم نامام یادص و شیور مدرک ترپ ار

دروآ :

؟ مودک هرخ -باال

رگید . هدیسرپ ار لا وس نیا ارچ متسناد یمن چیه
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گرزب زا میتشاد . میدوب هملا کم یاجک متسناد یمن

یلع ِندش راد سورع ای میدز یم فرح ایرپ ِندش

چیه نیاهک یپِ دوب هتفر مساوح قبلا. اقآ

نیا رد شیارآ ما. هدیدن یگنر ار شتروص تقو

اهرت  گرزب هنرگو دوب بیع اه ناوجون یارب هلحم

یمدش ادیپ هایس ِدادم کی ناش فیک رد یگمه .

دوب لا حم خهلا. نیمه ؟ میتفر یم ارچ رود هار

شکچوک هنیآی و هایس ِدادم کیراب تعاس دنچره

 ینییاپ ِکلپ ِلخاد و درواین نوریب شفیک زا ار

بل ، دیسر یم شدوخ هب هک مه یهاگ . دشکن شا

یم گنر یا، هوهق رژِبل کی اب مه ار شیاه

اما نامام دوب. مه نامام زا رت گرزب . دیشخب ...

؛ ندیشک غیج هب درک عورش منورد ی هدنامرد ِورس

یاه  یزاب و اهرسپ اراب شا  یکدوک سکره رگم

یمن شیارآ سیلا گرزب ورد دوب هدنارذگ هنارسپ

الل منابز و تشاد یلکشم درک، ...

متفرگ مناتسد نایم یگراچ یب اراب مرس .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ضیقنودض تاساسحا یارب مدرک یم یراک دیاب

زا مدش دنلب . مدوبن دلب ار شهار اما ما، ینورد

مداتسیا یاچ، ِنتخیر ِیاوه وهب یلدنص یور

 ناویل زا یکی و مدیشک یقیمع ِسفن . نامام رانک

ار مناویل . متشادرب ار روامس ِرانک ی هنوراو یاه

ِفده و دصق هک هلمجیا اما یاچ زا مدرک رپ

تفرگ یمن لکش مرس ،رد متشاد ار شندرک  ناونع .

دلب ار ینینچ نیا تاساسحا اب ههجاوم رگا نم

دمآ یمرب مدوخ یارب متسد زا یراک ، مدوب .

دیسرپ دید، هک ار مللعت نامام :

؟ یاوخ یم یزیچ -

تفگ مهد، یباوج نآهک زا لبق :و

هتنیباک وت ینیریش -.

یمن مه ار یاچ نآ یتح . متساوخ یمن ینیریش
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لکشم منادب متساوخ یم طقف نم . متساوخ

هب ندرک عورش نذا، یب میاه بل و تسیچ

منهذ ِقلعم یاه لا وس ِندیسرپ :

؟ هدش یلکش نوا هنوخ لگ ارچ -

هب ار شریحتم ِهاگن و مفرط هب تشگرب الً ماک

ار لا وس نیا ِندینش ِراظتنا . تخود متروص

هظحل نآ . دوبن ندرک تساوخزاب مدصق . تشادن

زا یمک نآهک یارب و دوب شندیمهف طقف مدصق

مدز منحل هب یلا یبیخ ِگنر ، مهاکب شهاگن تهُب

متفگ :و

یلکش نوا مدید ، منزب هنوخ لگ هب رس هی متفر -

هدش .

هدمآ  شیپ ِقافتا هک منک شهجوتم متساوخ ،یم

مداد همادا و درادن یتیمها میارب :

هدش یچ منیبب مسرپب تزا مایب متفگ مدوخ .-اب

مدوخ .حِلا مربب هبراک یرتهب مجالِت مدوبن دلب

تشادن نامام زا یمک ِتسد اه هظحل نآ رد .مه

زا تشاد و دوب هداتفا مناج هب هقباس یب یتشحو

درک مهاگن طقف اما نامام ارم. دروآ  یمرد .اپ

ِحیضوت کی هب یتح شیاه بل یبنآهک درک هاگن

دنوش زاب یرسرس .

طیارش میاه لا وس هب ِنداد همادا اب هک مدیسرت
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تنیباک یور ار یاچما ِناویل سپ منک. رتدب ار

مدیسرپ و متشاذگ :

؟ مرادرب شک  تسد تفج هی منوت یم اجک -زا

هزاجا و تشادرب متروص زا ار شهاگن هرخ باال

ِتنیباک هب دز هراشا . مشکب سفن رت تحار داد

یاه شک  تسد ِنتشادرب زا دعب نم و کنیس ِنییاپ

کاخ و وراج و بزهلا ِگرزب ِنولیان دنچ گنر، درز

ِندرک عمج . مدش هناخ لگ ِیهار و متشادرب ار زادنا

یم ترپ ار مساوح اما دوبن نم ِراک ، هناریو نآ

درک .

یاه هقاس کاخ، زا هدنام نوریب یاه  هشیر ِندید

هدش رپرپ یاه لگ و هدشادج یاه گرب ، هتسکش ،

هناخ لگ دوب هتفگ ارفا . دروآ یم درد هب ار ،ملد

نامام دوب هتفگ ، هدوب نامام ِیعافد ِراوید

و یمدنک یفخم اهراوید نیا تشپ ار شتاساسحا

دوب هتسکش نامام راوید .حاال،

مدش هبراک تسد و مدیشوپ ار میاه شک  تسد .

.اب دندوب هتسکش یگمه ، یکیمارس یاه  نادلگ

زاب هناخ لگ یاهتنا هب مدوخ یارب یهار طایتحا

ًاروف ، دننکن ما هراچیب راکفا نآهک یارب و مدرک

یراکزیمت هب مدرک عورش .

یاه هقاس و هدش ادج یاه گرب ، نادلگ یاه هکت
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یبزهلا هسیک لخاد و مدرک ادج ار هتسکش

طقف ، دندوب ایحا لباق هایگاه زا یضعب . متخیر

یارب و مراذگب کاخ رد ار ناش  هشیر دوب یفاک

ییاه  هشیر . متشاد جایتحا نادلگ دنچ راک،هب نیا

نآ وزا مدرک ادج ار دنتشاد سملا یاه هقاس هک

متشذگ ، دندوب هدید بیسآ یدایز هک ییاه .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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میاه  تسد ریسم زا مراکفا ریسم دعب، یتاظحل

دندرک یم ار ناشدوخ راک میاه  تسد ؛ دندش ادج
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ور و ریز ار تارطاخ یاهوتسپ تشاد منهذ اما

درک .یم

ِرانک ناش  مناشنب هک متشگ یم یتارطاخ لا بند هب

یاه هکت هک متساوخ یم یقطنم ی هریجنز کی مه؛

لصو هبمه نکمم ِلکش نیرت  تسرد هب ار لزاپ

هبدرد یا هرطاخ ، مدرک یم تالش هچره اما دنک.

یمندش هدنز مرس رد روخب .

؛هب یعافد یاه  مسیناکم هب دوب هدروآ ور مزغم

یمن و درک یم شراکنا ، مدرک یم رکف هک هچره

مور شیپ یتسرد ریسم رد تشاذگ .

رتدنت و دش عمج مساوح ارفا، یناهگان ِدورو اب

متخیر نولیان لخاد ار کاخاه لبق، یتاظحل .زا

تفگ شنوزحم ِنحل واب دمآ کیدزن :

منک یم تکمک منم -.

ارچ؛ ار شیاه  فرح اما متساوخ یمن ار شکمک

کی متساوخ یمن یتح هک لبق یقیاقد ِسکعرب

؛ مدوب نتسناد ِقاتشم ،حاال مونشب رتشیب هلمجی

راکنا زج یراکهار ، ییاهنت هب مدوخ زغم هک ارچ

تشادن .

متفگ و مداد شتسد هب ار بزهلا ِنولیان ِفرط :ود

منک عمج ور کاخاه ات راد شهگن مارب -.

ماجنا ار هدش  هتساوخ راک و دمآ ولج فرح یب
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.داد

زا مدرک رپ هک یزادنا کاخ نیلوا اب نامزمه

ار ملا وس نیلوا ، نولیان رد شمدرک وخیلا کاخ

مدیسرپ :مه

هیک؟ ینز یم فرح شاهاب هک یرواشم -

داد ار مباوج ، هاتوک یثکم زا :دعب

فرح شاهاب ینفلت ، تسین نومدوخ رهش یارب -

.یممنز

نیمود و مدرک رپ ار زادنا کاخ راب نیمود یارب

مدیسرپ ار ملا :وس

؟ هتفگ تهب یچ ؟ یتفگ شهب یچ -

هک یباوج و مدینش هک یلا وس ِنایم نیاراب

ِندش یرپ هزادنا ؛هب داتفا هلصاف رتشیب ، متفرگ

بزهلا نولیان ِمجح .

متفرگ ار نولیان ِرس ود و مدرک اهر ار زادنا کاخ

زاب حیضوت هب بل هرخ باال ارفا و مدز شا هرگ و

درک :

شارب وم هبوم ور هدموا شیپ هک یزیچ -ره

نامام زا هک ییاه خاالق و اهراتفر مامت ؛ متفگ

مدرک زاب شارب ور متخانش .یم

هریخ و شلباقم مداتسیا و مدرک فاص ار هنتما

داد همادا ارفا و شیاه بل هب مدنام :
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ِتاسلج ِدراو نامام ِدوخ هک هرتهب تفگ -یم

منوتب هک داد مهب راکهار اتدنچ ، هشب هرواشم

مودک چیه اما هرواشم ِتمس هب منوشکب ور نامام

دندوبن رثؤم .

و دروآ نییاپ ار شیادص ، دیسر هک نیااج هب

تفگ مشوگ ِرانک :

مه نامام ِدوخ منک یم سح نم ورس، ینود -یم

شهب یهاگ دیاش هیچ. شلکشم هک هرادن ربخ

هتفا یم یمهش؟ یچ شهت ینود یم اما هنک رکف

نیا ؛ هریگ یم نادجو  باذع و رافغتسا و هبوت هب

هنم سدح .

مدیسرپ برطضم :

اجک ؟زا ینز یم فرح نانیمطا اب ردق نیا ارچ -

نامام . هشاب تسرد وت سدح الً صا هک مولعم

ور شساسحا ، تسارگ  نورد تس،  هفطاع مک ، هدرس

یمنوت یمنهد. زورب ...

درک عطق ار متبحص :

شهب حاال ؟ات هشاب هفطاع مک و درس دیاب ارچ -

یم یلکش نیا دوخ هب دوخ مدآ ؟هی یدرک رکف

یکدوک نارود نیرت  ناجیه رپ هک یسک نوامه هش؟

هیعیبطریغ طسو نیا یزیچ هی سپ ؟ هتشاد ور

وت هب زورما ور فرح نیا مراد هگا نم ورس.
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هار همهی نم یمنمگ. ور یزیچ اوه یور یممنز،

نم ی هنیزگ نیرخآ یتح ، هنیزگ نیا . متفر ور اه

هدوبن ماه  هنیزگ ءزج الً صا ینعی . هدوبن .مه

هاوخ هک ندروخ طخ یلبق یاه  هنیزگ ردق نوا طقف

یکی نیا هب مدیسر هاوخان .

درک هفاضا و تخود منامشچ هب ار شنیگمغ هاگن :

هار هدات ، یکی نیا هب مسرن هک نیا یارب -نم

دوب تسب نب نوش همه هت اما متفر مه رت هفاضا .

یمدآ رد روج دهاوش و قطنم اب یکی نیا طقف

نیا ، تسین یکی شتیوه اب شمسج نامام ورس؛

مراد نم هک هیسدح .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#365
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تشذگ یم هناخ هب مندمآ زا زور ود و بش هس

تشاد دوجو هملک کی طقف ، تدم نیا ِمامت ورد

یم فیصوت ار وحملا سح لکش، نیرتهب هب هک

حاضتفا درک؛ .

نامام ؛ ندرکرکف زج دوب هدماینرب متسد زا یراک

زا مادک چیه دراو ، میقتسمریغ هچ میقتسم هچ

شیپ یصاخ ِروظنم ارفا،هب و نم هک ییاه  ثحب

هدروخ تسب نب هب ًامسر یمندش. ناش  مدیشک یم

هظحی مال میاه هملک و اهراتفر ِمامت ِتشپ . مدوب

رازآ و شجنر ثعاب ادابم هک تشاد دوجو یگرزب

یم ملد ، ییاه  هظحل کی یفرط وزا دوش نامام

و فاص یراک  هظفاحم و هظح یبمال تساوخ

و دهد باوج ؛وا تسیچ شلکشم مسرپب میقتسم

یمدش هن اما . مدنخب ارفا ِتایسدح ِمامت هب نم

یمدش وهن دیسرپ یلا وس لکش نیا هب نامام زا

دوب تسرد درک. دادملق یخوش ار ارفا تایسدح

 فرح ِلوبق ِراب ریز بش هس نیا ِمامت رد هک

دوجو ییاج ، منهذ ِسپ اما مدوب هتفرن شیاه

تشاد مکمک و یمداد ارفا هب ار قح هک تشاد

تخیر یم ورف ار مدوب هتخاس هک یراکنا .ِدس

متخت یور ، متشاد هک یا هلغشمرپ ِزور زا هتسخ
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مهاگن . مدرک هاگن ارفا ِتروص وهب مدیشک زارد

دیسرپ دش، راد همادا :هک

ورس؟ مینک یچراک -

بش هس نیا ، متسناد یم رگا ار لا وس نیا ِباوج

 هتشادن ِدیما نیاحلا .اب مدنارذگ یمن فیلکت اربال

مداد ارفا هب ار :ما

یمهش تسرد ؛ هنومب یروج نیا تسین رارق -.

یریثأت نم، ِیهاو ِنداد دیما اما تفگن یزیچ

مدیخرچ . تشاذگن شا  هدنامرد و نیگمغ ِهاگن یور

و فقس هب مدنام هریخ . مدیشک زارد تشپ وهب

رد ار .پالمک مدرب مندرگ ِتمس هب ار مناتشگنا

نیا دیاش . متسب ار میاه کلپ و متفرگ متشم

نیا هب ار یگنتلد هک دوب مرمع ِمامت رد راب نیلوا

مولظم یدایز اما ما یگنتلد ؛ مدرک یم هبرجت تدش

ار سح نیا هب نداد اهب ِتصرف هک ارچ دوب؛

و یمدش ریگرد منهذ یردق هب زور مامت . متشادن

ًاعقاو هک متشاد تشرد و زیر یاه  یراتفرگ

اب ندز  فرح ریس کیلد یارب دنام یمن یتصرف

ایرو .

کی هک شتعاس ِندید واب متشادرب ار ما یشوگ

دشاب رادیب مدرک وزرآ یمداد، ناشن ار دادماب .

گنتلد فورح ِندرک پیات یارب مه مناتشگنا یتح
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ار مایپ ، ناجیه و هلجع اب روط نآ هک دندوب

؟ ایرو یرادیب " دندرک پیات "

دوب مهاگن ِشود یور ، تاناجیه ِیقبام شدعب و

طقف و هحفص هب دنام هریخ ندز، کلپ ِنودب هک

تفگ ارفا هک دیشک تسد شراک زا یا هظحل :

ریخب بش -.

یاه  یشوگ ِمیظنت حِلا ورد شفرط هب مدیخرچ

مداد ار شباوج . شمدید شیاه  شوگ رد یرفزدنه

ار شیاه کلپ و درک یلپ ار شا  یقیسوم ووا،

مدوخ رگید ِتعاس مین ات دیاب متسناد یم . تسب

و منک ادج ششوگ زا ار یرفزدنه یاه  یشوگ

یمدنک هچ ، مدوبن نم هک ییاه بش متسناد یمن !

و مناخرچب رس ًاروف دش ثعاب ما یشوگ شزرل

 تسود ی هظحل اهنت ، هظحل نآ ایرو، ِمایپ ِندید

یم ادخ دوب. بش هس نآ ِمامت رد نم ِینتشاد

و مدرک زاب ار شمایپ وحیلا سح هچ اب دناد

زا ملد " مقشع مرادیب " مدناوخ هک یا هظحل

دش ور و ریز یشوخ .
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نآهک دوب.اب باال ناجیه زا مناتشگنا ِیزکرمت یب

مهارف میارب ندرک تبحص ِطیارش ، تعاس نآ رد

منزب گنز " متشون و مدز ایرد هب ار ملد اما دوبن

"؟

ما یشوگ ی هحفص یور دعب، ی هیناث دنچ شباوج

یمهش هتفریذپ یریوصت ِسامت طقف " ".دوب

 هرطاخ نیرتهب ؛ میاه بل یور درک شوخاج ، دنخبل

یم هک دوب یا هظحل هناخ، نیا زا مریخا یاه

اب هنوگ چپچپ و هناخزپشآ ی هرجنپ ِتفچ متسشن

مدز یم فرح ایرو .

و متفر مفیک غارس ما، یرفزدنه نتشادرب یارب

مدناسر هناخزپشآ هب ار مدوخ ، نیچرواپ ، شدعب .
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یروخاذغ ِزیم یاه  یلدنص زا یکی و متسب ار رد

ِنوکیآ یور ًاتیاهن و هرجنپ ِیکیدزن ات مدناشک ار

مدز هبرض شپآ  ستاو ی هحفص رد یریوصت ِسامت

رُپ یادص و دوب ملباقم شتروص دعب، یتاظحل و

دیچیپ مشوگ رد شا :رناژی

بایمک ِچراق ِمناخ . تساج نیا یک نیبب .-هبهب؛

یعقاو ِیگنتلد متسناد یمن ، شمدوب هدیدن ات

،زا یشوگ ی هحفص رد شتروص ندید و تسیچ

درک مه باتمرت یب چیه، تساکن هک ما یگنتلد .

دنخبل و مدنادرگ شتروص یازجا ِنایم ار مهاگن

دیسرپ . تخاس مهاگن یارب یرتهب دصقم ، شندز :

؟ یدرگ یم یچ لا -بند

هراک کی و متفرگ روتکاف ار یسرپ لا وحا سالمو

متفگ :

هدش گنت تارب .-ملد

دش گنرمک شدنخبل :

منیبب وتامشچ ور، تاهوم رانک نزب -.

یتاظحل ایرو، و مدنار بقع هب ار مجمس یاهوم

دیسرپ :دعب

؟ یروطچ -

میاه بل یور مدناشن ار دنخبل رابجا :هب

مبوخ -.
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دوبن شیاه بل یور دنخبل زا یراثآ چیه رگید :

هک تامشچ ور زیرب ور تاهوم وگن،ای غورد -ای

ننکن ور وتتسد .

هریخ شریوصت وهب مدرشف مه یور میاهار بل

دیسرپ و مداد حیجرت ار توکس . مدش :

دآ؟ یمنرب متسد زا یکمک ینک یم رکف مزونه -

نم هک دوب هدرکن تفرشیپ یردق نآ ژی ولونکت ارچ

و مشکب نوریب ار ایرو و یشوگ یوت مربب تسد

؟ ششوغآ هب مراپسب ار میاه  یتحاران و مدوخ

متفگ نامزمه و مداتسرف نوریب ار مسفن :

ِطیارش الً صا یممگ.االن تارب تصرف -ِرس

مه یعوضوم هتبلا دص و مرادن ور شنتفگ

دایبرب شارب یراک وت ِتسد زا هک تسین .

تفگ و داد ناکت :رس

ممهف .-یم

یرارصا ؛ مدوب شا  یگدیمهف ِنونمم ردق هچ نم و

شنتفگ هب یلیامت هک نآهچ ِنتسناد هب تشادن

تیورذعم رد ارم هک دیسرپ یمن یلا وس ، متشادن

شیپ لکشم ِرطاخ هب مندش گنرمک ِتباب ؛ دراذگب

درک یمن ،گالهییا هدمآ .

و منک ضوع ار نام  تبحص عوضوم مداد حیجرت

مدیسرپ :
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؟ یدیباوخن ارچ -

تفگ و دز دنخبل :

رعش و تایبدا وت لوا نومه زا هک فیح -

گنشق ِرعش هی دوب شاج هنرگو ، متشادن دادعتسا

االن مدب تلیوحت .

مداتفا هدنخ وهب دندش مشومارف میاه  هصغ .

داد همادا :

چراق هی نیاهک دروم رد رعش تیب ،-ثمالًهی

هشاب هیرفن یباوخ یب ِلیلد ِثعاب .

درک هفاضا و دش راد همادا مندیدنخ :

یمیش نومه مدوب بوخ شوت هک یسرد اهنت -

یمندآ مراک مهاالنهب نوا هک .دوب

شیپ یتاظحل ِندیدنخ ی هدنامزاب هک یدنخبل اب

هک یرکف هتساوخان الً ماک و مدرک شهاگن دوب،

مدروآ نابز هب ار تشذگ مرس زا هظحل :نآ

؟ مدرکن تادیپ رتدوز ارچ -

یعم ال قیاقش #
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دیدنخ :

واال نوا هخآ یداد یم او مه ردقچ -!

هدنخما یادص هک مناهد ِلباقم متفرگ ار متسد

متفگ و دنکن زرد هناخزپشآ :زا

وشن سنجدب -.

تفگ صرح :اب

هار وقیلا داد هچ هک وگب؛ ور لوا زور -

یتسه یزیچ یا هناوید مدرک رکف ادخب . یتخادنا .

وت زا مدموا . لحاس یتفر هچباه اب مدرک یم رکف

و یقاتا وت مدید وهی هک مرادرب ور مدوم دمک

باوخ .

و دوب هتفرگ هدنخما مه هرطاخ نآ یروآدای اب

زا مروصت ِمامت نم زور نآ . مدش تلاهدز جخ مه

لگهام هک دوب یکانتشحو ِتافیصوت نامه ایرو،
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متفگ و دوب هتفگ شا  هطبار :رد

 هناوید یممش، اپ باوخ زا مه شیروج  نیمه -نم

هبیرغ هی منیبب و باوخ زا مرپب هسرب هچ ما؛

همقاتا .وت

تفگ یسنجدب :اب

دوب مدوخ ِقاتا ، قاتا نوا هک هتبلا -.

مدرک عمج ار متروص :

حاال بخ -!

دیدنخ :

نوا هک زور نوا اجک! هب میدیسر اجک زا هاگن -

هفختا تساوخ یم ملد ، یدرک لا قوداد یروج

چیه ، یشک تنم یدموا یمن رگا مرخآ ِزور منک.

یمندش ضوع تهب  عجار مرظن تقو .

مدرک شهاگن پچ پچ :

؟ یشک تنم -

تفگ تیدج :اب

یمن مه شدعب ، یشک تنم هک لوا یچ؟ سپ -

یدرک ادیپ ور نم کیتوب ِسردآ اجک زا منود

متعاس راشژر یآ هک نوااج یتسشن تسب یدموا

هئوت ِتسد .

متفگ و مدرک لر تنک ار هدنخما :

راکنا وت وزا رارصا نم زا یه مه ًامتح -.
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داد همادا یلبق ِنحل نامه :اب

یتفگ و یدموا و یتفر ردق نوا یچ؟ سپ -

و مدموا مدوخ هب هک میشاب یلومعم تسود

 شیر هب هدش هتسب چراق ،هی لفاغ لد یا مدید

نوم .

متفگ و مدرک شهاگن هدش تشرد ینامشچ :اب

یمز "ال یضوع "-!

تفگ یبیخلا و دیشک شیاهوم هب یتسد :

شاب تحار ؛ تینهد دب هب مدرک تداع -.

دیدنخ و مدیدنخ .

تفگ یناهگان هک مدوب هریخ شدنخبل :هب

ورس تماوخ .-یم

هب . دروخ ناکت ملد رد یزیچ و دش وحم مدنخبل

یا هدیچیپ هلمجی شا، هلمج . مدرک هاگن شنامشچ

رانک هداس هملکی ود دوب نکمم روطچ اما دوبن

؟ دننک هناوید ارم و دننیشنب مه

درک هفاضا هک مدوب شندرک هاگن لا حرد ، فرح :یب

یلیخ -!

هب هملک کی نیمه ندش،اب ور و ریز ِمود ِجوم

دش زیررس .ملد

؟ یدرگ  یمرب -یک

مراک هک درک هلا چم هن، هک گنت ار ملد شلا وس
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تساوخ یم ملد دوب. هتشذگ شیارب یگنتلد زا

هناخ نیا ِلکشم ات اما " ادرف نیمه " مهد باوج

درک؛ح یمن یضار ار مقطنم ، نتفر ، مدیمهف یمن ار

بقع مه مراک و مدوب گنتلد هک مه ردقچره اال

دوب هدنام .

درک عمج ار مساوح ، هناخزپشآ ِرد ِندش .زاب

و دوش یم دراو یسک هچ منادب ات متسشن تکاس

ملا یخ یمک ، شدولآ  باوخ ِتروص نآ اب ارفا ِندید

دیسرپ دش، هک مروضح هجوتم درک. تحار :ار

؟ ییاجنیا -

و مدرک هاگن ایرو ِریوصت هب یلیم یب اب نم و

متفگ :

مرب دیاب -.

مدیسرپ ارفا هب ور و مدرک یظفاحادخ هاتوک :

؟ یاوخ یم یزیچ -

دیشک شیاه مشچ هب یتسد :

.-بآ

زا دعب و مدرک رپ بآ یناویل شیارب و مدش دنلب

شرس ِتشپ ، دیشون سفن کی ار شیاوتحم نآهک

دوب هدنام مساوح . متفر قاتا وهب مداتفا هار

زا لبق نام هملا کم رخآ یاه هلمج و ایرو ِیپ

یظفاحادخ .
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ار قاتا ِغارچ ، دیشک زارد شیاج ِرس هک ارفا

یمایپ ایرو یارب متشاد دصق و مدرک شوماخ

یتوص لیاف کی شدوخ هظحل نامه هک متسرفب

یارب دوب. لصو ما یشوگ هب یرفزدنه . داتسرف

یشوگ و مدز هبرض شیور لیاف ِندش دولناد

و متشاذگ مشوگ ِلخاد ار ما یرفزدنه ِتسار

دش شخپ دوب، هنارت کی زا یتمسق هک یلیاف .

نییاپ شمایپ هک مدوب شنداد شوگ حِلا رد

دش رهاظ لیاف .

منک ادیپ رعش هی ؛ات شاب هتشاد ور نیا "عفالً

هگب رت حضاو ور میباوخ یب لیلد ".هک

زا هاتوک ِتمسق نآ و تسشن میاه بل یور دنخبل

نآ زا لبق ار دوبن رتشیب مه هیناث دنچ هک هنارت

مداد شوگ رابدص ، دیایب منامشچ هب باوخ .هک

یباتهم لثم یرون ِدوخ "وت

یبات یم طقف وت همهاج هکیرات یتقو

مراد تتسود مه ، یبات یم وت هرآ

یباوخ یب ِلیلد ییوت مه

یبآ تسین تدوخ ِریغ ملد شیتآ هساو

یباترپ هی ِلکش مساو وت مزاورپ رکف

یساملا
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یبایمک "
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مداد یکی نآ هب تسد نیا زا ار ینیریش هبعجی

،هب ندمآ زا لبق . مدرشف ار هناخیخهلا ِگنز و

رصع هک مدوب هداد طاالع و هدز گنز همطاف ،

ار رد هک دوب شدوخ و یممنز ناشهب رس کی

دیسوب مکحم ار ما هنوگ راب هس و درک زاب میارب

تفگ :و

نیاارو هلا؛زا خرتخد بجع !-هچ

متفگ و مداد شتسد هب ار ینیریش هبعجی :



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

رس هی متفگ ، هنوخ متشگرب هک هیزور دنچ -

مدوب نوت  گنتلد ، منزب نوتهب .

هب درک متیاده و تشاذگ مرمک ِتشپ ار شتسد

ناش هناخ ی هشقن . نامتخاس یدورو یاه هلپ ِتمس

هباشم و دوب نامدوخ هناخی ی هشقن هباشم ًاقیقد

رد یزاس  نامتراپآ . هقطنم نیا یاه هناخ ِتیرثکا

ِلکش هناخاه، و تشادن رادفرط نام،  هقطنم

دندوب هدرک ظفح ار ناش  یمیدق .

تفگ همطاف هک مدوب میاه  شفک ِندروآرد حِلا :رد

هامیرف هب مدز گنز یمیآ، هک یداد ربخ یتقو -

ردقچ هک ینیبب ور ایرپ دیاب دایب؛ متفگ و

هدش یندروخ .

رهاظ رد ِقاط رد ،خهلا میوگب یزیچ متساوخ ات

میاه  هنوگ یور مکحم ی هسوب هس مه ووا دش

تفگ و تشاک :

میدوب تگنتلد خهلا؛ یدموا  شوخ -.

دیسرپ و مدرک رکشت :

؟ ندموین ارچ ارفا و نامام سپ -

مداد شلیوحت و مدیشارت ناش  ندوبن یارب یا هناهب

نیا هب ندمآ اهنت مدصق هک دوب نآ تقیقح اما

روضح رد هک متشاد خهلا زا وساالیت دوب؛ اج

ناشدیسرپ یمندش نامام .
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هس یویرانس ، هامیرف ِندید مدش،اب هک هناخ دراو

ناش  نیرخآ زا دعب و دش رارکت ، مکحم ی هسوب

دوب هتفرگ درد معالً میاه  هنوگ .

هک مداد یم ار هامیرف یسرپ لا وحا ِباوج متشاد

زارد شا  هچکشت یور هک ایرپ هب دروخ ممشچ

ناکت ار شیاپ و تسد و قاتا نایم دوب هدیشک

و هدرک رییغت نیادح ات هک یمندش مرواب یمداد.

دوب هدروآ حلا ِرس ارم شندید . دشاب هدش گرزب .

شوغآ رد حِلا ورد متسشن میاهوناز یور

متفگ شنتفرگ :

هللا اشام هدش گرزب ردقچ -.

درکن یگبیرغ مشوغآ ورد دوب ینابرهم هچبی .

عورش ار ییاریذپ همطاف و تسشن و دمآ خهلا

درک .

خهلا هک مدوب ایرپ یاه پل ِندرک  شزاون حِلا رد

دیسرپ :

هیاس هک هتقو یلیخ ؟ هبوخ تنامام ؟ اهربخ -هچ

شدوخ هک شندید مرن نم هگا هدش. نیگنس شا

یمنهنک شرت  گرزب ِرهاوخ زا یدای .

ار نامام ِندش گنرمک و مدیشارت یا هناهب مه زاب

متاحیضوت هک هتبلا . شیاه  یراتفرگ هب مداد تبسن

درکن مک خهلا ِهاگن یروخلد زا یزیچ .
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نامغارس هب هامیرف ، مشوغآ رد ایرپ ِندز قن اب

تفگ شرتخد ِنتفرگ ِنیح و :دمآ

یمنهنز مه ور قن نیمه ، هروخب ور شریش -.

شدعب منک، ضوع ور شاج و مدب ور شریش

بش ِدوخ ات تدوخ لیوحت شمد .یم

همطاف وزا متشاذگ ششوغآ رد ار ایرپ دنخبل اب

مدرک رکشت دوب، هتشاذگ ملباقم ار یتسد  شیپ .هک

تفگ :خهلا

باال نیشب وشاپ -.

درک هراشا لبماه .وهب

متفگ و متسشن وناز راهچ :

نونمم ؛ متحار -.

ملباقم همطاف هک یا هویم دبس ِنایم زا یبیس و

ار تبحص ِرس متسناد یمن . متشادرب دوب هتفرگ

میقتسم دصق شتقیقح منک؛ زاب خهلا اب روطچ

هتشگرب هک دوب هتفه کی . متشادن ار ندیسرپ

هدیسرن دیاب هک یا هجیتن وهب هناخ هب مدوب

هناخی ِمکح ییاهروط کی هناخیخهلا، و مدوب

تشاد میارب ار رخآ .

ح نامه ورد مبیس ِنتفرگ تسوپ هب مدرک عورش

مداد مظن یمدش هک ییاج ارات مراکفا .لا

ار عوضوم ، رسدرد یب هک متشگ یم یهار لا بند
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دهاوخ یم ملد هک یتمس نآ هب مناشکب .
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ارباال مرس مدش، غراف هک بیس ِنتفرگ  تسوپ زا

ِسکع ولبات نآ ِندرک ادیپ یارب مهاگن و مدروآ

دمآرد شدرگ ،هب ییاریذپ ِراوید یور ِیمیدق .

مدیسرپ ، تسشن شیور هک مهاگن :

خهلا؟ هیمیدق ردقچ سکع نوا -

تفگ و تفرگ فده ار ولبات شهاگن :

هشیپ سلا هاجنپ یارب لقادح ناج، خهلا یلیخ -.

ارفا هک یرس نوا هتبلا هدش. یمیدق یلیخ هگید

هریگب سکع شور زا هنوت یم تفگ یم دوب، نیااج
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هش رتون هیمک هک هنک شراک یچ منود یمن .و

رد هچب ود هک گرزبردپ تماق یور تسشن مهاگن

و سهلا تفه _ شش ًادودح یکی . تشاد ششوغآ

و دازون ، تسا نامام متسناد یم هک یرگید

قادنُق رد هدیچیپ .

متفگ :

ارفا یلو هرادن اه میدق زا یسکع چیه هک نامام -

یراد یمیدق ِموبلآ هی امش تفگ .یم

ما هتساوخ هب ارم ، تفگ همطاف هب هک هلمجیا اب

دناسر هظحل نآ :رد

ور یمیدق ِموبلآ نوا رایب ناج همطاف -.

داد همادا نم هب ور :و

همدوخ تسد یمیدق یاه  سکع .-لک

ما یشوگ هظحل نامه و دش دنلب شیاج زا همطاف

مفیک زا ار یشوگ ، تسایرو نآهک هبیخِلا . دیزرل

و مدوب هتفرگ سامت هک بشید .زا مدیشک نوریب

شدوخ زا یربخ چیه حاال دوب،ات هدادن باوج

دوب هبنش جنپ نوچ مه بشید نامه دوب. هدادن ،

تداع هک ؛ دشاب شناتسود ِشیپ مدز یم سدح

دنامب هناخ ار اه هتفه رخآ تشادن .

مسدح ما، یشوگ ی هحفص یور شرآ ِمان ِندید اب

نم و دوب شرآ زا سامت . دمآرد بآ زا هابتشا ،
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هتفه کی ًادودح . مدش هریخ شمان هب یگدنمرشاب

هب مداد یم قح و مدوب هدرک اهر ار مراک هک دوب

دشاب هتشاد یدروخرب ره دهاوخب رگا شرآ .

_ود یکی ات هک متشون و مدرک در ار شسامت

هک ینیح و مریگ یم سامت مدوخ رگید تعاس

"هی مدرک پیات مه ایرو یارب دوب، متسد یشوگ

شلا سرا زا دعب یدناه"و تدوخ زا ربخ هی تقو

شدیدزاب نیرخآ ِنامز و خیرات هب داتفا ممشچ

متفر ورف رکف وهب دوب رصع زورید هب طوبرم هک

 یعامتجا یاه  هکبش تدم همه نیا تشادن هقباس ؛

هدز فرح رهظ زورید راب، نیرخآ . دنکن کچ ار شا

بش یارب دشاب هتفگ هک یمندمآ مدای و میدوب

دراد یصاخ ی همانرب .

دش ثعاب ، روطق ِموبلآ نآ اب همطاف ِروضح

رانک هب تسد اب وخهلا مراذگب رانک ار ما یشوگ

تفگ و درک هراشا شدوخ :

خهلا اجنیا .-ایب

قرو ار موبلآ هک دوب شدوخ و شرانک متسشن

سانش یاه مدآ ِندرک یفرعم هب درک عورش و دز

اما نم ِهاگن . دندوب اه سکع نایم هک یسانشان و

اما دوب. نامام ِیکدوک یاه  سکع ِلا بند هب

دندوب کیدزن ی هتشذگ هب طوبرم اه، سکع ِتیرثکا
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متشاد روضح ناشیاه  یضعب رد مه مدوخ .و

وباال رت یمیدق یاه  سکع یور متشاذگ ار مزکرمت

هب نامام یاه  یکدوک زا سکع دنچ ناش  نایم هرخ

یور مدوب هدرک زکرمت یلاهک حرد .و دروخ ممشچ

هک یبلق هتبلا دص و روظنم و فده ناش،اب یکی

هدنخیا یمدز،اب مارآان _ ممارآ ِرهاظ الف خرب

متفگ یعونصم :

تسارسپ هیبش منامام ردق هچ .-نیااج

؛ دیوگن یزیچ چیه خهلا هک مدرک وزرآ شدعب و

شندیدنخ طقف ، میوزرآ زا اما درذگب و ددنخب

تفگ شدعب هلصاف هکبال ارچ دش؛ هدروآرب :

و هدوب رسپ میرم لوا نوا زا میدوب دقتعم همه -

یمنمگاه نم نیاور . هتشگرب یبیب ِمکش ،وت

تفگ یم شدید یم یکره .

و خهلا ِندیدنخ هب مدش هریخ توهبم و تام

دیسام مدنخبل .

یعم ال قیاقش #
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تفگ :خهلا

ماقآ و یبیب هک درک یم تنطیش یروج -هی

یراک ره . شتسد زا ندوب یصاع ، زرمایبادخ

زا رتهب میرم ، دندرک یم مولغ جاح یاهرسپ

باال تسار ِراوید یمداد.زا شماجنا نوشدوخ

تفر .یم

متفگ و متفرگ یسفن :

شزا امش هک هدوب نیا رطاخ هب شا همه بخ -

اهومعرسپ یلو نیدوب رت گرزب سیلا تفه _ شش

ندوب شلا وس نس مه همه .

تفگ ًاروف :

شلا وس نس مه لیماف وت میتشاد رتخد مک هگم -

دوبن بوخ اهرتخد اب شا  هنویم الً صا میرم .؟

ره دش؛ عورش ام ِتافاکم تفر هک مه هسردم
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هسردم وت تشاد ییاوعد و گنج هی زور .

نامرانک حاال هک همطاف و نم ِنایم ار شهاگن

تفگ و دنادرگ دوب هتسشن :

تسادصورس یب و مورآ هک دینکن هاگن شن .-هباال

هی . هسردم وت ناوخن ور یبیب هک دوبن زور هی

تسد زا دوبن یزور . ندوب راکش شتسد کالسزا

هروخن کتک ملعم و مظان .

دیدنخ همطاف :

ارچ؟ -

هک ادیپ ندیدنخ یارب یعوضوم چیه اما نم

یمدش مه رتدب حملا هتفر  هتفر چیه، مدرک یمن .

مدینش و خهلا ِناهد هب متخود مشچ :

بوج هی وت اه یلیخ اب شبآ لوا نومه -زا

منم همه. اب تشاد اوعد .کالً تفر یمن ( یوج )

دوب نیمه مدوب شرت  گرزب رهاوخ .هک

تفرگ تدش شا هدنخ یادص :

وت هک درک هیرگ زور بشو مامت -هیسِلا

تبث نتفر یم مولغ جاح یاهرسپ هک یا هسردم

تشادن رتشیب هسردم اتود عقوم نوا . مینک شمان

هک .خالهص هنورتخد یکی و هنورسپ یکی نیااج.

شاهاب میتشاد تافاکم .

ملد دوب. هدمآ مغارس هب مه زاب یتنعل ی هچیپ لد
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مدیسرپ خهلا وزا ایرد هب مدز :ار

؟ دوب یچ شلکشم -

شندیشون زا لبق و تشادرب ار شا یاچ ِناجنف

دیسرپ :

؟ یلکشم -هچ

میاه بل یور تسشنن دنخبل مدز، روز هچره .

تقد یمک و دوبن لا مرن یلیخ مه منحل یتح

یلا وحا  شوخان هب یپ همطاف و خهلا ات دوب یفاک

دنربب .ما

مدیسرپ ، یلبق ِلا وس یاج :هب

درک؟ یم ور اهراک نوا ارچ -

دیوج چرخ چرخ ار دوب شناهد رد هک یدنق :

خهلا هگید دوب شتاذ .-وت

مدیسرپ شیاه بل هب هریخ :

؟ تسین االن ارچ سپ -

ترپ یباوج و تخود متروص هب ار شهاگن

داد ملیوحت :

ننوم یمن نوشاه  یگچب هیبش هک .-مدآاه

درک هفاضا دش، راد همادا هک یلاما وس ِهاگن :

شهار هبرس ، زرمایبادخ ماقآ جاح یاه  یریگ  تخس -

شدوخ هگید دش هک رت گرزب مه میرم ِدوخ درک؛

دش مناخ هچراپ وهی دیسر شلقع .
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؟ح دوب هدش مناخ هچراپ کی ؟ دوب هدیسر شلقع

؟ دوبن بوخ تقو چیه ارچ سپ شلا

داجیا ههبشیا و کش مندیسرپ رتشیب مدیسرت یم

شش و هتسشن نآاج مه همطاف هک ًاصوصخ دنک.

دوب ام ِشیپ شساوح ِگناد .

و متشادرب خهلا ِددجم فراعت اراب یاچما ِناجنف

هظحل نامه و شمدرب مناهد ِتمس هب یلیم یب اب

شرآ ِمان مه زاب و دروخ گنز ًاددجم ما یشوگ

داتفا هحفص یور .

ایرو هدنریگ  سامت متشاد راظتنا نیاراب ًاتقیقح

و هداتسرف مایپ شرآ هب مدوخ هک ارچ ؛ دشاب

مهاوخ سامت دعب، ِتعاس _ود یکی هک مدوب هتفگ

تفرگ !

ار یشوگ ی هحفص ؛ متشادن نداد باوج ِدصق

دروخب گنز روط  نامه مداد هزاجا و مدنادرگرب .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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#370

خیلا یارب و مدوب یاچما ِندیشون حِلا رد

هک مدز یم قرو ار موبلآ ساوح یب هضیرع ِندوبن

تفگ و تشاذگ ملباقم ار ینیریش ِفرظ :خهلا

ناج؟ خهلا یروخ یم خلت ارچ -

یم رظن هب هک اه سکع زا یکی ِیپ تفر مساوح

نامام یگلا س هدزیس _ هدزاود هب طوبرم دیسر

نسوس نامه رد ییاه  سکع ِلا بند هب متشگ . دشاب

 سکع زا یکی رد یتح ، مدرک ادیپ ییاتدنچ و لا

نآ زا یدصرد و تشادن بل هب دنخبل مه اه

یمن ادیپ شهاگن ،رد یکدوک یاه مشچ ِیگدنزرس

.دش

یارب هداتفا هک یقافتا ره مدوب نئمطم رگید

 سکع . هدوب یکدوک ِرخآ یاه سلا نامه ،رد نامام

خ تارطاخ . دندرک یم دییأت ار ارفا یاه  فرح اه،

و همه مه؛ نامام زور روط،حلاو  نیمه مه هلا

ای قافتا کی هک دندوب هیضق نیا دییأت رد همه
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نامام ِنابیرگ هک هداد خر سلااه نآ رد یرییغت

نم اما ، هتفرگ شا  یگدنز ههدی نیمجنپ ارات

رد ارفا ِفرح تساوخ یمن ملد یزیگنا مغ زرط هب

نینچ ؛ دیایبرد تسرد ، تشاد هک یسدح اب هطبار

نامام یارب متساوخ یمن ار یکانتشحو ی هعجاف .

هب دناوخن شتیسنج اب رفن کی تیوه نیاهک

اب هطبار رد رگا اما دوب روآ باذع دوخ ِیدوخ

ارچ یمدش؛ هعجاف یدایز درک، یم قدص نامام

.زا تشاد هچب مه اتود و هدرک جاودزا نامام هک

هدش لمحتم سلااه نیا رد تسناوت یم هک یباذع

دروخ بات چیپو ملد ، دشاب .

ِحور یب ِنامشچ ِندید هک ارچ ؛ متسب ار موبلآ

دوبن هدننک کمک ، یمیدق ِریواصت رد نامام .

نام عمج ،هب هامیرف و مدیشک رس ار یاچما

اما دوب ششوغآ رد مارآ و تکاس ایرپ . تسویپ

و کچوک یایرپ ِندید یتح ارم شوشم ِنهذ

درک یمن مارآ مه موصعم .

نانیمطا زا میزجاع ارفا، و نم مدرک یم سح

ادیپ دیاب یموس ِرفن کی . تقیقح هب ندرک ادیپ

دنیچب مه رانک ار اه هناشن فرط یب هک .یمدش

ِلکشم ِندرکادیپ یارب مدوبن یبسانم درف نم

هب مساسحا ، یریگ  میمصت ِنیح هک ارچ ؛ نامام
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زاین رتدلبراک کی هب ام درک. یم هبلغ مقطنم

فرط یب رب عالهو هک یسک . هنیمز نیا رد متشاد

دشاب رتشیب مه شا  یهاگآ و ملع ، شندوب .

دوجو ،اب شدعب و مدرک یزاب ایرپ اب یتاظحل

یارب هک مدرکن لوبق ، شیاهرتخد و خهلا ِرارصا

حِلا مدز،حملا نوریب هک ناش هناخ .زا منامب ماش

یمن ملد ؛ متشادن ار هناخ ی هلصوح . دوبن یشوخ

نتفر هدایپ هب مدرک عورش . هناخ مدرگرب تساوخ

میاپ هباپ روآ، باذع ِراکفا و هناخ ریسم الِف خرب

دندمآ .

مسامت رظتنم شرآ متسناد یم نآهک دوجو اب

ارچ . نتفرگ سامت زا مدرک رظن  فرص اما تسا

ار وا اب ندز  فرح ملد هظحل نآ هک یسک اهنت هک

ار مسامت مه زاب هک دوب ایرو طقف تساوخ یم

درب ورف رکف رد رتشیب ارم و تشاذگ باوج .یب

و دوب سرتسد رد تدم نیا ِمامت هک دوبن وا رگم

باوج هدیسرن یمود هب لوا قوب ارم یاه  سامت

یمداد؟

نامرهظزادعب زورید هملای کم تایئزج مدرک یعس

 همانرب هک دوب هداد ربخ دیاش ؛ مروایب رطاخ هب ار

و ریگرد یردق نم،هب و دراد هتفه رخآ یارب یا

و مدوب هدادن ناشن یهجوت هک مدوب ترپ  ساوح
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یم هک ارچ دوب؛ گنت شیارب بیجع ملد حاال

رود حلا نآ زا ارم دناوت یم هک یسک اهنت متسناد

سب و تسا شدوخ .دنک،

بش ،ات دشاب اجره هک مداد دیون مدوخ هب

یور یلر تنک چیه یلاهک حرد و دوش یم شیادیپ

دشاب مرظندم یدصقم یبنآهک ، متشادن میاه  کشا ،

متفر هار و متفر هار طقف .

منکمم حتلا نیرت  لصأتسم بش،رد نآ کش یب

هک یورس دنک. هچ تسناد یمن هک یورس ؛ مدوب

و دوب هتسخ هک یورس ، دورب ای دنامب تسناد یمن

تشاد ، یناور راشف زا نازیم نیا لمحت ِراب ِریز

تسکش .یم

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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و یخلا و رکف زا هک ینیگنس یاه کلپ اب

مه یور حبص دوخ ات مدوب هتسناوتن ، بارطضا

متفگ و مدرک هاگن ارفا تروص ناش،هب  مراذگب :

مراد یا هدیا هی .-نم

دیسرپ و داد منامشچ هب ار شهاگن :

یچ؟ -

متفگ و مدیشک متروص هب یتسد :

طقف ، هتشر باختنا عقوم ، دموا هک روکنک باوج -

نزب ور نارهت یاه  هاگشناد .

رتمک و مک هتفر  هتفر شیاهوربا ِنایم ی هلصاف

دیسرپ شبجعتم ِنحل اب ًاتیاهن و :دش

ارچ؟ -

فاص متسناوت یمن هک درک یم درد یردق هب مرس

و تخت ِرانک ِراوید هب مدز هیکت . مراد شهگن

متفگ :

نارهت یایب .-هک
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تکرح یلبق ِریسم الِف خرب نیاراب شیاهوربا

دیسرپ . دندرک :

یچ؟ نامام سپ -

نیمه هب هک مدوب هدنام رادیب حبص ات بش زا

متفگ و منک رکف :

هک یمهش یضار نامام ، نارهت یایب مه وت -هگا

مدرک مهاگن ددرم منک. یم شیضار . دایب نوماهاب

مدرک هفاضا یتحاران اب نم :و

یرطاخ ِقلعت چیه نامام هک هنیا تیعقاو ارفا -

یمهنک سح نوچ هدنوم طقف . هرادن اجنیا هب

اما فرح نیا ِنتفگ مارب هتخس . هندنوم هراچ

لوق هب . مینک یراک شارب مینوتب منود یم دیعب

نویم نیا هک تسین هجوتم الً صا نوا تدوخ

 ضراعت یرس کی طقف نوا . تسه یدج ِلکشم هی

نوچ یمنهد اهب نوشهب و یمهنک سح ور اه

نامام هک هنیا نم میمصت . هریگ یم نادجو  باذع

کی ِریگ نیااج . میربب رهش و هنوخ نیا زا ور

لحم رییغت دیاش . هداتفا اهدیابن و اهدیاب یرس

رمع کی هک یمدرم زا ندش رود و شیگدنز

هنک رتهب ور شلا ،ح هدیسرت نوشاه  تواضق ِتباب .

مورآ طیحم هی مید. یم نمارت طیحم هی شهب ام

یرییغت رگا . میراذ یم مارتحا شهب . شنت مک و
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رکف ،هی هتبلا و مینک یم تیامح شزا ، میدید

مراد مه هگید .

دیسرپ ًاروف :

یچ؟ -

مداد حیضوت :

رواشم ِشیپ میرب مه ووت،اب نم مینوت .-یم

ور نامام مینوتب نیاهک یارب و میگب ور زیچ همه

میگب مینوت یم ، هرواشم هب مینوشکب میقتسمریغ

صالح رواشم و میدش یلکشم راچد نم، ای وت

هنک تبحص نامام اب شهب  عجار هک هتسنود .

نامرد قبلا وت هشب دیاش ، تقو نوا و دایب هیفاک

ییاه لا وس هی مه نامام وت،زا ای نم ِیضرف

هب . هنکشب ور نامام یعافد راوید مکمک و هسرپب

شندرک لح ، دوجو تروص رد لکشم نیا لا حره

هنوت یم رتهب صصختم وهی تسین ووت نم راک

هنک نوم  ییامنهار .

مدرک هفاضا و درک مهاگن فرح :یب

ندرک  ضوع و نارهت هب نامام ندرب نم، رظن هب -

هنوت یم نیااج، زا شندرک رود و شیگدنز طیحم

شاهاب نتفر زا لبق مدوخ . هشاب رثؤم یلیخ

شتسود ارفا هک یا هتشر مگ یم یممنز. فرح

دیاب مه وت . تسین رهش نیا ِهاگشناد وت هراد
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و یمهنک لوبق یمهگ مهب یسح هی . یگب شارب

هنتفر یارب یلیلد هی لا بند مه شدوخ .

تسشن ارفا ِهاگن رد دیما قرب هک مدید مشچ .هب

متشاد دایز مرس رد هدننک  سویأم و یفنم راکفا

هب منک شوخ لد مه مدوخ تساوخ یم ملد اما

متفگ و دوب هدیسر منهذ هب هک یا هدیا اهنت :

و ارفا یمنهنک اود ور یدرد نم ِندنوم نیااج -

یارب نتفر یمنهنک. بوخ ور نوممودک چیه حِلا

رثؤم مه نامام یارب نتفر دیاش ، دشن دب نم

هشاب .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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سلا نیا مامت رد هک ار نآهچ ، مدرک هک توکس

ار مدوب ارفا نابز زا شندینش رظتنم ریخا یاه

دروآ نابز :هب

هنوخ نیا زا مه نم ورس. هشب هنک ادخ -

هگا ما. هتسخ دب حِلا نیا زا مه نم ما. هتسخ

رطاخ نیا هب طقف ، مدوبن نتفر رکف هب تقو چیه

اما . مراذب اهنت ور نامام متساوخ یمن هک هدوب

هگا یمهش، یضار مه نامام منودب االن هگا

هنک بوخ ور شلا ح رییغت نیا هنکمم منودب ،

میمصت نیا زا منک یم لا بقتسا .

یم سح اما شمریگب شوغآ رد تساوخ یم ملد

یم ادج رگا ار مرس . مندیشاپورف حلا رد مدرک

دوب یمتح منداتفا ، راوید زا مدرک .

شتروص رد ار مهاگن و مهاگن رد متخیر ار رهِم

متفگ و مدنادرگ :

میراد ور وت هک میتخبشوخ یلیخ نامام و نم -.

دیدنخ :

یتفر نیااج زا وت . مگب وت هب دیاب نم ور نیا -،

نیاهک اب یدرک نوم  تیامح هشیمه . یدنکن لد اما
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تعاضوا زا هن . میتشادن وت یارب یزیچ چیه اهام

واب روطچ یراد میتسنود یم ،هن میتشاد ربخ

تقو چیه وهن ینک یم یگدنز ییاه  یتخس هچ

زا یتبحم چیه تقو چیه وت . میدرک یکمک تهب

متساوخ تزا هک یزور و یدیدن هنوخ نیا

قح "هن". یگب هگا مداد یم قح تهب ، یدرگرب

نیا لکشم هگا مداد یم قح . یاین هگا مداد یم

لیلد یب یلو . ینودن تدوخ لکشم ور هنوخ

ایند نیا یاه همهیدآم زا ور وت نم هک تسین

و نیرت  گنشق وت نوچ ؛ مراد تسود رتشیب

بوخ ِلصف و راهب وت . ییایند ِورس نیرت  نوبرهم ،

یگنشق مه اه نوتسمز وت،وت یلو . نگنشق همه .

تمسا ردقچ ؛ یگنشق مه یمهش نافوط یتقو

هگنشق تمسا ردقچ ورس. یمدآ تهب .

ار مهاگن ، کشا ی هدرپ ؛ مدید یم رات ار شریوصت

دوبن قباس یدب هب رگید حملا، اما دوب هدناشوپ .

ارم دوب. مهمد دوب. هدش گرزب مکچوک ِرهاوخ

و تشاد تسود ایند نیا یاه مدآ همهی زا رتشیب

زا میناوت یم ، میتسه اتود هک حاال مدوب نئمطم

مییایبرب رتهب الت کشم ِسپ .

زا ارفا و مدیشک میاه کلپ یور ار مناتسد تشپ

نم تخت یور دمآ و دش ادج شدوخ ِتخت .
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هب داد هیکت و تسشن هناشما هناشهب و مرانک

نم و درک در مندرگ ِتشپ زا ار شتسد . راوید ،

هیکت ششوغآ ،هب راوید یاج هب هتساوخ ادخ زا

مدز .

تفگ مشوگ ِرانک :

نارهت یدرگرب یروج نیا . یباوخب هیمک شاک -

اه فرط نیا هب ترذگ هراذ یمن هگید ایرو منئمطم

تشز هتبلا و یدش .الرغ هتفیب !

یاضف تساوخ یم . دیدنخ تفگ هک ار نیا

ًامامت مهجوت نم اما دنک ضوع ار نامنایم

هدننک  نارگن ِیربخ یب و ایرو هب دوب هدش فوطعم

میوگب دش ثعاب :و

شزا یربخ چیه حاال، ات رهظ دعبزا هبنش جنپ -زا

ملد یمنهد. ور مباوج یممنز گنز یچره . مرادن

یمهنز روش .

میاهوم اب ندرک یزاب هب درک عورش :

هدموا شیپ شیارب یراک ًامتح تسین هک هچب -.

تفگ ارفا و مدرک ضغب :

یم ترادیب راهان یارب . یتعاس دنچ هی باوخب -

یمهنز گنز ایرو ًامتح مه یش رادیب منک.ات

تهب .

