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هثدحم #

تعاس لومعم قبط و هنوخ مديسر هتسخ مزاب 6 دوب رصع .

هقبط و مدش روسناسآ دراو ٧ دودح و مداد راشف ٢٠ور مديمهف دركيم عاالم تشاد هك نز هي هركن يادص اب دعب هيناث

هار يتراپ زاب ماسرآ هدب تگرم ادخ .يا سام هنوخ زا مديمهف مدرك تقد هك .دعب ورهار زا دمويم ادص ورس يلو . مديسر

مشاب هدرك هابتشا مراوديما ؟ يتخادنا .

دشو بلج نم هب همه هجوت . هدوب تسرد مسدح مديمهف مديد هك يا هنحص اب يلو مدش هنوخ دراو و متخادنا ور ديلك

يارب درك فيصوت دشيمن هك مدوب يبصع ماسرآ تسد زا ردقنا نم. تمس دموا تيعمج نويم زا دوب ماسرآ تسود هك نيردآ

متفگ و مدز داد نيمه :

؟ هينوتسربق مودك ماسرآ •

دش دنلب ماسرآ يادص هك هنزب يفرح تساوخ هتپ هتت اب نيردآ :

منكيم راكيچ و متسه اجك نم هك هرادن يطبر وت هب امود . مرتگرزب تزا نم نك تبحص تسرد _واال

يصخش راك هنوخ وت نتفرگ يتراپ مشدعب ، يرتگرزب مزا سلا دص راگنا هك ينزيم فرح يروج يرتگرزب سلا ود طقف •

يديسرپيم نم زا دياب تسين

؟ موناخ هثدحم حاتاال يك ،زا يدروآ رد نوبز هك منيبيم هب _هب

سرد مكي ارهز هنوخ مريم ، مرادن ثحب هلصوح .االمن مديرب هگيد مدش هتسخ منك راكيچ وت تسد زا هدب گرم ونم ادخ •يا

منوخب .



ارهز يدرجم هنوخ تمس هب ور نيشام و نوريب مدز هنوخ وزا متشادرب وماه باتك و مقاتا وت متفر شافرح هب هجوت نودب

مدنور .

مدركيم ركف دوب هداتفا ريخا لا سدنچ وت هك يتاقافتا هب هار .وت

كب شلف >>

هدرك رذن شآ منامام . مدموا نوريب روآ جنشت هاگشناد نوا زا ارهز واب مدوب هداد ور روكنك هك نيا زا مدوب لا حشوخ يليخ

مدوب هتشر شآ قشاع منم ميراد هتشر شآ راهان هنوخ مريم االنهك امتح و !!!دوب

متفگ ارهز هبور :

ميدنبب طرش الايب صا مديم لوق تهب مشيم باصعا و زغم رتكد هك منئمطم نم ارهز •

هغبان نوميشكن حاال هشاب ~

هدنخ ريز ميدز يياتود

مديد و مدرك نشور وميشوگ دوب. يبوخ سح ؟١٠هچ هدش يچ ينعي ادخ ياو . مراد نامام فرط زا هتفر تسد زا سامت !ات

ديچيپ يشوگ وت شتفرگ يادص و داد باوج قوب نيمود وت هك متفرگ ور نامام هرامش سرتسا :اب

؟ هشكيم راگيس ماسرآ يتسنوديم وت هثدحم _

متفگ و پچ يلع هچوك هب مدز ومدوخ يلو متسنوديم شتسار :

نشكيم راگيس اه نووج ي همه االن هگيد نامام •

؟ يشكيم مه وت هنكن منيبب اسياو ال ،صا ندرك طلغ انووج ي همه _

؟ مزيزع هتفرگ تادص ارچ .حاال مشكيمن نم ادخب •هن

قه هراد مهد.. خد..رت تسود و هروخيم مه بورشم تسين راگيس طقف هخآ _

هيرگ ريز ودز

ال ؟!صا هراد رتخد تسود . هروخيم مه بورشم دايز لا متحا هب هشكيم راگيس هك يسك ال ،صا هروخب بورشم دشيمن مرواب •

منك مدآ ونيا منكيم يعس منوتب هك يياج ات نم نكن هيرگ ملگشوخ نامام ؟! هراد رتخد تسود زااالن هك هشلا سدنچ هگم

هيچ؟ مدروآ ميگدنز وت هك يياه سناش نيرتگرزب زا يكي ينوديم _

هيچ؟ ، منوديمن •هن

مراد وت ينوبرهم هب يرتخد هكنيا _

؟ متسه مه لگشوخ ياو •

يتفرگ تدوخ هب وت متفگ يزيچ حاالهي _هن

هخآ هنزيم حلا دض ارچ نامام دش، ركوپ مقايق !!



؟ يرادن المز يزيچ هنوخ مايم مراد هشاب •

ظفاحادخ _هن،

ظفاحادخ •

مدرك عطق .و

؟ هدشيچ ~

هراد رتخد تسود مه هروخيم بورشم مه هشكيم راگيس مه ماسرآ •

اباب ~يا

ايراين شور •هب

شابن نارگن اباب ~هن

حملا هب دز دنگ ماسرآ يلو مشاب لا حشوخ دياب .االننم متخود مشچ ولج وهب متفگن يزيچ

كب شلف ناياپ >>

مدرك كراپ و مدرب نوشنوخ كيدزن كراپ گنيكراپ لخاد ور نيشام و مديسر .

_

مه نوم ميلا تيعضو . هاگشزومآ مرب مه منوخب سرد مه هك مرادن ششك ال صا هخآ هاگشزومآ مرن هگيد هرتهب مگيم ارهز •

هيچ؟ ترظن . هاگشزومآ مرب ارچ سپ هبوخ هللا دمحلا هك

هنيگنس اسرد االمن هخآ سرب سرد هب مرظن هب ينكيم يبوخ ~راك

مدب افعتسا هاگشزومآ مريم ادرف . يگيم تسار •هرا

موهوا ~

مينوخب سرد ميرب هگيد بخ •

هدشيچ يگب مهب دياب شلبق يلو هشاب ~

هدشن يزيچ •

هثدحم وگن غورد نم !~هب



نم تسد ور هنوخ زور جنپ طقف مه ماباب و نامام . شتسد زا مدش هتسخ هگيد ، هتفرگ يتراپ هرابود ماسرآ شتيتسار •

ترفاسم نتفر ندرپس

وشن تحاران مگيم زيچ ~هي

وگب مشيمن تحاران باالس مبنج •

؟ يريگيمن ور ماسرآ يولج ارچ ~وت

زا نك رواب منوتيمن •4 منوتيمن اما مدرك اتاالنتالش شيپ ..سلا

يدركيم اعدا ديابن سپ ~

؟ مدوب هدرك وب ور متسد فك نم هگم •

هگيد هنيمه وت لكشم ~

مشب شنزرس هك اجنيا مدموين ياو!نم •

؟ هبوخ مدرك طلغ هشاب هشاب ~

هبوخ •هرآ

ايتسه ييور رپ بجع ~

يچ لثم دياب سپ مراد ناحتما ادرف ، شوت مدرك ومرس و متشادرب ور هوزج مشدعب تفر يا هرغ مشچ هك هدنخ ريز مدز

منوخب سرد

ماسرآ #

؟ارچ مدرك شراكيچ نم هگم ؟ هنكيمن كرد ونم ؟ارچ هنكيم گرم يوزرآ ردقنا هخآ ارچ . مراد رهاوخ منم نراد رهاوخ مدرم

ارچ ارچ ؟ارچ هنكيم تواضق دوز ارچ ؟ هراديمن هگن مارتحا !!!

هخآ هنك تراكيچ مگن ادخ نيردآ ؟ مريگيم يتراپ نم هنكيم ؟ركف هنكيم ركف يچ شدوخ شيپ االن ينعي . مشيم هنويد مراد

امدرك يريگ بجع ! يتفرگيم يتراپ ام هنوخ وت امتح دياب دوبن !اج

گنهآ ندش يلپ دشاب فداصم رد ندش هتسب يادص :

هرادن يكشيه هك مراد يرهاوخ (هي

هراتس هرابيم بشره شاشچ وت زا

هقشع وت رانك ايند وت،نيا رارقيب لد

هنومك شاهوربا مراد يرهاوخ هي

هنوبرهم يليخ مگن شلد زا نم



هقشع وت رانك ايند وت،نيا رارقيب لد

مراد تتسود ! ينم زاورپ ينم،رپ زار مرحم ينم، زان لگ !وت رهاوخ )

رايوه - رهاوخ }}

هگيد درك. متواضق منوا هك دوب مرهاوخ هب مديما ؟ هخآ هنكيم كرد ونم !يك يمرهاوخ اهنت وت ايب هار ماهاب يلو مراد تتسود

ماوخيم طقف نم ننوديمن انوا يلو مفرخزم ياراك نيا لها نم ننكيم ركف هك مماباب نامام . شاهاب مزاسب دياب مرادن هراچ

مربب تذل ميگدنز .زا

مدرگرب بقع هب دش ثعاب نينزان يادص :

ننيمه ارهاوخ همه شابن روخلد *

متسين روخلد _نم

نم هشاب يچره . شتسد زا يشاب روخلد دياش متفگ هخآ *6 مدوب تسود شاهاب سلا

؟ مقشع ميصقرب يديم راختفا _هرآ،

هن هك ارچ *هرآ

هك داتفا نيردآ هب مامشچ هنك. يلپ كيتنامر گنهآ متفگ يج يد وهب صقر تسيپ تمس مدرب و متفرگ شتسد يلا حشوخ اب

نينزان اب صقر عورش و مدش لا يخيب هنك! شعمج دايب هنوتيمن منم ي همع هشب تسم نيا ،حاال دروخيم بورشم تشاد

يليخ نينزان هخآ . مدوب هدركن شتفايرد سكچيه زا هك يشمارآ !هي هديم شمارآ مهب و مشقشاع هك هيسك اهنت نينزان ، مدرك

37زا مرادن جاودزا دصق االن بخ يلو دوب رتهب ميلبق لر .ات

...........................................

هك مدرك هاگن تعاس دش،هب مومت هرخسم يتراپ نوا هرخ 10بال لد زا دياب يروجچ هك مدنوم .االننم داديم نوشن ور بش

مرايب رد هثدحم .

دعب هك مدز گنز شهب و متشادرب ور يشوگ 5 ديچيپ يشوگ وت شادص يلو مدشيم ديما ان متشاد قوب :

ماسرآ •هلب

مناج يتفگيم _بقال

يراد يراظتنا هچ يلو متفگيم ...•هرآ

متفگ و مديرپ شفرح طسو :

متسين يمدآ نيچمه ال صا نم ينكيم متواضق يراد تسين ينكيم ركف هك روط نوا هن _هن

؟ هدشيچ منييب وگب وشتسار هشاب •



سام هنوخ هنكيمن كش اندس هك يياج اهنت تفگ نم وهب هنك زيارپروس ور اندس تساوخيم نيردآ _

؟ يدرك لوبق ارچ •

مدركيمن لوبق دوب يروعشيب تياهن ال صا هراد قح ووت نم ندرگ هب يليخ نيردآ ارجام نوا زا دعب ينوديم متدوخ هثدحم _

منيبيم مردارب مشچ هب ور نيردآ ممدوخ نم منوديم •هرآ

مدوخ زج هشاب وت ردارب هنوتيمن سكچيه يچ؟ _

؟ زورما يدز فرح دب ماهاب ارچ ينكيم ور ركف نيا هك وت يلو هشاب •

يتفر دنت مه وت هك نك لوبق _

ماوخيم ترذعم و مراد لوبق •

؟ يياجك ،االن روطنيمه منم _

مارهز هنوخ •

هنوخ _ايب

ظفادخ ، هنوخ مسريم هگيد هقيقد هد هشاب •

ظفادخ _

مدرك عطق .و

ثمالهب هريگب يتراپ نومنوخ وت مداد هزاجا شهب نيمه هساو مراد دامتعا شهب يليخ و دوب سملا نيدنچ تسود نيردآ

دلوت شدوخ لوق .

هثدحم حالهل تنوخ منوديم نم هتبلا ! ستخاس مراك نمهفب اباب و نامام هگا ياو

دوب هداد مايپ اندس . متفر مارگلت لخاد و متشادرب وميشوگ :

ارچ هك هتخادنا هار گنج ماباب هك مگب و منك ركشت تزا دلوت تباب متساوخيم . مدش تمحازم هك ماوخيم رذع ماسرآ *سالم

اعقاو . مداد تمحز شهب يليخ شيروجنيمه هخآ مدب مايپ نيردآ هب دشن مور . مدروخ كتك شزا يلك و هنوخ مديسر ريد

منكيم ناربج . نيردآ هنوخ ينوسرب و يدب تاجن ونم اجنيا يايب مشيم نونمم .

مديد ؟2 هدروآ اجك زا ونم يديآ نيا منيبب اسياو ال .صا هداد مايپ لبق نيم

مايم تسرفب نشيكول هشاب :سالم مدرك پيات

درك ركشت و داتسرف نشيكول عيرس دوب .نآالني

مداتفا هار اندس هنوخ تمس وهب مدش رضاح عيرس ...

ماسرآ #



ديشك وشتسد رفن هي هنزب فرح تساوخ دش.ات زاب اندس طسوت رد نيم دنچ دعب مدز گنز اندس وهب نوشنوخ هب مديسر

دوب شاباب منك ركف دوب يلا سنايم درم . طايح وت دش ترپ و بقع

يربب يياج تدوخ اب ونم رتخد يرادن قح امش ~

...*اباب

؟ يياراك روجنيا و شدرگ ركف هب طقف و يتسين تسرد ركف هب ارچ وت اباب تفوك ~

متفگ مدوب تكاس حاتاال هك نم دش. عمج شامشچ وت كشا مه اندس و دوب يبصع يليخ شاباب :

هريگب ميمصت شدوخ هساو داوخب هك هشاب هديسر ينس هب امش رتخد منكيم ركف +نم

منك يگدنز دياب يروجچ يتفگن مهب ارچ اباب هگيم نم هب دايم گنس هب هروخيم شرس هك دعب هريگيم ميمصت هريم ~هرآ

منكيم راكيچ مراد منوديم *نم

هترسپ تسود منوديم هك نم اندس ورن هرفط ~

متسين شرسپ تسود +نم

؟ يتسه يك سپ ~

همرسپ تسود مه نيردآ ، نيردآ تسود *

متفگ دشونم رتشيب شيرگ تدش هك ششوگ وت دز مكحم شاباب تفگ ونيا :ات

يرادن ور نتشاد رتخد تقايل هيچ؟وت ينوديم ال ؟صا ينزيم وترتخد يراد ارچ امش يماما ياقآ +

؟ يتفگ يچ ~

؟ يمردپ *وت

هگيد همولعم ؟ هدروخ گنس هب ترس ~

؟ ينكيم مدودحم ؟ارچ ينزيم مكتك ارچ ؟ ينكيمن يردپ هگيد ياردپ لثم ؟ارچ ينوديمن ومدلوت زور ارچ سپ *

نيمز داتفا هك شنيس تخت وت دز ويمود

متفگ داد واب متفرگ وشاباب سابل ي هقي و مرايب تقاط متسنوتن هگيد :

ينكيم دنلب متسود نز يور تسد هشاب ترخآ عفد +!

:~نز؟ ديسرپ دنخزوپ اب شاباب دشو درگ شامشچ اندس

نز +هرآ

نكن گرزب ردقنا ور هيضق وت مشدعب هنكيم جاودزا ينم هزاجا يب هنكيم طلغ اندس ~

تفگ ترفن واب هكرعم رايب شيتآ دش اندس :



هرادن يطبر وت هب منك طلغ داوخيم منك،ملد جاودزا داوخيم ملد ال صا نم *هرآ

تفگ شاباب . تفر نوريب هنوخ وزا تشادرب وشنودمچ عيرس :و

دايب مرتخد رس باليي هگا نيردآ وتو لا حب ياو ~

مدش نيشام راوس اندس هارمه و مدش جراخ اجنوا وزا مدز يدنخزوپ .

مدرميم متشاد منك ركشت دياب يروجچ منوديمن منونمم تزا اعقاو ياو *

لا وس ،هي منكيم شهاوخ +

امرفب *

؟ يدروآ اجك زا ونم يديآ +وت

انفخ هورگ نومه *زا

ناهآ +

دعب نم هرخ هكبال ميدوب هدرك توكس 5 متسكش ور توكس هقيقد :

؟ هريگب ور تاباب يولج هك تساجك تنامام منودب ماوخيم يلو متسين لوضف +

مداد همادا نم هك درك ضغب :

وگن يرادن تسود هگا هتبلا +

ينوديمن يزيچ نم يگدنز زا ..وت مگيم *

كب شلف >>

اندس #

ديرغ شدش ديلك يانودند .زاالي مدش ور هبور اباب يبصع هفايق اب مدرك زاب ور رد هك نيمه و هنوخ مديسر :

اتاالن؟ يدوب يروگ مودك ~

هزيچ ...*م..نم

؟نبلا يتفرگ تنكل ارچ ~

مدوب اه هچب زا يكي هنوخ اتاالن ندرك مزيارپروس و نتفرگ نشج ماتسود ور مدلوت *نم

؟ دوب اجك تدلوت وت وگن دنرچ ~



دوب مدلوت ادخب *

؟ موناخ اندس هتسرد ، ندوب رسپ تاتسود زا يضعب الدب ناهآ ~

دوب هدرك ريگرد ومولگ يدب ضغب و مدوب هديسرت يليخ يلو مگب غورد ماوخب هك مدوبن يرتخد

؟ يتفرگ ينومل ال دموا رسپ مسا ~ات

دوب مه رسپ هرآ ينعي *ن..هن

درك مينودنز مقاتا وت مشدعب مندز كتك هب درك عورش و منوج هب داتفا شدنبرمك واب مداتفا نيمز يور و داد ملوه مكحم .

هنوميم حاالحاالاه شاج منك ركف هك دز كتك يروط

مداد مايپ دار ماسرآ وهب متشادرب وميشوگ

كب شلف ناياپ >>

ماسرآ #

داد همادا هك مدوب هدش يصرح يليخ :

يتقو منامام نم شتسار ، ينوديم هخآ *10 تفر ناريا وزا درك نوملو دوب سملا

تفرگ تدش شيرگ شفرح نيا نتفگ دعب

دش بابك شارب ملد اعقاو

هسريمن تهب شتسد هگيد االن شابن نارگن +حاال

هشاب روطنیا مراودیما *

مداد ولج هب ور مزکرمت و مدز یدنخبل

درکیم هاگن ام هب تهب دشواب رهاظ رد بوچراهچ وت نیردآ و مدز ور .رد میدش دراو و میدز وگنز و میدیسر نیم دنچ دعب

منومب تشیپ بشما منوتیم نیردآ *سالم

وت ایب هن هک ارچ _سالم

تفگ نم وهب ولج دموا نیردآ دشو نیردآ یدرجم هنوخ دراو اندس :

هیچ؟ هیضق شاداد _

تساهنت هثدحم هنوخ مرب دیاب نم هدیم حیضوت تساو اندس +

ظفادخ هشاب _



ظفادخ +

○○○○○○○○○○○○

مداد باوج . هروخیم گنز هثدحم طسوت هراد میشوگ مدش هجوتم . مدش نیشام راوس :

یدرک رارف تدوخ مدعب یدنوشک ارهز هنوخ زا هتعاس هی ونم رسپ وت ییاجک •

منکیم فیرعت ویچمه هنوخ مدیسر +

منوخب سرد مرب نم سپ هشاب •

ظفادخ +ورب

ظفادخ •

دیچیپ یشوگ وت یپ رد یپ یاه قوب یادص و

متشاد هزات ؟ متخبدب ردقنا ارچ نم ادخ ننک.یا مچیپ لا وس ناوخیم یه حاال ناریا ندرگیمرب اباب و نامام ادرف هوا هوا

یدرک شبارخ ارچ مدیشک یم سفن ...

هثدحم #

دعب زور ((ود

هثدحم ~

نامام مناج •

؟ هاگشزومآ یریمن هگید ارچ ~

مشیم هتسخ و هشیم هتفرگ متقو هخآ •

متسنودیم ؟نم یدرکن شوگ نم فرح هب شلوا زا ارچ ~

مشن یبصع منوتیمن و ندرک تحیصن زا مرفنتم ننک. متحیصن و تخبدب نم رس وت نبوکب ونوشافرح ناوخیم همه

؟ هخآ ینزیم یرسوت ارچ نامام •

ماوخیم وتریخ نم هیچ یرسوت ~

مفعض هطقن ور یتشاذگ تسد یلو •

مدرک یراک بوخ ~هرآ



مدرک ضوع ور ثحب و مشاب لا یخیب مدرک یعس یلو ندش درگ مامشچ :

؟ هریم شیپ روطچ ناملآ تکرش یاراک •

هلا ور ور یچمه رکشورادخ ~

رکشورادخ •

؟ هدموا یک هنک محر ادخ ، دموا رد نومنوخ نوفیآ یادص هقیقد دنچ دعب

هدب باوج ورب هثدحم ~

مدرک زاب ور ورد متفر رغرغ اب

میراد دوجو ام راگنا هن راگنا هنرگو هگید ندروخ لکشم هب امتح ؟ ندموا ییوهی ؟ارچ ندموا ارچ االن انیا ها

؟ دوب ~یک

شداوناخ اب نیسح ومع •

تفگ دعب یلو دش رکوپ شفایق نامام :

تسادخ بیبح نومهم هرادن لا کشا ~

تسادخ هب ندیسر هلیسو نومهم انورک رطاخب ادیدج طقف •هرآ

یدش باوج رضاح ~

ترذعم •

●●●●●●●●●●●●

و هدروخ لکشم هب نوشنوخراک هک هچ ام هب یاو ۲ نراد راظتنا االمن ندرک ررض درایلم ۲ میدب نوشهب درایلم

مدوب هدیدن حاتاال ییور رپ نیا هب مدآ ال صا نتسه یک هگید انیا

میشوگ گنز یادص ۶اب مداد باوج و متشادرب ویشوگ . هنزیم گنز مهب هراد سانشان هرامش هی مدید و مدیرپ ماج زا رتم

•هلب

مزیزع _سالم

؟ یرادیمن رب مرس زا تسد ارچ مدش هتسخ ینزیم گنز نم هب هشاب ترخآ عفد دارآ •

؟ مشب منز لا یخیب دیاب ارچ _

زیه ی هرسپ وش هفخ •



زیه؟ یگب مهب دایم تلد روطچ _

یداد میزاب وت هک روط نومه •

مدرک عطق عیرس و

منک ضوع ور متراک میس دیاب ؟ هنزیم گنز مهب ییور هچ اب قمحا ی هرسپ

دش مقشاع شدوخ لوق هب شدعب یلو داد یزاب ونم هک دوب یسک دارآ

تشاد نوشزا یدایز راظتنا هشیمن ننیمه ادرم هتبلا ...

هثدحم #

و تسد متفر اباب! لا يخيب مدش ال ويه هيبش منم؟ نوا . مدرك كش ، مديد هنيآ وت ومدوخ . مدش راديب باوخ زا آالمر يادص اب

مدز مه بل قرب و مرك و مديشوپ سابل و متسش ومتروص .

یا هوهق یاه مشچ اب یکشم ياهوم ! ملگشوخ يليخ !

مديسر هقيقد تسيب و متفر هاگشناد تمس نيشام واب مدروخ هنوحبص متفر

متخبدب دقچ كالاس.نم عورش ات هدنوم تعاس مين زونه فوا

متفرگيم شمارآ شزا يگچب نومه .زا مديرخ تلكاچ تاه هي متفر .

مدركيم هاگن ماشفك .هب منزب مدق مكي ات مدش دنلب تشذگ هك هقيقد تسيب .

و نوريب مدموا شلغب .زا متتفرگ اوه وت رفن هي مدرك ساسحا هك مداتفيم متشاد و دروخ رس ماپ عفدي ، دوبن ولج هب مساوح

.اب ندوب هدرك شباذج يدايز شديشك تروص نينچمه و تشاد يكشم ياهوم و دوب يخي شامشچ ، مدرك هاگن فرط هب

تفگيم هك مدموا مدوخ هب شفرح :

؟ هبوخ نوتلا ح مناخ ~

ينوبرهم اب شباوج دوب.رد يا يتوس دب شغلب وت مداتفا هك شيروجنيمه يلو مدن يتوس مدرك يعس دوب. ادص شوخ هچ

متفگ :

هك نونمم ، مبوخ •...

تشاد و تفگ يمنكيم شهاوخ و تفرگ ومروظنم شدوخ . هثدحم يتخبدب ردقچ وت ؟ها تلغب وت مداتفا هك نونمم ؟ مگب يچ

متفگ هك تفريم :

ديشخبب •

مناج ~

؟ نيراد غارس ويسك امش مسرپب متساوخيم ، مدرگيم دادم اب يشاقن هتشر وت رهام داتسا هي لا بند •نم

مرب وشس كال ماوخب هك دح نوا رد هن يلو متشاد عالهق دادم اب يشاقن هب مكي ؟ مدز وفرح نيا ارچ



مديم داي نوتهب نياوخيم هگا هبوخ ميشاقن مدوخ ~نم

دش اپب يسورع ملد ووت دموا شك يليخ مبل هظحل نوا ياو

افطل ديدب ور نوترامش ، مشيم نونمم •هلب

دينك تشادداي ~٠٩١٢

مربلد مدرك شويس

مراد تقو اه هبنشجنپ •نم

مگب نوتهب متساوخيم ونيمه منم اقافتا ~هلب

مربلد مشب تندز فرح نوا يادف نم هك !خآ

تعاس ؟6ات4• نوترظنب هبوخ

هيلا ع ~هلب

مريگيمن ور نوت تقو نيا زا رتشيب بخ •

ظفادخ ، منكيم شهاوخ ~

رادهگنادخ •

منكيم روصت ونوميسورع بش مراد ملا يخ وت منوديمن مشمسا يتح نم ياو نم! باذج ي هنوويد

متخاب لد ميهاگشناد مه هب هاگشناد رتخد نيرترورغم دار! هثدحم نم!

ياو ؟ هدنچ تعاس هوا ..هوا مداتفا كالس 5داي منك جراخ منهذ وت زا ورانيا دياب هشيم عورش كالس هگيد هقيقد .
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عيرس . مداتفا ميخي مشچ ربلد داي هرابود هك مدوب ملياسو ندرك عمج دش.ردحلا مومت داتسا " ديشابن هتسخ كالساب"

متفر ارهز تمس و مدرك عمج وملياسو

ارهز ارهز •

تفوك +

درد •

رامرهز +

ارهز ياو •



؟ يدروآ رس هگم هتربخچ هيچ +

متفگ شهب دروخيم بآ تشاد هك يلا حرد ارهز :

مدش قشاع منكيم سح ، مدرواين رس •هن

دش فاص شسفن ات شتشپ مدز راب دنچ متسد واب شولگ وت ديرپ بآ

؟ هثدحم مدينش تسرد ؟ يدش قشاع +

يدينش تسرد •هرآ

هشيمن مرواب +

؟ ينك رواب منك راكيچ •

منيبب كيدزن زا ور هرسپ دياب +

هنوديمن شدوخ نوا هن ياو •

وگب شهب +

هيچ هيضق ينوديمن ؟وت مرخ هگم •

منودب وگب بخ +

مدرك فيرعت شساو ور ارجام لك

يدن يتوس ششيپ هشاب تساوح هنيا مگب منوتيم هك يزيچ اهنت +

منكيم يعس •

~~~

تعاس 4 منزب گنز شهب متفرگ ميمصت دوب

متفرگ سرتسا مدز، سامت همكد يور هك نيمه

هيگنشق زيچ هيچره يلو ، سوه اي مراذب قشع وشمسا منوديمن

ديچيپ يشوگ وت شف كال يادص :

~هلب

يشاقن كالس هساو ديداد ور نوترامش هاگشناد طايح وت زورما امش ، ريخب نوت تقو •سالم

؟ مناخ نيايب نينوتيم ادرف زا امش ، هتسرد هلب ناها ~



متسه •دار

تعاس ادرف دار مناخ 4~هلب ديرايب فيرشت متسرفيم هك يسردآ هب

مسرپب نوتزا مدرك شومارف زورما ؟نم ديگب ور نوتيليماف هشيم ديشخبب ، مشچ •

متسه هناگي ~

•هلب؟

متسه هناگي ايدرب ~

ظفادخ نوتمنيبيم ادرف ، ماوخيم ترذعم هلب •هلب

ظفادخ ~

درك عطق ...و

هك مداد يتوس مزاب نم ادخ يا

مجيگ نم طقف دوب شيليماف هك هئولبات !؟ هخآ هرسپ مسا هناگي هگم قمحا ...

ايدرب #

مراد كالس ادرف مه هرتخد نوا ،اب هنوخ مرب مدرك عمج وملياسو عيرس دش مومت كالسهك

هگيد هئام سناش منيا رود؟ رود مرب يك سپ نم. مراد راك ردقچ اباب !يا

دش هديشك نيدار طسوت متسد هك مدشيم گنيكراپ دراو متشاد ...

مينزب تشگ ميرب ايب ايدرب •

متسخ يليخ نك رواب ~

هبسچيمن هك وت ياه ينز خم نودب شدرگ ال ،صا يشاب دياب مه وت نتسه اه هچب همه يا، هتسخ هك دوخيب •

منوتيمن ~هن

اباب هشاب •

هريگب مدنخ دش ثعاب هك دش ركوپ شفايق

؟ يدنخيم يچ •هب

يشيم كمن اب يليخ هشيم ركوپ تفايق يتقو ~

تفگ و تفرگ تس :ژ

؟ مشيم مه باذج •



يريگيم تدوخ هب ردقچ مه وت ~هن

تفگ هشاب هدموا شداي يزيچ راگنا هك يروط عفدي يلو دش ركوپ شفايق هرابود :

ايدرب •

ناه ~

؟ يدزيم فرح شاهاب حبص دوب يك هرتخد نوا •

دوب مرتخد تسود ~/:

؟ يدرك اديپ ديدج تسود ؟! اعقاو •

ويچمه ينكيم رواب دوز ردقچ اديدج اباب ~هن

درك مراثن رادبآ شحف هي

مرب نم هگيد هشاب ~

ظفادخ •

مداتفا هار ومدش راوس و متفر نيشام تمس

هتبلا هك دمويم يبوخ رتخد رظنب . متسه يرميازلآ ردقچ ؟نم مديسرپن شزا وشمسا حبص ارچ !نم زورما مدش هتسخ يليخ

هشاب روطنيا مراوديما

لك رد اب13نم هام هي وت .نم مدروخ مشچ منكيم ساسحا ، متشاد ريخا هام ود نيا وت رتخد تسود 30ات لر رتخد ات

باالي شمنوسرب منكيم تالش هرابود يلو دوب يدب تفرسپ ! مدزيم 30

منك تحارتسا هام نيا هرتهب سپ مرادن يشكزان تقو ال صا مماراك ريگرد نماالن هخآ

كال هكنيا دوجو اب 192نم يكي واب مدرك تاك نوشاهاب طقف ! مدركن تنايخ نوشمودكچيه هب يلو متشاد رتخد تسود ات

اب منك ركف مدز.االن لر هگيد لا98 يخيب .حاال مدوب لر مفارطا يارتخد ٪

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

؟ هدشيچ نيسح ،اي نتسه رد ولج رومام اتدنچ مديد يلو هنوخ هب مديسر

ديسرپ ارومام زا يكي هك متفر ولج و مدش هدايپ نيشام :زا

؟ هناگي ياقآ +

؟ هداتفا يقافتا ، متسه مدوخ ~هلب

يرتن كال ديرايب فيرشت +ابام



ارچ؟ يرتن ~كال

هشيم مولعم يچمه يرتن +كال

يرتن كال ميتفر سيلپ نيشام واب نتفرگ ومتسد

منكيم هتكس مراد ؟ هداتفا يقافتا هچ االن مدوب هدركن يراك هك نم

££££££££££££££££££££££££

؟ نينزيم تمهت نوشهب و نيرايم ور اه هانگيب هك هيقاتا نومه اجنيا ~

دينك ظفح ور نوتدوخ شمارآ افطل نيدب باوج لا وس اتدنچ هب هرارق طقف امش هناگي ياقآ +

مدش يبصع يليخ متسه هتسخ دشو هتفرگ متقو االمن متشاد تقو يليخ

نييامرفب بخ يليخ ~

ديسرپ و داد منوشن ور يسكع :هي

؟ ديسانشيم ور نوشيا امش +

متفگ و پچ يلع ي هچوك هب مدز ومدوخ دوب. اوآ سكع ! مريميم االن هوا :هوا

مسانشيمن ~هن

دينيبب تقد اب افطل +

مسانشيمن ، مديد ~

؟ ديسانشيمن هك دينئمطم ، نتسه رفايرآ اوآ نوشيا +

مدينشن ال صا مه ور نوشمسا مسانشيمن ونوشيا نم ~هلب

نينزب اضما وراجنيا نينك فطل سپ هشاب +

مشچ ~
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تعاس . تخت يور مدرك ترپ ومدوخ و هنوخ مدموا يسكات 12اب درب مباوخ متسب ومامشچ وات مدوب هتسخ بيجع دوب. ....



كب شلف >>

نيدار #

هرتگرزب مزا سلا هس و هملا خ رتخد .اوآ تساوآ مديد دروخ گنز ميشوگ

ديچيپ يشوگ وت شسرتسا رپ يادص هك مداد ور شسامت باوج :

مدش تخبدب نومنوخ ايب نننننيدار _ر..

اوآ؟ هدشيچ *

متشك ور ديعس _م..نم

دوب شلر ديعس

؟ هيتحار نيا هب نتشك مدآ هگم ؟ متشك هك يچ ينعي *

شمتشك منك عافد مدوخ زا مدموا نيدار دركيم مفخ تشاد . شمتشك نم يلو !_هن

؟ هدرم ينئمطم *

نومنوخ هرآ.ايب _قه

درك عطق وسامت ..و

ديسرپ نارگن ايدرب :

؟ وهي وت يدش يروطنيا ارچ دوب •يك

نومنوخ ايب هگيم . هتشك ور ديعس هگيم دوب *اوآ

؟ يگيم دنرچ ارچ نيدار يچ ينعي ؟؟؟ هتشك •

ششيپ مريم .نم هدرم هگيم يلو دشن مرواب منم هتشك *هرآ

مايم منم •

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

؟ شيتشك ارچ اوآ؟ يرخ هگم *

دوبن دصق _زا

تفگ دزو داد ايدرب ايهن سدنز منيبب متساوخ هك نيمه و شتمس متفر :



هشيم صخشم يراگن تشگنا نزن،وت تسد شهب •

متفرگ هلصاف شزا

؟ هدرم اعقاو _

اوآ ينك رارف اجنيا زا دياب يلو منوديمن •

؟ هخآ يروطچ _

يقاچاق •

مداد همادا نم هك دش درگ شامشچ :اوآ

بآ رو نوا تتربب هنوتيم هك مراد قيفر هي *نم

؟ يراد يچقاچاق قيفر •وت

ايدرب تسين افرح نيا تقو *االن

منك رارف ماوخيم ، متفرگ ومميمصت _

يايب ابام دياب زرم ات طقف مديم ربخ سيلپ هب مريم يتفر هك شدعب مگب منزب گنز شهب نك ربص سپ هشاب *

!•ام؟

ام *هرآ

هيك؟ ام زا تروظنم •!

هگيد ووت *نمواوآ

تفگن يزيچ اوآ يولج يلو مشوگ رد هنزب تساوخيم دوب مولعم ايدرب

هگيد دينك هلجع _

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

هتفر اوآ هك دش تحار ملا يخ تفر هك گنر يكشم نيشام

دش؟ دنچ •

دروخ بآ نويلم دصراهچ *

؟ هربخچ •

هك تسين تحار نوشراك *



هتوكس طقف قح فرح باوج درك، توكس

مديم شرازگ سيلپ هب مريم دعب هنوخ تمتنوسريم *

؟ يفابب ياوخيم يغورد •هچ

منكيم شيراكي *حاال

كب شلف ناياپ >>

؟ هخآ دز گنز مهب يسومان يب مودك . مديرپ باوخ زا ميشوگ گنز يادص اب

ديچيپ يشوگ وت يا هنورتخد يادص هك مداد باوح دوب، سانشان هرامش :

لبق تراپ رد هملا ((كم

هثدحم #

یشاقن ات مدرکیم هاگن شتروص هب رتشیب کالس لوط دش،وت مومت شاهاب .کالمس

منیبب ور نوتاه ولبات متساوخیم دار مناخ ~

نییامرفب •هلب

مداد شنوشن ور مدوب هدیشک بقال هک ییاهولبات

؟ نیایم ارچکالس سپ هبوخ نوتیشاقن هک امش هیلا، ع اعقاو نیرفآ ~

مشکب متسین دلب ذغاک یور مشکب منوتیم موب یور طقف نم هخآ •

ناهآ ~

تفگ و درک ثکم :

؟ نیدب دای نم هب نینوتیم نیتسه رهام هک امش ، دایمن رد بوخ یلو مدلب ینعی ، مشکب یشاقن موب یور متسین دلب ~نم

مچب درک قوذ ) مدیم دای (•هلب

تعاس اه هعمج زور نینوتیم ، میشیم باسح یب یروطنیا سپ ات9~ حبص ؟11 نیرایب فیرشت اجنیا

؟ ینزیم فرح بدوم و نیگنسرس ردقنا ارچ یتنعل

•هلب

تعاس ادرف دش مومت زورما سپ،کالس بخ ~9 رادهگنادخ ، نوتمنیبیم



رادهگنادخ •

ریز ور نوخ یسیخ ، نیمز مداتفا مکحم و ماپ هب درک ریگ دوب زاب هک مشفک ،دنب متشاذگ ور مدق نیلوا هک نیمه مدش دنلب

دش نوغاد مولهپ منک ،رکف مدرک سح موتنام

هبوخ نوتلا ~ح

قه •ب..هل

ناتسرامیب میرب هرتهب ، منکیمن رکف ~

ناتسرامیب مرب هک مدرک لوبق راچان ؟ مداتفیم نیا یولج دیاب امتح ، سناش نیا وت گس

دعب و میدش نیشام راوس و مدش دنلب درک مکمک 20 ناتسرامیب میدیسر هقیقد

تفگ مهب راتسرپ و کیچوک قاتا هی وت ندرب و منتشاذگ دراکنارب یور :

لخاد دایب دیاب ترهوش مرتخد ×

وت دموا منوا دزو ادص ور ایدرب مهب، هدب ندز فرح ی هزاجا هک نیا نودب و

دیرایب رد ور شنهریپ و وتنام ×

مشچ ~

هرایب رد دیاب ور مسابل االن یاو

افطل رت عیرس ×

هینوخ ال ماک متسار یولهپ هک مدید و دروآ رد ور منهریپ و وتنام

مدوب بذعم ! همرهوش ایدرب ننکیم رکف انیا رانک،االن هب ونوا

نکن هاگن ور اجنوا ~

هشاب •

منک رکف یزیچ هب متسنوتیمن و دوب هدیرب ور منوما درد

؟ دروآ ترس بالور نیا ×یک

داد باوج نم یاجب ایدرب :

نیمز هدروخ ~

نینک لمحت هراد درد مکی ، هروخب هیخب دیاب ×

نک هاگن نم هب طقف ای دنبب وتامشچ و نم هب هدب وتتسد ~

منکیم شومارف ومادرد منک، هاگن وت هب همادخ زا



هشاب •ب..

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

متفگ هک نیشام تمس دربیم ونم تشاد ایدرب و میدموا نوریب ناتسرامیب زا هرخ :بال

مریم مدوخ ور شیقب مداد تمحز یلیخ •نم

هیفرح هچ نیا ~هن

سامش هنوخ کیدزن منیشام هخآ •

اب مه ادرف ؟ تفگ یچ رتکد یدینشن هگم ینک، یگدننار زورما دیابن نوتنوخ یرب دیاب االن یلو ، میتسه ریسم مه اقافتا ~

درگرب تنیشام اب شدعب ایب یسکات

دوبن ولهپ درد رطاخب مه شمه هتبلا ، ندرک هیرگ هب مدرک عورش و دیکرت مضغب درد زا هک میتسشن نیشام .وت مداد نوکت ،رس

دروایم مک ششیپ مینامسج درد هک دوب دایز ردقنا میحور درد

؟ ینکیم هیرگ یراد هک هراد درد یلیخ ~

هرآ ینعی •هن

هن؟ ارچ هن، یتفگ ~

منک زاب تشیپ وملد هرفس منوتیمن هک •نم

؟ مرب فرط مودک .زا هتبلا ~هرآ

میعقاو ردام و ردپ هک منک لوبق دیاب ، مایب رانک میگدنز تیعقاو اب دیاب هرخ نمبال . مدرک هفخ ومیرگ ومداد شهب وسردآ

منوتیم نم ،هرآ مشاب راوتسا دیاب ، متخبدب منک لوبق دیاب ، ندرم

دش وکا مرس یوت اباب فرح :

،وت یتسه یوق ،وت یتسه یوق ،وت یتسه یوق !وت هثدحم یشابن ینامام شیتیت مدرک یعس یلیخ ، مراد یا یوق رتخد +نم

یتسه یوق ...

همییاد رسپ مماسرآ و همنامام مییادنز و هماباب مییاد االن عقاو رد

ور ییانشآ یادص هک متسب ور .رد مدش هدایپ و مدرک رکشت شزا و مدموا مدوخ هب میدیسر تفگیم هک ایدرب یادص اب

مدینش :

؟ دوب یک هرسپ نوا _

مدش وربور دارآ یبصع هفایق واب متشگرب

؟ اجنیا یدموا ارچ ، هرادن یطبر وت •هب



تفگ داد :اب

؟ دوب يك هرسپ نوا هدب باوج نم لا وس _هب

تفگ صرح دشواب هدایپ نیشام زا ایدرب :

هرادن یطبر وت هب همرتخد تسود ~

مدرک بجعت اعقاو ایدرب فرح نوا .اب میدش رود اجنوا زا عیرس ومیدش راوس و دیشک نیشام تمس و تفرگ ومتسد و

؟ یدز نوا هب وفرح نوا ارچ •

؟ دوب یک نوا هثدحم ، هرادرب ترس زا تسد نوچ ~

میلبق تسود •

ناها ~

داد همادا و درک ثکم :

؟ یدرک تاک شاهاب ارچ اما هشابن یلوضف ~

مدادیم دیاب ور شباوج منم بخ یلو درکیم یلوضف تشاد امسر

دش مقشاع شدوخ لوق هب دعب یلو درک تنایخ مهب •

ناهآ ~

هتفر اتاالن امتح میدرگرب هشیم افطل بخاالن •

هتبلا ~

مدرکیم اشامت ونوریب و هشیش هب مداد هیکت ومرس ...

ايدرب #

؟ هدب داي يشاقن نم هب داوخيم يروجچ يتفُلُچ اپ وتسد هرتخد .نيا مدنور هنوخ تمس هب ونيشام و مدرك جك ور نومرف

ما هناگي ايدرب نم هشاب يچره ، ممهفيم هرخ ؟بال هنزب فرح شعجار داوخيمن تفگ هك دوب يچ شلكشم !

مسا شور هك متخادنا يهاگن ، هروخيم گنز هراد هك مديمهف ميشوگ شزرل Nafasamاب يچ نامام ياو دوب. نايامن

ديچيپ يشوگ وت نامام يادص هك مداد باوج زاب؟ هگب داوخيم :

تعاس ناريا دايم هراد ناراب ، ايدرب 7+سالم هقردب يارب هاگدورف .ورب هسريم

هاگدورف مرب مرادن االنحلا يلو هدرگيمرب اداناك زا لا سراهچ دعب هراد مولوچوكرهاوخ هكنيا زا مدوب لا حشوخ

؟ مرن هشيم ~



؟ شقوذ وت ينزب ياوخيم ؟ شقردب يرب ياوخيمن وت دعب ناريا دايم قوذ يلك اب هراد ترهاوخ هشيمن ريخن +

؟ هاگدورف نيريمن اباب اب امش ارچ ، ماوخيمن ~هن

هنوخ شيرايب دياب مه .وت مينك شزيارپروس هرارق هخآ ، مينكيم نييزت ور هنوخ ميراد تاباب +نمو

متسخ يليخ ادخوروت !!!هن زززيارپروس

نامام ما هتسخ ؟ مينكن شزيارپروس هشيم ~

رتخد ياوخيم +16 هچب نزن فرح نم فرح ؟ور هنوخ دايب اهنت سهلا

ها يايم زورما ارچ ناراب هخآ . مدرك لوبق راچان

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

؟ هسريم هگيد هقيقد دنچ اداناك زاورپ ~

هگيد هقيقد هد دودح *

نونمم ~

مدش هريخ دوب متسد وت هك يزر لگ هب ومتسشن يلدنص يور و متفر وكالهف هتسخ .

متفرگ ديفس زر نيمه هساو تشاد عالهق يليخ زر لگ هب ناراب .

كب شلف >>

هرخب وشاه هليسو هرب متفگ اباب .هب ميراكب لگ دياب زورما بخ

ناراب 3 دمويم مفرط وهب دييوديم تشاد سهلا،

لا كب زُل لگ اداد اداد •!

؟ راكب زر لگ شاداد هگب مدآ لثم هنوتيمن زونه !نيا هنوگچب هچ

زر؟ لگ ارچ ~حاال

دملا تشود زُل لگ !•نم

مرايب رد وشسرح متساوخ يلو ارچ منوديمن



ساه هكلم هساو طقف زر ~لگ

؟ متسين هكلم نم هگم •

يسسنرپ وت ~هن

دش نيگمغ هرايود يلو دز قرب شامشچ

؟ ميراكيمن زر لگ ينعي •

ميراكيم ~

ديرپيم نيياپ لاباالو حشوخ !

كب شلف ناياپ >>

مدموا مدوخ هب دزيم ادص وممسا تشاد هك يرتخد يادص اب

منزيم تادص مراد هتعاس هي يياجك ايدرب •

؟ يدموا ؟يك ناراب يدموا ~

هشيم يا هقيقد دنچ •

شمديد هك يراب نيرخآ ، هشيمن مرواب ! ميدرك ملغب ومه مكحم 12 تشذگ دوز ردقچ هدش! گرزب ردقچ امااالن دوب !سهلا

منك تكمك راذب ~

متشادربور شنودمچ دزو يدنخبل

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

هنك زاب ور رد ناراب ات مداد ور ديلك ، زيارپروس يروآ داي اب يلو دوب كيرات هنوخ

دركيم لغب ور ارتخد كت كت مه ناراب و ندموا ولج ال يماف ي همه دشو يلپ داش گنهآ دشو نشور اه غارچ ميدش دراو ات

شمديد هك يراب نيرخآ ! هدموا نم رطاخب طقف شدنچ ي هرتخد ؟ هدموا ارچ نوا فوا . داتفا اراس هب ممشچ 2 شيپ سلا

2دوب. دموا مزاب يلو مديشكيم تحار سفن شتسد زا متشاد سلا

تفگ و دموا ولج :

؟ يبوخ ينوج ايدرب +سالم



هنزيم فرح تحار هيچ؟هچ هگيد ينوج ايدرب

~سالم

؟ مدركن يرييغت ترظنب +

و زترپ متابل ، يدرك لمع وتغامد و هيگنر تاهوم ، يدرك ارچ ~2 تتروص هب يديلا م شيارآ مه وليك

؟ مدش لگشوخ ،حاال هگيد مقوذ وت نزن +

~هن

قمحا ي هرتخد منكيم جاودزا شاهاب نم هدرك ركف ! تفرگ هلصاف مزا دشو ركوپ ...

ماسرآ #

و متشادرب ور كنخ غود يرطب هي لا چخي زا متفر هدش! عفلا منورد مرك هك دوب.خآ مه رد شفايق ، هنوخ دموا هثدحم

دروايم رد ور شوتنام تشاد ، متفر شقاتا تمس نيچرواپ نيچرواپ

درك يغود ور ماپ ورسات متسد زا ديشك ور يرطب تشپ زا رفن ،هي مزيرب ور بآ !ات

هريگب شدنخ و هنك هاگن ام هب مه هثدحم دش ثعاب هك تفرگ شدنخ دوب. نامام مديد هك هيرخ مودك راك منيبب متشگرب

؟ هثدحم رس ور يزيرب ور غود يتساوخيم ~

يتشاذن امش يلو +هرآ

هك مه مومح ، مومح مرب مدوب روبجم هنرگو مور يتخيرن ركشورادخ داد!حاال ور تباوج ادخ ؟ ينك ميغود يتساوخيم •

ميخب رطاخب ...

دروخ وشفرح

؟ ردام ارچ هيخب ~

دوبن مساوح يچيه •

؟ يدروخ هيخب ارچ مديسرپ ~

مولهپ نوچ ينزب هيخب دياب نتفگ اجنوا و ناتسراميب متدرب مداتسا شدعب نيمز مدروخ مكحم درك ريگ ماپ هب مشفك •دنب

هدش هراپ

منوج هب تدرد يهلا ~

؟ هگيد هرتخد تداتسا +

هرسپ •ن..هن

؟ اجنوا نيرفن دنچ ؟ يراذيم كالس ارسپ اب يچ هساو +



متساوخ يصوصخ كالس نوچ منم طقف •

؟ ررررسپ ابهي اهنت +

پ هك متسين وت لثم لقادح •..

هدب همادا وشفرح تسنوتن هك ششوگ وت مدز مكحم

دوب هدركن دنلب مور تسد حاتاال نامام ، هنوميم متروص ور شاج منئمطم هك دموا دورف متروص يور مكحم نامام تسد

يدز ور هثدحم وت نوچ مدز ونيا ~

مدموا نوريب قاتا وزا متفر هثدحم هب يا هرغ مشچ

شاب نئمطم يشيم نوميشپ زور هي هرخ َسَنَن؟بال ور ؟وت هنكب ، هنكب داوخيم يراكره راذب ال صا

هدموا مايپ بيرغ بيجع يديآ هي زا دوب هدز نشيكفيتون يوت ، متشادرب وميشوگ و هپاناك ور متسشن :

متسرفيم هك يسردآ هب ايب هنومب هدنز ترهاوخ ياوخيم _هگا

هثدحم سكع هك هداتسرف مه سكع هي مديد و مدرك زاب ور وراي مايپ مدش، مارگلت دراو و مدرك نشور ور نكشرتليف عيرس

!دوب

ينكب ينوتيمن يطلغ چيه +

سدنز هك هشاب يبش نيرخآ بشما دياش ، نيبب وسكع ؟نيا ينكيم ركف روطنيا اعقاو _

؟ يتسه يك +وت

دنامب _حاال

يتسه يك وت مديسرپ +(

مگيمن _

تسرفب وسردآ +

دش حاال نيرفآ _

تشون شنيياپ و داتسرف ور يسردآ :هي

تعاس ادرف _10 شاب اجنوا

زور .هي متسه يمسر و منكيم راك يزكرم كناب يوت هك سهلا هس رارق،نم رس مرب منوتب ات مريگب يصخرم تعاس ود مروبجم

مراك رس ادرف سناش وزا مريم راكرس نويمرد

هتسكشن ركشورادخ ، هشاب هتسكشن هنكادخ هوا !هوا راويد هب مدنوبوك ويشوگ و مداد ونينزان باوج

دزيم داد تشاد هك مدينش ور هثدحم يبصع يادص :



يشحو شيتسكش •

همدوخ يشوگ هرادن يطبر وت +هب

تسين طوبرم نم هب يگيم تسار •هرآ

هثدحم +

موه •

؟ يريم يياج ادرف +

؟ روطچ •

يروطنيمه +

تعاس 10•هرآ يياج مراد راك

تمنوسريم +

؟ راكرس يريمن ادرف هگم •وت

تعاس ود متفرگ يصخرم يلو مريم +

؟ مرب مدوخ هشيم يلو هشاب •

هشيمن ريخن +

ـ فوپ •

؟ هركشت ياج +

داوخيمن دركشت هگيد هك نيا ينوسرب ياوخيم روزب ونم •وت

تندزدن تقو هي هشاب تساوح يدش هدايپ هك نيشام زا نيبب يتسار ، بجع +

؟ مندزدب ناوخب هك ما هچب هگم •

هشاب تساوح يلو رهحلا، +هب

هشاب •

••••••••••••••••••••••••••••••••••

تعاس 9:55 زيم يور منيشب ندوب هتفگ و دوب پاش يفاك هي سردآ ، ندوب هداتسرف هك يسردآ هب مديسر هك دوب هقيقد

هرامش 2 تفگ و موربور يلدنص يور تسشن و دموا يياقآ هي هك متسشن و زيم رس متفر .:



يلوق شوخ هچ نيرفآ _

امش؟ +

؟ ينك شومارف ور نينزان ات ياوخيم ردقچ ، متسه ناكشا _نم

هن ونينزان يلو منكيم شومارف ور لوپ +نم

سيونب ياوخيم هك ردقچره ديفس كچ نيا يوت _ايب

متفگ هك تشاذگ زيم يور ور كچ :و

؟ يشراكيچ امش نمض ،رد شمشورفيمن مه يتميق چيه هب منكيمن شومارف ونينزان +نم

هراد تسود ونم نوا هديم تيزاب هراد طقف هرادن تسود ور وت نينزان نوچ نوج هچب ينك لوبق هك هتعفن _هب

وگن دنرچ +

ينك يظفاحادخ ترهاوخ اب هشيمه يارب دياب ينكن شومارف ونينزان ،هگا مگيمن دنرچ _

ينكب ينوتيمن يطلغ چيه ،وت مدوب هتفگ ممايپ وت بشيد هك روطنومه +

ينيبيم حاال هشاب _

تعاس مدش، جراخ اجنوا وزا مدز يدنخزوپ كالس9:15 داتفا مداي يلو منزب گنز هثدحم هب متساوخ دوب. هدش

هنكب يراك هنوتيمن مه هرسپ نوا و سافرح نيا رتزا گنرز هثدحم ينوديم هك وت لا يخيب . هراد

..................................................

هك مدرك هاگن تعاس !هب لويا هرخ دشبال متحارتسا ميات 4:20 نشور وميشوگ و تخت يور مديشك زارد ، داديم نوشن ور

مديد هك مدرك 10 سارهز هك مديد مارگلت يوت و مدرك ويس وشرامش . مراد سانشان هرامش فرطزا هتفر تسد زا سامت ات

هثدحم تسود

هك يا هنورتخد يادص هك مدز گنز شهب هن! ياو ! هشاب هداتفا هثدحم يارب يقافتا دياش راب؟ هد منوا هدز گنز نم هب ارچ نيا

ديچيپ مشوگ يوت هدرك هيرگ دوب صخشم :

هثدحم ، ماسرآ ...رآ..

هثدحم #

راك شزومآ هب منك عورش دياب هگيد لبق هسلج زا يلو مداد حيضوت انيا اهو ملق هرابرد طقف دوب، لوا هسلج نوچ زورما

دادم اب ذغاك يور يشاقن نديشك و اهدادم اب ندرك

هنك محر ادخ هگب، يچ داوخيم تسين مولعم . هنزب فرح ماهاب داوخيم ، ناروتسر وت ششيپ مرب كالس دعب هتفگ ارهز ـ فوا



يليخ تعرس اب نيشام هي هك مشب در نوبايخ زا مدموا ، داديم نوكت تسد مهب تشاد و دوب ناروتسر رد يولج ارهز ، مديسر

شمه ارهز و ندشيم عمج نومرود نتشاد مدرم مك !مك مدش نيمز شخپ و اوه وت مدش ترپ هك درك دروخرب مهب باال

قلطم يهايس شدعب دوب نومه مديمهف هك يزيچ نيرخآ ، دزيم ادص دنلب دنلب وممسا تشاد !

ارهز #

و هتفيب قافتا يكانتشحو فداصت دش ثعاب و دموا تعرس اب نيشام هي عفدي هك مداد نوكت ومتسد و مديد ور هثدحم

هشب نيمز شخپ هثدحم

نك زاب وتامشچ هثدحم هثدحم ~

دشن يلو ، هربن شباوخ ات مدزيم يليس شتروص هب شمه

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

هتفرگ مادص هگيد هك مدوب هدرك هيرگ ردقنا دوب، هتفر جيگ مرس هگيد و مدركيم يط وناتسراميب ضرع و لوط

هگا منزيم گنز شهب مراد هك همهد راب مدز،نيا ماسرآ هرامش يور و مدز گنچ وميشوگ ، مفيك يوت وزا متفر يلدنص تمس

منزيمن گنز هگيد دادن باوج

كشرز نيا هك هديمن باوج

داد باوج دياش نوا ، هشقشاع هگيم هثدحم هك هرسپ نومه هب منزب گنز هرتهب ، منيبب اسياو

يميمص مه دحاب نيا رد ينعي مينوديم ور هگيدمه يشوگ زمر اتود ،ام مدرك زاب وشلفق و متشادرب ور هثدحم يشوگ

ميتسه

مربلد ، تشاد هناقشاع مسا رفن هي طقف ، مدرك كچ وشنيبطاحم مامت

دعب و شور مدز 3 داد باوج قوب :ات

؟ يدز گنز يتشاد يراك ديشخبب دار، مناخ +سالم

ينكيم شادص هثدحم مدركيم ركف ؟نم ينزيم شادص دار مناخ ~سالم،ارچ

امش؟ +

هثدحم تسود متسه ارهز ~

؟ هنكيم راكيچ وت تسد شيشوگ . منزيم شادص هثدحم دعبب نيا ،زا متسنوديمن مشمسا يتح +نم



درك فداصت هثدحم ~

؟ يگيم نم هب ارچ ونيا +

هخآ هيروجنيا ارچ نيا دش!او درگ مامشچ

ناتسراميب نيايب نياوخب دياش متفگ ~

؟ ناتسراميب مايب هك مشراكيچ +نم

؟ يرادن شسود هگم ~

؟ مراد شسود نم هتفگ يك +هن

؟ مدز گنز تسرد ؟ هگيد يتسه ايدرب ،اقآ هتقشاع هك هتفگ نم هب يلو ايهن، هتفگ تهب منوديمن ، هتقشاع نوا يلو ~

تفگ هدنخ :اب

ادخ ياو ! هگيمن ارچ سپ ؟ همقشاع اعقاو ، مايدرب نم هتسرد +هرآ

نفلت تشپ دزيم ههقهق تشاد يروجنيمه

هگيد هسب ~

؟ مايب ناتسراميب مودك ، هشاب +

ناتسراميب ...~ايب

ظفادخ مايم مراد هشاب +

درك عطق هدب مهب يظفاحادخ ي هزاجا هك نيا نودب و

هشيم لا حشوخ امتح ، هشقشاع متفگ ششارك هب هك همهفب و دايب شوه هب هثدحم هگا

تبكن هرسپ نيا دز گنز بجع ،هچ هماسرآ مديد . دروخ گنز هك دوب متسد يوت يشوگ

•ولا

قه هثدحم ، ماسرآ رآ.. ~ولا

؟ تساجك يچ؟ هثدحم •

درك فداصت ~

ييييييييييييييييييييچ •

يدينش هك نومه ~

؟ هناتسراميب مودك •االن

ناتسراميب ~....



هدربن ترشاعم بادآ زا ييوب رشب درك،نيا عطق عيرس شدعب

همهفب ماسرآ هگا !االن مدرك اجيب مدرك طلغ هوا ؟هوا ايدرب مه اجنيا دايم ماسرآ ؟االنمه مدرك راكيچ نم منيبب نك ربص ياو

راكيچ مراد منوديمن هك هقمحا نم ريصقت مشمه . هرايم نوش تفج رس هچباليي هك تسين مولعم ، سايدرب قشاع هثدحم

منكيم !

مدموا مدوخ هب دزيم ادص وممسا تشاد هك يا هنودرم مبو يادص اب

وك؟ هثدحم ، موناخ ارهز +

نم شيپ هتسشن هك متفگن هدرك فداصت متفگ الم، سلا كيلع ~

اعقاو يگچب نومه زا هتبلا . هيلا ع هثدحم نيا هقيلس هك قحلا . هشيم باذج يليخ هشيم ركوپ يتقو ييادخ دش، سيف ركوپ

دوب بوخ شقيلس

منزيم تادص هتعاس هي مراد يياجك +

؟ يتشاد مراك ، دوبن مساوح ديشخبب ~

؟ دوب جك شساوح درك؟ فداصت ارچ مگيم +

مدينش وماسرآ يادص مدب وشباوج مايب :ات

؟ شلا ح عجار نگيم يچ دشيچ •

نتفگن يزيچ زونه ~

تفگ و تخادنا ايدرب هب يهاگن :

امش؟ •

امش؟ و متسه هناگي ايدرب +نم

متسه دار ماسرآ •

؟ نيتسه هثدحم ردارب امش ععع +

؟ ديتسه شراكيچ امش ، مشردارب ،هلب موناخ هثدحم •

متفگ ؟نم تخبدب هگب يچ :االن

نتسه نوشداتسا نوشيا ~

؟ ننكيم راكيچ اجنيا نوشيا يلو ، متخبشوخ •اهآ

هدش راويد چگ گنر متروص گنر منك ركف هك مديسرت يردق ،هب منكيم روصت مراد ور ايدرب و هثدحم ونم لتق ي هنحص االن

مامش •اب

هزيچ بخ ~ما



تفگ و مفرح طسو ديرپ ايدرب :

ارهز #

تفگ ایدرب :

؟ هدش قشاع هثدحم ینودیمن هگم +

یک؟ قشاع •

...+اع

متفگ و مدیرپ شفرح طسو :

دوب مقشاع هتبلا نم، قشاع ~

نینز یم تفم فرح مه نوت تفج هک نوتراختفا •هب

هدش نم قشاع هثدحم ؟ ندادن دای بدا تهب هگم ینکیمن تبحص تسرد ارچ وت ماسرآ ؟ مفرح طسو یرپیم ارچ وت ارهز +

نوریب دموا رتکد دشو زاب لمع قاتا رد هک ایدرب تروص وت هنزب یلیس هی تساوخ ، دادیم نوریب صرح رپ ور شسفن ماسرآ

تفگ هک میدیسرپ وشلا وح رتکد تمس میتفر باتش :اب

زونه و نشاب ام نومهم دیاب یزور .عفالود هتسکش شپچ یاپ اب شنیس هسفق و شتسار تسد دوب، دیدش یلیخ شفداصت _

ندموین شوه هب

یدش یروجنیا هک مریمب .خآ ندیرابیم ماه هنوگ یور و نتفرگیم تقبس مه زا ماکشا ، نیمز یور مداتفا دشو تسس ماهاپ

یجبآ !

هگیم هراد مدیمهف هک مدرک زیت وماشوگ . تفگیم ییازیچ بل ریز تشاد هک مدینش وماسرآ یادص :

تمشکیم مدوخ یزور هی دشن مزورما هگا ای زورما شاب نئمطم یضوع هدازمورح •

و مدرم يارسپ و رتخد رس هچباليي يراد نيبب ارهز هنك التل ادخ ور؟يا ايدرب ؟اي هگيم ور هثدحم هنكن هيك؟ شروظنم

يرايم تدوخ

دش رود نومزا و درك يهاوخ رذع ، دروخ گنز شيشوگ هك دوب نارگن شفايق ايدرب

يك؟ •زا

يك؟ زا يچ ~

؟ هدش دنفسوگ نيا قشاع هثدحم يك •زا

هشيم زور دنچ ~

هدرك طلغ •



؟ يدشن قشاع حاتاال هگم ~وت

•هن

تفگ هك نيياپ متخادنا ومرس مدش، عياض امسر :

؟ يدش وت هنكن •

مديسرپ تزا طقف ~هن

هشاب •

تفگ دشو نوم كيدزن ايدرب :

مرب ديرادن نم اب يراك +هگا

يدمويم ديابن مشلوا •زا

مدموا ارهز رارسا هب مايب متساوخيمن مدوخ +نم

؟ دايب يدرك رارسا ؟وت ارهز •هرآ

هرآ ياوخب وشتقيقح ~

منكيم مگ ومروگ مريم نياوخيمن ؟هگا مدرك نوتراكيچ نم هگم ؟ نينكيم يروجنيا ؟ارچ نينم دض نوتمه ارچ؟ارچ •

؟ هشاب شراب نيمود هكاالن ميدوب امش دض يك ام مشدعب ؟ هيفرح هچ ~نيا

هگيد همولعم •

هچباليي داوخيم ؟ هثدحم عجار هنك يياركف هچ داوخيم .حاال تفر دشو دنلب هدب مهب ندز فرح ي هزاجا هك نيا نودب

؟ شرس هرايب

؟ هبوخ تلا +ح

سامش يوگاعد هبوخ ~هرآ

تفگ هدنخ :اب

هنم؟ يوگاعد +

مشن عياض نيا زا رتشيب ات مديدنخ يلو ، مداد يدب يتوس هچ مديمهف هزات

هگيد ديرپ منهد زا يزيچي ~حاال

تسين اجنيا تساوح دوب مولعم گنشق +

بخ ~هرآ

؟ يدركيم ركف يچ +هب



يچمه ~هب

مگب ماوخيمن وگب +

مگب ماوخيمن ~هرآ

هدركن تروبجم يسك وگن هشاب +

دوب زاب مه شامشچ و دوب هديشكزارد دراكنارب يور هثدحم دشو زاب لمع قاتا مدب،رد شهب نكش نودند باوج هي مايب ،ات

اال دشيمن دنب اج چيه هب هك يا هثدحم ، هشكيم هراد يدرد هچ هك ديمهف هشيم شامشچ نومه زا يلو . هدموا شوه هب راگنا

هشكيم درد هراد و هديشك زارد دراكنارب يور نوج نيب

متفر ندربيم نتشاد ور هثدحم هكديقاتا تمس و مدرك يظفاحادخ ايدرباب

متفگ هثدحم هبور و متسشن تخت رانك :

؟ يبوخ ~

مداد همادا و داد نوكت :رس

اجنيا دايب هك متفگ ايدرب ~هب

دز بل روز وهب درك مهاگن نارگن :

؟ اجنيا .. نيا ..ييب..داي تفگ گ.. ارچ *

هداتفا يقافتا هچ ينوديمن زونه وت يلو ، دمويم دياب ~

هنك مفخ دايب داوخيم هك هيبصع ردقنا مدش هجوتم هك مدرك فيرعت ور ارجام لك

؟ ينكيم يروجنيا ك..ه مدرك يچ..راك تاهاب م..ن هگم ؟ هخآ چ..ار اررررهز ارچ *

مداد ماجنا وتسرد راك يلو شخبب ونم ~

دز :داد

وووشمگ تمنيبب ماوخيمن هگيد وشمگ مقاتا زا نوريب ورب وشمگ *

متفگ و مديسرت :

يشاب هديشخب ونم هك مراوديما يلو مشيم مگ هشاب ~

مدش جراخ ناتسراميب وزا متشادرب ومفيك منم دزن، يفرح و درك مهب وشتشپ .

ارجام هب مدوب هدز دنگ روجدب ،كال منزب گنز ماسرآ هب دياب

تفگ و داد باوج عيرس هك متفرگ وماسرآ ي هرامش :