هراپ ار متمواقم یاه  هتشر نیرخآ تشاد باوخ
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دوب هدیسر راجفنا زرم درد،هب زا مرس درک. .یم

متفگ و مداد ناکت یتخس هب ار میاه :بل

مباوخب رتشیب راذن نک، مرادیب هگید ِتعاس .-هی

ندموا نارهت یارب منزب فرح نامام اب ماوخ .یم

دیسوب ار مرس :

باوخب مرب، تنوبرق هشاب -.

شلا هبب زونه مرس و مدش ادج ششوغآ زا

ما یشوگ ِگنز یادص ِندش دنلب هک دوب هدیسرن ،

درک مرایشوه .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متسد وهب تشادرب زیم یور زا ار یشوگ ارفا
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هار چیه ، شرآ مان ِندید نم،اب و شدناسر

شسامت هب نداد  باوج زج متشادن یرگید .

یمن و مدرک یم هاگن یشوگ ی هحفص هب متشاد

تفگ هک متروص رد دناوخ هچ ارفا مناد :

یممگ ؟ یباوخ مگب و مدب باوج نم یاوخ -یم

ینز یم گنز تدوخ یشب رادیب .

ردحیلا ارفا و مداد ناکت تفلا خم هناشن هب یرس

تفگ ، تفر یم نوریب قاتا زا :هک

باوخب ًامتح شدعب سپ -.

نوریب هک نآ ضحم وهب مداد ناکت رس مه زاب

ار شیادص و مداد باوج ار شرآ سامت ، تفر

مدینش :

.-سالم

هبب هک مرس و تخت یور مدیشک زارد تشپ هب

مداد ار شباوج یگدنمرش ،اب دیسر شلا :

شرآ .-سالم

متفگ نداد باوج یاج هب نم و دیسرپ ار :حملا

هگید یگب هگا یتح . ادخب یراد قح یگب یچره -

تدم نیا منود ؛یم یراد قح مه راک ِرس ماین

طیارش ًاعقاو مه زورید . مدرک یمظن یب یلیخ

زورما مدوخ متساوخ یم و متشادن ندرک تبحص

منزب گنز تهب .
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ًاتیاهن و درک توکس یردق متفگ هک ار مجالمت

تفگ :

هرادن یلا کشا -.

درکن مک منحل یگدنمرش زا هرذیا شباوج :

دایز یلیخ  یلیخ مدوخ . ًامتح منک یم ناربج -

ما هدنمرش .

دیسرپ یتقو دوب یروج کی شنحل :

؟ هبوخ ارفا و تنامام -حلا

هرذیا مداد هک یباوج و متشادن یرازو نهلا دصق

درک یمن قدص نام حلا اب هطبار :رد

؟ هبوخ ؟سیلا یبوخ وت . میبوخ -

داد ار مباوج ریخأت :اب

یم منیبب متفرگ سامت شتسار . میبوخ مه -ام

؟ یدرگرب ینوت

یلاهک حرد و مدز رانک متروص زا ار میاهوم

متفگ دوب، شیادص ِیگتفرگ ِیپ مساوح :

مدرگ  یمرب هگید زور ود_هس ات ًامتح -.

یدایز هک ینحل اب ًاتیاهن و درک ینم و نم

تفگ دوب، بیجع :

ینوتب هگا . تکرش وت هدموا شیپ یلکشم -هی

هرتهب یدرگرب زورما نیمه .

؟ متشگ  یمرب زورما نیمه
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مدیسرپ بجعتم :

؟ زورما -

یم ما یبصع تشاد نداد باوج رد شیاهریخأت

درک .

ور اهزاورپ نم . هرتهب یایب زورما نیمه مرظن -هب

؛ تسه نارهت هب زاورپ زورما یارب . مدرک کچ

هراد مه تیفرظ .

شرآ و متسشن تخت یور و مدش دنلب میاج زا

داد همادا :

هدموارد همه یادص . ندنوم بقع یلیخ اهراک -.

دیاش ، ینوسرب ور تدوخ زورما نیمه ینوتب هگا

مینک شروجو عمج هتفه ِرخآ ات مینوتب .

حیضوت و مدرک عمج ار دوب هدنام زاب هک یناهد

مداد :

یعس یلو . منوت یمن ًاعقاو . شرآ منوت یمن زورما -

مامت یممد لوق و مایب ادرف سپ ای ادرف منک یم

منک راک تقو .

دنازرل ار ملد شنحل :

ایب زورما نیمه . ادرف سپ و ادرف هرید -.

متفگ و مدرک توف نوریب هب ار مسفن :

لکشم ِثعاب مندوبن منود یم . ًاعقاو منک یم کرد -

نیاح اب هدشن مومت نیااج مراک زونه یلو هدش
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؟ هبوخ ، مایب ادرف منک یم یعس لا

درک مبجعتم داد، هک یباوج :

نک کمک زور دنچ نیا ووت ایب زورما نیمه -

یتساوخ هگا دعب ، مینک سیرو  تسار ور اهراک

درگرب هرابود هتفه ِرخآ .

مداد همادا شدعب و مدرک توکس یا هظحل :

مراتفرگ . تسین یشوخ لد ِرس زا مندنوم ادخب -.

ی هتفه ِلک وت تس.  هدیچیپ یلیخ نیااج ِعاضوا

ی هدعو هی . مدیباوخن تسرد مه بش هی هتشذگ

تلد هک یمنمگ ورانیا . مدروخن اذغ مه تسرد

طقف منک. هیجوت ور مدوبن ای مرایب درد هب ور

مراتفرگ و ریگرد ردق هچ ینودب هک یممگ مراد .

یعم ال قیاقش #
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؛ متشادن شرآ زا ار مجالیت نینچ ِندینش ِراظتنا

مدوب هداد هک یتاحیضوت زا دعب مه .نآ

یلو تسین بوخ نوااج تعاضوا منود -یم

همه یروجدب و تسین بوخ مه نیااج ِعاضوا

زورما نیمه هک هرتهب . هدیچیپ مه وت زیچ

یتساوخ هگا شدعب ایب، یزور دنچ ؛هی یدرگرب

هرابود درگرب .

یم بقع ار مراک میاه  تبیغ هک دوب تسرد

مه اهردق نآ رتشیب ِتبیغ زور کی اما تخادنا

نیادح ات شرطاخ هب تشاد شرآ هک دوبن هعجاف

درک یم دیکأت منتشگرب زورما یور .

متفگ هناتسود :

هگید ِزور هی طقف یلو . شرآ منک یم کرد ًاعقاو -

ادرف یلو . زورما مدرگرب منوت یمن ادخب نک. ربص

یممآ سوبوتا ،اب دوبن رگا مه زاورپ . مدرگ  یمرب

هک زورما هی طقف یممآ. ادرف ات ًامتح یلو

منک تسرد ور اهزیچ یرس هی منک تصرف .

متسناد یم عقاو رد دنک. لوبق متشاد راظتنا
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تفلا خم مه زاب یتقو اما دوش یم عناق و باجُم

مدروخ اج درک، .

یدرگرب زورما نیمه ماوخ یم تزا نم یمنهش. -.

مرادن ور ندرک ربص رتشیب زور کی طیارش ًاعقاو .

یمن ینک یم رکف رگا . هرطخ وت تکرش ِعاضوا

مشاب هراچ ِرکف هب نم هک وگب ، یایب ینوت .

محر یب اما دوب یدج یراک ِثحب رد هشیمه شرآ

متفگ :هن.

ماوخ یم شزا و یممنز گنز لگهام هب مدوخ -

هنک نمور ِیراک مک ِناربج مکی ادرف، و زورما هی

راک برض هی یممد لوق مسرب یتقو . مسرب ات

هشب ناربج قیوعت نیا ات منک .

میوگ یم هچ هک دینش یمن الً صا راگنا :

مرظن هب یایب زورما ینوت یمن ًاعقاو هگا ورس -

منک یشوپ مشچ منوت یمن ًاعقاو نم این. هگید

یا هگید یاجره . تانتفرگ  یصخرم اهو تبیغ یور

دوب نم یاج رگا یا هگید یسکره ، یدوب ...رگا

مدرک عطق ار شتبحص و مداد تروق ار مضغب :

ره رگا منود یم . منود یم ناج؛ شرآ منود -یم

تساوخ یم ور مرذع دوب، وت یاج یا هگید ِسک .

ینک یم رکف ًاعقاو هگا هرت. کیراب وم زا مه مندرگ

مارتحا تمیمصت هب متسین تارب یبوخ یورین
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منوت یمن زورما یلو مرادن یفرح و مراذ یم

نئمطم ی هجیتن هی هب هک یتقو ات ؛هن مدرگرب

منک اهر تیعضو نیا وت ور ارفا منوت یمن . مسرب .

مارب یلیخ هک مراد هدشن ماجنا راک اتدنچ هی

نمهم .

درک یهار ارم هک دوبن ینامه شرآ :نیا

؟ تراک زا مهمرت -

مدیشک متروص یور ار منازرل ِناتشگنا :

و همرهاوخ ِثحب . همنامام ثحب . همداوناخ ِثحب -

منوت یمن نم و تسین بوخ نوشودره حِلا

زا تمیق هب هگا یتح منک نوشاهر االن نیمه

هش مومت مراک ِنداد تسد .

دیشک ازارد هب یدایز شتوکس و درک توکس .

و مدناشوپ منازرل و دازآ ِتسد اراب متروص

زج متشاد هظحل نآ ار یزیچره ِندینش راظتنا

ار شرآ هدشی هگرود و نازرل یادص :

؟ زورما نم تمنودرگرب یروج -هچ

تخیر ورف مدوجو رد یزیچ .

یلا حدب واب متروص یور زا متشادرب ار متسد

مدیسرپ :

یچ؟ ینعی -

یگناوید زرم هب دناسر ارم و درک توکس مه .زاب
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مدز شیادص :

؟ شرآ -

ورس؟ مناج ؟ مناج -

مدرک سح ار نتشادرب کرت هک ادخب .

؟ دوب هتشگرب ارچ شنحل

مداد ناکت یتخس هب ار میاه :بل

؟ شرآ هدش یچ -

هناتسرامیب ؛وت تسین بوخ شلا ح لگهام -.

ًارهاظ یلو یشن نارگن هک مگب تهب متساوخن

نتشگرب هب یمنهنک تیضار یچیه .

شرآ و قاتا نایم مداتسیا و مدش دنلب ؟ لگهام

تفگ :

مرب تنوبرق زورما نیمه درگرب -.

مدز غیج ًابیرقت :

؟ لگهام هدش شچ -

داد ار مباوج رابگرم توکس هیناث دنچ زا :دعب

هدرک فداصت -.

داتسیا ندز زا مبلق و مناهد یور تسشن متشم .

نم و دندمآ لخاد ارفا و نامام و دش زاب ،رد

مدش مخ میاهوناز یور .

مهن لصف نایاپ
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مهد لصف ""

دش فقوتم و تسشن نیمز یور هک امیپاوه ،

ِنامز هک یکچوک ِکاس و مدرک زاب ار مدنبرمک

نوخ یلد اراب دوب هتسب میارب لگهام دوخ ، ندمآ

یمن زاب یباوخ یب و هیرگ روز زا هک ینامشچ و

عطق ناش  شزرل حاال نیمه ات هک یناتسد و دندش

یاه  تبحص هب هجوت یب و متشادرب دوب، هدشن

کرت ار نامیاه  یلدنص تساوخ یم هک راد نامهم

 یلدنص فیدر نیبام هک ییاج مک یاضف ،زا مینکن

مداتفا هار یجورخ ِتمس دوب،هب .اه
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هاگن ، دوبن مهم میارب هک یزیچ اهنت هظحل نآ

 نامهم یاه  تبحص هب یتح دوب. مدآاه رگ شنزرس

کیدزن مداتسیا و متفر و مدادن یتیمها مه راد

ات هک تسناد یم ادخ ِدوخ طقف . یجورخ ِرد هب

نامه شاک یا و ما هدناسر ار مدوخ روط هچ نیااج

هب مناسرب ار مدوخ هک یمداد نم هب یناوت ادخ

دیاب هک ییاج .نآ

مراداو شرآ ِمان ندید و دیزرل مبیج رد یشوگ

نداد باوج هب درک .

تفگ :

ایب سمنلا، وت نم . هتسشن زاورپ هک ندرک .-عاالم

هچبالیی دیوگب هک مدوب هدرک شرارصا هچره

یدروم هک دوب هتفگ طقف ، هدمآ لگهام رس رب

دراد یگتسکش _ود یکی دوب هتفگ ؛ تسین یدج .

هک یمدز. روش اه فرح نیا زا رتدب ملد نم اما

چیه ، دوبن یدج هداتفا ِقافتا شا  هتفگ قبط رگا

یمن مه ِرس ناتساد روط نآ و یمندز گنز تقو

 تسد کی طقف هیضق رگا و دنادرگرب ارم هک درک

یمن نم هب تیعضو نآ دوب،رد هتسکش یاپ و

شتفگ .

مبیج رد شمداد رُس و مدروآ نییاپ ار یشوگ .

ِییوگدمآ  شوخ یارب هک یراد  نامهم و دش زاب رد
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نم و تفگ یزیچ رد، رانک دوب هداتسیا ییاهن ،

سوبوتا تمس وهب مدمآ نییاپ زکرمت یب ار هلپاه

ناشدوخ هب رتدوز نارفاسم مدرک وزرآ و متفر

دنبنجب .

مدش هدنز و مدرم رود کی دوش، رُپ سوبوتا .ات

متروص هب مدآاه ِهاگن و یدورو رد ِرانک مداتسیا

ِلوط رد هک نیمه . مدرواین مدوخ یور هب ار

 یراددوخ ِتیاهن ، مدوب هتخیر کشا ادص یب زاورپ

رد هب مدیبسچ سوبوتا ندرک تکرح دوب.اب ما

هب ار دنتخیر یم هزاجا یب رگید هک ییاه  کشا و

یم مامت هک ایاضق نیا . مدرک اهر ناشدوخ حلا

ار ادخ ییاج کی ، تشذگ یم هک اهزور نیا دش،

ارچ؟ " مدیسرپ یم هملک کی و مدروآ یم "ریگ

هب ار دوخ رد، ِندش زاب و سوبوتا فقوت اب

،هب تابث یب و دنلب ییاه مدق واب متخادنا نوریب

متفر سنلا تمس .

متشاد و منامب شرظتنم هک متشادن ینادمچ

یادص هک متفر یم هار یمگردرس مدآاهاب ِنایم

مدینش ار شرآ :

ورس؟ -

ملد ، شرآ ندید و ادص تمس هب مدنادرگرب رس

شا  هتخیر مهب ِتروص یور  مهاگن درک. خیلا ار
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مدوب شلباقم ، مدمآ هک مدوخ وهب تسشن .

لا وس نیرت ترچ و میوزاب یور تسشن شتسد

دیسرپ ار ایند :

؟ یبوخ -

مدیسرپ شنامشچ هب هریخ و مداد شناکت :

؟ هدش یچ لگهام -

داد ملیوحت یدنخبل و دیشک شتروص هب یتسد

درک رتدب ار حملا :هک

؟ هیلکش و رس هچ نیا هخآ ورس. ادخب یچیه -

دصسلا هک ییایب هرارق یروج نیا متسنود یم

متفگ یمن تهب .

مداد شناکت مه :زاب

هفاضا ِلا وس ، مدموا حیلا هچ اب نم یمهفب -رگا

؟ شرآ هدش یچ وگب هیکالم . یسرپ یمن
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متفگ مدوخ هب هراشا واب مدرک شیاهر :

یمهش؟ یمنهش. رتدب نیا زا هک نم زور و -حلا

نئمطم رگید ؛ تخیر ملد ، دیدزد هک ار شهاگن

هداتفا لگهام یارب نکمم قافتا نیرتدب هک مدوب .

سنلا ِفک اج نامه متساوخ یم و هیرگ ِریز مدز

تفگ و تفرگ ار میوزاب هک منیشنب :

تمرب یم .االن منیبب وشاپ هیچ؟ هگید اهراک -نیا

و هملا س ینیبب تدوخ مشچ هب ات ششیپ

تسین شیزیچ .

ِلا بند ارم و تشادرب ار مکاس ، تفگ هک ار نیا

دیشک دوخ .

یم میارب نامسآ و نیمز زا تشاد ارچ مناد یمن

دیراب .

دوب هتفگ درک. مرگ ار ملد یمک شرآ رخآ هلمجی

منیبب مدوخ مشچ هب ات لگهام شیپ ارم یمدرب

دنام یم شفرح ِرس رگا و تسین میخو عاضوا ،

تشگ  یمرب نم هب ایند .

زا جورخ واب مدرک کاپ منیتسآ اراب متروص
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تفگ شرآ لا، نیمرت :

مدز رتولج مکی ور نیشام ، دوبن کراپ یاج -.

میاه لا وس زا اما مدرک تکرح شلا بند یبگالهی

مدیسرپ و مرذگب یمندش :

؟ اجک درک؟ فداصت یروج -هچ

تفگ و تخادنا متمس هب یهاگن :مین

شهب باال تعرس اب یکی . نوشدوخ ِنوبایخ -وت

هتفر و .هدز

میاج ِرس مداتسیا :

یسک یتفگن ؛ هدوب نیشام وت یتفگ حبص هک -وت

هدز شهب .

دیراب یم لا صیتسا شنحل :زا

هدز شهب هگید نیشام ،هی هدوب شنیشام .-وت

راگنا ندش خاش خاشهب ... منود یم .هچ

مدیسرپ دمآ. یمنرد روج لقع اب یزیچ :کی

ورد هدز فرط یمیگ هک ؟وت ندش خاش خاشهب -

یروجچ . هتفر ...

تفگ و درک متکاس شهاگن :اب

سرپب شدوخ زا شیدید یتقو -.

هراچیا هک مداتفا هار شلا بند مه زاب یلا حدب اب

متشادن شندرک لا بند .زج

و درک هراشا نابایخ ِرگید ِفرط هب دعب یتاظحل
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تفگ :

تساجنوا نیشام -.

یور نآ کی مهاگن و مداد ریسم رییغت شلا هببند

دوب یفاک ، هاگن کی نامه و تسشن شنیشام

هک ینز ،هب روابان و بجعتم ؛ مندش هکوش یارب

و مدرک هاگن دوب، هتسشن هدننار رانک یلدنص یور

مدیسرپ ، دشاب سیلا متسناد یم دیعب نیاهک :اب

؟ هنیشام وت -سیلا

نابایخ وزا تفرگ ار متسد طقف . دادن ار مباوج

ِرس ِتشپ میدیسر نآهک ِضحم وهب درک مدر

دش هدایپ هک یسک و دش زاب نیشام ِرد ، نیشام ،

دوب لگهام .

و لگهام ِتروص زا متفرگ ار مهاگن یرواباناب

کت ، هظحل کی یارب و شرآ ِتروص هب شمتخود

متفگ و مدیمهفن ار مدز هک یدنخ :

تساجنیا هک لگهام -!

و دمآ مفرط هب لگهام و دنادرگرب ار شیور شرآ

و دیشک مشوغآ هدش،رد هچ ممهفب نآهک زا لبق

هک مدرک هاگن یشرآ هب شا هناش یارو نم،زا

ِندید سملا یارب یلاما حشوخ درک. یمن مهاگن

زا مدش ادج . درواین ماود مه هظحل کی لگهام

نیرخآ مدرک یم سح هک ییاه هملک واب ششوغآ
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مدیسرپ ات مدرک ناج ، دشاب مرمع یاه هملک :

؟ هدش یچ -

شرآ و ددزدب هاگن هک دوب لگهام هب تبون ،حاال

تفگ لگهام هب باطخ دردرپ و ،کالهف یبصع :

وگب شارب تدوخ -.

مهرس  تشپ راب هد لقادح و مداتفا تنکل هب

دنیشنب منابز یور ایرو ِمان ات متفگ ار واو ِفرح :

؟ هدش شیزیچ ایرو -

یعم ال قیاقش #
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میاهوناز ، دشکب باال ارم درک یم تالش شرآ هچره

و درک یم هیرگ تشاد لگهام . دندش یمن تسار

...نم

ایرو ...رگا

یاو !

هباجاج لگهام و شرآ ِتروص ِنایم ار مهاگن

دوب مرمع ِمامت ِنحل نیرت  هدیسرت ، منحل و مدرک :

یممنز گنز یچره هک هزور ود یمنهد... باوج -

یمنهد باوج !

ار شتروص شیاه  تسد اب لگهام متفگ هک نیاار

میاهاپ یور ارم درکن تالش رگید ، شرآ و دناشوپ

وهب درک دنلب اج زا ارم ًامسر هکلب ؛ دناتسیاب

درب نیشام ِفرط .

مدوب هتخیر کشا هک هتفه کی نیا مامت الِف خرب ،

دندوبن مه رت یتح منامشچ رگید .حاال

ِغارس دنتفر مناتشگنا ، متسشن هک یلدنص یور

حاال هک یناتسد واب ما یشوگ ِنتشادرب و بیج

ِدراو یتخبدب دوب،هب هتشذگ شزرل زا ناشراک

سمل ار ایرو ِمسا و مدش میاه  سامت ی هحفص

ِرادیاپان یاه هرذ نیرخآ اراب یشوگ و مدرک

سامتلا ملد ورد مشوگ ِرانک متفرگ ، یراودیما

دهد ار مباوج هک مدرک .
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مداد یم شوگ هدننک  هناوید ِدازآ یاه قوب هب متشاد

دیشک نوریب مناتشگنا ِنایم زا ار یشوگ شرآ .هک

ار شا هقی نم و تفرگ ار ما یشوگ .وا

مداتفا سامتلا هب نم و درک مهاگن هدنامرد :وا

ات نیدنوشکن ور نم هدش. یچ وگب ادخ ور -وت

یقافتا ایرو یارب . نیراد مهگن ربخ یب هک نیااج

هرآ؟ ؟ شرآ هداتفا

دوب مولعم . مدوب هدیسرپ یا هرخسم لا وس بجع

هس نمهک . تسا هداتفا یقافتا ایرو یارب هک

 هبور ناشیاتود رهش، نیا رد متشادن رتشیب زیزع

ِباوج هک دوب زور ود ، یموس و دندوب میور

یمنداد ار میاه  سامت .

مرس یور نیاراب مناتسد و مدرک اهر ار شا هقی

دنتفگ کیزیر میاه بل و دنتسشن :

هدش یچ دیگب ادخوروت -.

و مرانک تسشن . تفرگ ار شرآ یاج لگهام

تخسرس ِبلا ق نامه رد درک یم یعس یلاهک حرد

تفگ دور، ورف شا  یگشیمه مواقم :و

یم هک یروج نیا یلو مرب؛ تنوبرق تارب -یممگ

هدشن یزیچ . شاب مورآ هظحل هی یمنهش. ینک،

ینک یم یروج نیا شرطاخب یراد .هک

یب و مارآ دوب ردتالش هک ینحل اب دعب و
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ور ، دوبن تقیقح رد اما دهد شا هولج بارطضا

تفگ شرآ :هب

ریگب بآ یرطب .-هی

ًاتیاهن و دش هارمه شرآ اب یتاظحل یارب مهاگن

میاه بل و تسشن لگهام ِتروص یور هناسمتلم

دندش زاب سامتلا :هب

؟ هدرک فداصت . لگهام هدش یچ وگب نآرق ور -وت

؟ هدموا شرس هچبالیی

ناکت فیلکت بال شیاه بل و تفرگ ار میاه  تسد

دندروخ .

مداد شناکت قمر یب و میاه  تسد دنتشادن یناج :

؟ هدرک فداصت ایرو ؟ لگهام هدرک فداصت -

داد تبثم ِباوج ات تفرگ ارم ِناج .

متفگ و مرس یور دنتسشن میاه  تسد :

ادخای -.

رد ارم ِمامت کرتاه، و دش هایس ممشچ ِشیپ ایند

دنتفرگ .رب

مدرک رارکت :

ادخ .-ای

تفرگ شناتسد ِنایم ار متروص لگهام .و

و دوب یهایس دوب هچره ، مدید یمن ار شتروص

یهایس .
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نم و تفگ یم ییاهزیچ و یمدز میادص تشاد ،

مدرک یمن شزادرپ مه ار شتاملک رگید یتح .

ِلباقم تفرگ ار بآ یرطب دش، شیادیپ شرآ

یمدمآ مراک هچ هب بآ مدز. شسپ نم و مناهد

؟ هظحل نآ رد

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#377

ات هک یقافتا . داتفا بیجع ِقافتا کی ، هظحل نآ

ِعاونا ؛ مدوب هدرکن شا  هبرجت تدش نآ هب هبحلا

سرت اما متسناد یم زور، نآ ارات سرت فلتخم

دوب یدیدج ِسرت ، ندیسرپ !زا

زا مدیسرت یم و مدرک یم هاگن شرآ و لگهام هب
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ارم ، باوج ِندینش و مسرپب مدیسرت یم . ندیسرپ

یم اجک مسرپب مدیسرت یم ثمالً دنک. رت هراچیب

؟ شمنیبب مناوت

دنربب شندید هب ارم مهاوخب مدیسرت .یم

هک مدیسرت ...یم

و مناهد ِلباقم تفرگ ار بآ یرطب هرابود شرآ

دوبن مناتشگنا رد مه ندز سپ قمر یتح .نیاراب،

و دنتخیر میولگ رد بآ و دندرک مخ ار مرس

ندز فرح هب درک عورش لگهام .

ورس تسین شیزیچ -.

ما هنوگ یور دز یمارآ :هب

تسین شیچیه یممگ نک. مهاگن -.

مدش شمیلست هکلب ، مدرکن هبلغ مسرت :هب

شمنیبب ماوخ .-یم

داد ناکت رس لگهام :

هشاب -.

درک مهاگن فیلکت بال شرآ .و

مدیلا :ن

شمنیبب ماوخ .-یم

نامرف ِتشپ مدناشک هلمجما اراب شرآ .و

راکفا اما درک ممارآ یا هیناث یارب ندرک تکرح ،

مناتسد ِنایم ار مرس . دندرک یم هدزما تشحو
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هدمآ دنب یقیاقد یارب هک ییاه  کشا و متفرگ

ادخ هب . میاه  هنوگ یور دندش یراج هرابود ، دندوب

مدروآ یمن بات ار یکی نیا نم هک مسق .

تفگ و مرس زا درک ادج ار مناتسد لگهام :

تسین یزیچ ادخ. هب تسین یچیه . تسین یچیه -

شلا .ح ینک یم یروج نیا شرطاخ هب یراد وت هک

دیما یلیخ ارتکد . هبوخ ...

زا لگهام ، نیشام ِلکشدب و یناهگان ِفقوت اب

دمآ باال نم ِرس و دنام زاب شا هلمج نداد همادا .

مهاوخب وات میدوب هدش فقوتم نابایخ رانک

یرد و دش هدایپ نیشام زا شرآ ممهفب ار تلع

یارب و درک زاب ار دوب کیدزن نم یلدنص هب هک

شیاهوناز یور تسشن و دش مخ مندید .

شتروص هب مدش هریخ ، توهبم و دمآ دنب هیرگما

تفگ هدرمش و مارآ :هک

تسیب هدب.ات شوگ طقف و شاب مورآ ورس، -

همه هرارق و ناتسرامیب میسر یم هگید ی هقیقد

نک شوگ بوخ حاال نیمه سپ . یمهفب ور زیچ

شینیبب نراذن هک هراد لا متحا یممگ. یچ نیبب

یم ادیپ شارب یهار و مینک یم تبحص ام یلو

وت ایرو . مینک "ICU" شرس هب هبرض . هیرتسب

وت نوخ هتخل ،هی تسین رایشوه و هدروخ
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شتیعضو شیپ تعاس دنچ نیمه وات هشرس

دیدج یاه  شیامزآ وت اما هدوب هدننک  نارگن یلیخ ،

نیا و هدش رت کچوک هتخل هک هدش صخشم

تس  هدننک  راودیما یلیخ  یلیخ .

یم وا . مدرک یم شهاگن شنکاو یب و فرح یب

رد شزادرپ و کرد اما مدینش یم مه نم ، تفگ

دوبن .راک

شدوخ ِفرط هب دناخرچ ار متروص :

 راودیما شعاضوا یممگ مراد نمور. نک هاگن -

نارگن یلیخ مه ام زورما حبص تس.ات  هدننک

تمیدنودرگرب یلکش نیا مه نیمه یارب و میدوب

هرترادیاپ یلیخ شعاضوا حاال یلو .

داد ناکت ار متروص :

هدموین شوه هب زونه یممگ؟ یچ یهجوتم -

ندش رتهب یارب هراودیما یلیخ رتکد یلو

هی نم هدش روط ره میسرب هک .االن شطیارش

ی هشیش تشپ زا ندب هزاجا هک یممد یبیترت

حلا نیا اب هن یلو شینیبب قاتا .

؟ شمدید یم

حلا؟ نیا اب هن

قاتا ی هشیش تشپ "ICU"؟

هک ملد رب مغ ملا. بقتسا هب دندمآ مغ و یهایس
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تفرگرب رد ارم یهایس و تسشن مدوجو .هن،رب

؟ رخآ ارچ

ارچ؟
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هدش هچیزاب هک باوخدب کدوک کی لثم

هدش هچ میوگب نآهک زا رت هتسخ ما هتسخ *

یمن کشا رگید هک دوب اه هقیقد ؛ متخیر یمن کشا

متخیر .
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دنتفگ یم و هشیش کی ِتشپ دندوب هتشاذگ ارم

یزیچ هچ منک؛ هاگن هک مراد تصرف تعاس کی

مناد یمن !ار؟

رد و هشیش ِفرط نآ میوگب مهاوخ یمن الً صا

اما تشذگ یم هچ هلیسو و میس زا رپ ِقاتا نآ

یوس نیا مناد؛ یم بوخ هشیش ِفرط نیا زا

مدوخ یاهاپ یور ، مدوب هداتسیا نم ، هشیش .

زا رگید یتح . دیزرل یمن رگید مه میاه  تسد

یقافتا چیه هک راگنا هن راگنا . مدیسرت یمن یزیچ

نآ هک دوب نیگنس مبلق یمک طقف . تسا هداتفا

یمدش بوخ دوز یمدش؛ بوخ !مه

یم ار ،وت یدرک یم یقلت یدج رگا ار اه یخوش

رارق ار ادخ ِگرزب ِیخوش مه نم و دندناکش

مریگب یدج دوبن .

یدایز نم اب هک ای دوب هدروآ ریگ تقو ای ادخ

مرس بالرب شنامسآ زا روط نیا هک دوب تحار

مامت یلبق ِدرد دوبن یقطنم هنرگو درک؛ یم لزان

دهاوخب میارب یرت  نیگمهس ِدرد ، هدشن .

فداصت ِتقو حاال رخآ ؛ مدنخب تساوخ یم ملد

عقوم دب هچ ؟ ًاعقاو دوب شتقو ؟حاال دوب ندرک

درک یم یخوش ادخ .

یمدیآ ورهار یاهتنا زا دراد هک مدید ار لگهام .
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تفگ و مغارس :دمآ

میرب دیاب هگید -.

قاتا رد هک یسک ِتروص یور هظحل کی مهاگن

یرکف وزا داتفا دوب، هلول و میس همه نآ ِنایم و

دنکن ؛ مدرک زرل ، تشذگ مرس رد نآ کی هک

؟ دوبن یخوش

مداد لگهام مروتم و خرس نامشچ هب ار مهاگن

ارو مهاگن درواین بات . مدرک شهاگن ، فرح یب و

تفگ :

مرب تنوبرق میرب .-ایب

هچ؟ دوبن یخوش رگا رگا...

هچ؟ دوب هتفرگ یدج ادخ رگا

تفرگ ار میوزاب لگهام :

؟ هگب تارب شدوخ ؟ مینزب فرح شرتکد اب میرب -

نم ِهاگن و دیشک شدوخ ِلا بند ارم . مدادن یباوج

ی هتسب یاه مشچ یور دنام اج رخآ ی هظحل ات

هچ؟ دوب هتسب یعقاو ار شیاه مشچ رگا ایرو؛

دمآ نام  غارس هب شرآ ، میتفر نوریب هک ورهار زا

یم اجک متسناد یمن . داتسیا نم رگید ِفرط و

دراد همادا یک ات یخوش نیا متسناد یمن . میور

ندرک ربص یارب ادخ ارم هک ؛ مدرک یم ربص اما

دوب هدیرفآ .
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هب گنر هک یا یجاح دوب؛ یجاح هک ییاج میتفر

وا اب ادخ رگم ؟ دوب هچ شدرد ؛وا تشادن خُر

؟ تشاد یخوش مه

یجاح و رتکد ِعمج ِتمس هب دناشک ارم لگهام .

دنک رتکد یاه  فرح هجوتم ارم تساوخ .یم

همادا دنور نیمه هب رگا هدش. رت کچوک موتامه -

رورم وهب تسین یحارج هب یزاین هگید هدب،

یمهش بذج .

؟ رگید دوب یتفوک هچ موتامه

یور شهاگن درک. ترپ ار مساوح یجاح ِهاگن

تشاد یبیجع مغ شنامشچ و دیخرچ یم متروص .

زا غیرد و متساوخ یم اوه . ناشرانک زا مدش در

فرط مادک زا طایح ِهار ژن. یسکا ِلوکلم کی

؟ دوب

کی نیااج هک داتفا یمن شدای ارچ ؟ دوب اجک ادخ

؟ هدرک اهر شدوخ هبحلا ار زیگنا مغ یویرانس

درک؟ یمن شمامت ارچ یمنداد؟ تاک ارچ
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یدیس _ یقت دیس زا: رعش *
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تیعقاو مدش، یم رود قاتا و ورهار نآ زا هچره

یاهورهار رد مدوب هدش مگ یمدش. رت کیدزن

درک فقوتم ارم هک دوب شرآ و ناتسرامیب :

ورس؟ یمیر یراد اجک -

وهب ممارآان هنیسی ی هسفق یور تسشن متسد
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متفگ یتخس :

؟ طایح مرب یروطچ -

تفگ و درک نکسا ار متروص شهاگن :اب

نزب،هیمک مرس ،هی مریگب تارب تخت هی ایب -

متتیعضو نارگن . باوخب .

برد هک ییولبات لا بند وهب مدرک دازآ ار میوزاب

مه زاب اما مدنادرگ مشچ دهد، ناشن ار یجورخ

تفگ تمی وابمال درک مفقوتم هک دوب شرآ :

فرط نیا زا ایب -.

تیعقاو و طایح هب میدوب هدیسر دعب یتاظحل ،

مرس یور یمدش راوآ تشاد .

و مدرک اهر ار مکاندرد نت ، یلدنص نیلوا یور

ملباقم داتسیا شرآ .

مدز یم رگا کلپ دوب؛ میاه کلپ تشپ ایرو ریوصت

یب یدایز هک یریوصت ؛ تفرگ یم ناج شریوصت

دوب هنامحر .

ارچ منادب یبنآهک . تسشن میاه بل یور شرآ مان

دش مخ شیاهوناز یور مدز. شیادص کیدنب ،

ملباقم :

مزیزع مناج ورس؟ مناج -.

ملا وس ِندیسرپ یارب هظحل نآ متشادن ار یسک

شدوخ :زج
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؟ متخبدب ردقنا نم ارچ -

دش عمج شتروص :

تنوج زا رود -.

ناج مدرک سح ، تشذگ مرس زا هک یرکف اب

 نادند نایم ار منیریز ِبل دور. یم منت زا دراد

نیا اما دنک ترپ ار مساوح درد، هک مدرشف میاه

دوبن یندش ترپ ، ساوح .

کرتاه ، متفگ هک هملکیا ره واب مدرک زاب بل

دندش رت قیمع :

یچ؟ ... داین شوه هب هگا -هگا...

دندش شرآ ِنهاریپ دنب مناتشگنا :

منک؟ یچراک نم ؟ شرآ منک یچراک -نم

یراک میارب شنتفگ اما تفگ یم ووا متفگ یم نم

و سدح . متساوخ یمن یهاو دیما نم درک. یمن

؛ متساوخ یم نانیمطا . متساوخ یمن لا متحا

دوبن هک ینانیمطا .

دیزرل یم روجدب میادص :

هچ ؟االن دوب ندرک فداصت ِتقو هچ االن هخآ -

ور ندیباوخ ِتقو هچ ؟االن دوب باذع نیا ِتقو

؟ شرآ دوب شتقو هچ ؟االن دوب تخت نوا

تقیقح ِیخلت و دوب هتخاب گنر میارب یخوش ،

منت یور تحارج تشپ تحارج و دوب هدش غیت
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.یمدز

تشپ و مدناخرچ رس لگهام یادص ندینش اب

دوب هداتسیا هلصاف اب هک مدید ار یجاح شرس

تفگ یم رکذ شحیبست .واب

و متشذگ لگهام رانک وزا میاج زا مدش دنلب

منازرل ِناتشگنا . یجاح هب مدناسر ار مدوخ

یور یطلست نآهک یب و شحیبست یور دنتسشن

سمتلم ینحل ،اب مشاب هتشاد ما هتخیر مهب راکفا

متفگ :

وت تتسد ، یریگب هزور ، ینوخزامن وت یجاح -

روط نیا ، یتسرف یم اذغ اریقف یارب ، هریخ هراک

.حاال هراد تسود یلیخ ور اهامش ادخ هک یمنگ

یا،حاال هبوخ مدآ هک هراد،حاال تتسود ادخ هک

شمومت هک شهب وگب باال، نوا هسر یم تادص هک

وشامشچ هنک زاب ترسپ هک شزا هاوخب .هنک.

متفرگ ار شتسد و مدرک اهر ار شحیبست :

هونش یمن هک ور نم یادص . شهب وگب . هگید وگب -.

مادص . مدوب هدب مدآ نم . هنیب یمن هک ور نم درد

هتفرن باالرت مه مقاتا فقس زا تقو چیه .

مداد شناکت :

تادخ هب هگید وگب -.

مدز :داد
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وگب -.

تفرگ شا هیرگ :

متفگ . مرتخد متفگ -.

ندز دایرف یارب ؛ مدیشک بقع و ارم تفرگ یسک

دیاش هک مدز دایرف سپ . دوبن یعنام چیه اما

دیایب شدوخ هب یا هظحل ادخ :

یمن ارچ یمنهد؟ شوگ ارچ ؟ هونش یمن ارچ سپ -

یمهنک؟ یروج نیا هراد ارچ ؟ هخآ هشچ ؟ هنیب

تردق ِمامت .اب میاهوم ِنایم دندش گنچ مناتسد

یم لمحت نم ار درد مادک ار. میاهوم مدیشک

ار؟ شمادک ًاقیقد ؟ مدرک

ورس ات دوبن هک بوخ . دوبن نیااج ارفا هک بوخ

دنیبب ار شگنشق .

؛ دننکش یم مه اهورس دنیبب ات دوبن هک بوخ

دنوش یم کشخ و درز مه اهورس .

کی ، ندوب زبس هشیمه ؛ دندرم یم مه اهورس

دوب یلا یخ ِغورد .

یعم ال قیاقش #
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مراداو رون، و مدرک زاب یتخس هب ار میاه کلپ

ناشنتسب هرابود هب درک .

و مدیشک میاه کلپ یور ار متسار تسد تشپ

مداد ناکت ار مکاندرد .رس

؟ یدوب هدیباوخن هک دوب تعاس دنچ -

مدرک زاب ینآ هب ار منامشچ و متشادرب ار متسد

هب دیفس شوپور هک نسوسیلا مک رتخد وهب

مدش هریخ بجعتم ، تشاد بل هب دنخبل .نت،و

یدش رادیب هک مدب ربخ تتسود هب .-مرب

یمرس یور و مدناخرچ قاتا یاضف رد ار مهاگن

هتساوخان و مدش فقوتم دوب، مامتا هب ور هک

مدیسرپ :

؟ هحبص -

ار مباوج ییور  شوخ واب دش  قیمع شدنخبل

:داد
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مزیزع .-هلب

،زا ریخا تاقافتا موش؛ دنلب میاج زا مدرک یعس

دندوب هدیشک رپ منهذ .

تفگ دید، هک ار درک.قتالمی یم درد منت مامت :

یم ربخ رتکد ؛هب تمرس همامت هگید هقیقد -هد

دوبن یلکشم رگا شدعب . دایب تتیزیو یارب هک مد

یش دنلب ینوت یم ،.

مغ و دندش یروآدای منهذ هب یکی یکی ، تاقافتا ،

درک ییامندوخ هتفر  هتفر .

دوب؛ اجنیا شیپ ی هقیقد دنچ نیمه ات تتسود -

یدش رادیب هک مدب ربخ شهب .مرب

دیشک ریت ما یناشیپ ، بشید ریواصت یروآدای .اب

یندرگ واب راتسرپ تسد چم یور تسشن متسد

مدیسرپ ، مدرک شدنلب یتخس هب :هک

ضیرم ICU-حلا ؟ هروطچ

تسشن شناوربا نایم یفیرظ مخا :

؟ اجنیا یراد ضیرم -

مداد ناکترس :

شمنیبب مرب دیاب -.

تشاذگ هناشما یور ار شتسد :

و هشن مومت تمرس ؛ات مریگ یم ربخ تارب -نم

یشاپ تاج زا ینوت یمن داین رتکد .
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دیسرپ و مداد راشف ار شتسد قمر :یب

هیچ؟ شمسا -

مداد حیضوت ًاروف :

هدرک فداصت ، نابزرم ایرو ... ایرو -.

دناهر مناتشگنا نایم زا ار شچم :

منک یم یریگیپ ؛االن مزیزع هشاب -.

تفگ و مندب ِرانک ، تخت یور تشاذگ ار متسد :

مدرگ  یمرب دوز هدن؛ شنوکت -.

هب ار متواقم مامت و مدرک لا بند ار شیاه مدق

؛حلا دنتفین مه یور میاه کلپ ات متفرگ راک

کیاج ار باوخ صرق هد هک متشاد ار یسک

ما یرکف تانایرج و مدوب دنک و جیگ دوب. هدروخ

ِتاقافتا مامت .زا دندوب مهبم ههلایا هب هیبش

مدروآ یم رطاخ هب یتسرد هب ار ایرو طقف ، ریخا .

دوبن ما؛ یشوگ ندرک ادیپ لا بند هب مدناخرچ .رس

هب ور یاوتحم و مرس ی هظفحم هب ار مهاگن

رد هب متخود مشچ دعب، و مداد شمامتا .

؟ دوب هدمآ شرس بالیی دنکن ... دنکن

متسشن و مدش دنلب هک یردق نآ داد؛ مناکت رکف،

هب لصتم ِتکوی نآژ ،هب یگدنامرد واب میاج رد

مدرک هاگن متسد .

و مدوب ندش دول حلا رد یگزات هب هک راگنا
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یمن هک یورس ؛ یبشید ورس نامه مدش یم متشاد

زا رس ارچ ال صا و هتفر باوخ هب یک تسناد

هدروآرد اجنیا .

ار نزوس و مدرک ادج متسوپ یور زا ار بسچ

مدیشک نوریب مگر .زا

یمدز مهب ار ملداعت ، نییاپ هب ور مرس ِنتفرگ .

ار منامشچ و تخت هبلی متفرگ ار متسد ود ره

و مدنادرگ میاه  شفک ندرک ادیپ لا بند هب

درکن مفقوتم ، ناشندیدن .

هتشادنرب ار مود مدق و مداتفا هار هنهرب ،یاپ

ات متفرگ راوید هب ار متسد . دروخ مهب ملداعت

هب اپ راتسرپ هظحل نامه و موش طوقس زا عنام

تفاتش متمس ،هب مندید واب تشاذگ قاتا .

سفن  سفن هک یلا حرد و تخت هبلی ارم دناشن

دیسرپ :یمدز،

؟ تاج زا یدش دنلب ارچ سپ -

متفرگ ار شیوزاب :

شمنیبب ماوخ .-یم

شکزارد تیعیضو هب هرابود ارم درک یعس

تفگ وکالهف دَروآرد :

یمنمگ یزیچ یباوخن .-ات

راظتنا و دیما واب مدرکن تواقم نآ زا رتشیب
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شیاه بل هب مدنام هریخ .

تفگ و درک فاص ار شا  هعنقم :

شا  هدنورپ هب یهاگن هی یلو مدیدن ور شرتکد -

متخادنا .

مدیسرپ :

؟ زونه تسامک -وت

ریت هنیسما ی هسفق نایم ییاج و داد ناکت رس

دیشک .

دندش شیوزاب دنب مه زاب مناتشگنا :

شمنیبب ماوخ .-یم

تفگ هلصوح :اب

یمنهش .-عفالً

دیسرپ ددرم ینحل اب دعب :و

؟ هدرک فداصت یتفگ -

مجیگ داد، هک یباوج و مداد ناکت رس یتخدب اب

درک :

رثا رد یلو امورت ده هتشون شا  هدنورپ -وت

فداصت ،هن نداتفا .

تفگ و مدرک شهاگن توهبم و بجعتم :

هچ . هدروخ ییاج هب شرس و هداتفا االً متحا -

؟ یراد شاهاب یتبسن

؟ دوب هداتفا
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؟ اجک زا

؟ هدرک فداصت دندوب هتفگ ارچ سپ

نیاراب و میاج رد متسشن و مدش دنلب مه ،زاب

زکرمت یب و مدادن ناشن شیاه  هتفگ هب یتیمها

مدیسرپ :

؟ تساجک متسود ... متسود -

نیتوکین #
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رتکد . دندش قاتا دراو نامزمه ، لگهام و رتکد

و درک شیاه لا وس ِندیسرپ و تیزیو هب عورش

دمآ کیدزن هک دوب لگهام ِیپ مساوح ًامامت نم،

تفگ متسد ِنتفرگ :واب
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یدرک رمع  هفصن ور ام هک ورس؟وت یبوخ -.

نیرت  هاتوک واب مدنادرگ شتروص رد ار مهاگن

راتسرپ هبور ًاتیاهن هک مداد ار رتکد باوج متاملک

دوبن ملد رد لد درک. نام کرت و تفگ ییاهزیچ ،

وهب دنک کرت ار قاتا مه راتسرپ هک هظحل نآ

یب هک یلگهام هبور ، میوزرآ ِندش هدروآرب ِضحم

مدیسرپ درک، یم مهاگن فرح :

؟ هروطچ ایرو -

تسشن تخت :هبلی

ور شرتکد مدیدن زونه -.

مرس رد هک یلا وس ِندیسرپ یارب مدوب ددرم

زاب یمدمآ. سرت زا ًامامت ، دیدرت نیا و متشاد

هن هک ندیسرپ ؛ ندیسرپ ندوب هدش تخس ،مه

نتسناد !

مدز ایرد هب ار :ملد

؟ هدرک فداصت اجک ایرو -

داد باوج ، ثکم و ریخأت :یب

شراک لحم ِکیدزن -.

مدرک یعس . تخادنا کش هب ارم شا  یروف ِباوج

بقع هب ار ما هیکت درک. مکمک ، لگهام و منیشنب

مدیسرپ و مداد :

هدز؟ شهب یسک -
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داد ناکترس .

دندوب راتسرپ یاه  فرح اب ضقانت رد شیاه  فرح .

ایرو  مدوب هدید مدوخ بشید نم مه یفرط زا

اه تسد و تروص یور مه شارخ کی یتح ار؛

دوبن شا هنیس .و

یاو دمآ... یمرد بآ زا تسرد مسدح رگا هک یاو !

دهد باوج نم وساالت هب هک دوبن یسک لگهام

هدش هتفرگ یاه  باوج زا مشاب نئمطم نم، .و

مدیسرپ :

؟ تساجک شرآ -

داد باوج :

دوب اهنت .سیلا هنوخ هرب شمداتسرف بشید -.

دیسرپ نم، ِتروص هب یقیقد ِهاگن :واب

ورس؟ یبوخ -

تقیقح دوب، منهذ رد هک نآهچ رگا هک یاو

یاو ... تشاد !

مدیسرپ و مدز رانک متروص یور زا ار میاهوم :

؟ هئوت ِتسد میشوگ -

شفیک ِتمس هب درب ار شتسد :

.-هرآ

و متسد ِنایم تشاذگ ار یشوگ دعب، یتاظحل

هک یتروص ؛ شتروص یور دنام اج نم ِهاگن
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دوب نیگمغ و ،کالهف هتسخ .

؟ دوب هدروآرد زور نیا هب یزیچ هچ ار لگهام

زاب نم؟ اب یلدمه . متسناد یم دیعب ؟ ایرو ِفداصت

تسرد نایم نیا یزیچ کی . متسناد یم دیعب مه

دوبن .

مدرک یم رکف هک دوب ینآ هیضق رگا هک یاو ...

یاو !

تفگ لگهام و مدرک نشور ار یشوگ ی هحفص :

متفگ نوشهب . ندز گنز یرابدنچ ارفا و تنامام -

نزب نوشهب گنز هی . یدیباوخ و یبوخ .

متفگ و مداد ناکترس :

یدب ماجنا ور مصیخرت یاهراک یرب شاک -.

تفگ و شیاج زا دش دنلب ًاروف :

.-االن

تفر نوریب قاتا زا هک یا هظحل ارات شیاه مدق

ی هرامش شنتفر نوریب ِضحم وهب مدرک لا بند

تدش هب هک یبارطضا حطس واب متفرگ ار شرآ

مدادو شوگ دازآ یاه قوب هب یردق نآ دوب، باال

داد باوج هک مدرک یروخدوخ :

ورس؟ -ولا

ار شمان و متسشن فاص و متشادرب ار ما هیکت

مدز ادص .
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دیسرپ ًاروف :

؟ یدش رتهب ؟ یبوخ ؟ مناج -

اما مدوب هتفرگن سامت یسرپ لا وحا یارب

دوب هدنارپ ار میاه هملک ، بارطضا .

یعم ال قیاقش #
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متشاد ار لگهام ندیسررس و نتشگرب ِسرت نآره

عمج ار مزکرمت ِمامت هک دوب مه نیمه یارب و

متفگ و مدرک :

ینیسح و تسار ، شرآ مسرپ یم تزا یزیچ -هی
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هدب ور مباوج .

مسرپب رتدوز هچره هک دش ثعاب شتوکس :

؟ هدرک فداصت ًاعقاو ایرو -

دیسرپ دهد، ار مباوج نآهک یاج :هب

؟ ییاجک -

متفگ برطضم و یبصع :کالهف،

ور ملا وس یدادن باوج . مناتسرامیب -.

مهار وت یممآ. مراد -.

مسدح زا درک یم نئمطم ارم تشاد شنتفر هرفط .

ًاراچان هک دوب هتفرگ تدش یدح هب مبلق ِنابرض

متفگ و هنیسما ی هسفق یور مدرشف ار مناتشگنا :

هن؟ ای هرآ ؛ شرآ تس هملک کی نم لا وس باوج -

تفر هرفط مه :زاب

نوا هگم ؟ یسرپ یمن لگهام زا ور وساالت ارچ -

؟ تسین اج

تینابصع حاالزا هک ینحل واب مدرک هاگن رد هب

متفگ دوب، شزرل حِلا :رد

هک منود یم مدوخ هنرگو ؛ مسرپ یم وت زا مراد -

مسرپ یم ور یچ یک، وزا منک یم یچراک مراد .

ای هرآ . تسین رتشیب هملک کی مه ملا وس باوج

هن؟

ینحل اب ًاتیاهن و دیشک ازارد هب یدایز شتوکس
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تفگ دوب، لصأتسم :هک

ورس زادنن رد لگهام اب ور .-نم

ی هشوگ وزا دش کشا درد، و متسب ار میاه کلپ

دندیزرل میاه بل . دیکچ ممشچ :

هدرکن فداصت سپ -.

تشاد یگدنامرد و شهاوخ شنحل :

همه هک هتفگ شدوخ لگهام ورس. نکن شغولش -

تصرف ِرس یمهگ تارب ور زیچ .

شک باذع اراب میاه بل اه، کشا نآ ِنایم ، دنخبل

:داد

؟ تصرف -ِرس

دش هدرشف مبلق :

؟ ونیا یمهف یم . شرآ تسامک وت ایرو -

تفرگ ییوجلد ِگنر شنحل :

یچراک یمیگ . ممهف یم مرب.  تنوبرق منود -یم

منم مداتفا ریگ نم. مرادن یریصقت ادخب منک؟ .

مداتسرف نوریب درد اراب ممدزاب :

؟ هدش شاوعد اضر -اب

یمگردرس مه زاب . باذع مه زاب . توکس مه .زاب

مدیسرپ یگراچیب :اب

؟ شرآ -هرآ

دمآ فرح :هب
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هرآ یلو ورس؛ متسین شتایئزج ِنایرج رد .-نم

ی هسفق یور مدرشف رتشیب و رتشیب ار مناتشگنا

ندیشک  سفن ، شدرد و دیشک یم ریت مبلق هنیسما.

حضاوان و رود ار شرآ یادص درک. یم تخس ار

میاه  تسد واب مدروآ نییاپ ار یشوگ . مدینش یم

مدناشوپ ار متروص .

نم هک دوب حیلا نآ زا رتدب ؟ دوب روطچ گرم

؟ مدرک یم شا  هبرجت متشاد

ندیزرل حِلا رد میاه  مادنا مامت مدرک یم سح

و دوب هتشذگ نتشادرب کَرت زا مراک رگید ؛ دنتسه

مدش یم یش تمال متشاد .

هجوتم یتقو هک دوب ترپ مساوح یردق نآ

مدینش ار شیادص هک مدش لگهام روضح :

شرتکد ؛ ینیبب ور ایرو یرب هک مدرک تبحص -

...یمهگ

دنت مدق . تشاذگ مامت  همین ار شا هلمج و دید ارم

دیسرپ و مفرط هب درک :

دش؟ یچ ورس؟ یبوخ -

قمر یب رگا یتح یش، تمال رگا یتح مدرک یعس ،

لبق هک ؛ متسیاب میاهاپ یور ، گرم هبور رگا یتح

متشاد اضر اب مامت  همین ِراک کی ، ندرم .زا

شنداد ناکت ِلا حرد و متفرگ ار لگهام یوزاب
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مدیسرپ ، یور  هیشاح ِنودب و میقتسم و فاص :

؟ تساجک اضر -
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یم رهش رد متشاد هک دوب مامت ِتعاس راهچ

هداتفا هار ملا بند لگهام اضر؛و ِلا بند هب متشگ

یبنآهک دهد؛ حیضوت تساوخ یم طقف و دوب

دروآ نابز هب یباسح و تسرد هملکی کی یتح .

نآهک زا لبق ، مدمآ نوریب هک اضر ِتکرش زا

مناسرب دوب مرظتنم هک ینیشام هب ار مدوخ ،
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یم سفن  سفن یلاهک حرد و داتسیا ملباقم لگهام

دیسرپ وکالهف یبصع :دز،

وت یداتفا هرود هخآ هتچ ورس؟ هدش تگرم -هچ

تارب نم هیاجات نیشب هظحل هی ایب رهش؟

مدب حیضوت .

متفگ و شمداد لوه بقع :هب

اجک اضر وگب ینک، مکمک یاوخ یم یلیخ -هگا

هدش میاق .

دش یخزرب :

؟ هشب ارچ میاق ؟ هدش میاق اجک هک یچ ینعی -

؟ هگم هدرک یچراک

متفگ و مدز شرانک مهار ِرس :زا

هک یممش نونمم سپ ؟ هدشن میاق ؟ هدرکن یراک -

تساجک یگب !

تفرگ ار میوزاب :

هظحل هی . شاب مورآ هظحل هی . مزیزع ورس، -

نم یممگ یچ نیبب نک شوگ .