شوت و متشاذگ هنوخ وت مه همان ،هي مشن نوت تيذا ثعاب ات مريم هگيد مريم هگيد نيش،نم مگ نيرب نوتمه وشمگ •ورب

ظفادخ نينيبب ونم تسين رارق هگيد ، تسين بوخ حملا مدوب هتفگ هك متشون



زا نوا منك، شعمج يروجچ حاال اتود نيا يگدنز هب مدز دنگ ! راويد هب منوبوكب ماوخيم ومرس نم ادخ درك.يا عطق عيرس و

زا هدب تاجن ونم تدوخ ادخ !يا شمينيبن هگيد اتام هريم هراد هك ماسرآ زا نيا هنيبب ونم هگيد داوخيمن هگيم هك هثدحم

لُگسا اتود نيا تسد

هثدحم #

ايدرب يولج مساو تشاذن وربآ هرذ !هي ارهز تسد زا مدوب هدش يبصع يليخ

هك يروط نوا هيضق ييادرسپ ؟مگب مگب يچ شهب مرب ؟ هتفر اجك ماسرآ ينعي ، ديشكيم توس مشوگ و متشاد درد يليخ

ارهز هنك تراكيچ مگن ادخ .يا مگب يچ اعقاو ! تسين ينكيم ركف

هخآ ارچ ! ايادخ ، متخبدب ردقچ !نم سناش يكشخ نيا هب دوب،يا شوماخ شيشوگ يلو مدز، گنز ماسرآ وهب متشادرب ويشوگ

منوتيمن مرادن ششك هگيد مدش هتسخ ؟نم يرايم مرس بال ردقنا هخآ ارچ سپ ؟ تسه تاه هدنب .هب تساوح نگيمن هگم ؟

داد باوج عيرس هك مدز گنز نيردآ :هب

؟ تساجك ماسرآ ينوديم ؟ يبوخ نيردآ •سالم

هرب مه يياج دوب رارق هگم ~سالمهن

هدش روگ •مگو

تفگ و هدنخ ريز :دز

هچب هگم ؟ هدش ؟2~مگ هدش مگ هك سلا س

هدش مگ يلو تسين سهلا ود هچب ريخن •

هچ؟ نم هب هشاب ~

دش درگ مامشچ

قيفر ماسرآ ، نيردآ ؟9• هدش مگ هچ نم هب يگيم يايم دعب هئوت سهلا

ايرادن يخوش هبنج ياو ~

هخآ متخبدب ردقچ منزيم فرح ابوت مراد هك شاب ونم ! هتفرگ درد مندب اعقاو مدرك فداصت االنهك يلو مراد مشبوخ مراد •

ظفاحادخ نم!

مدرك عطق مدب شهب يفرح ي هزاجا هك نيا نودب و

ريگلد ،هچ مدركيم هاگن ناتسراميب طايح هب هرجنپ !زا منربب نايب ات منوميم اجنيمه نك شلو ال صا ؟ها منزب گنز يك هب

هدنز ماباب و نامام منم شاك ! نشيم جراخ و دورو نوشاهاباب و نامام تسد رد تسد هك يياه هچب هب داتفا مهاگن دوب!

ور؟ نوترتخد يگدنز تيعضو نينيبب نيياجك ، ندوب !

تسين مهم شساو يچيه هك مرورغم مدآ ،نماالنهي مشيمن و متسين يلبق هثدحم نوا هگيد دش!نم مومت يچمه دش! مومت

هرادن ندرك هيرگ شزرا ايند :نيا تفگيم هك مداتفا مناتسريبد نارود ياتسود زا يكي داي مفرح نسا هدش!اب گنس شبلق ،و



يشاب هتشادن يسح زيچ چيه وهب يشاب درس گنس لثم دياب طقف ! هرادن ور يراك چيه شزرا ال صا

داي اب ،اما تفگ نوا هك مشيم ينومه نم .هرآ مديسر شفرح االنهب يلو مدركيم هرخسم وشفرح نيا عقوم نوا رخ نم

چيه هب ديابن ، ينكب وتش تال دياب دش:وت هدرشف مبلق دشو عمج مامشچ وت كشا دزيم شگرم زا لبق هك منامام فرح يروآ

يلو دش يهاوخن قفوم تقوچيه ، يشاب توافت يب ووت هشاب دب تاهاب ايند هك مه ردقچره نوچ ، يشاب توافت يب يزيچ

يلو منك؟ لوبق ومودك فرح مدنوم !حاالنم هنكيم ات بوخ تاهاب ايند هك شاب نئمطم ينك تالش تدوخ يداش يارب هگا

نومه !نم لوبق هشاب نامام هشاب . مربب هرهب يگدنز زا منوتيم نوا تيصو اب امتح سپ ، دزيم ور قح فرح هشيمه منامام

منك مضه ور هداتفا هك يتاقافتا منوتيمن مزونه يلو ملبق هثدحم !

نوا اب يتح ردارب هي ناونع هب هك ماسرآ ، نتشاذن مك مساو يزيچ و ندوب ماباب و نامام لثم يياد ونز يياد هك نيا اب

متسياب مدوخ ياهاپ يور نم هك دش ثعاب و دوب رثؤم يليخ ميگدنز ،وت شرخسم ياراك ...

ارهز #

زا دعب هك مدز گنز هثدحم وهب متشادرب ويشوگ . مشاب يسك جاتحم دمويم مدب يگچب نومه ،زا مرادن جايتحا يسك كمك هب

داد باوج قوب اتدنچ :

متفرگيم شمارآ تدوبن زا متشاد هزات نك؟ ملو متفگن هگم •

مدن يتيمها مدرك يعس اما دروخيم مبلق هب هك دوب رجنخ هي لثم شافرح

منكيمن تلو مزاب يلو يشاب هتشادن شمارآ مندوب زا هگا يتح منكيمن تلو نم يلو يتفگ ~

يزابجل يليخ •

منك تكمك ماوخيم نم ارهز ، مزابجل ~هرآ

مرادن جايتحا وت كمك هب •نم

هراذيمن ترورغ يلو يراد جايتحا مندوب هب هشيمه زا رتشيب االن اقافتا ، يراد ~

هيچ؟ تفده ،وت هراذيمن مرورغ مينك ضرف حاال •هرآ

وت يلا حشوخ ~

ناتسراميب ايب هشاب •

؟نيا مينك عورش اجك زا لوا بخ . مداتفا هار ناتسراميب تمس وهب مدش نيشام راوس ، مدرك عطق ويشوگ و متفگ ]يا هشاب ]

هشيمن عمج يتحار نيا هب مدز نم هك يدنگ !

هثدحم قاتا وت متفر و ناتسراميب هب مديسر هرخ بال

~سالم

هتفر يروگ مودك مينيبب ماسرآ ياتسود شيپ ميرب وشاپ ، تفوك •سالوم

ينومب اجنيا زور ود دياب ~وت



منك ريس اجنيا ومرمع زا زور ود تسين زاين مرب هار منوتيم اصع اب ،نم داوخيمن •

انوا هنوخ هتفر دياش هدب وشاتسود سردآ ،وت چون چون ~

متسرفيم پاستاو ،وت مراد ونوشرفن دنچ نفلت هرامش يلو مرادن هك سردآ •

يكوا ~

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

سردآ ركشورادخ ايهن. ساجنوا تبكن نيا منيبب شنوخ مرب دياب پچ! يلع ي هچوك هب هدز وشدوخ نيردآ نيا منكن طلغ

مراد ور شنوخ

درك فقوت روسناسآ هيناث هد دعب هك مدرشف ور موس هقبط ي همكد ومدش راوس دشو زاب رد هك مدز وگنز

دش رهاظ رد بوچراهچ وت نيردآ دنلب تماق نيم دنچ دعب و مدز .رد

+سالم

وك؟ ماسرآ ~سالم،

تساجك منوديمن متفگ تهب هك +نم

مينيبيم حاال هشاب هرآ؟ ينوديمن ~

مدش هنوخ دراو و مداد له وشنيس متسد اب

وت يدموا شفك هكاب تسين هليوط يوه +

سليوط مدرك ركف ~نم

نكن اركف نيا +زا

ور هش مياق اجنوا ماسرآ دوب نكمم هك يياجره اهو دمك اهو سيورس اهو قاتا كت كت متفر دز، هك يفرح هب تيمها يب

دوبن هك دوبن يلو ، متشگ

تسين اجنيا هك متفگ تهب +

هدب ور نينزان هنوخ سردآ ~

يشيم ور رپ يراد يليخ هگيد +هن

ميدج يليخ نكن ميبصع نيا زا رتشيب هدب ونينزان هنوخ سردآ متفگ ! يتدوخ ور ~رپ

گرزب نامام هشاب +



مداتفا هار نينزان ي هنوخ تمس ،هب متفرگ شزا وسردآ و متفر شهب يا هرغ مشچ ...

ماسرآ #

؟ دوب نك لو نيا هگم اما مدركيم راكنا يه منم و هنودب ويچمه هك دركيم رارسا شمه مه نينزان ! ديكرتيم تشاد مرس

ششيپ مدموا ارچ هك مگب وتقيقح مدش روبجم دروخ ومخم ردقنا هگسد شرخآ

رهاوخ هساو نديشك هنوش و خاش و ندرك رد زپمق هنودب هك مرايم شرس !باليي مسريم مدوخ مه ناكشا وراي نوا باسح

يمسيداس هكيترم يچ! ينعي نم

مراوديما ؟ تشاد يچ هرسپ نوا هگم دش؟ قشاع يروطچ حاال دوب رورغم يليخ نوا ، مدوب روخلد مه هثدحم تسد زا هتبلا

هشاب هتشادن تقيقح ارهز فرح دوب،و ايدرب شمسا منك ركف هتبلا هرسپ نوا يافرح

متفگن دوب متسود نيرت يميمص هك نيردآ هب يتح ، ماجنيا هك همهفب يسك ماوخيمن نم نينزان +

يياجنيا وت هك همهفيمن يسك ، مزيزع هشاب تحار تلا •يخ

مراوديما +

دش دنلب نوفيآ يادص نيم، دنچ دعب

؟ يدوب يسك رظتنم +

•هن

يلا ،وس دموا مفرط وهب شاج رس تشاذگ ونوفيآ و درك ثحب دوب نيياپ رد تشپ هك ينوا اب مكي ، تشادرب ونوفيآ و تفر

تفگ هك مدرك شهاگن :

تفگن يزيچ ، هدروآ اجك زا ور اجنيا سردآ مديسرپ هك مه يچ س،ره هثدحم تسود تفگيم ، ارهز مسا هب دوب يرتخد •هي

متفگ و متفر قانا تمس و مدش دنلب عيرس :

ماجنيا نم همهفن +

تخت تلا يخ هشاب •

متخادنا مرس يور ور ومالهف مدش مياق دمك لخاد و متفر

نگيم يچ منيبب مدب شوگ نوشملا كم هب مدرك يعس درك، زاب ور رد نينزان دشو دنلب رد يادص :

وك؟ ماسرآ ~

تساجك منوديمن نم امود و ماسرآ •واالاقآ

ينوديم وت نكن راكنا ~

؟ يتفرگ يك زا ور اجنيا سردآ ،وت منوديمن •



دنامب ~حاال

هدب باوج ملا وس ،هب اميرادن دنامب •

يدادن ونم لا وس باوج زومه ~وت

هار؟ نوا هب ينزيم وتدوخ اي يمهفيمن اعقاو ،وت تساجك ماسرآ منوديمن هك متفگ •

يگيم غورد گس لثم يراد هك ممهفيم مبوخ ممهفيم ~نم

نك تبحص تسرد •

مدركن هباپ رش ات لخاد مايب راذب ، منزيم فرح شدوخ لثم يكره اب ~نم

ينكب ياوخيم يطلغ هچ منيبب نك ؟هباپ ينك هباپ رش ياوخيمعع ؟ هتره رهش هگم لخاد يايب يدرك طلغ •وت

هن هك ارچ ياوخيم يروطنيا هگا هشاب ~

متفگ دنب يادص واب قاتا زا نوريب مدموا و مرايب تقاط متسنوتن هگيد ، مدينش يگتسكش يادص شدعب :

ينك هباپ رش تسين يرش،زاين تدوخ +وت

نيتشاذگ تنم ! نيدروآ فيرشت بجع هچ ناخ ماسرآ هب ~هب

؟ يراد راكيچ اجنيا منيبب وش،وگب هفخ +

اجنيا زا ميرب ~ايب

؟ يدزديم ومقشع هك يتسه هزره دح نيا رد ينعي •

يور دش ترپ هك مديشك بقع ور ارهز تسد و متفر ولج . داديم راشف ور شوزاب مكحم و راويد هب دنوبوك ونينزان ، ارهز

نيمز

هدن تبسن تدوخ هب ونم بقل ، ينزيم يگزره تمهت نم هب ينكيم اجيب ~وت

داد همادا و تفگ يخآ هك مدز شولهپ هب مكحم دگل وهي مدش يبصع :

شيراگتساوخ دايب بشما مگيم ايدرب .هب هرادن يطبر وت هب مه هثدحم ياراك ، هرادن يطبر هثدحم هب وت ياراك ~هگا

تسين ديفم روخن هوگ +!

مرب دياب نم نمض ،رد يروخيم وت هك ونوا ~

يره ، هتشادن تهگن اجنيا يسك +

متفگ نينزان هب .ور تفر و درك ماگن ترفن دشواب دنلب :

؟ يبوخ +وت

هدش مخز مكي موزاب طقف •هرآ



مقشع روخن هصغ وت نوشتسد فك مراذيم وشقح +

هنك نامسناپ وشتسد ات تفر هنوخزپشآ تمس و ديشاپ مور هب يدنخبل

مراذيمن ، هثدحم ينك جاودزا هكيترم نوا اب مراذيمن ...

ارهز #

مدنور ناتسراميب تمس وهب مدش نيشام راوس و مدموا نوريب سحن ي هنوخ نوا .زا

هثدحم يراگتساوخ دايب بشما دياب ايدرب ! سايدرب اب هثدحم جاودزا ، دايبرد ماسرآ صرح هشيم ثعاب هك يزيچ اهنت االن

اجك ،زا مزوديم و مربيم مدوخ هساو مراد ركف شوخ !نم يراگتساوخ دايب دياب بشما يلو هشاب ناتسراميب وت هدش يتح

مداتفا ريگ يا هسمخم دب ؟وت هشابن قشع شسح هثدحم مولعم اجك ؟زا داوخب ور هثدحم ايدرب مولعم

دش رارق ، نتساوخيم هارمه رفن هي زور ود نيا هساو . متفر هثدحم قاتا تمس و ناتسراميب هب مديسر ، ريسم ندرك يط زا دعب

ابش شنامام و مشاب اه زور نم

؟ دشيچ •سالم

دوب نينزان هنوخ ماسرآ ~

تفگ و مدرك فيرعت ندوب هداتفا هك ور تاقافتا درك،لك تشم ور شملا س تسد مهو وت تفر شامخا :

ايهن هنك نوم كمك هنوتيم نيبب وگب نوا هب ايدرب شيپ •ورب

متفگ و مداد نوكت :رس

؟ سردآ ~

مدرك تكرح ايدرب هنوخ تمس هب ومدرك يظفاحادخ و داد وسردآ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

داد باوج و مدز ور گنز :

+هلب؟

متسه ارهز ~

؟ ينكيم راكيچ اجنيا +وت

نيياپ ايب مراد تراك ~

مايب ات نيشب طايح وت +ايب



ونم شاباب هنن هسرتيمن نيا منيبب اسياو ال .صا ترامع تفگ دياب منك؟ ضرع هچ هك هنوخ مدش، هنوخ دراو هك دز ور ورد

؟ ننيبب

تفگيم هك مدينش وشادص :

يلدنص نوا يور نيشب ،ورب يدموا شوخ +

يلدنص يور متسشن متفر منم . هرايب هوهق اتود تفگ راكتمدخ وهب

يراد يراك يتفگ +

هراد زاين تكمك هب هثدحم شتسار ~هرآ،

تفگ هقيقد دنچ ،دعب تفر ورف ركف وهب تشاذگ شنوچ ريز وشاتسد . مدرك فيرعت ور هيضق :لك

؟ يراگتساوخ مايب منوتيم يروجچ نشيمن يضار ماباب و نامام +نم

داد همادا هك مدرك شهاگن يلا :وس

ايهي ديرايب يا هنوهب هي ينعي هنك جاودزا شاهاب هثدحم هك نينك لوبق ديابن امش يلو ، يراگتساوخ دايب مگيم نيدار +هب

نيفابب غورد

هيك؟ نيدار ~

همتسود +

هسانشيم ور وت ششاداد هخآ ~

تفگ نيم دنچ دعب و تفر ورف ركف هب هرابود :

؟ يلوجع ردقنا ارچ هك!وت هش روج يچمه هبش هي هشيمن هخآ +

نيياپ دايب نوطيش رخ رتزا عيرس هچره هرسپ نيا ماوخيم متسين لوجع ~

هچ؟ نم +هب

؟ ينكيمن شكمك ينعي ~

چون +

تفگ هك مرب متساوخ متشادرب ومفيك و متخادنا نيياپ ومرس :

يدروخن وتوهق +

مروخيمن نونمم ~

سالتم ،هب هشاب +

دش هديشك رفن هي طسوت متسد مدرك سح هك متفريم يجورخ رد تمس هب متشاد ديما ...ان



ارهز #

مدش وربور ناراب واب متشگرب دش، هديشك رفن هي طسوت متسد مدرك سح هك متفريم متشاد

؟ ارهز يريم اجك •سالم،

؟ ينكيم راكيچ اجنيا وت منوج ناراب ~سالم

مه لغب يوت فرح يب يا هقيقد دنچ و مدرك شلغب مكحم . تساوخيم ملد منم هنك، ملغب داوخيم شلد دوب مولعم

ناراب . دوبن مهم مارب ممنوج هك مدوب شگنت لد ردقنا يلو دوب انورك هتسرد . ميدوب الف16 تخا يليخ هك نيا ،اب هشلا س

و دموا نوريب ملغب .زا مدوب هدش انشآ شاهاب اداناك يوت لا سراپ . ميدوب يبوخ يليخ ياتسود يلو دوب دايز نم اب شينس

تفگ :

همردارب منوا ، تسام ي هنوخ اجنيا •

درك هراشا ايدرب وهب

نيردارب رهاوخ اتود امش !!~هع

؟ ينكيم راكيچ اجنيا ،وت مزيزع •هرآ

ملگ منكيم فيرعت تساو ادعب ~

امتح هشاب •

تفگ بجعت واب ولج دموا دشو دنلب دوب، تكاس هكاتاالن ايدرب :

؟ نيسانشيم ور هگيدمه امش +

مدش انشآ شاهاب اداناك يوت هك هماتسود زا يكي نوج ارهز ، ميسانشيم هك همولعم •هرآ

تفگ دزو يدنخبل ايدرب :

مهعيلا يليخ +

مرب نم هگيد بخ ~

؟ يرب ياوخيم هدموين ؟ هلجع نيا اب اجك •

مراد راك يياج هخآ ~

بوكن نواه وت ،وبآ نيياپ دروآ نوطيش رخ زا هگيد روج دياب ور هرسپ ،نيا ارهز نيبب +

متسين دلب يا هگيد شور ~نم

هشيمن يروجنيا منوديم يلو ، متسين دلب منم +

متسنوديم منم هك ونوا



مرب هك يشور ره زا مشيم قفوم هرخ ~نمبال

هيچ؟ هيضق ؟ هرسپ مودك •

ور هيضق لك منكيم فيرعت تساو پاستاو وت بشما ~

هشاب •

ظفادخ ~عفال

لثم يا هنوويد رهاوخ هروخيمن شهب ال صا ناراب .نيا مدش نيشام راوس ومدش جراخ هنوخ وزا ندرك يظفاحادخ مه انوا

هچ؟ نم الهب ،صا هرتهب ربارب دص شق وخاال هرت هتخپ يليخ شمك نس اب ناراب هخآ ، هشاب ايدرب

دوب شتسد يوت يشوگ راگنا داد باوج عيرس هك مدز گنز هثدحم :هب

؟ دشيچ ارهز *سالم

يشاب هتشاد راظتنا هرسپ نيا زا ديابن ~

مرادن *

نم رهاوخ هگيد يراد ~

ارهز ياو *

هسوبيم وتاپ دايم شدوخ دش مدآ عقوم ره ماسرآ نك شلو ال ،صا دركن لوبق ~

مراوديما *

نم؟ اب يرادن يراك هگيد هشاب ~

ظفادخ يدرك مكمك اجنيا هكات نونمم *هن،

ظفادخ منكيم شهاوخ ~

ينكيم يزابجل هك هتدوخ ررض هب ماسرآ منكيم تمدآ هك .نم مدرك عطق وسامت ...و

ایدرب #

راظتنا نومزا مدرم ؟ میراد هگم ییور رپ نیا هب !مدآ متسود یراگتساوخ ورب هگیم دایم هراد مامت ییور ابرپ هرتخد

!حاال هناش رسک مساو هک!نیا اعقاو ینعی یلومعم رتخد هی یراگتساوخ مرب نم تقو نوا نمقشاع رتخد ات رازه ! انراد

تسین مهم مارب ال صا یلو هدیم نوشن یلمعلا سکع هچ همهفب ور ارجام هگا ناراب منودیمن ! رتدب هگید تسه مناراب تسود !

ودرفلآ اتساپ نامام بشما هب .هب یلدنص یور متسشن و متفر یروخ اذغ زیم تمس ماش، میایب درکیم نومادص تشاد نامام

هدرک تسرد !

تفگ .اباب تسشن و دموا رکپ هفایق اب ناراب :



هشاب رکپ مرتخد منیبن ×

منک شتسرد منوتیمن نم هک هدموا شیپ یلکشم متسود یارب نوج اباب هخآ +

ینکیم تیذا وتدوخ یروطنیا ینکن رکف شهب دایز هک هرتهب ناج ناراب ،اما مشب منوبرهم رتخد یادف ×

متفگ نیمه یارب مرایب رد وشصرح متساوخ دش. اذغ ندیشک لوغشم و تفگ بل ریز یمشچ دوب، شقی وت شرس هک ناراب :

اه هرادن یمومت مه تاتسود نیا یارجام ~

مدیسرتیم شاندرک مخا لدم نیا زا یگچب نومه ،زا تسشن شینوشیپ یور یظیلغ مخا ودرک دنلب وشرس

؟ هرادن یمومت یگیم هک ندوب یک نم یاتسود یارجام +

میتفگ یزیچی حاال هشاب ~

تفگ یبصع نامام :

دیروخب ونوتاذغ افرح نیا یاجب •

○○○○○○○○○○○○

دش دروخ مبلق ناراب یادص هکاب متفریم مقاتا تمس متشاد ورهار وت

شیراگتساوخ +ورب

؟ هدروخن ییاج هب ترس وت ناراب ~

یدش ضوع سلا راهچ نیا وت ارچ یدرکیم کمک همه بقالهب هک ،وت هدروخن !+هن

منکیم مهمیلا مراد مدید مدموا مدوخ هب یلو مدرکیم کمک ~هرآ

؟ یتسه ایلیا و ادیشرآ رسپ +وت

~هرآ

؟ یدش یروجنیا ارچ ندرک تیبرت ور وت اباب و نامام هخآ ، متسین نئمطم +

ناراب مباصعا ور ~ورن

میراد ردارب مه ام نراد ردارب مدرم ! اعقاو یسرم ؟ تباصعا ور مریم +نم

متردارب نم هشاب تادخ زا دیاب مشدعب ؟ تاتسود ای یشاب نم فرط دیاب ~وت

؟ تنتشاد یارب منکب منوتیم یراختفا ،هچ یدوب رتخد اترازه هکاب +وت

هشیم باسح راختفا هی نیمه ~



تفگ سیف رکوپ :

ایهن؟ هرتخد نیا یراگتساوخ یریم ایدرب +

~هن

؟ هترخآ فرح +

موهوا ~

ظفاحادخ سپ هشاب +

هدادن باوج نوششقن هگب ارهز هب هرب داوخیم االن امتح . تفر شقاتا تمس !و

ناونع هب هک شلبق یلو هدش یروطنیا مدوبن ششیپ سلا راهچ نوچ امتح ، هریگب وششاداد فرط دیاب هشیمن شیلا ح نیا

اما یا هداس و فاص همه وتاب ارچ ایدرب هخآ ! هرادن کمن هک یتسد هنکشب ؟ هدرمان ردقنا هخآ ،ارچ متشاذن مک شارب ردارب

نراد لکشم ابوت همه

هدموا مایپ هی پاستاو وت زا مدید هک متشادرب ویشوگ و متفر مقاتا تمس لا! یخیب ال صا یاو :

مدز شارک تور منکیم سح اما مدش محازم دیشخبب ÷سالم

راگنا هراد تراکمیس اتود سهک! هثدحم هرتخد نومه نیا مدز،هع شلیافورپ ور

مداد باوج نیمه یارب هش عیاض متساوخ :

منک؟ راکیچ نم یدز شارک نم یور ،وت منکیم شهاوخ ریخب بش ~سالم

نوبز هاگشناد وت شرورغ نوا هخآ ؟ هراد مسود هثدحم اعقاو لبم. یور مدرک ترپ ویشوگ و مداد باوج مه ور اه مایپ هیقب

یلو ! ابجع هنم؟ قشاع هرتخد هگیم شردارب هب شدنرف تسب ؟و مشارک تور هگیم هدیم مایپ نم هب دایم تقونوا ، سمه دز

هیچ درکیم هیرگ شرطاخب زورید هک یدرد نوا مدیمهفن زونه نم

مرایب رد ور ارجام هتووت دیاب مدوخ هرخ بال یلو ، هشیمن عفال سپ مرهق هک مه ارهز و ناراب اب

اقیقد ، رتویپماک زیم یلدنص یور تسشن و ولج دموا دش. زاب نامام طسوت ورد متفگ یدییامرفب هک دز ور قاتا رد یکی

دوب نم یوربور

هیچ؟ شتسود لکشم هگم ؟ هرکپ ردقنا ناراب ارچ •

؟ نوتهب تفگن ~

•هن

هک مدیم مه یلا متحا یلو هریگب ور هثدحم فرط ناراب لثم مه نامام مدیسرتیم نوچ ایهن، مگب ور تقیقح متسنودیمن

هدنبب وناراب نهد و هریگب ور نم فرط !

درک مهاگن یدج و درک مخا هدب، نوشن متشاد راظتنا هک یلمعلا سکع وربخالف متفگ ور هیضق لک

یدرک شومارف ور متفگیم تهب تیگچب وت نم هک یزیچ یلو یراگتساوخ یرب یاوخن هک مدیم قح وت هب نم ایدرب •



مرادن ور راک نیا ماجنا ناوت نم یلو نک کمک یراد ناوت هک ییاج ات نیتفگیم همدای ~

مارب رهاوخ مشچ هب طقف تمنیب یمن رسمه ناونع هب نم وگب هدنک تسوپ و کر هرتخد نوا هب ورب !وت یرادن منودیم •

یتسه

مگیم مریم مشچ ~

رایب رد شلد زا نک تبحص شاهاب ورب هدرک تحاران ور ناراب تراتفر ، هبوخ •

مشچ هب منوا ~

•یببال

تفگ و داتسیا رد رانک دشو دنلب :

ناراب شیپ ورب االن نیمه وشاپ •

یشک تنم مرب دیاب حاالنم ادخ .یا تفر نوریب قاتا زا نامام هک متفگ بل ریز یمشچ و مدش دنلب راچان

هک اعقاو وت؟ امرفب هگب هرادن بدا اعقاو وت.نیا ایب تفگ هک مدز ور ناراب قاتا ورد متفر

هنم هب شتشپ و هنکیم یزاب سا یپ هراد مدید هک مدش لخاد

نونمم مرادن مک یزیچ +نم

یچ؟ هناردارب تبحم ~

تفگ و تخادنا یهاگن مهب ترفن واب متمس تشگرب :

مرادن هتقو یلیخ هک ونوا +

یراد دعبب نیا حاالزا بخ ~

منیبیم مراد هک روطنیا هخآ ؟ اعقاو +...

متفگ و متشاذگ شبل یور ومتسد :

نورد زا هک دیمهفن سکچیه یلو ننکن مرخسم هیقب ات مدرواین مدوخ یور هب یلو ، متخاس تدوبن اب لا سراهچ !نم سیه ~

نک کرد ونم مه وت ناراب ! مدیشکیم یچ

تفگ و درک ضغب مدید هک متشادرب ومتسد :

تمدیشخب نیمه یارب منکیم تکرد ؟نم دوب نم رطاخب طقف مریمب یهلا +

ندز فرح هب هنکیم عورش و هراذ یم منیس یور وشرس ، مشاپیم شور هب یدنخبل :

قشاع تقوچیه تقوچیه ، مگیم تهب هدرک لو ونوا شقشع هک قشاع هی ناونع هب یلو شاداد مرتکیچوک تزا یلیخ +

یشب شتسبلد هک وشن



ور شتسار حاالهک مدرک یعس یلو مدش یبصع یلیخ هظحل نوا ؟ هدش قشاع هک هشلا س دنچ هگم ناراب یووووووووه

مشاب مرن شاهاب هتفگ

مزیزع مشیمن قشاع ~نم

یشاداد یمدوخ یارب هشیمه ،وت نیرفآ !+هرآ

...~وت

تفگ و درک عطق ومفرح :

تشگنرب تقوچیه و تفر ! تشاذگ ماهنت و درک شدوخ هتسبلد و قشاع ونم ! هیقب اب تفر نوا یلو مدوب شقشاع +هرآ،نم

منکیمن کرد مدشن قشاع مدوخ نوچ ؟نم هشب قشاع هتفر ای هنوخب سرد اجنوا هتفر شرس ریخ موناخ ناراب

تقایل یب یامدآ رطاخب نکن سرپد وتدوخ ، هرادن ور تتقایل امتح هتفر هک یسک ~

تفگ دنخبل واب درک کاپ ور شاکشا شتسد تشپ واب دیشک باال وشغامد :

مراد وت لثم یردارب هک ملا حشوخ ~

روطنیمه منم +

تفگ دشو ادج هرخ وبال درک ملغب مکحم :

منک لمحت ور تاساسحا نیا زا رتشیب مجح منوتیمن نم هگید بخ +

متفگ و مدرک یباذج هدنخ :کت

منم اقیقد ~

میروخب یاچ نییاپ میرب ایب سپ ، لویا ~

دیسرپ لا حشوخ دید ور اتام نامام ، میتفر نییاپ هگید مه :اب

؟ مهاب دیدرک یتشآ •

دیسرپ بجعت اب :اباب

؟ ندوب رهق هگم ×

مینک یتشآ میاوخب هک میدوبن رهق ایدرب +نمو

؟ هروطنیا •هع

هروطنیا منوج نامام ~هرآ

متشادرب مدوخ یارب مه هنودی و ناراب یارب ینیس وت زا یاچ هنودی و هپاناک یور میتسشن ...



ماسرآ #

بالور نیا هک مداتفا ناکشا ،دای هثدحم و ناتسرامیب یروآ دای .اب هنوخ مرب دیاب هشیم صخرم ناتسرامیب زا هثدحم زورما

مدرک پیات و ناکشا یو یپ متفر و مدز گنچ زیم ور زا ویشوگ یبصع . دروآ شرس :

یدش گنج نیا عورش ثعاب تدوخ +

هدوب یکی یفداصت نوماهاباب یلیماف نوچ هیکی هثدحم اب نم یلیماف هیک! دار ماسرآ دیمهف یم دیاب هرخ بال

متشادرب نیج راولش وهی ترشیت هی مکاس وت .زا متفر قاتا تمس و رانک متخادنا ویشوگ و مدنومن شبناج زا یباوج رظتنم

مباذج هک قحلا ، مدید هنیآ وت ومدوخ مدز. !ونت

وشرس ، درکیم هاگن نویزولت نویزولت تشاد و هپاناک یور دوب هدیشک زارد هک نینزان ، متشادرب ویشوگ و متفر ییاریذپ تمس

دیسرپ و دنوخرچ متمس :هب

؟ یریم اجک ×

مرب دیاب .االن تنوخ مایب یتشاذگ هک نونمم ، تهب ور زور ود نیا مداد تمحز +

سالتم ،هب سفیظو منکیم شهاوخ ×

مدش روسناسآ راوس و مدرک یظفاحادخ دنخبل .اب

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

ندمویم نییاپ نتشاد ارهز اب هارمه هثدحم ، یدورو رد یولج . مدش هدایپ و مدرک کراپ ور نیشام و ناتسرامیب هب مدیسر ،

تفگ وتفر نوش تمس دشو در مرانک زا هرسپ هی وهی یلو منک نوش کمک و مرب ولج متساوخ :

مزیزع منک تکمک راذب ~

دیرغ و درک مخا ارهز . مدش یبصع و دموین مشوخ ال صا شنتفگ مزیزع نیا :زا

هنکیم تمیسقت یواسم تمسق ود هب همهفب ماسرآ ینودیم ناه؟ یرادیمنرب شرس زا تسد ارچ ،وت تسین زاین کمک ریخن •

؟ یمسیداس هکیترم

هنکب داوخیم یطلغ هچ منودب ماوخیم ، همهفب راذب ~

مدیرغ . مدیشک و متفرگ ور هرسپ نوا شوگ و متفر نوش تمس یبصع :

؟ یشیم مدرم سومان محازم یرادن سومان تدوخ وت هکیترم ؟ موه منکب ماوخیم یطلغ هچ ینودب یاوخیم +

تفگ دزو سپ ومتسد :

؟ ییوت ماسرآ ~

+هلب



دش؟ یکوا هنم نز هثدحم مگیم تهب مراد االن نیمه زا سپ بخ ~

متفگ و راوید هب شمدنوبوک و متفرگ وشقی :

مدب تهب یسرد هی دیاب ! ینزیم یفرح نیچمه ینکیم طلغ +وت

تفگ دزو یدنخزوپ :

؟ یسرد ~هچ

هفرط وود تشادن مزا یمک تسد منوا هتبلا ، مدزیم شکتک متشاد یروجنیمه و شتروص وت مدنوبوک و مدرک تشم ومتسد

میدروخ یم کتک مه زا میتشاد

درک نومادج مه زا روزب و دموا نوم تمس ناتسرامیب تسارح هک ندیشکیم غیج نتشاد یروطنیمه ارهز و هثدحم

هنوخروز هن هناتسرامیب اجنیا ؟ هنوتربخچ _!

هدش نم رهاوخ محازم ارچ هک دیسرپب نوشیا +زا

دوب تسود نم اب یزور ترهاوخ ~

داد همادا ارهز :

؟ یرادیمنرب شرس زا تسد ارچ االن یلو درک تشومارف هگید منوا ! یدرک تنایخ شهب یلو •

ارهز زا دایمن مشوخ ال هنک!صا عافد شزا یضوع هرتخد نیا دیاب شمه ؟ هنکیمن عافد شدوخ زا ؟ارچ هدش الل ارچ هثدحم

نیرایب فیرشت ابام امش _

درک هراشا هرسپ نوا .وهب

نگیم غورد نراد انیا ناورس س.. بانج ~ن..هن

متفگ و مدرک هثدحم هبور . شندرب روز هب تسارح :خالهص

نیشام وت میرب +ایب

مپوتب شهب ماوخب هک تسین شتقو االن متسنودیم

و نیشام یولج ات مدرک شلغب . هریم هار اصع اب هخآ ، نییاپ هرب تسنوت یمن منوا و تشاد هلپ هک میدیسر تمسق هی هب

دموا فرح وهب تفگ یخآ هک بقع یلدنص یور شمتشاذگ :

ددوبن نم ریصقت ت.. نک رواب ماسرآ ÷رآ..

تسین شتقو االن هثدحم تکاس +

تسشن ولج دموا مه ارهز

میدق یارتخد مه رتخد +



هشاب تحار تسنوت یمن هثدحم متسشیم بقع هگا یلو •هرآ

موهوا +

مداتفا هار ارهز هنوخ تمس وهب مدرک نشور ور نیشام

میدرک یظفاحادخ ارهز واب میدیسر هک نیا ات میتفر و میتفر

؟ میروخب ینتسب میرب هروطچ +

ههههبوخ یلیخ ÷

میرب نزب +

میدیسر نیم جنپ دعب و میدرک تکرح دوب نومنوخ کیدزن ابیرقت هک فورعم یشورف ینتسب هی تمس و مدرک جک ور نومرف

مایب نم ات نیشب نیشام +وت

یزوم و یگنرف توت و یتنس ، ییوئاکاک یپوکسا ینتسب شق، عال دروم ینتسب . مدش هدایپ نیشام وزا داد نوکت رس دنخبل اب

تفگ و داتسیاو هثدحم هرجنپ شیپ روتوم اب هرسپ هی ییوهی . متفر شتمس وهب متفرگ :ور

هلگشوخ میشاب تمدخ رد نرایمن فیرشت نوتدزمان °هگا

سومان یب شاب تنن تمدخ رد +ورب

تفگ و تخادنا باال ییوربا هرسپ :

هیفاد هچ نک شاگن ؟ یدرکیم شلو یگداس نیا هب یدوب °وت

داد باوج شدوخ هثدحم مدب باوج متساوخ :ات

هروخیم یهوگ هچ هراد تنن نیبب نوتنوخ وشمگ ؟ورب مفاد ÷هع

وت هک ینتسب . نشب شمحازم ارسپ همه دیاب زورما ارچ منودیمن دش.نم رود نومزا و درک رارف شروتوم واب دیسرت هرسپ

و نامام االن هوا .هوا میداتفا هار هنوخ تمس دش هک مومت . میدش شندیسیل لوغشم نوم تفج و شهب مداد ور دوب متسد

انیا و ندب ریگ مهب ناوخیم اباب

دز ،بل هرذگیم یچ ملد وت دیمهف راگنا هثدحم :

منک نوش یضار دیاب یروجچ منودیم نم شابن نارگن ÷

متفگ و مدیسوب ور شپل :

یمدوخ یرهاوخ +

میتفر روسناسآ تمس و مدرک شلغب ...و

نیردآ #



ینابصع ) یرگنَا ماسرآ زا منوا ( عاجش ) ویِرب یارهز زا نوا . متسود نوشاهاب هک شاب ونم نا. هنووید کال (انیا

الزا صا یلو . شاباب شیپ هرابود هرب دش روبجم منوا و دموا هاتوک هرخ بال اندس یاباب . هدیم تیمها انیا هب یک اباب لا یخیب

دایمن مشوخ ، شاباب الح طصا حاالهب اندس یاباب

شدوخ یخلا وت هقیقد ود مدآ یراذیمن ماسرآ تحور وت دوب.یا ماسرآ ، دروخ گنز میشوگ هک مدوب ویخاال رکف نیمه وت

هشاب

تفگ هک مدرک لصو ور سامت :

نییاپ ایب شوپب سابل عیرس منوتنوخ رد ولج نیردآ ×

هنکیم یروجنیا ماسرآ هک هداتفا یقافتا امتح یلو . هتشادرب ویشوگ هگید یکی دیاش ! تسین دلب بدا ال صا درک.نیا عطق و

تشادن ندرک ضوع هب یزاین دوب بوخ منهریپ ، مدرک ضوع ومراولش و مقاتا وت متفر ود .اب تسین تیبرت یب ماردقنا هنرگو

ماسرآ نیشام هب مسرب ات مدیود و مدرک زاب ور ،رد دیسر هرخ ،بال مدرشف ور روسناسآ همکد و مدش جراخ هنوخ زا عیرس

متفگ و مدش راوس :

؟ هدشیچ +سالم

هثدحم رس هیبالیی منکن لو مرگا منک لو ور نینزان دوب هتفگ دوب هداد مایپ مهب کیف تناکا هی شیپ زور دنچ نیبب ×

هتفیب قافتا فداصت دش ثعاب هکیترم نومه دوب. شبشید اقیقد درک، فداصت هثدحم هک زور نوا . مدرکن رواب منم . هرایم

؟ دوب نینزان راگتساوخ ورای +

×هلب

؟ یدرکن شفرح هب ییانتعا ارچ قمحا یوت +

ررررررخ ، نیردآ مدوب ×رخ

؟ دایم رب نم تسد زا یراک هچ بخ +

منک تیاکش شزا متفرگ میمصت ×

دز هنووج رابی تزغم دوخن نوا بجع هچ لویا +

موهوا ×

داتفا هار نوش هنوخ تمس هب ماسرآ و میدرک توکس هگید

؟ نوتنوخ تمس یریم یراد ارچ یمسیداس هکیترم +

میرادرب ور هثدحم میریم ×

؟ دایب دیاب نوا ارچ +

هحورجم نوا ، هدشن دراو نومهب یبیسآ هک ×ام



+اهآ

متفگ و مدرک ثکم :

؟ شیدرواین تدوخ اب بخ ارچ +

×ِبُتِچ؟

یراد ضرم اعقاو .وت هچبرت +!

؟ یدیمهف ونیا االن تقونوا میقیفر سلا همه ×نیا

یتسه یرخ بجع مدیمهف مدز فرح تاهاب هک نیم ود لوا زور نم اباب +هن

مداد وربور هب ومهاگن . دیشک یرادشک فوپ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

گس .زا میدش نومتخاس دراو هشو دنلب هثدحم درک کمک ماسرآ ! شزا مراد یدب هرطاخ الف،کال تخا لح یاروش هب میدیسر

فیصوت لباق ریغ رفنتم مدوب رفنتم اه هاگداد وت ندز !ود

ینوناق یکشزپ میتفر یم دیاب ، هشب دییات تیاکش هکنیا یارب و ندرک هنیاعم ور هثدحم

طالق مه زا ماباب هنن اه هاگداد نیمه دش!وت در مامشچ یولج زا شیپ سلا دنچ تاظحل کت ،کت ینوناق یکشزپ هب نتفر اب

نتفرگ

یور هنکیمن رواب سکچیه مگیم نم ادخ ؟یا نایب رب نوشدوخ سپ زا ننوتیمن اتود نیا ینعی ما؟ هراکیچ اجنیا ممهفیمن نم

تخبدب نیردآ یاقآ ! سه تخبدب میلیماف منکیم رکف اتقو یضعب ! تخبدب نیردآ هدز مینوشیپ

نیشام وت میتسشن و میدموا نوریب اجنوا اه،زا هاگداد وت ندز ود گس زا دعب .خالهص

؟ مدوب هراکیچ اجنیا نم یمسیداس هکیترم +

یدوب حملا کمک اجنیا ،وت هنیزوب هکیترم ×

مدوب تلا ح کمک مردقچ +هرآ

دشیمن مرواب نم طقف ننکیم ادص شحف وراب هگیدمه ارسپ رتشيب نگیم •

مناخ هثدحم شاب دهاش دعبب نیا +زا

امتح •

مدز یدنخبل

؟ میریم یروگ مودک +حاال



پاش یفاک میرب ×

هبوخ •

موهوا +

هثدحم #

دعب هام ((هس

بآ یرطب نیرت کنخ و لا چخی تمس متفر دوب منشت ردقنا . مروخب نوکت منوتیم تحار واالن ندرک زاب ور چگ رکشورادخ

دموا حلا مرگیج ! مدیشک رس سفن وهی متشادرب ور

؟ یدروخ ~خی

ناه؟ •

یدیشک رس ور یرطب لک سفن هی وت یلو هدرس هک ردقنا مروخب متسنوتن شیپ هقیقد ود نم ونیا هخآ ؟ یدروخ خی مگیم ~

ناویل مسا هب تسه یزیچ هی مشدعب

مدیشکیم رس دوب مه خی هگا یتح هک دوب منشت ردقنا •

هتخت هس منک،ود ضرع هچ هک هتخت همک!هی ت هتخت هی ~وت

هرادن یطبر وت •هب

اباب هشاب ~

متساوخ وات هپاناک یور متسشن ؟ هشاب شمود عفد هکاالن هدوب مهم مارب یک ارهز رکوپ هفایق ال صا لا یخیب دش، سیف رکوپ

دز ورز درک یزارد نوبز و تشادرب نم زا رتدوز موناخ ، مرادرب ور لر :تنک

؟ یرادرب لر تنک هی یتسنوتن هیچ؟ ~اه

تمدرکن ود هب میسقت طسو اتزا نم هب هدب ور لر تنک نوا امرادن باصعا •

شتریگب ایب ینوتیم !~هگا

هتفیب یقافتا مسرتیم هدموا نوریب چگ زا هزات ماپ یلو منوتیم هک •هلب

هگید منوتیمن ؟وگب ینکیم هطلغم ارچ ~

زب هرتخد منیبب اسیاو •

یناور نیا تسد زا هدب تاجن ونم ادخ درک،یا رارف شمریگب مایب !ات

تسکش ! تراز ونیمز ور داتفا و کیچوک یا هشیش نودلگ هب دروخ متسد هار وت یلو مدیود شلا بند



ور نودلگ یدز یدرک راکیچ نیبب یمسیداس یوت تسد زا منک راکیچ .نم یخوش یب نک نک!واگ واگ ونم ادخ •یا

؟ یراد ضرم هگم . یتسکش

نم؟ ندرگ یزادنیم دعب یتسکش یدز یدیدن یدوب روک ؟وت متسکش نم هگم هچ؟ نم ~هب

مگن ادخ ؟یا مدب یچ ور منن باوج دیاب !حاالنم وشمگ رایب وراج ورب وشمگ . نیا هب مروخب مودب نم یدش ثعاب •وت

ارهز هنک تراکیچ

دش ربارب ،دص مدوب یبصع یلیخ . هرایب وراج هرب درک رارف ، هدیخرگ هک دوب مولعم

وراج منیا ~ایب

نک عمج ور اه هشیش نیا حاال بخ •

؟ متسکش نم هگم نک عمج تدوخ ریگب هایس غالم تاباب رکون ~

دش یروجنیا یدادن تیمها واگ یوت مرادن باصعا متفگ تهب ،نم یتسکش وت •هرآ

ایوت؟ مشاب راکبلط دیاب ~نم

•نم

َبََرَب ~ب

دیزرل هنوخ یاه هشیش لک هک مدز داد یروجی :

ینک یظفاحادخ ایند اب دیاب هنرگو االن نیمه نک زیمت •

ندز وراج هب درک عورش و تشادرب ور وراج ، هدیسرت هک دوب مولعم گنشق

دوب یعاجش مناخ ، مدرک زاب ور ورد متفر ؟ هیرخ مودک ندز،زاب ور هنوخ رد نیم دنچ :دعب

هدش یچ منیبب مدموا مدیسرت نوتنوخ زا دموا یدنلب یلیخ یادص ،هی مرتخد ×سالم

نومنوخ وت هشکب کرس و هنک یلوضف هدموا زاب هکینز

نییاپ مدش ترپ هیاپراچ زا نم ،هلب یعاجش مناخ •سالم

هنامتراپآ اجنیا مرتخد یلو مدش، تحاران ×

ممهفیم ؟(هرآ یمهفیم متسین مارآ ( مدنزرف مارآ ) تتسد زا مدوب تحار یدوبن وت یاو هرآ) هشابن هراچ ) یگب غورد یروبجم

زا هک وساالیی هب داوخیم و هدش عفلا زاب منورد یادص . مدش هتسخ هگید مرادن ( شاب هتشاد طلست تباصعا یور یلو

متفگ و نییاپ متخادنا ومرس هدب! باوج مسرپ یم مدوخ :

هشیمن رارکت هگید هدنمرش •

مدش هریخ دروایم رد ونم صرح هک ارهز هفایق وهب متسب ورد . تفر روسناسآ تمس و درک همزمز یمراودیما

باال ندموا یدز هدبرع هیچ؟ ~



تنهد وت منزیم ارهز •

مرب مدموا داد. ماجنا تسرد ور یراک هی نیا بجع دوب.هچ هدش زیمت هک مدرک هاگن نیمز ،هب تفر مقاتا تمس و دیشک یفوپ

تخوس و ماپ وت تفر زیت زیچی مدرک سح یلو هنوخزپشآ تمس

نک ربص هسر یم مه وت تبون هدرگ نیمز ! تمشکیم ارهز تمشکیم ارهز ییآ •

دیسرپ دشو جراخ قاتا :زا

زاب؟ هدش یچ هیچ ~

تالیف یتساوخیم طقف نم. یاپ وت هرب هک نیمز یور هنومب هشیش یتشاذگ دصق زا منودیم هک هار،نم نوا هب نزن وتدوخ •

ینک

دوبن دصق زا نک رواب ؟ تاپ وت تفر هشیش ~

•دوب

یتشاذیمن هشیش ور وتاپ یدرکیم زاب وتاشچ هچ؟ نم ~هب

هلصاف زا هشیمن ور زیر هشیش •187 دید یتناس

هدن وتدق زوپ ~

مدیم •

کرد ~هب

مسا هب یصخش هی مدید و متشادرب ویشوگ . دروخ گنز دوب، نم یولج زیم یور هک شیشوگ هک تفریم قاتا تمس تشاد

HamsareMohaddeseh مدادن یلو هریگب متسد زا ویشوگ دموا ال؟ صا هیک هثدحم رسمه منیبب اسیاو . هنزیم گنز هراد

دش دروخ مبلق یشوگ وت ایدرب یادص ندینش .اب مدرک لصو ور سامت شاه قتال هب هجوت ویب شهب :

ارهز +سالم

؟ هنکیم راکیچ ارهز یشوگ لخاد وت هرامش •

مراد شراک شهب هدب ویشوگ اموس سرپب ارهز دوخ زا امود تفر تدای واالسالم تیبرت +یب

بوخ رسپ نک شوگ •...

تفگ و دیرپ مفرح طسو :

اب ،نم بوخ رتخد نک شوگ وت اقافتا 236+هن بیجع تارب سپ ملر، یمتفه و یس و تسیود واالناب مدوب اتاالن رتخد ات

ور تلا یخ هک متفگ ، منزیمن لر مه .ابوت شابن نارگن مدوبن لر وت قیفر اب هکنیا و منکیم تبحص رتخد ابهی نم هک هشابن

منک تحار

متساوخیم ؟ ندادن دای بدا تهب هگم یدیرپیم مفرح طسو دیابن مشدعب ، یتسه یک واالناب یدوب یک بقالاب هک هچ نم •هب

اه هعمج کالس یاوخیم زونه وت هنیا ملا وس و تزا نونمم و مدش رهام یشاقن وت نوچ مایب کالس تسین یزاین هگید مگب

مسرپب تزا متفگ ارهز هب یدز گنز حاالهک یلو منزب گنز تهب متساوخیم ایهن؟ یایب ور



متفگ هش عیاض هکنیا یارب یلو مگب ونیا متساوخیمن

مراد شراک ارهز هب هدب ویشوگ االمن مدش رهام نوچ مایب ور اه هعمج هککالس منیب یمن یلیلد منم +

وگب نم هب وتراک هدب باوج هنوتیمن االن ارهز •

منیبب نم ؟هدب هنوتیمن یچ ینعی ~

مدادن شهب ویشوگ

هنزب گنز نم هب وگب هنک تبحص تسنوت هک تقوره +

تراک هیچ منیبب وگب افطل ، مینک نوهنپ مه زا هک میرادن یزیچ ارهز •نمو

ظفادخ ریگن ور متقو سپ ینودب یزیچ شعجار وت ماوخیمن هگب،نم تهب داوخب هک مه ارهز +

؟ مدیمهفیم دیابن نم هک هگب ارهز هب تساوخیم یچ درک.نیا عطق عیرس و

منک؟ تبحص منوتیمن نم یگیم و یدیم باوج یچ هساو االغ هرتخد ~

ترظنب ، ممهفن نم تساوخیم یلو هگب یزیچ هی تهب تساوخیم ، تیشوگ زا منکیم کاپ ور ایدرب هرامش نماالن ارهز نیبب •

؟ هگب تساوخیم یچ

هگب یچ تساوخیم منودیمچ نم هکنیا و یکاپیم ور ایدرب هرامش ینکیم اجیب ~وت

یمسا هچ هب منوا یدرک ویس ور ایدرب هرامش یدرک طلغ !•وت

َسَنَن؟ ور وت منک ویس مسا نوا هب وشرامش تساوخیم ملد ~نم

؟ یدرک ویس وشرامش •یک

یدرک فداصت هک یزور نوا ناتسرامیب ~وت

هن وگب وت هسریمن مهب تریخ مگیم •نم

رابی نومه طقف و مدرک ویس منزب گنز شهب منوتب هکنیا یارب ور ایدرب هرامش ؟نم هفرحنم تنهذ ردقنا ارچ وت هثدحم ~

هدز گنز مهب و مدز گنز شهب

؟ یدزن گنز نم یشوگ اب ارچ تقونوا ناهآ •

منودیم ور وت یشوگ زمر نم هنک یم رکف شدوخ اب هرسپ ~

؟ یدروآ اجک زا ور شرامش هک هنکیمن رکف شدوخ اب هرسپ امود ینودیم ومزمر •واال

لا یخیب هثدحم یاو ~

تفوک •

هگب داوخیم یچ هرسپ نیا منیبب هدب ویشوگ ~



مدیمن وتیشوگ یدن باوج ملا وس هب یتقو •ات

سرپب وتلا ~وس

؟ یتسه ایدرب وتاب منیبب وگب •

تفگ دشو درگ شامشچ :

هک اعقاو ایهن؟ میدوب مه امبقالاب یسرپ یم یراد .االنوت نوا هب نم هن دوب هدز گنز مهب نوا هن مگیم مراد ~

راین رد یزاب نامام حاال هشاب •

هدب ومیشوگ ،حاال یرایم رد یزاب نامام یراد هک ییوت نیا مرایمن رد یزاب نامام ~نم

هرهاوج راگنا اباب! مینیب ریگب •ایب

هرتشیب ششزرا مرهاوج ~زا

مقاتا وت تفر مه ارهز منک. تفوک یزیچ هی هنوخزپشآ متفر و مدیشک یفوپ ....

ارهز #

داد باوج هک متفرگ ور ایدرب ی هرامش و قاتا وت متفر :

سالم +ولا

؟ یدوب هدز گنز ارچ ایدرب ~سالم

منک زیارپوس ور ناراب ماوخیم مگب تهب مدز گنز +

وت منکیم وتزیارپروس هنک. زیارپوس وشیجبآ داوخیم هگیم هدموا اقآ هگب داوخیم یچ هک مدوب هتفرگ سرتسا همه نیا

تسین ؟چالغهک هدب مایپ تسنوت یمن هکیترم ! تقلح

هگب مهب تسنوتیم نوا ؟ یتفگن هثدحم هب ارچ ونیا ~

مدزیمن گنز وت هب مگب نوا هب متساوخیم هگا یلو تسنوتیم +هرآ

هراد نوبز رتم ود هرسپ نیا

؟ یدادن مایپ ارچ بخ ~

هدش مومت متن نوچ +

هرخب تن هنوتیمن هنشگ ادگ

؟ هفرحنم ردقچ هثدحم ینودیمن هگم ~وت

+هن



؟ مينك شزيارپروس دياب يروجچ بخ ~

مدب حيضوت تساو ات نومنوخ +ايب

؟ نومنوخ ايب هگيم هرادن تريغ هرسپ ِاِاِا

؟ يرادن يراك هشاب ~

؟ يراد راك +هن،وت

يدادن مايپ هئوت ريصقت ~هرآ

نم؟ رس وت ينوبوكب ويچمه ياوخيم ارچ +اووت

مدنوبوك ترس وت ويزيچ االن زجب يك !نم مديمهفن يچمه ي هملك زا تروظنم ~

+االن

يدش يرخ هچ قشاع نييب ايب هثدحم ! اعقاو هشكيمن تلا جخ زارد نوبز هرسپ نيا

متفگ و مديشك يفوپ :

ظفادخ عفال ميايم هثدحم ~اب

هرسپ هيك هدرك ركف . هنزب گنز زاب هنوتن ات مدرك شوماخ ويشوگ و مدرك عطق وسامت هگب يزيچ مدب تصرف هكنيا نودب و

واگ

متفگ تينابصع واب مدموا نوريب قاتا :زا

هرادرب نومرس زا تسد داوخيمن راگنا هرسپ نيا ميرب وشاپ ~

؟ ميرب اجك •

انيا ايدرب هنوخ ~

تفگ دشو درگ شامشچ :

؟ نديم يتاولص تبرش ارچ؟ ايدرب هنوخ •

هنك شزيارپروس داوخيم هناراب دلوت ادرفسپ ، نديمن يتاولص تبرش ~هن

ورب وت يشتسود هچ؟وت نم •هب

هگيد ايب نكن زان هثدحم ~

چون چون •

يشاب هتشاد هنوهب ينوتيمن هدش مومت انورك ~االن

ايدرب هنوخ ميرب هشيمن ليلد يلو هدش مومت •هرآ



؟ ينكيم يروطنيا ارچ يشقشاع هك ~وت

هدش مومت يچمه هگيد االن مدوب شقشاع نمض منك!رد هل ور مرورغ ماوخيمن اما مشقشاع •هرآ

؟ هدش مومت يچ ينعي ~او

؟ يدزيم لر هتشاد تسود اترازه هك يرسپ اب يدوب نم ياج •وت

؟ هدوب رتخد اترازه اب ايدرب هتفگ ~يك

شدوخ •

؟ هشيم هگم ~

؟ ينك ملو هشيم •

يراد لكشم ايدرب اب هگا يتح يايب نم اب دياب االن يلو ~هرآ

دش رضاح تفر و درك لوبق يروبجم

......................................

تشپ ميتفر و درك نوم ييامنهار دوب هديشوپ يراكتمدخ سابل هك ينز ، ميدش دراو دشو زاب رد هك مدز ور گنز

تفگ و دموا نوم تمس ديد ور اتام ايدرب و ناجنوا رسپ و رتخد يلك مديد . نومتخاس :

نيدموا شوخ +سالم

؟ نناراب تسود مه ارسپ نوا ،االن يسرم ~سالم

؟ هشيمن ترواب +هرآ،

هشيمن مرواب ~هن

مينيشب ميرب ايب هسب هگيد بخ •

نييامرفب +

مدركيم هاگن فارطا يامدآ هب منم و ندرك يزاب يشوگ هب ندرك عورش هثدحم . ميتسشن اه يلدنص زا يكي يور ميتفر

و مدزيم مدق . متشادرب گرزب زيم يور زا وئاكاك ريش ناويل هي متفر و مدش دنلب ، هيقب ندز ديد زا مدش هتسخ هگيد

وئاكاكريش ولك مدرك دروخرب رسپ ابهي عفدي . مدوب هريخ ماشفك هب نوچ دوبن ولج هب مساوح ال صا مدروخيم وئاكاكريش

مدش تخبدب هگيد دوب ديفس مشنهريپ ، شسابل يور تخير

؟ مسابل هب يدز دنگ تساجك تساوح مناخ -

تيشوگ وت ينكب هقي ورات ترس ديابن مه امش يلو ديشخبب ~



ميدش مه راكهدب -

يدوب رصقم مه امش يلو متساوخ ترذعم ؟نم يدش راكهدب امش هتفگ يك ~او

واب ديرپ اج زا رتم شيش هك شتشپ هب مدز و متفر هثدحم تمس . مدش رود اجنوا زا عيرس و هنزب يفرح متشاذن هگيد

تفگ تينابصع :

؟ ينكيم نيچمه ارچ مدرك هتكس رتخد •

تخبدب سابل هب مدز دنگ هثدحم ~

؟ تخبدب مودك •

هرسپ هي اباب منوديمن ~

؟ يدركيم راكيچ يتشاد هگم ترس وت كاخ •

دش يا هوهق كال شسابل هرسپ هب مدروخ عفدي مدروخيم وئاكاكريش متشاد ~

متفگ يبصع هك نديدنخ هب درك عورش :

يدنخب بآ ور راه راه راه ~راه

هتفرگ ينومهم راگنا اجنيا هدنوشك ور ام دلوت زيارپروس مسا هب تساجك خاتسگ هرسپ نيا مينيبب ميرب ،ايب هشاب •

نيمز ريز هتفر هدش بآ راگنا ! دوبن هك دوبن يلو ميتشگ ور هنوخ !لك دوبن يلو ايدرب لا بند ميتفر

؟ هشاب هتفر هنوتيم اجك ينعي هخآ •

واال منوديمن ~

ايدرب #

تفگ و دموا متمس يبصع هفايق اب نيدار وهي هك مدروخيم وسرپسا متشاد :

؟ يراد هفاضا نهريپ ، مسابل هب دز دنگ هرتخد -

هدنخ ريز مدز و منك لر تنك ور مدنخ متسنوتن دوب. شنهريپ طسو اقيقد يا هوهق گرزب هرياد هي هك مدرك شنهريپ هب يهاگن

تفگ لبق رتزا يبصع :هك

دنخب هكنيا هن هدب سابل مگيم -

باال ميرب ايب هشاب +

و دوب رد يولج هرسپ هي هك داتفا جورخ رد هب ممشچ . نيياپ ميتفر عيرس و ديشوپ هك مداد شهب نهريپ وهي مقاتا وت ميتفر

ال ؟صا هدموا يروجچ مدوب هدركن توعد ونيا .نم مداتفا هثدحم يلبق تسود داي مدرك تقد هك مكي . دشيم دراو تشاد

؟ هرادن تريغ هكيترم ! هدرك نوشلا بند الدب هگيد ؟هرآ هدرك نوش بيقعت هنكن ؟ هتفرگ يك زا ور اجنيا سردآ



دموا ملا بند مه نيدار هك متفر شتمس

؟ هدرك تتوعد ؟يك ينكيم راكيچ اجنيا +وت

مرادن باصعا ميرب دايب هثدحم وگب €

؟ يراد راكيچ مدرم رتخد مرت،اب باصعا يب وت زا نم يشاب باصعا يب مردقچره +

نك شادص ورب مگيم تهب شوخ نوبز اب مراد نم هكيترم نيبب €

يچ؟ مدن شوگ تفرح هب +هگا

يدرك طلغ €

دز داد يبصع نيدار :

نودب ور تدح يوه -

؟ هشيم يچ منودن €

هروخيمن تنس درد هب هگيد شاجنوا -

نك مگ اجنيا زا وتروگ +ورب

مريمن هثدحم نودب €

مديرغ مانودند زاالي يبصع . راويد هب شمدنوبوك و متفرگ ور شقي :

يرايم تفيثك نوبز هب وشمسا هشاب ترخآ عفد ! هتفين نم رتخد تسود هب نك پچ وتمشچ +

تفگ دنخزوپ اب هرسپ . دوبن قفوم يلو هنك ادج ونم درك يعس نيدار :

زا يلو دوبن ديعب هثدحم زا هتبلا مدشيمن تسود يمسيداس يوت اب هايس سلا دص مدوب هثدحم ياج هگا ؟نم رتخد تسود €

هشيم ممرش مدوب شاهاب بقال هكنيا

هدوب راكتنايخ يوت هكاب هشاب شمرش دياب نوا اقافتا +

و مدرك نوشادج روزب هك ندركيم گنج نتشاد يروطنيمه دش! هقي هب هقي شاهاب دزو رانك ونم نيدار هك مشوگ رد دز يكي

متفگ :

؟ دوبن تسب يدروخ كتك ، نوريب ورب وشمگ +

مريم نوا اب دايب نزب ادص ور هثدحم €

دموا ملا بند مه نيدار . مدرك شراوس و منيشام تمس مدنوشك و متفرگ ور هرسپ تسد

؟ اجنيا يدنوشك ونم يچ هساو هكيترم €

ونوماوعد هنيبن يسك ات مدش رود اجنوا وزا مدرك نشور ور نيشام شهب تيمها يب



نوتنوخ يريم يريگيم يسكات و يشيم هدايپ االن نيمه نيبب +

يرايم رد يزاب ور رپ يراد هگيد يليخ €

يليخ ايوت؟ مرايم رد يزاب ور رپ ...+نم

يچ؟ يليخ €

لا يخيب +

تمس ورب االن نيمه هشاب €...

تفگ و شفرح طسو ديرپ نيدار :

سيلپ هب منزيم گنز يشن هدايپ هگا وش هدايپ -

هدرگيمرب زاب منئمطم يلو دش مك شرش ركشورادخ . تفر دشو هدايپ و ديسرت هرسپ

مدنور هنوخ تمس و مدش لا يخيب . مراد اه هچب لك زا هتفر تسد زا سامت يلك مديد و مدروآ رد مبيج وت زا ويشوگ

؟ دوب يك وراي -

هثدحم يلبق تسود +

هيك؟ هثدحم -

داديم داي مهب منوا منداديم داي يشاقن شهب +بقال

درك گنه هك مديمهف گنشق

؟ يدرك يفرعم شرسپ تسود وتدوخ ارچ -

هرادرب شرس زا تسد نوچ +

تفرگ ارف ور نيشام لك توكس و تفگ يناهآ

......................................

ديسرپ و دموا ولج هثدحم دشو بلج مهب نوش هجوت همه هك هنوخ هب مديسر :

يداديم ربخ ؟هي يدوب هتفر اجك •

مينكب دياب راكيچ ناراب دلوت يارب مينيبب نيايب اه هچب بخ . دموا شيپ يرورض راك متفر ربخيب هك ديشخبب +...

نينزان #



داوخيم يك .نيا مدش وربور ناكشا واب متشگرب ، هنكيم مادص هراد يكي مدرك سح . نوريب مدز هنوخ وزا متشادرب ومفيك

؟ هرادرب نم لچك رس زا تسد

؟ وشن يباتفآ نم ورب رود هگيد متفگن هگم ؟ اجنيا يدموا ارچ +

متفرگن ور مماقتنا زونه ~نم

نتفرگ ماقتنا ردحلا سلا دنچ ؟ يريگب ياوخيم ويچ ماقتنا ، يشاب هدرواين نم رس هك هشاب هدوب اتاالنباليي منكن ركف +

؟ دوبن سب يدوب

هدروآ مرس هچباليي قمحا نوا هك ينوديمن زونه ~وت

وت؟ يگيم يچ ؟ قمحا مودك +

پچ يلع ي هچوك هب نزن وتدوخ نينزان ~

يگيم ور يك وت مديمهفن زونه اما منزيمن و مدزن +

دار؟ هثدحم ؟اي موه يسانشيمن ور دار ماسرآ يگب ياوخيم ينعي ~

؟ نراد وت ماقتنا هب يطبر هچ انيا اما مسانشيم منوشتفج +

؟ هتفگن تهب ماسرآ ؟ هدرك تياكش مزا هتفر دار هثدحم شيپ هام هس يتسنوديم ~

؟ هدرك تياكش يمرج هچ +هب

هرادن نم زج ور وت تقايل سكچيه نك رواب نينزان هنك! تلو هگيد هك شهب مدز نيشام وتاب رطاخب ~

درك؟ راكيچ تاهاب سيلپ منيبب وگب !حاال يگشيمه يافرح مزاب +

قمحا هگيد مداد هيد ~

؟ يتسرپ لوپ ردقنا ؟ يريگب نم زا ياوخيم ور تلوپ ماقتنا +

هرآ وماسرآ اب يتسود ماقتنا اما هن ولوپ ماقتنا ~

.زا منزب غيج منوتن هك دوب هتفرگ ور منهد يولج مه شتسد ،ابهي شنيشام تمس ديشك و تفرگ ومتسد ، شتسد ابهي

شزا مدركن تئرج هگيد . داتفا هار دابآ اجكان تمس وهب نيشام وت متخادنا هنك. مكمك داوخب دوبن يسك هچوك وت مسناش

.دعب ميريم اجك مسرپب 30 گرزب يوالي هي يولج ميديسر نيم

ميتفر يوال لخاد و درك مدايپ

؟ يياجك سيمترآ سيمترآ ~

تفگ و ولج دموا يرتخد :هي

اقآ -هلب

شارب يقافتا هشاب شهب تساوح . نكلا ب هرب هرادن قح هكنيا و نوريب هرب هنوخ زا نيراذن ، هنوميم اجنيا زور هد رتخد ~نيا

منكيم هايس وتراگزور هتفيب



مشچ -ب..هلب

مراد يگدنز و راك منومب اجنيا زور هد ماوخيمن ؟نم يدروآ ونم تساجك اجنيا +

؟ يدرگب لو هكيترم نوا اب هنيا تيگدنز و ~راك

منومب اجنيا منوتيمن مراد هاگشناد اما نك ضرف يروجنيا +وت

ماسرآ و هثدحم راك يازس زا منيا ، يتفيم مرت نيا تفگ مدرك تبحص تداتسا ~اب

؟ يريگيم ماقتنا نم زا هك مدرك تياكش نم هگم امود شهب يدز نيشام هكاب يدوب وت رصقم +واال

ادعب حاال مريگيم مه انوا زا امود شهب مدز وت رطاخب ~واالنم

شاب هتشادن انوا هب يراك يلو ،رايب يرايب مرس ياوخيم هك +رهباليي

منكن شرافس هگيد نم سيمترآ . مراد رتمهم ياه راك مرب دياب نم نمض ،رد يريگب ميمصت نم يارب ينوتيمن ~وت

تسه شهب مساوح اقآ نيشابن نارگن -

ظفادخ هشاب ~

ميتفر يقاتا تمس وهب تفرگ ومتسد دوب، سيمترآ شمسا راگنا هك رتخد نوا منك؟ راكيچ حاالنم ياو . تفر و

ورن نوريب قاتا زا ينم هزاجا نودب افطل هكنيا طقف متقاتا رد يولج ينزب توس هي يتشاد يراك ، هتقاتا اجنيا -

ماوخيمن نم يلو هزان يليخ شرهچ دايم، يبوخ رتخد رظنب . تفر نوريب قاتا زا سيمترآ ، متسشن تخت يور و مداد نوكت رس

مشب تسود شاهاب

مدوب مفيك يوت زا ميشوگ لا بند . مگيمن ماسرآ هب يزيچ سپ هرايم رد ور ناكشا ،ردپ همهفب ور هيضق نيا ماسرآ هگا منئمطم

دراو و مدرك نشور ور دش،تن اديپ يشوگ هرخ ،بال مشاب هتشاد طابترا شاهاب منوتيمن و متسين زور هد مدب ربخ ماسرآ هب هك

هديمن هك هديمن ، هديمن نتنآ مزاب ،اما منزب گنز هرتهب . مسناش دب ردقچ نم اباب !يا هديمن نتنآ تن اجنيا راگنا يلو مدش مارگلت !

قاتا لخاد دموا عيرس هك مدز ادص ور سيمترآ و مدوب هدش يرفك :

؟ مناخ نينزان هدشيچ -

؟ نيراد تباث نفلت ، هديمن نتنآ اجنيا اما مريگب سامت يكي اب ماوخيم +نم

نديمن هزاجا اقآ هشيمن هنافساتم يلو ميراد -

ندرك طلغ +اقآ

متفگ هيناث دنچ :دعب

مديم هك يسردآ هب نوسرب ونوا مسيونيم همان هي +نم

نيشاب هتشاد طابترا هيقب اب امش ندادن هزاجا كال -اقآ

مدز داد يبصع :



نيا االن نيمه ! مشاب هتشادن طابترا يسك واب منومب ينودنز قاتا نيا وت زور هد منوتيمن هك ؟نم هدادن هزاجا يچ ينعي +

مگيم هك يسردآ هب نوسرب ور مديم هك يا همان

نم مفساتم -...

متفگ و شفرح طسو مديرپ :

هدب ماجنا ومتفگ هك يراك +

هشيمن -

هشيم منارگن ماسرآ منك؟ راكيچ حاال هريمن ورف هرتخد نيا تك وت مگب يچره نم ادخ يا

؟ هرادن يهار چيه +

-هن

نوريب ورب مقاتا زا سپ +

دش مومت يچمه ! مدرك شكرت نم هنك ركف ماسرآ هك هنكيم يراك هي ناكشا منئمطم .نم تسب ور ورد نوريب درك رارف عيرس

مدش تخبدب ...نم

ماسرآ #

؟ هشيم ، هشيمن هك نيردآ نودب اما مروخب اوه مكي نوريب مرب مدش دنلب دوب، هفخ يليخ هنوخ ياوه

ديچيپ يشوگ وت شنودرم مبو يادص هك متفرگ وشرامش و متشادرب ويشوگ :

شاداد +سالم

نوج يدآ ~سالم

ممممممتسه نيردآ +

ناج يدآ چون ~

ديسرپ و ديشك يفوپ :

هشاب ريخ ؟ يدز گنز ارچ حاال بخ +

مينزب رود ميرب ~ايب

نوتچوك رس مايم نيشام اب هگيد نيم جنپ نم هشاب +

،ياب يكوا ~

+ياب



هي هك مدوب نيردآ رظتنم هچوك رس متفر و متشادرب وميشوگ هقيقد ود .دعب مشوپب يزيچي ات دمك وت متفر هلك .اب مدرك عطق

تكاپ وت منيبب مرب مدش واكجنك . نيمز تخادنا شرجنپ زا ور تكاپ دشوهي در مرانك باالزا تعرس اب ابيرقت نيشام

رخ ونم ادخ دش!يا راوآ مرس يور ايند اسكع نديد ،اب مدركيمن زاب شاك .يا مدرك زاب ومتشادرب ور تكاپ و مدش هيچ.مخ

هن ؟هن هداد ميزاب نينزان ؟ هتفگيم تسار ينعي واگ! نوا رانك رد نينزان سكع ؟ هتفيب تخبدب نم يارب دياب قافتا نيا ارچ نك!

عيرس و مدموا مدوخ هب نيردآ نيشام قوب يادص !اب هشاب هدرك يزاب متاساسحا اب نينزان هرادن ناكما منكيم هابتشا نم

متفگ ومدش نيشام راوس :

نيبب ورانيا نيردآ ~دآ..

منيبب +هدب

تفگ و دنودرگرب نم هبور وشرس و تخادنا اسكع هب يهاگن :

هپاشوتوف دياش وشن تحاران +

مشيم لخ مراد اعقاو نيردآ منوديمن ~

هنك تنايخ تهب نينزان هنكمم ريغ +

منك راكيچ نيردآ ~

نينزان هب نزب گنز +

هديمن نتنآ شيشوگ ~

؟ يرادن هكيترم نوا زا يا هنوشن +

هكيف منوا هك يديآ هي طقف ~

ارجام هب ينزب دنگ يدن شحف تقوي شاب هتشاد طلست تباصعا هنك.ور نوم كمك دياش منومه +

هشاب ~

مداد مايپ يديآ نوا وهب متشادرب ويشوگ . منوج هب دوب هداتفا هروخ لثم مه سرتسا مدوب هدش يبصع يليخ :

تسرفب يراد يا هنوشن نينزان زا هگا افطل ~سالم

يتشون يچ منيبب +هدب

تفگ و دنوخ شهب مداد :

ينك لر تنك وتدوخ يتسنوت رابي بجع +هچ

مينابصع يكانتشحو زرط االنهب نيردآ ~

منوديم +

مرادن يخوش تاهاب ينودب هك متفگ ~زااالن



مديمهف هشاب +

منك؟ راكيچ ~حاال

ايهن ساجنوا مينيبب نينزان ي هنوخ ميرب دياب +

داتفا دزوهار تراتسا هك مداد نوكت رس

.......................................

ميرب ايب تسين هنوخ وت يسك +

تدوخ ومنوديم مدوخ ، يشاب هدرك تنايخ مهب هگا نينزان ؟ هشيم هگم !

ميدش نيشام راوس نيردآ اب

ايهن داد باوج نيبب +ورب

هتشون و هداد باوج هك مديد و متشادرب ويشوگ :

هنم هنم،نز مرحم ، هدرك جاودزا نم االناب نوا . هرادن تسود و هداد تيزاب مدوب هتفگ تهب هك ¥نم

؟ هدرك جاودزا شاهاب نينزان ينعي !ي.. هشيم باترپ مبلق هب ريت مدرك ساسحا شفرح ره اب

؟ دشيچ +

دوب هدموا دنب منوبز و دوب دب حملا

ماسرآ ما ابوت ماسرآ ماسرآ +

تفرگ متسد زا ويشوگ نيردآ ، نشيم رات نراد ورب رود مدركيم ساسحا مك مك

نكن رواب ور هكيترم نيا يافرح ماسرآ هشاب هتشاد تيعقاو منكيمن ركف +

دزيم يليس متروص دشوهب مكيدزن نيردآ مدرك سح دوب. بارخ يكانتشحو زرط هب حملا منزب فرح متسنوتيمن :

؟ هبوخ تلا ح ماسرآ +

تمشكيم مدوخ ياتسد اب مدوخ يشاب هدرك جاودزا شاهاب اعقاو هگا نينزان دش. هدايپ نيشام زا هك مدادن يباوج مزاب

تفرگ مولج ور بآ يرطب و درك زاب ور نم رد نيردآ . شاب نئمطم :

روخب ونيا ايب ماسرآ +

،ح تفر نيياپ دشو در مولگ زا پوت هي مدرك سح گنشق . مدروخ بآ يمكي و متفرگ شتسد زا ور يرطب يتخبدب اترازه اب

دش رتهب ملا



؟ يرتهب +

قه قه هب مدرك عورش و منك لمحت متسنوتن هگيد دش. نيشام راوس هك مداد نوكت رس

مدرك اهر ششوغآ وت ومدوخ و درك ملغب :

قه تفر ر.. نيردآ ~

شاب نئمطم هدرگيمرب +

هثدحم #

نیمز یور متشاد هک یروط مدزیم ههقهق ، تفرگ مدنخ شدعب اما مدوب کوش وت هیناث هدزنوپ هد دودح دز نیردآ هک یفرح اب

دوب هتفرگ مکشا هدنخ .زا مدشیم ولو

؟ دایم رد تکشا هدنخ زا وت ؟دعب هراد حیلا هچ تشاداد ینیب یمن +

متفگ هدنخ :اب

سرخسم هنک؟ جاودزا شاهاب دایب تقونوا هرفنتم شزا هنک؟ جاودزا ناکشا اب نینزان هشیم هگم هراد، هدنخ تافرح نیردآ •

هدادیم شیزاب هتشاد دیاش دنخن +

هشاب هداد میزاب هگا شمشکیم ~

یرادن تئرج ؟ شیشکیم •

تفگ داد :اب

مریگیم نوتزا ومماقتنا نیدرک منوغاد ارتخد امش !!!! مراد ~

؟ هگید هنینزان ارتخد ی همه زا تروظنم •

نوتنوخ دایب،ورب هثدحم متفگ مدرک طلغ +

مناخ هثدحم ینوش وزج مه وت ریخن ~

هنک یمخز وتاتسد شاه هکیت مراذیمن مزاب ، هتسکش مبلق االنهک یتح ، تسکش مبلق

؟ مدرک تنوغاد یک نم ناخ ماسرآ امود مایب یتفگ یدرک یبوخ راک اقافتا امش ناخ نیردآ •واال

تفگ نیم دنچ ،دعب تفر ورف رکف وت ماسرآ دشو رکوپ نیردآ :

یدرکیم تلا خد ماراک وت شمه ~وت

درک؟ تنوغاد نم یاندرک تلا •خد

هههههههههههرآ ~



شیااال هرادن کمن هک یتسد هنکشب •...

تتتتتتتتتتکاس +

رادمان یاقآ مشیمن تکاس •نم

مینک راکیچ مینیبب مینک رکف مکی ات ریگب نوخ هفخ هقید +ود

هچ؟ نم هب نینک یراکی نیرب دار یاقآ اب نوتدوخ نک، تبحص تسرد نم •اب

تفگ ماسرآ مش هدایپ متساوخ وات مدرک زاب ور :رد

منکیم شهاوخ نیشب هثدحم ~

مرب راذب سپ ، مدردرس ثعاب هک •نم

یرب ماوخیمن ~

شتدیدزد یکی منئمطم هک نینزان نیا یارب منک منوتیم راکیچ نم اقمحا هخآ

واالنهب هدیدزد ونوا ناکشا طقف ، هداد تیزاب وهن هدرک جاودزا ناکشا هناب هدرک تنایخ هن نینزان مگب، یزیچی راذب سپ •

نم ردارب شاب فرحنم رتمک هدب، ربخ تهب داوخب هک هرادن یسرتسد نفلت

متسین نئمطم ~

ماسرآ مسانشیم ونوا ؟نم یرادن دامتعا نم ،هب مدنورذگ شاهاب ور مییامنهار لوا وسلا مییادتبا لک •نم

هنک یراک هنوتیمن نیا هرب راذب ماسرآ +

متفگ منم ، تفگ "یا هشاب و" دیشک یرادشک فوپ ماسرآ :

ظفادخ ، نینزب وشدر نینوتیم مه یرتن کال لخاد شدنورپ زا یتح نینک ادیپ ور ناکشا سردآ نیرب •

مدینش ور ییانشآ یخم ور یادص هکنیا ات دشیم رت رود و رود هظحل ره ماسرآ نیشام ، متسب ورد و مدش هدایپ :

؟ ینکیم راکیچ نوبایخ طسو نییییییه ×

متفگ شور ووت متشگرب :

؟ مناخ ارهز اجنیا یدموا هک هدش یچ مش،زاب تحار تتسد زا منک یشکدوخ مدموا •

مدرک فیثک ور شاسابل ایدرب ینومهم وت هک هرسپ نوا نیبب ×

بخ •

هداد تساوخرد اتسنیا ×وت

داتسیمیاو تشاد مبلق ! ترس وت کاخ •

هگید یراد ضرم ×



ولج دز. ور ام هنوخ گنز و تفر دوب. شتسد وت همان تکاپ هی هک دوب نووج رسپ دش، هدایپ و درک کراپ نومرانک نیشام هی

دیسرپ هک متفر :

؟ هگید همتفه هقبط دار لزنم دیشخبب مناخ -

هسرپ یم ور هقبط دایم دعب هدز وگنز انک! شاگن •_•

؟ نیراد یراک متسه نوشرتخد نم •هلب

سامش هساو همان نیا -هلب