مدش فقوتم و مداتسیا تکرح زا یناهگان

مدوب هدرک لفق ار مهاگن یلاهک حرد و شلباقم

متفگ ، شتروص یور :

هیچ؟ وگب! -

درک مهاگن  یگدنامرد :اب
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نم ِنیشام وت نیشب ایب هرب. تسرفب ور هدننار -

هدش یچ مگب تهب نم .ات

دیزرل یم ضغب زا هک ییادص واب مدز شسپ ،

متفگ :

یگب ور شتسار و ینزب فرح دوب رارق هگا ،-وت

یداد یمن ملیوحت غورد تشم هی لوا نومه .

ییاه مدق واب مدادن شت مجال هب یتیمها رگید

هدننار وزا مدناسر نیشام هب ار مدوخ دنلب

لگهام رگا تشادن تیمها دنک. تکرح متساوخ

رهش نیا رد یردق نآ نم ؛ دیایب ملا هببند مه زاب

یقرف چیه و مبایب ار اضر هرخ اتباال متشگ یم

ردقچ لگهام ای دشکب لوط ردقچ هک درک یمن

دناودب رس ارم دهاوخب .

؟ مناخ مرب اجک -

رکف و مدرک عمج ار مساوح هدننار ِلا وس اب

شا هناخ رد هن ار اضر ؛ یدعب دصقم هب مدرک

زا دعب . شراک ِلحم رد وهن مدوب هدرک ادیپ

مداد هدننار هب ار یجاح هناخی ِسردآ ، للعت یمک

یرگید هار چیه هک مدرک هیرگ یاه یاه شدعب و

مدوبن دلب ، هودنا زا مجح نآ ِندرک مک یارب .

هب دوب هداد تبثم باوج شرآ هک هظحل نآ

دصق ، شتآ نیا و دندوب هدز شتآ ار ملد لا، وس
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و رکف ره چیه،اب تشادن هک ندش شوماخ

یمدش مه رترو هلعش ، هرطاخ .

شتآ ، مدروآ یم دای هب ار ایرو دنخبل نم ثمالً

یمدش یعادت مرس رد شیادص . تفرگ یم هنابز ،

میاه کلپ ِتشپ شتروص . دنازوس یم رتشیب شتآ

نیا و تخوس یم رتشیب ملد ، تفرگ یم لکش

یمشخ زا یدصرد اه، یزاب هبرگ و شوم و هلصاف

تشخ هب تشخ درک؛ یمن مک ار مدوب شراچد ،هک

اضر حِلا هب یاو و مدرب یم ارباال مشخ راوید

یمدش شیادیپ رترید رگا .دوب

یب ردق نآ اه هرطاخ اه هظحل نآ رد ارچ مناد یمن

هام دنچ نیا ِتارطاخ ِمامت . دندوب هدش محر ،

یارب دوب سب ناش یکی و دندوب منامشچ لباقم

هرطاخ همه نآ اب نم ؛حاال منتخیر کشا اهزور

؟ مدرک یم هچ

یعم ال قیاقش #
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؟ مناخ اج نیمه -

دوب شلخاد یجاح هناخی هک یا هچوک ِندید ،اب

ِنایم هک هلایا چم لا متسد واب مدمآ مدوخ هب

متفگ و مدرک کاپ ار متروص دوب، مناتشگنا :

رتولج .-هیمک

مدش هدایپ ، داتسیا یجاح هناخ ِلباقم هک نیشام

دز زمرت میاپ ِرانک دعب، یتاظحل لگهام ِنیشام .و

گنز یور مدرشف ار متسد شروضح هب هجوت یب

و یبصع و نم هب دناسر ار شدوخ ، لگهام و

تفگ لصأتسم :

ورس؟ یمنهر ترس وت فرح ارچ وت هخآ -

ملباقم داتسیا لگهام و مدرشف ار گنز رگید :راب

؟ ینیش یمن نم یاه  فرح یاپ هب هقیقد ود ارچ -

یروج نوا الً صا هیضق ؛ هریصقت یب اضر ادخب

ریگرد ایرو و اضر . تسین ینک یم رکف وت هک

ادخب دوب قافتا هی طقف بش؛ نوا مدوب نم ندش، .

مدرک شهاگن یخزرب :

ور ایرو ؟ قافتا یگب یمهش تور روطچ ؟ قافتا -

؟ هقافتا هی طقف هب هیبش شلا ؛ح تدوخ یدید هک
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دندوب موهفمان ، میادص ِدایز شزرل رطاخ هب متاملک :

نیب زا شیتایح عالِمی هنکمم نآره ؛ تسامک -وت

تقو نوا ؛ هنکن زاب ور شامشچ هگید هنکمم هرب.

؟ دوب قافتا هی طقف یمیگ نیااجو یداتسیا وت

شتلع االً متحا و دش زاب یفرح چیه یب رد

دوب نوفیآ ِنیبرود ِلباقم لگهام ِروضح .

ی هظحل طقف . دهد یحیضوت هک مدرکن ربص رگید

هدایپ شنیشام زا دراد هک مدید ار یجاح رخآ

مداد یم لا متحا یمدیآ؛ نام  تمس وهب دوش یم

لبق نیاحلا، واب دشاب هدرک شربخ لگهام هک

مدش هناخ دراو ، دناسرب ام هب ار شدوخ نآهک زا

یاهتنا هیاسِناب ِریز هک اضر ِنیشام ِندید و

زا درک نئمطم ارم دوب، هدش کراپ طایح

هدرک شیادیپ هرخ هناخ؛باال نیا رد شروضح

مدوب .

ِتمس هب یمدش یهتنم هک یشرف گنس ِریسم

هک یروآ  باذع ِتارطاخ هب هجوت یب ار نامتخاس

یم رگم اما متفرگ شیپ رد دندش یم ما یروآ دای

یور زا مرذگب یمدش رگم ار؟ اه هرطاخ دیدن دش

اب هک ار ایرو منیبن هظحل ره اهو شرف گنس نآ

درک؟ یم مهاگن شدنخبل

زا دیاب منکن هابتشا "رگا دیچیپ مرس رد شیادص
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دیشاب لگهام ِناتسود "

ار مهاگن ، ترسح واب میاجِرس مداتسیا یناهگان

مدنارذگ مفارطا و رود .

یراب نیلوا درک. یم ینیگنس مبلق یور هوک، کی

یور ، مدوب هدرک فارتعا مدوخ هب ار شقشع هک

دوب هناخ نیا ِطایح یاه  شرف گنس نیمه .

و تشاد نت هب دیفس نهاریپ کینآ؛ شمدید

ِسفن دوب. هداد هبباالحتلا ور ار شیاهوم

دیچیپ شرطع یوب یتح و مدیشک ینازرل قیمع

مندروآرد اپ زا هب تسب تمه ِرمک و ما ینیب .رد

هب واپ مدیشک میاه مشچ یور ار متسد ود ره

دندوب مرس تشپ ، یجاح و لگهام . متشاذگ رارف

ار هلپاه ود، اب تشاد هک مدید ار نامحر نم، و

یمدمآ نییاپ .

مدز دایرف ، یدورو یاه هلپ هب هدیسرن :

اضر -.

ار میاهوزاب و نم هب دیسر لگهام هظحل نامه و

تفرگ :

منک یم شهاوخ ورس... -.

دایرف رگید ِراب ششهاوخ و روضح هب هجوت یب

مدز :

اضر -.
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تبحم واب متسد رانک داتسیا یجاح نیاراب و

تفگ :

؟ مرتخد هدش یچ -

رواب ؟ هدش هچ تسناد یمن . مدرک شهاگن هنامصخ

قافتا نیا هک مدرک یم رواب ؟ دناد یمن هک مدرک یم

ِیگدنز ِتشرد و زیر ِتاقافتا مامت هکلب هن، ار

یمن ار دندوب شرسپ و شدوخ شببسم هک ایرو

؟ دناد

یلاهک حرد موس، ِراب یارب و شتروص زا متفرگ ور

مدز دایرف ار اضر مسا دوب، نامتخاس هب مهاگن .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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و مدز سپ ار لگهام دش، زاب هک یدورو رد

متفر رت کیدزن یمدق .

شدرمان ِدوخ دوب؛ شدوخ !

رد یورس و مدرک شتروص ی هناور ار مترفن مامت

یصاع و رازیب نامز و نیمز زا هک تفرگ اپ نم

.دوب

 نورب ِرتخد ما، یگدنز یاه سلا ِمامت رد نم دیاش

اهدرد هک مدوب ینامه دیاش . مدوب یمارآ و ارگ

مدرک یم لح مدوخ رد هکلب ندز، دایرف اب هن .ار

یاپ .حاال دوبن ورس نآ زا یربخ رگید حاال اما

تخت یور دوب هداتفا هک ییایرو دوب؛ طسو ایرو

"ICU" دوب هداتسیا هک یمدآ نیمه مدآ، نیا و

دوب شا  یناب و ثعاب درک، یم هاگن ارم باالو .نآ

میاه بل یور تسشن دنخزوپ :

یش؟ یم میاق هک هدیسر ییاج هب تراک -

لا وس ، شلا وس اما دوبن بناج هب قح شنحل

دوب یا هرخسم :

؟ مشب ارچ میاق -

هنابز رتشیب و رتشیب شتآ دش. رت قیمع مدنخزوپ

روطچ مدیمهفن و تفر باالرت ممشخ ِراوید ، تفرگ
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دوب هتفرگ ارم ًاددجم هک یلگهام ِتسد ریز ،زا

هلمح هبباالو مدیود ار هلپاه و مدرک رارف

مراتفر زا دوب صخشم هک ییاضر اضر؛ هب مدرک

نشور ِفرص هک متشادن یتقو نم اما تس  هکوش

منک شندش .

دوب فیصوت نیرت  بسانم و نیرتهب ، هناوید ِورس

هظح مال هن هک یورس اه؛ هظحل نآ رد نم زا

یرگید ِزیچ چیه وهن یتسود یمدش،هن شرس

ِتروص و رس یور ار شناج مک یاه  تشم یتقو

تفوک یم اضر .

تسد هک تسین مرطاخ ما، یگدنز لوط ِمامت رد

زا شباسح اضر اما مشاب هدرک دنلب یسک یور

رگا ار شتردق دوب. ادج نم یگدنز یاه مدآ مامت

مامت ِماقتنا و شمتشک یم هظحل نامه ، متشاد

متفرگ یم وا زا مه ار مرگید یاه مغ اهو یتخبدب .

مفیرح مه وا اما نام  نایم داتسیا و دمآ لگهام

و دیشخب یم ناج میاه  تشم ،هب ممشخ ؛ دشن

یمدش جراخ میولگ زا هک دوب دایرف ِتشپ دایرف .

دندیشک بقع ارم منک. خیلا ار ممشخ دنتشاذن .

اما یسک . دندرک مرود اضر وزا دندش مفیرح

مدیشک غیج دوش. میاهدایرف زا عنام تسناوت یمن

متفگ :و
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اضر یتسین مدآ .-وت

مدز دایرف رگید راب درک. یم هیرگ لگهام :

یتسین .-مدآ

یمندش خیلا ممشخ :

ِنوخ مه هب هک یتسه یا هدقع یناور هی -وت

ینک یمن محر مه تدوخ .

 هظحل نآ تفرگ یم شتآ تشاد مناج هن، هک مبلق

اراب شتآ نیا لیم ِلا مک اب مدوب رضاح اهو

موش کیرش اضر :

مسق ادخ نومه دایب؛هب شرس بالیی هگا ادخب -

اضر یممنز تشیتآ ، هشب مک شرس زا وم هی .هگا

مداتفین سفن زا اما مدروآ مک سفن :

یشکب سفن مراذ یمن هرب شسفن هگا مسق ادخب -.

هی مدوخ هرب. نییاپ تولگ زا شوخ بآ مراذ یمن

منک یم تا هراچیب .هنت

نازرل یتسد هک ار یبآ ِناویل و مدش مخ هنت زا

بآ مدز. سپ اوق مامت دوب،اب هتفرگ مفرط هب

چیه شیاه مدآ و هناخ نیا زا نم . متساوخ یمن

؛ متساوخ یم ار ایرو طقف نم . متساوخ یمن یزیچ

هبح هن،دب رگا چیه، هک تشگ  یمرب نم هب رگا

مدآاه نیا .ِلا

نیمود . دندش مخ میاهوناز و تفر جیگ مرس
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یارب نم و دندرک خیلا متروص یور ار بآ ناویل

رگا مدآاه نیا هبحِلا دب مدز... اوه،هلهل هرذیا

درک یمن زاب ار شیاه مشچ ایرو .

ِمدآ نآ اب متشاد فرح زونه . متشاد فرح زونه

میادص اما دوب، هداتسیا رود نآ هک یتفص یب

طقف ، مدرک یم زاب هک ار مناهد درک؛ یمن ما یرای

یمدش جراخ میولگ زا موهفمان ِتاوصا .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#386

نز ، ملباقم دوب هتفرگ ار دنق بآ ِناویل لگهام
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زا ار شهاگن و دوب هداتسیا رترود یمک یجاح

ود ی هلصاف اب یجاح . تشاد  یمنرب نم یور

شحیبست یاه هناد و دوب هتسشن نم زا یلدنص

زا هلصاف نیرترود اضر،رد و یمداد تکرح ار

یمدز مدق .ام

و میاه بل لباقم تفرگ ار ناویل رگید راب لگهام

تفگ :

ورس روخب .-هیمک

دوب هتشگنرب مسفن زونه مدز. سپ ار شتسد

طقف ، یمک رگا و متشاد مشخ زونه . شیاجرس

یم رگید راب کش یب ، مدرک یم ادیپ تردق یمک

میاه  تشگنا ،اب میقتسم نیاراب و اضر ِغارس متفر

رد یقمر رگید هن اما ؛ متفرگ یم فده ار شیولگ

نداتسیا ِناوت وهن دوب هدنام یقاب میاه  تشگنا

یهاتوک سفن ره اب هنیسما ی هسفق . میاهاپ یور

شزوس و دروخ یم ناکت تدش ،هب مدیشک یم هک

اهات فرح . میاه مشچ رد دناشن یم کشا ، میولگ

 یرای ما یتوص یاهرات اما دندمآ یم میاه بل تشپ

دندرک یمن ناش .

واب میاه بل هب دنابسچ ار ناویل نیاراب لگهام

تفگ مشوگ ِرانک یمارآ ،هب شسمتلم ِنحل :

ایب هاتوک ادخوروت -.
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سنلا ِفرط نآ اضر،زا یادص و مدادن ار شباوج ،

مباصعا یور دیشک طخ :

یک رطاخب ؟ ینز یم هنیس هب ویک ِگنس یراد -

هک یسک رطاخب ؟ یتخادنا زور نیا هب ور تدوخ

یمنهد؟ اهب تهب مه نزوس ِرس

تفگ هنوگرادشه لگهام و دمآ باال یجاح :ِرس

اضر -!

دندیزرل میاه بل . تفر یم یهایس تشاد منامشچ

ار ناویل یاوتحم زا یمک روز، هب لگهام و

تفگ ششعترم یادص واب مقلح رد تخیر :

مینزب فرح ات ریگب مورآ هظحل هی ادخ رطاخب -.

هک ادخب ؟ یتفیب اپ زا بشید لثم هک یاوخ یمن

تسین شهار .نیا

متشاد مه ییان رگید نم رگم ؟ متفرگ یم مارآ

؟ یراک  غولش یارب

هب ِنحل و درک گنترت ار مسفن اضر ِندمآ کیدزن

دناشوج ار منوخ شا  هنازوسلد رهاظ :

ور اهراک نیا شرطاخب یراد هک تهب هتفگ یچ -

هتفگ یچ ؟ ینک ...یم

دز دایرف لگهام :

نک سب . اضر نک سب -.

دوب هدش زاب هزات شقطن راگنا اما اضر :
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دیابن ؟ مگب دیابن ؟ مونشب دیاب طقف منک؟ سب -

؟ هنودب

درک هلخادم یجاح :نیاراب

اضر نکن شرت  بارخ -.

هب هک ییادص واب میاه بل یور تسشن دنخزوپ

متفگ دوب، شخراد و طخ و هتفرگ تدش :

؟ هگم یمهش مه نیا زا رت بارخ -

زا ناویل ِندرک رود هب داد تیاضر هرخ باال لگهام

ِغارس تفر و شیاج زا دش دنلب نم. یاه بل

اضر هک ششوگ ِرانک تفگ هچ مناد یمن و اضر

تفشآرب :

نم هک هدش نوترواب مه امش هنکن ؟ مرب اجک -

؟ مرصقم

نم و دیراب یم لگهام یور و رس زا لا صیتسا ،

ندیگنج ِناوت رگید هک یحورجم زابرس لثم

منیبب هک مدوب هتسشن نادیم زا رود ، تشادن

دوش یم هچ شرخآ !

دوب سفن هزات اما اضر :

و گنج نیا ِمامت یمنیگ ارچ یمنیگ؟ شهب ارچ -

نینومهف یمن شهب ارچ ؟ هشدوخ رطاخب لدجاه

دوب شا هلک وت زغم وج هی هگا رسپ نوا ...هک

تفگ یدنلب یادص اب یجاح :
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هللا اال هلا .-ال

ِناتشگنا یور دوب هتسشن مهاگن یلاهک حرد نم و

یاه هرهم ِنداد تکرح یارب حاال هک شنازرل

ِتبحص ِترپ مساوح ، دنتشادن زکرمت مه حیبست

دش اضر هراکی  همین .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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یروظنم اما مدرک یمن کرد ًاتقیقح ؟ دوب هتفگ هچ

تشاذگ یمن تحار ارم هک دوب شیاه  فرح تشپ .
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یلا حرد و یلدنص ی هتسد هب مدرشف ار مناتشگنا

هبرجت ار مرمع مامت ِنداتسیا نیرت  لداعت یب هک

هب منحل رد یمدش هک یرفنت نیرتشیب اب مدرک یم

متفگ ، مربب :راک

هیضق نیا زا مرذگ یمن هداس .-نم

یجاح اب مه و دوب اضر اب مه متبحص یور .

مداد همادا :

رتشیب ًانئمطم اما مشابن ایرو ِراک و سک دیاش -

مراذ یمن و یممد تیمها شهب شراک و سک زا

هشب میلا تسام تفم ردق نا هیضق .نیا

لبق و ممارآان هنیسی ی هسفق یور تسشن متسد

رانک ار لگهام اضر منک، زاب بل هرابود نآهک زا

دمآ رت کیدزن و :دز

یروج نیا ، تفگ یچ نیااج بش نوا ینودب -هگا

ینز یمن هنیس هب ور شگنس .

تباث اما نم هاگن . شیاج زا دش دنلب یجاح

اضر ناهد یور دوب هدنام .

وت داوخ یمن تفگ ؟ یمهف یم . تداوخ یمن تفگ -

همه لثم یتسه یکی شارب مه وت .ور.

تشاد نم، زغم و دیزرل یم مه وا یادص حاال

دناوت یمن رگید هک یمداد رورا مه ِرس ِتشپ ،

دشک یمن .
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داتسیا اضر و مداتفا هکلب ، یلدنص یور متسشنن

ملباقم :

ِزیزع دوب. وت رطاخب دش نوماوعد بش نوا -هگا

ِزیزع هب ایرو هک تفرن متک وت هنم. ِزیزع ، لگهام

هنک نیهوت .نم

متیفرظ . مدیمهف یمن رگید هک ادخب . مدیمهف یمن

یاه  بصع لگهام هیرگی یادص دوب. لیمکت

تسد ار نادیم اضر و دیشارخ یم ار ما یرادینش

دوب هتفرگ :

؟ هدش تچ ؟ تسین تیلا ح ارچ ؟ ینیب یمن ارچ -وت

؟ یداتفا زور نیا هب هک تاهاب هدرک یچراک

دیزرل یم رباربان ِگنج نیا زا تشاد منت مامت .

همادا هطقن مادک و اجک ارات یتلا یبدع دوب رارق

؛ مدرک ضغب دنک؟ راک هچ رگید دوب رارق ؟ دهد

هملکاه،الهبالی و تسکش هظحل نامه هک یضغب

دندز نوریب ، میاه  کشا :

ور؟ شزور و حلا یدید ً؟ ال صا وت شیدید -

یم هگید ؟ یدید ور شامشچ ور؟ شتروص یدید

مومت تا هرخسم رفنت نیا هک ینک یچراک یاوخ

مه ور میس ات راهچ نومه ورب یاوخ یم ؟ هشب

نک تحار ور تدوخ یخِلا و شکب .

مدز گنچ ار شنهاریپ :
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ردقنا هک هدرک تراک یچ ؟ هخآ هدرک تراک یچ -

محر یب ردقنا هک هدرک تراک یچ ؟ شزا یرفنتم

؟ یدش

یجاح هناخی ِللجم سِنلا بات،رد یب ار مهاگن

مدناخرچ :

باال هگم ور تقح ؟ دوب هدرک گنت هگم ور تاج -

؟ هخآ وت اب دوب هدرک یچراک ؟ دوب هدیشک ...

اهر . دندوبن موهفم مه مدوخ یارب متاملک ِیقبام

مرس ِفرط ود ار میاه  تسد ارو شنهاریپ مدرک

هچره دمآ. درد هب مدوخ یارب ملد و متشاذگ

تشاد هک یدرد یمندش؛ مک مدرد ،زا متفگ یم

تشک یم .ارم

ار اضر یاج و هدمآ هک لگهام هناشی یارو زا

و مدرک هاگن یجاح ِخرس ِنامشچ دوب،هب هتفرگ

هب دیاش هک مهاگن رد متخیر ار میاه  فرح

ِرصقم هک دمهفب هرخ باال دیاش هک ؛ دسرب شتسد

شدوخ زج یسک سلااه نیا ِمامت رد یلصا

تسین .

یم رگا ار شریصقت و دوبن رصقم مک یجاح

و حلا هب هاگن کی دوب یفاک ینک، ادیپ یتساوخ

یزادنیب شیاهرسپ ِزور .
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متشاد دش. نادرگرس مهاگن ، تفرگ هک ار شهاگن

یاه  تسد ِراشف ِتهج خالِف یتقو مدش یم هفخ

رد یزیچ . میاهاپ یور متسیاب مدرک یعس ، لگهام

اال متحا یمداد؛ رازآ ارم تشاد هک دوب هناخ نیا

دوب هداد یرارف مه ار ایرو هک ینامه ً.

ره و هداتسیا ما یمدق ود رد گرم مدرک یم سح

مهاگن یمدرب. رس هب مسفن ِندیرب ِراظتنا رد نآ

یم کشا ادص یب تشاد ؛ مداد یجاح نز هب ار
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تخیر .

ظ مکاح کی دوب؛ مکاح هناخ نیا رد یتلا یبدع

دبتسم ِمکاح نیا مه ار ایرو ِناواب دنکن ملا.

دنب یلکش نیمه مه ار وا سفن دنکن ؟ دوب هتشک

هب ملد . ایرو یارب دمآ درد هب ملد ؟ دندوب هدروآ

دمآ درد هب ملد ارچ؟ غورد . ناواب یارب دمآ درد

ییاضر یارب ملد هظحل نآ یتح . یجاح نز یارب

دمآ درد هب مه درک یم مهاگن فرح یب .هک

تفرگ ار متسد لگهام ، هتشادنرب ار لوا مدق .

یمن هگن مه ترفن و مشخ رگید یتح اما ارم

ناج ، ییاهر و رارف رکف و هناخ نیا رد تشاد

ار مهار ، یفرح چیه یب . میاه مدق هب دیشخب

هب ،اپ لگهام و یجورخ ِرد ِتمس هب مدیشک

مدرک یعس و متفر نییاپ ار هلپاه دمآ. میاپ

یارب ار شرف گنس ریسم نآ زج یرگید ریسم

هرابود ِنتفر هار هک منک ادیپ هناخ نیا زا جورخ

هبلی نتفر هار ِدننام تسرد ، شرف گنس نآ یور

دوب .غیت

مدای ندیشک سفن هرخ ،باال مدیسر هک هچوک هب

میاه هیرگ . مدیشک قیمع ِسفن دنچ علو دمآ؛اب

هدنیآ سِلا دص یارب نم هک دندمآ یمن دنب ،اما

نتخیر یارب متشاد کشا .
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فاص ، تسشن مرمک یور هک لگهام ِتسد

هظحل نآ . مدرک شهاگن یا هظحل و مداتسیا

یم طقف . متساوخ یمن مرانک ار یسک چیه روضح

تسَب و مورب . ایرو هب مسرب و مورب متساوخ

اعد و محر یب یا هشیش ی هرجنپ نآ ِتشپ منیشنب

ار شیاه مشچ دنک زاب هک منک .

دش معنام لگهام هک مورب متساوخ :یم

ورس نیشام وت نیشب .-ایب

دندیزرل میاه :بل

ناتسرامیب مرب ماوخ .-یم

مرمک یور درشف ار شناتشگنا :

تمرب یم مدوخ .-ایب

یم ار یسک . ندیگنج ییاهنت زا مدوب هتسخ

هلوکِراب نیا نم یاج هب یزور دنچ هک متساوخ

؛ ندوب ورس زا مدوب هتسخ . دشکب شود هب ار مغ

و نتسکش .زا نتفرگ اپ هرابود و ندروخ کرت زا

زبس ِرهاظت نیا زا مدوب هتسخ . ندش زبس هرابود .

نیشام ِتمس هب دیشک ارم لگهام :

هک اجره تمرب یم مدوخ مرب. تنوبرق نیشب -ایب

یاوخب .

رد یتح اما ار، لگهام ِیهارمه متساوخ یمن

هچوک ِرس ات ارم میاهاپ هک مدید یمن مدوخ
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دنناسرب .

عورش و نیشام یلدنص یور متسشن شکمک هب

سلا یاهزور نیرت مرگ رد ندیزرل هب مدرک .

تشادرب ار ایرو نم، ِنهذ و درک تکرح لگهام

ییاج نیرترود هب شدرب ؛ تشاذگ رارف هب واپ

یور ارو شیاه مشچ درک زاب . تخانش یم هک

 تسد هب . دیشک ناشخرد ِدنخبل کی شتروص

رد درک قرغ ارم ، تقو نآ و دیشخب ناج شیاه

مشوگ ِرانک ار بوخ یاهزور دیون و ششوغآ

ام مهس متسناد یم دیعب هک ییاهزور ؛ دناوخ

بارخ ار میابیز هاتوک یایور ، ترسح و دنشاب

درک .

*

یعم ال قیاقش #
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مغ یوناز و ناتسرامیب ِطایح رد مدوب هتسشن

ار؛ ایرو منیبب دندوب هتشاذگن . مدوب هتفرگ لغب

دنتساوخ یم . ییاذک ی هرجنپ نآ ِتشپ زا یتح

نآ فیلکت دیاب . دننک شا  هدامآ یرادربریوصت یارب

گرم ِدح هب اما تسیچ متسناد یمن هک یموتامه

یمدش نشور ، مدیسرت یم نآ .زا

و هدشما مخ یاهوناز یور مدوب هتشاذگ ار مرس

درک یم شزاون ار متشپ ، یفرح چیه یب ، لگهام .

مه هملک کی حاال، نیمه ات یجاح هناخی ِمد زا

یم کشا میاپ هباپ یهاگ طقف دوب؛ هدزن فرح

شیاه  تسد تکرح حاال،اب ِلثم یهاگ و تخیر ،

درک یم رت گنررپ ار شروضح .

زاب بل هک مدوب هدمآ هوتس هب ردق نآ اما نم

هک یتیعضو نامه ورد ندز  فرح یارب مدرک

متفگ ، مدوب :

لگهام مسرت .-یم
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فقوتم شناتشگنا ِتکرح متفگ هک هلمجیا اب

تسکش ار شتوکس هرخ دعب،باال یتاظحل و دندش

تفگ :و

ورس یمهش تسرد زیچ همه -.

دیما متسناد یمن الً صا عقاورد ؛ مدوبن راودیما

 تسد هک دوبن ینامسیر نامه دیما رگم ؛ تساجک

یم بات مغاه ِنایم و یدرک یم شدنب ار تیاه

مغاه هک یدش یم رود ردق نآ یهاگ و یدروخ

هک نم ؟ دندیسر یم رظن هب هداتفا اپ شیپ و کچوک

ار یزیچ نینچ متشادن .

تفگ هرابود لگهام و مدروآ ارباال مرس :

یمهش تسرد زیچ همه یمهش؛ تسرد -.

مدیسرپ و مدرک شهاگن :

ً؟ ال صا هدش بارخ ارچ ، هشب تسرد هرارق -رگا

نآ ارچ هک مدیمهفن نم، و درک مهاگن فرح یب

مدیسرپ هتساوخان ، ضغب اب روط :

؟ دموا شلد زا یروطچ اضر -

شیاه بل و دنادرگ متروص رد هنابات یب ار شهاگن

زا دعب و دش رپ شنامشچ . درشف مه یور ار

تفگ ًاتیاهن ، نداد  باوج رد شا وطالین ِریخأت :

یمنهنک؛ تمورآ یزیچ چیه ِندینش االن منود -یم

تسین رصقم اضر ادخب یلو .
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داد همادا و متشاد هگن شتروص رد ار مهاگن :

یلو ؛ هریصقت یب ِریصقت یب مگب ماوخ یمن ینعی -

یتقو مدوب نوااج، نم . دادن شلوه اضر ادخب

یتقو ایرو و مه زا میدرک نوشادج دندش ریگرد

دوبن مه شکیدزن یتح اضر ، دروخ مهب شلداعت .

دوب هتسشن میاهوربا ِنایم هک یناج مک ِمخا ،اب

تفگ و مداد همادا شندرک هاگن هب فرح :یب

ور وت ِفرح یجاح . میدوب نوااج بش نوا -ام

وت .زا ینم ِتسود وت تسنود یم . دیشک شیپ

ردق نوا ادخب درک. فیرعت وت زا یلک اضر . دیسرپ

تفلا خم خالف رب یجاح هک تفگ ور تیبوخ

هنوخ دایب تساوخ و ایرو هب دز گنز دشاپ اضر، .

هنزب فرح شاهاب وت هب عجار یدج تساوخ .یم

ملا یخ هریگب نوماسورس ایرو تفگ یم شا همه

یمهش تحار .

هب مدیخرچ رتشیب و مدرک فاص ار میاهوناز

شیاه بل هب مدنام هریخ و لگهام ِفرط .

رفن جنپ نومدوخ . تفگ وت زا یجاح . ایرو دموا -

مینزب باال نیتسآ هراد تتسود هگا تفگ . میدوب .

ِنتفگ هب درک عورش . یراگتساوخ میر یم تفگ

عفال تفگ "هن". تفگ هملک هی ایرو اما شیاهوزرآ

هگید تساوخ . تسین شرس وت جاودزا رکف ً
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شدوخ هب تفگ . هشن هدیشک شیپ ثحب نیا

نینچ هنک رکف تقو ره و هیضق نیا هطوبرم

شدوخ هراد، یدصق ...
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کت زا یگدنامرد درک. توکس دیسر هک نیااج هب

و مشچ طقف نم، و دیراب یم شیاه هملک هبِکت

هک یبلق ،اب شناهد هب هریخ و مدوب هدش شوگ

 فرح ی همادا ِندینش ِراظتنا یمدز،رد لکش دب

مدرب یم رس هب شیاه .

ور شدوخ اضر دش. یچ مدیمهفن نآ هی ادخب -
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وت اب هرادن قح هک تفگ ایرو هب داد. تلا خد

هک مه عقوم نومه الً صا هنک. راتفر هیقب ِلثم

یم دوب. فلا خم اضر داد، ور شداهنشیپ یجاح

ِریز یجاح اما ؛ هروخ یمن ورس ِدرد هب ایرو تفگ

 ثحب وهی ، تفگ اضر هک ور نیااه . تفر یمن راب

گالزیو میایب نومدوخ هب .ات تفرگ باال نوش

شدوخ هب یمهنک یراک ره تفگ یم ایرو . دندش

تسود ورس نوچ تفگ یم مه اضر . هطوبرم

شلد هک روط ره ایرو هک یمنهد هزاجا تسام

هطبار نیا نوچ تفگ یم و هنک راتفر داوخ یم

یمنهر جاودزا ِراب ِریز ، تسین یدج شارب .

یم شهاگن ، منزب کلپ یبنآهک ، توهبم و تام

تفگ یگدنامرد اب لگهام و مدرک :

ِرس هک یدید تدوخ ورس. هک نوش  یسانش -یم

بش نوا . نزادنا یم هار یقرقشق هچ چوپ و چیه

وهی دندز فرح مورآ هقیقد ود هشیمه ِلثم مه

،ام تفرگ هکباال ثحب . دندرک اوعد تعاس

هی ادخب منود یمن یلو مه زا میدرک نوشادج

داد تسد زا ور شلداعت ایرو هک دش یچ هظحل

هب وات هنیموش هبلی دروخ شرس . داتفا و

دوب هدش میخو یلیخ شعاضوا میایب نومدوخ .

یاه بل تاکرح و دوب هدرک رات ار مدید کشا
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مدید یمن حضاو رگید ار لگهام .

منود یم دزن. یبوخ یاه  فرح اضر هک منود -یم

یلو تفگ شهب دب هک منود یم درک. شیبصع هک

دوبن مشرانک یتح اضر ، داتفا هک یا هظحل ادخب .

دوبن هک مسق مدوخ ِنوج .هب
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وپالک دنتفر  مندرگ ِتمس هب هدز باتش مناتشگنا

متسب ار میاه کلپ و متشم رد متفرگ .ار

تشاد دیدج ییامنور کی رابره خلت، ِقافتا نیا

خلترت ِیرادرب  هدرپ کی نم؛ یارب .
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لگهام ِخرس ِنامشچ ، مدرک زاب هک ار میاه کلپ

متفگ . دندوب هریخما :

زا لبق . متشاد ربخ مدوخ . لگهام منود یم -نم

عفال هگا هک تفگ مهب نیشام وت بش کی ، منتفر

ِلیلد ، تسین هطبار نیا ِندرک یدج ِرکف ًهب

هراد هدشن  ماجنا ِراک یرس هی تفگ هراد. یصخش

یمنهش دازآ شرکف ، هنکن نوش  مومت .وات

هتفگ هچ متفگن . متفگن لگهام یارب ار شا  هیقب .

هدرک هناوید ارم هلمج دنچ اب روطچ هک متفگن .

ِمناخ " یمدش یعادت مدوخ رس رد اما شیادص

هتشاد تتسود رمع هی هک یمید هزاجا ورس،

؟ مشاب "

اما ، دوبن راک رد یا هسوب ؛ تخوس مناتشگنارس

ارچ یگناوید .

کی یارب دنام یمن رگا . مدرشف رت مکحم پالکار

هچ؟ نم ِنتشاد تسود رمع

هچ دوب زور دنچ نامه رمع، کی زا شروظنم رگا

؟

همه مشچ رد رگا هک دهد ناشن نم هب دوب رارق

بوخ دناوت یم یکی نم یارب ردقچ ، تسا دب

درک یمن لمع شا  هدعو وهب دنام یمن رگا ؛ دشاب

هچ؟
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ار متروص میاه  تسد واب مدرک اهر پالکار

؟ تفر یم نوریب مرس زا رگم شیادص . مدناشوپ

درک؟ یم اهر ارم رگم شریوصت

هچ؟ مدش یم هناوید نیا زا دعب رگا

یشمارآ دنک؛ یراک میارب تسناوتن لگهام ِشوغآ

دوبن راک .رد

یمغ . میظع یمغ و مدوب نم طقف اه، هظحل نآ

یمن . مریگب ار شا  هشوگ مادک  متسناد یمن هک

هک یرمع و مشاب تحاران نامام یارب متسناد

هک ارفا یارب ،ای هدنارذگ رجز هب ار شمامت

وا هک اباب یارب هدش،ای هناخ نآ الِت کشم ِزوساپ

یارب ای هدیدن شا  یگدنز رد ار شمارآ ِگنر مه

میایرو یارب ایرو، ...

نم و میاهوم ِندرک شزاون هب درک عورش لگهام

متسناد یمن . ندش مارآ یارب متشگ هملکاه لا هببند

و میوگب هک ؛هب میوگب هچ ،زا میوگب اجک زا

میوگب ردقچ !

تیاکش مغ نیرت هزات وزا دندروخ ناکت میاه بل

دندرک :

درد شا همه هدوب .ات هتشادن یبوخ یگدنز ایرو -

ِدرد ، یردام یب ِدرد ، یرهم یب ِدرد درد. و هدوب

هشکب درد مزاب تسین شقح ؛ ییاهنت ِدرد ، ترفن ،
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مومت شیگدنز یروج نیا نیااجو تسین شقح

هشب .

یراج یارب دوبن یکشا هک ؛ متخیر یمن کشا رگید

ی هسفق و تخوس یم منامشچ طقف .حاال ندش

یم سح هک یروط دوب؛ نیگنس یدایز هنیسما

رت تخس و تخس هظحل ره ندیشک سفن مدرک

دوش .یم

مشچ وهب لگهام ِشوغآ زا مدرک ادج مرسار

رد تشاد هک یرکف و مدش هریخ شدرد رپ یاه

یور ، مدیسرپ هک یلا وس اب یمدش گنررپ مرس

تسشن میاه :بل

؟ ینود یم ؟وت دندرک نفد اجک ور ناواب -

متفگ و درک مهاگن فرح :یب

؟ شکاخ ِرس تفر -یمهش

داد ار مباوج :

هیگداوناخ ی هربقم .-وت

متفگ ددرم و ما هتساوخ زا مدوبن نئمطم :

؟ تفر -یمهش

داد ناکترس ریخأت :اب

.-یمهش

،رد شمتشادن شیپ یتاظحل نیمه ات هک یدیما

تفگ لگهام و تفرگ ناج مدوجو :
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تمرب .-یم
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میدوب هتشگرب ارهز  تشهب زا هک دوب یتعاس .کی

و هتخانشان یدایز میاه سح ، ناواب ِرازم ِرس

و هداد شمسق کیزیر ، تدم مامت . دندوب بیجع

سال هک دنک؛ یردام ایند نآ زا هک مدوب هتساوخ

لگهام و دهاوخب ادخ زا شدوخ ار شرسپ ِتم

زا دوب هدرک ادج ، میاه  سامتلا اهو کشا ِنایم ارم

هب دوب هدروآ ما، هتساوخ خالِف رب ارم و شرازم
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و مامح هب ارم دوب هداتسرف ، مدوخ هناخی

هلصاف نم،بال اما ؛ مباوخب یتعاس دوب هتساوخ

 هدیشوپ سابل ، یرابجا ِنتفرگ شود نآ زا دعب

لگهام و ناتسرامیب هب نتشگرب یارب مدوب ،

و ناتسرامیب هب میدوب هتشگرب دوب؛ هدشن مفیرح

اما نم . تشادن دوجو ایرو ِندید ی هزاجا نانچمه

اب ندز  فرح . دوبن رهظ و حبص ِیدب هب حملا

یتح شا  هناردام ِسح ارم. دوب هدرک مارآ ، ناواب

توق و دوب گنررپ مه هایس ِگنس نآ ِریز زا

هتسشن فده یب هک دوب اه هقیقد یمداد. بلق

لگهام هب هچره . ناتسرامیب ِطایح رد میدوب

تفگ یم . تفرن راب ِریز ، دورب هک مدرک رارصا

،هن منامب رگا دور، یم مورب رگا ، دراذگ یمن میاهنت !

ندید ی هزاجا رگا یتح . متشادن نتفر ِلد اما نم

دنداد یمن نم هب مه هرجنپ نآ ِتشپ زا ار ایرو ،

دوب هدش یمندش. شندرک کرت هب یضار ملد

منک اعد و طایح نیا رد منیشنب اه هتفه و اهزور

یم رظتنم و متسشن یم ، شیاه مشچ ِندشزاب یارب

مدنام .

هدید لبق یقیاقد دوب. یلا وح نامه مه یجاح

هن نم اما دوب هتفر شغارس لگهام . شمیدوب .

ییاهزیچ کی میاهراتفر زا یضعب اب متسناد یم
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تشادن یتیمها الً صا اما ما هدرک بارخ .ار

 هرابرد یرکف هچ تسا رارق هیقب دوبن مهم میارب

مه اضر اب مراتفر زا یتح . دنشاب هتشاد ما

مدوبن نامیشپ .

هدنام هریخ ، مزیرب کشا یبنآهک و مدوب هتسشن

هدروآ ارم لگهام . ناتسرامیب ِیدورو رد هب مدوب

و هفوب رانک یاه  یلدنص یور دوب هدناشن و

یارب یزیچ ات دور یم هک دوب هتفگ شدوخ

دریگب ندروخ .

 هظحل هک مدرک یم هاگن ار مدآاه فده یب متشاد

زیر مشچ . انشآ یهاگن هب درک تالیق مهاگن یا

یارب متفرگ راک هب ار ما هظفاح و مدرک

دوب یلع ؛ شنتخانش !

دمآ کیدزن هک ارم تخانش مه .وا

میدوب هداتسیا دعب، یتاظحل و میاج زا مدش دنلب

تشاد تهب یدایز هک ینحل اب یلع و مه لباقم ،

تفگ :

؟ نیبوخ -سالم؛

دوب هتفرگ لکش مدوجو رد شندید اب هک یبجعت

و تسود مدآ نیا حلا ره درک؛هب شکورف

لمتحم نیااج، شندید و دوب ایرو راکمه .

دیزرل یم شیادص ؛ دنامن مباوج رظتنم :
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باوج نم هب یباسح و تسرد ؟ هخآ هدش یچ -

ندادن .

مدوخ هب هچره و مدرک هاگن شنشور نامشچ هب

تسشنن میاه بل یور هملکیا چیه ، مدروآ راشف .

تفگ ووا مداد ناکت رس ضغب :اب

هبنش جنپ . مدش رادربخ شیپ تعاس ود نیمه -نم

تسین یزور دنچ و رفس یمهر تفگ ایرو .یا

یلو متفرگن ور شغارس الً صا نیمه رطاخب

،ای دادن باوج ای مدز گنز ردقچره زور ود نیا

یربخ هی هک نوشنوخ مدز گنز دوب. شوماخ

نتفگ و مریگب ...

ار شناتشگنا و دش تکاس ، دیسر هک نیااج هب

یدایز شهاگن . دیشک شتروص یور زکرمت یب

مجال یور دوب هدنام اج مساوح نم و دوب هکوش

؟هب دراد نتفر رفس دصق هک دوب هتفگ ایرو شت؛

؟ اجک

هک ماجنیا ؛ دادن حیضوت تسرد نم یارب شاباب -

هار وت مدآ،وت... هب یمنند باوج یباسح و تسرد

؟ هدرک فداصت

تسکش متوکس :

؟ یهار هچ -وت

تفگ بجعتم :
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هگید امش فرط دموا یم تشاد -...

نم؟ فرط یمدمآ

دندروخ ناکت میاه :بل

یچ؟ ینعی -

درک مهاگن بجعتم :

یم تفگ نم ؟هب نوترهش نیدوب هتفرن امش هگم -

وزا هتفا یم هار بش تفگ امش. شیپ دایب داوخ

مربخ یب شزا هگید نم ، تفر هک رصع .

؟ یلع تفگ یم تشاد هچ ؛ دیزرل ملد

درک مهاگن ینارگن :اب

؟ نیبوخ -

؟هن بوخ !

.اب دشن لصاح یباوج یلو دندیزرل میاه بل

دیسرپ ششعترم یادص :

رتکداه؟ یمنگ یچ -

یم . منیشنب ات یلدنص هبلی هب متفرگ ار متسد

نم؟ شیپ دیایب تساوخ

یزیچ دوب، مه شوهیب تخت نآ یور یتقو یتح

مندرک ریگلفاغ یارب تشاد .

؟ نیبوخ ؟ نیدش یچ -

و مدش هریخ شنارگن تروص و یلع یاه بل هب

مدیسرپ هدنامرد و هتساوخان :



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

؟ دموین ارچ سپ -

درک ترپ ار مساوح لگهام یادص و روضح :

؟ یبوخ ورس؟ -

مداتفا هیرگ وهب مدرک شهاگن :

هتساوخ یم . لگهام نم شیپ هدموا یم هتشاد -

نم شیپ دایب بش نومه .

اجک ات متسناد یمن نم، و درک مهاگن یجیگ اب

مریمب دوب رارق !

متفگ ترسح :اب

دوب هدموا شاک -!

دیزرل یم میادص . مرانک تسشن :

هار ، هنزب گنز شهب یجاح نیاهک زا لبق شاک -

دوب هداتفا .

مدرک رارکت ، هدنشک ِمغ نیا زا دش هلا چم :ملد

دوب هدموا شاک -.
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ی هتسب ِنامشچ هب ردحیلاهک ار راتسرپ ِتاحیضوت

مدینش ، مدوب هریخ ایرو :

یگرزب ِشخب تس.  هدننکراودیما یلیخ شعاضوا -

تکرح هراد ور شاتشگنا هدش. بذج موتامه زا

ی هرمن یمهد. *GCS هدموا .شباال

وهب متشادرب ایرو ِتروص یور زا ار مهاگن

یور ار شناتشگنا . متخود رتخد ِنابرهم ِتروص

تفگ و دناشن میوزاب :

هشاب ادخ هب تدیما یمدآ؛ شوه .-هب

یم هبترم دنچ و نیدنچ یزور ار هلمج نیا

مهاگن و مداد ناکت رس رکشت ی هناشن هب . مدینش

درک لا بند ار شیاه مدق .

ی هرجنپ تمس هب مدیخرچ ، ورهار زا شجورخ اب

دوب ادخ هب  مدیما ؛ متفر ورف رکف وهب یا هشیش

هدنام مه یسک شدوخ زج رگم دوب. هک ًاعطق ؟

ام؟ یارب دوب

اهزور نیا ِمامت هک ایرو یاه کلپ هب مداد ار مهاگن
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هک یا هشیش یور دنتسشن مناتشگنا . دندوب هتسب ،

اج نامه وزا دوب هتخادنا هلصاف نام  نایم ،

مدرک سمل ار شتروص .

مدرک همزمز و دندیزرل میاه :بل

هنووید هگید وشاپ -.

شرامش درک. یم ما یصاع تشاد رگید یگنتلد

ار شیادص و هدیدن ار شیاه مشچ هک ییاهزور

دوب هتفر رد متسد ،زا مدوب هدینشن .

یم . هرجنپ ی هشیش یور مدرشف ار متسد ود ره

ترسح نم،اب و هداد ناکت ار شناتشگنا دنتفگ

مدش هریخ شیاه  تسد هب یگنتلد .و

مهاوخب ار ششوغآ هک نامز ره دوب هتفگن رگم ،

یمن یراک ارچ سپ منک؟ زاب بل طقف تس  یفاک

؟ دوب شیاه  تسد ِبات یب هک یورس یارب درک

هشیش یور دندروخ رُس یدیماان اب مناتشگنا ،

ِراب یارب ار مهاگن نم، و دیزرل مبیج رد یشوگ

مدق دعب، یتاظحل . ایرو یاه کلپ هب متخود رخآ

ورهار یجورخ ِتمس هب دندیشک ارم متابث یب یاه .

شسامت دوب. لگهام . دروخ گنز هرابود ما یشوگ

هب ار مریسم متشاد هک مداد باوج ینیح ار

ِدوجو اب هک یریسم ؛ مدرک یم ادیپ طایح تمس

مدوب هتفرگن شدای ، ندرک یط اهراب .
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ار لگهام یادص و مشوگ هب مدنابسچ ار یشوگ

مدینش :

 منود یمن طقف ورس؛ مدرک ادیپ ور اهدیلک -نم

یممرآ تارب ور دیلک  هتسد تس.  هنوخ یارب مودک .

؟ هگید یناتسرامیب

؟ نتفر یارب متشاد مه یرگید یاج تدم نیا رگم

تفگ ، مداد هک ار شباوج :

ماجنوا هگید هیعبر .ات سپ .-یممآ

ناتسرامیب ِطایح ،هب مدرک عطق هک ار سامت

مامت هک یتکمین  نامه غارس متفر . مدوب هدیسر

و دوب یترپ یاج . متسشن یم شیور تدم نیا

متسشن . مزیرب کشا تحار یخِلا اب یمداد هزاجا

هظحل نامه و ممکش رد مدرک عمج ار میاهاپ و

ششیامن ی هحفص نیاراب و دیزرل مه زاب ما یشوگ

داد  مناشن ار ارفا .مان

هک دوب هدماین شیپ تدم نیا مامت یمدمآ. مباوخ

رگا لگهام . مباوخب هدوسآ یلا یخ واب تسرد

هناخ هب یمدرب ارم یتعاس دنچ ، دیسر یم شروز .

یتعاس درک یم مراداو و مدناروخ یم ییاذغ

مباوخب .

هک یا هزایمخ نایم ، مداد ارفا هب هک یباوج

مهرس ِتشپ ار شت وساال ووا، دش مگ ، مدیشک
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درک راطق :

یچ یارب مدز گنز حبص ربخ؟ هچ ورس؟ یبوخ -

؟ دشن یربخ ؟ هروطچ ایرو ؟ یدادن باوج

اب "هن"ووا متفگ اهنت شت، وساال مامت ِباوج رد

تفگ یتحاران :

متساوخ هدراب ادخب . یدنوم اهنت هک مریمب یهلا -

یلو مایب ...

___

وکس گال یامک سایقم *
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شتبحص ِنایم و مدیشک متروص هب یتسد ،

مدیسرپ :

؟ هروطچ نامام . متسین اهنت -

تفگ هک هلمجیا دعب، و داد مرازآ شتوکس لوا :

یروط  نومه -!

ار مساوح زا یدایز ِشخب ایرو ِمغ اهزور نیا

یاه مغ یارب اج و دوب هدرک شدوخ هب فوطعم

هک نامام زا فرح نیاحلا دنام؛اب یمن رگید

متفگ یمدش. هلا چم مبلق یمدمآ، طسو :

دایب شوه هب رتدوز ایرو نک اعد ارفا؛ نک .-اعد

نم اما تس  هدننکراودیما یلیخ شطیارش یمنگ

یا هگید چیهِراک ، هبوخ شلا ح هک مشن نئمطم ات

ِرس هن . راگنا یمنهنک راک مزغم دآ. یمنرب متسد زا

کشم حِلا هب یرکف منوت یم مرب،هن منوت یم راک

هگید ِزیچ چیه وهن منک هنوخ .الِت

درک ممارآ شا هلمج :

؟ منکن اعد منوت یم هگم مرب. تنوبرق منک یم -اعد

هک تسین یا هظحل یلو ، متسین تشیپ هتسرد
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تهب منکن رکف .

یادص نآ اب ارفا و متشاذگ مه یور ار میاه کلپ

داد همادا شا وداجیی :

یمهنک زاب ایرو ورس. یمهش تسرد زیچ همه -

ازور یمهش. بوخ شلا ح نامام ور. شاه مشچ

یروخ یمن هصغ هگید وت نش. یم گنشق .

نآ رد نم اما یمدز فرح ییایور یدایز تشاد

؛ اهایور هب منک شوخ لد مدوب رضاح اه هظحل

سرتسد ِلباقریغ دنچ ره رود، دنچ .ره

ریگ تقو ره اهزور نیا ورس. مدز فرح نامام -اب

شهب یممگ. شارب ندموا نارهت زا شمرآ یم

متفگ . تسین نیااج ماوخ یم هک یا هتشر متفگ

یا هتشر نوا نم ، نارهت میایب هک هنک لوبق هگا

میر یم متفگ . منوخ یم ور مراد عالهق شهب هک

 یمرد ییاهنت زا مه ورس یروج نیا و ورس ِشیپ

.دآ

تفگ و تفرگ یسفن :

؛ تقفاوم وهن یمهنک تفلا خم هن یمنهگ. یزیچ -

یاج یلیخ نم رظن یمنهگ،هب یزیچ هک نیمه یلو

هراد یراودیما .

ِدیما و ارفا هدزی ناجیه ِنحل ، مدرک تالش هچره

یور دناشنب دنخبل تسناوتن ، شیاه هلمج ِراکشآ
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میاه .بل

داد همادا :

تس  هتسخ نامام منک یم سح ورس؟ ینود .-یم

عفن هب هنوت یم نیا یلو ؛ هدیرب راگنا ییاروج هی

هرادن ور یلبق ِدراگ نوا هگید راگنا . هشاب .ام

ندرک تمواقم زا هدش هتسخ مه شدوخ راگنا .

هدرک بارخ ور شا  هنوخ لگ هک زور نوا زا راگنا ،

هکاالن هتسرد . هگید مدآ هی هدش مه شدوخ

هک هیتلا ح نیرتهب وت مرظن هب یلو تس  هتخیر مهب

وت هرب هرابود هگا . مینک کمک شهب مینوت یم

هنک ترپ ور شدوخ ِساوح هرابود هگا ، شدوخ ،

نومراک ، هشکب راوید شدوخ رود مه زاب هگا

یمهش تخس یلیخ .

ِنایم مدرشف ار منیریز ِبل طقف . متفگن یزیچ

کی یتح دوب هتفگ ایرو هک ینامه ؛ میاه  نادند

تشاد رگید نم، و دهاوخ یمن شیور مه مخز

تسکش یم متمواقم .

دیسرپ دیدرت اب ارفا :

هن؟ هگم ورس؟ ینک یم یراک هک -وت

تفگ و متفگن یزیچ :

منک منوت یمن یراک چیه وت ِکمک ِنودب .-نم

؟ هگید ینک یم نومکمک
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یا هظحل متساوخ ارفا .زا مطخ ِتشپ دمآ لگهام

مدینش ، لگهام هب نداد باوج واب دنک ربص :

یرب ، یاوخ یم االن هگا ورس. مدروآ ور اهدیلک -

تمربب ات ایب ور. نیشام منکن کراپ هگید .

هب نداد باوج زا دعب و مدش دنلب میاج زا

یدیماان مدوخ ارفا؛ ِسامت ِغارس متشگرب ، لگهام

یمن رگید ارفا یارب و مدوب هدرک هبرجت ار

یجورخ رد ِتمس هب یلاهک حرد و شمتساوخ

متفگ ، متفر یم ناتسرامیب :

شا  هیقب ، ندموا هب نک یضار ور نامام طقف -وت

شابن مه یزیچ نارگن نم؛ .اب

**
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سح نیرت  بیجع ، مدناخرچ لفق رد هک ار دیلک

هک یناتشگنا اراب رد دمآ. مغارس هب ایند یاه

ایرو هناخی یاوه و مداد لُه ولج هب دندیزرل یم

هب ندمآ یاوه ، زورید ِحبص درک.زا گنت ار مسفن

مدوب هتساوخ لگهام دوب؛زا هدز مرس هب نیااج

نم یارب ار شیاهدیلک ایرو، ِلیاسو ِنایم زا

و دوب هدش ماجنا ما هتساوخ هک وحاال دروایب

رگید شا، هناخ ِیدورو ِرد ِقاط رد مدوب هداتسیا

ممیمصت ِندوب تسرد زا مدوبن نئمطم .

هب مداد هیکت اج نامه و متسب مرس ِتشپ ار رد

زا یگنتلد اراب متشاد ور شیپ هک ییاضف و رد

مدنارذگ رظن .

یارب هناخ نیا ؛رد هرطاخ زا دوب رپ هناخ نیا

هناخ نیا ،رد شمدوب هتفرگ شوغآ رد راب نیلوا

هناخ نیا ،رد مدوب هدید ار شتبحم و مشخ

شمدوب هدیسوب راب نیلوا یارب ...