مدرک شزاب عیرس و مدرک رکشت و متفرگ شتسد زا ور همان

هیک؟ شدنتسرف •

یلکوت نینزان مناخ -

نونمم •اهآ

هتشون یچ شلخاد منیبب ات مدرک هراپ ور تکاپ یواکجنک دش.اب شنیشام راوس تفر و تفگ " یمنکیم شهاوخ ":

راوس روزب ونم ناکشا ژهک اساپ متفریم متشاد هتفه نیمه هبنشکی ،نم هنوخیم ونیا هراد هک یا هگید سکره ای ماسرآ [سالم

مرادن قح زور هد ات هتفگ ناکشا . راکتمدخ رتخد ابهی هارمه متسه گرزب یوالی هی یوت .االننم نادرک دروآ و درک شنیشام

مراد تسود ور وت .نم مدرکن و منکیمن جاودزا ناکشا اب تقوچیه و مدرگیمرب نم شابن منارگن ، مراذب نوریب یوال زا وماپ

گرم دح ،ات نوتتسد هب ذغاک نیا ندیسر یارب یتح ، مشاب هتشاد طابترا تاهاب نفلت اب نراذیمن نک. یروبص مساو سپ ، ماسرآ

نینزان وت رادتسود . شابن نارگن مدرگیمرب زور هد .دعب مدروخ کتک ]

ینوتیمن ووت هشکیم رجز یروجنیا تقیفر ینیبب هتخس ردقچ درک. سیخ ور ذغاک مه شرطق وهی درک رات ومامشچ کشا

هتفین یسک هساو قافتا نیا مراودیما هدب، یلیخ یقشع ثلثم ! ینک یراک

؟ تفرگ تیرگ ارچ ؟ هتشون یچ ؟ منزیم تادص مراد هتعاس هس ییاجک هثدحم ×

همادخ زا ،نم میتشاد یگچب زا هرطاخ یلک دوب. مه ارهز تسود نم رب عالهو نینزان ، هنوخب منوا ات شهب مداد ور همان

بخ اما ماسرآ ات هرتهب ناکشا نینزان یارب یلو امینومدوخ . هرادن ور نینزان تقایل ماسرآ اما هنک جاودزا ماسرآ اب نینزان

هشابن سوه هک مراودیما طقف درک، شیراک هشیمن هگید هقشع !

ميگب ماسرآ هب دياب ×

هنك اديپ ونينزان ات هنكيم نيياپ باال ورهش لك هشاب شقشاع هنك!هگا اديپ وشقشع هرب شدوخ ماسرآ نوا هچ؟ نم اوهب

تسين زاين •

؟ هگنس زا تبلق ؟وت شيدب قد ياوخيم ؟ تسين زاين يچ ينعي ×او

هنكن ور اهراك نيا متفگيم شهب تخوسيم شارب ملد طقف هك يتروص رد مدرك شنوغاد نم تفگ نوا ، هگنس زا شبلق نوا •

مييادرسپ منك؟ ضرع هچ ردارب زا هتبلا همردارب نوچ

نك شكرد مكي هدوب نارگن هدوب يبصع ، ديرپ شنهد زا يزيچي حاال نوا ×



يزابجل ي هدند ور مداتفا ارچ منوديمن

هنك كرد ور هيقب هنوتب هگا ارمع هنكن كرد وشدوخ هك يمدآ منك؟ كرد ونوا يروجچ مدركن كرد ممدوخ •هن!نم

؟ ينك يزابجل ياوخيم ×وت

موهوا •

هنكيم اپب نوخ ؟ هنكيم راكيچ ينوديم يتفگن شهب يزيچ و يدنوخ ور همان وت همهفب هگا ماسرآ ، تخبدب ×

هرادن تئرج هدرك طلغ •

مدرك شراپ هراپ و مديشك ارهز تسد زا ور همان

؟؟؟؟؟ ؟؟؟!!! يدش هنوويد !!!؟وت يدرك وراكنيا ارچ ×

متفگ و مدز :داد

ممماوخيمن ور هايس يگدنز !!نيا ماوخيمن مدش هتسخ هگيد مدوب هنوويد ما هنوويد مدش هنوويد نم هههههههرآ •

شور ومدوخ هك متساوخيم ور يكي طقف برقع شين نيع دوب هدش منوبز مدز، گنز ماسرآ وهب مدروآ رد مفيك زا وميشوگ

داد باوج قوب دنچ منك!دعب :خيلا

؟ يدش نوميشپ هيچ ~

هبوخ شلا ح هداد همان ترتخد تسود مگب مدز گنز تخوس !!ملد مشيمن نوميشپ هايس سلا دص نم زاب رتخد داتعم •هن

؟ متفگ تهب يديد ! شتديدزد ناكشا طقف

هابتشا ويچ يتفگ تسرد ويچ مگب تهب ماوخب هك متسين راكيب ردقنا االن يلو تلمج وت يراد يراتفگ طلغ اترازه ~

مشاب هتشاد يراتفگ طلغ هك متسين تخبدب وت لثم !!•نم

؟ يياجك يرت،االن تخبدب منم زا ههههه ~

مدرك ميسقت يواسم هكيت اترازه هب وذغاك هك مگب دياب مشيپ يايب ياوخيم همان رطاخب •هگا

هسرن تهب متسد نك ~اعد

منك اعد ترچ يازيچ رطاخب ماوخب هك متسين وسرت وت لثم •نم

هشيم كنخ هراد !ملد هريگب شيتآ نورد وزا هگب يزيچ هنوتن ات مدرك شوماخ وميشوگ و مدرك عطق عيرس

متشادنرب مهار يولج زا ور دار ماسرآ رتدوز مدرك تيرخ طقف متسنوتيم نم

مدش هنوخ دراو و مدادن شوگ ارهز ياه ترپ و ترچ ...هب

نیردآ #



دش؟ نومیشپ ؟ تفگ یچ ×

تفگ داد :اب

دشیم نومیشپ شاک ~

مسرپب یزیچ مدیسرت دوب، هدش کانتشحو یلیخ شفایق

هنوخ تمس ~ورب

هشاب ×

•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•

نییاپ رد دیلک منک.اب لفق ونیشام تفر مدای ، مدوب هدیسرت یلیخ . مدش هدایپ و مدرک شوماخ ونیشام عیرس منم دش هدایپ

یلو ، تخادنا دیلک و داتسیاو دحاو رد یولج . مدوب هداتفا هار شتشپ اه هجوج لثم منم . تفر اهباال هلپ وزا درک زاب ور

مدینشن هک تفگ یزیچ بل .ریز تسکش و درک ریگ دیلک هنک، زاب ور رد تساوخیم دنت دنت نوچ .

دموا رد تشپ زا هثدحم یبصع یادص هک دزیم رد دنت دنت شمه :

شیتسکش هربخچ •

متسکشن ات نک ~زاب

ارمع •

یدیسرت بسا نیع همولعم ~

ااااااارمع ؟؟ نم هههههه •

نک زاب سپ ~

ایب نزب مه وت ادخ!ایب یتح ندز ونم همه هدب! منوشن وتوزاب روز وت !ایب منیبب نکشب ، منکیمن •

دادن باوج ماعد یلو هشاب هدموا محر هب شلد مدرکیم ادخ ادخ ، تفگن یزیچ ماسرآ

م یروجنیا ارچ ماسرآ ×...

دش هنوخ دراو و هنومب هفصن مفرح دش ثعاب ، تسکش هک رد هب دنوبوک مکحم شاپ اب

؟ وسرت یتفر یروگ مودک ییاجک ~

تفگ ضغب واب دموا ولج ارهز . دشیمن یلو مریگب وشولج مدرک یعس :

هنننوغاد شب .. باصعا االن نوا ن..ورن منکیم قه شهاوخ +خ..

هثدحم یلو تشگ ور اه سارت اهو قاتا ی همه دز. رانک ور ارهز و درک خالهص دنخزوپ هی وت ور شافرح همه ماسرآ



رد هک درک زاب تدش وراب مومح ورد تفر عیرس ماسرآ ! هشابن مه اجنوا مراودیما دوب، هدیدن هک دوب هدنوم مومح طقف . دوبن

هثدحم رس وت دش هدنوبوک میقتسم مومح

ینک رارف ینوتیمن نم تسد زا یلو یشیم میاق بوخ ~

یلو ! یدرک مادیپ هرخ بال نیرفآ •..

متفگ و ولج متفر . نیمز داتفا هک هثدحم شوگ رد ودز هنزب وشفرح همادا تشاذن :

؟ هروخب کتک دیاب هک هراد یریصقت هچ نیا هسب ماسرآ ×

!نم مدوب ماسرآ تینابصع رصقم !نم مدوب نینزان یدزد رصقم هنم!نم ریصقت ایند تاقافتا ی همه هنم! ریصقت یچمه •هن

هک قافتا اترازه دشو قشاع مبلق هک مدوب رصقم !نم مدوب ماباب و نامام فداصت ثعاب !نم مدش ارهز و نیردآ سرت ثعاب

مرصقم نم

دیسرپ یبصع ماسرآ . هصرح زا شمه هگیم یکلا دوب مولعم :

؟ یتفگ یچ ~

یدینش هک نومه •

دیرغ و تفرگ شتسد یوت ور شوزاب :

؟ یدش قشاع یتفگ ~وت

ممدآ منم ؟ یراد یقشاع قح وت طقف یدرک ؟رکف یدرک بجعت هیچ •

؟ دوب ناتسرامیب وت هک هرسپ نومه قشاع ، هدموا مدای ~اهآاالن

تفگ ارهز :

وت فداصت زور هک ینومه قشاع . هدشن نوا قشاع ،هن شتدرب تسارح و یدش ریگرد شاهاب هک نوا تروظنم +هگا

دایم ششوخ نوا هدش،زا مقشاع هثدحم تفگ نمووت هب ناتسرامیب

سارهز تسود مشرهاوخ سایدرب شمسا ، هرسپ نومه •هرآ

شاب شوخ شاهاب هچ؟ورب نم ~هب

هنک عیاض ور ارهز و هثدحم تساوخیم طقف تسین نیا شفرح دوب مولعم

هچ؟ نم هب یگیم دعب مداد باوج منم یدیسرپ تدوخ هتچ؟ +اووت

هچ؟ نم ~هب

هچ؟ نم هب ور یدز یلفق زورما ماسرآ ×

هچ؟ نم ~هب

ور ×رپ



هچ؟ نم ~هب

دز داد ارهز :

هههههههههههههههسب +

داد همادا هک میدش تکاس همه :

؟ دینکیم گنج یچ یارب سپ دش ریخب متخ یچمه +االن

مدیسرپ دزیم جوم شوت هدنخ هک ییادص :اب

؟ ریخب متخ ×

دش ریخب متخ هگب دیاب مدآ هشب مومت گنج هگا ننکیم رشب اتود نیا هک ییاه گنج +هرآ!اب

مدوب هدیدن ونوشدنخ دوب تقو یلیخ . میدیدنخ یگمه

هرسپ ×یآ

~اه

هنومنشگ ×

رخب یزیچی تدوخ هچ؟ورب نم ~هب

تفگ غیج اب ارهز :

دیدب مه اذغ دیاب دیدرک توعد نومهم ! ههههههمنشگ منم +

وغیج غیج ردقچ هرتخد نیا

اجنیا نیدموا نیدش اپ نوتدوخ ؟ میدرک توعد نومهم یک •ام

ناروتسر میرب نیشاپ ننک، نوملو ناوخیمن ~انیا

میدز دنخبل ارهز نمو

دیسرپ هثدحم هک داتفا رد هب نوم مشچ :

؟ هشیم یچ •حاالرد

دوب هدموا دزد میگیم ~

دیسرپ درگ یامشچ اب هثدحم :

زور؟ تقو نیا دزد •

نسانشیمن زور و بش ادزد +

ناروتسر میرب نیایب هسب .حاال هیبوخ ی هنوهب دزد ×



ایدرب #

مگیم نیدار ~

هیچ؟ +

؟ هاگریمعت نیدرب دوب هدش شچ هگم تنیشام ~

هچ؟ وت +اوهب

نم هب داوخیمن یکی هب هداد امتح هشاب هدش بارخ شنیشام نیا منکیمن رکف .نم مداد هداج هب ور مهاگن و مدیشک یفوپ

تسین مهم مساو هتبلا . هگب

نوریب هچوک زا یروجنیمه یروک دنفسوگ مودک دش. فداصت مزاب یلو متفرگ زمرت نم دموا نوریب هچوک وت زا نیشام هی

هیک منیبب متسنوتن دوب یدود شنیشام یاه هشیش ؟ دایم

ایدرب یدش تخبدب . هروک ورای +

مدشن تخبدب ~

مردقچ راه راه راه هنزب ونم هدموا امتح دوب. شتسد نومرف لفق دشو هدایپ مه نیشام نوا هدننار مدش هدایپ نیشام زا

یکوا ( روخن صرح نک( اشامت ومیتخبدب و نومب هشاب ( مزیزع ؟(هن یرب هشیم یاو ( هگید تشاد بخ ) تشاد هدنخ

دز داد هزادنب متروص هب یهاگن هکنیا نودب سهک! هثدحم هرتخد نومه نیا اباب دش.یا صخشم شفایق هک ولج دموا هرتخد :

؟ ومنیشام یدیدن ؟ یروک ناه؟ مرب یدب اج نم هب یتشادن زمرت •

یولج نیشام هی عفدی هک ینم !هن یدشیم در دعب دایمن نیشام هک یدشیم نئمطم دیاب نم!وت هن یروک !وت میدش مراکبلط ~

هشیم رهاظ منیشام

تفگ و تخادنا متروص هب یهاگن باالو دروآ وشرس :

؟ ایدرب ییوت •

هممع ~نپ

دیشخبب •

؟ منوج هب یتفیب نومرف لفق اب یتساوخیم ~

مدرکیم ور راک نیا اعطق دوب یا هگید سک هگا •هرآ

؟ مراد یقرف هچ هیقب اب ؟نم هگید سک ~

یدوب مدرگاش و داتسا •وت

متقشاع نوچ ؟وگب ینوچیپیم ارچ ~



نک ضرف یاوخیم یچره !حاالوت مریخن •

هیک؟ قشاع +یک

دش؟ هدایپ یچ هساو نیدار ها

؟ یشابن لوضف ردقنا هشیم ناج نیدار ~

هدش بارخ ارچ تنیشام یسرپ یم هک یلوضف +وت

،حاال تشادرب ور شکنیع دش. هدایپ تشاد یباتفآ کنیع و دوب هدز پیت هک رتخد دشوهی زاب هثدحم نیشام رد

سارهز ! متخانش

دینکن تیذا ومتسود افطل هدوب نم ریصقت دیشخبب ×سالم

منم هدب صیخشت تسنوتن باتفآ رطاخب منک رکف

مناخ میدرکن تیذا ور نوت تسود +ام

نیدار ~

سایدرب •

؟ یدرک فداصت ایدرب ؟اب اعقاو ×

منک رکف شتمیق دش. هدنک درگاش تمس منیشام لغب هنیآ . هدرک فداصت نم اب ۱۰۰~هرآ نوچ هشب رتشیب مدیاش نویلم

هزنب نیشام

هشیم باال تراسخ تمیق س هفاتناس منیا وت. هتفر شولج هک یگ یمن ونم نیشام هچ؟ارچ نم •هب

یرصقم وت نوچ مدیمن تراسخ ~نم

منیبب اسیاو +

هیچ؟ ~

تفگ و درک هراشا ارهز :هب

؟ مسابل ور تخیر وئاکاک ریش ینومهم وت هک دوبن ینومه +نیا

مدوبن هنحص نوا وت هک نم منودیمچ ~

مدوب نم ×هلب

هیک رصقم مینیبب دایب سیلپ هب نزب گنز ناخ ایدرب نمض !رد ممهفیمن نم هراد فداصت هب یطبر هچ نیا •االن

امتح هشاب ~

درک لح هناتسود هشیم ور هیضق نیا نزن گنز ! اسیاو ×



ندب ونم تراسخ ننکیمن قفاوت دار مناخ ~

منزیم مدوخ ینزب گنز سیلپ هب یاوخیمن . مدیمن هک •هلب

تفگ ور هیضق دزو گنز سیلپ وهب دروآ رد شبیج یوت زا ور شیشوگ

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

؟ یدش تحار •

هن هک ارچ ~هرآ

هنشگ ادگ تخبدب •

ادگ؟ یگیم یداد تراسخ هک دعب یدنک ونم لغب هنیآ یدز ~وت

یتفرگیمن تراسخ یدوبن ادگ هگا •هرآ

مرگ مناخ ارهز اب روجدب نیدار اقآ هک منیبیم هب! وهب مدنودرگرب ومرس . مدیشک یفوپ و مدنوخرچ هقدح یوت ومامشچ

متفگ نیدار شوگ ووت متفر ولج . ندنخیم و نگیم و هتفرگ :

ریگن مرگ ردقنا یلو هلگشوخ منودیم ~

تفگ ارهز هک تفر یا هرغ مشچ :

دینک چپ چپ رتمک نم؟ عجار نیگیم یچ ×

ام ...+هن

متفگ و شفرح طسو مدیرپ :

میرب ایب نیدار هسب ~

کلپن ایناور نیا رب رود دایز ارهز •

یتفگ لگ نیرفآ ~

میدیم سپ سرد •

میریم یسکات اماب نیرب امش +

ام زا تروظنم ؟ یتفگ یچ ~...

ارهز نمو ینعی +هرآ

مناخ ارهز •



یاب ×عفال

؟ ندش یمیمص دوز ردقنا ارچ دوب!انیا هدرب نوم تام هثدحم .نمو نتفرگ و نتفرگ ومه تسد و

؟ ندش یروجنیا وهی ارچ •انیا

هگید نا هنووید ، منودیمن ~

؟ نتفگیم مهب یچ •

منودیمن ~

تفگ دزو موزاب هب یمکحم تشم :

منودیمن یگیم دعب نوش شیپ یتفر ؟ ینودیم یچ وت سپ •

هریگب مدنخ دش ثعاب هک تفگ ادا وراب منودیمن

تفوک راه راه •راه

وشن ینابصع حاال هشاب ~

متفگ هدنخ هکاب تفر یا هرغ مشچ :

هدویرپ شزغم ! ادخوروت نک شاگن ~

تفگ مخا واب دنودرگرب وشرس :

نودب ینودیمن ما یبصع •نمکال

هنک محر تندیآ رهوش هب ادخ ! یشیم یچ یگید یشاب دویرپ ینیا یتسین دویرپ حاال هوا ~هوا

شابن نارگن امش هنکیم محر شهب ادخ •

مراودیما ~

متفگ هک میدرکیم هاگن نوبایخ هب میتشاد یروجنیمه هقیقد :هی

؟ یرب یاوخیمن ~

منومب اجنیا سلا دص داوخیم ملد •نم

نومب ~

داوخیم کپ سیآ •ملد

منک راکیچ ~!

تفگ و دیشک ومتسد :

رخب مارب •



هئور رپ ردقچ رتخد نیا

يا هدنگ رتخد ! وشن هچب ~

امتساوخ تزا زيچي ايدرب •

ديشك ومتسد هك مرب نيشام تمس متساوخيم و مدرك لوبق رابجا هب

ميرب هدايپ هن، نيشام •اب

نوراب داوخيم االن دنوزوسيم باتفآ شيپ تعاس !هي ابجع . هرابب نوراب تساوخيم و دوب يربا ،اوه مدرك هاگن نومسآ اب

مدوب لا حشوخ شنديراب امااالنزا هرابب نوراب داوخيمن ملد هك هشيمه .ربخالف هرابب

اوه ! هبسچيم ينتسب امرس نيا !وت ديرابيم نوراب و ميتفريم يشورف ينتسب تمس وهب ميدزيم مدق نوبايخ وت هثدحم اب

كيتنامر (هچ تفريم هار تشاد نم لغب وت مه هثدحم و دوب هنوقشاع )

دشيم قيرزت مهب يبوخ سح شندرك لغب اب يلو ارچ منوديمن

ينكب وشركف هك يزيچ نوا زا رتشيب مراد تتسود يليخ •نم

ايهن دايم مشوخ شزا منوديمن اعقاو ؟ شهب مگب يچ !

مزيزع روطنيمه منم ~

شیا هوهق يامشچ . دنوبسچ مينوشيپ هب ور شينوشيپ و هشب مدق مه ات داسياو شاپ هجنپ يور و ديشك تسد نتفر هار زا

مشب قشاع ديابن نم هن يلو ! ندوب هدش باذج يليخ ....

هثدحم #

مداد مايپ ارهز هب مارگلت وت متشادرب ويشوگ و مدش ريگوج :

؟ نيتفر اجك نيدار اب روعشيب •سالم

ور شمه . ناويل وت متخير و متشادرب ور بيس هويمبآ لا چخي ،زا هنوخزپشآ تمس متفر مدشاپ و لبم ور مدرك ترپ ويشوگ

مدرك زاب ور ارهز مايپ و شمتشادرب متفر هك دش دنلب ميشوگ گنيد يادص . مدش لا حرس و مديشك رس سفن :هي

نارهت ماب ميتفر *سالم

نيدنورذگ شوخ يباسح سپ وووا •

خيلا تاج ! يليخ *هرآ

؟ يدش يميمص شاهاب ييوهي ارچ •

هچ؟ وت *هب



هچبرت •!

مسود تفگ مهب ايدرب . مدوب هدرك فداصت هكنيا اب دوب ميگدنز زور نيرتهب زورما مدز. لز وربور وهب رانك متخادنا ويشوگ

نيياپ متفر . ندروآ ور ازتيپ امتح لويا . مدموا مدوخ هب نوفيآ يادص !اب هنيريش يليخ ايدرب نوبز زا هلمج نيا ندينش ! هراد

باال مدموا و متفرگ ليوحت و

.......................................

باوخ زا هك هتسكش يچ تسين مولعم حاال هنيگنس يليخ مباوخ .نم مديرپ باوخ زا ديدش يليخ يگتسكش يادص اب

زا تشاد هك ماسرآ داد يادص هك مباوخب مديشك زارد ، مدروخ حلا دض نتسين هنوخ اباب و نامام هكنيا يروآداي .اب مديرپ

دش منديباوخ عنام ، دمويم يياريذپ :

؟ مدب يچ ومنامام باوج حاال نيتسكش نيدز ؟ اتود امش هنوتچ ~

هربيم نيياپ ونم رابتعا هراد هرابود ماسرآ ندرپس نم تسد ور هنوخ بش هي طقف اباب ونامام ياو ؟ ناجنيا مدآ رفن ود

هك يا هنحص نيرخآ . متسنوديمن مه شليلد متشاد ديدش هجيگرس ، متفر يياريذپ تمس ود واب مدش دنلب ماج زا عيرس

و دشيم رت رات ريوصت رتو گنگ مارب اهادص شدعب دش، شعنام ماسرآ يلو دربيم موجه هرتخد هي تمس تشاد نيردآ ، همداي

مديمهفن يزيچ هگيد ...

•••••••••••••••••••••••••

زا وشمديشك نوريب متسد ،زا داتفا مرس هب مهاگن . دوبن يسك مدرك هاگن ورب رود .هب مدوب ناتسراميب ،وت مدرك زاب ور مامشچ

هراد اوعد هرتخد نوا اب ارچ نيردآ ممهفب دياب .نم مدش دنلب ماج

تفگ نمو فرط دموا قودنص تمس زا ماسرآ هك مدوب ورهار :وت

منيبب تاجرس ؟ورب يدروآ رد ور مرس ؟ارچ يدش دنلب ارچ ~

متدنوباوخ تخت يور مورآ و مدوب اجنوا هك يقاتا تمس ديشك و تفرگ ومتسد منزب فرح مايب ات

هدب تلا ح هك ينيبيم يتقو يشيم دنلب ارچ هخآ نم مرب تنوبرق ~

دش قاتا دراو راتسرپ اب هارمه هيناث تسيب دش،دعب جراخ قاتا وزا منزب فرح دادن هزاجا مزاب

درك متسد لخاد ور مرس نزوس هرابود و دموا ولج هراتسرپ :

يرايم رد تتسد زا ور نزوس هكانرطخ يليخ -

يچ منهذ وت ديمهف متخادنا شهب هك يهاگن واب ماسرآ تمس مدنودرگرب ومرس دش، جراخ رد زا هك متخادنا نيياپ ومرس

تفگ و هرذگيم :



ترچ عوضوم هي ،رس ندرك تاك هگيد االن يلو دوب نيردآ تسود ، ساندس شمسا هرتخد نوا ~

؟ ندركيم راكيچ ام هنوخ •

اجنيا دنوشك شدوخ لا بند مه ور هرتخد نوا اجنيا دموا نيردآ ~

ناهآ •

مگب هيضق نيا عجار يزيچ شهب مرادن هلصوح بخاالن يلو هرادن موود ال صا انيا يتسود متسنوديم نم

؟ تسكش يچ •

تفگ ، هشاب هدموا شداي هزات راگنا :

؟ مينك راكيچ ،حاال تسكش دوب هدروآ هيسور زا ومع هك يياه نودعمش نوا يتسار ~

مينك هيرگ نومرس وت مينزب •

مديسرپ يدج ال ماك هثدحم ~

دايمن رب نومتسد زا يا هگيد ،راك مينك هيرگ و نومرس وت مينزب ، مداد باوج يدج ال ماك منم •

تفرگ مدنخ هك شرس وت دز

دش مومت تمرس منك ركف هگيد بخ ~

ودرك مدنلب و درك ملغب مه ماسرآ دش، جراخ قاتا وزا دروآ رد ور مرس راتسرپ . تشگرب راتسرپ اب هرابود دشو جراخ قاتا زا

ورد و يلدنص يور تشاذگ ونم ماسرآ و درك زاب ور بقع يلدنص دشورد هدايپ نيشام زا نيردآ . ميتفر نيشام تمس هب

نشن دراو هگيد رتخد اتود هگا هتبلا ، ميدش يرفن هس پيكا هي منكيم ساسحا . تسب

تفگ نيردآ هب ماسرآ و نتسشن ولج مه ماسرآ و نيردآ :

ميرب اجك بخ ~

هنوخ هگيد همولعم •

نوتنوخ +ورب

؟ ينومب ام شيپ بش ياوخيم ~

+هرآ

متفگ نيردآ هب هدنخ :اب

مشاب محازم دياش يگن تقو •هي

تفگ و تفر يا هرغ مشچ نيردآ :

نيراذن ماهنت +

هاوخب نوج طقف ،وت شاداد يكوا ~



هنكيم ينيريش دوخ ردقچ ماسرآ !

هثدحم ~

مناج •

؟ يرادن غارس بسانم سيك ~

؟ روطچ •

هگيد نيردآ نمو هساو ~

؟ نينك تحارتسا مكي نياوخيمن •

؟ ستسخ ~يك

نمشد +

ديسرپ ناخ لوضف و دروخ گنز ميشوگ !! ننكيم جل ردقنا ارچ :انيا

هيك؟ +

مديمن باوج ، هسانشان هرامش منوديمن •

هراد بجاو راك دياش هدب باوج +

هدب باوج هرادن يلا كشا ؟حاال هراد بجاو راك هثدحم اب يك هخآ ~

مدينش ور يرتخد يانشآ يادص هك مدرك لصو ور سامت :

هدرجم هدرك رهوش ، سدنز هدرم ام تسود نيا يگن تقو ،االغ!هي نوميم ،واگ، يضوع ، روعشيب لا، غشآ ، تفرعم !!¥سالميب

مناتسريبد هرود قيفر دوب هنانح ،نيا دموا مداي حاال

؟ هتفرگ ور وت يتخبدب مودك ؟ يروطچ هنانح •سالم

؟ همچ نم هگم هرتخد يه ¥

تسين تچ وگب •وت

منك تفخ منيبب مراذيم رارق ادرف هثدحم ¥

متفگ و مدرك يا هدنخ :

؟ يدروآ اجك زا ومرامش يخوش زا ادج امتح،حاال •

هدركن ضوع وترامش مدركيم اعد شمه ، يداد مهب وترامش ميديد ومه هك راب نيرخآ تدوخ ؟ يدز يزيچ اي يراد رميازلآ ¥وت

يشاب

يدزيمن گنز يلو يتشاد ونم ي هرامش وت روعشيب •!!



¥هرآ

مدوبيم باوخ دياش ؟ يدز گنز بش كي ارچ •حاال

؟ يدوبن باوخ هنكن ¥

مدوب راديب •هرآ

مشقن هب يدز دنگ ¥ها

يتخيريم مرك هشيمه •وت

هلب ¥هلب

تعاس ادرف ؟4• متسرفيم هك ينشيكول هب يايب ينوتيم

امتح ¥هرآ

ريخب بش سپ، هشاب •

ريخن بش ¥

هرايم رد ومدآ صرح اعقاو هرتخد درك،نيا عطق عيرس

؟ هديدج تسود هنانح ~

هيميدق •هن

؟ هلگنيس ~

مممممماسرآ •

؟ ينك اديپ لر تشاداد هساو دايم تدب بخ؟! هيچ ~

اقيقد •هرآ

تفگ نيردآ هك دش ركوپ شفايق :

هريم نوشلد ننيبب هك ونم يلو ، ناوخن ور رخ ماسرآ تاتسود دياش +

هرب؟ نوشلد هك يراد يچ ~وت

هفايق ، نيشام ، هنوخ ، لوپ +

؟ هتسرد يرادن خاالق يلو ~

فده وت يدز نيرفآ •هرآ

هك متسين رتدب ال يطعت اتود امش زا مشاب يچره +



هتفيشدوخ ياقآ هشاب •

رفايرآ (#اوآ(

مدرك شزاب و متشادرب ور ميلصا همانسانش ، ديسر مه ميلعج همانسانش ركشورادخ :

دلوتم - رفايرآ الن١٣٧٧"اوآ ردپ:صا "..-مان

قرف لمع لبق هرهچ الاب ماك مرهچ ، متخادنا هنيآ وت متروص هب يهاگن . مايب رانك دياب نم اما دش عمج مامشچ وت كشا

شمدنوخ مرازه راب يارب و متشادرب فيك يوت زا ور متارطاخ هچرتفد . دركيم :

مسيونيم مراد ونيا .االنهك متسه اوآ ١٨"سالم،نم هشيمه مراوديما هتبلا متخبشوخ و مراد يبوخ ي هداوناخ .نم هملا س

مشب شتسبلد ماوخيمن يلو ! مسرب ماهايور اتهب هنكيم كمك نم هب هناردارب نيدار . هشاب روطنيا ..."

دش مومت يچمه ! ندش كاخ منهذ وت هشيمه يارب نايرديح نيدار و رفايرآ اوآ

دياب ،نم ناريا مريم هام هي رفاسم ناونع وهب مراد يياكيرمآ تيلم !نم نوجرآ دنزرف متسه الين جيب انيلجنآ نماالن

زا يلو متسين انوا ي هچب نم ندوب هتفگ نيدار هب مكيف ياباب و نامام ؟! نيك نم ردام و ،ردپ ممهفب وميگدنز تقيقح

ديعس گرم زا لبق زور ود تسرد . هتفگ نم هب هدموا ، هقليم مادم شنهد نيدار هك يياجنوا !

•••••••••••••••••••••••••

تفگيم يسيلگنا هك مدرك زاب ومامشچ رادنومهم يادص دوب.اب مشوگ وت داپريا و مداديم شوگ گنهآ هتسب يامشچ :اب

-WehavearrivedtoIranbeautifullady.

ناريا هب ميديسر ابيز مناخ ))

مدرك مرس و متشادرب كاس يوت زا ور مدش،شملا دنلب و مدرك ركشت

......................................

مرادن نتشگ هلصوح و حلا مرب مروبجم يلو هنورگ يليخ لته .نيا

درك ضوع وماوح و حلا مرلو ،بآ مومح متفر و مدش راديب ، باوخ تعاس هس .دعب

نوريب مدز لته وزا مدرك منت موتنام هارمه ور وشملا مديشوپ ينوريب سابل

نم مرب يك شيپ ؟ نيدار شيپ ؟ هنانح شيپ ؟ ايدرب شيپ ؟ ماباب هنوخ ؟ مرب اجك !!حاال



وت شنودرم يادص قوب اتدنچ دعب هك شيشوگ هب مدز گنز نيمه يارب متشادن ور شنوخ سردآ هنك! مكمك هنوتب دياش ايدرب

ديچيپ يشوگ :

امش؟ ~سالم

متفگ و مدرك فاص ور مادص :

تمنيبب دياب ايدرب +سالم

نك يفرعم وتدوخ ~

نيدار خهلا رتخد ماوآ +

؟ يدركن رارف هگم ~ت..وت

مدرك ضوع ور متيوه +نم

؟ يشيم مادعا ننك تاديپ ينوديم ؟ ناريا يتشگرب يچ هساو رتخد ، يدرك هك يدرك ~

هفاك ،ايب نمهفيمن يلو ...+هرآ

عفال يكوا ~

دز گنز هرابود هك مدرك عطق يظفاحادخ نودب :

؟ يتسين دلب يظفاحادخ ~واگ

يابدوگ دايم، مشوخ طقف مدلب +

هفرط يك اب هنيبب راذب ،هه مدرك عطق عيرس !و

———————————

؟ يدموا يروجچ ~

مراد جايتحا تكمك هب ايدرب لا! يخيب ورانيا مدآ،حاال نيع +

؟ هدشيچ ~

مريگب ماقتنا مكيف ياباب ونامام وزا منك اديپ وميعقاو ردام و ردپ ماوخيم +نم

؟ ستخاس نم زا يراك ~هچ

؟ هيلا وس تسيب +

هش نشور مفيلكت دياب يلو ~هن



مشيم دراو هگيد هار هي زا مدوخ تفگن يزيچ ،هگا نوريب يشكب نيدار نوبز ريز زا ويچمه يرب دياب لوا هلحرم ، هصخشم +

هشررض هب هك

يا؟ هگيد هار ~هچ

متفگ شمارآ :اب

شمدزديم +

متفگ هك دركيم مهاگن يلا وس و درگ يامشچ اب ايدرب ! هنافوط لبق شمارآ ، شمارآ :نيا

شابن نارگن وت مراد وشمدآ +

قيفر هب ندرك تنايخ مديم قح شهب دوب. ركف وت مه ايدرب مدش، شندروخ لوغشم و متشادرب زيم يور زا ور گالمس هفاك

هنوميم شرانك شداوناخ طقف و تسين شرانك اجمه قيفر هنودب دياب بخ يلو هشاب تخس شلا سدنچ

؟ هلوبق +

لوبق ~

متفگ ايدرب وهب متشادرب مفيك يوت زا وميشوگ و مدرك همزمز "يا هبوخ ":

مديم حيضوت تساو ويچمه منزيم گنز بشما نك، شويس تيشوگ يور داتفا مرامش +...

هثدحم #

اه هچب دايب،هب ات ميدوب داتسا رظتنم هاگشيامزآ رد يولج . ندوب نوميس ال كمه نيدار و ايدرب هكنيا زا مدوب لا حشوخ يليخ

متفگ :

؟ ميريگب يعمج هتسد سكع هي نيقفاوم •

تفگ ايدرب هب ارهز هك مدركيم ميظنت متشاد ، متشاذگ يفلس تلا ح يور ور نيبرود و مدروآ رد وميشوگ . ندوب قفاوم همه :

نيياپ شكب هناگي ياقآ ~

ديسرپ دزيم جوم شوت هدنخ هك ييادص اب ايدرب و تفر نومسآ هب نومدنخ ياهادص :

؟ نيياپ مشكب +

؟ نيفرحنم ردقنا ارچ اه هچب باال، هتفر دوب شوپور مروظنم ~

هفخ ونومدنخ ميدينش هك رس تسپ زا ور داتسا يادص . ميريگب سكع ميتسنوتن ال صا هدنخ درك،زا تسرد وشسابل ايدرب

ميدرك :

افطل نیایب فرط نیا اهزا هچب *



..........................................

فقوتم دش ثعاب نيدار يادص هك گنيكراپ ميتفريم ميتشاد ارهز دشواب مومت هككالاس ركش هبترم رازه دص ور ادخ

ميشب :

رود رود ميرب نيايب -

تفگ مه ايدرب :

هديم حلا يزابرهش هرآاالن +هرآ

تفگ هوشع اب ارهز :

امتح هشاب ~

ديسرپ نيدار . شراتفر نيا زا دموين مشوخ ال :صا

؟ نيايم مه امش مناخ هثدحم -

نرب ناوخيم نم نودب !َنَپ

•هلب

ميرب نم نيشام اب نيايب هنومب اجنيا نوتانيشام ديراذب اه هچب +

ايدب شاد يكوا -

متسه ايدررررررررررب مرازه راب يارب +

متفگ مزيرب كمن متساوخ منم ، دروخ صرح ايدرب هك درك يا هدنخ نيدار :

ايدب يگيم شهب هك تسين دب مه اردقنوا مچب يلو هيدب رسپ نگيم همه •

تفگ نيدار هك دز يا هنادنمزوريپ دنخبل ايدرب :

ميتفگ يزيچي حاال هشاب -

هگيد ميرب نيشاب دوز ؟! دينكن فلت ور تقو ردقنا هشيم اه هچب ياو ~

روخن صرح مموناخ هشاب -

تروص وت ميدز لز هيناث دنچ بجعت زا ايدرب .نمو نتسشن بقع يياتود و درك زاب ور نيشام ورد تفرگ ور ارهز تسد دعب

متفگ نيدار هب مدموا هك مدوخ هب يلو :مه!

؟ نينيشيمن ولج نيدار •اقآ

-هن



تفگ و تشاد شرب يقشع زاف ايدرب :

منيريش يايور هتدوخ صوصخم ولج يلدنص ؟ تسشيم ولج نوا دياب هگم +

و قشع ركف وت نيشب شاب دوز مرتخد )! كيتنامر هچ ياو ( هگيد ؟(هرآ مدوب شنيريش يايور نم اعقاو مدز. يقشع دنخبل

يلا يخ نامام هشاب ( شابن يقشاع

ميدش جراخ گنيكراپ دزوزا تراتسا ور نيشام مه ايدرب و ولج متسشن

منكيم يلپ هناقشاع گنهآ هي نوم كيتنامر و هرفن راهچ عمج راختفا هب بخ +

يراد يچ مينيبب نك يلپ -

نتفگ هديشك و ندز داد مه اب نيدار و ايدرب شدعب :

مممميرب اداد نزب +-

دش يلپ گنهآ شدعب :

تهام تروص نوا هب نوراب هدز "

تفاص ياهوم ندش سيخ يمكي

منيبيم هك ور وت يلو مراد نوبز رس

منيشيم تكاس مشيم تامشچ تسم

مقشع يباذج هراد هار لد هب لد

ممشچ ولج يشاب هنيا موزرآ "

نوراب هدز _ ولقداص دوعسم ))

دش دنلب ارهز ضرتعم يادص وهك مدرك شعطق ديسر هك اجنيا :هب

؟ ييييييييييدرك شعطق ارچ ~

هرابيم نوراب ميدب شوگ ونيا •االن

متفگ ايدرب هب وور مدادن لحم شهب هك درك روآ فسات ياه هاگن نوا :زا

؟ مراذب گنهآ نم ياوخيم ، مديم شوگ دايز هنوقشاع گنهآ ال ومعم •نم

داش ياگنهآ زاف وت نم سنوقشاع ياگنهآ زاف كالوت نيا ~هرآ

پد ياگنهآ زاف وت منم -

تفگ ايدرب ! نديم باوج نراد ايك نيبب مديسرپ لا وس يك زا :نم

راذب مزيزع +هرآ



مدرك يلپ هنوقشاع گنهآ وهي مارگلت متفر دش لصو هك يتقو ، مدرك نشور ور ثوتولب و متشادرب ور ميشوگ

مراتفرگ تسود يا تبل خهلا هب !نم مراي "

مراكهدب روجدب وت هب قشاع هي ناونع هب نم

وگب تگنت لد دهاوخيم هچره ! ورابيز

وگب داهرف و نيريش ي هصق دازرهش ثملا هب

نم راركت يب قشع نم! ناناج نم ناج

نم نايرگ ي هديد دراد وت راديد قوش

وگ هصق دازرهش وگب، يهاوخيم هچره

ور هبور منيشب تياشامت وحم طقف "نم

وگ هصق دازرهش _ مارگ یدهم ))

..........................................

؟ ميش راوس يچ ~حاال

؟ نرت ميرب مگيم +نم

نرت زجب يزيچره هن •هن

؟ يسرتيم +

هراد يدب هرطاخ زا نوشيا ~

هشيمن ميزيچ ! هديم حلا هك نرت -

منوميم اجنيا نم نيرب امش سپ هشاب •

هگيد +هن

؟ دازآ طوقس ميرب •

مدشن شراوس حاتاال نم +هوا

ميرب نيايب داد، حلا يلو ميدش راوس راب مهكالهي هثدحم ~نمو

هچروم يزادنا امدآ هك تفر باال يدح .رد ميدش دازآ طوقس راوس و نديرخ تيلب نتفر ، نيدار و ايدرب ندرك يضار زا دعب

دمويم تشاد شبلق ، مدرك هاگن ايدرب تروص وت طوقس هظحل . داديم حلا يلو دركيم طوقس كانتشحو يليخ و ندوب هدش

هراد بجعت ياج اعقاو ؟ هشيم راوس نرت يروجچ هسرتيم دازآ طوقس زا ردقنا هك .نيا شنهد وت



؟ كلف و خرچ ميرب هقفاوم دوب،يك بوخ -

؟ نيدار يدش هچب ؟ كلف و خرچ هخآ +

تسين مه هنوگچب هبوخ ميليخ ريخن -

هگيم تسار ~

متفگ ميونشب شدوخ و مدوخ هك يروط مورآ و متفرگ ور ايدرب تسد :

نم رطاخب •!

مديرپ نيياپ باال ومتشاك شپل يور يا هسوب داد، نوكت ورس ديشك يقيمع سفن ايدرب

هدش عفلا منورد كدوك منم ~

و ميدش كلف و خرچ راوس هرخ مدآ!بال بوخ سح هب هنزن دنگ اي هدن ور ايدرب و وساالينم باوج هقيقد ود هنوتيمن ارهز

دوب رارقرب لداعت يروجنيا مه، رانك مه ارهز ونيدار و ميتسشن مه رانك ايدرب ونم .

؟ ميريگب يفلس هي نيتسه هياپ اه هچب مگيم •

زاب؟ هشن زورما لثم +

تفگ و درك ايدرب بيصن يا هرغ مشچ و تخادنا لگ شاپل ارهز :

نك يبوخ و ~ايب

؟ يدرك يا يبوخ هچ اقيقد +

؟ ميزادنب سكع نيراذب هشيم -

~هرآ

ندرك دييات مانوا مداد نوشن مه هيقب وهب متخادنا بوخ يليخ سكع هي

تفگ ايدرب مرا، كراپ وت ينورذگ شوخ يلك زا :دعب

گر؟ وت مينزب ازتيپ ميرب نيا هياپ +

گر؟ وت ننزيم ور ازتيپ هگم هخآ ، تفرگ مدنخ !

همنشگ يليخ هك ميرب شاداد -هرآ

ايهن ميتسه يضار ارهز نمو نسرپيمن ال ،صا نتسه يياهورپ بجع انيا

هسانشان هرامش مديد هك متشادرب ويشوگ ؟ دنفسوگ نيا هيك ادخ ،يا دروخ گنز ميشوگ مدش هك نيشام راوس

هيك؟ +



مديمن باوج هسانشان هرامش •

هشاب هداتفا تداي هنانح لثم يكي دياش هدب باوج ~

هنكنادخ •

ديچيپ يشوگ يوت يرتخد يادص هك متشاذگ مشوگ وت ويشوگ و مدرك لصو ور سامت :

هتدوخ ياپ توربآ اي ينكيم لو ور ايدرب ""اي

هيك؟ هگيد نيا ادخاي

امش؟ •

ايدرب يلبق ياتسود زا يكي متسه ""اوآ

يربب ونم يوربآ ينوتيمن وت امود دركيمن تلو تتساوخيم هگا نوا ، بوخ رتخد نك شوگ •

تعاس ادرف ،ات متسرفيم تساو مارگلت وت سكع اتدنچ "10 اسكع نوا تروص نيا ريغ رد ينك تاك ايدرب اب يراد تقو بش

هشيم شخپ "

ور يياسكع هچ ينعي دش. راويد چگ گنر متروص گنر و درك نديزرل هب عورش ماتسد درك، عطق ويشوگ و منزب يفرح تشاذن

همومت مراك نمهفب مداوناخ هن! ادخ ياو ؟ هشاب دارآ فرط زا هنكن ... هنكن هنك؟ شخپ تساوخيم

؟ هبوخ تلا ح دشيچ +

متفگ ضغب واب مداد نوكت هرآ ينعم هب ور مرس و مداد تروق ور دوب مولگ وت هك يضغب :

هنوخ مرب اجنوا زا منيشام اب ماوخيم هاگشناد هب نوسرب ونم افطل ايدرب •

يليام هك روجره هشاب +

ومدرك يظفاحادخ اه هچب اب ونم هاگشناد هب ميديسر هرخ .بال مدوب قفوم مه ابيرقت و منكن هيرگ هك متشاد يعس يليخ

مدش مدوخ نيشام راوس

دوب هتشون شريز و دوب هداتسرف سكع اتدنچ مهب يديآ مدش،هي نآالني مارگلت يوت عيرس و متشادرب وميشوگ :

متفرگ تنيرپ نوشزا ينك كاپ ور اسكع نيا ينوتيمن مزاب ينك كه مميشوگ هگا يتح ""

مراد يروجنيا هك مدرك تهاگرد هب يهانگ هچ نم ايادخ ! مور نتخير درس بآ لطس هي مدرك سح دش دولناد هك سكع

؟ دوب ندش قشاع مهانگ ؟ مديم سپ صاقت

متفگ و مداد مايپ شهب :

؟ منوج زا ياوخيم يچ •

ينوديم هك تدوخ ""

تمس مركف يلو دوب هداج هب مامشچ هار .وت مداتفا وهار مدز تراتسا ، بقع يلدنص ور مدرك ترپ ويشوگ و مدادن وشباوج

هتفيب يبلا ج قافتا تسين رارق هگيم مهب يسح ،هي هرتخد نوا !



هك يضغب . نيمز ور متسشن و مدش هدايپ و لغب مدز ، مرادن يگدننار يان هگيد مدرك سح هك مدوب هداج طسو 3 ور مولگ سلا

مدرك سح ماه هنوش يور ور يتسد هك مدركيم هيرگ يدنلب يادص .اب مدركيم هيرگ لد هت وزا تسكش دوب هدرك ريگرد ...

هثدحم #

دوب انشآ يليخ شفايق هك درمريپ وابهي مدنودرگرب ور مرس ، مدرك سح ماه هنوش يور ور يتسد هك مدزيم راز متشاد

تفگ ينوبرهم .اب مديد هك منئمطم مديد اج هي ونيا مدش،نم وربور :

؟ ينكيم هيرگ اجنيا ارچ مرتخد -

منك يگدننار متسنوتن هگيد شتسار •

؟ ينكيم هيرگ ارچ -

مجيگ مدوخ منوديمن -

شرطاخ ندرك فيرعت هب درك عورش :

رتخد اتود نوتسمز ديدش يامرس وت هك دوب شيپ سلا ١٢-هد مديسرپ ، ندركيم هيرگ نتشاد هك مديد اجنيمه اقيقد ور سهلا

نوا زا يكي نش، مرگ ات مدرك نشور ور يراخب و اجنوا نوشمدرب هرت رو نوا رتم هد مراد غاب ندش،هي مگ هك نتفگ هدشيچ

زور نوا زا يلو ندرب ور ارتخد و ندموا و مدز گنز ، هنوشنوخ هرامش تفگ و داد نفلت هرامش هي دوب ارهز شمسا هك ارتخد

سلا دنچ دعب هكنيا .ات مدركيم يزاب نوشاهاب نوش گرزبردپ لثم منم و اجنيا ندمويم ور نوش تغارف تاقوا انوا دعب هب

نوشمديد هك يراب نيرخآ و ندموين هگيد 15 منك ركف !االن ندوب 22سهلا تيقفوم يوزرآ نوشارب يلو هنوشلا س

هراد تهابش ترهچ هب شرهچ يليخ و دوب هثدحم شمسا نوش يكي شتسار . مراد

مديسرپ بجعت :اب

؟ نييامش يداه ومع •

متفگ هك داد نوكت رس دنخبل :اب

اب يلو دوب انشآ مارب يليخ نوترهچ ! نوتشيپ ميايب ميتسنوتن هگيد روكنك و هسردم رطاخب هنافساتم ، ميدوب ارهز •نمو

دموا مداي شيپ سلا هد هرطاخ

؟ دمويمن تداي ونم هك مدش ريپ ردقنا -

نينومه مزونه امش هيفرح هچ نيا •هن

؟ داتفا يتاقافتا هچ اه سلا نيا منيبب نك فيرعت مرتخد بخ -

و18•نم ندرك توف مردام و ردپ فداصت يوت هك متشاد ....سلا

#Angelina_Ava



اب ارچ منوديمن اعقاو اما مرادن ايدرب هب مه يسح چيه . منوج هب هداتفا يدوسح سح ، منيبيم ايدرب رانك ور هثدحم هكنيا زا

ايدرب تيرومام ،داي ميخزرب وخاالق ايدرب يروآ داي !اب منكيم راتفر يخزرب همه اب نم هتبلا منكيم راتفر يروطنيا رتخد نوا

داد باوج قوب اتدنچ دعب هك متفرگ وشرامش ؟! هدرك راكيچ منيبب ات مدز گنز شهب و مداتفا :

؟ انيلجنآ ~هلب

؟ يدرك راكيچ منيبب وگب درد! تفوك وانيلجنآ +

؟ مدرك راكيچ ويچ ~

هگيد نيدار هيضق ؟ يراد رميازلآ +

منوتيمن ~

يچ؟ ينعي +!

دشن تمسق داتفا يقافتا هي مگب شهب متساوخ هك راب ره منوتيمن نم هشيمن مگيم ~

وگب نزب گنز االن نيمه +

وجچ ؟نم هبوخ تلا ...~ح

متفگ داد واب شفرح طسو مديرپ :

نزب گنز االن نيمه ايدرب +

دز داد يبصع منوا :

؟ ماوت هدرب نم هگم ~

هگيم ونيا هك تمسا +

؟نم مسرتيم تزا نم يدرك ركف يدنوخ روك مديمن مديمن مديمن ماجنا ور ياوخيم هك يراك نم يلو هرادن يطبر وت ~هب

نك ورف تشوگ يوت ! مهفب ونيا متسين هدرب ممسا سكعرب !

؟ هشيم يچ منكن +

تفگ دنخزوپ :اب

يبيب هشيم مومت دب تارب يليخ ~

متفگ و مدز يدنخزوپ لباقتم منم :

؟ هكيدزن نيدار هب وت زج ،يك سامش زا هك ندوب يبيب +

؟ ينوديمن يشلا خ رتخد ~

ممممممممممنوديمن +هن

ارهز ~



يچ؟ +

هرت كيدزن شهب ارهز ~

متفگ ومداد نوريب صرح رپ ور مسفن و مداد تروق ور منهد :بآ

ياب منكيم مومت ويچمه مدوخ +

~ياب

ارهز . دركيمن مكمك ايدرب هك دوب نيا يچمه زا رتدب ايهن!االن هنكشب دوبن مهم مارب ، راويد هب مدنوبوك ويشوگ و مدرك عطق

زیچمه يیب هكيترم ! نوريب مشكب شنوبز ريز زا مرب دياب مدوخ سپ ، هنمشد هك !مه

هجوگ وماهوم منك! هگيد راك هي دياب سپ مرادن شلا هلصوح و ،حلا مدرك منت مه يكشم يدوه وهي مدرك ماپ تروپاس هي

شور متشاذگ مميدوه مرس،كاله يور متشاذگ ور وكالمه متسب يا

مپيت دوب يكشم كال

نيدار #

هراد ضرم هلا! غشا شهب منزب گنز مایم ات مدعب مرادن لر هگیم هرسپ شیا شیا ! یقودنف هلك هگيد هدب باوج اباب يا

شوماخ شیشوگ متفرگ وشرامش ایهن؟! هلا غشا منیبب هثدحم هب منزیم گنز ال ،صا هنزیم فرح هثدحم اب هراد همولعم ! هگید

هتفگ یچ و هدز گنز شهب یک تسین مولعم ؟ هدش شچ زورما دوب.نیا

حالل اجك اباب !هن ايدرب نيا سداز حالل يليخ ، مدرك قوذ شمسا نديد ،اب نديزرل هب درك عورش هك دوب متسد وت ميشوگ

!؟ سداز

نننننننننننننننننيدار ~ولا

متفگ و مداد هلصاف مشوگ زا ويشوگ دز، داد روجدب يليخ :

؟ يمسيداس هدش تچ هيچ؟زاب ناه؟ -

؟ هدشيچ هگم يدز گنز مهب راب دص ارچ ~

هدش رخ راوس هبرگ -

شاب يدج افطل ال! الصا صا مرادن باصعا ال صا نيدار ~

عفلا ممرك هك !خآ هلمحت لباق ريغ االن امتح شفايق دوب، هدشن يروجنيا شادص تقوچيه ! مديخرگ هك ديفرح يروج هي

؟ ومع يشيم يبصع يراد يك هساو مينيبب هدش،ايب !

؟ منزيم تادص مراد هتعاس ود يياجك هكيترم ~

؟ يتشاد مراكيچ بخ ، دوبن مساوح -

نم هب وت مرادن يراك ابوت 74~نم يدز گنز راب



؟ يدز گنز هكاالن يرادن يراك نم -اب

منكيم تفخ مايم االن نننننننننيدار ~

هنكيم مفخ اعقاو االن مدرك طلغ ، ديچيپ يشوگ وت يپ رد يپ ياه قوب يادص شمنوزچب مايب !ات

هراچ ، متشادرب ومدوب هديرخ ارهز هساو نياتنلو يارب هك ييولا مشپ و هدنگ سرخ مدوخ زا عافد يارب هك دموا گنز يادص

و مدرك زاب ور ،رد متفرگ مولج ور سرخ و مديشك قيمع سفن ، دموا دحاو گنز يادص هقيقد دنچ دعب و مدرك زاب ور .رد دوبن

مرس ور ايند مديد موربور هك يرتخد واب متشادرب عيرس هك دشيم هفخ تشاد ، متشاد هگن و فرط هب مدنوبوك ور سرخ

دش راوآ !

يدركيم مفخ يتشاد ؟ يشحو هتچ +!

متفگ روو نوا مدرك ترپ ور سرخ :

؟ ناريا يتشگرب ارچ -

يتخانش بوخ نيرفآ +

هراچيب ننكيم تمادعا يدموا نمهفب اسيلپ !هگا يدنوخ ؟روك تميسانشن اسيلپ و نم يدرك لمع يتفر !-ثمال

جيب انيلجنآ ، مانيلجنآ !نم ندرم مساو هشيمه يارب نايرديح نيدار و رفايرآ نك،اوآ تشوگ هزيوآ مگيم تهب يزيچ هي نيبب +

الين

؟ ناريا يدموا ارچ ! يداد رييغت هك متمسا -

ينوديم ؟!وت ناجك ميعقاو ردام و ردپ منيبب مدموا +

چون -

؟ يمهفب يروخ كتك اب ياوخيم +

مدز داد و مرايب تقاط متسنوتن :

وت ردقچ ؟ ناجك تردام و ردپ ينودب ياوخيم هزات مدرك يردارب تساو همهنيا مدرك تكمك همه ؟نيا هتركشت ضوع -نيا

ره يوت هب ارچ رخ !نم يثيبخ ...

زا وملداعت هك راويد هب هنوبوكب تساوخيم وماه هنوش ، دنوم هقصن مفرح دشو پچ تسار تمس هب مرس دز، هك يا يليس اب

وماهوم و ممكش و ماهوزاب هب نديبوك تشم هب درك عورش و مور داتفا فاص منوا نيمز ور مداتفا و مداد تسد

يليخ شفايق . نوريب دموا ايدرب دشو زاب روسناسآ رد ،وهي مدروخ اج شتكرح نيا زا نوچ مدزيمن يفرح منم . ديشكيم

و دوب مه وت روجدب شامخا و دزيم زمرق هب شگنر يخي يامشچ دوب، هدشن يبصع يروطنيا تقوچيه دوب هدش كانتشحو

نيا نديد ،اب شزا مديسرت يليخ ! دمويم دود تشاد شلك وزا مشخ تدش زا دوب هدش زمرق مه شتروص دوب، تشم شاتسد

و راويد هب دروخ مكحم يليخ هك راويد تمس درك شترپ و ديشك ور اوآ تسد دموا دشو ربارب دص شتينابصع هنحص

تفگ هگر ود يادص اب ايدرب دوب. مك شاهاب يليخ شلصاف و درك راصح انيلجنآ رود ور شاتسد ايدرب درك. همزمز يمورآ :"خآ"

يدموا رد تدوخ زا يليخ هكنيا لثم ~

نك ضرف ياوخيم هك روجره +وت



هشاب ؟ اعقاو ~

تفگ دزو داد شدعب :

دياب ؟ يرايم رد نوبز يروطنيا تقو نوا ، ميديشك تيذا و ميدش ييوجزاب يلك نيدار !نمو يدرك رارف و يدرك لتق ~وت

يدب سپ ناوات

؟ تقو نوا يروجچ +هه

وت هك يياراك وت يلر تنك رسپ ،نيا مريگب ور ايدرب يولج دياب هوا .هوا دركيم شهاگن يبصع يروطنومه و تفگن يزيچ ايدرب

هشكيم وشباذع رمع هي هنكيم يراك هي تقوي هرادن هنكيم شتينابصع ....

#Ava_Angelina

لك اجنيا هب دورو .اب ندركيم يزاب مهاب نتشاد اه هچب رتخد اهو هچب رسپ هچوك مدش،وت هدايپ و مدرك كراپ ونيشام

تفگ هرسپ هي هك مديشك يقيمع سفن . ماشچ يولج ندموا ميگچب تارطاخ :

يس وابكال لگشوخ رتخد !-هچ

رد شاهاب و مدروآ رد ور متشاد مفيك وت هك يديلك هاش و مدادن وشباوج ! هتسم دوب مولعم ، مدرك مخا و متخادنا شهب يهاگن

و كلومرام و كسوس زا هناتخبشوخ دوب. نيمز ور كسوس يلك و تشاد رابغ و درگ اج همه مدش، طايح دراو . مدرك زاب ...ور

مسرتيمن

مدرك زاب وشرد ديلك ،اب ندوب هتفرگ كاخ اه لياسو هك سب زا مدرك هفرس راب دنچ . مديسر نيمز ريز وهب متفر نيياپ اه هلپ زا

ولج . منيبب ولخاد متسنوت و مدرك نشور وميشوگ هوق غارچ ! هگيد هنم سناش منيا ! هتخوس هكنيا لثم مدز، وغارچ ديلك و

مدنوخ ور هتشون و مدرك شاديپ نتشگ يلك زا دعب هرخ .بال مدوب ذغاك هي لا بند هنوخباتك لخاد و متفر :

هرامش ،ربق لگنج نوتسربق شخب . اينرفيلا ك رهش اكيرمآ روشك دازآ هشيمه لگنج "7 گنر يبآ تارطاخ هچرتفد ربق ".ريز

نماالن ينعي ( هيياكيرمآ نوش تلا صا امتح ؟( ساينرفيلا وتك ماباب ونامام ربق ارچ سپ ؟ متسين يناريا هگم !نم بجع

ومنوج هچرتفد هي رطاخب طقف نم ينعي ( هتشون هچرتفد نوا ؟(وت مدروآ رد ناريا رسزا ارچ سپ ( دياش ؟( متسه يياكيرمآ

يه ( يروبجم ؟( مزادنب رطخ !هب

مدش جراخ هنوخ وزا متشادرب وذغاك

دروخ مشوگ هب ييانشآ يادص هك مدشيم نيشام راوس متشاد :

نك ربص انيلجنآ ~وآ...

تسكش مغامد خخخخخخآ و مدنودرگرب ومرس !

ناخ نيدار مدركيمن رارف هك ؟نم متمس يايم ود اب ردقنا ارچ +

هسب ~اباب

متسين تاباب نم يتفرگ هابتشا +



؟ يدرك شاديپ يتسار ، شاب يتسه هك يكره ~

مدب باوج منيبيمن يليلد +

متلا خ رسپ نم هشاب يچره ارچ؟ ~

تفگ بل ريز و نيياپ تخادنا وشرس :

مشاب ينتان هگا يتح ~

اينرفيلا ك مريم ريگب بشما هساو زاورپ .هي مدرك شاديپ يش،هرآ مولظم داوخيمن هشاب +

تفگ و دروآ باال تنطيش اب وشرس :

؟ مايب منم ~

هدركن +المز

تفگ سيف ركوپ دشو خيلا شداب :

؟ ينزيم حلا دض هشيمه ارچ ~

تفگ و ولج دموا ، ملگشوخ دوب هتفگ مهب هنوخ مرب هكنيا زا لبق و دوب تسم هك هرسپ نومه مدب، باوج مايب :ات

؟ هلگشوخ هتمحازم -

تفگ يبصع نيدار و ميدرك مخا :

هن يشابن محازم ~اتوت

يشمحازم وگب -َپ

متفگ و متشاذن هك هشب رو هلمح شتمس تساوخيم نيدار اه، هش لا يخيب داوخيمن منيا اباب :يا

نيشام وت ميرب ينك،ايب اوعد يسك اب ماوخيمن +

متفگ و مدش نيشام راوس ، تفر رسپ نوا هب يا هرغ مشچ و داد نوكترس :

بخ +

مايم منم تلا، مج هب بخ ~

؟ اجك +

هدب باوج ، هتسب نب يلع ي هچوك ~

يايب داوخيمن +هن

هدش روطره مايم هك ~نم



؟ يديسرپ ومرظن ارچ سپ +

واال منوديمن ~

متفگ يدنلب ابيرقت يادص واب مدز نومرف هب يمكحم تشم :

ماوخيمن نم ياوخب تدوخ هگا يتح منك تراوآ ماوخيمن نم يايب ماهاب يرادن قح +وت

ظفادخ منك ورزر تيلب تساو مريم ،نم يليام روجره هشاب ~

تم سال +هب

مدز داد هك دنوبوك ور نيشام دشورد هدايپ :

ينوبوكيم ورد يروجنيا اه همتسود نيشام يوووه +

هنانح هنوخ تمس متفر منم ، تفر و دادن لحم ...

••••••••••••••••••••••••

هثدحم #

نايامن هحفص يور سانشان هرامش مديد و متشاد شرب ، دروخ گنز ميشوگ هك مدوب ملگشوخ ياهوم ندرك هنوش ردحلا

ناونع چيه هب مديمن ور اه سانشان باوج هگيد نم !دوب.هن

راب يارب . مدركيم در يه ونم دزيم گنز دز،يه گنز هرامش نومه هرابود ندز، هنوش هب مدرك عورش هرابود و مدز سامت در

!واال انراكيب مدرم . مدرك شوماخ ويشوگ يبصع ، تفرگ سامت هك مهد

دوب شراك قاتا وت مه اباب و يزپشآ ردحلا هنوخزپشآ وت نامام و دوب مومح ماسرآ حلا، متفر .

مدرك زاب وقاتا هدش.رد راشژ اتاالن شيشوگ امتح متفر شقاتا تمس ، ماسرآ هب مدوب هداد ضرق ور راشژمر هكنيا يروآداي اب

وشيشوگ و درك لگ ميلوضف هدش. لماك شيشوگ راشژ دوب تسرد مسدح ، مديشك قرب زيريپ زا ور راشژمر مدش، دراو و

دشاب نشور هك يتقو ، مدرك نشور ؟٢٨١ هربخچ هوا .هوا مدش هجاوم نينزان فرط زا هتفر تسد زا سامت !ات

ديچيپ يشوگ وت شضغب رپ يادص قوب ودات دعب هك مدز گنز شهب :

ماسرآ -ولا

،ارچ متسه هثدحم نم نينزان ؟٢٨١•سالم هداتفا يقافتا ؟ يدز گنز راب

ايهن هتفگ تهب ماسرآ منوديمن -...

متفگ و شفرح طسو مديرپ :



هتفگ ماسرآ •هرآ

هشيمن يلو مرايب تسدب وشلد منكيم يعس هك هزور ود خالهصاالننم بخ -

امگيم ينك شلو هكنيا رطاخب ينكن ،ركف هنكيمن تتخبشوخ ماسرآ مگيم تهب تسود هي ناونع هب نم مزيزع نيبب ؟! اعقاو •،

هتدوخ يگدنز هتدوخ ليم حاال نكن تخبدب وتدوخ منكيم تساوخرد تزا هنازجاع و نكن ركف روطنيا ال صا

دركيم يكلا ياعدا ديابن سپ -

شخبب تدوخ يگرزب هب وت درك يطلغ هي نوا •حاال

هشيمن مرواب -

ويچ؟ •

هنكيم تواضق دوز ردقنا ماسرآ هكنيا -

اباب لا يخيب سنوويد •

هشاب ابوت قح مدياش -

هلب •هلب

؟ تمديدن سهلا دنچ ينوديم هدش! گنت تارب ؟ملد ينكيم اراكيچ ؟ يبوخ وت يتسار -

!واال ينكيم مرخ يراد هنيا منوديم هك يزيچ اهنت هن

اباب (هن مدوب تگنتلد اعقاو روطنيمه منم •)

؟ ينزيم فرح يك اب يراد ؟ يتشادرب هزاجا يب وميشوگ ارچ تيبرت ~يب

هنينزان مگب ديابن ، بقع هب مدرگرب دش ثعاب ماسرآ يادص

تمنيبب هرتهب -

تسين طخ تشپ يسك امود يتدوخ تيبرت وااليب هزيچ •ما

ناج؟ -

هدب ريگ هدموا همتسود ملگ، مدوبن •ابوت

يتدوخ ؟رخ ينزيم فرح تدوخ اب يراد ؟ تسين طخ تشپ يسك ~!

هيك فرط ينودب ماوخيمن مگب ينوبز هچ •اب

يدزيم سامت در يه يلو مدز گنز مه تدوخ هب نم يتسار مدز، گنز عقوم دب هكنيا لثم -

مقشع ظفادخ مريگيم سامت تاهاب ادعب ،نم متخانشن وترامش مزيزع ديشخبب •



يلوگوگ ياب -ياب

ديسرپ ماسرآ هك مدرك عطق ونوفلت :

طخ؟ تشپ دوب يك مسرپيم رخآ راب يارب ~

مگيمن مديم باوج رخآ راب يارب •

دركيم ماگن سيف ركوپ مه ماسرآ مدرك كاپ ونينزان سامت اه ريخا و يشوگ نفلت وت متفر عيرس

دايم تهب رتشيب دنخبل يشاداد نزب دنخبل •

تفگ و تفرگ متسد زا منوا ، متفرگ شتمس ويشوگ :و

دز؟ دنخبل هشيم هگم وت ياه يزاب كوكشم نيا ~اب

هشيم هك •هلب

درك كچ وشيشوگ و تفگ بل "ريز اعدا ."رپ

؟ يدرك كاپ ور اه ريخا ارچ ~

؟ مدب باوج راب دنچ •

راب دصيس و رازه ~

•او

ام ~اوهن

يچ؟ هك بخ •

تفگ و شمرگ ياتسد وت تفرگ وماتسد و ولج دموا :

مراد تسود يليخ ~!

تفگ ينوطيش واب درك ثكم :

ممممممممتفگ غورد ~

متفر شلا بند منم درك رارف شدعب

منيبب اسياو روعشيب •....

هثدحم #

هش كنخ ملد هنيا مفده االن دوبن مملا يخ نيع يلو دزيم رغ نامام ، طايح ات مدرك شلا !بند

تفگ باالو دروآ ميلست تلا ح وشاتسد . دوبن يرارف هار هگيد و رختسا هب ديسر هك تفر بقع ردقنا :



شاب هتشادن ماهاب يراك مميلست ~نم

متفگ و مدرك يا هدنخ :

هدشن كنخ ملد زونه •

مميلست متفگ هك ~نم

هنكيمن كنخ ونم لد تندش ميلست •

دركيم ماگن سيف ركوپ منوا مدز يدنخبل .

متفگ ماسرآ وهب مدرك نشور ور دوب شوماخ منهذ وت هك يپم !ال مديمهف ناهآ :

نيبب ور نومك نيگنر نوا واو •

داتفا تراز و دروخ زيل شاپ دوب، هدنزغل رختسا فارطا نيمز نوچ و دنودرگرب وشرس ، مدرك هراشا شرس تشپ هب متسد واب

بآ !وت

بآ قمع . هدنخ تدش زا هدش دوبك متروص اعطق ، مديدنخيم متشاد يروجنيمه 10 هك دوب دلب انش ركشورادخ يلو دوب رتم

هدرس مبآ سپ هدرس يليخ اوه هدب. تاجن وشدوخ !

شندروخ امرس ناكما هك شسيخ ياه سابل واب دموا باال هرخ بال ماسرآ 100 تفگ دوب، ٪:

مريگگيمن مورآ مريگن ماقتنا ~ات

دش هنوخ دراو مرس تشپ منوا مدش هنوخ دراو و مدز يدنخزوپ

ديسرپ و دموا ولج نارگن ديد ور اتام نامام دوب. نامتراپآ اجنوا يلو يوالهيي اجنيا دوب رتهب يليخ نوم يلبق هنوخ :

مراذيم ياچ نم ات مومح ورب يروخيم امرس االن هزيريم راشبآ لثم تاسابل زا هراد بآ ماسرآ ؟ هدشيچ -

رختسا وت مداتفا تسين يزيچ ~

؟ مزيرب مرس هب يكاخ هچ يروخب امرس ،حاال هگيد هشيم نيمه امش يزاب سيلپ و دزد تبقاع -

هي دعب رثكادح هك سداس يگدروخ امرس هي شقوف هشيم بوخ شلا ح مومح هرب ؟االن ينكيم شگرزب ارچ ناج نامام •

هشيم بوخ لماك هتفه

هگيد هتخبدب ! مومح تفر هرابود مماسرآ ، تفر هنوخزپشآ تمس و درك همزمز بل "ريز يمراوديما " نامام

وت متفر و مدرك ماسرآ راثن يا يزارد نوبز ، مدشيم در مومح رد يولج زا هك هار ووت متفرگ شيپ رد ور قاتا هار

مدش هجاوم ارهز فرط زا هتفر تسد زا كلا سيم اتود واب مدرك نشور وميشوگ . مقاتا

هنيك ! هنزيم گنز مدرك شوماخ ويشوگ هقيقد جنپ حاال هنزيمن ، هنزب گنز هلا سوگ نيا مرظتنم و هنشور ميشوگ سلا دص نم

تخبدب يا

داد باوج هيناث زا يرسك رد هك مدز گنز شهب :

؟ يدرك شوماخ وتيشوگ ارچ ؟ يروطچ نوويح +سالم



منم دركيم تبحم زاربا ورگا مداديم شحف داديم شحف .هگا مدزيم فرح شاهاب ، دزيم فرح ماهاب هك يزرط اب هشيمه

مدن شحف هرتهب عفد نيا يلو دوب ملدم .كال مدركيم تبحم زاربا

مدرك شوماخ وت ياه تمحازم ليلد هب مميشوگ و مبوخ ناميلس ترضح •سالم

؟ مدش تمحازم يك !نم يخاتسگ يليخ +

مناخ راكرس نيدشيم هدنب محازم زور هنابش رد تعاس راهچ و تسيب •

تفگ و ديدنخ :

هتقح هتقح +

هتدقع رس ادرف •

هيچ مندز گنز ليلد يسرپيمن ارچ ،جهبلا ورانيا لا يخيب +

مسرپب هك متسين لوضف •

منزب ومفرح يداديمن نوما دوب هگيد رفن هي هيضق منك.هگا يلوضف ماوخيمن يگيم مدعب هئوت عجار هيضق ! بجع +

؟ يدز گنز ارچ ! ماوت حاال بخ يليخ •

ووت ميدش جراخ هاگشناد وزا ميداد ور روكنك هك عقوم نوا . مدركيم ركف شيپ لا سراهچ هب متشاد دوب، هتفر رس ملصوح +

يشيم باصعا و زغم رتكد يتفگ هناعطاق و مكحم يليخ

بخ؟ •!

تفگ ينوطيش واب ديدنخ :

يدشن +اما

ِچ؟ وت •هب

هچغاب ؟وت ساجك تنوخ هچبرت +

ايدش باوج رضاح زورما •

نوشاهاب ميدركيم ندوب خاش ساسحا ردقچ ! نوميگچب نارود يايباوج رضاح +هرآ

مقفاوم •هرآ

مداد همادا مامت تيدج :اب

يليخ يهاگشيامزآ مولع ! ميضار متشر زا !االمن متفگ يچي و مدوب هچب عقومنوا نم هك تارب هگب منوج ، منوج هلا سوگ نيبب •

يتخس هتشر هچ منوا يكشزپ ات هرتهب

يدركيم اعدا مزاب +

هرادن يطبر وت •هب



؟ ربخچ ، يكوا +

مديدنخ گرم دح ات شيپ هقيقد جنپ •

يدرمن هك فيح +

ميتشاد دايز ايخوش روجنيا ام نوچ شفرح زا مدشن تحاران ال صا

منك؟ فيرعت تساو ياوخيم •

مريمب ماوخيمن هكنوچ +هن

متفگ يدج دشو خيلا مداب :

زيرن كمن •

هدش يدج هدرك رهق ثمال موناخ ووا +

؟ يدز گنز يزاب هرخسم رطاخب اعقاو اباب،حاال •هن

؟ مراد ابوت يبجاو راك هچ نم رتخد هخآ +

هك اعقاو •

مدشن تحاران شتسد زا

؟ يدش تحاران +

مدادن باوج مزاب ونم درك راركت وشلا وس مزاب هك مدادن يباوج ! دايبرد شصرح هشتقو بخاالن

يشك تنم مايب دياب ، هشيمن لح يهاوخرذع اب هيضق همولعم هك روطنيا +

موا •

تساو مراد غاد ربخ هي دموا مداي االن يتسار هثدحم +

مديسرپ يواكجنك :اب

؟ هدشيچ ؟ يربخ •هچ

تمرايب فرح هب متسنوت هرخ هدش،بال رخ راوس هبرگ +

نيرايب فرح هب ونم نيتساوخيم هك نيدرك طلغ نوت تفج هبرگ •وتو

؟ يديم ششحف هدرك يهانگ هچ مچب هبرگ هع +هع

شفعض هطقن ور متشاذگ تسد نيمه هساو سبرگ قشاع متسنوديم

هشيم تيذا ملگشوخ رخ هراچيب هدش! رخ راوس •

يرخ مدنومهف هيانك واب شهب متخادنا يا هكيت هچ ديمهف شدوخ



تمديديم هگا هنرگو دوب تيكلا م ميم و لگشوخ تفص رطاخب طقف مزيزع نيبب +...

مديسرپ منم دشو تكاس و دروخ وشفرح :

؟ يدركيم مراكيچ ميديديم •هگا

تفگ و ديشك يفوپ :

ديرپ منهد زا يچي واب چيه +

وتكف دنبب تمحز يب سپ •

م ــــــــــــ شچ هب +يا

؟ يرادن ماهاب يراك ، يكوا •

نوسرب سالم تنامام هب ملگ +هن

ظفادخ منوسريم وتيگرزب •

ظفادخ +

مداد همتاخ سامت .وهب

مدزيم فرح ارهز اب هقيقد دنچ ينعي . هروخيم كيك وغاد ياچ و شدوخ رود هدنوچيپ وتپ هي هك مديد وماسرآ و حلا متفر

ال صا لا يخيب ؟! تشگرب و مومح تفر نيا !هك

منوخب سرد ميياد هداوناخ شيپ ات نيياپ متفر و متشادرب وماه هوزج و مقاتا هب متشگرب ...

................................

#Angelina_Ava

ماه راكفا وت ومدوخ و يلدنص هب مداد هيكت ومرس هدننار هب دصقم نتفگ زا ،دعب متفرگ يسكات وهي مدموا نوريب هاگدورف زا

مدرك .اهر

مدوب تحار يليخ . دوبن يزيچ ذغاك نوا و ميكناب تراك ، داپريا ، يشوگ زج شلخاد هك يتسد فسك هي طقف ، مدرواين هليسو

هگا هتبلا ناريا مدرگرب رتعيرس هچره ماوخيم ، منومب اجنيا بش هي زا رتشيب تسين مه رارق ، دشيمن هتسب ماپ و تسد نوچ

منومب سملا



...................................

ريز دارفا يارب تراپ نيا همادا ندنوخ ١٢ نراد يبلق يراميب هك يياسك و نراد ايبوف حاورا و يكيرات زا هك يدارفا سلا،

هشيمن هيصوت

مرادن عوضوم نيا بقلا رد يتيلوئسم چيه ((نم

تسين كانسرت دايز هيلُيَخَت دعب تراپ و تراپ ((نيا

دوب هتشون شور هك مدرك هاگن لگنج يدورو يبوچ يولبات ”Everfree"هب

مدش لگنج دراو و مداد تروق ادص رپ ور منهد !بآ تسين مدآ رفن هي يتح دوب هكورطم اجنيا

ور نوتسربق وهار مدوب نديود لا حرد يروجنيمه . مديود و مديسرت بوچ نتسكش يادص هكاب مدوب هتشادرب مدق دنچ

مارب ؟ دوب يك نز نوا دوب. هتفرگ ارف ور لگنج لك اهادص و مدينشيم ور ينز ونهلا غيج ياهادص نديود نيح .رد متفريم

هرادن يتيمها يلو هلا وس

هكنيا زا لفاغ . مريگب سفن ات مداسياو راغ هي يدورو رانك و مدش هتسخ نديود زا هگيد ...

ارهز •~•~

دشيم بوخ يليخ هنرگو تسين نيدار هك فيح مرب. هك مدرك لوبق نيمه هساو ، تساوخيم اه هچب اب ترفاسم هي .ملد

ور دوب هدرك دود هك يدنپسا نامام و نيياپ مدموا اه هلپ .زا مدش جراخ قاتا وزا متشادرب ور مفيك و مدرك مرس ور شملا

دروآ .

نيشام وت هتشاذگ ور نودمچ اباب هك هبوخ . مدش روسناسآ راوس و مدرك يظفاحادخ اباب و نامام اب ندرك لغب يلك زا دعب

مدروايم يتخبدب اترازه اب دياب هنرگو .

هقبط "P” مدش نيشام راوس و مدموا نوريب روسناسآ زا يگشيمه فرخزم يادص .اب

مدرك لوبق مدوخ مرادن مه يا هراچ هن! ياو منك، يگدننار دياب مشلا دوخ حاالات ياو .

هشيم عورش تاناحتما هگيد هتفه هس مه فرط نوا زا يلو هليطعت كالساه هتفه نيا ركشورادخ .

..........................

االن يلو ؟ ميديدن ومه ام هك هزور دنچ هگم مدش، هكوش درك. ملغب مكحم و مفرط دموا هثدحم . مدش هدايپ و مدرك زاب ور رد



ميدموا رد مه لغب زا نيم كي دعب و مدرك شلغب ال باقتم . تسين باوج لا وس تقو .

دوب هدش هرذ هي تارب ملد ارهز ياو •.

ديبسچ يليخ لغب نيا !+هرآ

ميرب .ايب موهوا •.

مرادرب ور نودمچ اسياو +.

ميرب ايب سارسپ راك ؟نيا يرسپ وت هگم •.

شمرادرب قودنص زا راذب لقادح هشاب +.

هشاب ــــ فوپ •.

هثدحم . متشاذگ نيمز يور ور نودمچ و متسب ور قودنص . متشادرب روز هب ور نودمچ و مدرك زاب ور نيشام بقع قودنص

تفگ نونشب همه هك يروط دنلب :

نونمم ديرايب مه ور نودمچ نيا نوياقآ +.

ميدش يوال دراو ارتخد واب تفرگ ومتسد و درك هراشا نودمچ .هب

ايرد ميرب دعب مينك تحارتسا تعاس هي ميرب .•ايب

مقفاوم +.

ترپ ومدوخ و متشاذگ زيم يور ور موتنام و وشلا مدز يدنخبل . مديد قاتا يوت هرفن هي تخت اتود و مدرك زاب ور قاتا رد

يتشاذگ زيم يور وتاه سابل ارچ هگب هدب ريگ هثدحم تسين مهم مساو ال .صا تخت وت مدرك .

ـــــــــــــــــــــــــ شيخآ +

تخت يور ديرپ مشدوخ و هشوگ هي درك ترپ وشاسابل مه هثدحم .

هدب وميشوگ +.

رادرب تدوخ هك، يتسين لولعم •.

؟ يدب شوگ نم فرح هب راب هي الوت صا دش ياو +

تفگ يسخت :اب

هدشن .•هن

متخادنا ويشوگ . مباوخب هقيقد جنپ و لهچ متشاذگ .آالمر مدروآ رد مفيك وت زا وميشوگ و مدش دنلب و متفگ يرادشك " شيا "

متسب ومامشچ و فرط نوا .

..................................



دايب مزودنيو ات ديشك لوط هقيقد دنچ ال؟ صا تساجك اجنيا مدز. لز فارطا وهب مدرك ششوماخ مدش، راديب آالمر يادص اب

.باال

و دوبن هنوخ وت يسك . مدموا نوريب قاتا وزا متشادرب ور .شملا مداد مندب هب يسوق و شك و مدش دنلب ؟ هتفر اجك هثدحم

ايرد نيتفر نم نودب اتفرعم يب .يا مدوب اهنت !نم

اج يزيچ هي هن !هن سدامآ يچمه . مامشچ هب مدز ور ميدود كنيع و مدز باتفآ دض . مدرك منت و متشادرب ور موتنام