ییاج  نامه ؛ ورهار ِشوپفک یور دروخ رُس مهاگن

دیدرت اب شناتشگنا و دوب هتسشن روابان ِورس هک
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رعش شیاه بل و درک یم تکرح ایرو یاهوم ِنایم

دناوخ .یم

نآ مدق دنچ اج، نیمه ؛ مدوب هدرک شَمارآ مدوخ

مدوخ ِشوغآ رترو،رد .

ییاه مدق اب متشادرب رد یور زا ار ما هیکت

یگنتلد و سرت اب مهاگن . متفر ولج نئمطمان

یور ِفورظ نآ ِنایم و هناخ رد دروخ خرچ

و تسشن مدوب هدیرخ شیارب مدوخ هک کنیس

ِیعادت واب تنیباک نآ یور دروخ رُس شدعب

ردق نیا هک "حاال دز لکش دب مبلق ، شیادص

وش کیرش نم اب ور تیاچ ، ینوبرهم ."

رگید هک مدرشف مه یور مکحم ار میاه کلپ

ندید ِلد هک ینم تسناد یم ادخ و منیبن

ما هدمآ هناخ نیا هب ارچ ، متشادن .

هب درک عورش هپاناک نیاراب ، مدرک زاب هک مشچ

دنچ نیمه دوب... شیپ تقو دنچ نیمه ؛ مندرزآ

هپاناک نآ یور هک دوب شیپ تقو ...

ِتشپ اراب دیکچ ما هنوگ یور هک یکشا هرطق

ِچم رود ار مناتشگنا شدعب و مدرک کاپ تسد

ِدر ایرو هک ییاج  نامه ؛ مدیچیپ مرگید ِتسد

دردرپ ، قیمع دوب؛ هدیسوب ار شا  یدوبک !

شمنیبب متشاد راظتنا . مدیخرچ مدوخ ،رود
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دشاب نیااج متشاد راظتنا ...

دوب رگا هک ...خآ

دنداتفا و دندروخ رُس مناتشگنا ِنایم زا اهدیلک

دندرب یم ییاج هب ارم دنتشاد میاه مدق . نیمز یور

نآهک زا لبق و دوب زاب همین شقاتا ِرد . دیابن هک

شرطع ی هدنام هباج یوب ، قاتا ِلخاد دسرب میاپ ،

درک مرت هناوید .

تسشن مَد نامه مهاگن و مداد لُه ولج هب ار رد

و دوب هتخیر مهب ِیتختور ِنایم هک یکاس یور

یکاس هب مدناسر ار مناتشگنا دز. لکشرت دب مبلق

دعب و مضغب نتسکش و دوب هدیسرن دصقم هب هک

دروآ دنب ار مسفن ، اباهم یب یاه  کشا نآ .زا

نوریب ار دوب هدرک عمج هک ییاه  سابل هدز، باتش

و متروص لباقم متفرگ ار شنهاریپ و مدیشک

هک یزور دنچ نیا ِمامت یاج هب ار شمان مدز. قه

رتشیب و رتشیب و مدز ادص ، شمدوب هدرکن ادص

متسکش .

مدیشک یم سفن نم روطچ ؟ ددرگرب دوب رارق یک

ار؟ شتارطاخ مدروآ یم بات روطچ ؟ هظحل نآ ات

یم ارم هک دوب وا کی طقف سلااه، نیا ِمامت رد

خِیلا یاج نیا مدرک یم لمحت روطچ ؛ دیمهف

ار؟ ینتشادن تسود
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اهنت و دوب کیرات همهاج ، مدرک زاب هک مشچ

ِندروخ گنز حِلا یرد هحفص ، دوجوم ِینشور

ما یشوگ .

و ناکم . مدیشک میاه مشچ هب یتسد ، یجیگ اب

تدم نیا ِمامت ِلثم و مدوب هداد تسد زا ار نامز

دیشک یم لوط اه هقیقد ، مدرک یم زاب هک مشچ ،

مرس رب یتخبدب و مروآ رطاخ هب ار طیارش ات

دوَش راوآ .
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هچ ِبناج زا متسناد یمن هک یسامت ِندش عطق اب

دش یکیرات رد قرغ مفارطا یاضف تس،  یسک .

شکزارد تیعضو وزا مداد ناکت ار مکاندرد ِندب ،

یور هک یا هچراپ . مدمآرد هتسشن تیعضو هب

ندروخ گنز هظحل نامه و متشادرب ار دوب مندب

دش ثعاب ، یشوگ ی هحفص ددجم ِندش  نشور و

تقیقح و منیبب ار دوب مناتشگنا ِنایم هک ،نآهچ

دوش راوآ مرس یور .

 سابل ِمامت و مداد تکرح تخت یور ار متسد

رد ار دندوب شخپ مفارطا و رود هک ییاه

؟ دوب هدرب مباوخ یک ؛ متفرگ مشوغآ

هب درک مراداو موس، ِراب یارب یشوگ ِندروخ گنز

لگهام ِمان ِندید و هدنریگ  سامت ِمان ِندرک کچ ،

داجیا نم رد ار سامت هب نداد باوج ی هزیگنا

درکن .

هتفگ و هتفرگ سامت ، دربب مباوخ نآهک زا لبق

مدوب هدشن یضار یتقو و تسا مرظتنم هک دوب

ِتعاس _ود یکی هک دوب هتفگ مور، نوریب هناخ زا

یمدیآ ملا بند هب شدوخ رگید .

میاج زا ندش دنلب واب متشاذگ رانک ار یشوگ ،

قفوم هک یا هظحل و متشگ قرب دیلک ِلا بند هب

یاه  سابل نآ ِندید ، قاتا ِندرک  نشور هب مدش
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دروآ درد هب ار مبلق ، تخت یور هدشی هلا .چم

یارب طقف نم، و دمآرد ادص هب مه زاب ما یشوگ

مدرک زارد تسد هک دوب مرس زا لگهام ِندرک زاب

تسد مهاوخب نیاهک ِدصق واب یشوگ تمس هب

دراذگب مدوخ هبحلا ارم و درادرب مرس ،زا

بل یور هملکاه زونه اما مداد باوج ار شسامت

شدایرف یادص ِندینش هک دندوب هتسشنن میاه

هک مجالیت هب مداد شوگ درک. هکوش ارم

دیوگ یم هچ مدیمهف یمن اما ناشتفگ یم باتشرپ .

زا مدرک تالش هچره . دندوبن حضاو شیاه هملک

دوب ناش  ندرک ناونع حِلا رد هک ییاه هلمج ِلد

"و یجاح هملکی" ود زج مشکب نوریب یزیچ

دشن مبیصن یرگید ِحضاو هملکی " ایرو ".

حطس و ندش دایز هب درک عورش مبلق نابرض

سح هک تفر باال یروط مبارطضا و ناجیه

یمتح منداتفا ، منیشنن تخت هبلی رگا مدرک

ث دوب. دهاوخ

دیسرپ منازرل یاه بل و متسشن :

؟ لگهام هدش یچ -

یور متشاذگ ار مزکرمت و مدش شوگ اپ اترس و

شا هدز ناجیه ِتاملک :

شوه هب ایرو ؛ هدموا شوه هب دز... گنز یجاح -



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ورس هدموا .

هدش کورچ ِنهاریپ یور تسشن مهاگن درب. متام

و دندیزرل رتشیب و رتشیب میاه بل . تخت یور ی

مدینش و مدرک ادا ار لگهام مان یتخس :هب

مکیدزن . تلا بند یممآ مراد -.

؟ دوب هدمآ شوه ؟هب مدینش یم هچ

تساوخ یم ملد . متروص یور دنتسشن مناتشگنا

شوه هب . مونشب لگهام ِنابز زا هرابود ار هملکاه

؟ دوب هدمآ

؟ دوب هدمآ شوه هب ایرو ... ایرو

روابان و مداتسیا و دنتفرگ هرابود یناج میاهاپ

درک رارکت لگهام و مدیخرچ مدوخ رود :

هب شیپ هقیقد دنچ نیمه ؛ هدموا شوه -هب

هدموا شوه .

*

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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یتسد ووا،کالهف مدرک هاگن لگهام هب ضغب اب

تفگ ًاتیاهن و دیشک شتروص :هب

یجاح اب منک تبحص راذب -.

نتفگ یارب متشادن یزیچ عقاورد ؛ متفگن یزیچ .

و یفنم و تبثم یاه  ناجیه زا مدوب رُپ طقف نم

نآ رد یسک ار شلثم متسناد یم هک یقشع هتبلا

درادن ایرو هب تبسن ، ناتسرامیب .

هاگآدوخان نم یاه بل و تفرگ ار مناتسد لگهام

مه زا دنتفرگ هلصاف :

شمنیبب ماوخ .-یم

درشف ار مناتشگنا :

شاب هتشاد ربص . شینیب .-یم

یسک اهنت ؛ مدوب هدرک ربص همه زا رتشیب هک نم

مدوب نم ، ناتسرامیب نیا هب دوب هتسب لیخد .هک

نم و یمدمآ زور رد تعاس ود_هس یجاح ،

متفر یم زور رد تعاس !ود_هس

ایرو . یجاح اب منک یم تبحص . هرذگب هیمک راذب -

هزاجا ور رفن کی طقف . شخب وت ندروآ هزات ور
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هشاب ششیپ هک !یمند

رَپ روطچ اه هظحل نآ ملد هک دناد یم ادخ طقف

ِزیچ . شندرک سمل و ندید یارب دوب هدیشک

مدروخ ناکت  ناکت ، یبات یب اب اما متفگن یرگید .

؟ دنتشذگ یم رگم اه هظحل

دش،اب هک قفوم و دنک مفقوتم درک یعس لگهام

یب طقف متسناد یم هک یخرس یاه مشچ نآ

نکسا ار متروص یمدنک، ناش  یلکش نآ یباوخ

تفگ و درک :

منک یم شتسرد نم ؛ هظحل هی شاب مورآ -.

؛ یگشیمه ِلگهام نامه یمدش تشاد مکمک

،زا عقاوم رتشیب ،رد تیعطق و دیکأت هک ینامه

دوب شنحل ِناکرا نیرت  یلصا .

ربص رتشیب هب رگا هک ؛ دشاب هک مداد ناکت رس

مارآ و مدرک یم ربص دوب، نتفرگ مارآ و ندرک

یم افو شا  هدعو هب لگهام رگا طقف ، متفرگ یم

درک .

و تفر حِلا رد یاهراتسرپ وهب مداتسیا یا هشوگ

هلصاف ، تسد هب یشوگ ، لگهام و متخود مشچ دمآ

تدم زا رتشیب ، شتبیغ اما دش رود و تفرگ

یردق نآ ؛ دیشک ازارد هملا،هب کم کی ِلا مرن ِنامز

متفرگ میمصت ، ندنام اهنت اه هقیقد زا دعب هک
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و هتفرگ ار شا  هرامش یلاهک حرد و مور شلا بند

یداع مدرم نایم ، مداد یم شوگ دازآ یاه قوب هب

ادیپ یارب مدنادرگ یم مشچ اه، شوپ  دیفس و

شندرک .

زا لبق و مدش فقوتم داد، باوج هک ار مسامت

تفگ شدوخ ، مسرپب یلا وس :نآهک

باصعا یحارج شخب .-ایب

نم و درک عطق ار سامت و دادن یرگید حیضوت ،

هک یشخب ِندرک ادیپ یارب اهولبات ِنایم منامشچ

ووج سرپ اب ًاتیاهن و دمآرد شدرگ دوب،هب هتفگ

وهب دوب هتساوخ هک ییاج هب مدناسر ار مدوخ

دروم هقبطی رد روسناسآ یاهرد ِندش زاب ِضحم

رت فرط نآ مدق دنچ ار لگهام و یجاح رظن،

دندوب هملا کم حِلا رد هک مداد صیخشت .

هدز باتش و دنلب ، هظحل نآ ات هک ییاه مدق

واب متشادرب ددرم و هاتوک ار ناش  مدوب هتشادرب

مداتسیا یجاح و لگهام ،زا هاتوک ًاتبسن یا هلصاف .

هک درک هراشا ، داتفا نم هب هک لگهام ِمشچ

تحار میارب ًادبا ، شماجنا هک یراک مور؛ کیدزن

دوبن .
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یجاح اب هک مدوب هدرک ،تالش تدم نیا ِمامت رد

موشن مشچ رد مشچ ، نکمم یاج .ات

هناخ رد هک زور نامه دوب؛زا هچ مدرد مناد یمن

یبیرغ ِسح روج کی ، مدوب هدرک دادیب و داد ناش

ندش  هجاوم زا درک یم عنم ارم هک یسح ؛ متشاد

یجاح .اب

هک یا هلصاف ، مندیشک واب تفرگ ار متسد لگهام

و درب نیب زا ار شمدرک یم یط باذع اب متشاد
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درک تالیق یجاح ِهاگن اب نم هاگن ، هظحل نامه .

دعب و شتروص زا متفرگ ًاروف ار مهاگن اما نم

متفگ منحل نیرت  بذعم ،اب توکس یتاظحل :زا

نشور نوتمشچ -.

داد تبحم اراب مباوج :

نشور تلد و مشچ -.

هب یدایز ، اهزور نیا ِمامت رد . مدرک شهاگن هاتوک

لگهام زا هک هظحل نآ هچ دوب. هدمآ هار ملد

هچ و ناواب ِرازم رس دربب ارم مدوب هتساوخ

ایرو ِلیاسو ِنایم زا مدوب هدرک رارصا هک زورما

و دریگب ار شا هناخ ِدیلک دوب، یجاح ِدزن هک

ی هتساوخ نیا هک متسناد یم ،و دروایب میارب

و دیاین رد روج شقطنم یاهرتلیف اب دیاش مرخآ

ایرو؛ ِرانک منامب هارمه ِناونع هب نم هک دنکن لوبق

مدوب یضار مه شندید هقیقد دنچ هب نم اما

متفگ و متفرگ هبراک ار متراسج ِمامت یتقو :

شمنیبب دیاب ... ینعی . شمنیبب ماوخ یم .-نم

درک ،تالش لگهام و درک مهاگن صاخ یتلا ح اب

فرح هب مدوخ اما دهد هئارا یرتهب حیضوت هک

متفگ و مدمآ :

یم . میرادن مهاب یتبسن چیه اهام هک منود -یم

دیاش مه مندوب نیااج امش رظن زا هک منود
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ِدصق هتفگ نوتهب ایرو هک منود یم . هشاب هابتشا

ینعی ام... اما... هرادن ور هطبار نیا ندرک یدج

...نم

درک هلخادم لگهام :

هک هنیا ورس روظنم -...

نامیودره ، تفگ یناهگان هک هلمجیا اب اما یجاح

درک تکاس :ار

متفرگ هک ور شتسد دوب، رادیب هک یا هظحل -،

ات تفگ یم رتکد . تفگ ور شنامام ِمسا لوا

یباسح و تسرد ِساوح و شوه زور _ود یکی

یچ هنودن دیاش ، تساجک هنودن دیاش . هرادن

هسانشن تسرد ور شاه یرب و رود دیاش و هدش .

مدز شادص و ور شتسد متفرگ هک یا هظحل منم

تفگ ور شنامام مسا ،.

ِمغ ؛ مدرک هاگن شنامشچ درک،هب هک توکس

مهاگن . دوبن یلومعم ِمغ کی شنامشچ رد هتسشن

نامه و لگهام ِتروص یور مداد رُس دیدرت اراب

داد همادا یجاح  هظحل :

زاب هظحل هی ور شاه مشچ . شاهاب مدز فرح -

هگید ور، نم دید هک یا هظحل .زا تسب و درک

درواین ور شنامام ِمسا .

یب ار حیبست یاه هناد هک شناتشگنا دنت تکرح
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درک ترپ ار مساوح درک، یم ،در زکرمت یب و فده .

زاب ور شامشچ هن . مدوب شرس باال تعاس -هی

یلو . هدیباوخ تفگ یم راتسرپ دز. یفرح درک،هن

هک دیمهف یم ور؛ مادص دینش یم . دوبن باوخ

ماجنوا .

هب یتسد ، یجاح و مدرک شهاگن لصأتسم

دیشک شتروص :

زاب یرب وت دیاش . ششیپ ورب وت . ناجاباب -ورب

هنزب فرح دیاش ور؛ شامشچ .هنک

تفگ هلمجیا لگهام هب ور ، میوگب یزیچ مدمآ ات

درک نتفر ِدصق .و

تس حیلا هچ ًاقیقد حملا، متسناد یمن اما !نم

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هب مدوب هدنابسچ ار یلدنص هک دوب یتعاس کی

ژ یسکا ِکسام هک مدوب یتروص هب هریخ و تخت

درک یم غیرد نم زا ار شا  یگرزب ِشخب .ن،

چیه و متسد نایم مدوب هتفرگ ار شناتشگنا

شیاه کلپ ، مدوب هدمآ یتقو .زا متفگ یمن یزیچ

دح نآ ات ارچ مناد یمن نم، و دوب هدرکن زاب ار

بل یور تسشن یمن هملکیا چیه هک مدوب هکوش

مک ِندرشف زج هب مه مناتشگنا زا یتح . میاه

دمآ یمنرب یرتشیب راک ، شیاه  تشگنا ِناج .

کشا دمآ، یمرب متسد زا یتسرد هب هک یراک اهنت

متخیر یم کشا ادص یب نیاراب، هتبلا دوب. نتخیر

و نتشگرب رکُش؛ و قوش ِرس زا ییاهروج کی و

نم وحِلا دوبن یتمعن مک شا،  هرابود ِنتشاد ،

ِمامت یوزرآ نیرت  گرزب هک یسک حِلا هب هیبش

دشلب هدش هدروآرب شا،  یگدنز .

ما یناشیپ و متفرگ شا  هتسب یاه کلپ زا ار مهاگن

دلب یرازگرکش هچره و متشاذگ شدعاس یور ار

مدرک یراج میاه بل یور راو همزمز ، مدوب .
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دوش یم دندیسرپ یم نم زا رگا نیا، زا لبق ات

تسناد یگدنز درف نیرت زیزع ، هدماین ار یسک ،

اما دوب؛ هناعطاق "هن" کی مرظن و مدیدنخ یم

دنک ور و ریز ارم یاهرواب هک دوب هدمآ ایرو .

سح هک مبلق رد دوب هدرک زاب اج یردق هب هدماین

نم هک تس  یسح ، یلصا ِنتشاد تسود مدرک یم

یمهافت ءوس ، رگید ِتاساسحا مامت و مراد وا هب

دنا هدوبن رتشیب .

و میاه  کشا اب مدوب هدرک سیخ ار شدعاس

ناکت هک ار تیعضو نآ منک مامت متشاد میمصت

عمج ار مساوح ، مناتشگنا ریز شناتشگنا ندروخ

درک .

زا متشادرب ار متسد و مدرک دنلب مرسار ًاروف

شناتشگنا ِحضاو تکرح ندید واب شتسد یور ،

ندرک هفاضا نابرض هب درک عورش مبلق .

هک یا هظحل و شتروص یور دروخ رُس مهاگن

یردق ،هب مدید مه ار شیاه کلپ ندروخ  ناکت

ِرس و مدش دنلب هتساوخان هک مدش هدز ناجیه

مداتسیا میاج .

شیاه کلپ دنک زاب تشاد یعس ؛ مدرک یمن هابتشا

مژه ِددعتم ندروخ ناکت هک هظحل نامه ارو

شمان و مدرک زاب نابز هرخ ،باال مدید ار شیاه
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تسشن میاه بل یور .

ار شکسام و ما یلدنص یور متسشن ًاروف

یزیچ تساوخ رگا دوب هتفگ راتسرپ ؛ متشادرب

منک ادج ار کسام هقیقد دنچ ات مناوت یم ، دیوگب

و دیما رپ مهاگن ، شمتشادرب هک هظحل نآ نم و

دش هباجاج شیاه بل مشچاهو ِنایم ، رظتنم .

ما هچاپ  تسد ِهاگن و مدوب شتروص ِگنتلد ردقچ

زکرمت شیاه کلپ تکرح یور تسناد یمن هظحل نآ

بات یگنتلد ،ایاب دزودب هاگن شیاه بل دنک،هب

شا  ینیب ِمرف  شوخ ِسوق یور دروخب .

یلاهک حرد و شتروص یور مدناشن ار مناتشگنا

اب مدرک یم شزاون مناتشگنا رانک اراب شا  هنوگ

متفگ هدزما ناجیه ِنحل :

ور؟ مادص یونش یم ورس. منم ! ایرو -

دندش زاب همین ، هنارصم تالش نآ زا دعب شیاه کلپ

شیاه بل تکرح . دنداتفا مه یور هرابود ،و

دشن دیلوت اما ییادص درک. دوخ هجوتم ار مهاگن .

دندوب گنر یب و کشخ شیاه .بل

و مدرک رت عیرس ار شا  هنوگ یور مناتشگنا تکرح

هک دندوب هتفگ ار. شمان مدز ادص ، رگید راب

زور دنچ ات تعاس دنچ نیب تسا نکمم

نآ رگا دوب ایند وهَت دشاب هتشاد یشومارف
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تخانش یمن ارم هظحل .
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زور دنچ نیا ارم؛ دسانشب تساوخ یم ملد

هک میارب دوب هتشذگ تخس یردق نآ شنتشادن

تشادن ار شا  شومارف ِتقاط رگید .ملد

هک یناج یب ِتوص و شیاه بل ِندروخ  ناکت اب

ار مشوگ و مدرب رت کیدزن ار مرس درک، دیلوت

شزادرپ ار تفگ هک هملکیا اما متفرگ شبل ِرانک
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مدرکن .

ِفرط ود طایتحااب ار مناتشگنا و مدش رود

دنچ و نیدنچ منازرل یادص واب متفرگ شتروص

مدز شیادص هبترم .

و دنتفرگ هلصاف لبق زا رتشیب نیاراب شیاه کلپ

نیرت  گنشق ، تسشن شهاگن رد مهاگن هک یا هظحل

دش زیررس مبلق هب ایند یاه سح .

کلپ هک دوب صخشم . تباث و دوب جیگ شهاگن

ِلوق وهب هتشاد هگن زاب یتخس هب ار شیاه

اما تشادن ناکم و نامز هب یهاگآ ، شراتسرپ

یکی نم هب تبسن هک تساوخ یم ملد بیجع ،

دشاب هتشاد یهاگآ .

و مدرکن شتیذا ، داتفا مه یور هک شیاه کلپ

هک هن رگم . شمان ِندز ادص زا مدیشک تسد

؟ دوب هدیرفآ راظتنا و ندرک ربص یارب ارم ادخ

نآ ؛ مدرک یم ربص ، ممشچ یور مه رگید زور دنچ

بل ِنایم زا "،"واو"و"ر"ار نیس " هک یردق

مریگب هزات یناج و مونشب شیاه .

هک ژن یسکا ِکسام ِتمس هب تفر متسد

بل ندروخ  ناکت اب اما یلبق یاج ِرس شمنادرگرب

شیادا حضاو ًاتبسن نیاراب هک هملکیا و شیاه

دنام تکرح یب هار، ی همین رد متسد درک، .
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شیاه بل اما دوب هتشاد هگن هتسب ار شیاه کلپ

تدش هب هک ییادص واب دندروخ ناکت مه زاب

تفگ دوب، شخراد و طخ :

؟ یدموا -

شا  هتفرگ هلصاف یاه بل هب مدرک هاگن بجعتم .

نیاحلا یمدنک،اب ریس یملا ع هچ رد متسناد یمن

متفگ هدز باتش :

؟ مزیزع مناج ؟ ایرو مناج -

هک تفگ هملکیا و دندروخ ناکت شیاه بل مه زاب

شتسد و مدرک اهر ار کسام . دوبن حضاو میارب

مدرشف ار شناتشگنا هک نیمه و متفرگ ،ار

شیاه کلپ ِندرک زاب یارب یش تال رگید یلاهک حرد

تفگ درک، یمن :

ورس؟ یدموا -

شنابز زا ممان ِندینش .اب داتسیا یشوخ زا مبلق

و مدرک شزاون ار شا  هنوگ . دنداد نم هب ار ایند

متفگ :

متشیپ . مقشع ماجنیا -.

عورش ، زوردنچ نیا مامت ِتداع هب منامشچ و

ندیراب هب دندرک .

یرتشیب ِزیچ ، شیاه بل هب مدنام هریخ هچره

دوب هتفرگ مارآ ، مباوج ِندینش اب راگنا . تفگن .
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ار شناتشگنا وهن درک زاب ار شیاه کلپ هن رگید

نامه و دیسرپ هک هلمجیا نامه اب اما داد. ناکت

اه تعاس ی هناهب ، تسشن شیاه بل یور هک یمان

درک روج ارم یشوخلد .

مناتشگنا و شتروص یور مدنادرگرب ار کسام

دندرک تکرح شتروص و تسد یور راو، شزاون .

و لا حشوخ نم. هب دوب هتشگرب یتخب  شوخ

نیرت  تخب  شوخ اه؛ هظحل نآ رد مدوب تخبشوخ

ایند ِورس .

مهد لصف نایاپ **

یعم _ال قیاقش #

نیتوکین #
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مهدزای لصف ""

یجاح هک میدوب هدشن جراخ ناتسرامیب زا زونه

تفگ ایرو هب :ور

دنچ هی هنک.ات هدامآ ور تقاتا متفگ نامحر -هب

یش یم اپرس یاپرس هگید ینک تحارتسا یزور

ناجاباب .

یم ایرو، ِتروص هب مداد ار مهاگن برطضم

هک تفگ ار ینامه و تسیچ شفرح متسناد

متشاد ار شراظتنا :

مدوخ ی هنوخ .-یممر

هب دعب و مدرک هاگن یجاح بجعتم ِنامشچ هب

دوب هداتسیا رترود هک لگهام ِتوافت یب ِتروص .

ِضحم رابود یکی_ زج ایرو، ِندمآ شوه هب زا دعب

زورما دوب. هدماین ناتسرامیب نم،هب هب ندزرس

ار صیخرت یاهراک هک دوب هدمآ یجاح هارمه مه

شتروص هب مهاگن ، یجاح یادص .اب دهد ماجنا
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تشگرب :

ایب؛هی هشیمه یارب هک یمنمگ ؟ ناجاباب ارچ -

حتلا ات یزور دنچ ...

درک عطق ار شا هلمج ایرو، کالهفی ِنحل :

هبوخ .-حملا

؛ دیایب هاتوک یجاح تساوخ یم ملد هظحل نآ

شداهنشیپ ، فراعت ِرس زا ایرو متسناد یم هکارچ

زور،هب دنچ نیا ،رد یفرط وزا یمندنک در ار

هک یردق نآ دوب؛ هدش  هلصوح مک و یبصع تدش

ِشنکاو ، یجاح ِندرک رارصا رتشیب متسناد یم

چیه نیاحلا .اب تشاد دهاوخ یپ رد ار شدنت

عضوم رد لگهام لثم مه نم و مدرکن یا هلخادم

ِهاگن هک یجاح و متفر ورف یفرط یب و توکس

دوب هدنام تباث ایرو ِتروص یور شتدم ،وطالین

تفگ یلیم یب واب درک زاب بل هرخ :باال

تدوخ ی هنوخ میرب سپ ! ناجاباب یتحار روطره -.

تفلا خم یارب تشاد یزیچ مه نیاراب اما ایرو

ندرک :

یممر مدوخ -.

تفگ نم هب ور هلصاف :وبال

ورس ریگب نیشام .-هی

مبیج ِلخاد ِیشوگ ِتمس هب دنتفر ددرم مناتشگنا
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تفگ یجاح :و

تسه هک نیشام -.

نم ِتمس هب هک یهاگن واب دماین هاتوک اما ایرو

منک هلجع هک مدنامهف درک، هناور .

ار ما یشوگ ی هحفص و مداتسرف نوریب ار مسفن

یلاهک حرد و دمآ کیدزن لگهام . مدرک نشور

تفگ دوب، هتفرگ متمس هب ار شچییوس :

تسه نیشام -.

اما میورب وا نیشام اب هک دوب نیا شروظنم

و دوب هدمآ شوه هب پچ هدندی ایرو،زا

تفگ هناتسودِریغ :

نونمم یلیخ -.

هک تس مجالیت زا عنام مروضح مدرک سح

یب سپ دراد، ار ناش  ندرک ناونع ِدصق یجاح

ماجنا ار یراک نامه اما متفرگ هلصاف ، فرح

متسناد یم هک ارچ دوب؛ هتساوخ ایرو هک مداد

تسین مه رارق و درادن ار ندش لطعم ی هلصوح

ینیشام و مدش نشیکیلپا ِدراو سپ . دیایب هاتوک

هلصاف نامه وزا متفرگ شا هناخ ِدصقم ،هب

یجاح . مدرک مرگ یشوگ مرساراب یقیاقد

هتشگرب ًاددجم لگهام و تفگ یم یزیچ تشاد

طقف نییاپ یرس ایرو،اب و شا  یلبق یاجِرس دوب
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تفگ یمن یزیچ چیه و دوب هدرک توکس .

یعم ال قیاقش #
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هب تبسن زور، دنچ نیا ِمامت رد یجاح عضوم

دناد یم ادخ و ییوجلد و دوب ینابرهم طقف ایرو

روضح وا یتقو هک تشذگ یم ایرو ِرس رد هچ

ریگ هناهب و هلصوح یب و کالهف دح نآ ،ات تشاد

.یمدش
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یاهاج هب راک ات دسرب رتدوز نیشام مدرک اعد

هک ینیشام ِدنک ِتکرح ربص، یب و دشکن کیراب

ار درک یم تکرح نام  نشیکول ِتمس هب تشاد

مدرک لا .بند

ار متشاد هدننار ِبناج زا هک یسامت دعب، یقیاقد

ایرو ِغارس متفر ، هتساوخ ادخ وزا مداد باوج

متفگ :و

دیسر نیشام -.

هب یتح یبنآهک و دش دنلب شیاج زا هلمجما اب

درک یظفاحادخ یرسرس دنک، هاگن یجاح ِتروص

دوب هتفرگ هلصاف ، میایب مدوخ هب .وات

هب متخود و شیاه مدق زا متفرگ ار مهاگن

میاه هملک ، هظحل نآ . یجاح ی هدنامرد ِتروص

یارب متشادن هلمجیا چیه و دندوب هدش یراوتم

یتخس وهب متخادنا نییاپ ار مرس . ندرک ناونع

متفگ :

هزاجااب -.

یباوج ات مداتسیا رظتنم فیلکت بال شدعب و

تفگ یجاح و مونشب :

دینزب گنز دموا شیپ یلکشم -.

ناکت رس . تشاد یتیاضران یوب گنرو ًامامت شنحل

ِتروص یور دروخ رُس مهاگن اج نامه وزا مداد
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متفگ و لگهام :

ظفاحادخ -.

ایرو ِتمس هب مدیود نم، و داد ناکت میارب یرس

تفر یم یجورخ ِرد ِتمس هب هلجع اب تشاد .هک

حِلا ورد متفرگ ار شیوزاب ، میدش هک مدق مه

متفگ ندز سفن  سفن :

تفگن رتکد هگم یمیر؟ هار دنت ردقنا ارچ سپ -...

درک عطق ار متبحص :

ورس مبوخ -.

یرگید زیچ و مدرک هاگن شخر مین هب لصأتسم

ِنایم ار مهاگن ، ناتسرامیب زا جورخ واب متفگن

هک ینیشام ِتاصخشم ِندرک ادیپ یارب اه، نیشام

مدنادرگ دوب، هداد ناشن نیشکیلپا .

هدرک کراپ ناتسرامیب یدورو زا رت فرط نآ یمک

ایرو ِندش راوس یارب ار ورد متفر کیدزن دوب.

اج شرانک ، تسشن هک نآ زا دعب و مدرک زاب

مداد ار هدننار لا وس باوج و متفرگ .

ِهاگ هیکت هب هک یرس ایرو،اب ، ریسم ِلوط مامت

و تسب ار شیاه کلپ دوب، هداد شا  هیکت یلدنص

مدش یم نارگن متشاد مکمک اما نم . تفگن یزیچ

یاهزور . تسین یگشیمه یایرو ایرو، نیا نآهک زا

ِطیارش هب مدوب هداد تبسن ار شیاه  یقلُخدب لوا
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تفر یم دوبهب هب ور هچره شلا ح اما ؛ هدمآ شیپ

هک مدرک یم کرد . دوبن شقلُخ ِدوبهب زا یربخ ،

رب عالهو اما هتشاذگ رس ِتشپ ار یتخس ِطیارش

هدش ضوع مه شهاگن یمندش، بوخ هک یقلُخ

درک؛ یم مبرطضم هک دوب یزیچ نآ نیا و دوب

لبق زا رت دنمتردق شهاگن ی هتسکش یاهراصح

بیجع و تخس شهاگن یردق نآ و دندوب هتشگرب

داتفا یمن قافتا ، ذوفن هک دوب هدش .

یعم ال قیاقش #
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رد ِتمس هب مدرک دنت مدق ، روسناسآ زا جورخ اب

یرد هدننکزاب ِدیلک ِلا بند هب حیلاهک ورد یدورو ،

لداعت مدع هجوتم نآ کی ، مدوب دیلک هتسد نایم

برطضم . مداتسیا میاج ِرس رایشوه و مدش ایرو

مدیسرپ و مدرک شهاگن هدیسرت :و

؟ یاوخ یم کمک -

رد شنابز ِدرو هک دش مبیصن هلمجیا نامه اما

دوب زور دنچ :نیا

ورس مبوخ -.

هک یدیلک نیمود و رد تمس هب متشگرب یضاران

هب مدیخرچ ًاروف درک. زاب ار ،رد مدرک شناحتما

یم ؛ شیاه مدق یور تسشن مهاگن و ایرو ِفرط

مدید شنتفر هار یوگلا رد یرییغت رگا متساوخ ،

دراو ، یلداعتمان ِتکرح چیه یب اما منابنجب تسد

دش هناخ .

زا مهاگن و متسب ار ،رد ورهار هب شدورو اب

رانک داتسیا . درکن غیرد شیاه مدق ِندرک زیلا نآ

مداتسیا شکیدزن و متفر طایتحا نم،اب و هپاناک .

تفگ نم زا رتدوز هک میوگب یزیچ متساوخ :یم

مامح مرب دیاب -.

تفلا خم و یمدنک ار شدوخ ِراک متسناد ،یم

زا دعب ووا مداد ناکت رس سپ . درادن یا هدیاف
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شقاتا ِتمس ،هب شدناخرچ هناخ رد هک یهاگن

شقاتا دراو و مدرک تکرح شرس ِتشپ . تفر

یاه  سابل یور دنام اج شهاگن هک مدید . مدش

هب هک تسناد یم . تخت یور هدشی وپال شخپ

شیارب مدوب هتفگ ما؛ هدمآ .نیااج

یاه  همکد غارس دنتفر شناتشگنا و تفگن یزیچ

تمس هب درک تکرح حلا نامه ورد شنهاریپ

دوب هتسب ار ،رد میایب مدوخ هب وات مامح .

هب مدرک عورش ،و هدافتسا هدمآ  شیپ ِتصرف زا

شترش یت ندز ات حِلا رد اه. سابل ندرک عمج

دش دنلب مامح زا شارت  شیر یادص هک مدوب .

متشگرب ، شدعب و مدرک هاگن مامح رد هب یا هظحل

یم مه یور ار هدش ات یاه  سابل متشاد . مراک هب

یادص ندینش و مامح رد ِندشزاب اب هک مدیچ

مدیشک راک زا تسد ایرو، :

ورس هظحل هی .-ایب

واب مدرک تکرح شفرط وهب میاج زا مدش دنلب

ابباال هک شمدید رد، ِبوچراهچ رد نتفرگ رارق

تسا هداتسیا ، تسد هب شارت  شیر و هنهرب هنتی

مامح ِنایم .

دیسرپ ، مدرک شهاگن هک یلا :وس

؟ ینزب ور ماهوم ینوت -یم
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شیاهوم هب متخود و مدیشک باال ًاروف ار مهاگن

مدیسرپ دیدرت :واب

ور؟ تاهوم -

نایم دیشک ار شدازآ ِتسد ِناتشگنا ملا وس اب

باالو نامه دنام مهاگن داد. ناکت رس و شیاهوم

مدیسرپ :

ارچ؟ -

شارت  شیر هب هراشا واب درک ادج ار شناتشگنا

دیسرپ ، نداد باوج یاج :هب

؟ ینوت -یم

هباجاج یراب دنچ شیاهوم مشچاهو ِنایم مهاگن

بل هک متشاذگ باوج یب ار شلا وس ردق نآ و دش

تفگ و درک زاب حیضوت :هب

کالهف هراد مه نوش  یدنلب . متفرگ ناتسرامیب یوب -

یمهنک .ما

یعم ال قیاقش #
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اب اما ارم درکن عناق نانچ نآ داد، هک یباوج

ِنایم رد ناتشگنا ِیپرد یپ و کالهف تکرح

اب تسا هدرک یظفاحادخ هک تفگ یم شیاهوم

اهوم !نیا

یم سح . شارت  شیر هب متخود هرخ ارباال مهاگن

 تسد شدوخ هدش روطره ، منکن لوبق رگا مدرک

مدیسرپ دوش. یم :هبراک

؟ هشاب هتشادن یررض -

درک مخا :

؟ یررض -هچ

ًاهاگ و دایز شتباب میاه  ینارگن هک متسناد یم

مدآ ؛ دوبن مدوخ تسد اما هدشدنا یقطنمریغ

یم یزیچ ای یسک نداد  تسد زا ِزرم ات یتقو

ینارگن و شناج هب تسشن یم سرت ، تفر ،

دوب سرت نیا ِدومن نیرت  کچوک .
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مداد حیضوت هتسکش واپ تسد :

ششزرل ... ترس یارب ... منود یمن -...

دنتسشن شناتشگنا و درک مهاگن هیفسردنا  لقاع

شارت  شیر و دیشک شیپ ار متسد . مدعاس یور

تفگ و مناتشگنا ِنایم تشاذگ :ار

نزب -.

هدش زیر ِنامشچ و هدرشف مه یور ییاه بل اب

نت هب هک ینیج نامه ووا،اب مدرک شهاگن

شیاهراتفر . مامح ِیلدنص یور تسشن ، تشاد

ماجنا لمع رد دنتشاذگ یم ارم هک دندوب یروط

 تشپ و مدیشوپ ار اه ییاپمد ، دیدرت هدش.اب

هریخ ، تکرح یب و فرح یب و متفرگ رارق شرس

تفگ هک مدوب شیاهوم :هب

نزب هت .-زا

رد یردق نآ تدم نیا . مداد تروق ار مناهد ِبآ

هک مدوب هتفرگ رارق هدیچیپ و تخس طیارش

یاهوم ِنایم شنتفرگ و شارت  شیر ندرک نشور

دشابن یزیچ چیه ناش بقلا ایرو،رد .

 شیر ِندرک  نشور واب مداتسرف نوریب ار مسفن

لبق زا رتشیب ششاعترا ِرثا رد مناتشگنا ، شارت

دمآ باال متسد ، تفرگ نییاپ هک ار شرس . دندیزرل

شیاهوم ِنایم تسشن شارت  شیر .و
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یاهوم ِنایم ، دیفس ِضیرع ِطخ کی دعب، یتاظحل

ِنایم هتسشن وم، ِرات یتشم و دوب شهایس

نم ِناتشگنا .

تفرگ هیرگما ارچ هک مدیمهفن ، تکرح نیمود اب

ادصورس یب میاه  کشا ، مدیدج ِتداع مسر ،وهب

ِمیمصت نیا اب راگنا . میاه  هنوگ یور دندش یراج

وا اب هطبار رد یزیچ هک مدوب هدش نئمطم ایرو ،

و قلُخ رییغت زا راک . تسین شیاجرس

یم مرواب تشاد دوب، هتشذگ هاگن ِندشرادراصح

هدمآ شوه وهب هدرک زاب مشچ هک ییایرو ،دش

تس  یرگید یایرو .

رت تابثاب هک متشاذگ شا  هناشرس یور ار متسد

اب رگید ِمین و دوب ساط شرس زا یمین . متسیاب

تمس هب  مدرک تیاده ار شارت  شیر . دنلب ییاهوم

لبق زا رت تدش رُپ اه کشا و رگید ی همین ،نآ

دنتفرگ هار میاه  هنوگ یور .

یعم ال قیاقش #
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هک رابره یمندش؛ یداع میارب شدیدج هرهچی

دیزرل یم یبیجع روج کی ملد ، مدرک یم شهاگن .

و متخود مشچ شیاذغ هراک  همین ِباقشب هب

مدیسرپ :

؟ یروخ یمن هگید -

هن هک تخادنا .رسباال

هب هراشااب هک فورظ ِندرک عمج یارب مدش دنلب

دیسرپ مباقشب :

؟ یدروخن ور تاذغ ارچ -

متفگ و مداد ما هدروخن  تسد یاذغ هب ار مهاگن :

مرادن لیم -.

هک یهاگن نامه ؛ دنادرگ متروص رد ار شهاگن

متشادن ار شندید ِلد رگید .

رارف هب واپ مرادرب ار اه باقشب متساوخ یم

واب دنتسشن متسد یور شناتشگنا هک مراذگب
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راداو درک، دراو متسد هب هک یراد  تهج یورین

شلباقم نداتسیا و رتناک ِندز رود هب مدش .

ِریز نم، و دوب مندرک هاگن حِلا ،رد فرح یب

رس نییاپ هب مهاگن هک مدرواین بات شهاگن

هک یترش یت ِمهرد ِطوطخ یور تسشن و دروخ

تشاد نت .هب

دز میادص :

ورس -.

دیزرل .ملد

دیسرپ شمتشاذگ هک باوج :یب

؟ ینک یمن ماگن ارچ -

 هیناث نام هاگن و مدیشک ارباال مهاگن یتخبدب اب

رد هک نآهچ هب مدرک .تالش دروخرُب مه اهاب

اما منک ادیپ یسرتسد دوب هتفهن شنامشچ

دندوب ذوفن ِلباقریغ و تخس اهراصح .

رگید راب درک، ترپ ار مساوح شیاه بل تکرح

هرابود هک یبلق نیاراب،اب نم ،و دناوخ ار ممان

ار شباوج دوب، هتفرگ رس زا ار ندیپت یتحاراناب

مداد :

؟ مناج -

هک یتسد اما تفگن یزیچ ، مدنام رظتنم هچره

هب وات تفرگ ارباال دوب شناتشگنا ِنایم زونه
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دوب هدناشن مناتشگنا رس ار اه هسوب ، میایب مدوخ .

دلوتم نم رد دیدج یدرد یمدز، هک یا هسوب ره

ار مسفن هک تفرگ یم اپ یروط ، هدماین و یمدش

دروآ یم .دنب

درد هک هظحل نآ و دوب ایرو یاه بل لفق مهاگن ،

بقع ًاروف ار متسد ، تفرگ ار مدوجو ِمامت

مدرک هاگن شیاه مشچ ،هب نئمطمان و مدیشک .

مادک چیه اما میاه بل ِتشپ ات دندمآ یم اه، فرح

هلمجاه ورد هتفرن شیپ هملک ِدیلوت ی هلحرم ات

ِراتفرگ مه نم راگنا مناد؛ یم هچ . دنتسشن یمن

مدوب راصح .

دیشخبب ورس... دیشخبب -.

ِخیم مهاگن ایرو، ِنابز زا یهاوخ رذع ِندینش اب

درک رارکت . دندش شیاه :بل

دیشخبب -.

دتفیب قافتا نم ِرس رد یشزادرپ دهاوخب ،وات

ِفرط هب ارم دیشک . دندیچیپ منت ِرود شناتسد

شهاگن مغهدز، داد. یاج ششوغآ ورد شدوخ

هلا چم ار ملد بوخ یتقو و متروص رد دنادرگ ار

تکرح یب و مندرگ ِنایم ییاج درب ار شرس درک،

دنام .

الت کشم شندمآ شوه هب اب مدوب هدرک رکف ارچ
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یم رارف و ناش لوک یور دنراذگ یم ار ناش مد

؟ دننک

تشپ متشاذگ و مدرک دنلب ، طایتحااب ار متسد

یم ار مناتشگنا شا،  یرتم  یلیم ود یاهوم . شرس

شمان و مداد ناکت ار میاه بل یتخس هب . دندرزآ

متفرگن یباوج اما مدز ادص .ار

دندوب هبیرغ مناتشگنا اب شیاهوم خیلا ِیاج .

ادص ار شمان رگید ِراب و مدیشک سپ ار متسد

تفگ هک مدینش و مدز :

یمدآ مباوخ . میباوخب میرب -.

تفر یم هرفط تشاد . متسب درد اراب میاه کلپ

نداد  باوج .زا

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ایسناتروه :

#406

قاتا هب متفر تسار کی ، تکرش هب مدورو اب

و راک هب متشگ  یمرب دیاب دوب هدش روطره . شرآ

لماش شرآ فطل ، هشیمه لثم هک مدوب راودیما

مریگب رس زا ار مراک دراذگب و دوش .حملا

ییور  شوخ واب دش دنلب شیاج زا مندید اب

تفگ :

؟ تخرد ِمناخ االِت وحا . هدموا یک نیبب -هبهب.

نایم ار دوب هدرک زارد متمس هب هک یتسد

مدناشن یدنخبل ، یتخس وهب مدرشف مناتشگنا

نیا ِزور حلاو ،اب دنخبل هک میاه بل یور

درک یم یگبیرغ یدایز ، میاهزور .

دیسرپ و نتسشن هب درک متوعد :

؟ یروخ یم یچ -

شوخ اج یردق نآ ضغب عقاورد ؛ متشادن لیم

زا یرگید ِزیچ چیه هک نم یولگ رد دوب هدرک

تفر یمن نییاپ میولگ .
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متفگ :

نونمم ؛ مروخ یمن یزیچ -.

درک گنررپ ، شرآ هاگن رد ار ینارگن ِگنر هلمجما :

ورس؟ تدوخ اب ینک یم یچراک یراد -

ایند اما مدرک یمن مدوخ اب یراک چیه نم هک ادخب

تشادن یکی نم اب یراگزاس ِرس ،.

و منک لداعتم ار طیارش ات مدز یرگید دنخبل

متفگ :

مدروخ هناحبص هزات -.

دیسرپ و دناخرچ متروص رد دیدرت اراب شهاگن :

؟ هروطچ ایرو -

دش هدرشف مه یور میاه بل عمج،و مدنخبل .

ایند راک نیرت  تخس دوب هدش ایرو زا ندز  فرح

متفگ و مدرک افتکا ترپ یباوج نم،هب یارب :

هبوخ -!

مدیسرپ هلصاف :وبال

؟ شرآ راکرس مدرگرب منوت یم -نم

درک مخا :

؟ ینوتن ارچ -

مدروآ نابز هب ار تقیقح :

نم لثم ییورین هک منود یم . نکن یتسیابردور -

هگا یراد قح ، تیزم ات هرسدرد تارب رتشیب
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تارب هگید هک یاوخب ...

تسشن متبحص ِنایم :

ِرس زا تدم نیا ور؛ اه ترپو ترچ نیا نک مومت -

همه یارب لکشم . یتفرگن یصخرم هک یشوخلد

یمدآ شیپ .

هب متخود و شتروص زا متفرگ ار مهاگن

داد همادا شرآ و مناتشگنا :

ال هگا ، تراک ِرس درگرب یتساوخ هک تقوره -زا

مه هگید زور _ود یکی همز ...

مدرک عطق ار شیاه هلمج هک مدوب نم :نیاراب

هتفه رخآ ،ات یدب هزاجا رگا متساوخ یم عقاورد -

تدم وطالین ور ایرو منوت یمن منک. راک هنوخ وت

لثم هراد شیمسج طیارش هک هتسرد . مراذب اهنت

هدش هدند هی یلیخ اهزور نیا اما یمهش لبق

ات طقف ، شدوخ تسد هدب راک مسرت یم . شرآ

ایرو راک. یاپ منیشب یممد لوق یلو ، هتفه رخآ

هباوخ زور لوط ِرتشیب .

داد ناکت :رس

نوچ نک گنهامه لگهام اب طقف ؛ هرادن یلا کشا -

هدوب نوا تسد ینوکسم یاه ورپژه تدم .نیا

مدز کلپ :

نونمم . هشاب -.



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مسرپب سیلا زا حیلا هک داتفا مدای هزات :و

؟ هروطچ -سیلا

ِرابخا لقادح هک مدرک رکش ار ادخ شباوج اب

هک نآ زادعب و دنا هدننک  مرگلد و بوخ ، فرط نیا

یظفاحادخ ، مدرک تبحص شرآ اب هاتوک یقیاقد

لگهام ِقاتا ِغارس متفر و مدرک .

*

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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و متشاذگ شصوصخم ِفیک ِلخاد ار پات پل

تفگ لگهام :

ولج یلک ، یدب لیوحت هتفه ِرخآ ات هگا ور نیمه -

میتفا .یم

دیسرپ ًامتح،ووا هک مداد ناکت :رس
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؟ هفیدر زیچ همه -

ِنایم مدوب ددرم . شنامشچ هب متخود ار مهاگن

تفگ شدوخ هک یا هظحل و ندیسرپن و ندیسرپ :

؟ یگب یاوخ یم یزیچ -

متفگ و مدز ایرد هب ار :ملد

داتفا ایرو یارب قافتا نیا هک یبش نوا بش، نوا -،

اج؟ نومه یدوب تدوخ وت

تفگ ریخأت واب درک مخا :

؟ روطچ . مدوب -

مدیسرپ ددرم و متفرگ یزاب هب ار مراولش ِپاز :

قافتا زا مروظنم ؟ داتفین یا هگید ِقافتا بش نوا -

؟ هزیرب مهب ور ایرو هک دشن یزیچ هک هنیا

ِتاملک مدرک یعس نم، و درک مهاگن توکس رد

مریگب هبراک مروظنم ِندناسر یارب ار یرتهب :

مهب یروج هی اهزور نیا مگب؛ دیاب روطچ منود یمن -

چیه مه شدوخ . هدوبن تقو چیه هک تس  هتخیر

اضر نیاهک ای هدش یچ هک یمنهنز نیا زا یفرح

ور نم هنوسرت یم هک هدش یروط هی یلو . هرصقم .

هتفگن نم یارب هک دشن یزیچ ، یدوب نوااج وت

؟ شیشاب

مداد همادا لا صیتسااب :

مهب یلکش نیا داوخب هک یزیچ ، یثیدح ، یفرح -
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؟ شتزیرب

توکس و دوب توکس نانچمه لگهام عضوم .

یارب ما هدرک ذاختا ار یتسرد شور متسناد یمن

ماک المات ایرو هک ییاجنآ زا یلو هن، ای ندیمهف

دنام یم هک یسک اهنت یمندز، فرح قافتا نیا زا

سب و دوب لگهام ، میارب .

و تشذگ نم ِبناج زا لباقتم ِتوکس اب یتاظحل

تفگ و درک زاب بل هک دوب لگهام ًاتیاهن :

ور نوشثحب و اوعد ، مشچ حاالهب ات هک تدوخ -

ننک یمن مه ِراب هک مک ؛ یدید .

نآ نیا ؛ مدوب هدیسرن ، متساوخ یم هک نآهچ هب

متشگ یم شلا بند هک دوبن یزیچ .

مدش دنلب میاج وزا مدیشک متروص هب یتسد .

متفگ و زیم یور زا متشادرب ار پات پل ِفیک :

هگید مرب نم یرادن یراک .-هگا

تفگ و داد ناکت رس ددرم :

شاب تدوخ بقارم -.

هریگتسد یور متسد و مداد ناکت رس ، دیلقت هب

میادص هک ار رد مدوب هدرکن زاب زونه اما تسشن

:دز

ورس؟ -

مدرک شهاگن یلا وس و شفرط هب مدیخرچ .
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هدید دایز هک دوبن یزیچ ، شلصأتسم ِتروص

یزیچ نیاهک زا درک منئمطم ، نیمه و شمشاب

دراد نتفگ یارب .

و شقاتا ِنایم مداتسیا و مدرک اهر ار هریگتسد

یوب و گنر هک ینحل واب درک زاب بل ، لگهام

تفگ ، تشاد یگدنامرد :

هگم اما دزن شهب یبوخ یاه  فرح بش نوا اضر -

نیلوا هدز؟ بوخ یاه  فرح هگید یاه  هعفد

تسین هک نوشراب .

داد همادا و میاهوربا ِنایم تسشن مخا :

هنیا هار نیرتهب ورس؛ مدرک رکف شهب یلیخ -نم

نیا الِت کشم اهو ثحب وت یتلا خد ووت، نم هک

میشاب هتشادن رفنود .

متفگ ًاروف و متفر رت کیدزن یمدق :

هب ماوخ یم طقف . تسین وت اب ملکشم هک -نم

یم باذع ؛ تسین بوخ شلا منک.ح کمک ایرو

هیلکش نیا منیب یم یتقو مشک .

داتسرف نوریب ار شسفن لگهام :

با یا هگید ِتقو ره زا رتشیب نوش  ثحب بش نوا -

زا ندز  فرح طقف ور ایرو هک ینود یم . تفرگ ال

یمهنک تحاران شردام .

تفگ لگهام و مدرک شهاگن برطضم :
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ییاهزیچ . ناواب هب عجار دز یدب یاه  فرح اضر -

نوشهب و نوش  نتفگ زا هنومیشپ مه شدوخ هک

یتح هک ساسا یب ِفرح تشم هی . هرادن یداقتعا

تساضر یلو ؛ تخیر مهب یروجدب مه ور یجاح

یمهگ دآ یمرد شنهد زا یچره . هگید !

*

یعم ال قیاقش #
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هدیشوپ ار ایرو مدش، هناخ دراو نآهک ِضحم هب

یور ، تسد هب یشوگ شا،  ینوریب یاه  سابل رد

مدید هپاناک .
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یشوگ ی هحفص زا ار شهاگن یا هظحل مدورو اب

،اب هظحل نامه نم، و تخود متروص وهب تفرگ

مدیسرپ دوب، منحل ِینشاچ هک یبجعت :

؟ یرب یاوخ یم ییاج -

برساال یباوج و تفرگ متروص زا ار شهاگن

داد ملیوحت :

مراد راک ییاج -.

ِلخاد ِلیاسو و پات پل ِفیک و مدش هلا دراو

متفگ و مدرک اهر زیم یور ار متسد :

دیابن تفگن رتکد هگم -...

هملک دنچ نامه اب تفر رد هروک :زا

یلکشم ؟ مبوخ ینیب یمن هگم ورس. هگید هسب -

تفگ رتکد " بش،هی ات حبص هک.زا مرادن "

ینک یم شرارکت مادم و تتسد یتفرگ .

داتسیا و دش دنلب :

سفن منوت یم مه . مبوخ نک. ماگن نم. مبوخ -

ما هظفاح ، هناتخبدب مه و یممر هار مه ، مشکب

هشاجرس .

مه یور مدرشف ار میاه بل و مدرک شهاگن روابان .

اما دوب ریگ هناهب و قلخدب زور، ود_هس نیا رد

نیا هداس، ی هلئسم کی ِرس هک دوب هدماین شیپ

دزادنیب هار دادیب و داد روط .
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شا هریخ دوبن ناشراک رد ندز کلپ هک ینامشچ اب

تفگ یبصع هک مدوب هدنام :

نکن هیرگ -.

رگم؟ مدرک یم متشاد هیرگ

ِیسیخ وزا مدیشک میاه کلپ یور ار متسد ِتشپ

مدرک بجعت منامشچ .

بقع هب ور یمدق ، هتساوخان دمآ، هک کیدزن

شهاگن درک. بلج ار شهجوت هک یراک . متشادرب

و تخود متروص هب فرح یب یتاظحل یارب ار

تفگ مالمی ینحل اب ًاتیاهن :

مشاب اهنت هک مراد زاین یزور دنچ هی نم ورس -.