هلماك يچمه مرس.حاال يور متشاذگ ور ميدنب ناكام وكاله مدروآ رد ور .شملا ايرد مرب ابشلا ماوخيمن هك .نم هدنوم .

جوم يارب ايرد،ملد تمس هب مدز مدق دوب. كيدزن يليخ ايرد هناتخبشوخ . مدش جراخ يوال وزا متشادرب ور مفيك و يشوگ

لحاس مرن ياه نش هدش! گنت شاه !

مدموا مدوخ هب يا هچبرتخد يادص .اب مدوب هدش شوحم هقيقد دنچ . ايرد هب مديسر :

؟ ديرخب لگ مزا هشيم ""خهلا

هدروخيم شهب دوب. شنت مه هتفر وور گنر و هنهك ياه سابل . تشاد يگنشق تروص و زبس يامشچ ، متخادنا شهب يهاگن

مداد شهب و مدروآ رد مفيك وت زا روارت .هي هشاب شلا س تشه تفه .

ماوخيم لگ هخاش .+هي

هنموت هس يا هخاش .لگ هدايز يليخ هك ""نيا

نك لوبق نم فرط زا هيده ناونع هب شور هيقب اما .+هرآ

عال دروم ،لگ زمرق زر دش.لگ رود اجنيا وزا متفرگ ليوحت شزا دنخبل داد.اب مهب و تشادرب لگ هخاش دز،هي قرب شامشچ

دش قيرزت مهب تبثم .رناژي مدرك مامشتسا ور شبوخ يوب و مدرك مينيب كيدزن ور دوب!لگ .مق

هنيدار هيبش تشپ زا ردقچ . داتفا دوب، نم هب شتشپ هك يرسپ هب مهاگن . مداسياو مزاب و متفر رت ولج !

تشيپ مايم امتح دش مومت هك مشلا .نيا مشيم گنتلد مزاب يمرانك يتقو يتح هدش! گنت تارب ملد ردقچ ، نيدار .خآ

نيدار دوب! شدوخ ، متخادنا شتروص هب يهاگن دوب. هدشن نم روضح هجوتم راگنا . مداسياو هرسپ رانك تسرد و متفر رتولج

نم قشع !نم!

ونم هكنيا زا راگنا دز، شكشخ و تخادنا متروص هب يهاگن . دموا شدوخ هب هك متفگ "ي مها " ماجنيا نم همهفب هكنيا يارب

هدرك بجعت هديد اجنيا .

؟ يتخانشن +

ينكيم راكيچ اجنيا هك مدرك بجعت يلو متخانش ~.

مشلا؟ مدموا هك يدرك بجعت +

اهنت منوا يتسه هطوحم نيمه وت اقيقد هك نيا .~هن،زا

ايرد رانك مدموا اهنت نم نتسه هگيد ياج االنهي انوا هتبلا اجنيا مدموا اه هچب .+اب



ناهآ ~.

يچ؟ +وت

ناه؟ ~

مشلا؟ يايب ربخ يب هك هداتفا يقافتا ؟ ينكيم راكيچ اجنيا وت مگيم +

مسانشيمن ور يسك نيردآ و ايدرب زجب منك، ضرع هچ هك ماتسود هتبلا . مدموا ماتسود اب منم شتسار .~هن

؟ يسانشيم ور نيردآ +

تفگ و درك مخا :

؟ شيسانشيم ~هرآ،وت

هماسرآ يميمص قيفر اباب .+هرآ

هيك؟ ماسرآ ~

هثدحم شاداد +.

يشب يميمص ارسپ اب دايز دايمن مشوخ ~.

متشادن نداد يارب يباوج ، نيياپ متخادنا ومرس .

ميش راوس يروتوم قياق ميرب .~ايب

متفگ و مدرك دنلب ور مرس قوذ :اب

هزيچ طقف ! يروتوم قياق نوج ...+خآ

يچ؟ ~

متفگ و مدنوراخ ومرس :

؟ وشيگدننار يدلب +

تفگ و ديدنخ :

ما يروتوم قياق ناطلس نم مقشع ~.

وهي هدب يروتوم قياق هنود هي تفگ دوب شلوئسم هك هرسپ هب نيدار . ميتفر اه يروتوم قياق تمس مهاب و مدز يدنخبل

متمس تشگرب نيدار و داد ورانيمه مه هرسپ مهكاله. هنود .

شوپب كالهور نيا و رايب رد ور تلا .~ش

ديشوپ شدوخ مه ور شيكي و داد نم هب ور شيكي و تفرگ تاجن هقيلج اتود هرسپ زا .دعب مدرك لمع ش هتفگ قبط منم .



باال هدب وتراولش زا مكي و رايب رد وتاشفك ~.

تشپ منم و تسشن روتوم يور دادباال. وشراولش زا يمكي و دروآ رد وشاشفك مشدوخ . مدرك لمع ش هتفگ قبط مزاب

دوبن يا هراچ يلو مديشكيم تلا جخ مكي منك. هقلح شرمك رود وماتسد مدش روبجم متفين هكنيا يارب . شرس .

يا؟ هدامآ ~

ميرب نزب .+هرآ

لحاس زا ابيرقت . مديشكيم اروه و غيج طقف ناجيه تدش زا منم و دركيم رتشيب و رتشيب ور شتعرس ، تكرح هب درك عورش

تفگ نيدار هك ميدوب هدش رود :

ايرد نيا هزادنا مراد تتسود !

مداد باوج . تفگ يچ مديمهف يلو مونشب بوخ يليخ وشادص متسنوتيمن ، دمويم وداب ميدوب يقياق روتوم راوس نوچ :

ايند نيا هزادنا مراد تتسود منم +!

مشب تندز فرح نوا يادف ~.

مقشع هنكنادخ +.

؟ ينوخب يدلب يزيچ يگنهآ اي رعش ~

مدلب هك .+هرآ

مينك حلا مهاب نوخب ~.

دش گنهامه ماهاب مشدوخ هك ندنوخ هب مدرك عورش قوش و قوذ :اب

ايرد ايرد، ايرد، "

لد نيا هدش قشاع

ايرد ايرد، ايرد،

لحاس من يوب

وت ينيرتابيز

درابيم هك ناراب

تبلق وگب ناناج

دراد ارم "حلا

ايرد ، هداز كلم اضر ))



هثدحم •~•~

هريگب سكع مزا ايرد رانك ات ماسرآ هب مداد وميشوگ .

ريگب بوخ تس .~هيژ

زادنب سكع وت طقف مريگيم بوخ تس .•نمژ

دش ثعاب هك دز گنز يك منوديمن . دروخ گنز شتسد وت يشوگ ، هزادنب سكع دايب .ات متفرگ تس هيژ مه داد،نم نوكت رس

؟ هنزب گنز دياب ارچ ايدرب اباب ؟هن سايدرب هنكن هنك. مخا

؟ يدروآ اجك زا ونيا هرامش ~

ويك؟ •ك..

دوب نينزان ، تفرگ متمس هب ويشوگ .

دز گنز مهب شدوخ راب نيلوا •.

؟ يدرك ويس وشرامش ارچ ~وت

تفگ شدوخ •.

نيدرك طلغ ووت نوا ~.

؟ يشيم يبصع ارچ •

يرب رژه مباصعا ور ياوخيم يلو ، دايمن مشوخ شزا هگيد هك ينوديم ~.

منكيم شك بال تمشچ يولج اجنيمه النم صا هشاب •.

يچ؟ ينك بنآالك ادعب ~هگا

منكيمن ور راك نيا شابن نارگن •.

يكوا ~.

مدرك وربالك نينزان و متفر .

نك كاپ وشرامش .~حاال

هشيم .•هن،المز

متفگ هك نيمه هشاب تيشوگ يوت شرامش ماوخيمن ~.

درك كاپ ور نينزان هرامش و ديشك متسد زا ويشوگ .

مريگب سكع تزا ماوخيم ورب .~حاالمه

.هب ميتفرگ سكع مهاب يگمه مشرخآ . نوا زا منم ، تخادنا سكع مزا مه ماسرآ ، متفرگ ومق عال دروم تس وژ متفر بقع



هنكيم وملك تسوپ همهفب هگا ارهز يلو . تشذگ شوخ يليخ . ميدش راوس قياق ميتفر نيردآ داهنشيپ !

................................

دوبن راگنا يلو هشاب هنوخ ارهز متشاد راظتنا . مداد ومل لبم ور متخادنا ومدوخ منم دش. ولو اج هي سكره ، ميدش يوال دراو

تفگ نيردآ . ايرد هتفر اهنت دياش ،:

؟ ندب يزيچ ياچ، ، يتبرش هي ناوخيمن ارتخد -

داد باوج ارتخد زا يكي :

نينك تسرد يزيچ هي نوتدوخ هساو نيرب نوتدوخ ""

تفگ دوب، هرتخد شاداد منك ركف هك ارسپ زا يكي :

؟ هدب ياچ تسين يسك ، هديمن تيمها ال صا هك نم رهاوخ ""

تفگ هرسپ ، تفگن يزيچ يسك :

؟ تسين يسك اعقاو ""

داد باوج شرهاوخ :

نك تسرد ورب تدوخ هك، ميتسين تاباب ركون "."

تفگ نيردآ :

ميتساوخن ال .-صا

ندرك دييات ور شفرح مه ارسپ زا اتدنچ .

متفگ .نم هدموا ارهز منك ،ركف دروخ رد گنز دعب هقيقد :هد

سارهز منك منك،ركف زاب ور رد مريم .•نم

هزادنا دوب هدش مامشچ بجعت تدش .زا ندش دراو نيدار هارمه ارهز و مدرك زاب ور .رد متفر رد تمس وهب مدش دنلب

؟ هنكيم راكيچ اجنيا نيدار هخآ ! يكبلن

ايدرب •~•~

راك يچ اجنيا هثدحم هخآ مدز، مهوت اباب ؟هن تساجنيا هثدحم هگم هنك. زاب ور رد هريم تفگ هك مدينش ور هثدحم يادص

؟ هراد

؟ هثدحم دوب. هداسياو نوشرانك مه هثدحم . ندرك سالم دنلب و ندش يوال دراو مه تسد وت تسد ارهز و نيدار دشو زاب رد

روضح هجوتم زونه . مدزن مهوت سپ ! هيتخبدب بجع ؟ هشاب اجنوا دياب هرتخد نيا مريم اجره ارچ ؟ هنكيم راكيچ اجنيا نيا

دوب هدشن .نم



تفگ و مولج دموا نيردآ :

منك تانشآ هثدحم و ماسرآ اب ميرب وشاپ وشاپ -.

؟ هثدحم +

افرح نيا و هشب تسود تاهاب هك تسين ييانوا زا نيا هشاب تساوح طقف .-هرآ

تسين انوا زا مردقچ واال .هرآ

ههههههگيد وشاپ .-ِد

؟ يشيم يبصع ارچ اباب هشاب +

!نيا نتفرگيم يفلس نتشاد . ميتفر دوب هداسياو هرسپ هي شرانك هك هثدحم تمس . مدش دنلب و ديشك ومتسد ، دادن يباوج

سهك هثدحم شاداد هرسپ نومه ،نيا منيبب اسياو هيك؟ هگيد

تفگ نيردآ هك ميداسياو نوشولج :

؟ نيشكب تسد نوتايزاب يفلس زا نياوخيمن امش -

تفگ هثدحم :

ِتقو عفال ...•هن

تفگ هرسپ . هنيبب اجنيا ونم هكاالن تشادن راظتنا راگنا . ديسام شنهد وت فرح نم نديد :اب

نيردآ ~...

تفگ و شفرح طسو ديرپ نيردآ :

منوشيا . هدنب يميدق قيفر مه نوشيا نتسه ماسرآ . هدنب يميدق قيفر نتسه ايدرب منك، يفرعم متساوخيم اقافتا -هرآ

نم هتشادن رهاوخ ياج هتبلا و ماسرآ رهاوخ نتسه مناخ هثدحم .

تفگ يدج و تسنودن زياج ور نديدنخ هگيد راگنا . ميدركيم شهاگن سيف ركوپ مه وام نديدنخ هب درك عورش هثدحم :

ميسانشيم ور هگيدمه ام نوچ ينك، انشآ مه وراب ام هگب تساوخيمن ال صا ماسرآ ناج نيردآ •.

دش؟ ميدوسح ارچ النم صا هيچ؟ها هگيد ناج ، دموين مشوخ ناج نيردآ هملك الزا صا

؟ اعقاو ؟! نيسانشيم -

هك هينومه نوشيا ...~هرآ

تفگ يبصع ال ماك و شفرح طسو ديرپ هثدحم :

ايدرب نم !االمن نزن يرسوت هگيد وت مدروخ يه وگ* هي مدوب هدش يياوه هي هدن.نم همادا هگيد اشهاوخ ماسرآ هگيد هسب •

مامت ، مسانشيم يس ال كمه و تسود ناونع هب !ور

ارتخد ي همه هك ينم هب تسنوت يروجچ رتخد ؟هي هخآ يروجچ ؟ رتخد يس؟نم؟هي ال كمه ؟ تسود . سارت يوت تفر و



هگم ؟وت هگب يچ يتشاد راظتنا ؟( متسانشيم يس ال كمه و تسود ناونع هب طقف هگب منك نوشهاگن هيناث اتهي نريميم

دنبب سپ ) متسين يا هراك ؟) يشراكيچ )

تفگ دزو شمرف شوخ ياهوم هب يگنچ ماسرآ :

ميريم بشما .~ام

وگب يزيچ هي وت اللق ايدرب ؟ هدشيچ ماسرآ ؟ هربخ هچ اجنيا ال ؟صا اجك -.

ديسرپ . مدش وربور نيدار واب متشگرب . مرپب اج زا رتم شيش دش ثعاب هك تفرگ رارق منوش يور يتسد ، منزب فرح مايب :ات

نيدرك تولخ اجنيا نيگيم يچ "."

هدروخ شوم ونوش نوبز راگنا . هملك هي يتح نگيمن يزيچ ال صا هك .-انيا

هدوب سوه هديمهف هراد،امااالن سح ايدرب هب دركيم ركف هثدحم بقال طقف ، هدشن يچيه ¥.

مديد ور ادص بحاص و متشگرب .

تشاد لنش هي طقف دوب هديشوپن يرسور ، يبآ يامشچ و دنولب ياهوم ، مدوخ نسوسلا مه رتخد .هي

امش؟ ~

هثدحم تسود يدمحا اديآ ، ماديآ .¥نم

هتفگ ارهز هب طقف مدركيم ركف .حاالنم نگيم نوشباف قيفر هب ور يچ همه ارتخد نگيم .

دايب نك شادص ورب امش ، نارهت ميريم هثدحم االننمو يلو . مسانشيمن ~.

هيچ؟ نوتاهراك نيا ينعم ؟ نيرايم رد يزاب هچب ارچ ¥

شارسپ تسود اب هدرگب شاتسود اب دياب ، امنيس پاش، يفاك . ترفاسم هنك،هرب ينووج دياب االن هثدحم ، هنوشيا اب قح +

هنك يوريپ تتاروتسد وزا هنومب هنوخ وت هكنيا هن هدرگب .

؟ شارسپ تسود -

هثدحم نك !حالمل هنكب دب ركف شرهاوخ عجار داوخيم ،حاال مداد يتوس روجدب نيا يولج هوا .هوا

زاين نم ييامنهار هب هگا يلو منكيم شييامنهار طقف .نم هريگب ميمصت شيگدنز هساو داوخب هك هديسر ينس هب شدوخ ~

مزادنيمن شور هب مه فت يتح نم هدموا شيپ يلكشم هگب دايب ادرف هگا طقف تسين يلكشم ، هشيم تيذا و هرادن .

مينك كرت ور اجنوا ميتسنود زياج نيدار و اديآ .نمو

تفگ نيدار هنك. مورآ ور رسپ نيا دياب يروجچ هنوديم نيردآ :

؟ يدزيم وفرح نوا ششاداد يولج دياب امتح ؟ ساجنوا ششاداد يديدن ؟ارچ يروك ""

مرادن ويكشيه ي هلصوح نك ملو +.



مدز لز دندوب هتخادنا يهايس رداچ شور هك ينومسآ .هب طايح يوت متفر تعرس .اب

وملد فرح هراذيمن يتنعل رورغ ؟نيا مدش هتسباو ال .صا مدش هتسباو شهب هك هيرتخد اهنت نوا ! هراد قرف همه اب رتخد نوا

منزب ..!

هثدحم •~•~

تاناحتما ناياپ دعب، هام ((كي

هگيد ، مدنوخيم سرد متشاد يچ لثم ميتشگرب مشلا زا هك يتقو .زا منوخب ركش زامن داوخيم ملد هك ملا حشوخ ردقنا

ملا حشوخ مزاب يلو ميتسه نوتسبات طساوا هكنيا ،اب ديسر ام نوتسبات هرخ .بال ندش هتسخ اه هچب ي همه هتبلا مدش هتسخ .

پاش يفاك ميتفر ارهز داهنشيپ .هب

هفاك ميدموا زوم.ثمال ريش ارهز و مداد شرافس وسرپسا ونم دموا نوسراگ . ميتسشن و ميدرك باختنا ور اه زيم زا يكي ،

هداد شرافس زوم ريش هدشاپ .نيا

؟ هربخ هچ اجنوا +

مديد ندوب هداسياو درگ هك ور يتيعمج و متشگرب درك. هراشا مرس تشپ .هب

هگيد هدش يربخ هي واال،الدب منوديمن •.

هدشيچ منيبب ميرب وشاپ وشاپ وشاپ +.

مناخ لوضف هشاب •.

ميدز رانك ور تيعمج و ميتفر ولج ، ميدش دنلب .

زجب ندز تسد هب ندرك عورش همه ، نديسوب ور هگيدمه لوا . ندوب طسو نوم هاگشناد رسپ ياه وجشناد زا يكي اب انمت

؟ هراد ندز تسد نديسوب گرمتب هخآ ! مامشپ نم!هوا

ديسرپ و تفرگ شولج ، دروآ رد شبيج زا ور هقلح ي هبعج و انمت يولج دز وناز هرسپ :دعب

؟ ينكيم جاودزا نم ""اب

؟ هشعضو هچ هگيد دوب!نيا نيمز يور مامشپ ونم ندز تسد هب ندرك عورش هيقب !زاب

ندز تسد هب مدرك عورش هك مدوب يسك اهنت ،نم تخير نوشامشپ همه داد، در باوج انمت !

ييامن نودند دنخبل انمت يلو دوب هدش خرس تينابصع تدش زا هرسپ ، ندركيم مهاگن بجعتم دشو بلج نم هب همه هجوت

تفگ :دزو

يمهفيم وملد حلا هك قحلا "."



؟ تماوخيمن تفگن رتدوز ؟ارچ شديسوب ارچ سپ ؟ هتساوخيمن ونيا انمت ينعي

تفگ و درك باطخ ونم داد اب هرسپ :

يدزد رهوش هكنيا اي ننك خيلا يكي نوا رس ونوش سرح ناوخيم ايضعب هدش، مك هنومز و رود نيا وت رهوش هك راگنا "

نم يلو هتخير رهش نيا يوت رتخد اترازه نوج، رتخد ؟هن مريگب ور يتاهد يوت مايم نم يدرك ركف ، هراچيب تخبدب هخآ ننك.

مدرك ومباختنا ."

تفگ يدنلب يادص ولج،اب دموا دزو رانك ور تيعمج ايدرب :

؟ يديمهف ينكيم نيهوت نم نز هب هشاب ترخآ عفد ~

نكن شوخ وتلد يدوخيب اباب ؟هن هنكيم ركف يروطنيا مه شبلق يوت اعقاو ؟ مشنز نم تفگ نوا نم؟ .نز

ينيگنس . ندوب نومدوخ هاگشناد ياهوجشناد زا همه هخآ . تخير نوشامشپ مزاب منك ركف ، ندرك هاگن ايدرب هب بجعت اب همه

نهد هب نهد ربخ نيا هرارق !حاال مدركن ركف شاجنيا هب ارچ ، تفر موربآ ياو . مدرك سح مدوخ يور ور ارتخد يبصع هاگن

مش تخبدب ، هشب .

تفگ ايدرب هب هرسپ :

هرايم رد يزاب هطيلس هراد يليخ هگيد نك، عمج ور تنز ورب اراك نيا ياجب "!"

تفگ و دوب افرح نيا رتزا سخت ايدرب :اما

ال !صا ينك تدوخ قشاع روز هب ور رتخد هي ياوخيم هك مفساتم تساو . منكب وراك نيا هك منيبيمن يهَجَوُم يليخ ليلد ~

مروخب مه فسات سح ديابن هك يتيمها يب مارب ردقنا .

تفگ لبق رتزا يبصع هرسپ :

نودب وتدوخ "."دح

تفگ يكرتسيه دنخبل اب ايدرب :

منك ثحب تاهاب ماوخب هك منيبيمن يدح رد ور .~وت

راوس و ميدش جراخ هفاك .زا شدوخ لا بند دنوشك ونم و تفرگ ومتسد هدب، ندز فرح ي هزاجا هرسپ هب هكنيا نودب و

ميداتفا هار داباجكان تمس دزوهب تراتسا . ميدش نيشام .

مديسرپ و ايرد هب مدز ولد دوب.اما يبصع يليخ نوچ مديسرتيم شتلا ح نيا :زا

؟ ينك اوعد شاهاب يتساوخيم ؟ارچ يدز وفرح نوا ارچ •

هنك؟ نيهوت تهب هداتفا ليف غامد وزا هديسر نارود هب هزات رسپ هي مراذب يتشاد راظتنا ~

ندوب نوم يهاگشناد مه نوشمه هك رسپ ورتخد همه نوا يولج منوا ؟ متنز يتفگ شهب ارچ مگيم .•هن،نم

تفگ نيم ود درك.دعب هاگن مهب و لغب دز هداج يوت :

مريگيمن ور وت هك نم هنرگو ، هرادرب ترس زا تسد ات متفگيم ونيا دياب ~.



همهفب ماسرآ .هگا هتفر نوم وربآ هك هنيا هيضق يلو ، يشاب مرهوش ماوخيمن منم •...

تفگ و مفرح طسو ديرپ :

مسرح شمه تراك نيا اب ؟ارچ يسرتيم شزا ردقنا ،ارچ هتشاداد طقف ! تسين هك ترهوش ، تسين هك تاباب ! سرتن شزا ~

؟ يديم

تفگ هك دش كشا رپ مامشچ :

؟ يدرك ضغب ارچ ~

وت يتح همهفيمن ونم حلا سكچيه . نزن فرح يبصع ماهاب هگيد •.

؟ دايب رد تكشا دش ثعاب فرح هكابهي يراد حيلا هچ هگم ~

يزيچ مزا افطل . مدشن خيلا مزونه .اما ارهز زجب مگب يسك هب متسنوتن .حاتاال هدروآ درد هب ومبلق هگيد منيس وت زار •نيا

ايدرب سرپن .

يش خيلا لقادح هك وگب ور تزار افطل مه .~وت

؟ يگب يسك هب يرن مولعم اجك منك؟زا دامتعا تهب يروجچ •

تفگ دزيم جوم شوت يتحاران هك ييادص دش.اب تحاران مفرح نيا اب راگنا :

وگن يزيچ مگيم هيقب هب ينكيم سح و يرادن دامتعا مهب هگا سپ هشاب ~.

زجب هگيد يكي لقادح هك مگب شهب هرتهب . هگيمن يسك هب وملد فرح و هكاپ شلد مدرك سح شفرح نيا اب ارچ منوديمن

هنودب ور هيضق نيا ارهز و ماسرآ و يياد ونز يياد .

مدرك هاگن شباذج خر مين .هب

نك هاگن ونم •.

متفگ هك درك مهاگن يلا وس و مفرط دنودرگرب وشرس :

منكيم دامتعا تهب مراد وگن، يسك هب مگيم هك ور ييانيا منكيم شهاوخ تزا ، ايدرب نيبب •.

مداد همادا هك داد نوكت :رس

مدنوم هدنز نم يلو ندش توف مردام و ردپ هك ميدرك ديدش فداصت هي شيپ سلا راهچ مداوناخ و .•نم

شلقادح يلو دوب سملا هدجيه نم نوچ تفگ هشيمن مه يتسرپرس هتبلا درك لوبق ور ميتسرپرس ميياد ارجام نوا زا دعب

مدنوم يمن اهنت هك دوب .نيا

مداد همادا و مدرك كاپ ور مكشا يشملا هشوگ :اب

يليخ ! نشابن ترانك هگيد تردام و تردپ هكنيا ؟؟ هراد يدرد هچ ينوديم ! كرحتم ي هدرم ! مدرم دعب هب عقوم نوا زا •نم

يزور ! يدرم هشيمه يارب هگيد هرب اباب و يشاب رتخد ، تسين ندب زا حور ندش ادج طقف گرم ! هنكن يسك بيصن ادخ ، هتخس



ماسرآ ! منكيم شلمحت مراد هلا سراهچ !!!! گگگرم ينعي ينك هنوش وتاهوم تدوخ تنامام ياجب يلو يشب راديب هك

مشاب رهاوخ نيرتهب شارب مداد لوق منم ، هدرك تبحم مهب ردارب هي هزادنا يلو همييادرسپ .

ينك شومارف ور هتشذگ دياب وت يلو ، ممهفيمن وتلا .~ح

متفگ و متشاذگ ماشوگ يور وماه تسد :

يلك !!! منوتيمن منك شومارف ور هتشذگ منوتيمن نم ايدرب مدش هتسخ ادخب ، يدوخيب ياه تحيصن مزاب ، يراركت يافرح مزاب •

هك يياسك ينوتيم يروجچ ال ،صا هشيمن يلو مدرك راك شور 18 ور ندوب تايند ي همه و يدرك يگدنز نوشاهاب سلا

دينك كرد دينوتيمن هگا لقادح دينك كرد مكي ؟!اباب ينك لمحت ور محر يب يايند نيا درد ينوتيم يروجچ ينك، شومارف

يكي ؟هگا هشاب هتشاد لمحت هنوتيم ردقچ هگم مدآ هي هخآ ، رتشيب هن مراد تيفرظ يدح اتهي ممدآ منم دينكن تحيصن ردقنا

صالحور نيا نم يلو هتح صال هب نگيم همه ؟ يشيمن يبصع نكن ور فالنراك نكب ور فالنراك هگب و هدب ريگ تدوخ هب دايب

ممممنوتيمن منك شومارف ور هتشذگ ماوخيمن منك يگدنز ميلا يخ ياباب نامام اب ماوخيم !نم ماوخيمن …

تفگ ايدرب . مدش خيلا هرخ بال مدوب رپ اعقاو ، متفگيم هيرگ وراب مافرح نيا مامت :

سرح شزرا ايند ،نيا روخن سرح تقوچيه يلو ، تسين يلكشم ينك يگدنز تردام و ردپ اب تلا يخ وت ياوخيم هگا هشاب ~

نكن رت تفارطا يامدآ رطاخب وتامشچ نوا ! هرادن ندروخ .

هيرگ ريس لد هي هك ماوخيم ور لغب هي طقف منك.االن تيذا هيقب رطاخب ومدوخ ديابن ،نم تفگيم تسار دياش ، متفگن يزيچ

مدشن خيلا لماك مزونه منك، .

درك زاب ور نم تمس دشورد هدايپ ، دنوخ مامشچ زا ومفرح راگنا .

وش هدايپ ~.

هك دنچره نتفرگ سكع هساو دوب يبوخ ياج يلو دوب يكاخ اجنيا . تفرگ ومتسد و تسب ور رد هك مدش هدايپ فرح نودب

ميريگب سكع مياوخيمن .ام

ترپ ومدوخ هتساوخ ادخ .زا شلغب مرب درك هراشا و درك زاب وشاتسد . ندشيم در يروطنيمه اه نيشام ، ميتفر رت رانك مكي

نم فيحن ندب دش. هيرگ هب ليدبت ماه قه قه و شنيس هب مدنوبسچ ومرس درك، هقلح مندب رود وشاتسد . شلغب وت مدرك

ونم دركيم يروبص هك دوب نيا شيبوخ . دركيم داجيا ور يا هناقشاع ياضف و دوب هدش شمگ یشزرو و هنودرم ندب يوت

منك هيرگ و منك ولد درد شاهاب تسود هي ناونع هب متسنوتيم .

مداتفا ارهز فرح !داي هيعقاو قيفر و مدمه هي نوا ؟هن دوب هداس تسود هي مارب ايدرب :

تسين مهم شتيسنج ، همهم شسنج هك يردق هب قيفر ""

مديسر شفرح االنهب يلو مدرك يم هرخسم وشفرح نيا بقال نم هتبلا . سارهز اب .هرآ،قح

مداتسرف مينيب هب ور شنت رطع و مدرك شومارف ور ريخا تاقافتا و ويخلا ركف مامت هقيقد دنچ يارب ...

ايدرب •~•~

رتخد هب هسرب هچ ينكيمن لغب مترهاوخ يتح ؟وت تلغب دايب يتفگ ارچ قمحا هخآ . مدش خهلا رسپ دوز يليخ منك ركف

مزاب ولد تسد ردقنا ارچ منوديمن ! هبيرغ .



رتخد نيرت زاب رسپ و نيرت تخبشوخ هثدحم مدركيم ركف متسنوديمن ور هيضق يتقو مدوخ دوب،نم تخس شرواب يلو

هدوبان نورد زا هشن هجوتم يسك ات هدرك مياق شاه هدنخ باقن تشپ ور درد همه نيا سپ . تسايند !

حا نوريب ديرپ منهد "نز"زا هملك هي ؟نم هنودب وشدح روات نوا منك شترپ نم! لغب وت منوا ، دركيم هيرگ راهب ربا لثم تشاد

هربخ هچ هدرك ركف نيا .ال

راك رتخد كي نداد يزاب .ايآ هشيم هتسباو هراد منكيم ساسحا هنك، شومارف ونم هنوتب دياش مشب رود شزا تدم هي هگا

هن اعطق ؟ تسيبوخ .

هرت هاتوك مزا تناس هد دودح هثدحم ينعي دوب مك نوم الفدق تخا درك. دنلب وشرس وديشك ندرك هيرگ زا تسد هرخ .بال

يدرك ميهارمه و يداد شوگ مافرح هب هناردارب هك يسرم •.

هدشن خهلا رتخد هديم نوشن نيا و درك هدافتسا ردارب اوژه زا هك ركشورادخ بخ ؟ هناردارب .

مدروآ رد مراولش بيج يوت زا وميشوگ و متفگ " يمنكيم شهاوخ ".

؟ ينك راكيچ ياوخيم •

منك يروتسا و ميريگب نفخ يفلس .~هي

تفگ و موزاب هب دز مكحم :

يريگب سكع يرادن قح روعشيب •.

اه هدش نيگنس ~.

تيبرت يب هع هع .•هع

؟ يفرحنم ردقنا ارچ ~وت

يتيبرت يب ،وت متسين فرحنم .•نم

هدوب شتسد نم روظنم و هفرحنم هنك رواب داوخيمن زونه ، ابجع ~.

؟ هدش نيگنس متسد يگيم هك مدز ور وت يك •نم

االن نيمه ~.

تمتشك يزادنب سكع •.

هشاب ~.

تسين اهربخ نيا زا دعب يرس يلو مدش سكع لا يخيب هگيد ...



~•Ava_Angelina•~

يا هداس ردقچ وت هلا خرسپ .خآ هدرك ريگ هرتخد شيپ روجدب شولگ نيدار هكنيا لثم !

يور تشاذگ ور دوب شتسد وت هك يتكاپ دشو دراو نامرآ . متفگ وت" و"ايب مدموا رد ويخلا ركف زا هك دروخ رد هب يا هقت

تفگ و مزيم :

ميتفرگ شيپ هقيقد تسيب نيمه ور تسه تكاپ نيا لخاد هك يياه سكع . مناخ .-سالم

؟ هشابن پاشوتوف هك مولعم اجك ؟زا ايدرب لغب يوت هرتخد . مدرك هاگن ور شلخاد ياه سكع و مدرك زاب ور تكاپ

؟ يدرك نوشبيقعت +

.-هلب

يرب ينوتيم مرادن تاهاب يراك ،عفال يداد طاالع هك نونمم هشاب +.

ناوخيم ومه رطاخ روجدب هكنيا لثم مه .انيا مدرك نوش هاگن و متشادرب وراسكع هرابود دش. جراخ قاتا وزا داد نوكت ،رس

ندنوخ روك !اما

نشاب مهاب ديابن ،انيا مشكب هشقن هي دياب .

مداد جيسم نيدار وهب متشادرب وميشوگ :

انيلجنآ . متسرفيم تساو هك يسردآ نيا هب ايب عيرس ""

درك يهجوت يب مهب زاب مگب،هگا شهب مدآ لثم ماوخيم لوا زيم. يور متشاذگ ور يشوگ و مداتسرف شساو مه سردآ

منك يلمع مشكيم هك ور يا هشقن مروبجم .

دوب هتشون نيدار دش. نشور ش هحفص دشو دنلب ميشوگ گنيد يادص :

؟ مايب ارچ ""

مداد باوج و مدرك زاب ور لفق هنك! ثحب نم اب داوخيم هكنيا لثم :

هتدوخ اب باختنا .حاال هشيم مومت تدوخ ررض هب هكنيا ،و يمهفيمن ور ازيچ يليخ ياين "."هگا

مدروخ شزا يمك و متشادرب ور موهق و متشاذگ زيم يور ويشوگ .

دايب دياب هك هدموا لقع هب شدوخ منك ركف دوب، هدموين مساو نيدار فرط زا يباوج يلو دوب هتشذگ هقيقد .هد

تفگ دشو دراو نامرآ هرابود وت". "ايب متفگ دنلب هك دروخ رد هب يا :هقت

نراد راك امش اب ندموا يياقآ .-هي

وت دايب وگب +.

تفگ دشو قاتا دراو نيدار ، نوريب تفر هكنيا ضحم .هب نوريب تفر و تفگ " يمشچ ":



شيريس ؟ارچ يراد نم راك هب راكيچ هگيد ، يدرك اديپ هك وتدوخ ردام و ،ردپ يديمهف هك ور تيگدنز اوآ؟زار ياوخيم يچ ~

؟ يريم ناريا زا .يك يشابن ممشچ ولج هگيد يش مگ ماوخيم تزا ؟ يدش نم يگدنز

نم امراهچ ، يتفگيم نم هب دياب يتسنوديم ور زيچ همه هك وت اموس ، مدرك اديپ ور ميعقاو ردام و ردپ هرآ امود +واالسالم،

مريم داوخب ملد تقوره .

مونشب مرادن مه يا ،عالهق متسنوديمن ور يزيچ .~نم

يگيم غورد بسا لثم +.

يدنوشك ونم هك يگب يتساوخيم يچ منك. ثحب تاهاب ماوخب هك يتسين مهم مساو هتبلا . تدابآ دج تفه و يتدوخ بسا ~

؟ اجنيا

متفگ و مدرك موربور يلدنص هب هراشا متسد :اب

نيشب امرفب +.

مدادن تيمها يلو ديرابيم شامشچ زا تينابصع . تسشن و ديشك بقع ور يلدنص سرح .اب

مونشيم بخ ~.

ور؟ يچ +

منك؟ شرت رخ راذب هرخ نيا يتفگ ؟اي يدرك تدوخ هرخسم ونم ~

مگب متساوخيم ، اثحب نيا لا يخيب منك! شرت رخ راذب متفگ +...

تفگ شيگشيمه يزاب هنوويد واب مفرح طسو ديرپ :

؟ منومن اهنت لقادح هك رتخد ابهي مرب يگب يتساوخيم ~

ما هنوويد ممدوخ ؟ مدروآ وشمسا ارچ ال ؟صا شتسد زا هشكيم يچ ارهز ! سنوويد اعقاو .نيا

تفگ هك شهب مدوب هدز لز سيف ركوپ :

؟ يديدن باذج هيچ؟ ~

؟ مفرح طسو يرپيم ،ارچ يباسح درم هخآ . مديدن وت يگنخ هب يلو ، مديد +

تفگ يسخت :اب

متشاد تسود ~.

مگب متساوخيم ؟ ينك تنايخ شهب يتساوخيم هگم ال .صا يدركيم وشركف هك هيزيچ سكعرب مگب ماوخيم هك يزيچ +نيا

ينك شومارف ور ارهز هرتهب .

تفگ و تخادنا مهب يزيمآ رخسمت هاگن :

هدرك ريگ تولگ يدوب هتفگن ~!



ينك شلو هك هشدوخ عفن هب مگيم تهب مراد طقف ؟ هراد يطبر هچ ال صا اباب .+يك؟نم؟هن

يچ؟ منكن شلو ~

هشب تيذا هرتخد متساوخيمن مه يفرط هي ،زا مريگب ماقتنا ماوخيم مگب شهب متساوخيمن .

يتحار هك روطره تسين مهم مارب +.

دز داد و زيم يور ديبوك مكحم وشتسد :

؟ اجنيا يدنوشك ونم تعاس ود ارچ ، يگب مهب نفلت تشپ زا يتسنوتيم هك ونيا ~

ندب گنر رييغت هيناث هي وت دوب نوش لدم كال .انيا

مداد باوج دنلب شدوخ لثم :

هتدوخ لكشم ، يتفرگن مهم وت .اما مگب تهب يروضح متسنود المز ونم همهم عوضوم .نيا تساوخيم ملد نوچ +.

تفگ دشو لخاد نارگن ي هرهچ اب نامرآ دشو زاب رد نوم دنلب ياهادص :زا

درك؟ نوت تيذا ؟ داتفا نوتساو يقافتا مناخ -

داد باوج نامرآ هبور نيدار :

تقو هي يشيم هچولك ! هچولآ شابن هچلوضف ، هرادن يطبر وت .~هب

دندزن يفرح نوش مودك چيه ، مدرك دنلب توكس يانعم هب ومتسد ، هنزب فرح نامرآ .ات

نوريب ،ورب تسين يزيچ نامرآ .+هن

دش جراخ قاتا وزا تفگ بل "ريز يمشچ ".

هيك؟ ناخ لوضف نوا ~

؟ يگيم ور +يك

؟ هنكيم يلوضف ردقنا هك هتراكيچ هگم . مگيم ور نامرآ هرسپ نومه ، يدوبن جيگ ردقنا هك وت ~اوآ

؟ ينكيم مباوج لا وس هك ينم ي هراكيچ وت ميسرپب هرتهب +

؟ يدرك شومارف دوز ردقنا ينعي متلا خرسپ !نم يتفرگ رميازلآ هام شيش نيا وت هكنيا لثم ~

ينم نمشد طقف ، يرادن نم اب يتبسن چيه دنچ؟وت وليك خهلا رسپ +.

يب ردقنا ! مدش تلتق كيرش هك ينم ، مدركيم تبقارم تزا تيگدنز لك وت هك ينم ؟ مدش تنمشد يك نم تقو نوا ناهآ ~

هرادن كمن هك يتسد هنكشب ؟ ييافو .

هگيد درك، ميضوع و درك دب ماهاب ايند . مدرك قرف نومسآ ات نيمز ! تسين يلبق ،نم ينيبيم يراد هك ينم !هرآ هنكشب +هرآ



دايمن ممشچ هب نارگيد ياه يبوخ !

مفساتم تساو اعقاو ~.

كرد "هب متفگ دنلب . ديبوك ور دشورد جراخ قاتا دشوزا دنلب !"

هرصقم شدوخ هتفيب ارهز يارب يقافتا !حاال دوبن مهم مارب ال !صا

مديشك رس لماك و متشادرب ور موهق .

ديشاب مرظتنم منك.هرآ نوش دوبان منوتب ات منومب ناريا يوت هام نيدنچ دياب لقادح ...

هثدحم •~•~

مديشك ماه بل يور و متشادرب ور مگنر يهبلگ .رژ هشيم ليمكت يچمه هگيد منزب رژمه .نيا

منك فقوت دش ثعاب نامام يادص هك مدوب يدورو رد يولج . مدموا نيياپ اه هلپ وزا متشادرب ور مفيك .

؟ يريم اجك ""

نوريب مريم ماتسود .•اب

ربب؟ مسا ""

هگيد هنانح و ارهز •.

؟ يدرگيمرب ""يك

تعاس ما٩• هنوخ .

ريگب رايخ وليك ود يتشگرب طقف هشاب "."

ظفادخ .عفال هشاب •.

ور تومير ات مدرك زاب ور دروبشاد مدز.رد تراتسا و مدش نيشام راوس . مدش جراخ هنوخ وزا مدرك ماپ مه مگنر مرك ينوتك

؟ نوريب مرب يروجچ تومير نودب حاال اباب .يا دوبن يلو مرادرب

دشو زاب دش.رد ترپ يشوگ الزا ماك مساوح رد ندش زاب اب اما هرايب مساو مگب منزب گنز نامام اتهب متشادرب ور ميشوگ

هرب؟ بقع هدند داوخيم يك حاال ياو دش. نايامن رد يولج ماسرآ نيشام

لا دپ يور وماپ منم دز. ور بقع هدند دشو ركوپ . مداد نوكت هن ينعم هب ومرس نم يلو داد نوكت بقع ورب ينعم هب وشتسد

مدش جراخ گنيكراپ وزا مداد راشف .زاگ

نرايب نيشام ننوتيمن هك نداشگ ردقنا . نوشلا بند مرب دياب نم ارچ منوديمن .

..................................



تفگ رخسمت اب ارهز :