ردقچ هک منک یم کرد ور. تینارگن منک یم کرد

یم تلهم زور دنچ هی یلو . ینوبرهم و موناخ

هک مرادن یلکشم چیه حملا. هبوخ ادخ هب . ماوخ

مرس طقف . متفگ یم وت هب لوا مشاب هتشاد رگا

"نیا یمیگ شا همه هک یرتکد هک یمهنک، درد

هیعیبط تفگ شدوخ ،" تفگن ور نوا و تفگ ور

مشاب هتشاد دردرس یتقو دنچ هنکمم .و

تفرگ ار متسد ودره :

و مبوخ ِبوخ و مرادن یلکشم چیه نیا، زج -هب

یشاب منارگن هک تسین الًالمز .صا

بل رگا هک مدرشف مه یور رتشیب ار میاه بل
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نآ ِراشف ِریز کش یب ، دنتفرگ یم هلصاف میاه

دوب جراخ ملمحت زا رگید هک یمغ زا مجح ،

و درک اهر ار مناتسد زا یکی . مدیشک یم دایرف

ما هنوگ یور دنتسشن شناتشگنا :

ورس؟ ینک یم هیرگ یروج نیا ارچ -

یب ِیکیرات رد مهاگن و مدادن ار شباوج مه زاب

یهایس زج و دروخ خرچ شهاگن ی هزادنا و دح

دشن مبیصن یرگید ِزیچ ، یهایس .و

بل دش ثعاب درک، دراو مکَف یور هک یراشف اب

 شزاون ار شناتشگنا نآهک ِضحم وهب منک زاب

مدرب بقع رس راجزنا ،اب دیشک متروص یور هنوگ .

و تخوس یم هنیسما ی هسفق نایم تشاد یزیچ

نیا رد متاساسحا یاپ هک مدوب راودیما نم،

نیا متساوخ یمن ؛ دشاب نایمرد یگتخوس

هک متساوخ یمن هظحل نآ رد ار. ییاذک ِتاساسحا

یم هک ادخ ؛هب متفر یم . مشاب هتشاد شتسود

مدرک یمن هاگن مه ار مرس  ِتشپ و متفر .

اراب شیادص و متشادرب بقع هب ور یدنلب ِمدق

مدینش یگف :کال

ورس؟ -
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رد اهزور و منامشچ هب دوب هدماین باوخ رگا

ِنوخلد رگا ، مدوب شندرک زاب مشچ ِراظتنا

بشو رگا ، دریگب هرابود یناج هک مدوب هدروخ

و دوب شتکرح ره هب مساوح یمشچراهچ زور،

طقف و طقف ، دیپت یم شیارب ینارگن اب ملد

اما ؛ تسا نایمرد قشع یاپ هک دوب نیا شتلع

هک .حاال دوبن لوبق ِلباق یتمیق ره ،هب قشع

هک یمدز،حاال فرح هک دوب،حاال هدش بوخ

نم و دهاوخ یمن ار مندوب تفگ یم ، تفر یم ،هار

شرانک برض و روز هب مهاوخب هک مدوبن یسک
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قشع مراذگب ار شمسا و منامب .

ردقچ نم رگم ؛ رگید تشاد یتیفرظ یمدآ ره

دوب نم یاج رگا یورس ره ؟ متشاد ناوتو بات ،

یسنج هچ زا نم رگم درم! یم نافوط نیا رد

وربَا هب مخ تلا، یبدع ِمغ نیا ریز هک مدوب

؟ مرواین

نآ زا مدوب رفنتم . متروص یور مدیشک ار متسد

حِلا هب یرکف دیاب و منک هیرگ طیارش نآ رد هک

مدرک یم هاگآدوخان ِنتخیر کشا .نیا

یتقو دشاب شزرل یب و فاص میادص مدرک یعس

متفگ :

هبوخ حتلا هک رکشورادخ -.

چیه تقو چیه نم، و دز میادص روابان مه زاب

دای ار ندرکرهق هک دوب هدیشکن مزانار یسک

و فیک ِغارس متفر زیمآ  تملا سم سپ ؛ مریگب

متفگ و ملیاسو :

نم .-یممر

هب ارم درک وتالش تفرگ تشپ زا ار میوزاب

و مدرکن یتمواقم . دناخرچب شدوخ ِتمس

هاگن هک مدرکن اما شهاگن . شفرط هب مدیخرچ

تسکش یم ار مبلق ، شندرک .

درک زاب حیضوت هب :بل



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

بوخ ورس.حملا مرادن ور تندرک تیذا دصق -

لح ِتباب طقف ، مشاب اهنت ماوخ یم هگا . تسین

هطیارش نیا ِندرک .

و رتشیب ملد، و مدرک شهاگن هاتوک یا هظحل

هب هتشذگ ِشوخ یاهزور ِترسح و تفرگ رتشیب

نیا مه؛ اب میدوب بوخ ردق هچ . تسشن مناج

دوب هدش لزان نامرس رب هک دوب هچبالیی رگید

؟

نیگمغ ار شهاگن دماین ملد ، یگدیجنر ِجوا رد

متفگ و منیبب :

منک یم کرد -.

هک دوب تیعضو نآ ِندادن شک یارب و

مناد یمن . مدناشن میاه بل یور "ار ظفاحادخ "

دیشک ار شتسد کالهف روط نآ هک دوب هچ شدرد

ادص ار ممان مه زاب و تشادن هک ییاهوم یور

.دز

یمن رگم ورب؟ تفگ یمن رگم ؟ رخآ دوب هچ شدرد

هچبی ِلثم متشاد هک نم ؟ دشاب اهنت تساوخ

متفر یم !مدآ

تفگ هک مدرک شهاگن ، بذعم و مغهدز ، رظتنم :

یم مومت دوز ِدوز ؟ هشاب ورس. یمهش مومت دوز -

هشب بوخ زیچ همه هک یممد لوق شدعب .هش.
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تحاران مه  هظحل هی مراذن هگید هک یممد لوق

یشاب .

هتفگ هچ ملد؛ رد اضر ِندرک  تنعل هب مدرک عورش

ام؟ ِزور و حلا دوب نیا هک شدوب

رجزِروآ ِیتحاران نآ زا رود هب منحل مدرک تالش

متفگ یتقو دشاب منورد :

ممهف .-یم

یسک هک تساوخ یم ملد بیجع اما میدیمهف یم

شا هچ ایرو مناد یمن . دمهفب ارم هک دوش ادیپ مه

مهب رتشیب و رتشیب مدمآ یم هاتوک هچره هک دوب

دیسرپ یبصع . تخیر :یم

یم هیرگ یروج نیا یراد ارچ سپ یمهف یم -هگا

؟ ینک

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متفگ و مدیشک ما هنوگ یور ار متسد ِتشپ :

منک یمن هیرگ -!

رگید نیاراب، و مریگب هلصاف مدرک یعس شدعب و

معنام شیاه  تسد وهن مدینش ار شیادص هن

دندش .

ردقچ اه هظحل نآ تسناد یم هک دوب ادخ طقف

نیا هب متشاد رگید . مراد  هصغ و هتخیر مهب

میدوبن یلومعم یاه مدآ اهام، هک مدیسر یم هلمج

عاعشلا  تحت ار نام  یگدنز یردق الت،هب کشم و

،هب بوخ وحِلا یداع یاهزور هک یمداد رارق

داتفا یم قافتا نامیارب تردن .

متفر یم یجورخ ِرد ِتمس هب متشاد هک ینیح ،

مدوخ هب ندز  بیسآ ِروصت هب درک عورش منهذ .

واب مدوب هبیرغ درد ِندرک  روصت نیا،اب زا شیپ

شیپ مک یلیخ  یلیخ و مدش یم مارآ درد ِدوخ

اما منک. روصت ار ندیشک درد مهاوخب هک یمدمآ

هب ًاتقوم ارم هک یزیوآ  تسد اهنت اه، هظحل نآ

دوب کانتشحو یاهروصت نیمه ، دناسر یم شمارآ
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سب .و

نم رد دوب هدش عمج یگدنامرد و مغ یردق هب

موش خالص یوحن کی هب دیاب مدرک یم سح هک

مدرک یم یراک رتدوز هچره دیاب و مغ نیا زا

تفر یم تسد زا تشاد هک یورس یارب .

ما یصاع ِناتشگنا و نتفر یارب مدرک دنت مدق

ِندینش اب هک هریگتسد یور دندوب هتسشنن زونه

یمدق ، بجعتم و هکوش ، یدورو رد ِگنز یادص

متفر بقع .هب

مهاگن هناخ، رد دیچیپ هرابود هک گنز یادص

ِغارس یمدمآ تشاد هک ایرو ِتمس هب دش هدیشک

تسناوت یم یسک هچ نآهک هب ندرک رکف و رد

دناسرن ییاج هب ارم ، دشاب رد تشپ .

کچ زا دعب هک ایرو ِتکرح یور دش قیقد مهاگن

یبصع و کالهف یتکرح رد،اب ِیمشچ ِندرک

رد یجاح هرهچی ، شدعب و دیشک ار هریگتسد

دش نایامن رد ِباق .

ایرو ِغارس مداتسرف ار مهاگن شروضح زا هکوش

تفگ یخلت تاقوا اب :هک

این؟ متفگن هگم -

ا متحا شتلع و دوب بجعتم یدایز یجاح هاگنِ

و بجعتم . ایرو دیدج ِرهاظ هب تشگ  یمرب الً
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مدنادرگ یجاح و ایرو ِنایم ار مهاگن ، دیدرت اب

داد همادا یلبق ِنحل نامه اب ایرو هک ییاج :ات

یسک ماوخ یمن ینعی منک، یمن زاب ور رد یتقو -

نیااج دایب .

ایرو هک هدز رد یجاح یک . متفر ورف رکف هب

؟ دوب هدرکن شزاب

هک مدرک یم ناش هاگن تکرح یب و فرح یب متشاد

تفگ و تسکش ار شتوکس هرخ باال یجاح :

؟ ناجاباب هیلکش و رَس هچ هگید -نیا

اما نم . ینیشن  بقع و دوب توکس ایرو ِباوج

هک دوب مهاگن طقف و میاج ِرس مدوب هدش خیم

تشگرب شدعب و تفر اتهلا ایرو یاه مدق اب

نم ِفرط هب یهاتوک ِهاگن هک یجاح یور

ایرو ِرانک داتسیا دمآ. شیپ ، فرح یب و تخادنا

تفگ شا،  هناشرس یور نتشاذگ تسد :واب

؟ ینک یم یروج نیا ارچ -

دیشک بقع ار شا هناش ایرو :

؟ هگم منک یم یچراک -

تسشن شتروص یور یجاح ی هدنامرد ِهاگن :

ینک یمن زاب نومور ور رد یمنید. نفلت باوج -.

هبیرغ ...

شم کال ِنایم تسشن ، یخزرب نحل نآ اب ایرو :
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ارچ؟ ینود یمن -!
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دوب لصأتسم یدایز یجاح ِنحل :

اباب ، ناجایرُو -!

زا ِلا متحا ، نآره هک تفگ یم ایرو، ِمهرد هرهچی

هظحل نآ متسناد یمن . دراد دوجو شنتفر رد هروک

کی یتح مدوخ .حِلا منامب ای مورب منک؛ هچ

منک دانتسا مهاوخب هک دوبن بوخ مه دصرد

دصرد کی نامه یور .
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دورب مدرک وزرآ ،و هاگن یجاح هب یگراچیب اب

دنک نتفر ِدصق ، هدماین هک یمندمآ شهاگن هب اما

یمن رظن هب هک ییاه  فرح ، تشاد فرح شهاگن ؛

دشاب هتشاد ناش  یارب ییاونش ِشوگ ایرو دیسر .

مکحم ار دوب مناتشگنا ِنایم هک یپات پل ِفیک ِدنب

هک یرسپ و ردپ هب متخود ار مهاگن و مدرشف

دوب هدش رات و هریت ، شیپ زا شیب ناش  طباور .

مج و دوش دراو تبحم ِرد زا تساوخ یم یجاح

هلمجره اب ایرو اما دنداد یم ییوجلد یوب شت ،ال

یمدش رت یبصع و یبصع .

تسد و دنیبب ار شا هرهچ یجاح مدرک اعد

دوبن اه فرح نیا ِتقو حاال هک ؛ درادرب .

هک یرد هب متخود یا هظحل یارب ار مهاگن

ِلها اه هظحل نآ میاهاپ اما دوب هدنام زاب نانچمه

هدرشف ار ناشدوخ مکحم روط نآ هک دندوبن نتفر

نیمز یور دندوب .

هب مناخرچب رس ًاددجم دش ثعاب ایرو، یادص

یمدز فرح یبصع اما هدرمش ؛ شفرط :

نم . مترسپ نم نیاهک یور نکن دیکأت ردقنا -

متسین . متسین ترسپ .

دوب ومالمی مارآ نانچمه یجاح ِنحل :

؟ ناجاباب سپ یتسه یک ِرسپ -
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تفر بقع یمدق ایرو :

هک یهار نیمه .حاالمزا متسین یکچیه ِرسپ -

رد هگید اه. فرط نیا این هگید و درگرب یدموا

ماوخن هک نزن گنز هگید منک؛ زاب ماوخن هک نزن

مدب باوج .

یم . مناج هب تسشن لبق زا رتدنمتردق سرت

یبوخ یاهاج هب یجاح ِروضح نیاهک زا مدیسرت

هدنام ایرو رانک زور دنچ نیا رد نم . دوشن متخ

ی هناتسآ دح هچ ات هک مدوب هدید نم ؛ مدوب

یتح هک متسناد یم نم . هدمآ نییاپ شلمحت

ینابصع تیلباق مه تاعوضوم نیرت  هداتفا اپ ِشیپ

یمن ، تسناد یمن یجاح اما دراد. ار شندرک

ِفرح تشاد نآاجو دوب هداتسیا هک تسناد

یمدز ار شدوخ :

ال کشم هک مدموا . ناجاباب مینزب فرح هک مدموا -

مینک لح ور نومت .

ار پات پل ِفیک و ایرو هب مدش هریخ یتخبدب اب

متشاذگ نیمز یور ، میاپ نییاپ .

مودک ؟ هدنوم مه یفرح هگم ؟ مینزب یفرح -هچ

؟ ًاقیقد مینک لح ور لکشم

ِگنر ِرییغت . متشادرب ولج هبور یمدق هتساوخان

یب نآ هب تبسن هک دوبن یزیچ ایرو تروص
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دنک زاب بل یجاح نآهک زا لبق . منامب شنکاو ،

دیشک دایرف ایرو :

؟حاال تسین سب ، یدرک مورح ور ناواب یگدنز -

هچ ؟ ننک شوربآ یب هک یتشاذگ تسد ور تسد

 باسح زا شا همه هگم وت؟ یتسه یمدآ روج

یاوخ یم روطچ سپ ؟ ینز یمن مَد ایند نوا ِیسر

؟ یدب باوج

یعم ال قیاقش #
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داد همادا ایرو و درک شهاگن فرح یب یجاح :

ترس سلا همه نیا الً صا یمهش تور روطچ -

یدرک ملظ همه نوا یتقو روطچ ؟ یریگب ورباال
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 تسار یروطچ ؟ تفرگ مورآ تلد نز، نوا هب

غورد شهب و یدرک هاگن شامشچ وت تسار

تا هنوخ ،وت هصغ و مغ زا یتقو روطچ ؟ یتفگ

؟ یدیشک سفن شدعب درک قد

یوزاب یور ار شتسد و درک یط ار هلصاف

تشاذگ یجاح :

تگندلا ِرسپ نوا یتقو روطچ یچ؟حاال -حاال

یم تسد ور تسد یمدآ، رد شنهد زا یچره

تلد یروطچ ؟ ینز یمن فرح ماک والمات یراذ

ِنز ناواب رگم ؟ ینزن مَد و یونشب هک یمهد اضر

یتفرن تدوخ یاپ اب تدوخ هگم ؟ هدوبن تیعرش

غورد تشم هی اب هگم ؟ شیراگتساوخ ...

ار شتبحص یتاظحل یارب یجاح نازرل یادص

درک عطق :

متفر مدوخ . هدوب ناجاباب هدوب -.

داد شناکت ایرو :

یتفگن ارچ ؟ اضر نهد وت یدزن ارچ هدوب هگا -ِد

هگب ردق نوا یتشاذگ ارچ یمهنز؟ تفم ِرز هراد

؟ هریگب باال راک ات

دیزرل یم لبق زا رتشیب یجاح یادص :

اضر ! ناجاباب نیدوب ینابصع نوتودره بش نوا -

هنومیشپ گس لثم .مه
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درک شیاهر ایرو :

یمهنک یهاوخرذع یمدآ هنومیشپ هک یگس -.

حیلاما تشاد رگید . مدرک هاگن ایرو هب برطضم

تشگرب . هدینش هچ و هدش هچ بش نآ هک یمدش

یجاح ِفرط :هب

یتفم ِفرح ره هدرک ادیپ تئرج ارچ ینود -یم

ردق نوا . شنهد وت یدزن راب هی نوچ ؟ هگب ور

درک رواب ور شدوخ ِفیجارا مه شدوخ هک یدزن .

تسد ور تسد و یتسشن تکاس ردق نوا

هیک درک رکف هک یتشاذگ !

شیاه  سفن ؛ تفگ یم عطقنم ار تاملک تشاد رگید

تدش هب شا هنیس ی هسفق و دندوب هدش هاتوک

متسناد یمن اما مدرک یم دیاب یراک . دروخ یم ناکت

تفر یم و تشاد  یمرب تسد یجاح شاک یا هچ.

هلعش ار ایرو ِمشخ ِشتآ اباب" ایرُو " ِنتفگ اب اما

درک رترو .

مدوخ هب یتقو طقف و دش هچ مدیمهفن نآ کی

و هتشادرب ار رتناک یور ِباقشب ایرو، هک مدمآ

تسد نم، و راوید ِفرط هب دوب هدرک ترپ

مدوب هدیشک غیج و میاه  شوگ یور مدوب هتشاذگ .

تفگ و دز :داد

ایرُو وگن ... ایرُو وگن نم ...-هب
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و رتناک یور رگید ِلیاسو ِتمس هب تفر شتسد

راوید و رد هب دیبوک ار ناشکت هب .کت

درک یم شهاگن روابان و دوب هداتسیا طقف یجاح

مدوب هداتفا سپ نم، .و

دیشک دایرف :

ایرُو وگن -.

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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درکن ادیپ ندرک  باترپ ِفدهاب هک یرگید یا هلیسو ،

دوب هداتفا شیاپ ِشیپ هک یناویل ی هتسکش هکتی
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درک شیاهر مد، رَد و تشادرب .ار

تفرگ هار شناتشگنا ِنایم زا هک ینوخ ِندید .اب

یم تشاد . متفر شفرط وهب مدیبنج مدوخ هب

رد هچ هک تسناد یم ادخ و هناخزپشآ هب تفر

دیشک یم دایرف یبصع و کیزیر دراد، :رس

ایرُو وگن -.

مروز رگم اما شمتفرگ هک دوب هناخزپشآ ِنایم

هاگن یجاح هب لصأتسم ؟ شمشخ هب دیسر یم

،اب تکرح یب و فرح یب اما دنک یراک ات مدرک

ار مدوخ هلا. ِنایم دوب هداتسیا شا  هکوش ِهاگن

دوب هدرب هک یتسد و ایرو هب مدناسر ًاددجم

مدیشک و متفرگ ار تنیباک ِلخاد ِفورظ ِنایم

نییاپ دنتخیر یکی یکی اه ناویل و مدیبنج رید اما

متفرگ هبراک ار مناوت ِمامت . دنتسکش میاپ ِرانک و

ِتدش زا هک ینحل واب مراد شهگن تکرح یب هک

متفگ دوب، موهفمان و دیزرل یم هیرگ :

یمنهگ هگید ایرُو؛ یمنهگ -.

ار شتروص و مدرک اهر ار شیاهوزاب زا یکی

هاگن هب منک شراداو هک مدرک وتالش متفرگ

منامشچ رد شا  یخزرب ِهاگن هک یا هظحل و مندرک

مدیلا ،ن تسشن :

یمنهگ هگید ادخب -.
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زا مدیسرت یم ادصراد. و دیشک یم سفن ینیب زا

دتفیب شیارب یرتدب ِقافتا مدیسرت یم . شتیعضو .

شندرک مارآ هب مدرک عورش ، منازرل ِناتشگنا .اب

و جیگ ؛ مهاگن رد دوب لفق نانچمه شهاگن

توهبم .

اهنت هظحل نآ دوب. هدننک  نارگن شتسد ِتیعضو

زا منک شرود هک دوب نیا ، متشاد هک یا هتساوخ

طایتحا یب ار شیاپ هک مدیسرت یم اما هناخزپشآ

ِهاگن یا هظحل یارب اه. هشیش نآ یور دراذگب

مداد هدش کشخ ِیجاح و هلا هب ار ملصأتسم

و متفرگ شوغآ رد ار ایرو ِرس ًاروف شدعب و

یم نامدوخ طقف هک ییادص ،اب ششوگ رانک

متفگ شمیدینش :

ترپ ترچو هشیمه نوا . هتفگ ترپ ترچو اضر -

زا یراک هک هنزب تفم ِفرح نیاهک زج یمهگ.

یچره هگب. غورد هدلب طقف دآ. یمنرب شتسد

تیذا ور وت هک یمهگ . هغورد هتفگ ناواب هب عجار

ترچو هراد هک هنود یم مه شدوخ هنرگو هنک.

یکی یتح هک هنود یم بوخ مشدوخ یمهگ؛ ترپ

تسین تسار مه شاه  فرح .زا

متفگ و متفگ یردق نآ و مدیشک شتشپ ار متسد

مناتشگنا ِریز ار شضبقنم الِت ضع ِندش لش هک
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سفن متسناوت هک دوب هظحل نامه و مدرک سح

واب هلا ِفرط هب مهاگن ِندیخرچ اب اما مشکب

دش سبح مسفن ًاددجم ، یجاح ِندیدن .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#414

هدیچیپ هک یدناب یور مدز تقد هب ار بسچ

با شنامشچ ارات مهاگن دعب، و شتسد ِفک مدوب

ندز کلپ نودب درک؛ یم مهاگن تشاد . مدیشک ،ال

فرح نودب .

هک ؛ متفگن یزیچ و شتروص رد مدنادرگ ار مهاگن

هتخیر مهب ِراکفا یرس کی دوب، هچره ؛ دوبن یفرح



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دیجنگ یمن ، تاملک ِبلا ق رد هک دوب کانتشحو .و

تشک یم ارم تشاد ، یدیماان و تشحو و سرت .

نم رد دوب هدنامن دیما مه دصرد کی یتح رگید

مغ مدرک یم سح . عاضوا نیا ِندش تسرد یارب ،

دیدج ِسابل کی اب رابره و دنامب هک تسا هدمآ ،

مادک یور متسناد یمن دنک. هناوید ارم هک یمدیآ

ای ارفا ، نامام ایرو، منک؛ زکرمت اهزور نیا ِلکشم

مدرک یم رکف هک میاه  نیرتزیزع الِت کشم اباب؟هب

منورد هدشی بوکرس ِورس مدش، یم ناشریگرد و

یسک هچ؟"و تدوخ سپ " هک درک یم ملع دق

مدوخ یتح ، دشاب نم ِرکف هب هک دوبن نایم !نیا

یور تسشن مهاگن ایرو، ِنابز زا ممان ِندینش اب

شیاه .بل

مرس رد تشاد یقافتا هچ اه، هظحل نآ مناد یمن

یم سمل ار یگناوید ، کیدزن ردق نآ هک داتفا یم

یدرد ، گرزب درد کی درک؛ یم بلط درد منت . مدرک

یاه  هظحل نیا زا دنک رود ارم اه، هقیقد یارب هک

هدننک  هناوید .

مه وا هک دیسر یمن رظن هب . مدادن ار ایرو ِباوج

؛ مدرک شهاگن ضوع رد . دشاب یباوج ِرظتنم

یگناوید متساوخ یم ، مدرک شهاگن قیقد و بوخ

منیبب مه وا یاه مشچ رد .ار
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کانتشحو ِنافوط نآ زا یربخ ، رگید و دوب مارآ

مغ ، شهاگن رد دوب هدنام هچره ؛ دوبن شهاگن رد

مغ و .دوب

مدرک یم کرد ار شمغ ، یروآ  باذع ِزرط .هب

هدناکشخ ارم ، هتفه دنچ نیمه ،رد نامام ِلکشم

 تمدق و گرزب ِمغ اب یمدمآ رانک روطچ دوب؛وا

دندش یم بوخ شیاه مخز روطچ ؟ ناواب ِراد

؟ دوب مخز یور ِکمن هشیمه اضر، یتقو

ار میاه کلپ هلصاف وبال مدرک هاگن شناتسد هب

ارم دروآ  یمرد اپ زا تشاد یهاوخدرد ؛ متسب .

دندش زاب میاه کلپ دز، میادص هک مود ِراب یارب

دندیزرل میاه بل :و

-هلب؟

؛ تشاد مغ نم ِهاگن . دروخ هرگ مهرد نام هاگن

هنوگچ درد، اب ییادز مغ . تشاد مغ مه وا ِهاگن

؟ دوب

هک دوب وا ِتبون و مدز شیادص نم نیاراب

؛ دیشک یم دایرف تشاد منورد ِورس . دهدن باوج

دیبوک یم منت ِراوید و رد هب ار شدوخ تشاد .

دز میادص :

؟ یبوخ ورس؟ -

رد " بوخ ". شنامشچ رد مدرک ظفح ار مهاگن



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دوب ایند ِفیصوت نیرتراد هدنخ نم، ِفصو .

هک یورس ار؛ ورس مدرک دازآ و تسکش متمواقم

تفرگ هناشن ار ایرو ِنهاریپ یاه  همکد .

مناتشگنا یور تسشن بجعتم شهاگن هک مدید .

شومارف ار زیچ همه تساوخ یم هظحل نآ ملد

ار اهزور نیا ِتاقافتا ار، ارفا ار، نامام .دنک.

ایرو ِناتسد ِریز یا، هظحل یارب و دنک شومارف

دریمب .

*

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#415

متسد زا نامز . مناد یمن اه، تعاس ای دوب اه هقیقد
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هک دوب تدم وطالین مناد یم طقف دوب. هتفر رد

دوب میاه مشچ اهنت و فقس هب مدوب هدش هریخ

ناش  مدوب هتخود هک ییاه مشچ درک، یمن درد هک

مرس رد باوج یب ِلا وس کی طقف و فقس هب

یمندنک ممارآ رگید درد، ارچ هک دوب؛ هداد وجالن

؟

ی هخسن ؟ ندیشک درد زا باالرت دوب مه ییاج

؟ مچیپب مدوخ یارب هک دوب مه یرگید

نامزمه و مدیخرچ و مداد ناکت ار مکاندرد ِنت

مدش هکوش ایرو، ِنامشچ ِندید ،اب تکرح نیا !اب

مدرک یم رکف تدم نیا ِمامت ؛ هدیباوخ مدرک یم رکف

هدیباوخ .هک

زا دعب و متخود شنامشچ هب ار مهاگن ، بجعتم

سرت ، مدیدن شتروص زا یتکرح چیه هک اه هیناث

تسشن مناج .هب

و مداد شناکت و شیوزاب یور متشاذگ ار متسد

و دش دازآ مسفن ، مدید ار شندز کلپ هک یا هظحل

ی هطقن هب هطقن و دروخ ناکت هرخ ،باال شهاگن

و دیواک ار دوب هدنام هفحلم زا نوریب هک ینت

دیزرل اج کی شیاه  کمدرم اب شیاه :بل

نم؟ مدرک تراک یچ -

مدوخ . میوگب هچ متسنادن درک. ما هکوش شلا وس
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مدوخ . مدوب هدرک شکیرحت مدوخ . مدوب هتساوخ

هک شیاه  فعض  هطقن یور مدوب هتشاذگ تسد

مدوب هتفگ مدوخ منک. شا  یبصع و هناوید

رتشیب "و" رتشیب "".

دوب زیچ نیرتدب نیا، و دوب هتشادرب من شهاگن

یمن کیاج ، نادجو  باذع اراب درد نم نم؛ یارب

درد هک تشاذگ یمن ایرو، ِنادجو  باذع . متساوخ ،

دریگب نامرد ِگنر .

و مرانک تسشن درک. عمج ار مساوح شندشدنلب

شرانک نتسشن هب تشاداو مه .ارم

مغ و دیخرچ مغهدز شهاگن ، داتفا هک هفحلم

هرابود و دیکچ شمشچ ی هشوگ من،وزا دش

درک رارکت :

وت؟ اب نم مدرک یچراک -

دیاش ؛ نییاپ نیا داتسرف یم گرم یمک ادخ شاک

درک یم اود نم زا یدرد ، ندرم .

مدوب هدرک هابتشا هک ًاملسم . مدوب هدرک هابتشا

یاهراشف ِریز اه، هتفه و اهزور هک یسک زا اما

یم راظتنا دوب، هدش ،هل یناور و یحور ِنیگنس

؟ دنکن هابتشا هک تفر

میدوب هراچیب هچ ؛ مدرشف مه یور ار میاه  نادند

نامدناسر یمن شمارآ ،هب یهار چیه هک .ام
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ایرو ِهاگن هک مدیچیپ منت رود ار مکاندرد ِناتسد ،

هجوتم یتیاکش چیه . دوشن هدنمرش نآ زا شیب

ربب ِسفق هب مدوب هتفر هتساوخدوخ نم . دوبن !وا

شمارآ متساوخ یم ارم. یمدز شتآ اما شهاگن

یشمارآ دوب. هدنامن نم رد ییان رگید اما منک

دوب هچره ، مهدب وا هب مهاوخب هک نم رد دوبن ،

باذع و دوب باذع .

***

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#416

مورحم ار مدوخ ایرو ِندید زا هک دوب زور هس
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مندید هب یرارصا مه وا هچرگ ؛ مدوب هدرک

تشادن .

یردق ،هب میدوب مه ِرانک هک یرخآ ِزور ِتاقافتا

اپ زا ِتردق مه، ناش  یروآدای هک دوب هدننک  هناوید

هک ییاج زور،ات هس نیا و تشاد ارم ِندروآرد

طوبرم وا هب هک هچره و ایرو ،هب متسناوت یم

مدرک یمن رکف .دوب،

رپ مرگید الِت کشم اراب متقو ِمامت اهزور نیا

پات پل یاپ متسشن یم بش، ات حبص . مدوب هدرک

هک هتسخ و راک رد مدرک یم قرغ ار مدوخ و

هب مدز یم گنز و متشاد  یمرب ار یشوگ مدش، یم

شرابخا هک ییارفا مدز؛ یم فرح ارفا واب هناخ

ِتیاضر ِنتفرگ ات تفگ یم و دوب هدننک  راودیما

درادن یدایز هار ، نارهت هب ندمآ یارب نامام .

هب مدرک یم عورش ، مدینش یم هک ار شیاه  فرح

مدرب یم ار ما یلعف هناخی ِتیعقوم . یفابایور

کی ثمالً ؛ مدرک یم شرت  گرزب اما رت نییاپ

یارب شیاه قاتا زا یکی هک ؛ هباوخ ود ِنامتراپآ

.حِلا نامام یارب یرگید و دشاب ارفا و نم

شمدیشاپ یم دوب؛ تابن لقنو میاهایور رد بوخ

ِتاروصت نیا زا اه هقیقد اهو هظحل ِمامت هب

 هتفر اما میاه بل یور تسشن یم دنخبل ، گنشق
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ما یگتخاس ِبوخ وحِلا یمدمآ ایرو ِرکف ، هتفر

هرایس نیرترود هب تفر یم و یمدش دود .

ِراکفا زا ندوب یرارف ِدوجو زور،اب هس نیا رد

یم رکف وا. هب مدوب هدرکن رکف مک ، ینینچ نیا

دوجوم ی هنیزگ اهنت یمدش هیرگ و وا هب مدرک ،

مَمغ ندرک کبس یارب .

لد نم، ِفرط زا متسناد یم و متشاد شتسود

زور نآ هب ندرک رکف اما دوب دهاوخن راکرد یندنک

هاوخ ، مدوب هدید شهاگن رد هک ینادجو  باذع و

نام  نایم تخاس یم  هلصاف ، هاوخان .

ِ باذع دوب؛ ام ِزور نیرت  کانتشحو زور، نآ

هدروآ ور ار، شلا ح دوب هدرکن بوخ هک نادجو

دوب مشوگ رد زونه شیادص . تینابصع هب .دوب

رگید ار هطبار نیا هک دوب هتفگ و هدیشک دایرف

دهاوخ یمن نم .اب

 شوگ یور ار متسد و مدش دنلب پات پل یاپ زا

یم دایرف مرس رد تشاد ایرو ؛ متشاذگ میاه

تفگ یم ییاهزیچ و یمدز داد کیزیر . دیشک .

رتشیب و رتشیب نم، و درک یم تنعل ار شدوخ

متسکش .یم

مدوخ یارب بآ یناویل و هناخزپشآ هب متفر

زا یراک اما مدرک یم ترپ ار مساوح دیاب . متخیر
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دمآ یمنرب مدوخ یارب متسد .

دندش یم رت هتخیسگراسفا ، راکفا یمدش، هک بش .

مدوب هدیسر . تفر یمن نوریب مرس زا ایرو یادص

و هتسب ازسان هب ار شدوخ هک تمسق نآ هب

هب ارم ، رگید کیِراب رگا هک تسا ُفالن دوب هتفگ

دزادنیب یزور نینچ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#417

یزیرگ هلا. هب متشگرب و مدرک اهر ار بآ ِناویل

نیا و شیاهدایرف هب مداد یم شوگ دیاب ؛ دوبن ،

یم مارآ مرس رد هک وا یادص . دوبن ارجام ِمامت
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دوب هدرک شا  یفرعم شرآ هک یرواشم یادص دش،

هطبار نیا دوب هتفگ هک ینامه ؛ تفرگ یم گنر ،

یم هچ نم، و مراد هگن تسد و منکن یدج ار

؟ دشک یم نیااج هب نامراک هک متسناد

درد نم،اب و تفرگ یم مارآ نداد درد اب ایرو

تیعقاو رد اما میدوب لمکم ، ذغاک یور . نتفرگ ،

هک دوب گنررپ نامیاه بلق رد یردق نآ قشع

درک یم لتخم ار شمارآ .

و تفرگ یم نادجو  باذع درک یم هک یراک زا وا

مدیشک یم درد وا، ِباذع زا .نم

دح نیا ات رگا دیاش ، میدوب قشاع رتمک رگا دیاش

رگا دیاش ، دوبن مهم رگیدمه یارب نامزور حلاو

و الِتوا کشم رد مدرک یمن قرغ ار مدوخ نم

یمندش هدنامرد ِورس کی شراک و سک اهنت ایرو،

دیشک یمن نیااج هب راک ،.

منت و تخت یور مدیشک زارد و مقاتا هب متفر

درد یگنتلد زا هک اه، یدوبک مخزاهو زا هن

تفرگ .

بش نیمود ورد مدوب یثنخ بش، نیلوا رد رگا

یوب و گنر میارب اما بش نیموس ، یصاع

تشاد ینارگن و یگنتلد .

هب ار شدوخ مه زاب نآهک ِنارگن ؛ مدوب شنارگن
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و دیایب یجاح دنکن نآهک ِنارگن . دزادنیب رسدرد

هک مدوب نارگن دنک. مارآ ار ایرو هک دشابن یورس

عمج ار شا هناخ ِفورظ ی هتسکش یاه هکت زونه

هب دنک رکف مه وا هک مدوب نارگن . دشاب هدرکن

نیا یلو دوش رارکت شزور و وحلا زور نآ

ِدوجواب هک دوب ما یگدنز ِمامت رد راب نیلوا

ار یرود و هلصاف ، قشع و ینارگن و یگنتلد

ار غیت مکح مه، یارب ام هک مدوب هدرک باختنا

یلو دندوب قشاع هک ییاه غیت ؛ میدوب هدرک ادیپ

دوب تحارج و ندیرُب ناش  تیصاخ .

همادا هک دوب رارق اجک ،ات هلصاف نیا متسناد یمن

هدروخ ود ره نیاراب هک هبرضیا اما دنک ادیپ

یاه هرهم میدوب هدش دوب. هدرک نام  شیک ، میدوب

ندش تام ، یدعب ِتکرح دنتسناد یم هک یجنرطش

دندوب هداتسیا ، سرت وزا دراد یپ رد ار

دوب ناشباختنا ، یتکرح یب و ناشیاجرس .

ادیپ یهار ، مدوب لبق یاهزور ورس نم، رگا دیاش

هب ناتسمز اما ، عاضوا نیا ِدوبهب یارب مدرک یم

و رابغ و درگ اما مدوب زبس دیاش دوب. هدز نم

مخ میاه  هخاش ارم. دوب هدرک ردک نافوط و فرب

دوب؛ نامز هب مدیما اهنت و هتسخ منت و دندوب

دنام یم اج دیاش و دروآ یم راهب دیاش هک ینامز
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زا سرت مه اه تخرد ، یتسار درس. ِلصف نیا رد

؟ دنتشاد راهب ِندماین

*

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هچرگ راک؛ ِرس مدوب هتشگرب ، هتفه کی زا دعب

تکرش هب هک ینامز ِربارب ود هناخ رد تدم نیا

هب هک یلوق ِقبط اما مدوب هدرک راک ، مدمآ یم

ما یحور طیارش نآهک ِدوجو ،اب مدوب هداد شرآ ،

ات راک ِلحم هب مدوب هتشگرب ، دوبن یبوخ طیارش

مسرن رظن هب لوقدب و مظن یب نیا زا شیب .

زیچ همه و مدوب هدیدن ار ایرو هک دوب هتفه کی

کی ِقبط ود ره راگنا ؛ شندیدن هب یمندش متخ

هتفرگ هلصاف نیا ظفح هب میمصت ، هتفگان ِنوناق
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هدشی لدب و در یاه مایپ دادعت یتح و میدوب

رتشیب ، تسد کی ِناتشگنا دادعت زا مه نام  نایم

دوبن !

؟ یبوخ " دوب هدیسرپ "وا

مبوخ " مدوب هداد باوج غورد هب ."نم

؟ یبوخ " مدوب هدیسرپ "نم

مبوخ " دوب هتفگ غورد هب "ووا

دوب هتفه کی نیا رد ام ِطابترا ِمامت نیا ؛ نیمه .

و مدرک دازآ نامیاه مسا پالک رود زا ار مناتشگنا

اما منک فوطعم راک هب ار مزکرمت مدرک تالش

مساوح رد، بوچ راهچ رد یلعدان ِیناهگان ِروضح

درک ترپ .ار

نامیاه قاتا هب شهار شدوخ هک یمدمآ شیپ مک

یمن یزیچ و میدز یمن شیادص وات دتفیب

یمندش شیادیپ ، میتساوخ .

و دروآ ارباال شتسد ، مدرک شهاگن هک یلا وس

تفگ :

متفرگ رینپ هّلب تارب -.

و نان ی همقل یور دروخ رُس شنامشچ زا مهاگن

شتبحم زا مبلق و دوب باقشب ِنایم هک یرینپ

مدوب هدرکن هناحبص ِبلط هک نم دش؛ هدرشف .

متفگ ینادردق :اب
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هنکن درد تتسد -.

راب . مزیم یور تشاذگ ار باقشب و دمآ شیپ

نیا اما دورب هک مدوب رظتنم و مدرک رکشت رگید

مدش قیقد درک. مبجعتم ، شندرک اپ نآ اپو

اما مسرپب یزیچ متساوخ یم و شیاهراتفر یور

وهن مدیسرپ ار ملا وس نم هن لگهام ِندمآ اب

دنام رتشیب یلعدان .

یلعدان ِندش رود حِلا رد یاه مدق هب مساوح

شفنب ِیلدنص یور تسشن و دمآ لگهام هک دوب

دیسرپ زیم، یور شگام ِنتشاذگ :واب

؟ یبوخ -

دز هراشا مهد، باوج منک تصرف نآهک زا لبق و

تفگ و باقشب :هب

هراداه ور تاوه بوخ -.

هدنام ماکان یلعدان هک دوب یفرح ِیپ مساوح

لگهام هب متخود مشچ . شندرک ناونع رد دوب

تفگ و دیدنخ :هک

یمهگ هتشگرب ، ماوخ یم هفاکسن متفگ شهب -

مچیپ یم همقل مراد ؛ هدنب متسد نک تسرد تدوخ .

داد همادا و مدرک افتکا یدنخبل :هب

یم ادخ هک دوب هلصوح یب ردق نوا یدوبن یتقو -

هنود .
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دیسرپ لگهام ، هدماین شک مدنخبل :

؟ هدش یچ تا هنوگ یتسار -

 هنوگ زا یتمسق نآ یور مدیشک تسد هتساوخان

مرک یاه والهی هتفه کی ِتشذگ زا دعب هک ما

نآ و دوب ادیپ شا  یدوبک ِدر مه زونه ، ردوپ

متفگ و دیسرن مرظن هب یرتهب غورد ، هظحل :

تنیباک ِرد هب هدروخ -.

 نامه و درکن مک شهاگن ِبجعت زا یزیچ ، مباوج

دیسرپ دوب، متروص هب هریخ هک روط :

؟ هروطچ ایرو -

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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نیا دوب؛اب رت هدنهدرازآ یلبق ِلا وس لا،زا وس نیا

مدوب هدش یلباق یوگ  غورد نم، :حلا

هبوخ -.

داد.اب یزاب شناتشگنا ِنایم و تشادرب ار شگام

زورما ایوگ هک متفایرد ، شنامشچ هب ندرک هاگن ،

نآ ِضحم وهب نتفگ یارب دنراد ییاه  فرح همه

تفگ و درک زاب بل لگهام ِدوخ :هک

منزب فرح یعوضوم هی هب عجار ماوخ .-یم

و مدرک هریخذ ار پات پل هدشی زاب ی هحفص

لگهام ِندید رتهب یارب مدیشک رانک ار ما یلدنص .

رد ِغارس تفر و دش دنلب شیاج دعب،زا یا هظحل

یلدنص یور نیاراب ، تشگرب یتقو و شتسب ؛

یارب زیم. هب دوب رت کیدزن هک تسشن دیفس

یا هعرج ِندیشون و درک مهاگن فرح یب یتاظحل

درخ یم نامز دراد هک تفگ یم ، شگام یوتحم زا

تفگ ًاتیاهن و شراکفا هب نداد مظن یارب :

فرح اضر اب هطبار رد متساوخ یم شتسار -

مینزب .

؟ اضر اب هطبار ؛رد مدرک مخا

تفگ و متفگن یزیچ :
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ملد اما منک عورش اجک زا منود یمن شتیعقاو -

مگب ور هیضق نیا ، هشیمه یارب کیراب داوخ یم

مدنبب .و

ار شناتشگنا هک مدوب هدرک توکس نانچمه

متسد یور دناشن :

تیعقاو و ینم ِتسود نیرتهب ورس،وت نیبب -

نیا یبیخِلا هروج چیه منوت یمن نم هک هنیا

مشب یتسود .

دهاوخ یم هک نآهچ یارب متشادن یا هدیا چیه

هک دوب نآ ، دمآرب متسد زا هک یراک اهنت و دیوگب

مزودب مشچ شتروص یلا،هب وس و رظتنم .

تفگ و متسد یور زا تشادرب ار شتسد :

اضر و وت نیب یلکشم هرابود ماوخ یمن -نم

یطیارش هرابود هک ماوخ یمن عقاورد . دایب شیپ

رارکت ، یجاح ی هنوخ یدموا هک یزور نوا لثم

هشب .

تسیچ شفرح هک یمدش مریگتسد تشاد مکمک

لگهام و مداد حیجرت ار توکس نانچمه اما

داد همادا :

عافد االنهن مثحب ورس. هنوم همه عفن هب -نیا

هب یلو ؛ هگید زیچ چیه وهن تساضر زا ندرک

شتاعبت مینکن تیریدم ور لکشم نیا هگا مرظن
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ماوخ یمن نم یمهنک. تیذا ور نومدوخ طقف

وزا هدب رارق عاعشلا  تحت ور نوم  یتسود یزیچ

اضر اب وت ِطباور هک مرادن راظتنا مه یفرط ،

و وت هچ ماوخ یم طقف . هشاب هنسَح لبق لثم

ادج رفنود نیا الِت کشم زا ور نومدوخ نم، هچ

زورما و زورید یارب ، رفنود نیا الِت کشم . مینودب

ات انیا . شندش لح هب میدنبب دیما هک تسین

و نتفرگ لد هب ور مه هنیکی ندرک زاب مشچ

نرادن مه ندموا هاتوک دصق ، همولعم روجهک .نیا

یناهگان لگهام ِنحل و مدرک شهاگن دیدرت اب

درک رییغت :

نوا یلو منک عافد شزا ماوخ یمن الً صا -نم

دیاش ورس. هرادن یبوخ ِطیارش الً صا مه

یدوخ یب مراد نم هک نینک رکف اهامش

سلااه نوا ِمامت وت اما منک یم ور شیرادفرط

؟ هدب قح نوا هب هک هدوب یک

ِمتسیس لک رد دنک. زاب ار ثحب نیا متساوخ یمن

و دیدهت یهاگ ششور و دوب ندرک عناق لگهام

ود ره رد اما ؛ یتسود و شمرن یهاگ و باعرا

زا تساوخ یم ملد هظحل نآ هن نم ، تروص

نیاراب متشاد دصق وهن مونشب یعوضوم نینچ

ِغارس هک یراب کی نآ مه یفرط .زا موش عناق
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ما هطبار رد هن مدوب هدرک یراک  غولش و هتفر اضر

دوب ءانثتسا ، مرمع لوط ِمامت رد هکلب اضر، .اب

و منک تحار ار لگهام یخِلا مه نآهک یارب سپ

هب راک مراذگن و ثحب نیا هب مهد همتاخ مه

متفگ ، دشکب کیراب یاهاج :

یزیچ نیچمه هگید تسین رارق . تحار تلا -یخ

دایب شیپ .

تفگ یم مه زاب شهاگن اما درک مهاگن فرح یب

تسین نیمه طقف ، هیضق و دراد ییاه  فرح !هک

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متساوخ یم ؛ مدرک یم شهاگن لا صیتسا اب متشاد

اب اما دورب و دناوخب مهاگن زا ار یگدنامرد

نیرخآ هب ات هک درک منئمطم ، تفگ هک هلمجیا

یمندنک کرت ار مقاتا ، دسرن شا هلمج .

نوم  هنوخ دموا یجاح ، شیپ ی هتفه -.

هب مداد هیکت سپ . ندینش زج دنام، یمن هراچیا

داد همادا لگهام و مدیشک یقیمع ِسفن و بقع :

دیدهت و اوعد هن؛ هک فرح ، تشاد فرح اضر .-اب

و مدیشک ولج ار هنتما هتساوخان و مدرک مخا

لگهام یاه بل هب مدش هریخ .

و رپ هب هگید هک تساوخ اضر زا شفرح -هت

و تبحم اب هن نیاراب یلو . هچیپن ایرو یاپ

تینابصع و دیدهت ،اب شمارآ .

دندیرپ باال میاهوربا .

یم اضر هب یکی ؛ دوبن بوخ مه شدوخ -حِلا

اضر دعب، هب زور نوا .زا شدوخ هب یکی ، تفگ

هتخیر مهب یروجدب .

نیرخآ . مدیشک متروص هب یتسد درک هک توکس

مشاب نارگن شتباب متسناوت یم هک ایند رد زیچ ،

هب یشنکاو نیمه یارب دوب. اضر ِندوب  هتخیر مهب
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اه هظحل نآ اما مدادن ناشن لگهام یاه  فرح ،

تشادن ار شعضوم زا ندمآ هاتوک ِدصق لگهام

تفگ :و

الً صا مه نوا ورس. اضر یاج راذب ور تدوخ -

هتشادن یبوخ یگدنز .

نیا هک متشاد درد و مغ مدوخ یاج هب یردق نآ

دیاینرب متسد زا یکی .

یچ؟ اضر اما هتشاد یتخس یگدنز ایرو -یمنگ

هی . هدید ور شردام وِهآ کشا هدرک زاب مشچ ات

و شدوخ یاج هک هدید ور هگید هچبی وهی نز

ِریصقت مگب ماوخ یمن . ندرک گنت ور شردام

موناخ جاح و اضر ریصقت اما هدوب ایرو ای ناواب

هتفرگ ور هگید نز هی تسد یجاح هک هدوب یچ

؟ هنوخ نوا وت هدروآ و

مناتشگنا یور تشاذگ ار شتسد ًاددجم :

ِمامت اما هرصقم اضر هک منود یم نم ورس -

باختنا هابتشا ور شنمشد هک هنیا شریصقت

لکشم . هناهاگآان هچ و هناهاگآ هچ .حاال هدرک

زا ور شردام وهآ کشا و یتخبدب هک هنیا اضر

نک رکف وت . یجاح زا هن هدید شا هچب و ناواب

وت هرایب و هریگب ور هگید ِنز هی ِتسد تاباب

هنیک ؛ هشاب رتزیزع شارب نز، نوا هچبی و هنوخ
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؟ یریگ یمن لد هب

ود ره و مدیشک نوریب شتسد ِریز زا ار متسد

اب منامشچ و میاه  هقیقش یور مدناشن ار متسد

دندرک تکرح ، لگهام ِندش دنلب .

تفگ و مزیم ِلباقم داتسیا :

هک ممهف یم نم . هراد قح ایرو منود یم -نم

منوت یمن اما یمهنک، شتیذا قحان هب هراد اضر

هب هک تساه سلا اضر . مدن اضر هب یقح چیه

و هتفرگ لد هب هنیک شردام و ایرو زا هابتشا

زا ور یتخبشوخ ، ناواب و نوا یمهنک رکف

رصقم اما هرصقم اضر . دنتفرگ شردام و شدوخ

هک تس  هگید رفن هی یلصا رصقم . تسین یلصا

یتکرح ره و هتخیر مهب ور مدآ همه نیا ِیگدنز

یمهنک عاضوا ِندرک  تسرد یارب ثمالً ،هک

هشیلبق تکرح زا رت هابتشا .

*

یعم ال قیاقش #
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هک دوب اه هقیقد و هپاناک یور مدوب هدیشک زارد

یم هاگن ار ایرو ِمارگاتسنیا ِجیپ یاه  سکع متشاد

یمدش محررت یب بشاه ، یگنتلد ؛ مدرک .

هایس یا هرترپ هک اه سکع زا یکی یور مدرک موز

هک مدیشک ولج ار ریوصت ردق نآ دوب. دیفس و

دش؛ نایامن هحفص یور شنامشچ زا یکی طقف

ناش  ندید هرابود یارب تفر یم ملد هک ینامشچ

شهاگن رد هدرک هنخر ِمغ نآ ِدوجو اب یتح .

و مدرک شوماخ ار یشوگ ی هحفص دعب، یتاظحل

ردق نآ یگدنز زا ییاهاج کی . متسب ار منامشچ

یبوخ یاهزور یمندمآ تدای هک یمدش تخس

ِشوخ ِتارطاخ مدز، یم روز هچره . هدوب مه

بوخ ار وحملا دندمآ یمن مدای لبق،هب یاهزور
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دوب یخلت ، منهذ رد دوب هدنام هچره . دندرک یمن

یهایس .و

یاه کلپ نامه واب منت رود مدیچیپ ار مناتسد

حبص زا لگهام یادص . مدیخرچ ولهپ ،هب هتسب ،

اضر زا دوب هدرک عافد هاتوک مرس. رد دوب هدنام

ملد هک یمندش ثعاب ًادبا شیاه  فرح هباج. اما

ِتَحص رکنم متسناوت یمن اما اضر اب دوش فاص

موش شیاه هلمج .

دوب هدش لد، اما منک دازآ ار مرکف مدرک یعس

مدز یم فرح یگنتلد زا یتقو و مدوجو مامت ،

مناوتب هک دوبن مدوجو زا یتمسق ِثحب طقف

یم درد یرود نیا زا منت ِمامت . مریگب شا  هدیدان

متشادن غارس شیارب ینامرد چیه هک یدرد درک؛

دیاب هک ینامه .زج

و هدش زاب میاه کلپ ، کمایپ یادص ِندشدنلب اب

دنتفر یشوگ تمس هب هدز باتش میاه  تسد ، هدشن .

دوب هتفر باال هیناث کی نامه رد مبلق ِنابرض

ِلباقم متفرگ ار یشوگ ، راظتنا و یگنتلد اب یتقو

یگداوناخ  ِهورگ رد خهلا ِمایپ ِندید واب منامشچ ،

.اب دیباوخ مناجیه ِمامت و دش تام مهاگن

منیمه زیم، یور مدرک ترپ ار یشوگ تینابصع

یتح هک یلا وحا و عاضوا نیا رد هک دوب هدنام
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ِمایپ و منیشنب ، متشادن مه ار مدوخ ی هلصوح

هتخا لا غز ِدیاوف ی هرابرد ار باالیخهلا دنلب

مناوخب .

هناخزپشآ ِتمس هب متفر و مدش دنلب میاج .زا

رد یروجدب ، یتحاران ِتقو ،هب ندروخ هب لیم

یادصورس ِندرک شوماخ یارب اما یمدش مک نم

یاه  هدنام هت اب نآهک زج متشادن یهار ما هدعم

نآ زج . مهد بیترت یماش لا، چخی ِییاذغداوم

دوب هتفرگ میارب یلعدان هک یرینپ و نان ی همقل ،

ِنیح و مشاب هدروخ یرگید ِزیچ هک یمندمآ مدای

هدش،هب هداد تفت ِبر رد غرماه  مخت ِندناکش

اب هارمه ار باقشب هک مداتفا یا هظحل دای

زا دعب ووا یلعدان یارب مدوب هدرب متارکشت

مراد یلکشم رگا دوب هتفگ شندرک نآاپ نیااپو

یا هظحل هچ و منک باسح شکمک یور مناوت یم

سح هک یا هظحل نم. یارب هظحل نآ دوب یگنشق

یم ردقچ یلعدان ی هتشادن ِرتخد مدوب هدرک

منورد یاهنت ِورس و دشاب تخبشوخ تسناوت ،

دوب هدرک هاگن وا هب ردپ کی ِمشچ ،هب یکمیاق .
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یمدآ نوتاه  تسد هب مه هاتوک نخان -.

مدرب ار متسد منک، هاگن میاه  نخان هب یبنآهک

یارب مدرک وتالش وییو هاگتسد ی هظفحم ِلخاد

ندز دنخبل .

نآ ؛ دندوب هدش مرفدب ای هتسکش میاه  نخان ِمامت

اه هتفه زا دعب مدوب هتفرگ میمصت هک یردق ،

هدرک هاتوک  ِهاتوک نیاراب، و میایب ناش  میمرت یارب

ناش  مدوب .

رد لد و مدوب هدنام هریخ هاگتسد یور دادعا هب
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ِطیحم زا ات دوش مامت رتدوز مراک هک دوبن ملد

منک رارف هاگشیارآ ِغولش .

ِزیم ِرتخد هک دوب دادعا ِشرامش هب مساوح

دیسرپ و دناخرچ مفرط هب ار شرس یرانک :

؟ تسامش ِیشوگ -

ِنایم هک دوب بجعت ِرس زا مخا نم؟ ِیشوگ

ِصیخشت ،اب هدیشکن هیناث هب اما تسشن میاهوربا

هجوت یب یسنلا، همهمه ِنایم ما یشوگ ِگنز یادص

نوریب ار متسد ، هاگتسد ی هدنام  یقاب دادعا هب

دوب؛ ما یلدنص ریز هک یفیک ِنتشادرب یارب مدرب

دروخ یم گنز تشاد ما یشوگ .

نوریب مفیک ِلخاد ِلیاسو ِنایم زا ار یشوگ ات

ِمان ِندید اب اما دوب هدش عطق سامت ، مشکب

"VARYA" ی هسفق هب نانچ مبلق ، هحفص یور

هجوتم همه حاال مدرک سح هک دیبوک هنیسما

دنوش یم شیادص .

مزیزع هدشن کشخ زونه تشیل .-ژ

هلصاف وبال مدرک هاگن راک نخان تروص هب ددرم

ِندروخ گنز ، هظحل نامه و ما یشوگ ی هحفص هب

هحفص یور ایرو ِمان ِشیامن و یشوگ ددجم ،

درک ربارب نیدنچ ار مبلق ِنابرض .

متفگ و زیم ِتشپ زا مدش دنلب :
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مدب باوج دیاب ؛ دیشخبب -.

یور ار هدزما ناجیه ِناتشگنا یلاهک حرد شدعب و

ییاج مدرک یعس ، مدیشک یم یشوگ ی هحفص

ار یشوگ منک. ادیپ ندرک  تبحص یارب تولخ

هُن زا دعب شیادص ِندینش و مشوگ هب مدنابسچ

ارم درک رت هناوید زور، :

ورس؟ -ولا...

رگید دوب شدوخ یادص ؟ دوب شدوخ .

...-ولا

اجک زا رگید ضغب ؛ میولگ یور مدناشن ار متسد

؟ دوب هدش شیادیپ

ودمآ تفر حِلا رد یاه مناخ ِنایم دیخرچ مهاگن

دیچیپ یشوگ رد رگید ِراب ایرو یادص :و

؟ یراد ور مادص -

ییاج نم . ندز  فرح هب متسیاب نآاج متسناوت یمن

اراب ممسا ِفرح هس یتقو هک متساوخ یم ار

یشنکاو نآ مه، ِرانک دناشن یم شنحل نیرت  صاخ

 هناوید یاه سح نیا زا ار مبلق هک مهد ناشن ار

دنک خیلا هدننک .

متفگ و متفرگ هبراک ار متاملک ، یتخس هب سپ :

واب یممنز گنز تهب هگید ی هقیقد دنچ -ات

شدعب و میاج ِرس مداتسیا یا هظحل ، سامت عطق
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کی ، مورب میاه  نخان ِراک ِلیمکت یارب یبنآهک

متشاذگ ار متراک . باسح  هیوست یارب متفر تسار

هب هک یتدم ِمامت رد هک یرتخد و ناوخ  شیپ یور

یم ناوخ  شیپ نیمه ِتشپ مدمآ یم هاگشیارآ نیا

دیسرپ و متروص رد دنادرگ ار شهاگن ، داتسیا :

؟ نخان میمرت طقف -

یممیآ میاه  نخان یارب رابره هک دوب هدرک تداع ،

هن اما مهد یناماس و رس مه ار میاه  یرتچ

یمن یدصق نینچ هب رگید ، هدنیآ رد وهن زورما

یمن ار یلبق ِرهاظ ، رگید ملد هک نیااج مدمآ

تساوخ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ِدیسر اب هارمه ار متراک و مداد تبثم باوج

روطچ هک مدیمهفن ، شدعب و متفرگ سپ شنکارت

رارق ور هدایپ رد هک نیمه و متفر نوریب سنلا زا

ی هحفص دراو نازرل و هدز باتش مناتشگنا ، متفرگ

سمل ار شمان و مداتسیا یرانک . دندش اه سامت

تخس ناش  ندرک شزادرپ هک ییاه سح واب مدرک

وهب همدرک کیدزن مشوگ هب ار یشوگ دوب، هدش

یموس هب یمود و مدرپس شوگ دازآ یاه قوب

مشوگ رد شیادص و دش رارقرب سامت ، هدیسرن

دیچیپ :

.-سالم

نآ مامت و دشاب هدز ناجیه منحل متساوخ یمن

هتخانشان مه مدوخ یارب ناشرثکا هک یتاساسحا

مدرک یعس سپ ؛ دراذگ شیامن هب ار دندوب

یتقو دشاب مارآ شدوخ یادص لثم ، میادص

هُن هک مدرواین مدوخ یور وهب مداد ار شباوج

ما هدینشن ار شیادص زور،  هنابش .

دیسرپ ، مداد هک ار شم سال باوج :
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ورس؟ ییاجک -

اوه . مدرک هاگن  نابایخ هب هتساوخان شلا وس اب

مهاگن یلاهک حرد . تفر یم یکیرات هب ور تشاد

متفگ ، دیخرچ یم اه نیشام نایم :

هنوخ مدرگ  یمرب مراد . مدوب هاگشیارآ -.

رازه ؛ هظحل نآ مرس رد متشاد لا وس رازه

گنررپ و هتفرگ لکش زور، هُن نیا رد هک یلا وس

شا  یلومعم نحل نآ اب ایرو اما دندوب هدش ،

چیه راگنا هک یمداد هولج ار طیارش یروط

کی ندرب شیپ حِلا وام،رد هداتفین یقافتا

وساال جیگ،و ارم نیمه و میتسه یداع هملای کم

درک یم فیلکت اربال .مت

؟ هنوخ یسر یم -یک

متفگ و ندز مدق هب مدرک عورش :

منود یمن ، رتشیب مدیاش . هگید تعاس .-مین

تفگ یلبق نحل نامه :اب

نزب گنز مهب یدیسر سپ؛ هشاب -.

مه ار حملا یتح درک. عطق و تفگ ؛ نیمه

دیسرپن یرگید لا وس چیه رانک، هب .حملا دیسرپن

رازه لا، وس رازه نامه ی هزادنا نم،هب ردحیلاهک

تدم نیا ورد متشاد مه هدش رابنلت ِباوج ،

ثمال . مدوب هدرک هرود مدوخ اراب اه باوج اهراب
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رد دسرپ یم ، دریگب سامت هک وا مدرک یم رکف ًا

ار باوج نیرت وطالین نم و ما هدرک هچ تدم نیا

نیاهک .ای مدوب هدرک هدامآ لا وس نیا یارب

هدیسرپن ِلا وس باوج رد نیاراب متشادن میمصت

 باوج هب ایرو اما . میوگب غورد ،" یبوخ هدشی"

هتساوخ طقف و هدادن ییامندوخ ِتصرف میاه

مریگب سامت هناخ هب مندیسر اب هک .دوب

نیشام تساوخرد یاه  نشیکیلپا زا یکی دراو

ِفص نآ ای ورتم رد نداتسیا یاوه و مدش،حلا

ِدنلب "BRT" رتدب ار حملا ایرو ِسامت . متشادن ،ار

هدرک ما هدروخ رَس ، هدنام باوج یب ِتاراظتنا و

ره و نیشام ندیسر یارب مداتسیا یا هشوگ دوب.

،حملا تشذگ یم نام  هاتوک هملای کم زا هک  هقیقد

یمدش رت هتفرگ و هتفرگ .

ارچ دنادب تساوخ یم شلد هک دوب نم رد یورس

گنر شنحل ارچ هک ؛ تشادن ناجیه ایرو یادص

و باوج یب یارچ دص و یمنداد یگنتلد یوب و

رگید ِینتشادن  تسود .

ناشن نشکیلپا هک یتاصخشم اب نیشام ندید اب

ِورس نامه و نابایخ تمس هب مداتفا هار یمداد،

یم میاپ  شیپ تالیف ِهار تشاد ، هدنام باوج یب

نزن گنز ، یدیسر " هک تشاذگ ."
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نآ هقیقد دنچ تشاد هک دوب یتعاس هب مهاگن

هظحل نامه و یمداد ناشن ار هد زا رت فرط ،

هک یسامت ِنداد باوج واب دروخ گنز ما یشوگ

تفگ ایرو ، متشاد ار شراظتنا :

ور رد نزب -.

هب متفر ، تومیر ِنتشادرب واب مدش دنلب میاج زا

ِندیدن واب مدرک زاب ار یلیر ِرد و هرجنپ تمس

هک یرگید ِنیشام چیه لک ورد ایرو ِنیشام
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متخود مشچ و مدرک بجعت دوش، دراو دهاوخب

یمندمآ ینیشام اما هچوک یاهتنا .هب

 هرامش ِنتفرگ اب ًاتیاهن و مدرک ربص یا هظحل دنچ

مدیسرپ داد، باوج نآهک ضحم هب شا :

؟ ییاجک سپ -

درک مبجعتم رتشیب شباوج :

هگید مدموا -.

؟ شمدوب هدیدن روطچ ؟ دوب هدمآ

هتسب ی همکد ، متخادنا هچوک هب هک یرخآ ِهاگن اب

رد ِرانک هک هنیآیا ِغارس متفر و مدز ار رد ندش

کچ ار مرهاظ رگید کیراب دوبو قاتا یدورو

مدرک .

سامت ، مدوب هدیسر هناخ هب نآهک ِضحم هب

رتراد  تمدق ما یگنت لد هک ارچ ایرو اب مدوب هتفرگ

ایرو و مدوب هتفرگ سامت دوب. ما یروخ لد زا

و یمدیآ مندید هب رگید یتعاس ات هک دوب هتفگ

دوب هدادن یرگید ِحیضوت چیه .

متفر ییاریذپ وهب مدرک شوماخ ار قاتا غارچ .

ِتاساسحا هک شندید تباب متشاد ناجیه یردق هب

دنتخاب یم گنر هاوخان هاوخ مرگید .

دوبن صخشم رگید یزاب نیا ِنوناق و هدعاق

 شیپ و مدیمهف یمن یتسرد هب ار اه قافتا ؛ میارب
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دمآ یمنرد بآ زا تسرد رگید میاه  ینیب .

رگشیامن وهب متشاذگ زاب یمک ار یدورو رد

" ِددع ِندید واب مدرک هاگن روسناسآ 3 نیمخت "

ِددع اما دسر یم رگید ی هظحل دنچ ات هک مدز

دروخ یمن ناکت رگشیامن یور .

روسناسآ اما مدرک شهاگن یا هظحل دنچ ، نئمطمان

ریگ مداد لا متحا . موس هقبطی رد دوب هدنام

نیمه یارب و دشاب هدمآ شیپ یلکشم ای هدرک

مدرک سمل ار شا  همکد و متشاذگ ورهار هب مدق

دعب و دش دنلب شیادصورس لوا نیاراک، ،واب

ِندش زاب اب دمآ هقبطیباال وهب درک تکرح

سپ دوب. شا خیلا ِکقاتا ، مدید هک یزیچ ، اهرد

؟ ایرو دوب هدنام اجک

متفرگ ار شا  هرامش رگید راب و لخاد هب متشگرب .

هاتوک و داد ریخأت اراب مباوج :

مدموا -.

تفرگ ار ملا وس ندش هدیسرپ ِتصرف ، نیمه .و

ِرد ِفرط هب متفر ًاددجم و متشاذگ رانک ار یشوگ

هک مدش روسناسآ ِتکرح هجوتم نیاراب، و یدورو

ددع ِندید .اب تفر یم نییاپ ِتمس هب تشاد "P"

نئمطم دوب، هداد هک یباوج هتبلا و رگشیامن یور

مناد یمن و تس  یمتح شندید نیاراب، هک مدش
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تسشن مناج هب تدش نآ ،اب بارطضا ارچ .

دوب هدنام هریخ مهاگن و میاجرس مدوب هداتسیا

یمدز تدش مبلق،هب و روسناسآ رگشیامن .هب

ارجام ِجوا رگید مشش هقبطی رد روسناسآ فقوت

و طقف مهاگن و یمدز دنت هقباس یب مبلق دوب.

هرخ هکباال یرد دوب؛ رد ِندش زاب ِراظتنا رد طقف

ایرو ِنامشچ رد تسشن مهاگن نم، و دش .زاب

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هتشاذگ سکعرب هک یپک ،کاله شرطع یوب
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یدایز و تشاد نت هب هک یدیفس ِترش یت ، شدوب

هک یدنخبل رخآ ورد یمدمآ شتسوپ ِگنر هب

اپ ،زا تسشن شیاه بل یور مراظتنا الف خرب

ارم دروآرد .

 تسد هک شندرک هاگن هب مدوب هداتسیا روط  نامه

دیسرپ و داد ناکت متروص ِلباقم ار شیاه :

؟ لخاد مایب ینک یمن متوعد -

خرچ شتروص ءزج هبزج یور یگنت لد اب مهاگن

هک متفر رانک رد ِلباقم دعب،زا یا هظحل و دروخ

دیایب لخاد .

یتاساسحا نم،اب و دش دراو شدنخبل ظفح اب

ار ،رد مندرک هراچیب هب دندوب هتسب تمه ِرمک هک

متسب .

زا دعب شندید منک. هچ ای میوگب هچ متسناد یمن

هدرک هدز ناجیه یدایز ، یگنت لد و یرود اهزور

وهن منک شلر تنک یمدش هن هک یناجیه ارم؛ دوب

رد ِرانک اج نامه و مفرط هب دیخرچ . شدازآ ،

تشاد مهگن .

دنچ نامه هک مدرک یم شهاگن الً باقتم متشاد

داتسیا مدق کی ی هلصاف واب تشگرب ار هتفر ِمدق .

یمدز قرب شهاگن ؛ شنامشچ هب متخود ار مهاگن

یایرو نامه هک یمداد نم هب ار سح نیا و
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ملباقم تسا هداتسیا قباس .

و میاه بل ِنداد ناکت هب مدش قفوم هرخ باال

مدیسرپ :

؟ یبوخ -

تفگ و درک هباجاج منامشچ ِنایم ار شهاگن :

هرآ .-االن

 یلکش نیا روضح الً صا درک. ما هکوش شباوج

هتفگ یتقو دوب. هدرک ما هکوش لوا نامه زا شا

هک متشادن راظتنا یمدیآ، هناخما هب هک دوب

نم . دیایب متخانش یم هک یقباس یایرو نامه

شراد مغ ِهاگن یارب مدوب هدرک هدامآ ار مدوخ ،

یاه  تینابصع یارب ، تشادن هک یا هلصوح یارب

هراچیا هک یمدیآ مدرک یم رکف . شلیلد یب ًاهاگ

هب شدوخ هک یمدمآ شرهاظ هب اما مینک ادیپ

دشاب هدرک ادیپ ار هراچ ییاهنت .

دنارپ ار ما یدعب وساالِت و درک متکاس شهاگن .

شرس و درب نیب زا مه ار هلصاف مدق کی نامه

تفگ یتقو تفرگ متروص ِلباقم و نییاپ :ار

ورس دوب هدش گنت تارب .-ملد

و باوخ شروضح دش؛ مشومارف ندیشک سفن

باذع تدم نیا ردق نآ . میارب دوب هدش یخلا

عقاورد ، دیایب یمندش مرواب هک مدوب هدیشک



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

دیایب یلکش نیا هک یمندش مرواب .

نم ِتروص ای دندوب درس شناتشگنا مناد یمن

ار متروص . مدرک زرل امد، ِتوافت زا هک مرگ یدایز

تفگ و شناتسد ِنایم دناشوپ :

دوب هدش گنت تارب یلیخ  یلیخ ملد عقاورد -.

هب شیاه  سفن . مدرک زاب و متسب ار میاه کلپ

متشاد یبیجع ِزرط نم،هب و دندروخ یم متروص

مدیمهفن ثمالً ؛ تاقافتا ِشزادرپ زا مدنام یم اج

روط نآ ارم و دیچیپ منت رود ار شناتسد یک

تشاد زونه نم نهذ . شناوزاب ِنایم درشف

میاه  هنوگ یور ار شناتشگنا ِراو شزاون ِتکرح

 هظحل و مریگب هلصاف مدرک یعس درک. یم یسررب

شنامشچ مهاگن دش، ادج شا هناش زا مرس هک یا

تفگ هک هلمجیا اب اما درک ووج تسج ،ار

دش شیاه بل ِترپ مساوح :

ورس مینزب فرح هک مدموا -.

دش قیقد و زیر مهاگن .

دیشخبب مگب هک مدموا -.

متفرگ فده ار شنامشچ هرابود :

مینک شتسرد هک مدموا -.

**
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ملباقم دوب هتسشن هک یمدش یا هقیقد دنچ .

ییاهزیچ و شناتسد ِنایم دوب هتفرگ ار مناتشگنا

یمن جرخ ناش  تباب یهجوت نم، زغم هک تفگ یم

ِلباق ِتلع و مدوب هکوش زونه نم هک ارچ درک؛

رواب نم نهذ . شهیجوت یارب متشاد مه یلوبق

بوخ دح نیا ات ایرو زور، هُن نیا رد هک درک یمن

مدآ کی ِندش ور و ریز یارب زور، هُن . دشاب هدش

بوخ نم ارچ سپ دوب، یفاک رگا هک دوب مک

ِنت یور زونه اه یدوبک زا یضعب ِدر . مدوب هدشن

هاگن زا مغ ِدر هک دوب روطچ ، دندوب هدنام نم
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؟ دوب هتسبرب تخر ایرو

هتخیر مهب دح هچ ات هک مدوب هدید مشچ هب نم

ار یلا حدب همه نآ دوب هدرک هچ . تسا لا حدب و

زور؟ دنچ نیا رد

ورس؟ هنم اب تِشوگ -

و دوب وا اب مهاگن ارچ؛ مهاگن یلو هن هک مشوگ

یم هک مداد ناکت رس هتساوخان یمندش. عناق

مرواب نم، اما هدب همادا وت هک وگب، هک ؛ مونش

ار تدیدج حِلا نیا دوش یمن .

درشف ار مناتشگنا :

منوت یمن هروج چیه نم ؛ تدم نیا مدرک رکف یلیخ -

یرس هی ووت نم ِنیب ورس. مشب وت یبیخِلا

نیرت زیزع هدرک نم یارب ور وت هک هداتفا اه قافتا

مسَک نیرتزیزع زا منوت یمن هک نم . میگدنز ِمدآ

مشکب تسد .

دیدزد ار شهاگن :

ور مدوخ منوت یمن مه هگید ِراب هی یتح یلو -

مرایب ترس ور بال نوا هک یطیارش وت مراذب .

تفرگ ار متروص و درک اهر ار مناتشگنا :

بیسآ تهب منوت یمن ورس؛ مراد تتسود -نم

؛ هتذل تارب درد، نیا هک وگب یرازه .حاالوت منزب

وت هب ورس. مدب درد تهب منوت یمن هگید نم یلو
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نم . هباذع ؛ تسین شخب  تذل نم یارب نداد درد

ور ووت مدوخ هگید ِراب هی یتح متسین رضاح

تاهاب یراک متسین رضاح . تیعقوم نیا وت مراذب

مشب رفنتم مدوخ زا شدعب هک منک .

دش ردِک شهاگن :

ور هطبار نیا ماوخ یمن ورس. متسین رضاح هگید -

یلکش .نیا

و نداد  یمرگلد ِنایم شیاه  فرح . مدرک مخا

نآ مرگلد متسناد یمن . دندوب ناسون رد ندناسرت

ای متسه شا  یگدنز ِمدآ نیرتزیزع هک مشاب

نیا تفگ یم نیاهک ِتباب موش برطضم و مسرتب

دهاوخ یمن یلکش نیا رگید ار هطبار .

قیقد و شناتشگنا ِنایم زا مدرک دازآ ار متروص

تسیچ شفرح منادب ات مدش شا هریخ ، قیمع .و

یازجا ِنایم صاخ یتلا ح اب تشاد شهاگن

شتوکس . دنازرل یم ار ملد و دیخرچ یم متروص

مدیسرپ و مدرک زاب بل هک داد مرازآ یدایز :

یچ؟ سپ -!

دیوگب نآهک یارب مدوب هدرک هدامآ ار مدوخ

هک یلومعم یاه  تسود ِبلا ق رد میورب هرابود

ِمامت مدرک یم سح دوب. نیمه مگرزب ِلا متحا

ات تسا هتفگ ؛ تسا  هدوب ینیچ  همدقم شیاه  فرح
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دسرب نیااج .هب

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ار شنامشچ ِفرح و مدرک شهاگن الً باقتم

؟ هتساوخ نیا هب مدش یم دیاب یضار . مدناوخن

مدآ نیا یارب تسود کی ِهاگیاج رد نتفرگ رارق ،

ارم ، متساوخ یم ار شدص ات رفص هک یمدآ یارب

درک؟ یم یضار
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مغ هک دوب تسرد . مدوب شقشاع هک دوب تسرد

کرد هک دوب تسرد . متساوخ یمن ار شباذع و

نامرازآ دح هچ ات هطبار زا عون نیا مدرک یم

نیمه وا؟هب زا مدیشک یم تسد اما دهد یم

مدش یم و متفر یم ؟ مدیشک یم سپ اپ یتحار

؟ یلومعم ِتسود کی

ِقافتا همه نآ زا دعب میدش یم یلومعم ام رگم

؟ یلومعم ِریغ

و شا هنیس تخت متشاذگ ار متسد ارچ مدیمهفن

یبصع و میاج زا مدش دنلب . مداد شلُه بقع هب

متفگ :

یگب یچیه ماوخ یمن -.

ارم دوب.حِلا هتخاس وا هب رگا زور هُن نیا

ار اه فرح نیا متساوخ یمن دوب. هدرک دب یدایز .

نم . فیلکت وبال میدنام یم رود هک رتهب نامه

زا دعب متساوخ یمن ار. فیلکت نیا متساوخ یمن

ِلثم یسک شیارب ما هدیشک هک یتقشم همه نآ

ِریز مراذگب بلق کی متساوخ یمن . مشاب ناغمرا

زا دریگب شتآ مدوخ ِبلق و شیاه  تسپ

شنتشادن .

دز میادص و تفرگ ار متسد :

ورس -.
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متفر رد هروک :زا

هیچ؟ -

دوب روابان شنحل :

؟ ینک یم نیچمه ارچ -

مدرک شهاگن یگدنامرد :اب

؟ هگم منک یم یچراک -

دنامب مارآ هک دوب :ردتالش

منک رت بارخ ور یزیچ هک نیااج مدموین .-نم

نوملا ح هک ماوخ یم ؛ مینک شتسرد هک مدموا

هشاب بوخ .

؟ یتمیق هچ ؟هب دشاب بوخ ناملا ح

تفرگ ار مناوزاب :

هک نیااج مدموا زورما نم ورس. ور نم نیبب -

زا ور وت متسین رضاح یتمیق چیه هب مگب تهب

مدب تسد .

مدرک شهاگن ، یناراب و نئمطمان .

تفگ و داد مناکت :

رمع هی یروج هچ ، مشکب طخ ور ترود هگا -نم

دیاب هظحل ره یروطچ ؟ تنتشادن اب مایب رانک

یم ؟ هشن تقشاع و هنیبن ور وت یسک هک مسرتب

و مراذب تسد ور تسد منوت یم ورس؟ نم منوت

؟ مروخب ترسح و منک لمحت ور تیلا خ یاج
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مگب تهب ماوخ یم هک یزیچ دیاش . منوت یمن

متسد زا هک هیراک اهنت یلو هشاب یهاوخدوخ

مدوخ یارب ؛ ینومب ماوخ یم ملد. یارب دآ یمرب .

یلیخ ضوع رد یلو ممک منود یم مدب، منود یم

مراد تتسود .

دش دراو مدوجو هب شیاه  فرح مود،اب کوش .

یلبق ِعوضوم ِتباب مدوب هکوش هظحل نآ ات ،رگا

الِف خرب هک ییاه  فرح ِتباب مدوب هکوش نیاراب

دوب هدرک ناش  ناونع میاه  ینیب  شیپ و تاراظتنا .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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شفرح سپ . مدرک شهاگن هدشما زیر ِنامشچ اب

تفگ یمن رگم ؟ دیوگب هچ تساوخ یم ؟ دوب هچ

یمن رارق هطبار نآ ِطیارش رد ار شدوخ رگید

شدوخ یارب منامب تساوخ یم یروطچ سپ . دهد

؟

 فرح یاج هب ایرو و شیاه بل هب مدنام هریخ

تسشن و مدناشن درک. متوعد نتسشن ندز،هب .

هک ار ینآ تفگ و منامشچ هب تخود ار شهاگن

مدوب شندینش ِرظتنم تدش :هب

میشاب هتشادن یا هطبار ، تدم هی .-ایب

مدیمهفن . میاهوربا ِنایم درک شوخ اج مخا

ایرو و تفرگ لا وس ِگنر مهاگن ارو شفرح

درک هفاضا :

هاتوک ِتدم هی طقف -.

شندیمهف یمن .

نیا منئمطم ورس. یمهش رتهب حملا هراد -نم

یم کمک یمهش. رتهب نم ،حِلا هرذگب هک اهزور

یم ، هتشذگ نوا وزا یشب رتهب مه وت هک منک

رواشم ، سانشناور ، رتکد ِشیپ میرب ییاتود مینوت

هنک نومکمک هک یا هگید ِسک ره .ای



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

ووا مدوب هتخود مشچ شیاه بل هب دیدرت ،اب

درک یم فیدر مه ِرس ِتشپ ار شیاه هلمج تشاد :

حِلا مراد ورس. هیچ مدرد هک منود یم -نم

متسد زا مه یراک ره منک. یم رتهب ور مدوخ

شیپ میر یم ییاتود یممد. ماجنا وت یارب دایبرب

ننک یراک نومارب ننوت یم ًامتح . رواشم و رتکد ،

ی هطبار هی زا مه ام هک ننک یراک ننوت یم ًامتح

هب مینک کمک هیفاک طقف . میربب تذل هنادازیمدآ

.مه

درکن مک ار مهاگن ِدیدرت زا یدصرد شتاحیضوت .

هتفگ هک هلمجاه نآ ِیپ دوب هدنام اج مساوح

ح دراد و تسیچ شدرد تسناد یم شدوخ دوب

میارب هلمجاه نیا یمدنک. رتهب ار شدوخ ِلا

پال هک یبش نامه ، نتفر زا لبق ؛ دنتشادن یگزات

هباشم یزیچ داد، هیده نم هب ار نامیاه مسا ِک

ِنامشچ هب ار مهاگن دوب. هتفگ مجالتار نیا

،هب مامت ِتقد اب مشچ کی وزا متخود شهایس

ِفرح متساوخ یم . مدرک شیاج هباج رگید ِمشچ

تشاد راک یاج کی . مناوخب شهاگن زا ار یلصا

شهاگن زا تعرس نیا هب دیابن مغ یمدز. گنل

حلا ِندرک بوخ ِلا حرد تفگ یم . تفر یم

لا وس نیا یردق نآ درک؟ یم هچراک ؟ تسا شدوخ
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شمدیسرپ مَد نامه هک دش گنررپ و مهم میارب :

؟ ینک یم یراد یچراک -

ریخأت اراب شتوکس و درک مهاگن فرح یب

دنادرگرب مدوخ هب ار لا وس و تسکش :

منک؟ یم مراد یچراک -

مداتسرف باال هناش :

نم مدش جیگ وگب. ؛وت منود یمن -.

هب ماار هداتفا نییاپ ِهاگن ، متروص ِندناخرچ اب

دنادرگرب شنامشچ :

هار نیا ترظن ؛هب مینک شتسرد ماوخ -یم

الً صا ؟ میش نامرد مینوت یمن ؟ هراد یلا کشا

؟ میشب رتهب  مینوت یمن ، میشن نامرد

متفگ و دوبن نیا نم فرح :

هیا هگید ِزیچ نم ثحب -.

دنازرل ار ملد شنحل :

؟ مرب تنوبرق ثحب هیچ -

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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مدوب شگنت لد ردقچ ... ایادخ ...

تفگ و مدرک شهاگن :مغهدز

یم تسرد ور زیچ همه هک مداد لوق تهب -نم

دب حتلا مراذن هگید هک مداد لوق تهب منک.

یم هشاب ورس.المز منک یم لمع شهب و هشاب

هشاب .المز سانش  ناور و رتکد اتدص شیپ میر

وبا میریگ یم ور هنک کمک نومهب هک ینامرد ره

مینک یم ادیپ یهار هی هرخ .ال

دیشک ما هنوگ یور راو شزاون ار شناتشگنا :

ماوخ یمن ورس. هشاب بوخ وت حِلا ماوخ یم -نم

و درد اب ماوخ یمن . تمنیبب یلکش نیا هگید

هی یممگ هگا . ینک مورآ ًاتقوم ور تدوخ باذع

مینوتب هک هنیا یارب طقف ، میراد هگن تسد تدم

هبرجت ور باذع یب و مورآ ی هطبار هی شدعب

وت هچ و نم هچ هک هنیا یارب طقف . مینک ،

ماوخ یم نم . نوم  هطبار وت میراین ور نوماهدرد
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یداع ماوخ یم . نرب هشیمه یارب نرب؛ نوماهدرد

وت ِغارس مایم یتقو ماوخ یم . مینک یگدنز ،

یمن . تارب مراین ور مدآ و عملا زا ماه  یتحاران

و یدوبک و مخز نشب نم یاه  یتحاران ماوخ

رانک بوخ حِلا اب ماوخ یم وت. ِنت یور ننیشب

مینک یگدنز یداع مه اهام هک هشتقو . میشاب .مه

شمارآ ردقچ . دندوب گنشق شیاه  فرح ردقچ

اجک زا ینارگن همه نآ سپ . شناتشگنا دنتشاد

نم؟ ِناج هب دوب هداتفا و هدمآ

دندرک ادا ار شمان و دندیزرل میاه :بل

ایرو -.

هک ییاه  هسوب و شنابل ِتمس هب درب ار مناتشگنا

 هلصاف ار شا هلمج تاملک ، مناتشگنا ِرس دناشن یم

درک یم .راد

؟ مناج ورس... ... مناج -

زا وکالهار دنتسشن شه هبلیکال یور مناتشگنا

ارو شه کال مدرک اهر . دنتشادرب شرس یور

یلیم دنچ یاهوم ِنایم مدیشک تسد شدعب

شا  یرتم .

متشاد شتسود ردق نیا ارچ ... ایادخ ...

فعض ملد دشن . مریگب شوغآ رد ار شرس دشن

هراچیاهک یارب ، شهاگن یارب ، شنحل یارب دورن
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شدیما یارب دوب، هدرک ادیپ ...

ورس؟ ینک یم ارچ هیرگ -

شوغآ رد هرابود ار دوب هتفرگ هلصاف هک یرس

متفگن یزیچ و متفرگ .

مغاه یمدش دنک؟ ام هب یرظن ادخ یمدش

ام؟ زا دنوش هتسخ

ات ،هن رگید درک یمن مارآ مه ارم درد ارچ؛ غورد

ایرو ِباذع ِندید و دوب رت گنررپ قشع هک یتقو

مشاب مدوخ حِلا هب تشاذگ یمن .

؟ دنریگب تقیقح ِگنر ایرو، یاه  هتساوخ یمدش

و میوش یلومعم و یداع مدآ اتود مهام یمدش

یم ؟ مینک هبرجت مارآار و یلومعم ی هطبار کی

یاه  یدوبک مخزاهو ایرو هک دشابن یزاین دش،

حِلا هک یمدش دنک؟ یروخدوخ و درامشب ار منت

؟ دریگن ارم وا،حِلا ِدب

داد هلصاف ار شرس لبق، زا رت دنمتردق ،نیاراب

یارب دماین رب میاه  تسد زا یراک رگید هک یروط

شنتشاد هرابود .

دنت حِلا ورد میاه  کشا یور دناشن ار شناتشگنا

تفگ ناش،  ندرک کاپ دنت :و

هک ماج نیا نم ورس. ینک هیرگ داوخ یمن هگید -

هشاب دب وت حِلا مراذن هگید .
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یم ملد . میاه کلپ یور مدیشک ار متسد ِتشپ

مشاب نک شوگ فرح دروم کی نیا رد تساوخ .

ار ادخ . مریگب هدیدان ار ینارگن تساوخ یم ملد

دوب نامراظتنا رد یتخب  شوخ دیاش ؟ یدید .هچ

دیسوب ار مناتشگنا مه زاب و تفرگ ار مناتسد :

بوخ یاربخ تهب مه نم ات نکن هیرگ هگید -

مدب .

مدیسرپ یمدش. راگدنام شهاگن قرب شاک :
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؟ یربخ -هچ

تفگ ًاتیاهن و درک مهاگن هظحل دنچ :

یروشب ور تتروص دیاب لوا یمنهش. یروج .-نیا

زونه یلاهک حرد و مدش دنلب میاج زا ریخأت اب

،هب دندوب مهارمه ضیقن و دض یاه سح مه

هب بآ تشم دنچ و متفر یتشادهب  سیورس

مدیشاپ متروص .

نیا رد یروجدب و دوب هتفر دوگ منامشچ ِریز

مدوب هداتفا سفن زا اهزور .

و مدرک کشخ ار متروص و متسش ار میاه مشچ

؛ مداد دیما لدهبِلد ، متشگ  یمرب هلا هب هک ینیح

ار نام حلا درک یم رتهب هار نیا دیاش .

وهب تسا هتسشن هپاناک یور هک شمدید

مداتسیا شکیدزن نآهک ضحم هب . متفر شفرط ،

رد ار شا  هنافاکشوم یاه هاگن نآ زا رگید یکی

نآ یلاهک حرد دعب، یتاظحل و دنادرگ متروص

تفگ دوب، شیاه بل یور هدننک  هناوید ِدنخبل :

دش .-حاال

هچ . بوخ رابخا ِندینش یارب دوبن ملد رد لد

شهاگن رظتنم . متشادن یا هدیا ؟ دیوگب تساوخ یم

تفگ و مدرک :

ینتسب تمربب ماوخ یم نیاهک مه بوخ ربخ -
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میروخب .

مدیسرپ و مدرک مخا هتساوخان :

؟ نیمه -

درک زیر ار شنامشچ :

میروخب مه ماش دیاش یشاب یبوخ رتخد -.

ِبلا ق نامه هب تسا هتشگرب هک مدرک یم رواب

شدنخبل ؟ یگشیمه یایرو تسا هدش هک ؟ یلبق

متفگ و میاه بل یور دناشن دنخبل :

یتشادن تسود ینتسب هک .-وت

دنازرل ار ملد شهاگن :

مراد تسود هک ور .-وت

یاپ مداتسیا اما دربب ار مدنخبل هک دمآ مغ

بارطضا و ینارگن زا ییایند رگا یتح مدنخبل

دوب شتشپ .

دیسرپ :

؟ هگید یش یم رضاح دوز -

هلمجی هک متشاد نتفر ِدصق و مداد ناکت رس

تشاد مهگن شا  یدعب :

هرواشم یارب مریگب تقو هگا نم ورس -...

درک یم مهاگن . مدرک شهاگن :

هن؟ هگم ؟ هگید یمیآ -وت

ِقرب هک منک یراک ره مدوب رضاح هظحل نآ رد
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دشاب هک مداد ناکترس سپ ؛ دشاب راگدنام شهاگن ،

و مقاتا تمس هب مداتفا هار شدعب و یممیآ

تفگ هک مدینش ار شیادص :

شوپب دیفس -.

مدیسرپ و مدروآ نوریب رس ، هتفرن :

یچ؟ یارب هگید دیفس -

دیدنخ :

هش رت گنشق نوماه  سکع .-هک

هناوید الل منابز دنکن ؛ شندرک هاگن هب مداتسیا

؟ دوب هدش

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

#431



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مدنارپ اج زا شیادص :

هگید .-ورب

ینیب  شوخ ملد . قاتا هب متشگرب مریگرد ِرکف اب

یاج کی هک تفگ یم مساسحا اما تساوخ یم ار

دگنل یم .راک

ار شبوخ حِلا یمدش رگم ؛ مدوبن لیخب نم

یم مساسحا طقف ؟ یداش زا موشن ورُپ منیبب

روج قطنم اب نایم نیا رد یزیچ کی هک تفگ

زا یتح دوب بوخ یدایز ایرو دیآ.حِلا یمنرد

مه یفرط .زا رتشیب مه منتفر لبقزا یاهزور

حیلا نیرتدب دوب؛ دب یدایز شلا ح شیپ ِزور هُن

نآ ِندش لیدبت تفگ یم مقطنم و مدوب هدید هک

المز نامز اه هتفه لقادح ، یلعف حِلا هب حلا

ِطسو هراب، کی هک دوب نآ لثم شلا ح رییغت . دراد

دننک هفوکش ناتخرد ناتسمز .

گرلا نایم زا ار مگنر دیفس یوتنام ، دیدرت اب

شمدرک نت هب هک نیمه و مدیشک نوریب اه سابل ،

و دروآ لخاد ار شرس و دز رد هب هقت دنچ ایرو

تفگ :

ندنب یم اه یشورف  ینتسب . هگید بنجب -.
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ِناجیه . دراد شرس رد هچ تسناد یم ادخ

متسناد یم دیعب هک دوب باال یردق نآ شهاگن

ِدوخ ًاتقیقح " یشورف  ینتسب " دیوگ یم یتقو

هتخانش بوخ . دشاب شروظنم یشورف  ینتسب

هیبش شندوب لا حرس هام. دنچ نیا رد شمدوب

.شیلا دراد یا همانرب میارب هک دوب ییاه  تقو هب

نوریب میاه  یرسور شلااهو یوشک ِلخاد زا

میاهوم یور شندرک میظنت حِلا ورد مدیشک ،

مدیسرپ میقتسم و فاص :

؟ ایرو هترس وت یچ -

دنادرگ  یمرب ار لااه وس زورما ارچ مناد یمن :

؟ همرس وت یچ -

شمدرک شوماخ . قرب ِدیلک ِتمس هب تفر متسد

متفگ ، ندمآ نوریب ِنیح :و

میروخب ینتسب میرب ؛ یچیه -.

ِتسد هک ادخب نم، و داتفا هار نم زا رتولج

متاساسحا ِنایم متسناوت یمن یتقو دوبن مدوخ

حِلا زا یمدمآ شدب یسک هچ منک. رارقرب لداعت

وهب یناهگان ِندش  بوخ نیا زا طقف نم ؟ بوخ

مدیسرت یم زیچ همه هرابی .کی

دوب روسناسآ ِلباقم ایرو ، متشادرب هک ار میاهدیلک .

و مدیشوپ رت عیرس ار میاه  شفک و مدنابنج تسد
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متفرگ اج روسناسآ ِکقاتا رد شرانک .

یور ار شه کال تشاد و دوب هنیآ هب شساوح

داتفا نم هب شهاگن یتقو درک یم میظنت شرس

دیسرپ :و

؟ چراق -وک

میوگب هک میارب دوب تخس . تفرگ شلا وس زا ملد

متفگ سپ ما. هدرک یظفاحادخ ندوب  چراق اب رگید :

ماهوم ندش دنلب -.

تخیر مهب ار میاهوم و دروآ کیدزن ار شتسد .

و منک رت گنشق ار اه هظحل ثمالً هک مدیدنخ

مریگب هدیدان ار حملا ِدب ِتمسق .

هار ششوداشود . میدوب گنیکراپ رد دعب یتاظحل

مناتشگنا ِنایم دیچیپ شناتشگنا هک مداتفا .
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مدنادرگ مشچ دوب، میاه بل یور هک یدنخبل اب

مامت بجعت نآ کی اما شنیشام ِندرکادیپ یارب

شنیشام ، هدزاود ِهاگیاج رد درک. رُپ ار مدوجو

دوبن کراپ .

ار متسد هک شفرط هب مدیخرچ ، توهبم و تام

دراو میولهپ هب هک یراشف اب نیاراب و درک اهر

تفگ و ندیخرچ هب درک مراداو درک، :

ورب یمیر. یراد تسرد -.

ِتسد و رابدنچ و نیدنچ ؛ تشگرب و تفر مهاگن

دندروخ ناکت میاه بل رخآ، :

هیچ؟ هگید -نیا

رگید راب نم، ِهاگن و دوب شدنخبل طقف مباوج

یور تسشن 206 ینابر هک یگنر ینبراک

شیور دوب هدروخ ، یرساترس و گنردیفس .

تکرح هب درک مراداو نیاراب شتسد ِراشف اب

تفگ و نیشام ِلباقم تسرد درب ارم و ندرک :

هشاب تکرابم -!
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زجاع دوب، عوقو ِلا حرد هک یقافتا ِشزادرپ زا

هملک ندرک ناونع یارب مدرک مزج ار ممزع . مدوب

:اه

؟ ایرو هیچ -نیا

دز دنخبل :

هیچ؟ -

ار شدنخبل . ندز کلپ نودب ؛ مدرک شهاگن تام

تفگ و داد شک :

هشاب تکرابم یلیخ یلیخ -.

هک یدنخبل و دوب شتروص هب نانچمه مهاگن

تخاب یم گنر تشاد .

تقح رد هک ییاه یدب ِمامت ِرطاخب ورس. مشخبب -

رد دعب هب نیا زا هک ییاه یدب ِمامت و مدرک

منک یم تقح .

نیشام تمس هب ًاددجم مدیشک ار ما هکوش ِهاگن

مدیسرپ متوهبم و جیگ نحل نآ اب هتساوخان :و

نیااج؟ یدروآ یروطچ -نیاور

رگا و دوب نیمه ملا وس اهنت ، هظحل نآ هک راگنا

یقاب یلا وس چیه یاج رگید ، مدیسر یم باوج هب

دنام یمن !

مدینش مشوگ رانک ار شیادص :

ور رد مگب و منزب گنز نیاهک زا لبق تعاس -مین
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مدرک یم داب کنکداب متشاد و مدوب نیااج نک .زاب

درک زاب مارب ور رد نابهگن .

کشا و بقع ِیلدنص یاه  کنکداب ات تفر مهاگن

هب مدیخرچ ؟ دوب هدرک هچ . منامشچ رد تسشن

شفرط :

؟ ایرو -

یمن نم، و دز دنخبل طقف ، نداد باوج یاج هب

متسناد یمن رگید ؛ میوگب هچ هک متسناد .

مهدزای لصف نایاپ ""

****
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رخآ لصف ""

گنز ما یشوگ هک مدوب هتسشنن نامرف ِتشپ زونه

لبق و مدش راوس ًاروف و مدنابنج تسد . دروخ

واب هدیشک نوریب مفیک زا ار یشوگ ، تکرح زا

.س مدرک لصو ار ارفا ِسامت ، نیشام ندرک نشور

هک مدوب کراپ زا ندمآرد حِلا ورد مداد الم

دیسرپ :

؟ ییاجک ورس؟ ربخ -هچ

متفگ و مدرب باال نابهگن یارب یتسد جورخ نیح :

مدرگ  یمرب مراد هزات . متکرش -.

دیسرپ :

؟ هنوخ -یمیر

مداد باوج :

؟ روطچ . ایرو ِشیپ رس هی یممر -هن.

دیشک یم ارم تشاد یگنت لد هک دوب نآ تقیقح

هدیدن هک یمدش یزور راهچ هس_ . تمس نآ هب
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عفالً ، هرواشم اب مه نام  تاسلج . شمدوب

درک عمج ار مساوح ارفا، یادص دوب. یدارفنا :

مریگ یم سامت ادرف ای بش ِرخآ نم سپ هشاب -.

متفگ و هدرک تفلا :خم

عطق داوخ یمن . مهار وت هقیقد لهچ لقادح -نم

ینک .

مدیسرپ هلصاف :وبال

؟ هدش یزیچ -

زور ود نیمه . دنازرل ار ملد شندرک نم و نم

هک دوب هداد ربخ ارفا، و میدوب هدز فرح شیپ

راودیما . هتشاذگ رس  ِتشپ تیقفوم اراب روکنک

 تعاس وام، شهاوخلد ی هتشر رد یلوبق هب دوب

ِرس عنام هس طقف و میدوب هتفاب ایور مه اهاب

هتشر باختنا ، جیاتن ِندش صخشم دوب. نام هار

ِتیاضر ِبلج و نارهت رد یهاگشناد رد یلوبق و

ارفا هبتری هب یگتسب نیااه مامت ؛و نامام ییاهن

دوب راودیما یدایز هک شدوخ ارفا، و تشاد .

و منحل زا منک رود ار بارطضا مدرک یعس

مدیسرپ :

مزیزع هدش یزیچ ناج؟ ارفا -.

دوب نوزحم شیادص :

منود یمن عقاورد .-هن.
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درک هفاضا و مداتسرف نوریب ار مسفن :

ورس منزب فرح تاهاب دیاب -.

؟ میدرک یم هچ میتشاد سپ

نآهک زا دعب و نابایخ ِرانک هب مدناشک ار نیشام

متفگ مدش، فقوتم :

هدش یچ وگب . هئوت اب مساوح -.

موهفمان ار شا هلمج هک دوب مارآ یردق هب شیادص

متفگ و مدرک مخا درک. :یم

وگب رتدنلب -.

یتخس وهب دوب هنوگ چپچپ نانچمه شیادص

مداد صیخشت ار شتاملک :

مدرک ادیپ یزیچ هی .-نم

دندیرپ باال میاهوربا :

؟ یدرک ادیپ یچ -

یگف وابکال مدینشن مه زاب ار داد هک یباوج

متفگ :

وگب هرابود یچ؟ -.

دش دنلب شیادص :

پاستاو .-ایب

درک عطق ار سامت مهد، یباوج منک تصرف .وات

یادص هک مدوب هریخ نیشام روتینام هب بجعتم

ود ِنایم یاضف زا ار یشوگ دش. دنلب کمایپ
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هک مدرک زاب ار ارفا ِمایپ ًاروف و متشادرب یلدنص

هونشب ور مادص نامام مسرت "یم دوب هتشون ."

یشوگ ی هحفص هب مدنام هریخ "و متسه " متشون .

دهاوخ یم هک نآهچ یارب متشادن یا هدیا چیه

دوب هحفص یور سکع کی دعب، یتاظحل و دیوگب .

 دولناد ِتم عال یور مدرشف ار متشگنا ، بجعتم

زاب یارب ما یشوگ تنرتنیا نآهک زا لبق و ندش

دیسر متسد هب ارفا حیضوت دنک، یرای شندش

مدرک ادیپ نامام ِلیاسو وت ور "."نیا
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و مدرک هاگن سکع ِناخرچ ی هریاد هب راظتنا اب

رتشیب ار ما یواکجنک و بجعت ارفا، یدعب مایپ

مدرک شادیپ هشتخت ریز هک ییوشک درک."هت "

دش زاب دوش، یمن زاب سکع هک منک پیات مدمآ ات

هتفرگ ِسکع یور تسشن بجعتم نم، ِهاگن و

ار یزیچ ره ِندید ِراظتنا ًاتقیقح . ارفا هدشی

دوب سکع رد هک یزیچ نآ ِاالّ متشاد .

هیچ؟ هگید "نیا مدرک پیات ًاروف "

هگید هراولش تکو " دش رضاح عیرس شباوج ".

؛ تسا شتسد ِمد هشیمه شا  یرفزدنه متسناد یم

مداتسرف سیو ، ندرک پیات یاج هب سپ :

ارچ هک هنیا مروظنم . هراولشو تک ممهف -یم

یداتسرف ور شسکع .

داد باوج دعب یتاظحل :

دوب تخت ِریز یوشک وت یممگ تهب مراد -.

هیچ؟ شلکشم ، هشاب بخ " مدرک پیات یگف "ابکال

ورس هنامام یارب "نیا تشون ".

ِریوصت رگید راب و نام ِتچ یادتبا هب متشگرب

راولشو تک کی ِسکع ؛ مدرک زاب ار هدش هداتسرف

مدرشف ار متشگنا . هنادرم ِراولشو تک کی دوب؛
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مدیسرپ و نوفورکیم ِریوصت یور :

؟ هنامام یارب هک یچ ینعی -

عناق ارم تساوخ یم دوب؛ باال دنلب شا  یدعب ِمایپ

شدوخ یارب هنادرم راولشو تک کی نامام هک دنک

تخت ِریز هدرک شمیاق هک دراد .

با دنلب ِسیو کی مه نم ، شمایپ ِندناوخ زا دعب

متفگ و متفرگ :ال

لا بند نامام ِقاتا وت یتفر ؟ ارفا یدش هنووید -

دیاب هشتخت یوشک وت راولشو تک هی نوچ یچ؟

ینود یم اجک الًزا صا ؟ یفابب ور اه ناتساد نیا

ای تساباب یمیدق یاه  سابل زا دیاش ؟ هنامام یارب

هدربن شدوخ اب هک ییاه  سابل .

هب عورش ممایپ هب ندرک شوگ دعب،اب یتاظحل

لا سرا لا وس کی اب هارمه شمایپ و درک پیات

دش

؟ تساباب زیاس نیا نک؛ هاگن زیاس ""هب

مدرب رس هب سکع ِندش زاب ِراظتنا ،رد برطضم

تفایرد ار شرگید ِمایپ دعب، ی هظحل دنچ و

مدرک

دنبرمک ، تسه .کاله تسین نیا مه شا همه "

تسه هگید ِنهاریپ هی ، تسه ."

یور مناتشگنا یمندش؟اب زاب ارچ یتنعل سکع
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متفرگ برض نامرف .

ور اباب یاه  سابل دیاب ارچ نامام مه شدعب "

ریز یوشک هت هنوپچب و هایس ی هسیک وت هراذب

؟ شتخت "

یزیاس ِخیم مهاگن و مدیشک ما یناشیپ هب یتسد

دوب هداتسرف و هتفرگ سکع نآ ارفا،زا هک .دش

یمن . تشادن اباب ِزیاس اب یبسانت چیه هک یزیاس

ِریز زا تشاد مزغم عقاورد . میوگب هچ متسناد

نازرل ِناتشگنا درک.اب یم خیلا هناش ندرکرکف ِراب

؟ ارفا یچ ینعی "نیااه مدرک پیات مزکرمت یب "و

نآهک دوجو ،اب مدنام رظتنم هچره نیاراب و

شندوب نآالنی زا ناشن  هحفص باالی ِتیعضو

ود ره و مدرک اهر ار یشوگ . دادن یباوج ، تشاد

،هب شدعب و متروص یور مدیشک ار متسد

ارفا یارب دعب، یتاظحل و مدش هریخ نابایخ

مینز یم فرح ادرف ؛ شابن نارگن " متشون "

مزغم و مداد تکرح ًاددجم ار نیشام هلصاف وبال

رد نم . ندرکرکف هب تشادن یلیامت نانچمه ،

یاه  هبُشو کش و نامام ِلکشم ، هرواشم تاسلج

مدوب هدرک حرطم مه ار نامدوخ .
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کشم ی هناهب هب ار نامام هدنیآ رد دوب هدش رارق

نم و رواشم ِشیپ میناشکب ارفا، یگتخاس ،الِت

ِندش رتهب هب مدوب راودیما ، یدیماان نیع رد

مدرک یم رکف ، دروخ گنز ما یشوگ . عاضوا

شسامت و دوب روتینام یور ایرو ِمان اما تسارفا

دیسرپ ، مدرک لصو هک :ار

؟ هچب ییاجک -

هاگن  نابایخ هب بجعتم هک دش ثعاب شلا وس

هناخ هب ما هتفگ هک مدوب هدرک شومارف کاپ منک؛

یارب مدز امنهار ، هظحل نامه و مور یم شا

متفگ و دوب رتولج یمک هک ینادرگربرود :
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یممآ مراد -.

دیسرپ :

؟ هتفرگ ارچ تادص -

یگتخاس ی هفرس دنچ اب مدرک یعس ثمالً

متفگ و منک فاص ار میادص :

منود یمن ؛ هتفرگن -.

تفگ ، ریخأت هظحل دنچ زا :دعب

مترظتنم .-ایب؛

لا دپ یور مدرشف ار میاپ ندز رود زا دعب نم، و

.زاگ

مدش یراکفا ِریگرد مه زاب درک عطق هک ار سامت

ارفا دیدج ِربخ . دندناسر یمن ییاج هب ارم ،هک

یم یکانتشحو ِربخ دمآ، یمرد بآ زا تسرد رگا

هتشاذگ نیا یور ار انب هظحل نآ دش؛امات

دناد یمن ار شدرد مه شدوخ نامام هک میدوب

ِزیاس اضق زا هک هنادرم ِسابل تسد دنچ رگا اما

هچ؟ دوب هدرک ناهنپ شقاتا رد ار دندوب شدوخ

دروم نیا رد دنک؛هن هابتشا ارفا تساوخ یم ،ملد

یمداد ناش  تبسن نامام هب هک یدراوم ِمامت .رد

دح نیا الل،ات تخا کی زا میتشاد ایرو و نم

شتیسنج اب شتیوه نامام رگا ، میدیشک یم جنر

س نیا ِمامت رد دوب هدیشک یجنر هچ ، دناوخ یمن
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لااه؟

عاضوا ردقچ ؟ دوب هدیشک یباذع هچ هچ؟وا اباب

؟ دوب هدیرب هناخ زا هک دوب هدمآ تخس شیارب

ار ریسم ِیقبام و منک راهم ار مراکفا مدرک یعس

یارب متشاذگ ار اهرکف و مداد شوگ یقیسوم هب

هگن بوخ ار مدوخ حِلا هک متشاد زاین دعب.

ِلح یارب و مدوب هدش اپرس یگزات هب نم . مراد

متشاد زاین ندنام اپرس نیا التهب کشم .

واب ایرو هناخی هب مدیسر دعب، ِتعاس مین

رناژ متشاد یعس هک متفر باال حیلا ،رد روسناسآ

متساوخ یمن منک. رود مدوخ زا ار یفنم یاه ی

هک حاال متساوخ یمن ایرو؛ یارب مربب ار المت کشم

زا شِنت ِنتشاد هگن رود یارب تسا ردتالش وا

شیارب مربب ار المت کشم نم ، هطبار .نیا

یاهدنخبل نآ زا یکی درک، زاب هک ار رد

ِنایم ار متسد دوب. شیاه بل یور شناشخرد

تفگ و درشف شناتشگنا :

یدموا  شوخ -.

رد نکمم یاج ات هک دوب نآ تقیقح مدز. دنخبل

میتشاذگ یمن رارق هناخ !

دیسرپ و هلا ِتمس هب داتفا :هار

؟ یروطچ -
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مداد باوج مرس زا شلا ِندیشک ِنیح :

یچ؟ وت . نونمم -

درک مهاگن پچ پچ :

نونمم منم -.

دریگب ار مشوپور و شلا هک دمآ کیدزن . مدیدنخ

هک دوب شیاهوم ِیپ مساوح یلاهک حرد نم، و

شتسد هب ار میاه  سابل ، دندوب هدش دنلب رگید

شندش رود حِلا رد ِیاه مدق ،اب مهاگن و مداد

مامت الً صا یمدرب؛ ار ملد شا هرهچ دش. هارمه

یم ار ملد دوب، عمج رسپ نیا رد هک ییاهزیچ

ِمامت زا غراف و مدشن شنتشگرب هجوتم درب.

شلا وس اب هک دوب میاه بل یور دنخبل الت، کشم

درک عمج ار مساوح :

زاب؟ یدش قشاع -

مدیدنخ :

هنکمم -.

یعم ال قیاقش #
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ود دعب،اب یتاظحل و هناخزپشآ ِفرط هب تفر

و تسشن مرانک ، هپاناک یور . تشگرب هویمبآ ناویل

دوب هتفرگ مفرط هب ار اه ناویل زا یکی یلاهک حرد ،

تفگ :

یا؟ هتسخ ؛ راگنا یتسین لا حرس -

ِنتشاد هگن ناهنپ یارب ندرک ردتالش نیاهک لثم

هدرکن لمع قفوم مه یلیخ میاه  یتحاران مغاهو

مدوب .

متفگ و متفرگ ار مناویل :

متسین هتسخ -.

مشاب هدرک ضوع ار ثحب ًاروف نآهک یارب ،و

مدیسرپ :
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؟ هرواشم یارب زورما یتفر -

تفرگ لیوحت ار ما یدعب ِلا وس و داد ناکت :رس

؟ تفگ یچ -

تفگ و درک مهاگن یسنجدب :اب

؟ هچوت -هب

یضوع " میوگن دشن ".

شلا وس و مدیشک رس ار مناویل یاوتحم زا یمک

درک مفقوتم :

؟ مدب شرافس یچ ماش -

مساوح و یمندنک یقرف هک مداتسرف باال هناش

هک رابره . دندیدنخ یم هک ییاه مشچ ِیپ تفر

شهاگن ِقرب دوب. لبق زا رتهب شلا ح شمدید یم

دنکن رت. ناشخرد شدنخبل و یمدش رت گنررپ

رس ًاروف درک؟ یم فرصم یزیچ هدرکن ییادخ

مرس زا ار هناگچب و هرخسم ِراکفا هک مداد ناکت

رکش ار ادخ ملد رد شیاج وهب مشاب هدرک رود

بوخ هک وا .حِلا شلا ح ِندوب بوخ ِتباب مدرک

یم بوخ شدوخ اب مه ارم حِلا زا یمین دوب،

دوب؛ نامام هب هتسباو هک رگید ِمین دنام یم درک.

تحار نامام ِتباب رگا ملا یخ . نارگن و فیلکت یب

ایند رد یهجوت ِلباق ِمغ چیه رگید یمدش،

الت کشم ِمامت اب کیهنت متسناوت یم و متشادن
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مساوح و متشاذگ زیم یور ار مناویل . مگنجب

نآ و درک یم مهاگن تشاد دش. ایرو ِهاگن ِترپ

هدنخما هک دیشک ازارد هب ندرک هاگن نیا یردق

مدیسرپ و تفرگ :

؟ هدش یچ -

متروص یازجا یور مرازه ِراب یارب شهاگن

دندروخ ناکت شیاه بل و دیخرچ :

؟ مراد تتسود مدوب هتفگ تهب -بقالً

هدنخما شدعب اما مدرک شهاگن بجعتم یا هظحل

تفرگ تدش :

؟ یریگب شسپ یاوخ یم هنکن -

ِنداد  شرافس یارب دوب هتشادرب هک ار شا  یشوگ

دیشک مفرط هب رتشیب ار شدوخ و درک اهر ماش، ،

دیبسچ مپچ یوزاب هب شتسار یوزاب هک ییاج ات

یور مه زاب هلصاف نیرت  کیدزن زا شهاگن و

دیرپ میاه بل یور زا هدنخ . دروخ خرچ متروص

تفرگ مارآ میاه بل یور ایرو هاگن :و

ورس؟ دش تادیپ اجک زا -وت

دیسرپ و مدرک مخا بجعت ِرس :زا

؟ یبوخ یروج نیا هک یمهش یروطچ -

و مدیشک بقع ار مرس ، شرس ِندروآ کیدزن اب

مدیسرپ هتساوخان :
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؟ ایرو ینک یم یچراک یراد -

مشچ ؛ دیشک باال میاه مشچ بلاهات زا ار شهاگن

مه شیاه بل ، دیدنخ یم شیاه :

وشن محازم یممنز؛ خم مراد -.

تفگ و شا  یلبق ِنحل هب تشگرب دعب :و

مدوب هتفگ ؟ مراد تتسود ردقچ نم هک ینود -یم

؟ تهب

یم متسد تشاد . شا هناش هب مدیبوک یکی

دراد شرس رد هچ تسناد یم ادخ و تخادنا .
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وابکال دش معنام هک مریگب هلصاف مدرک یعس

تفگ یگتخاس ِیگف :

میش بساک سوب هی یتشاذگ .-هگا

ای مدنخب متسناد یمن دوب. هدش یروعشیب بجع

یمن هک دوب نآ تقیقح . مراذگب رارف هب اپ

اما ایرو . دشکب کیراب یاهاج هب نامراک متساوخ

ادص یتقو دوب هتفرگ شا  یزاب و دوبن رادرب  تسد

ِنارسپ ِنحل و ادص هب هیبش شنحل و

تفگ و درک سهلا هدجه _ هدفه :

هرارق هک ام . ملگشوخ هگید هسوب هی شا همه -

یم منک. مومت ور هسردم راذب . مینک یسورع

سلا ِرس . ماقآ ی هرجُح وت مسیاو مرب ماوخ

هک مریگ یم تارب یسورع وهی یممش رادلوپ

هنومب زاب تاهومع رتخد ِنهد .

رسپ ِلثم تشاد تسرد . هدنخ زا مداتفا سپ

یبساک ، نداد هدعو ِقیرط زا یناتسریبد یاه هچب

درک یم ینز خم .و

تفگ و تفرگ ار متسد :

یم . مینک یم هبوت میر یم یدش منز هک شدعب -

شدعب ینک، یراک جاودزا زا لبق تنز اب هگا نگ

هشخب یم ادخ ینک هبوت .هک
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رد یدج یردق نآ یمندمآ. باال هدنخ زا مسفن

نیااج ینادرگراک رگا هک دوب هتفر ورف ششقن

درک یم شا  یبای  دادعتسا کش یب .دوب،

تفگ و میاپ یور دیشک یمارآ هب ار شتسد :

میشب مرحم مینوت یم یراد لکشم مزونه .-هگا

نم . هداد دای ور هتعاس یهی هغیص مهب مگرزباباب

ُتلبَق " یگب دیاب طقف یممگ،وت هلمج ."هی

کیدزن شدوخ هب ارم درک یعس و تفرگ ار مرس

:دنک

هدموین یسک ات ایب .-ایب؛

تفگ . متفرگ یمن مارآ شتسد ِریز ندیدنخ رطاخب :

یدنبب ور تامشچ .ات هگید هسوب هی شا همه -

هشاب قشع یور زا رگا سوب یمنگ هدش. مومت

وت . ماوت قشاع هک منم . هرادن هانگ ، سوه هن

نم ِنز هراذب تاباب هگا . ینم رخآ و لوا ِقشع

مشک یم ور مدوخ هن، هگا چیه؛ هک یشب .

هک دوب دایز ِندیدنخ درک؟زا یمن شمامت ارچ

مدش دنلب یتخبدب .اب دندوب هدش موهفمان متاملک

یارب مدرک یم یلاهکتالش حرد و هپاناک یور زا

متفگ ، مسفنت متیر ِندرک میظنت :

تاه  شور نم. متسین هدب سوب . یدنوخ روک -

هدش یمیدق .



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

مهاگن دنخبل واب داد هیکت بقع هب ار شرس

هدنخما شت مجال ِیروآدای اب مه زونه نم، و درک

سخت ِکرسپ ؛ تفرگ .یم

متفگ :

یم مناخ  تفع رتخد ؟ مترخآ و لوا ِقشع نم -هک

مشچو یب هک یتفگ منوا یارب ور اه نیمه تفگ

.ور

مداد همادا و دیدنخ ادص :اب

دص یاه  هدعو نوا نم.اب یمنمد سوب وت -هب

تزاغ هی .نم

واب ملباقم داتسیا تکرح کی واب دش دنلب

دیسرپ دوب، شدوخ ِنحل رگید هک ینحل :

؟ تمسوب یم یروط نوا نم یدرک رکف -

و مدش ریگلفاغ شتکرح اب میوگب یزیچ مدمآ ات

داتسیا نامز .

یعم ال قیاقش #
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ینآ ،هب دندش گنچ شترش یت یور هک مناتشگنا

بل یور یمارآ هب هک یدنخبل واب درک میاهر

تفگ ، تفرگ لکش شیاه :

تمسوب یم یروط .-نیا

ار زیچ همه شا  یناهگان ی هسوب . مدرک شهاگن تام

ار منزو میاهوناز مدیسرت یم دوب. هدنارپ مرس زا

مهاگن و هپاناک یور متسشن هک دنرواین بات

دوب ایرو ِتنطیش زا رپ ِتروص هب نانچمه .

یهاگ یلو میشاب هتشادن یطابترا چیه دوب رارق

زا یکی رگا و تفر یم رد نامتسد ،زا زورما لثم

؛ دیشک یم کیراب یاهاج هب راک یمندمآ هاتوک ام

یم رارق رتمک هناخ رد هک دوب مه نیمه یارب

هک دوب، شتروص یور مه زونه مهاگن . میتشاذگ

تفگ :

مراد تتسود -.

؛ شندرک تکرح ِیپ تفر مساوح درک. مجیگ و

ار شناتسد و یلبق ِیاج ِرس تسشن و دمآ
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ششوغآ رد ارم دیشک و منت رود دیچیپ .

و دوب مندرگ یور شیاه بل ، مبنجب مدوخ هب ات

ومالمی مرن ناش  تکرح .

هکلب نم، هن ار شرس و مدز ادص ار شمان

زا لبق و منامشچ هب دش هریخ . دروآ باال شدوخ

تفگ تیعطاق ،اب میوگب یزیچ :نآهک

تسه مساوح -.

ار میاه کلپ تفرگ رس زا ار شراک هرابود و

مال زا هک درک یراک ووا، مدش میلست و متسب

موش تذل رد قرغ مه شیاه  نداد جرخ هب تمی .

تسشن شهاگن و درک ادج ار شرس دعب، یتاظحل

شمارآ و قشع زا دوب رپ شهاگن . منامشچ رد

تفگ یتقو :

مرظتنم یلیخ .-نم

و مداد ناکت ار میاه بل یتخس ؟هب دوب رظتنم

مدیسرپ :

یچ؟ ِرظتنم -

داد هلصاف رتشیب ار شرس :

یکی تاهاب شمارآ اب منوتب هک یزور رظتنم -

مشب .

نابرض رتشیب و رتشیب ، هلمج نیمه اب مبلق

داد همادا . تفرگ :
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هتقی ال هک مشب یروجنومه مراد  تسود -.

دیزرل .ملد

مدب قشع تهب شمارآ اب یروج هی مراد  تسود -

و یدش یم مورآ یروجچ ییازور هی هرب تدای هک

یدرب یم تذل یچاه .زا

میاه بل یور دیشک ار شناتشگنا :

منک ضوع ترس وت ور تذل ینعم داوخ یم .-ملد

متفگ ، دندوب شناتشگنا ریز هک ییاه بل :اب

یتسنوت حاالمش نیمه -.

درک مهاگن اه هیناث . دنتفرگ دنخبل حرط شیاه بل

ار شسفن نم، زا ندش ادج حلا رد ًاتیاهن و

تفگ و داتسرف نوریب :

؟ هرواشم میرب دیاب هگید هسلجدنچ -

تخادنا هدنخما هب شنحل .

دیسرپ و شا یشوگ تمس هب درب تسد :

؟ یروخ یم یچ ماش یتفگ -

ات شقاتا هب مورب مدش دنلب و مداد ار شباوج

هظحل نآ دیاب هک ار یا هچرتفد مفیک زا

مرادرب ، مدرک یم تبث شلخاد ار متاساسحا .

شتخت یور دوب هتشاذگ ار مشوپور و فیک .

خیرات ِتبث واب مدیشک نوریب ار ما هچرتفد

نم،زا و دیسوب ور نم . هبوخ "حملا متشون
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ادیپ یبوخ یلیخ  یلیخ ِسح شتمی ومال شمارآ

ی هرابود ی هبرجت منک، یم رکف هک شهب و مدرک

ماوخ یم ور مورآ ی هظحل نوا ."

راهچ رد هک مدرک یم هاگن میاه  هتشون هب متشاد

یتقو دوب هچرتفد هب شهاگن ، شمدید رد ِبوچ

دیسرپ :

؟ یراد قشم مه -وت

و مفیک ِلخاد مداتسرف ار هچرتفد و مدیدنخ

 هشوگ هک یتکاپ ِیپ تفر مساوح ، هظحل نامه

شبلج مهجوت دوب. هدز نوریب هفحلم ریز زا شا

مدز رانک ار هفحلم و مدرب تسد هتساوخان دش.

هچ . مدید ار گنر درز ِگرزب ًاتبسن ِتکاپ کی و

درک؟ یم هچ نیااج و دوب

یزیچ نآهک زا لبق و ایرو ِفرط هب دیخرچ مرس

داد حیضوت شدوخ ، میوگب :

ِلخاد مراذب هک نوااج متشاذگ ، هکرادم یرس -هی

دمک .

تفگ ، مندرک مدنلب اب دمآ کیدزن دعب :و

هسر یم ماش االن .-ایب

هدش یروط کی ارچ شنحل ؛ مدرک شهاگن دیدرت اب

؟ دوب
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ناتسمز ؛ دندش یم یرپس شمارآ اب دنتشاد اهزور

ندمآ ِدیون و دوب نتفر نیب زا ِلا حرد نم یارب

فرح زوردنچ نیا رد درک. یم میاپِرس تشاد راهب،

دراد هگن تسد مدوب هتساوخ و ارفا اب مدوب هدز

زورره وا اما . درواین نامام یور هب ار یزیچ و

و درک یم یدیدج یاهراک ندش رت نئمطم یارب

مه ارم تشاد رگید یمداد، نم هب هک یرابخا

رد هک یا هعجاف زا درک یم نئمطم شدوخ لثم

هداد خر نامام ِیگدنز .
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مه یا هقیقد دنچ هشیمه ، هرواشم ِتاسلج رد

مک نودب ار اه خنرس مدز. یم فرح نامام هب عجار

زا رتشیب و متفگ یم رواشم یارب ندرک دایز و

ا متحا هک مدوب یروکنک باوج ِراظتنا رد نم ارفا،

یمدش رشتنم ، هدنیآ زوردنچ نیمه .الًرد

مدرگرب یزوردنچ متشاد میمصت یمدمآ، هک باوج

منک بیغرت ار نامام ارفا، اب هارمه و هناخ هب

مادم ، متغارف  ِتاقوا رد رهش. نیا زا نتفر یارب

ییاج لا بند وهب مدرک یم کچ ار هناخ یاه  یهگآ

درک یگدنز نآ رد یگداوناخ دوشب هک متشگ .یم

ورپژه دیدزاب یارب دیاب ؛ متسب ار مپات پل ی هحفص

 هفاکسن شلبق متفرگ میمصت و متفر یم دیدج یا

ِتعاس دنچ ارات رناژیما و مهد شرافس یا

یلخاد ات متشادرب ار نفلت منک. نیمات هدنیآ

رد ار یلعدان ، هظحل نامه اما مریگب ار هناخرادبآ

ار یشوگ و مدید قاتا رد ِلباقم زا نتشذگ حِلا

مدز شیادص و شیاج ِرس مدنادرگرب .

دیسرپ و مقاتا رد بوچراهچ رد داتسیا و :دمآ

؟ ناجاباب هیچ -

متفگ یتقو دوب شنابرهم ِنحل ِیپ مساوح :

ینک تسرد نم یارب هفاکسن هی یمنهش تتمحز -

؟
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هباجاج شناتسد ِنایم ار لیاسو دوب. رُپ شتسد

تفگ و درک :

؟ یاوخ یم مه هّلب -االن.

حیلا هن،ورد هک مداتسرف رسباال و مدز دنخبل

مدوب هتخود مشچ شندشرود هب دنخبل اب ،هک

هک تانایرج نیا . مدرک رکف اباب هب هتساوخان

ِغارس مورب یزور کی متشاد میمصت یمدش، مامت

اب ندز فرح زا رت تخس وا، اب ندز فرح اباب.

هک یرهش هب مورب متشاد میمصت اما دوب نامام

و شمنیبب متساوخ یم دوب. راک هب لوغشم نآاج

یم . میشنب شیاه  فرح یاپ داد، هزاجا و دش رگا

شماجنا دیآ، یمرب متسد زا یراک رگا متساوخ

هک دشاب هتشاد ار سح نیا متساوخ یمن . مهد

شندیرب ِتلع متسناد یم هک میا.حاال هدرک شیاهر

مدرک یم شکرد رتشیب ، هدوب هچ هناخ نآ .زا

دیاب دوب؛ گرزب یباذع ِریگرد مه وا دیاش

دیاب منک. مک ار شباذع هک متفگ یم ییاهزیچ

مه زا ِیگدنز نیا ِرصقم هک مدرک یم شعناق

هب دیاش و نامام وهن تسا هدوب وا ،هن هدیشاپ

؛ دیسر یم شمارآ هب یمک مه لکش،وا نیا

دعب شا  هدیاف متسناد یمن مه مدوخ هک یشمارآ

؛ تسیچ ، کرتشم ِیگدنز یسسلا ِدودح یزیچ زا
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متساوخ یمن منک. اهر ار وا هک متساوخ یمن طقف

مراذگب شیاهنت .هک
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 نایم یلومعم ی هنارتخد و ردپ ی هطبار کی دیاش

تفرگ یم مه وا زا ملد اهرت لبق دیاش ، دوبن نام

ما یگدنز رد شا  هناردپ ِشقن مدید یم یتقو

طسوت ندش شزاون ِترسح دیاش . تسین گنررپ

همهی اب اما دوب. هدنام ملد هب مه وا یاه  تسد

متسناد یم هک یردپ دوب؛ مردپ ،وا فاصوا نیا
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یمن و هدرب ار شا  هفطاع ، هدیشاپ مه زا ِیگدنز

ِتانایرج زا دعب هن لقادح منک؛ شیاهر متسناوت

یمدش نشور هک نامام ِفیلکت و هدمآ شیپ ،

متفر یم شغارس هب یزور ًامتح .

دوب هدیشک لوط یدایز ما هفاکسن ِندش هدامآ .

یمن تسد رگا . متخود تعاس هب ار مهاگن

ِرارق هک هناخیا هب مدیسر یم رید مدنابنج

و متشادرب ار نفلت . مدوب هتشاذگ ار شدیدزاب

وگ خساپ یلعدان اما متفرگ ار هناخرادبآ ِیلخاد

مدش دنلب میاج وزا مدز بقع ار ما یلدنص . دوبن .

ار هناخرادبآ هار ًامیقتسم و متفر نوریب قاتا زا

وهن دوب یلعدان زا یربخ هن اما متفرگ شیپ رد

ناکچ بآ رد مگام زا یربخ .

مدرک در هک ار ورهار ِچیپ و مدمآ نوریب بجعتم

هفاکسن گام . مدید مقاتا رد ِلباقم ار یلعدان ،

شرس ِتشپ و مدرک دنت مدق دوب. شتسد رد

تفگ مندید اب هک مدش قاتا ِدراو :

لوا متفر دوب؛ هدموا کیپ -...

ِتکاپ یپ مساوح . مدیمهفن ار شا هلمج یقبام

دوب شناتشگنا نایم ِگنر .درز

مداتسیا هک تشاد ار قاتا زا ندش جراخ ِدصق

و مداد ناکت یتخس هب ار میاه بل و شلباقم
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مدیسرپ :

هیچ؟ -نیا

انشآ یدایز هک یتکاپ ِتمس هب دیشک ار شهاگن

تفگ و :دوب

همناخ لگهام یارب . دروآ کیپ -.

ِتکاپ نیا . مدش هریخ شتروص هب توهبم و جیگ

،رد شیپ ِزوردنچ ار گنر درز ِناشن و یبمان

دوب شدوخ رگا ؛ مدوب هدید ایرو هناخی ...

مدیسرپ :

؟ هلگهام یارب ینئمطم -

تفگ و درک دیکات بجعتم :

شزیم یور مراذ یم . هدموین زونه -.

یم ما هناوید دنتشاد هظحل نآ کانتشحو ِراکفا

نانچمه نم ِهاگن و تفر یم تشاد یلعدان . دندرک

مراذگب ار انب تساوخ یم ملد دوب. تکاپ نآ ِتام

ِراکفا نآ زا یکی رگا اما ندرک هابتشا یور

تقیقح دوب هتفرگ لکش مرس رد هک یکانتشحو

هچ؟ تشاد

اما منک تلا خد مدوب رضاح ؛ مدرک یم دیاب یراک

ارووا یلعدان مدز ادص برطضم هن. هابتشا ،

تشگرب :

؟ ناجاباب هیچ -
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رد ار مهاگن . لخاد شمدیشک و متفرگ ار شتسد

ار ،رد شدعب و مدناخرچ تکرش ِتولخ سنلا

ِتروص مدز،هب یم سفن  سفن حیلاهک ورد متسب

متخود مشچ یلعدان ِبجعتم .

دیسرپ :

؟ ناجرتخد ینک یم یچمَه ارچ -
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و تکاپ ِتمس هب مدرب تسد . دوبن للعت ِتصرف

متفگ شندیشک :اب
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نم هب شدب -.

شا  هاروق و دق یتح هک یتکاپ دعب، یا هظحل و

مدوب هدید ایرو هناخی رد هک دوب ینامه ،مه

و دوب هدش هکوش یلعدان دوب. مناتشگنا ِنایم

تسرد ِزکرمت ، هظحل نآ مه نم . تفگ یمن یزیچ

اپو تسد و نداد حیضوت یارب متشادن یباسح و

متفگ هتسکش :

نم وگن. یزیچ لگهام هب وگن. نیا زا یزیچ -

یممگ مدوخ .

همادا دوب. بجعتم و یلا وس نانچمه شهاگن

مداد :

مگب مدوخ ات وگن یزیچ نم ناج -.

درک هدز تشحو ارم شلا :وس

؟ تکاپ نیا وت هگم هیچ -

متفگ یتخس :هب

منود یمن -.

و دنادرگ متروص رد ار شا  هنافاکشوم ِهاگن

تفگ هناقداص :

هب شمدب درک دیکات داد، ور تکاپ هک یسک -

نم هب شداد ؛ تسین شدوخ متفگ . مناخ لگهام .

هتناما .

متفگ هدنامرد و :کالهف
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هد هی طقف . یلعدان االن هریگن تیراد تناما -

نیا وت یچ منیبب هک راذب رگیج ور نودند هقیقد

یم ، دوبن هگا . هشاب یدب زیچ مسرت یم . تسه

ال صا . لگهام ِزیم ور شیراذب هک تدوخ هب شمد

یممد؛اه؟ حیضوت شارب مدوخ ً

مه تفلا خم نیاحلا دوب.اب هدشن عناق شهاگن

هلمجی دنچ واب مدرک زاب ار رد نم و درکن

نوریب شا  یضاران یاه مشچ اراب یلعدان ، رگید

مداتسرف .

 مدرک لفق . دندیزرل یم مناتشگنا ، متسب هک ار رد

تکاپ ِندرک زاب یارب مدرب موجه شدعب ارو .رد

ِتکاپ نامه ، تکاپ نیا ، تفگ یم نم هب یسح

یتشُم دوب هتفگ هک ینامه ؛ تسایرو هناخی

تسا کرادم .

ِندرک زاب یارب دنتشادن یفاک ِزکرمت مناتشگنا

یکانرطخ زیچ مدرک یم سح . شا  یدنب  هتسب

صیخشت یارب متشادن یا هدیا اما تسا شلخاد

اب مناتشگنا و شمدرک زاب روطچ مدیمهفن . شنداد

ار شیاوتحم و دنتفر شلخاد هب یباتش هچ

دندیشک نوریب .

دوب مناتسد ِنایم سکع تشُم کی دعب، یتاظحل

زا ناج ، سکع ِبحاص نداد صیخشت نم،اب و
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تفر مندب .

زیم هبلی هب متفرگ ار متسد . دندش لش میاهوناز

ِشخپ و دندروخرُس مناتشگنا ِنایم زا اه سکع و

هقدح زا ینامشچ و زاب یناهد .اب دندش نیمز

متسد . دیخرچ اه سکع ِنایم مهاگن هدز، نوریب

هچ اضر . مناهد ِلباقم متشاذگ و مدرک تشم ار

میاهوناز یور مدش مخ اه؟ سکع نیا رد درک یم

هک ینز و اضر ِریوصت هب ناش یکی ِنتشادرب واب

مدش هریخ دوب، شرانک اه سکع ِمامت .رد

نم یادخ ...

ار اه سکع کتهبِکت هدز، باتش یمندمآ. باال مسفن

هچ . تفر منت سحزا و میاه مشچ ِلباقم متفرگ

؟ ایرو تشاد شرس رد هچ ؟ اضر دوب هدرک

ایادخ ...

**

#442
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ژ اساپ هب کیدزن ییاج مدرک کراپ ار نیشام .

حملا یتقو طقف ما. هدمآ هنوگچ ار هار مدیمهفن

هدرک عمج ار اه سکع ، شیاجرس دوب هتشگرب یمک

تسا کیتوب ایرو متسناد یم . مدوب هداتفا هار .و

هک یتکاپ نم،اب و دوب هداد مایپ حبص شدوخ

یاه مدق و مدوب مناتشگنا ِنایم شندرشف ِلا حرد

شغارس متفر یم متشاد ، یبصع و دنلب .

تقاط هک شندید یارب مدوب ربص یب ردق نآ

میقتسم و متسیاب روسناسآ راظتنا رد مدرواین ،

هک کیتوب هب . متفرگ شیپ رد ار هلپاه هارِ

هک مدرک اعداعد یمندمآ. باال مسفن رگید ، مدیسر

حبص یلع متسناد یم . مروایب ریگ اهنت ار شدوخ

لخاد ِصاخشا نآهک زا لبق و یمندیآ رهظ ات

مدش دراو ، منارذگب رظن زا ار کیتوب .

یاشامت ِلا حرد ، هچبرتخد کی و نسُم مناخ کی

نآ یمک تسد هب یشوگ ایرو، و دندوب اه سابل

سفن درک. یم تبحص و دوب هداتسیا رت فرط

هک مهجوتم . شفرط هب متفر و مدیشک یعطقنم
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هک یسک هب باطخ و درک مهاگن بجعتم دش،

تفگ دوب، طخ ِتشپ :

سپ تسرفب مارب نیج .-هس

و داد همتاخ ار شسامت ، یرسرس یظفاحادخ واب

دمآ متمس .هب

ملد رد لد . مدوبن دنب میاپ یور ، تینابصع زا

یلاهک حرد ایرو، و دور نوریب رتدوز نز، هک دوبن

دیسرپ ، دیخرچ یم متروص یازجا یور شهاگن :

؟ ینک یم یچراک نیااج ورس؟ یبوخ -

شیاج هب . نداد حیضوت یارب دیخرچن منابز

ایرو ِهاگن ِگنر هک مدید و متفرگ ارباال متسد ،

دیرپ گنر درز ِتکاپ ندید .اب

هریخ مه هب یفرح چیه یب ، هظحل دنچ یارب

دش خیلا کیتوب هک یا هظحل تسرد و میدوب ،

مدش رجفنم :

؟ ایرو هیچ -نیا

و تفر ، تکاپ و منامشچ ِنایم شهاگن ، فرح یب

متفگ و شا هنیس ِتخت مدیبوک ار تکاپ . تشگرب :

هیچ؟ نیا -یممگ

شنئمطمان ِهاگن و دوب توکس مباوج مه .زاب

متفرگ ار شیوزاب :

؟ سپ ینز یمن فرح ارچ -
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دوب هدش خلت شهاگن :

یمهنک؟ راک یچ وت ِتسد -انیا

مداد شناکت :

هدب ور نم ِباوج -.

درک دازآ ار شیوزاب :

؟ مدب ور یچ ِباوج -

یمدش رجفنم تشاد مرس :

هیچ؟ انیا وگب -

دوب شهاگن زا خلترت شنحل :

هیچ؟ تسین مولعم -

مناتسد ِنایم متفرگ ار مرس و مدرک اهر ار تکاپ :

یم هگا هگا... ... لگهام یارب نوش  یداتسرف ارچ -

یچ؟ نوشدید

ِروصت نم،زا و درک مهاگن هدشزیر ینامشچ اب

یمدق ایرو . مدرک زرل دوب، مرس رد هک نآهچ

دناسرت یم رتدب ارم هک ینحل واب تفرگ هلصاف ،

تفگ :

هنیبب لگهام هک نوشمداتسرف ًاقافتا -.
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مدیشک غیج :

؟ ایرو -

ِنایم مدوب هتشاذگ هک یتکاپ و تفر رد هروک زا

درک ترپ ار شتسد :

هیچ؟ ورس؟ هیچ -

بل . یبصع و روابان و شنامشچ هب مدش هریخ

مدز :

؟ یدرک یم مورآ ور تدوخ یتشاد یروج -نیا

مدرک رارکت . دادن ار مباوج :

؟ یدرک بوخ ور تدوخ حِلا یروط -نیا

دز :داد

ینک یم یروج نیا یراد ارچ ورس؟ وت هتگرم -هچ
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؟

دیکرت مضغب :

هنیبب ور انیا لگهام یتفگن ؟وت همگرم هچ -نم

هک یدرک تدوخ اب یرکف هچ یمهنک؟ هتکس

؟ لگهام یارب نوش  یداتسرف

تفگ هناتسودِریغ :

هئوت ِتسد هک .-عفالً

مدز شیادص روابان :

؟ ایرو -

ًاددجم ار شیوزاب و متفر کیدزن دادن. ار مباوج

هک شهاگن دنک. مهاگن هک مدرک شراداو و متفرگ

شا  یبصع ِنحل نامه ،اب تسشن  منامشچ رد

دیسرپ :

هیچ؟ -

وحاالوا مداد همادا شندرک هاگن هب فرح یب

دیرغ و داد مناکت و تفرگ ار میوزاب هک :دوب

ِمدآ راگنا هک ینک یم راتفر یروج هی یراد هتچ؟ -

منم اه سکع .وت

دعب یا هظحل و مدناشوپ مناتسد اراب متروص ،

مدنارپ اج زا شدایرف :

هلیطعت -.

مدرک هاگن یرتخد ی هکوش ِتروص وهب مدیخرچ
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 تسد ، شدعب و کیتوب یدورو رد دوب هداتسیا هک

مدیشک میاه کلپ یور دنت و دنت ار میاه .

ِرس مداتسیا نم، و رد ِنتسب یارب تفر ایرو

دش هارمه شا  یبصع یاه مدق اب مهاگن و میاج .

نامه واب ملباقم داتسیا و دمآ ، تسب هک ار رد

دیسرپ شا  هناتسودریغ ِنحل :

هیچ؟ تفرح -!

متشادن دصق . تفرگ هلصاف ، دیسرپ هک ار نیا

متفگ و نیاراب میایب هاتوک :

تسین شهار نیا هک هنیا مفرح -.

مهاگن شا  هدشزیر یاه مشچ و مهرد ِتروص اب

درک :

ینک یم رکف اه؟ سکع نوا نغورد ینک یم رکف -

؟ مدرک نوش  تسرد متسشن ینمشد و هنیک رس زا

یارب متشاد مک اوه . میولگ یور تسشن متسد

ندیشک سفن .

؟ شزا مدرک عمج ملیف و سکع مک ینک یم رکف -

و شمتشادرب و تکاپ ِغارس متفر هدز باتش

متفگ هدز تشحو :

دز دنخزوپ . لگهام هب یدب ور نیااه مراذ یمن -:

مراد نوا زا رتدب ِتکاپ .-هدات

شفرط هب متفر و مدرک اهر ار تکاپ روابان .
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دوب هتفرگ سامتلا یوب گنرو منحل :

ورانیا یمهنک هتکس . لگهام یمهنک هتکس ادخب -

هنیبب .

تفگ توافت یب و تخادنا باال هناش :

یمنهنک -.

شلباقم مداتسیا :

مراذ یمن ادخب . یدب شهب ور انیا مراذ یمن .-نم

تفر رد هروک زا هدشن مارآ :

دوز ای رید ؟ همهفن هرارق یک یچ؟ات هک هرخ -باال

؟ ینک یچراک یاوخ یم عقوم نوا ؛ همهف یم هک

دشاب مارآ منحل مدرک یعس :

یهار هی ییاتود هگنراد. تسد عفالً وت . هشاب -

منک یم شهجوتم یروج هی مدوخ . مینک یم ادیپ .

هگنراد تسد یزور دنچ وت طقف .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متفگ لبق زا مارآرت و متفرگ ار شتسد :

مینک یم ادیپ رتهب ِهار .-هی

دیشک سپ ار شتسد :

هیچ؟ شرتهب هار ورس؟ ینک یم رخ هچب یراد -

یلگهام ِتسود هک یمنهش تاعدا وت هگم مشدعب

هب عوضوم یاوخ یم هک یتسه یتسود روجچ ؟

دیابن لگهام ؟ شزا ینک میاق ور یمهم نیا

دیابن یمهنک؟ یگدنز یرونوج هچ اب هراد هنودب

یمهنک؟ تنایخ شهب هراد اضر هک همهفب

مدیلا :ن

؟ ایرو -

دش یبصع رتشیب و رتشیب :ووا

هب ور مدوخ تدم همه نیا هیچ؟ ورس؟ هیچ -

هی مارب یایب وت هک متخادنن رسدرد و یتخبدب
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ینک ادیپ رتهب .هار

ءاشنم هک مدرک تنعل ار اضر و مداتسیا بقع

نوخ ملد فرط کی دوب.زا وا نامیاه  یتخبدب ِمامت

حِلا ِندید ِتقاط فرط کی وزا لگهام یارب دوب

یم هچ اما . متشادن نیا زا رتشیب ار ایرو ِدب

؟ مدرک یم هچ ًاعقاو ؟ مدرک

و موش دراو یتسود ِرد زا مه زاب مدرک یعس

متفگ :

تسین شهار نیا ادخ ،هب مزیزع ناج، ایرو -.

دیشک دایرف :

ره مدآ نوا هک هنیا شهار هیچ؟ شهار سپ -

ره و هگب ور تساوخ شلد هک یتفم ِفرح

هار تسار  تسار شدعب و هنکب تساوخ هک یطلغ

؟ هدنخب ام ِشیر وهب هرب

ار اه سکع نآ لگهام نآهک روصت زا هظحل کی

یمن نم؛ متشاذ یمن . مدرک زرل مدوخ هب دنیبب

ِرد دنک.زا شا  هناوید راک نیا اب ایرو متشاذ

درب ییاج هب هار یمندش رگید ، تبحم و یتسود .

و متشاذگ شیامن هب ار متینابصع مه نم سپ

متفگ :

هگید ، یتسرفب شارب ور اه سکع نیا هگا ادخب -

وت نم،هن .هن
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منامشچ هب تخود ار شکانتشحو ِهاگن :

زیچ؟ همه یب یاضر نوا ای ینم ِفرط -وت

مدز :داد

نم ؟ نوا هب نم مراد یچراک . اضر هریمب -هرب

هلگهام مفرح .

مدیلا ن هلصاف :وبال

هراد هانگ لگهام . ادخب هراد هانگ -.

ًادبا ، مندرک زجعونهلا ، تفر یمن شرس رد فرح

متفگ . دوبن مهم شیارب :

ایرو ینک یم هابتشا یراد -.

تفگ :یبیخلا

حِلا تقو چیه هک نتفر تسرد منک. هابتشا راذب -

هابتشا راذب منک؛ هابتشا راذب . هدرکن بوخ ور نم

مریگب ور مقح .

نآهک ِروصت درم.زا یم کش یب درم؛ یم لگهام

نآ یمدمآ. دنب مسفن ، مشاب شیاج هب یا هظحل

منزب گنچ ینامسیر ره هب متساوخ یم هظحل

متفگ یتقو دیما هرذیا ِندرک ادیپ یارب :

مرادن تراک هب یراک هگید ینک ور نیاراک .-هگا

ِنایم زا ًاتیاهن و وطالین و قیمع درک. مهاگن

تفگ شا هدش دیلک یاه  نادند :

ینومن ماهاب یزیچ نیچمه ِرطاخب هرارق ،-هگا
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نومن .

بل یور شمان و مدرک شهاگن روابان و توهبم

تسشن میاه :

ایرو -.

دش یخزرب :

ماگن یروج نیا . نزن مادص یروج نیا درد. و ایرو -

هب زا مشک یم تسد نم ینک یم رکف هگا . نکن

ینک یم رکف هابتشا مدآ، نوا ِندنوشن هایس ِکاخ .

ادخ هک منک یم ربص نم هک ینک یم رکف هگا

رکف هابتشا هنک، رارقرب ور تلا دع داوخب شدوخ

ینک .یم

تفرگ ارباال شتسد :

مریگب ور مقح مدوخ ِتسد اب ماوخ یم .-نم

اه سکع ِتکاپ هب درک هراشا :

شعنام یاوخب مه زاب هگا . شمتسرف یم ، هرابود -

یکی . لگهام یارب شمرب یم ًاصخش مدوخ . یشب

هنودب دیابن هرخ ؛باال یجاح یارب مداتسرف مه

؟ هیدرز وت هچ هروخ یم مسق شرس هک یرسپ

یور مدیشک ار متسد و متسب ار میاه کلپ

نم؟ مدرک یم رارف دیاب اجک هب . متروص
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ورس؟ ینئمطم -وت

نم ِباوج و شرآ لا وس ِنایم سیلا، روضح ،

یا ینیس لخاد زا یاچ یناجنف . تخادنا هلصاف

متفگ و متشادرب دوب، هتفرگ متمس هب سیلا :هک

مزیزع شکن تمحز -.



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

تفگ ، شرآ ِلباقم ینیس نتفرگ ِنیح :

مرب  تنوبرق تسین یتمحز -.

درک نام کرت ،سیلا تشادرب ار شناجنف هک شرآ

متفگ هلصاف نم،بال :و

لقادح ؛ دوبن سکع ود و سکع هی . منئمطم -

نئمطم ردق نوا ایرو ، هتشذگ نوا دوب.زا ات تسیب

هک دوب رصُم ...و

مدش هریخ لا صیتسا واب مدرک اهر ار هلمجما

تفگ و دیشک شتروص هب یتسد هک شرآ :هب

مدآ هنوم یم ؛ هخآ مگب یچ -.

اه تعاس زا دعب . مداتسرف نوریب ار مسفن

نیا هراچما اهنت ، ندربن ییاج هب هار و ندرکرکف

مهاوخب کمک و شرآ غارس میایب هک .دوب

متفگ ، دیشک ازارد هب هک شتوکس :

هگا هک ینود یم . شرآ یسانش یم ور لگهام -وت

هک یلدم نیا ًاصوصخ . هزیر یم مهب روطچ همهفب

هنک شهجوتم داوخ یم ایرو .

درشف ار شیاه کلپ هراشا و تسش ِتشگنا ود اب

تفگ :و

مگب یچ منود یمن ادخب -.

متفگ یگدنامرد :اب

هک ادخب . هگنل یم راک یاج هی مدوب هدیمهف -
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دیاب . ایرو دش ضوع وهی الً صا . مدوب هدیمهف

شور نوا هب نیاور زا یروج نیا یچ مدیمهف یم

هدرک .

درک مهاگن دیدرت :اب

؟ ینکب ینوت یم یچراک یدیمهف هک ًاالن -ثمال

دروم کی نیا رد هنافسأتم دوب. ییاج هب لا وس

شزورما راتفر .اب متشادن ایرو یور یریثأت چیه ،

متفگ دیماان . متسد یور دوب هتخیر ار یکاپ :بآ

منود یمن -.

تفگ یمارآ وهب دیشک کیدزن ار شرس :

نوتسمز لا سراپ ؟ هتدای میتفر هک یرفس نوا -.

اهو یتخب  شوخ مامت . دشابن مدای یمدش رگم

دوب هدش عورش رفس نامه زا نم یاه  یتخبدب .

یادص نُت نامه ووا،اب مدرک شهاگن رظتنم

تفگ شنییاپ :

دیرخ یارب میدوب هتفر اضر اب هک زور ،-هی

زا هک هراد هگید ِیشوگ هی هک مدش هجوتم

یقافتا مه الً ماک یمهنک. شنوهنپ لگهام

شدوخ یور الًهب صا اضر و مدش شهجوتم

شهب عجار هنوتب مدآ هک دوبن مه یزیچ . درواین

هنک یواکجنک ای هسرپب .

مدیسرپ دیدرت :اب
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یچ؟ ینعی -

دیشک ششیر هت هب یتسد :

هک ور.االن هیضق نیا دوب هتفر مدای . منود یمن -

شتمس تفر مرکف ، یتفگ ور نایرج .

مدیسرپ هدیسرت :

؟ هدرک یم یراک مه عقوم نومه ینعی -

دوب لصأتسم شنحل :

ربخ یب لگهام هک منود یم طقف ورس؛ منود یمن -

الً صا رفس رخآ ات نوچ یشوگ نوا زا دوب

هنک شا  هدافتسا عمج وت هگید هک مدیدن .

مدیسرپ :

؟ یتفگن یزیچ عقوم نومه ارچ -

داتسرف باال هناش :

شدروم رد هشب هک تسین یزیچ ؟ هخآ مگب یچ -

یگدنز هگب. یزیچ هسرت یم مه مدآ دز. فرح

هرخ باال هنوشدوخ ِیصوصخ .

یعم ال قیاقش #
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ار مسفن و متفرگ مناتسد نایم ار مکاندرد ِرس

هچ متسناد یمن رگید . مداتسرف نوریب درد، رُپ

مدروآ نابز هب ار نیمه و منک :

ایرو شوگ وت فرح . هگید منک یچراک منود یمن -

یمنهر .

دنازرل ار ملد ، تفگ هک یزیچ :

مدوب شاج هگا منم ورس؛ شهب ریگن تخس -

منکن هدافتسا تصرف نیا زا هک دوبن دیعب .

همادا ، مدرک شهاگن هک هدش تشرد ینامشچ اب

:داد

اضر رمع هی تدوخ لوق هب یممگ. یدج -

راک نیا ارچ ایرو هداتفا شاپ هک ،حاال شتدنوزچ

هراد کردم و هنئمطم یتقو ًاصوصخ ؟ هنکن .ور

مدیلا :ن

یوربآ الً صا ؟ مراد اضر ِندنوزچ هب یچراک -نم
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نارگن طقف االن نم رهش. لک وت هربب ور اضر

ملگهام .

دیسرپ یناهگان :

؟ مینزب فرح اضر ِدوخ اب یاوخ -یم

زا اما دوب هدیسر مه مدوخ نهذ هب رکف نیا

لد هب مدآ نیا زا هنیک یروجدب هک ییاجنآ

شغارس مورب رگا مدوب نئمطم ، مدوب هتفرگ ،

دهاوخن راک رد یقطنم و تسرد ِندرک تبحص

.دوب

مدیسرپ :

؟ میگب یچ شهب میرب -

واب دیشک شیاه  نادند ریز هب ار شنیریز بل

تفگ شندرک :اهر

میاوخب . میراد ربخ نایرج زا ام میگب میرب -

اب هنزب فرح هنیشب میقتسمو فاص شدوخ

یم قرف عاضوا هگب، رگا شدوخ ًاملسم . لگهام

لگهام ِتسد هسرب اه سکع یتقو ات .هنک

 تسرد متسناد یمن رگید . مدرک شهاگن فرح یب

تسیچ طلغو .

دیسرپ :

هنکن یممگ ورس؟ ینئمطم اه سکع ِتحص زا -وت

اب ینمشد ِرطاخب ایرو و نشاب یگتخاس ثمالً
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؟ هشاب هدرک نوش  تسرد وتالیف اضر

متسناد یم دیعب اما دوب تسرد هدیا نیا شاک یا

متفگ :و

هیراب تدم نیا ِمامت وت . شرآ یمنهگ غورد ایرو -

عوضوم هی ِرس یتح . مدینشن غورد شزا مه

هگا ای هتفگن غورد مه هداتفا اپ شیپ و هداس

وت . هتفگ ور تقیقح و هدموا هلصاف ،بال هتفگ

هدش شاوعد اضر اب مدید هک یرابدنچ نیا ِمامت ،

نوا زا یکی تینابصع ِجوا وت مدیدن مه هیراب

تبسن اضر هک ییاه  تمهت ای خاشراد یاه  غورد

.ای اضر هب هدب تبسن مه نوا ور ایرو هب یمهد

هتفگ ور شاه یدب و هدوب یکاش شزا تقو ،ره

ِمامت هگب.اب یطوبرمان ِزیچ مدینشن مه هیراب

هشاب هدرک هابتشا مراودیما فاصوا .نیا

و رتشیب ، متفگ یم هک هلمجیا ره اب شهاگن ِدیما

توف نوریب هب ار شسفن . تخاب یم گنر رتشیب

تفگ و درک :

رترید اه سکع هک میشاب راودیما دیاب ؟ مگب یچ -

اضر اب مینک تصرف ات لگهام ِتسد هب هسرب

مینزب فرح .

متفگ برطضم :

مه ور اه سکع زا هخسن ،هی مدیمهف هک روط -نیا
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یجاح یارب هداتسرف .

تفگ ًاتیاهن و درک مهاگن فرح یب یا هظحل :

تسین یلکشم .-نیاهک

مداد ناکت :رس

روط؟ -هچ

داتسرف باال هناش :

هب یمهر ثمالً ، همهفب یجاح هک ضرف -رب

یم تنایخ شهب هراد شرسپ هک یمهگ شسورع

هنک؟

یعم ال قیاقش #
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دوب یفرح مه .نیا

متفگ و مدرشف ار مناتشگنا :

هنک؟ یراک  نیچمه دیاب اضر ارچ هخآ -

داد باوج یتحاران :اب

هرادن تلع هک تنایخ -.

مداد حیضوت :

هیزیچ نیچمه ینابرق شدوخ هک هنیا مروظنم -.

ور بالاه نیا مامت یجاح ِنتفرگ نز ینوهنپ

هبرجت دوجو اب روطچ مدآاه. نیا رس هدروآ

هخآ یراک  نیچمه هب هداد نت شندرک .

زیم یور دنادرگرب هتشادنرب ار شا یاچ ناجنف :

هدب دایتعا هدیمهفن هگم هداتعم شردپ هک یکی -،

همه نیا ؟ دایتعا تمس هتفر مه شدوخ ارچ

داتعم مه نوشداوناخ هک میراد داتعم نووج

ندیمهف هب هک ازیچ نیا ؟ هدب ندیمهف یمن . هدوب

هچ و هدب تنایخ ننود یم همه . هسفن هب . تسین

اضر هب یمنهش دودحم طقف نیا هراد؛ یتاعبت .

تساوخ یم ملد طقف . میوگب هچ متسناد یمن رگید

نیاراک اب مدرک یم سح و موجب ار اضر ی هرخرخ

دوش یم لح نام الت کشم زا یمین .

دز مهرب ار مراکفا شرآ لا :وس

طوبرم وت هب هگب و مگب شهب مرب ادرف نم -هگا



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

یم ًاعقاو مدآ یچ؟ ینک یم تلا خد ارچ و تسین

دراوم نیا وت هنک تلا خد هسرت .

مدیسرپ :

مینک یم یراک میراد هگا ؟ مینک یچراک سپ -

هلگهام رطاخب .

تفگ تیعطاق :اب

ورس هنودب هک هشقح لگهام -.

متفگ یتحاران و سرت :اب

یلکش نیا .-هن

داد ناکت :رس

ادرف منک یم شیراک .-هی

هدز شتآ و بآ هب ار مدوخ همه نیا ارچ؛ غورد

نیا ِندش تسرد هب متشادن یدیما چیه اما مدوب

شدوخ ِراک ، مدوب هدید نم هک ییایرو نآ . ارجام

دناسرت یم ارم تدش هب تشاد نیمه و درک یم .ار

***
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ار نافوط زا شیپ ِشمارآ متشاد هک دوب زور ود

رد متسشن یم . مدرک یم هبرجت یعقاو یانعم هب

شش اما مدش هبراکیم لوغشم رهاظ وهب مقاتا

ِدراو هک یسکره و دوب نوریب هب مساوح ِگناد

اتبا تفر یم مبلق ِنابرض رود کی یمدش، تکرش

هک مدوب هداد مسق ار یلع دان . نکمم ِدح نیرت ال

اما دنک شدر نم قاتا زا لوا ، دیسر یا هتسب ره

دوبن یربخ چیه زونه .

هک یلا جنجوراج نآ زا دعب . مدوب ربخ یب ایرو زا

مدوب هتفرن رگید ، میدوب هتخادنا هار شکیتوب رد

ًاددجم هک مدوب رظتنم هظحل ره نم، و شغارس

دتسرفب ار اه سکع .

دوب هدماین زونه شرآ . متخادنا تعاس هب یهاگن .

و هدشن اضر اب ندرک  تبحص هب قفوم زورید

اضر ِتکرش رد جنپ ِتعاس زورما یارب ناشرارق

هدرک ادیپ بوخ ی هدیا کی ، یرکفمه دوب.اب
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شرآ دوب رارق . اضر هب ارجام ِنتفگ یارب میدوب

و اضر یارب دربب اه سکع زا یمین اراب تکاپ

 هتسب . هداتفا شتسد هب یقافتا الً ماک هک دیوگب

لگهام ِتسد هب دسرب دوب رارق االً متحا هک یا

هب یلعدان ، شندوب ناشن و یبمان رطاخب اما

ِقاتا یاه  هتسب ِنایم دراذگ یم و دتفا یم هابتشا

و دیوگب اضر هب طقف اج نیمه ات دوب رارق . شرآ

ود وحاال، دهاوخب هراچ و حیضوت اضر زا

یم ، دنتشاد رارق هک یجنپ ِتعاس زا تعاس

دوبن نم ِلد رد لد و تشذگ .

،زا یهاگهگ و مراک هب مدرک فوطعم ار مساوح

یم شیامن هب قاتا رد ِندوب زاب هک ییاضف

مدرک یم لر تنک ار اهدمآ و تفر ، شتشاذگ .

و دمآ یظفاحادخ یارب لگهام دعب، ِتعاس مین

هلجع دوجو اب هک دوب مهرد نم هرهچی ردق نآ

دش ایوج ار شتلع ، نتشاد :

؟ هدش یچ -

و ینارگن زور،اب ود نیا ِمامت لثم ار مهاگن

؟ شمتفگ یم هچ . مدناخرچ شتروص رد بارطضا

و مدرک روج یا هناهب دوب. نوخ شیارب ملد

دیسرپ و مداد شلیوحت :

؟ یبوخ هک مشاب نئمطم -
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تفگ و مداد ناکت :رس

ًامتح وگب مهب یتشاد هگا یزیچ یراک -.

دوبن شقح نیا هک ادخب ؛ تفرگ شتآ .ملد

متفگ و میاه بل یور مدناشن یکروز روز یدنخبل :

ًامتح -.

متفرگ ازع لبق زا رتشیب شنتفر .واب

یب ِیشوگ ، تشذگ شنتفر زا هک یا هقیقد دنچ

متفرگ شرآ اب یسامت و هتشادرب ار میادصورس

مدینش :و

یممآباال مراد . مدیسر -.

دروخ یم چیپ ملد ، مدرک عطق هک ار یشوگ .

مداتسیا و متفر و مدرک شوماخ ار پات پل

؟ دنتشذگ یم رگم اه هظحل . مقاتا زا نوریب

مورب شقاتا هب هک تساوخ و دیسر شرآ هرخ .باال

هک مدادن ناما ، متسب نامرس ِتشپ هک ار رد

مدیسرپ و دنیشنب :

دش؟ یچ -

دیسرپ ، نداد باوج یاج :هب

؟ دشن یربخ -نیااج

دوب دیدج ِتکاپ کی ِندیسر ربخ" زا" شروظنم .

متفگ :

.-هن



Exchangegroup

لدابت هورگ پیکا زا یراک

شتروص هب رظتنم و شزیم لباقم مداتسیا و

درک؛ یم مدیماان تشاد هک شهاگن . متخود مشچ

هک ییاه هملک یور متشاذگ ار مزکرمت ِمامت نم، و

دیوگب دوب رارق .

یعم ال قیاقش #
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تفرن راب .-ِریز

مدیسرپ و مدرک هاگن شیاه بل هب توهبم تامو :

؟ تفرن راب ریز هک یچ ینعی -

داد حیضوت و تسشن :
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هب . دروخ اج یروجدب دید، ور اه سکع هک شلوا -

ور اه سکع و هشاب تسرد ایرو ِفرح رگا منومگ

زونه یجاح ، یجاح ِتسد هب هشاب هدنوسر

اه سکع ِندید اب نوچ . هدزن اضر هب یفرح

دیرپ شگنر .

و شزیم هب یلدنص نیرت  کیدزن یور متسشن

مدیسرپ برطضم :

بخ؟ -

یتسد ، یگف کال ماگنه هب شا  یگشیمه ِتداع هب

تفگ و دیشک شیاه  شیر هت :هب

نا یگتخاس اه سکع تفگ درک. راکنا یلو شدعب -

لگهام هب هک درک رکشت و نوش  تفرگ نم وزا

دوب یبیجع ،حِلا شلا ح یلو مدادن نوشنوشن .

رد یلو هدش. وکالهف هچاپتسد هک دوب صخشم

تفرن راب ریز .لک

مدیسرپ هدز باتش :

؟ تفگن یا هگید ِزیچ ؟ نیمه -

داد ناکت :رس

میراذن دیسر یا هتسب هرابود رگا تساوخ ارچ؛ -

هسرب لگهام ِتسد .هب

متفگ بجعتم :

!-او
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لکش نیا هب درک. مهاگن یرگید ِفرح یب ، شرآ و

مرس رد یرگید ی هدیا چیه نم، و یمندش نامراک

شرآ یادص هک مدوب ندرک رکف لوغشم . متشادن

درک ترپ ار مساوح :

ورس ...-یمامگ

تفگ ، مدرک شهاگن هک رظتنم و یلا :وس

هنک ور شراک ایرو راذب مرظن .-هب

مدیسرپ بجعتم :

یچ؟ ینعی -

تفگ و دیشک ولج ار شا :هنت

ور اه سکع هتسرفب راذب -.

داد همادا شرآ و ندز رتدنت هب درک عورش مبلق :

زا مینک نوهنپ ور یزیچ نینچ مینوت یمن هک -ام

هگا نک رکف یلو . هنودب هک هشقح . لگهام

یمهش روطچ عاضوا ، میگب شهب میرب نومدوخ .

یمن دنس و لیلد ؟ داوخ یمن کردم نومزا لگهام

هنک؟ لوبق اوه یور ور یفرح هک هیمدآ ؟ داوخ

نتفگ یارب متشادن یزیچ .

کوکشم اضر میگب یچ؟ میگب لگهام هب میرب -ام

شساوح میگب ؟ شمیدید یسک اب میگب یمهنز؟

؟ شارب یمنهش داجیا لا وس ؟ هشاب اضر هب رتشیب

؟ هریگ یمن دراگ رتدب
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داتسیا و دمآ و دز رود ار زیم و دش دنلب

ملباقم :

هگا راذب ورس. هرب ور شهار ایرو راذب مرظن -هب

راذب . لگهام ِتسد هب هسرب ، داتسرف یزیچ نیاراب

رگا . همهفب اهام ِتلا خد ِنودب و یروج نیا لگهام

شکمک دز،ام ام هب یفرح و تساوخ شدوخ

هک میراذ یم مارتحا شمیمصت هن،هب رگا . مینک یم

نیرتهب لگهام . هراذب نایرج رد ور اهام داوخن

نوا تحص ِمدع و تحص هنوت یم هک هیسک

هک مه یسک اهنت و هنک صخشم ور اه سکع

هشدوخ هرب، شرخآ ات ور هار نیا دیاب .

تشاذگ متسد یور ار شتسد :

مه ور یشوگ . میداد ماجنا ور دیاب هک یراک -ام

زا هک هنیا هار نیرتهب مرظن هب . اضر ِتسد میداد

یربخ عنام ،هن مینک یتلا خد هن دعب هب نیااج

هک درک یراک و دنوبنج تسد اضر رگا . میشب

تباب هدننک عناق حیضوت هی دیاب هن، رگا ، رتهب

هدب لگهام هب اه سکع .

تساوخ یم درد و ییاهنت ملد . مدرک شهاگن ددرم .

راوید هب مبوکب ار مرس و مورب تساوخ یم ملد

یمندش ترپ ًادبا هتساوخ نیا زا مساوح .و

یم مسجت منت یور ار ایرو ِناتسد تشاد منهذ
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دنداد یم درد هک یناتسد درک؛ .

دیسرپ شرآ :

ورس؟ یبوخ -

متفگ ار تقیقح نم :و

.-هن

*
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ار گنردرز ِسحن تکاپ نآ هک یزور زا هتفه کی
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اراب شا همه هک یا هتفه کی دوب. هتشذگ ، مدید

یارب ، رظتنم و مدوب هدنارذگ بارطضا و سرت

ِنامز زا یدایز ِتقو هک ینافوط ؛ نافوط عورش

یمندش اپ هب اما دوب هتشذگ شعوقو .

ار انب و ایرو زا مدوب ربخ یب تدم نیا ِمامت رد

تکاپ ِنداتسرف زا دعب شدوخ هک مدوب هتشاذگ ،

دوب شدوخ زا یربخ هن اما دوش ادیپ شا  هلکورس

 تعاس ِندرک کچ نم، ِیمرگلد اهنت و شتکاپ وهن

دوب  یعامتجا تاحفص رد شدیدزاب یاه .

ِرهق نیلوا ؛ میشاب هدرک رهق هک دیسر یم رظن هب

هدزن مهب یبوخ یاه  فرح ام، هبرهحلا وطالین.

نینچ هب تسد رگا هک مدوب هتفگ نم . میدوب

هتفگ ووا، مرادن شراک هب یراک رگید ، دنزب یراک

مورب یزیچ نینچ تباب تسا رارق رگا هک ،دوب

مورب هک رتهب نامه .

دنلب مزیم ِتشپ وزا مدرک شوماخ ار پات پل

و یلعدان و نم زج و دندوب هتفر همه . مدش

دوب هدنامن تکرش رد یسک ، یشنم .

نیا و دوب یداع زور دنچ نیا ِمامت رد لگهام ،

ار شحیجرت و هدزن یتکرح اضر، هک تفگ یم

یلگهام ؛ لگهام ِنتشاد هگن ربخ یب یور هتشاذگ

درزآ یم یدایز ارم شندید ، اهزور نیا .هک
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متفر هناخرادبآ ات یلعدان زا یظفاحادخ یارب .

ناش عمج تشاد و دوب هتخیر مه زاب ار اه تنیباک

شدوخ ، مسرپب یزیچ یبنآهک ، مندید واب درک یم

تفگ :

هدموین یا هتسب -.

متفگ و مداد ناکت :رس

یممر مراد نم . هشاب -.

ار تکرش ، مبیجع حلا اب نم و درک یظفاحادخ

مدوب هتفگ یلعدان ،هب شیپ زور هس . مدرک کرت

یارب شدربب میقتسم ، دیسر یا هتسب رگا هک

و منکن یراک رگید هک دوب نیا میمصت و لگهام

رد یرگید ِتامیمصت ایرو ، راگنا اما منیشنب بقع

تشاد .رس

رد نتفرگ رارق و گنیکراپ زا ندش جراخ اب

رب ینبم متشاد حبص زا هک یمیمصت ، نابایخ

مورب متساوخ یم دش. یدج ایرو، هناخی هب نتفر

تکرح یب ارچ و تسیچ شعضوم هک منادب و

؛ شیارب دوب گنت ملد ، هتشذگ نآ وزا هدنام

دوب گنت مه یدایز .

چیه . دندمآ هار ملد وهب دندوب تولخ اه نابایخ

متسناد یمن چیه هن. ای تسا هناخ هک متسناد یمن

 هدیا چیه . میوگب هچ مهاوخ یم ، مورب یتقو هک
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و طقف ملد، و متشادن شا  ینیشن  بقع یارب یا

درک یم ار شندید ِبلط طقف .

ِندوب نشور ، مداد اج هچوک رد هک ار نیشام

تسد هک یا هظحل و درک مراودیما شا هناخ ِغارچ

ی هسفق هب ناجیه اب مبلق ، متشاذگ گنز یور

مامت ار اه ترودک هک مدوب هدمآ . دیبوک هنیسما

هک مدوب هدمآ . میایب هاتوک هک مدوب هدمآ منک،

چیه ِرس هک ، یعوضوم نینچ ِرس هن میوگب

چیه یب ووا، منک یمن شکرت یرگید عوضوم

و گنتلد نم، و درک زاب میارب ار رد یفرح

و متفر مراهچ هقبطی هب روسناسآ ،اب نیگمغ

شمدید ، روسناسآ ِکقاتا زا مدش جراخ هک نیمه

ِرد ِبوچراهچ رد هداتسیا هناتسودریغ ِهاگن اب هک

شا هناخ .

تفگ مندید ِضحم :هب

تسه مه ییایرو هک دموا تدای ؛ بجع .-هچ

یعم ال قیاقش #
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یم . مهد ناشن ار ما یروخلد مه نم متساوخ یم

ارچ وت میوگب و مشاب یکاش مه نم متساوخ

یراک اهنت اما تسه مه یورس هک دماین تدای

واب متسیاب هک دوب نآ ، دمآرب متسد زا هک

وا نم،زا هک منک رارقا و منک شهاگن یگنتلد

هنیس یور درک لفق ار شیاه  تسد . مدوب رت قشاع

دوب اه هیناث دیاش . مندرک هاگن هب داتسیا مه ووا

میدوب هداتسیا رگیدکی یاشامت ،هب فرح یب .هک

متشگ یم یگنتلد و قشع لا بند هب شهاگن رد .نم

؟ دوب یزیچ هچ ِیپ نم، ِهاگن رد وا

نیا رد میتشاد وهایه یک .ات متفر کیدزن یمدق

کیراب تقو دنچ ره دوب رارق یک ؟ات هطبار

نم؟ ِندب و نت ِندنازرل یارب دوش ادیپ یعوضوم
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مدیسرپ و شلباقم مداتسیا :

اج؟ نیمه مسیاو -

زا تشادرب ار شا  هیکت ، مدیسرپ هک ار ملا وس

موش دراو هک تفر بقع یمدق و رد ِبوچراهچ .

شاک ؛ مدوبن شقشاع ردق نآ شاک .

سفن ار شا هناخ یاوه هلا،و ِنایم مداتسیا

هک مدینش رس ِتشپ زا ار شیادص و مدیشک

دیسرپ :

؟ یدرک مگ هار هک دش یچ -

.زا میدش مشچ رد مشچ و شفرط هب مدیخرچ

و دوب هتفگ هلمج ود طقف حاال، ات مندید ی هظحل

دندوب زیمآ  هیانک یدایز ود، .ره

رانک دیاب مدز. دنخبل و متشاذگ رانک ار اهدرد

رت قشاع نم، هک ؛ هطبار نیا یاه  شلا چ اب مدمآ یم

مدوب .

دیسرپ و میاه بل یور تسشن شهاگن :

؟ دوب هدنخراد ملا -وس

هدنخراد تلا وس هن؛ هک مداتسرف ارباال مرس

متفگ و تسین :

لسنک ور هبنشتا هس ی هسلج تفگ یم ییایک -

یدرک .

درک هباجاج منامشچ نایم ار شهاگن :
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یلوضف ، نداد هرواشم زج هب ییایک متسنود یمن -

یمهنک .مه

ناما یمدش؛ سخت هک ییاه  تقو زا ناما .

مدیسرپ مدنخبل ظفح :اب

وت؟ هتچ -

درک مخا :

هتچ؟ یچ؟وت -وت

متفگ ار تقیقح :

هگنت ملد .-نم

داتسرف ارباال شیاهوربا :

یمهش گنت مه تلد سپ -.

شا هنیس هسفق هب مارآ هبرضی دنچ ، مناتشگنا اب

متفگ و مدز :

تسین گنس زا ملد اه یضعب لثم هک .-نم

اه هیناث زادعب و درک منامشچ لفق ار شهاگن

تفگ ، هدنشک ِتوکس :

گنز هی هک تس  هتفه ،هی یتفر هک تس  هتفه -هی

هدنزما ، مدرُم نم یتفگن . یدزن ...مه

مدرک عطق ار شت :مجال

حاال؟ ینز یم فرح اهدرمریپ لثم ارچ -

مداد همادا درک، هک توکس :

متشاد و مدوب ما هنوخ ؛وت مدوب هتفرن ییاج -
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مدرک یم رکف .

متفگ مدوخ و مدرک یم رکف هچ هب دیسرپن :

 قشاع نوممودک هک مدرک یم رکف نیا هب متشاد -

میرت .

دوب هناتسودریغ نانچمه شنحل :

؟ هجیتن بخ؟ -

میاه بل یور تسشن یخلت ،اب دنخبل :

یک هک هشاب هدرک تباث مندموا هک منک یم رکف -

هرت قشاع .

تفگ هزماب یصرح :اب

رت قشاع ِمناخ مدب تهب ات مرادن پاک هک فیح -.

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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متفگ و مداد ناکت :رس

زادنب هکیت یه .-حاال

تفگ یتوافت یب :اب

متفگن یزیچ هک زونه -.

درک یم ریخ هب دیاب ادخ !

شوغآ رد شیاه  یخلت ِمامت اب تساوخ یم ملد

متفگ شیاج وهب مدرک تمواقم اما شمریگب :

ِتسد نسرب اه سکع مرظتنم هک تس  هتفه -هی

 یتسرفب یاوخ یم یک . تسین یربخ یلو لگهام

؟ سپ نوش

دش رت گنررپ شیاهوربا نایم ِمخا ملا وس .اب

متفرگ ار شیوزاب :

؟ یداتسرفن ارچ -

تشاد شخو طخ یدایز شیادص :

یتسرفب هگا هک درک دادیبوداد دموا دوب ،-یک

؟ مرادن تراک هب یراک

بجعت ِرس ،زا مخا هک دوب نم هب تبون ،حاال

؟ تفگ یم تشاد هچ . متروص یور دنیشنب

هن هگید ، یتسرفب هگا هک درک دیدهت دموا -یک

وت؟ نم،هن
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؟ تفگ یم تشاد هچ ... ایادخ

دیزرل میاه :بل

یچ؟ ینعی -

دوب ینابصع :

یچ؟ ینعی یچ -

متفگ نئمطمان :

؟ نوش  یداتسرفن نم رطاخب نم... رطاخب وت -وت...

تخود منامشچ هب ار شروخلد ِهاگن :

یمهنک؟ سیورس ور نم نهد یسک وت زج هگم -

هدز ناجیه دنلب، مدز؛ ادص ار شمان :

ایرو -.

یرتشیب ِزکرمت نیاراب،اب نم و دادن ار مباوج

مدیسرپ :

؟ نوش  یداتسرفن هگید نم رطاخب -وت

تفگ یرفک :

یلوک نوا و تدوخ رطاخب رت. قشاع ِمناخ -هلب

رطاخب . نوش  مداتسرفن یتخادنا هار هک ییاه  یزاب

نشاب تسار تادیدهت مدیسرت ؛ مدیسرت .نیاهک

یراذب ماهنت و یرب مدیسرت .

تشاد هچ . مناهد یور متشاذگ ار متسد ود ره

دص . دشاب نیا شتلع یمندش مرواب ؟ تفگ یم

مه ناش یکی یتح هک متشاد مرس رد لیلد
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 فرح دنازرل ار ملد . دوبن یکی نیا هب کیدزن

نم مدرک یم رکف هک مدوب قمحا هچ . شیاه

مرت قشاع !

ووا مدز ادص ار شمان و متفرگ ار شیاهوزاب ،

درک مهاگن طقف .

شمریگن شوغآ رد دشن ؛ تسکش رگید متمواقم .

ِشیر هت یور میاه بل و دیچیپ شنت رود مناتسد

 هنوگ یور مدرشف ار منابل . تسشن شا  هزور دنچ

شتروص یور مدناشن یلا حرد ار میاه  هسوب و شا

دندوب هدرک سیخ اه کشا ار مدوخ ِتروص هک ،.

هتشذگ اضر ِندرکاوسر یارب شزیوآ  تسد اهنت زا

شدوخ ی هتفگ هب نآهک یارب نم؟ رطاخب دوب

؟ مورن و منکن یلمع ار مدیدهت

درک میادج :

نکن هیرگ -.

مدیشک ار میاه  تسد ِتشپ دوب. خلت زونه شنحل

میاه کلپ یور .

هچ هک دوبن مولعم میدنام یم شا هناخ رد رگا

ربارب رد مناوتب اجک ات هک دوبن  مولعم دوش. یم

هناوید هک دوبن مولعم منک. تمواقم مناتشگنا

منکن شا  هناوید و موشن .

متفگ یتقو دیزرل یم  میادص :
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میروخب یزیچ هی میرب ؟ نوریب میرب !-یمهش

***

یعم ال قیاقش #
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میتشگ یم اه نابایخ رد میتشاد هک دوب یتعاس مین

مه نم ؛ تفگ یمن یزیچ چیه .ووا،

هاگتسد یتح و دوب تکاس یدایز شنیشام یاضف

متشادن دوب.گالهییا هدرکن نشور مه ار شخپ

مدوب لوغشم مراکفا اب توکس رد مه نم .و
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مدآ نآ زا لک ورد دندوب حضاو شیاه  یروخلد

دنک یفخم ار شا  یروخلد دشاب دلب هک دوبن ییاه .

زا رت قشاع رگا هک مدنامهف یم درک، یم هک مهاگن

مدوب یضار نم، .و تسه مه رتروخلد ، تسا نم

و مهدب وا هب ار قح مامت ، هظحل نآ رد هک

مریمب شدعب .

زاب بل هرخ هکباال میدوب نارادساپ نابایخ رد

دیسرپ و درک :

؟ یروخ یم یچ -

مدوب هتساوخ رگا و متشادن یزیچ چیه هب لیم

رتشیب یا هناهب ، میروخب یزیچ و مییایب نوریب هک

دوبن .

نابایخ ِتسد نآ یاه  هزاغم نایم ار مهاگن

متفگ ، مشاب هتفگ یزیچ هک نآ یارب و مدنادرگ :

هویمبآ -.

دش هدایپ یفرح چیه یب و درک ادیپ کراپ یاج

یارب مدرک هدافتسا هدمآ شیپ ِتیعقوم نم،زا و

یتحاران نیا متشاد دصق . مراکفا هب نداد مظن

متساوخ یم ؛ مدوب هتفرگ ار ممیمصت منک. مامت ار

متساوخ یم . موش یمن شعنام رگید هک میوگب

یم مارآ ار شلد هک دهد ماجنا ار یراک مراذگب

و شقح لا بند دورب مراذگب متساوخ یم دنک.
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یم . دروایب شتسد هب شدوخ تسد اب شدوخ

شیاه بل متساوخ یم . دشاب بوخ شلا ح متساوخ

دنزب قرب شیاه مشچ و ددنخب .

ِغولش ِتیعمج . دماین مدنام شرظتنم هچره

یمن حاالحاالاه هک تفگ یم یشورف  هویمبآ لباقم

شلا ح ِندرک بوخ یارب مدوب ربص یب نم، و .دیآ

متشادرب ار ما یشوگ هچراک؟ میتساوخ یم هویمبآ

تسیل ِدراو و ددرگرب مهاوخب و مریگب سامت هک

مدرک سمل ار یا هرامش هرخ وباال مدش منیبطاخم

یارب مدرک یم لدلد هتفه کی نیا ِمامت رد هک

مهاگن و مشوگ هب مدنابسچ ار یشوگ . شنتفرگ

یادص ِندشدنلب اب اما نابایخ ِفرط نآ هب مداد ار

هب دش هدیشک مهاگن . مدروخ اج شا،  یشوگ

ود ِنایم دوب هتشاذگ هک ایرو ِیشوگ ِفرط

شدوب هدربن شدوخ واب یلدنص .

سامت زونه اما مدروآ نییاپ ار یشوگ یدیماان اب

ِترپ مساوح هظحل کی هک مدوب هدرکن عطق ار

مان ِناونع هب تشاد شا  یشوگ هک دش یمان

یزیچ هچ رگید نیا یمداد؛ ناشن هدنریگ  سامت

؟ دوب

هچ . مدش هریخ اه هتشون وهب متشادرب ار یشوگ

؟ ددع دنچ و فرح دنچ ار؟ ممان دوب هدرک ویس
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شمناوخب مدرک یعس "C₁₀H₁₄N₂"

نینچ ارم مان دیاب ارچ . دندیرپ باال میاهوربا

و متفرگ سامت رگید کیراب درک؟ یم ویس یزیچ

و فورح هب مدنام هریخ دوش، عطق هک ینامز ات

هیبش یزیچ دوب؛ هتفرگرارق نایمرد کی هک یدادعا

ییایمیش ِلومرف کی .هب

یعم ال قیاقش #
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نابایخ ِفرط نآ هب مدنام هریخ ، رظتنم و بجعتم

دوب ندش کیدزن ِلا حرد هک ییایرو .و
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تشاد رارق شناتسد رد هک یا هویمبآ یاه  ناویل هب

لا بند ار شیاه مدق یربص یب واب مدرک هاگن

مدرک .

نیشام و داد متسد هب ار ناویل ودره ، هرجنپ زا

رِصُم یردق نم،هب و تسشن دمآ و دز رود ار

دنیشنب مدادن ناما هک ملا وس ِندیسرپ یارب مدوب

ِیناویل اج رد ار اه ناویل زا یکی هظحل نامه و

شا  یشوگ ِنتشادرب واب متشاذگ یلدنص ود نایم

مدیسرپ ،:

هیچ؟ -نیا

دیسرپ بجعتم و یشوگ یور تسشن شهاگن :

هیچ؟ یچ -

هب هک یمان و مدرک نشور ار یشوگ ی هحفص

ار دوب هحفص یور هتفر  تسد زا ِسامت ِناونع

متفگ و مداد ناشن :

.-نیا

یلومعم یتلا ح اب شدعب اما درک مخا یا هظحل ،

دیسرپ و تفرگ متسد زا ار یشوگ :

؟ شیدید هرخ -باال

مدیسرپ ربص :یب

؟ ایرو هیچ -

داتسرف باال هناش :
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هک ور ییانوا نک رکف وت . هرادن یصاخ ِینعم -

ویس یلکش نیا ور نوش مسا نش، یم تفرعم یب

منک .یم

متفرگ ار شیوزاب :

هیچ؟ وگب ؛ وشن هچب -

ار شا  هویمبآ یلا یبیخ واب درک مهاگن توکس رد

دیشون ار شیاوتحم زا یمک و تشادرب .

دادعا و فورح نآ و دوب هدناوخ یمیش

هب هیبش ؛ دندوب ییایمیش ِلومرف کی دصرددص

اما . میتشاد یمیش یاه  باتک رد هک ییاه  نامه

هریخذ ییایمیش ِلومرف کی اب ارم ِمان دیاب ارچ

درک؟ یم

هب تسد ًاروف ، متفرگن شدوخ زا هک یباوج

ِبیترت هک یلومرف متشاد میمصت مدش. یشوگ

لگوگ ار دوب هدش تبث مرس رد شفورح و دادعا

مدوب هدشن مرگرورم ی هحفص دراو زونه اما منک

نم،اب ِهاگن و دیشک متسد زا ار یشوگ هک

دیسرپ دش. شهاگن ِخیم بجعت :

هیچ؟ " نیتوکین " ینود -یم

؟ دیسرپ یم هظحل نآ هک دوب یلا وس هچ رگید نیا

تفگ و مدرک شهاگن فرح :یب

عقاو رد همس ؛هی هروآدایتعا ِردخم .-هی
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و شیاه بل هب مدش هریخ هدش،  تشرد ینامشچ اب

تفگ :

هگا ینک؛ تداع شهب هک یتقو زا ناما یلو -

یش یم شا  هتسباو یروجدب . ینوت یمن ، هشابن .

دندروخ یمن ناکت و دندوب هدش کشخ میاه کلپ .

شیاه بل یور دوب هدش لفق مهاگن .

هنک بوخ حلا یلو ؛ تارب .-هدب

مدیشک ار منازرل ِناتشگنا یمندز. مبلق مدرک سح

یشوگ ، تمواقم یب نیاراب ایرو و یشوگ ِفرط هب

دادعا و فورح دنت، و دنت نم، و داد ملیوحت ار

واب مدرک دراو متشاد منهذ رد هک یبیترت اراب

درب متام ، وجو  تسج ی هجیتن ِندید

ار؟ ممان دوب هدرک هریخذ " نیتوکین "

مدرک هاگن شتروص وهب مدیخرچ .

؛ات مندرک تام و شیک یارب تشاد یزیچ رابره

؟ مزابب وا هب متساوخ یم یک

مدرک یجه و مداد ناکت ار میاه بل ضغب :اب

نیتوکین "-"

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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ایسناتروه :

#455

ِلباقم ارم یتقو دوب هتشذگ هدزای زا تعاس

درک هدایپ هدشما کراپ ِنیشام ِرانک و شا هناخ .

هک یراک ؛ مدرک هاگن شتروص وهب مدیخرچ

مداد یم شماجنا کیراب هقیقد دنچره متشاد .

تعاس _ود یکی نیا ِمامت رد هک دوب نآ تقیقح ،

یعقاو یانعم نیاراب،هب و مدوب هدرک توکس ،

نآ زا مادک چیه و دندوب هدیشک رَپ میاه هملک

شا  یشوگ یور ممان ِندید زا لبق هک ییاه  فرح ،

هک ؛ مدوب هتفگن ار متشاد ناش  نتفگ هب میمصت

هک مدوب هدش تام و شیک هک یروط نیاراب،

یمندز مرس هب رگید ِیزاب کی عورش ِسوه .

دیسرپ :

؟ هنوخ تمنوسرب تدوخ نیشام اب یاوخ -یم

ناویل . مورب هک متساوخ یمن الً صا ؛ متساوخ یمن
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هدروخن تسد تدم نیا ِمامت رد هک یا هویمبآ

رد متشاذگ ار مدوب هتشاد شهگن مناتشگنا ِنایم

مدرک بلزاب هرخ وباال یلدنص ود ِنایم ِیناویل اج

متفگ :و

یمنمر -.

تخود متروص هب ار شا یلا وس ِهاگن و درک مخا .

مداد حیضوت :

هنوخ مدرگرب ماوخ یمن -.

یلا وس نانچمه شهاگن اما دندش زاب شیاه مخا

متفگ :دوب.

منومب تشیپ بشما ماوخ .-یم

ِزیچ و مدید ار شهاگن رد بجعت ِنتفرگ گنر

؛ مدماین هاتوک مه معضوم زا اما متفگن یرتشیب

نیا ، شرانک منامب متساوخ یم . مورب متساوخ یمن

هچ ییاهنت ورد هناخما هب مدرب یم ار قشع همه

؟ مدرک یم

دیسرپ و دز یا همین و هفصن دنخبل هرخ :باال

؟ ینک تیذا یاوخ -یم

متفگ ار تقیقح و مداتسرف رسباال هنامولظم :

؛وت مباوخب ترانک بشما ماوخ یم طقف -هن،

نیمه ، تلغب .

یب ار یا هیناث دنچ . دیرپ شدنخبل و دروخ اج
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تفگ ًاتیاهن و درک مهاگن فرح :

هچب تا هنوخ ورب وشاپ -.

یتدم نآ مامت رد . مداد ناکت نیفرط هب مرسار

رد رابدنچ زج ؛ مدوب هدرک یگدنز ییاهنت هب هک

هناخی رد ار بش تقو چیه ، لگهام هناخی

هناخما هب رگا بشما اما مدوب هدرکن رس یسک

یم ملد ار بشما . تفرگ یم مبلق ، متفر یم

تفگ یم ادخ رگا ، شدعب و منامب شرانک تساوخ

لیوحت ار یگدنز نیا و مدرُم یم تیاضر ،اب ریمب

نیا رمع،رد دنچ ی هزادنا هب نم هک ؛ مداد یم

مدوب هتفرگ قشع ، تعاس دنچ .

شهاگن هب هک هاگن و درک یم مهاگن تشاد ایرو

تفگ ، مداد :

ماه  سرد مرب؛ متسنوتن ور هبنش هس ی هسلج -نم

تسین مدای بوخ .ور

رادشه تشاد ثمالً . منابل یور تسشن هدنخ

متفگ مدنخبل ِظفح :یمداد؟اب

متفر هک نم ؛ تحار تلا .-یخ

تفرگ برض نامرف یور :

وت؟ اب نم منک یچراک -

ار متشاد مرس رد هظحل نآ هک یا هتساوخ اهنت

مدروآ نابز :هب
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نک ملغب -.

حیلاهک ورد داتسرف نوریب هراب کی هب ار شسفن

تفگ یمدز، ار تومیر :

تس باال یلیخ تِزود هک فیح -!

تسشن یداش وهب درک یبوکیاپ مبلق رد یسک .

هریخ شخر مین هب مندیراب ی هدامآ ِنامشچ اب

هتسد درک. کراپ هاگیاج رد ار شنیشام هک مدنام

تفگ و متمس هب تفرگ ار شدیلک :

وت مرایب وتنیشام هک هدب متچیوس باال. ورب -وت

گنیکراپ .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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نامیاه  ینیب ِکون . شتروص اب دوب سامم متروص

شا  ینتشاد  تسود یاه  سفن و دندوب سامت ،رد

 سفن دوب بوخ هچ ؛ تسشن یم متروص یور

وا یاوه زا ندیشک .

و متشاذگ شا  هنوگ یور تمی ارابمال مناتشگنا

تفگ :

میباوخب یتفگ .-وت

مدرک مخا :

بخ؟ -

ادیپان شتروص یاه  شنکاو و دوب کیرات قاتا :

میرادیب یلو -.

متفگ و تفرگ هدنخما :

مراد فرح نم . باوخب و دنبب ور تامشچ .-وت

تشاد تنطیش شنحل :

ریخ تبشهب سپ -.

ینتشاد  تسود ِیضوع ِیتنعل .

متفگ :

اضر اب رتدوز لگهام شاک یلو هیهاوخدوخ -

درک یم جاودزا .

هیچ؟ شطبر -

دمآ شک مدنخبل :
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مدرک یم تادیپ رتدوز نم .-هک

ور وت نم هدن؛ تدوخ هب ور تاراختفا همهی -

مدرک ادیپ .

مدرک ضوع ار هلمجما :

یدرک یم مادیپ رتدوز .-هک

دنازرل ار ملد شا هلمج :

متفگن تهب هام دنچ نیا وت ور یتقیقح هی -نم

ورس .

رکشل نیا ؟ دوب راک رد دیدج یتام و شیک زاب دنکن

دندیزرل میاه بل . تشادن نتخاب ِتقاط رگید :

یچ؟ -

درک متوهبم شباوج :

ئرهلا نم عالهقی دروم .-میت

مدیسرپ یجیگ :اب

یچ؟ ینعی -

تفگ :

و غورد ،هی یهورگ یزاب نومه ؟ هتدای یزاب نوا -

تقیقح .ود

مدیسرپ ریحتم :

بخ؟ -

داد حیضوت :

و مدش دنمق عال رتخد هی هب حبص متفگ شلوا -
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ور هلمجما یکی نوا . تساسراب عالهقما دروم میت

وت هب داتفا تبون هک دعب ِیرس یلو تسین مدای ،

ووت ئرهلا الهقما عدروم میت متفگ ماه هلمج نویم

نم و یتفرگ مزا غورد ِناونع هب ور هلمج نیمه ،

هلمجما ات هس ره یلاهک حرد . مداد تراک تهب

ندوب تسار .

شتروص ِحضاوان یازجا ِنایم میاه  کمدرم

تفگ ایرو و دندیخرچ :

نومه نم نوچ . هشن ور متسد هک متفگ غورد -

دوب هدموا مشوخ رتخد هی حبص،زا .

؛ دیوگ یم هچ متسناد یم . داتسیا زاب ندز، زا مبلق

همادا دوب. هدش هدنز مرس ،رد یزاب نآ تایئزج

:داد

هتفگ گنشق یلیخ نوچ یلو هشن ترواب دیاش -

دوب هدموا مشوخ تزا " گندلا " یدوب .

دوب هدرک رییغت نام  نایم زیچ همه نآهک دوجو اب

هملایا کم نآ هب درک یم هراشا هک مه زونه اما

و مدیشک یم تلا جخ ، شمدوب هدینش یناهنپ هک

تاساسحا زا مجح نآ اب هظحل نآ متسناد یمن

منک .هچ

فرح گنشق مه. تاه  سابل دوب. گنشق متاهوم -

یمیمص و تحار . یتشادن راوطا و ادا . یدز یم
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یدوب نوبرهم . یدوب .

؟ تفگ یم ارم

سیورس ور منهد هرارق هک متشادن ربخ هگید -

زا مهمرت یش یم و یمیآ هک متشادن ربخ . ینک

نم ینک ور و ریز هرارق هک متشادن ربخ . مدوخ

.ور

وا لثم مه نم شاک . میوگب هچ متسناد یمن ،

باوج و مدز شیادص . مدوب دلب ار ندرک یقشاع

مدیسرپ داد، :هک

؟ یتفگ ییاه  غورد هچ مهب هگید -

دص تساوخ یم ملد هظحل نآ هک دوب بیجع

شا  هناقداص ِنحل اب اما دنک فیدر میارب ار غورد

تفگ :

یتشاذگ اج ور راشژتر متفگ هک نوا و نیا -زج

یچیه هگید ،!

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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هظحل نآ . ادرف یارب متشاذگ یم ار اه فرح شاک

منک یشکدوخ دیدج یاه سح اب متساوخ یم طقف

هب دناشک ار ثحب شا هلمج اب هک دوب شدوخ اما

نم یاه  تبحص عوضوم تمس :

اضر اب دیابن کالً لگهام مرظن هب هک هتسرد -

رتدوز شاک ، هدرک هک حاال یلو درک یم جاودزا

داتفا یم قافتا .نیا

هب دوب هتفگ دش. شلوا هلمجی ِترپ مساوح

درک یم جاودزا اضر اب دیابن کالً لگهام شرظن

دروخ یم لوو مرس رد یروجدب هک یلا وس نم و

مدروآ نابز هب :ار

یمهنک؟ تنایخ شهب هراد ًاعقاو اضر -

متروص رد درک توف ار شسفن :

دوب غورد هگا ترظن ...-هب

مدرک عطق ار شفرح :

هغورد یمنمگ -.
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دیسرپ :

یچ؟ سپ -

متفگ ار تقیقح :

یمنهش مرواب طقف -.

داد مناکت شتاحیضوت :

 هطبار ورس. تس  هرتخد نیا اب هک سهلا دنچ اضر -

اب نواهک زا لبق یمهش. لصو عطقو یه نوش

ور هرتخد نیا تساوخ یم هنک جاودزا لگهام .

مه راب وهی دوب هتفگ مه یجاح هب یتح

دندوب هتفر یراگتساوخ .

داد همادا ایرو و دنام زاب مناهد :

ماوخ یمن تفگ شدوخ زیچ. همه ریز دز شدوخ -.

یم . داوخ یم ور لگهام تفگ دموا هک مه دعب

هگید دوب اضر ؛ تسین شنأش رد هرتخد نوا تفگ .

مهم شارب هاگیاج و لوپ مه جاودزا وت یتح

عالهق،اب ِدوجو اب هک تفر یمن شتک ووت دوب

و یداصتقا رظن زا نییاپ حطس ِرتخد هی

هنک جاودزا یعامتجا .

ِلباقم متفرگ ار مناتشگنا و مدیشک بقع ار مرس

مناهد .

شزا یربخ هگید درک جاودزا هک لگهام -اب

نیا رود هدیشک طخ مدرک یم رکف ینعی . متشادن
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میدوب عمج هک بش هی یتقو یتح ور. رتخد

هراد هک مدیمهف یقافتا ، یجاح ی هنوخ

وتآ شزا متفرگ میمصت و هبنج یم ششوگورس

نیا یاپ مزاب هک مدرکن رکف مه دصرد ،هی مریگب

تسه مزونه هک ًارهاظ یلو هشاب طسو هرتخد .

متروص یور مدیشک ار متسد . لگهام هراچیب .

ودره هک دوب اه هیناث . میوگب هچ متسناد یمن

تفگ هک دوب ایرو ًاتیاهن و میدوب هدرک توکس :

ییایک یچره یاوخ یمن هگا باوخب هگید -حاال

مینک هبنپ ور هدرک هتشر .

 یشوخ اما تفرگ هدنخما مغ، زا مجح نآ طسو

متفگ و تسبرب تخر ًاروف :ما

؟ ایرو -

دوب مارآ شیادص :

-هلب؟

ار میمصت نیا عقاورد . مدوب هتفرگ ار ممیمصت

مدوب هتفرگ ایرو یارب مه و لگهام یارب مه

متفگ یتقو :

تسرفب ور اه سکع -.

دش بجعتم شنحل :

یچ؟ -

مداد حیضوت هدرمش :
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ادرف نیمه . لگهام یارب ور اه سکع تسرفب -

تسرفب .

مداد همادا نم، و تفگن یزیچ :

یمهنک مورآ ور تلد هک یروجره ور. تقح ریگب -

هشب هک مه یچره . مرادن یتفلا خم نم . شریگب

ماوت تشپ .

متشاذگ ار متسد . تفگ یمن یزیچ چیه مه زونه

متفگ و شتروص یور :

هب هدب. ماجنا ور هتسرد ینک یم رکف هک یراک -

نیمز هب مه نومسآ هگا نم . هگید نکن رکف نم

هک یمیمصت ره . مراذب تاهنت تسین رارق دایب،

شندوب طلغو  تسرد زا غراف ؛ مترانک ، یریگب .

هب هتشگرب ِقرب اما، دوب توکس شباختنا نانچمه

درک یناغارچ ار قاتا ، شهاگن .

****

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #
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قشع اما دنتشذگ یم مغ اب هک دوب تسرد اهزور ،

یارب ممغ هدمع . دهد مرازآ یتخاونکی تشاذگ یمن

کی زا رتشیب ِتشذگ اب هک یلگهام دوب؛ لگهام

دوب هتشگنرب شدوخ هب مه زونه .هام،

متساوخ یم هک ارچ مدوب مراک هب لوغشم تخس

مورب هناخ وهب مریگب یصخرم یزور دنچ .

هدش ینامه ارفا، هبتری دوبو هدمآ روکنک ِباوج

شمز ال نارهت رد هتشر باختنا یارب هک دوب

عدروم ی هتشر ،زا هتشر باختنا ووا،رد تشاد

رد ار همه رت، نییاپ یاه  هتشر ات هتفرگ شا الهق

نآ هب نیا و دوب هدرک باختنا نارهت یاه  هاگشناد

دیاب نم طقف تس.  یمتح ناش  ندمآ هک دوب انعم

یارب مدرک یم تالش مدوخ مهس وهب متفر یم

شتیاضر ِرتشیب ِنتفرگ و نامام ندرک دعاقتم .

لگهام هب یرس ات مدش دنلب متسیس تشپ زا

شلا ح یتقو راک. رد قرغ و دوب شقاتا رد . منزب
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واب دوب هتشادرب ار اه سکع هک یمدمآ مدای ار

هب دوب هدمآ شنازرل ِناتسد و هکوش ِتروص نآ

ِتعاس نامه . مریمب تساوخ یم ملد نم، ِقاتا

و شرآ هب شدعب ِتعاس و دوب هتفگ نم هب لوا

کیرد و ندرک هیرگ هب دوب هتسشن بش ِدوخ ات

اضر هب رخاوا نیا مه شدوخ هک تفگ یم نایم

و درک یم نیرفن و نعل ار شدوخ و هتشاد کش

شمغ زا مدش یم بآ .نم،

یمن یتح و راکرس دوب هدماین اما شیادرف

 یهارمه ، میدرک رارصا هچره . دنیبب ار ام تساوخ

برس یاه  باوج زج هتفه کی وات تساوخن ار نام

ام اب یرگید طابترا چیه ، نامیاه مایپ االهب

؛هن تکرش هب تشگرب اما مود ی هتفه . تشادن

یفرح چیه وهن تیاکش درک،هن یم هیرگ رگید

و نم هک یردق نآ یمدز. عوضوم نآ هب عجار

متسناد یمن ؛ تسیچ عوضوم میتسناد یمن شرآ

مه لگهام . شف خال ای هدش تباث اضر ِتنایخ

یم ریپ دراد هک مدید یم نم اما تفگ یمن چیه

ادص یب و مارآ دوش؛ .

و نم زور، کی درک. بلزاب هرخ باال موس ی هتفه

طالق یارب شمیمصت تفگ و درک عمج ار شرآ

دوش ادج تساوخ یم دوب. مه یدج تس؛و یدج
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اضر .زا

ار شیادص و مدز شقاتا رد هب هبرض دنچ

مدینش :

-هلب؟

پل تشپ . متفر لخاد وهب مدرشف ار هریگتسد

دیسرپ و تفرگ ارباال شرس دوب. هتسشن پات :

؟ یروطچ -

متفگ و مدناشن میاه بل یور یکروز یدنخبل :

ربخ؟ هچ . یسرم -

درک تخس ار مراک داد، هک یباوج :اب

ربخ؟ هچ وت . یچیه -

هدمآ عقاورد . میوگب شیارب ات متشادن یزیچ

وسا ، شهاگن ِراکشآ ِمغ اما مسرپب ار شلا ح مدوب

حاالحاالاه هک متسناد یم درک. یم مرشهدز ار المت

درک یم یعس هک مه ردقچ ره دش. دهاوخن بوخ

شیاه مخز ، دیوگن شدرد وزا دشاب توافت یب

دوش بوخ ههام _ود یکی هک دوبن ییاه مخز .

ِمامت رد . مینزب فرح عوضوم نآ زا تشاذگ یمن

نآ و لوا زور نامه زج یا هدرخ کیهامو نیا

تفگ شق، ِطال میمصت ِنداد ربخ ِدعب هک یزور

رگید هدش، تباث شیارب اضر ِندرک تنایخ هک

مییوگب یزیچ دوب هتشاذگن .
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متفگ :

یممر یزور دنچ هی هتفه رخآ االً متحا -نم

نومرهش .

تفگ ًاتیاهن و درک  مهاگن یا هظحل دنچ :

رطخ یب ترفس -.

اما دیایبرب شیارب متسد زا یراک  تساوخ یم ملد

متفگ یلدود واب نئمطمان یمندمآ. :

نم یور ینوت یم ، یتساوخ یکمک ره هگا لگهام -
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یم فرح ، مینزب فرح یتساوخ هگا . ینک باسح

منوت یم مدب، ماجنا تارب یراک یاوخب هگا ، مینز

هگا . مدب ماجنا ...

درک عطق ار متبحص :

نم مبوخ . یسرم ورس. یسرم -.

مداتسرف نوریب ار مسفن ، ریخأت هظحل دنچ .اب

ار شا یلا حدب رتشیب ، میوگب رتشیب رگا متسناد یم

لگهام هک دوبن یزیچ نیا و ما هدروآ شیور هب

دشاب هتشاد شتسود .

تفگ و مداد ناکت :رس

یرایب مارب هرن تدای ینیریش -.

شا یلا یبیخ جوا تساوخ یم ثمالً . تفرگ ملد

؛ تساوخ یم روط نیا وا رگا . دراذگ شیامن هب ار

متفگ هن؟ هک ارچ :

هدش هفاضا مه ایرو .االن یدوب تدوخ .-بقالً

منک ینیریش دیاب ور منودمچ راب .ِلک

داتسرف باال هناش :

مرذگ یمن ممهس زا نم لا حره .-هب

ار اضر مدرک تنعل .و یعونصم ؛ مدیدنخ .

یلعدان و دروخ رد هب هبرض دنچ دعب، یا هظحل

تفگ نم هب ور و دمآ لخاد :

او هزوس یم تیشوگ -!
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تفگ و میاج زا مدش دنلب :

دروخ گنز هعفد .-هد

هب مدوب هدمآ هک دوب هقیقد جنپ شا همه نم

دوب هدش روج ما هناهب نیاحلا ،اب لگهام ِقاتا

تدم نیا ِمامت رد هک یا یگفخ زا ندرک رارف یارب

یم مغارس مدش،هب یم ور هبور لگهام اب رابره

.دمآ

متفر مقاتا وهب مدش دنلب .

دوب هتفگ یلعدان و متشاد هتفر  تسدزا ِسامت ود

هب مدمآ . ایرو زا یدعب و دوب ارفا زا یکی هدات!

گنز متسد رد یشوگ هک مریگب سامت بیترت

رد شا ژی رنارپ یادص و داتفا ارفا مان و دروخ

دوب هدمآ شروکنک باوج یتقو .زا دیچیپ یشوگ

ار شلا ح مدمآ . یگشیمه یارفا نامه دوب هدش ،

دز غیج هک مسرپب :

ورس؟ مدرک یچراک وگب -

هک متسناد یم دیعب درک. هدزما ناجیه شلا وس

دشاب هدمآ  یدوز نیا هب هتشر باختنا ِباوج .

مدیسرپ :

؟ هدش یچ -

تفگ :

طقف شنیبب ورب تارب متسرف یم سکع .-هی
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ناسر مایپ یادص ، شتوکس زا دعب هظحل دنچ و

هلصاف ار یشوگ دش. دنلب ما یشوگ زا پاستاو

مناهد . مدرک سمل ار هدش هداتسرف ِسکع و مداد

مدرک یمن کرد ار مدید یم هک نآهچ . دنامزاب .

دوب هارمه یدایز ِریخأت اب هک دعب یا هظحل ،

مدیسرپ دیدرت واب مشوگ هب مدنابسچ ار یشوگ :

؟ یدرک یچراک -

دیدنخ :

تفر میدز -.

یشوگ هرابود هک ارچ مدینشن ار شفیصوت یقبام

نامام ِریوصت وهب مشوگ زا مدوب هداد هلصاف ار

دندوب هدرک هچ . مدوب هدنام هریخ ارفا و

هاگن ارفا هدشی هنارسپ هرهچی ار؟هب ناشیاهوم

رد ًاتیاهن و نامام ِهاتوک یاهوم شدعب و مدرک

متفگ یشوگ :

؟ ارفا یدرک یچراک -

دیدنخ هناشوخرس :

نومودره میتفرگ شپش متفگ . شهب متفگ غورد -

رونوج اتراهچ . هنوماهوم ِندرک هاتوک شا هراچ و

هشب شرواب ات مداد شنوشن .مه
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مدیسرپ ؟ تفگ یم تشاد :هچ

؟ ارفا دوب یراک هچ هگید -نیا

دیدنخ مه :زاب

مدوخ یاهوم نداد  تسد زا ِتمیق هب هک هتسرد -

یاهوم اب درک فیک یلیخ نامام یلو دش مومت

نیا یراچان ِرس ثمالًزا هک ًاصوصخ . شدیدج

هتفر میدز ور اهوم یتقو زا یلو ! هدرک ور ،راک

هیبوخ ِبیجع حِلا هی شلا .ح

توکس و مدنام ریحتم . میوگب هچ متسناد یمن

داد همادا ارفا . مدرک :
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هسرب نوماپ نک ربص یمدآ. متسد هراد شقِلق -

وشرمع ِدعب نم هک منک یراک هی ماوخ یم ، نارهت

تسرد ور زیچ همه مکمک . هنورذگب بوخ حِلا اب

تسرد هب میشاب هتشادن یدیما دیاش منک. یم

هک ِکیچوک یاهزیچ نیمه اب یلو شلکشم ِندش

مینوت یم لقادح ور. شلا ح مینک بوخ مینوت یم

هشکن باذع رتشیب هک مینک یراک .

رظتنم نم . میوگب هچ دیاب هک متسناد یمن ًاعقاو

ار نامام مدوخ ی هشقن نامه اب هک مدوب هدنام

تسد حاال نیمه ارفا،زا و هرواشم هب مناشکب

لمع شدوخ شور هب تشاد و دوب هدش هبراک

طلغ ای تسا تسرد شراک متسناد یمن درک. .یم

ممیمصت رتدوز دیاب دوب. بوخ هک شدوخ حِلا

متفگ . مدرک یم یلمع ار هناخ هب نتشگرب رب ینبم :

یممآ هتفه رخآ .-نم

تفگ رناژی :اب

ندموا هب هیضار هگید مه نامام . یایب شوخ -.

یارب شاه  ینارگن تباب ور شلا یخ طقف هیفاک

و هنارگن هک هیعیبط . مینک تحار نارهت وت یگدنز

هب مه شدوخ اما یمهنک شبرطضم ییاج هباج

دعب هب نیااج زا شتمحز . هیضار نیااج زا نتفر ،

هگرزب تخرد هئوت ِشود ور هگید .
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مان نیا هب ارم رگید هک دوب تقو یلیخ ؛ مدیدنخ

متفگ . دناوخ یمن :

حتلا هک رکشورادخ هیچ؟ تمحز . وشن هنووید -

هبوخ .

مین نم، و درک عطق ار سامت و تفگ هلمج دنچ

و دوب هداتسرف هک یسکع هب مدنام هریخ تعاس

مضیقن و دض ِتاساسحا مامت ِدوجو ،اب شرخآ ،

میتشاد ار ارفا هک ام، میدوب تخبشوخ ؛ مدیدنخ .

ایرو نیاراب، هک مراک یاپ منیشنب متساوخ یم

دوب میاه بل یور هک یگنرمک ِدنخبل .اب تشاذگن ،

دیسرپ و مداد ار شباوج :

؟ هچب ییاجک -

هک مدرک یم هاتوک ار میاه  یرتچ ، متفر یم دیاب

تفگ یم هک چراق . دنزن میادص لکش نیا هب رگید

مدوب رت تحار ،.

مداد باوج :

مراک .-ِرس

ار اه سکع مدوب هتفگ هک یزور نآ زا شیادص

رناژیو زورما نیمه ،ات لگهام یارب دتسرفب

دیسرپ ، تشاد یباداش :

؟ مینک هرود ور نوماه  قشم هیمک هک یمیآ بش -

یداش زا منت الِت ضع ِمامت ، هداس لا وس نیمه اب
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و ما یلدنص هاگ هیکت هب مداد هیکت . دندش ضبقنم

مدیسرپ :

یمیر؟ یبآریز یراد هک هنایرج رد ییایک -

دیدنخ :

هک یمنهش هیچ؟ شلکشم نتفر یبآریز -هیهرذ

هیهرذ . میشاب ینک  شوگ  فرح ِدرگاش هشیمه

هرادن ور اه فرح نیا هگید هک تنطیش .

متفگ و مدیدنخ :

یتفگ ور نیمه مه شیپ بش .-ود

تفگ بناج هب قح :

دوبن تنطیش هک نوا -.

روج عمجو ار مدنخبل و مدیشک متروص هب یتسد

مدرک .

دز :داد

تماوخ .-یم

مدش یکاش :

حاال؟ ینز یم داد ارچ -

تفگ هدننک  هناوید و مارآ :نیاراب

تماوخ .-یم

یم یرگید هراچی زیم. یور متشاذگ ار مرس

هن هک ًاملسم ؟ میارب تشاذگ .
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رخآ شخب ""

تفگ و داد یاج بقع  قودنص لخاد ار منادمچ :

؟ هدنومن یزیچ . هگید همومت -

متفگ :

.-هن

ِدبس ِهارمه هب ار مدوب هدرک شرپ هک یکس وفال

و دمآ ما. یلدنص نییاپ متشاذگ الت قنت اهو ناویل
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تفگ و نامرف تشپ تسشن :

میرب دعب و مینزب نیزنب لوا میرب -.

نوریب هدز ناجیه ار مسفن و شرانک متسشن

ِدصق دوب هدیمهف یتقو . متفگن یزیچ و مداتسرف

کی رد دوب هدرک ار شیاپ ، مراد تیلب ِنتفرگ

نم،ات و یمدرب ارم نیاراب شدوخ هک شفک

متشاد هک یناجیه ِدوجو اب مه حاال نیمه

اهنت ، میسرب یتقو هک متسناد یم . مدوب فلا خم

زور _ود یکی دوبن رارق هک ًاصوصخ دنام؛ یم

دندوب دایز میاهراک و منامب .

متفگ ، میدرک تکرح نآهک ضحم :هب

اال نیمه یمیآ. هک ینک یم هابتشا یراد ادخب -

نوااج یمیآ مرب. اهنت منوت یم . هدشن رید مشن

نتشگ یاج یلیخ نومرهش یمهر. رس تا هلصوح

هرادن .

شتسد یور متشاذگ ار متسد :

یشاه یم نومیشپ نم، ِرطاخ هب .-این

تفگ :یبیخلا

هنرگو ، داوخ یم یگدننار تعاس دنچ و هداج -ملد

یمدآ؟ وت رطاخب هراد یک

متفگ راب نیُم کی و دص یارب :

منوت یمن . نوریب مایب تاهاب منوت یمن نوااج -نم
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تشیپ مایب .

داتسرف باال هناش :

رتهب -.

و معضوم زا مدمآ هاتوک دوب. هدش یسخُت بجع

تفگ :وا

؟ یزاون  نومهم ِمسر هنیا -

متفگ و مدرک شهاگن یگدنمرش :اب

یروجنیا متحاران ممدوخ ادخب -.

تفگ و دیدنخ دید، هک ار ما یتحاران :

هک اجنوا حاالات یلو ! هچب منک یم یخوش مراد -

مدموا مه اپ کت هی دیاش میر، یم میراد

زا ور هدنیآ ِداماد هرارق یک .ات یراگتساوخ

؟ ینک نوهنپ هداوناخ

و مداتفا هدنخ وهب دندیشک رپ میاه  یتحاران

متفگ :

هزم .-یب

هناخ هب کیدزن هک ینیزنب  پمپ ِفص رد ار نیشام

واب مفرط هب دیخرچ و درک فقوتم دوب، شا

دیسرپ یدج ینحل :

؟ یراگتساوخ مایب دیاب یروج هچ و یک یدج یدج -

و مدرک شهاگن فرح یب . تفر باال مبلق نابرض

تفگ :
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هرذگ یم تجاودزا ِنس زا هراد . ماوت ِنارگن -.

و تشاذگ یم مرس هبرس زاب مه شتیدج جوا رد

منک هچ شتسد زا متسناد یمن رگید .نم

تفگ هک مدنادرگرب ور رهق حتلا :هب

تا هداوناخ هب وگب مکمک ورس. مایب ماوخ .-یم

تسود یممنز. فرح یجاح اب یممر ، میدرگرب

مایب گنشق ماوخ یم . مایب اهنت مرادن

نامام هب . تارب مشوپب راولشو تک . تیراگتساوخ

شتخبشوخ مربب هک نم هب شنیدب مگب تاباب و

منک .

ار ملد شهاگن و شفرط هب متشگرب ریحتمو تام

مدز ادص ار شمان . دنازرل :

ایرو -.

دز دنخبل :

؟ منوج -

متفگ تبحماب :

شابن یضوع -.

تفگ ددجم ِفقوت واب داد تکرح ار نیشام :

؟ یدوب هدید لقاع ردق نا ونم تقو چیه -
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بوخ شلا ح هک ، بوخ ردقچ . شیارب دیپت ملد

رد میوگب هنهک . دشاب بوخ درک یم یعس هک دوب.

همه میوگب هکنهک ، شمدوب هدیدن یبصع تدم نیا

تشاد شزرا میارب هک یزیچ اما دوب، عیلا زیچ ،

ندنام بوخ یارب درک یم هکتالش دوب .نیا

یمدنک یراددوخ هک مدوب هدیمهف و هدید اهراب

یارب یمدنک هکتالش مدوب هدید . اهراک یضعب زا

نام ی هرفنود ِتاسلج . نامیودره ِنتشاد هگن بوخ

نام  تسد زا اهزیچ یضعب یهاگ دوب. هدش عورش

درک یم امتالش زا یکی رابره و تفر یم رد
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نیا ِمامت اب اما . عاضوا ِندرک تسرد یارب

یتقو زا رتهب یلیخ مه ِرانک نام ،حلا فاصوا

ییاتود . تفر یم ار شدوخ ِهار مادک ره هک دوب

اما یمدش تخس ییاهاج کی ، نتفر یقطنم و

وا ِهاگن رد هن نادجو  باذع هک دوب نیا شا  یبوخ

نامرد ِیپ هک نیمه نم. ِهاگن رد وهن تسشن یم

ِدیما یمدش ، میدرک یمن دب ار مه وحِلا میدوب

هدنیآ یاهزور .

یخوش ِرد هب مدز و مدرک هراشا هدش زاب ِهار هب

متفگ :و

لقاع یاقآ ولج .-ورب

تفگ یگف وابکال داد تکرح ار نیشام :

همه منک رکف ؛ هغولش ردقنا ارچ زورما منود یمن -

نوشرهش یمنر یگداوناخ نراد .

متخود مشچ شخر مین وهب مدیدنخ شریبعت .هب

و دش ندز  نیزنب هب لوغشم و هدایپ دعب یقیاقد

وهب هدناخرچ رس درب. شدوخ ِهارمه ارم ِهاگن

زاب نام  یگدنز متسناد یم . مدوب هتسشن شیاشامت

رگید ِرابدص متسناد یم . تشاد دهاوخ شلا چ مه

یهاگ متسناد یم دوش. ریگرد اضر اب تسا رارق

دیاش هک متسناد یم . دنوش یم گنررپ نام الت کشم

اه هتسناد نیا ِمامت اب اما میهد رازآ ار رگیدمه ،
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متسناد یم هک ارچ دوب صرق ییاهروج کی ملد

متشاد دیما و میا هتفرگ شیپ رد ار هار نیرتهب

زیچ همه ِندشرتهب ، ندش رتهب .هب

تفگ و تسشن و دمآ دعب، یقیاقد :

میرب هگید -.

مدرک ادص ار شمان و مدز دنخبل :

؟ ایرو -

دوب یگدننار ِیپ شساوح .

-هلب؟

متفگ هداس و فاص :

مراد  تتسود یلیخ -.

تفگ و دش عمج شساوح :

ور نم یراد هک هبحتلا شوخ -.

یتاساسحا و یدج یا هظحل تشاذگ یمن الً صا

هک نآهچ ِندروآدای واب شیوزاب هب مدز . مشاب

متفگ ، متشاد شندیسرپ هب میمصت :

مسرپب تزا یزیچ هی ماوخ یم هک هتقو یلیخ -.

دش یدج :

یچ؟ -

متفگ و متفرگ یسفن :

یم تلد هک یداد ماجنا ور یراک هک -حاال

و هتخیر مهب اضر یگدنز هک ،حاال تساوخ
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یراک زا هیضار تلد ، شنتخانش شیبامک نایفارطا

؟ یدرک هک

باوج رد هشیمه ینعی "هن". دیوگب مدرک یم رکف

تفر یم راظتنا یباوج نینچ وساالیت، نینچ هب

تفگ تیعطق اب ایرو :اما

یلیخ -.

مدیسرپ ددرم :

؟ ینک یم ور نیاراک مزاب ، بقع یدرگرب -هگا

داد باوج :

ور راک نیمه ًاقیقد ، مدرگرب هگا مه هگید رابدص -

منک .یم

ار شساوح متساوخ یمن . مداتسرف نوریب ار مسفن

یواکجنک رس زا طقف و منک اضر ِعوضوم ِترپ

متفگ ثحب ِندرک  ضوع یارب و مدوب هدیسرپ :

؟ یراد متسود هک یتفگن مباوج رد مه وت ارچ -

تخادنا متمس هب ار شتنطیشرپ ِهاگن :مین

امش؟ -

متفگ و مدیدنخ دنلب :

یضوع -!

نایاپ
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وهن دون و دصیس و رازه سِلا ِهام رویرهش .

یعم ال قیاقش #

نیتوکین #

Foxit
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