هرب ور برسااليي هنوتيمن هشيم شوماخ نيشام ،االن نيبب ور اجنيا هنانح +.

تفگ هدنخ اب مه هنانح :

دايب رب شسپ زا هنوتيمن هدننار مناخ هگيد .~هرآ

مداد باوج هناعطاق و مكحم :

دينك حلا هك مريم يروج ؟االنهي دينكيم يدوسح ارچ باال ديرب ونيا دينوتيمن هك امش •.

مرب دياب مدنبب ور انيا نهد منوتب هكنيا يارب لقادح ، مرادن يا هراچ يلو دوب راويد لثم بلاالهغ جهن كراپ برسااليي .

دشباال ترپ نيشام و مداد راشف زاگ يور رخآ ات وماپ .

؟ نوميدن نتشك ~هب

ماه هدننار كت نم هشاب تحار تلا يخ ،وت مريخن •.

هنوريم بوخ مردقچ شمع نوج !+هرآ

منوريم بوخ ممع نوج .•هرآ

هك ميدزيم فرح هاگشناد دروم ورد ميدزيم مدق . ميتفر كراپ يدورو تمس ييات هس و ميدش هدايپ و مدرك كراپ ور نيشام

تفگ ارهز :

يساكع هساو هبوخ شويو ، دينيبب ور اجنوا +.

ريگب سكع هي مزا ايب ارهز . هبوخ .~هرآ

هتسرفب ور اسكع ي همه بش رخآ ارهز دش رارق و ميتفرگ سكع نومات .هس

قلعم لپ هب ميديسر هك نيا ات ميتشگ يلك .

؟ قلعم لپ ميرب •

منكيمن تخادرپ ور شلوپ نم مگيم االن نيمه زا نم يلو هشاب ~.

نينچمه منم +.

وشلوپ مدوخ ، تخبدب ياه ؟ادگ نيديمن وشلوپ نيگيم امش تقو نوا ، مينزب تشگ هك نوريب ميدموا اه؟ هچب يچ ينعي •او

مديم .

هدب وشلوپ وت مييادگ ام نيرفآ +.

متفر اه هچب تمس و مديرخ تيلب .هسات مدروآ رد مفيك يوت زا ور متراك و متفگ يرادشك " شيا ".



باال ميرب نيايب •.

مينك طوقس هنكمم هظحل ره مدركيم ساسحا ، مدوب هتفرگ ناجيه و سرتسا باال. ميتفر ييات .هس

؟ ميريگب نفخ ياه سكع نيرضاح ~

"هرآ ميتفگ مه اب ارهز و ."نم

...................................

ميديدن ومه سهلا هس راگنا هك ميدز فرح ردقنا . ميدركيم تبحص يچمه عجار مه واب ميدوب ندز مدق لوغشم مزونه .

شملا اما مسرب انوا اتهب مدرك رتشيب ور متعرس . مدش دنلب و متسب ور .دنب شمدنبب ات مدش مخ هظحل دش،هي زاب مينوتك دنب

رانك متديشك يكي دشو رات اج همه هگيد ، دمويمن نوريب مادص داد. تسد مهب يگفخ سح دشو هديشك تشپ ...زا

ارهز •~•~

دش هديشك ثحب هكنيا ات ميدزيم فرح زيچ همه عجار .كال مدشن هثدحم دوبن هجوتم هك مدوب هتفرگ مرگ هنانح اب ردقنا

يقشاع و قشع تمس .

؟ يدش قشاع ~اتحاال

شتويك هفايق نوا ، مشيم جيگ مراد ؟ هدنخ شوخ و يكشم وم رسپ هي قشاع ؟ مدش قشاع دوب،نم ممدوخ لا وس نيا شتسار

دوب منيريش ياهايور يوت .

؟ منزيم تادص مراد هتعاس هس يياجك ~

ايهن مدش قشاع منوديمن دش. ترپ مساوح ديشخبب +.

تفگ و درك مهاگن درگ يامشچ :اب

ايهن يقشاع هك ينودن هشيم هگم ~.

هيچ؟ شمئ .عال منوديمن ادج +هرآ

لد ينوتيمن و يشيمن ريس شزا شينيبيم يتقو . هنوا شيپ تبلق يلو يشاب باوخ هگا يتح تنهذ هب دايم شمه ~

يياروج .هي ينوا ملا ينكيم ركف و يديمن يتيمها تفلا خم سنج هب هگيد . يشاب شرانك هگا يتح يشگنتلد هشيمه . ينكب ،



هشيم گنهامه شبلق متير اب تبلق !

نديد زج هرادن ينامرد چيه هك يراميب . مدوب تبمال قشع يراميب وهب متشاد ور اه يعالمئ همه اقيقد ،نم تفگيم تسار

قوشعم !

ايهن؟ يدش قشاع وگب ~حاال

هلب مگب دياب يداد هك يتاحيضوت هب هجوت .+اب

؟ هتقشاع منوا ؟ هيضار فرط ~

هيضار هگيم شامشچ يلو منوديمن +.

نيچب لگ ورب ودب ~.

؟ منيچب لگ ارچ +او!حاال

هگيد نيچب لگ ورب سپ ! يضار منوتداوناخ ، يضار نوا ، يضار .~وت

متفگ و مديدنخ :

ننوديمن مداوناخ . جاودزا هساو هدوز .+حاال

مه امش دش.حاال رخ نم قشاع مه هدازهاش بجعت مكلا دش.رد هدازهاش هي قشاع هك مدوب يرخ هي نم وگب،وگب نوشهب ~

منك جاودزا هدازهاش اب ماوخيم رخ نم ديشاب يضار .هگا

هدوز منكيم ساسحا زونه يلو مگب هك متيعقوم هي رظتنم ! روعشيب يتدوخ .+رخ

منك يخوش مكي متساوخ ، هدوز هك همولعم ~.

؟ يدش قشاع مه يچ؟وت .وت موهوا +

؟ روطچ ~

مسرپب منم متفگ يديسرپ نم زا ور لا وس نيا وت بخ +.

تفر ورف ركف ووت نيياپ تخادنا وشرس .

منك ضوع ور ثحب هرتهب سپ متسين يلوضف مدآ هك منم هگب، تساوخيمن مدياش هتبلا .

؟ ميروخب يزيچ هي ميرب هيچ ترظن +

مقفاوم .~هرآ

؟ كلومرام نيا تفر اجك ؟ هثدحم مه... وت هثدحم +

تفگن يزيچ هك نم هب منوديمن ~.



نيمز ريز هتفر هدش بآ راگنا يلو ميدزيم ادص ور شمسا و هطوحم نتشگ هب ميدرك عورش .

دز؟ شبيغ ارچ دوب، اجنيا شيپ هقيقد دنچ هكات ~نيا

هتفرگ ور مدوجو لك سرتسا ، منوتيمن ( هدن هار تلد هب دب اباب ؟(هن هشاب هداتفا يقافتا شساو هنكن درك، خي مندب !

اجنوا ميرب .ايب نيشام شيپ هتفر دياش ، منوديمن +.

باال مسفن و مرب هار منوتيمن مدرك سح هگيد هك ميدوب هدش كيدزن ابيرقت . ميدرك لا بند ور گنيكراپ هار ود اب نومودره

دموا مفرط هب هنانح هك مداسياو اجنومه . دايمن .

ميسريم ميراد هدنومن يزيچ ، شكب قيمع سفن .~هي

شاج رس دموا مسفن هگيد هك مديشك قيمع سفن مهرس تشپ .

؟ يبوخ ~

مرتهب +.

ميرب ايب سپ بخ ~.

عفدي متفيب هار متساوخ هك نيمه و مداد نوكت ...رس

ارهز •~•~

ديسرپ ينارگن اب هنانح . داسياو شپت زا مبلق رسپ اتدنچ ياوعد و رتخد هي غيج يادص :اب

؟ هيياهادص هچ هگيد !~انيا

دمويم ارسپ يادص طقف دشو عطق هرتخد غيج يادص هگيد .

ادص تمس ميرب ايب منوديمن +.

ود ميدموا هنانح نمو ات يلو ندركيم اوعد مهاب نتشاد رسپ اتدنچ دوب، تسرد مسدح ادص. لا بند ميتفر تشحو و سرت اب

ندنوم نوش رفن هس طقف ندرك رارف نوشرفن .

نك زاب وتامشچ هثدحم هثدحم ~.

متفگ ارسپ هبور . داتفا دوب هدش نيمز رب شقن هك هثدحم هب مهاگن :

؟ دزيم غيج شلبق ارچ ؟ هدش شوهيب نم تسود ؟ارچ هربخ هچ اجنيا +

داد باوج ارسپ زا يكي :

ميتفگ . ميدينش ور تساوخيم كمك و دركيم ونهلا دوب هتسب شنهد هك رتخد هي يادص يلو ميدزيم مدق مهاب ميتشاد -ام

هصخشم مه شيقب و ميديد ور نوويح اتود نوا و ادص لا بند ميدموا ، ننكيم شتيذا نراد و ندش شمحازم دياش .

تفگ وغيج غيج يادص اب هنانح :



تفر تسد زا متسود ! سنا رواژ نينزب گنز ~.

تفرگ ور سنا رواژ هرامش و دروآ رد شبيج وت زا ور شيشوگ عيرس ، دزيم فرح تشاد هك يرسپ نومه .

(عفال هگيد مهاگشيامزآ رتكد يتم ال سان . مداد ماجنا ور مدوب دلب هك هيلوا ياه كمك يرس وهي نيمز يور متسشن

تقو (االن يدب يفنم رناژي وت تساوخن يسك ( عقوم نوا (حاالوكات مشيم ليصحتلا غراف مرب مه مرخآ )مرت ييوجشناد

تسين افرح (نيا

ندرب نوشدوخ وراب هثدحم و ندش هدايپ دشو زاب .رد مدموا مدوخ هب سنا رواژ يادص .اب

ميداتفا هار سن ال وبمآ لا وبند مدرك نشور ور نيشام . ميدش راوس و متشادرب هثدحم فيك زا ور نيشام چييوس .

مدرك كراپ يروجچ ور نيشام مديمهفن ال .صا ناتسراميب نيرت كيدزن هب ميديسر عيرس .

زاب ور قاتا هي .رد ميدوب هداتفا هار نوش لا بند كدرا هجوج لثم مه هنانح .نمو ندرب و نتشاذگ دراكنارب يور ور هثدحم

ميدرك فقوت مهام ، نتسب عيرس و درك .

؟ مينك راكيچ ~حاال

ديزرل دوب،ملد راد ضغب شادص .

ميريمب دياب +.

مديمهفن وتروظنم ؟ ميريمب ~.

ربخ نيا ندينش اب ايدرب تسين مولعم .حاال ميروخب فرح هثدحم هداوناخ زا دياب ردقچ تسين مولعم ، ميريمب ميرب دياب +هرآ

هديم نوشن ينشكا ير .هچ

دركيم عمج وشساوح دياب شدوخ ، نينك تيذا ونيا نيايب ميتفگن هك ؟ام طسو نيا ميراد يريصقت هچ .~ام

؟ يرصقم ،وت يايب ابام دياب نگب و تندرگ ريز نراذب ور وقاچ نايب هگا هدركن يادخ +

نشاب رصقم ننوتيمن هگيد هك تاتسود ، ارهز شاب يقطنم مكي ~.

همرتحم مه وت رظن هراد، يركف زرط هي سكره +.

دوب روجان .حملا ماهاپ ور متشاذگ ومرس و مدرك لغب وماهاپ و نيمز يور متسشن . مدوب هتفرگ دردرس .

دش اج هباج مندرگ ياه هرهم مدرك سح هك مدرك دنلب يروط ور مرس ، هنوخ مرب عيرس دوب هتفگ هك نامام يروآ داي .اب

؟ هدنچ تعاس +

مين "هدو تفگ و درك شگنر يكشم يچم تعاس هب يهاگن "

نيسحاي +.

؟ هدشيچ ارچ ~

ندوب هتفگ منامام و ماباب +9 منوتيمن مه يفرط هي ،زا متخبدب هك مرب رت .ريد ننكيم ومتسوپ امتح مرب االن .هگا مشاب هنوخ



منك لو ور هثدحم .

هدش ريد نوچ ميرب ام نايب شداوناخ نزب گنز ~.

ميريگيم ميمصت دعب هدشيچ مينيبب دايب رتكد راذب .+هن،

منكيمن لوبق ور شتيلوئسم نم داتفا يقافتا هگا يلو منوديمن ~.

ثمال؟ يقافتا +هچ

شتمس ميدرك زاورپ هنانح ونمو نوريب دموا قاتا زا رتكد ، هنزب يفرح دايب .ات

؟ هروطچ شلا +ح

؟ نيتسه شهارمه امش -

.+هلب

؟ نيراد شاهاب يتبسن -هچ

متسه شيميمص تسود +.

هنوخ نوشديربب دينوتيم بشما كي تعاس ، هشوهيب هدش.االن دراو شهب يبصع كوش هي طقف هبوخ -.

؟ رتدوز هشيمن بش؟ كي تعاس ~

هدموين شوه هب زونه هك متفگ ، مرتخد .-هن

هشب صخرم ات منوميم شاهاب بش هفصن ات .+نم

؟ ينومب ياوخيم بش كي ات ارهز ~

متسين هار همين قيفر نم .+هرآ

هك مسيونيم صرق اتدنچ مه .نم دينك ورپ ديريگب ليوحت ور مرف نيا شريذپ تمسق زا افطل ، دينك رپ ور يمرف هي دياب سپ -

؟ ديرادن يا هگيد لا .وس هروخب دياب اتشان حبص زور ره

رتكد ياقآ منونمم يليخ .+هن،

مرتخد منكيم شهاوخ -.

دروخ مشوگ هب ييانشآ يادص :

ادرف هساو نتخادنا ور ينومهم نتفگ مدز گنز .•اباب،

؟ هنكيم راكيچ اجنيا .نيا مدركيم شهاگن تقد اب نم يلو ، دركن هاگن نم الهب .صا داسياو رتكد رانك تسرد و دموا ولج هرسپ

؟ هشاباب هرتكد ال ؟صا ننك جاودزا مهاب هرارق انيا هنكن ؟ هريدقت هيچ؟ شتمكح ؟ هشاب اجنوا دياب منيا هريم هثدحم اجره ارچ

تفگ هرتكد :



ميرب هشب يضار راهب منكن ركف نم يلو هشاب -.

نشاب رهق مه اب شرمع رخآ هكات هشيمن ، هشاب هتشاد تشذگ مكي دياب مه نامام •.

هنوخ ميرب مسيونب ور ادخ هدنب نيا ياهوراد نم راذب . هرادن يطبر وت هب انيا يلو .-هرآ

ديسرپ درگ يامشچ واب تخادنا هنانح نمو هب يهاگن ايدرب :

؟ هنوش مودك ضيرم ؟ ضيرم ادخ؟ هدنب •

داد باوج يصرح هنانح :

ناتسراميب تخت ور هداتفا هك هنوم تخبدب تسود نوا ضيرم . مودك چيه ~.

تفگ نيمه يارب هرب دياب االن ديمهف ايدرب ياباب هكنيا لثم :

دينك رپ مرف ديرب مه امش مسيونب ور اهوراد مريم .-نم

داد ور هنانح باوج يصرح مه ايدرب . تفر :و

هيچ تتخبدب تسود نوا مسا مديسرپ .•نم

دايم مدب لوضف يامدآ زا نكن،نم يلوضف سپ يشراك چيه هچ؟وت وت .~هب

هثدحم هنيا هيضق . دينكيم ثحب ديراد يگنج سورخ لثم ! هگيد هسب +...

تفگ ينارگن واب مفرح طسو ديرپ :

؟ هقاتا مودك ؟ ناتسراميب شنيدروآ ارچ ؟ هدش شچ ؟ هثدحم •

هشب بلج ام هب همه هجوت دش ثعاب هك تفگ داد وراب شرخآ ي هلمج .

نك داديب و داد ايب دعب منزب لماك ومفرح نم راذب ، يدرب ونوموربآ وش تكاس +.

ريز تشاذگ ور شتسد هنانح . تخت تمس ميدش باترپ كشوم لثم نوم هسره . نوريب ندروآ ور هثدحم دشو زاب قاتا رد

عقوم يلو دشيم مولظم يليخ دشيم هتسب شامشچ يتقو ، مدركيم هاگن هثدحم موصعم ي هرهچ هب متشاد طقف منم . تخت

تكرح هي زا غيرد يلو هنك زاب ور شامشچ هك تساوخيم شزا و دزيم ادص وشمسا شمه ايدرب . دشيم هراپ شيتآ يراديب .

هشوهيب نكن، تالش دوخيب ~.

دايب شوه هب ادص رسو تدش زا دياش ، منوديم متسين قمحا •.

هنكمم ريغ ال ؟صا دايم شوه هب ادص ورس اب يك هخآ ~.

منكيم نكمم ور نكمم ريغ .•نم

؟ يشنارگن ردقنا هك يشراكيچ الوت ~صا



هههههههههههههههههههههسب +.

ندش هفخ و نديسرت .

هراتسرپ و ندز مرس هثدحم .هب ندش جراخ قاتا زا هنانح و ايدرب و نتشاذگ هگيد تخت يور ور هثدحم و شخب هب ميديسر

تفگ و ولج دموا :

دايم شوه هب هگيد تعاس مين و كي اي تعاس .-اتهي

نونمم هشاب +.

لخاد ندموا هرابود هنانح و ايدرب دش. جراخ قاتا وزا تفگ " يمنكيم شهاوخ ".

مريگب ور اه وراد و منك رپ ور يمرف هي مرب نم ات دينومب شرانك امش اه هچب +.

تحار تلا يخ ورب .~وت

مدش قاتا دراو " دييامرفب " تفگ هك مدز ورد مدرك اديپ هقيقد دنچ .دعب متشگ هناگي رتكد قاتا لا وبند مدش جراخ قاتا .زا

متسود هساو ديسيونيم هخسن هي ديدوب هتفگ . رتكد ياقآ ددجم .+سالم

مراد راك تاهاب نيشب اجنيا ايب هظحل هي طقف . متشون ،هرآ مرتخد .-سالم

هك يلدنص يور متسشن ديدرت ...اب

ارهز •~•~

تفگ هك يلدنص ور متسشن ديدرت :اب

؟ يسانشيم ور نم رسپ امش -

مداد باوج نم نم :اب

؟ روطچ چ.. +ب..لب..هلب

؟ مدز يكانسرت فرح -

.+ن..هن

نك ظفح ور تدوخ شمارآ و شكب قيمع سفن سپ بخ -.

دمويم ينوبرهم درم رظن دش.هب رتمك مسرتسا ، مديشك قيمع سفن .

؟ شيسانشيم اجك -زا

كال متسود اب .بقالمه هشيم مه نم راگتساوخ يميمص تسود ، هشيم متسود و نم يس ال كمه ايدرب اقآ شتسار بخ .. مما +

دنداديم شزومآ يشاقن ياه دنفرت هگيد مه هب هتبلا نتفريم يشاقن .س



تفگ و داد نوكت ور شرس :

مگيم ور ايدرب تسود نومه ؟ مسرپب ور تراگتساوخ مسا منوتيم . روطنيا هك سپ بخ -.

ِنيدار شمسا +.

؟ ميتسنوديمن ام هدش قشاع يك ؟حاال يتفگن رتدوز ،ارچ نيدار اقآ -هع

متفگ و متخادنا نيياپ ومرس و مديشك تلا جخ منم ، تفگ هدنخ وراب اه هلمج :نيا

مدش شقشاع يك مدوخ منوديمن يتح دش قشاع يك منوديمن .+ب..هلب.

مدوب هدش ايدرب نامام قشاع بقال مه مدوخ هك.نم هرادن تلا جخ ، شكن تلا جخ -.

ميسريم يا هجيتن هچ هب مينيبب هك ميشاب مه اب تدم هي ميتفرگ ميمصت . ننوديمن نوماه هداوناخ زونه يلو هتسرد +.

دينكيم يبوخ .-راك

مدنكيم ومدوخ ربق دياب هنرگو هنكيم كرد ركشورادخ . مدرك شهاگن دنخبل واب مدروآ ورباال مرس .

مشاب مرسپ نارگن هك يدب قح مه نم هب دياب هتبلا -.

داوخب هك تسين يرتخد منوديم ، منئمطم ال ماك هثدحم زا .نم دصرد دص ...+هلب

مدش تكاس و دروآ باال توكس ينعم هب ور شتسد .

تبون ،هي اتشان حبص تبون ،هي هروخب دياب تبون ود يزور . هخسن زا منيا ، يريگب ور هخسن يدموا يدوب هتفگ بخ . هبوخ -

باوخ لبق بش مه هگيد .

متفگ منم داد مهب ور هخسن :

ميداد تمحز بش هفصن هك ديشخبب . نونمم يليخ ، مشچ +.

دوب م هفيظو ، منكيم شهاوخ -.

مدش جراخ قاتا وزا متفگ " هزاجا و"اب مدز يدنخبل .

مريگب ور اه وراد ات متفر ناتسراميب هنوخوراد تمس . مدش طايح دراو و مدش جراخ نومتخاس .زا

اه قافتا نيا و نوملا ح هب دروخ دنگ رتدب ، هشب ضوع نوماوه و حلا مكي ميرب ميتساوخيم اه!ثمال دش يزور بجع زورما

ايدرب لثم يرسپ هدزاش هي هروخيمن شهب ال .صا هيبوخ يليخ مدش،درم انشآ ايدرب ياباب هكاب دوب نيا شيبوخ يلو . داتفا

رتزا رس يليخ هئاباب . نراد قرف يليخ خااليق ظاحل زا امود تسين يوت هچب ؟)واال مچب هشچ هگم ) هشاب هتشاد ناخ

منكيم يباوج رضاح ابوت مراد هك هديشك اجك هب مراك نيبب ــــــ فوپ ( هنكيم اديپ ور شرد هدرگيم هملباق ) سايدرب .

حلا دض گنشق ؟ هشاب غولش ردقنا دياب ارچ هنوخوراد بش تقو نيا هخآ ! يفص بجع هوا .هوا مدش هنوخوراد دراو

يصاخ قافتا مشدعب ، هرادن ناكما يچ؟) ننك راك اجنيا شلا ايخ شمع ايحاال ايدرب نامام لا،هگا يخيب ور نوا (حاال مدروخ

هتفيمن .

سوباك بشره هرارق هثدحم ينعي . مداد لوئسم هب ور هچرتفد و هخسن . ديسر متبون ات مدوب فص يوت هك دوب هقيقد هد



يادص .اب هونشب تنهد زا ادخ ( لوا بش ود يكي شقوف اباب (هن يچره ايحاال ندش هديدزد سوباك يچ؟) سوباك ؟( هنيبب

مدموا مدوخ هب ِمناخ .

ناموت رازه هاجنپ دصو هشيم شغلبم ، دييامرفب -.

؟ ناموت رازه هاجنپ دصو يچ ينعي ، مدروخ اج شفرح نيا اب

؟ ناموت رازه هاجنپ دصو صرق قرو ؟هس هخآ يچ ينعي .او ندوب قرو هس ،كال مدرك هاگن اه صرق هب

؟ هرازه هاجنپ دصو نوش تميق هك ندش تسرد رايواخ اهزا صرق نيا ديشخيب +

هراد قرف نوش تميق نتسه يلبق ديرخ نوچ انيا يلو هشلوپ هيدالر قرو ره اداناك يوت ، نتسه بايمك .-انيا

؟ ديدب يلومعم صرق ،هي بايمك ياه صرق ياحب دشيمن +حاال

مدب رييغت منوتيمن ،نم هتشون رتكد ور .-نيا

مدز داد و مديبوك زيم يور ور متسد يبصع :

يكي رخب، ونيا هتفگ هدرك طلغ رتكد ؟ ناموت رازه هاجنپ دصو هشب دياب صرق قرو هس تميق ؟ارچ هتفگ رتكد يچ ينعي +

هدب هگيد .

تفگ يظيلغ مخا اب مناخ نومه دوب، هدش بلج نم هب همه هجوت :

درك.حا ضوع هشيمن ور هدرك زيوجت رتكد هك يزيچ نمض ردو . ينزب داد يرادن قح سپ س هنوخوراد اجنيا ؟ هتربخچ مناخ -

سالتم هب مه ياوخيمن رخب ياوخيم .ال

متفگ و نوريب مديشك شتسد زا ور هخسن و هچرتفد :

هريمن متك وت روز فرح ،نم ماوخيمن +!

؟ ممع هنوخ منك؟زا اديپ ور بصم ال صرق نيا يروجچ ؟حاال مسناشدب ردقنا ارچ نم .ها مدش جراخ هنوخوراد زا تعرس واب

مرخيمن اجنيا زا زگره يلو !

زاملا ناوخيم مه انيا .حاال مداديمن يسك هب روز لوپ و تفريمن متك وت روز فرح دوب نيا متشاد يگچب زا هك يتداع هي

ننك يدزد مدرم !

هقبط همكد . مدش روسناسآ راوس و مدش ناتسراميب نوتخاس دراو و2 مدرك زاب ور .رد مديسر هك تشذگن يزيچ و مدرشف ور

هنك ريخ هب ادخ ، دمويم ثحب رَجو يادص . متفر هثدحم قاتا تمس !

مه نوج هب نداتفا يگنج سورخ اتود نيا هرابود ! هدوب تسرد مسدح وهلب مدش قاتا دراو .

دينكيم اوعد يه ديتسين هك هچب ، ديشكب تلا جخ نوت نس امش؟زا هنوتچ هگيد هسب +.

تفگ شيبصع يامشچ اب ايدرب :

افرح نيا وزا قاتا زا نوريب دايم،ورب مدب يلوضف زا نم هگيم دايم شمه هرصقم هيچ؟نيا نم ريصقت طسو .~نيا

تفگ يسرح مه هنانح :



؟ يراد يتبسن هچ شاهاب الوت !صا ييافرح هچ منوا ، دزيم فرح نم تسود اب تشاد هك دوب ممع نوا سپ ، ناهآ -

ندز فرح و گنج هب ندرك عورش هرابود .

رسپ وهي رتخد ابهي مراد منكيم ساسحا ؟نم هيياراك هچ هگيد !نيا سيه ور6+ اه ثحب نيا رانك ديراذب . منزيم فرح سهلا

قمحا ودات امش تسد زا هديشك يچ دينيبب يراديب و باوخ وت هثدحم تخبدب . وشن يتريغ مه وت هنانح ،.

متفگ هنوگچب يقوذ .اب ندشيم زاب نتشاد شامشچ مك .مك متفرگ متسد يوت وشتسد و متفر هثدحم تمس :

هنك ربخ ور راتسرپ يكي ؟ دايم شوه هب هراد ينعي نم يادخ ياو ! هبوخ شلا ،ح هنكيم زاب ور شامشچ هراد دينيبب ياو +.

ينك ربخ راتسرپ داوخيمن -.

؟ هراد يطبر وت هنك،هب ربخ داوخيم شلد نوا ~

هراد طبر .-هرآ

يريگب ميمصت شساو ينوتيمن سپ يا هداس تسود هي طقف ؟ يشراكيچ ، ناهآ ~.

ها هگيد ديش هفخ +!

هشب دنلب تساوخ دموا شدوخ هب يتقو باال، دايب شزودنيو ديشك لوط يا هقيقد دنچ و درك زاب لماك ور شامشچ هثدحم

تفگ جيگ . متشاذن :هك

؟ منكيم راكيچ اجنيا •نم

دايم تداي امتح ، مزيزع نك ركف مكي +.

تفگ ندرك ركف هقيقد دنچ زا .دعب تفر ورف ركف وهب تفرگ يا هناركفتم هفايق :

هنوخ مرب شدعب مرخب رايخ وليك ود مرب ماوخيم نم رانك نيرب . دموا مداي ناهآ •.

؟ رايخ وليك "ود ميتفگ بجعت اب ييات هس هنانح و ايدرب "نمو

؟ طسو نيا هگيم يچ رايخ ~

هنوخ مرب ماوخيم .حاالمه رخب هتفگ منامام ارچ؟ بجعت •.

تسين زاب يياج هبش مين و هدزاي تعاس -.

شتشپ هب مدز مورآ ، تفرگ شفرس .

مگيم تنامام هب ور هيضق منزيم گنز .+نماالن

ديسرتيم راگنا ، دركيم مهاگن نارگن .

هع شابن نارگن +!



هنك رخ ور هيقب هنوتيم بوخ نيا نك دامتعا شهب .-هرآ

هههههههههههنانح +

مگيم تسار بخ؟ هيچ -.

نيا يولج هنكن يخوش دايز مدنومهف شهب سوسحمان روط هب مامشچ .اب

مهب انوا نوچ متسين نارگن مداوناخ الزا صا .نم ميشب يواسم لقادح مسرب منم دينك ربص امش؟ نيريم ولج ردقنا ارچ •

ارهز مسرتيم يليخ . هربب شدوخ اب ونم رسپ اتود نوا لثم دايب يكي هظحل ره هنكمم هك هنيا لكشم . نراد دامتعا .

تفگ رورغ اب ايدرب :

هدزدب ور وت دايب هنوتيمن سكچيه ، شابن نارگن ~.

ميديدنخ ميليخ راه راه .راه

؟ يدش يتريغ -االنثمال

تفگ و دنوخرچ هقدح وت ور شامشچ ايدرب :

هدش سهلا يا هدرخ و تسيب رتخد هي شرس ريخ ، تسين هك هچب ، هشابن نارگن مگيم مراد هيچ؟ تريغ ~.

ميدرك رواب وام يتفگ .-وت

نك ركف ياوخيم روطوه هرادن يطبر نم .~هب

؟ يديمهف ، يشاب هتشاد تريغ نم تسود يور ديابن مه وت سپ -

مشن نهد هب نهد يكي اتابوت مدنبيم ور منهد النم .صا مدرك تحيصن هي طقف ؟ مدش يتريغ يك .~نم

ور تكف نوا دنبب طقف ،وت نيرفآ -.

يتدوخ .~رخ

؟ تشاد يطبر هچ اقيقد -

هطوبرم مدوخ هب هگيد نوا ~.

مديپوت هنانح هبور يبصع . نوريب تفر هك دروخ گنز ايدرب يشوگ :

نك كرد وت لقادح يلو ،االغ مهفن رخ، نوا ال .صا شكب تلا جخ وت موناخ هنانح +.

منك؟ كرد ور يچ -

؟ هروخب بايمك ياه صرق دياب يكلا يدرك ور،يخلا هثدحم حلا +نيا

منزيمن صرق هب بل نم ؟؟هن ييييييچ •.

ينيبيم سوباك بشره هنرگو يروخب دياب يلو منك اديپ ور صرق متسنوتن زونه +.



تفگ دشو دراو ايدرب هرابود :

ظفادخ ديشاب نوتدوخ بظاوم مرب، نم هگيد بخ ~.

ت ...-هرآ

متفگ و شفرح طسو مديرپ :

؟ مناخ هنانح ينك سب ياوخيم +يك

دش جراخ قاتا زا ايدرب . مدادن لحم نم يلو دركيم مهاگن سيف ركوپ .

مرب دياب هشيم نارگن منامام .-نم

تتتتتتم سال .+هب

~•~•اوآ

هي اعقاو .انيا نتسه توعد يتراپ نيا يوت هك يزيه يارسپ لثم اقيقد ، مدوب هريخ نديصقريم طسو نوا هك ييارتخد هب

نتسه رهام هدنصقر .

؟ هدروآ ور هرتخد ينعي ، دزيم گنز تشاد نامرآ . داتفا دوب، ندروخ گنز ردحلا هك ميشوگ هب ممشچ

مدرك لصو ور سامت عيرس :

؟ شيدروآ ، نامرآ -هلب

هنافساتم .-هن

مدز داد و مداسياو دوب تولخ هك غاب رد رانك متفر . ننيبيم مدآ يلك اجنيا يلو منزب داد متساوخيم :

نيرايب ور هرتخد دوب رارق ، مديمن نوتهب تفم لوپ نم ؟؟؟ يچ ينعي -.

ميتسنوتن ينعي دشن -.

نيتسنوتن نيدرك طلغ -.

سافرح نيا رتزا لبز هرتخد نيا مناخ -.

؟ نيايب رب رتخد هي سپ زا نيتسنوتيمن ، نيدوب رسپ اتود امش هشاب يچره -

شكمك ندموا ننك ريخ نتساوخيم ثمال مه رسپ هسات طسو نيا هخآ -.

متفگ هدرمش هدرمش مدش ديلك ياه نودند :زاالي

نيريگيمن قوقح اجنيا شنيدرواين هك يتقو .-ات

مدوب هدش يبصع يليخ . مدرك عطق ور سامت !



مه ور هگيد يات هس نوا منوتيم نم هشابن هگا ينعي هراد، ور يلصا شقن نوا . هثدحم ، دموا مداي ناهآ ؟ دوب يچ شمسا

هدرك ريگ ششيپ شولگ هك مه ايدرب ، هنكيم يضار مه ور نيدار و تسه شيميمص تسود هك ارهز . اجنيا منوشكب .

تسين اه يگداس نيا هب رفايرآ اوآ نداد تسكش ، ندنوخ روك يلو وحملا هشقن هب ننزب دنگ ناوخيم ايليخ طسو !نيا

ركشورادخ هبوخ دوب. هدشن نم دوبن هجوتم يسك مدش، غاب دراو .

ارهز •~•~

هثدحم و مدنوم دش.حاالنم جراخ قاتا وزا تفر ينيگنس هرغ مشچ هنانح .

متفگ هك رد هب دوب هدز لز تهب اب هثدحم :

منك بجعت منم ؟وگب هدش تبجعت ثعاب يچ -.

تفگ و درك زادنارب ور ماپ :رسات

هدشيچ ينوديم اعطق نوچ ينكيمن بجعت .-وت

مگب ور شمادا ونم هتداي اجك وتات منودب داوخيم ملد يلو منوديم .-هرآ

مديشكيم غيج يه منم و ندوب ريگرد مهاب رسپ ات جنپ هك اجنوا .-ات

تميدروآ سن ال وبمآ .اب يدوب شوهيب وت تميديد يتقو يلو مينك تاديپ هك ميدرك يعس و ميدينش ور تادص مه -هرآ،ام

دوب نيمه هيضق .لك هدوب يبصع كوش نتفگ هنياعم زا دعب و ناتسراميب .

؟ نيمز يور هدش باترپ نومسآ زا ايدرب تقونوا -

شادص اباب نوچ دوب شاباب رتكد راگنا . دموا ايدرب هك ميدركيم تبحص رتكد اب ميتشاد .ام هدشن باترپ نومسآ زا -هن

هدوب يفداصت اجنيا هب ايدرب ندموا لك .رد دركيم .

؟ دوب نيمه هيضق لك ينئمطم -

؟ ينكيم تيذا ارچ دوب، نيمه -هرآ

؟ نتشاد يميدق هنيك ايدرب و هنانح سپ دوب نيا هيضق لك .هگا منكيمن تيذا -

هدب نوشن يتريغ تسود ور شدوخ تساوخيم ثمال درك عورش ور ثحب هنانح . نتشادن يميدق هنيك .-هن

؟ هنيمه هيضق -لك

هنيمه تدوخ و مدوخ نوج .-هب

درك رواب هرخ بال بجع .هچ تفگ "يا هشاب و" ديدنخ .

داد؟ نوشن ينشكا ير هچ يتسه يك وت ديمهف يتقو ايدرب ياباب ارهز مگيم -

هيچ؟ نشكا -ير

تفگ و شينوشيپ ور دز هنود :هي



لمعلا سكع نومه . يدوبن گنخ ردقنا هك وت ارهز ياو -.

؟ متسه يك ،نم منيبب اسياو ال .صا ناهآ -

هگيد ينيدار تسود -.

طاالع ضحم هنم، قشع تسين نم تسود نيدار ، موناخ رتنع -.

داد؟ نوشن ينشكا ير هچ وگب مه.حاال حاالوت بخ -

؟ ينك تبحص يسراف هشيم -

؟ منزيم فرح يسيلگنا -نماالن

؟ تسين يسيلگنا هملك نشكا ير ترظنب -

ينوچيپب ينوتيمن هدب ونم لا وس باوج . تسين ريخن -.

متفگ و مدنوخرچ هقدح يوت ور مامشچ :

هشاب كرابم تفگ ؟ تدوخ لوق هب هدب نوشن ينشكا ير هچ يتشاد راظتنا -.

؟ هشاب كرابم تفگ يدج -

درك بجعت طقف . يدش رواب دوز ردقچ وت اباب .-هن

هنوديم منم ي همع هك ونوا -.

هچ؟ نم .هب هنوديم بخ -هرآ

متساوخن ال .-صا

هيساسح مدآ ايدرب ياباب مگب شهب تساوخيمن .ملد مدرك شفرصنم بوخ يليخ . وناب ارهز نگيم نم هب بخ .

متفگ و مدش دنلب :

وش رضاح عقوم نوا ات مدب ماجنا ور مناخ راكرس صيخرت ياراك مريم .-نم

متفر شريذپ تمس و مدموا نوريب قاتا زا مه دش.نم هريخ شوربور وهب ديشك " فوپ ".

هنم رظتنم و هدش رضاح مديد هك هثدحم شيپ متفر دش، مومت هك صيخرت ياه .راك

ميرب ؟ايب يدروآ فيرشت بجع .-هچ

تفگ ميديسر هك نيشام .هب ميدش جراخ ناتسراميب زا مهاب و متفرگ ور شتسد :

هدرك كراپ يروجچ ونم ي هراچيب نيشام نك هاگن -.

دش يروجنيا مدوب وت سرتسا رد هك سب .-زا



يزاريش ظفاح هجاوخ نوج .-هرآ

هدش زرمايب ادخ هك يزاريش ظفاح هجاوخ -.

نزن مه هفاضا فرح نومرف تشپ نيشب .-ورب

ناطلس مشچ -.

تسشن ولج مه هثدحم ، متسشن نومرف تشپ و مدرك زاب ور .رد

متفگ و متسب ور دنبرمك :

؟ چييوس -

اباب .-ايب

مدرك نشور ور نيشام و متفرگ شزا ور چييوس .

.................................................

متفگ سيف ركوپ دش. نشور نيزنب غارچ هك ميدوب هار طساوا ابيرقت :

؟ يديمن ور تنيشام نيزنب لوپ ارچ سپ يديم ور قلعم لپ لوپ هك -وت

هرادن يطبر وت هب اريز -.

هرادن طبر نم هب مزاب هشب شوماخ نيشام هگا و .-هرآ

دش؟ نشور نيزنب غارچ هگم هوا -هوا

متفگ يروجنيا هك هدش نشور وت؟ يياجك -.

ات ؟5-نيا ميرايب اجك زا نيزنب پمپ هرب،حاال هنوتيمن رتشيب رتموليك

هزاب زور هنابش هك مسانشيم اه يكيدزن نيمه نيزنب پمپ هي .-نم

؟ اجنوا ات هشكيم نيشام -

منك ركف .-هرآ

نكن ركف .-وت

هشب هدافتسا نيزنب زا رتمك هك منكيم شوماخ ور رلوك نوت هزاجا .اب هشاب -.



نكب داوخيم تلد يراك .-ره

مدرك لفق هداج هب ور مهاگن و مدز يوحم دنخبل .

ميتشادن نيزنب پمپ ات مه يدايز هلصاف . هروخيمن زاگ نيشام هگيد مدرك سح هك دوب هتشذگ هقيقد .هد

هروخيمن زاگ هگيد امش نيشام مناخ هثدحم -.

؟ نيزنب پمپ ات هدنوم ردقچ -

ميسريم ميراد ، هدنومن يزيچ -.

ورب رت دنت بخ -.

؟ ورب رت دنت يگيم ،وت هروخيمن زاگ نيشام مگيم مراد -

ميسرب نك يراك هي طقف .-هرآ

منك لر تنك ور متعرس مدرك يعس و متفگ " يكوا ".

ميديسر هرخ بال نيشام يزاب وادا نيزنب و تعرس لدابت يتخبدب اترازه .اب

يفص هچ فوا -!

ميدوبن اجنيا االن يدركيم رپ ور نيزنب گاب تندموا لبق .-هگا

هرادن طبر وت الهب صا نوا -.

متفگ يا "كالهف شيا ".

درك باسح دزو نيزنب هدرم ، ديسر ام تبون هرخ .بال

ميدموا نوريب نيزنب پمپ زا ناوارف يلا حشوخ .اب

امرگ زا متخپ نزب رلوك مه منك،وت يلپ بوخ گنهآ هي راذب بخ -.

نم هياپ قيفر هشاب -.

يامرگ اتزا مدرك نشور ور رلوك مه دش.نم گنهآ ندرك اديپ لوغشم و تشادرب شفيك يوت زا ور شيشوگ دزو يدنخبل

ميشب خالص هام دادرم .

نداد رق هب درك عورش هثدحم و ديچيپ نيشام يوت گنهآ دنلب يادص :

مباختنا ييوت زاب مايب ايند هب مه راب دص "

اقافتا دوب تفرح االن مقشع يروطچ سالم

نهابتشا وت همه بخ هيدب رسپ نگيم همه

اهاگ هنكيم ينوطيش حاال اباب هلگ نوم رسپ



وت يبان ردقچ وت،خآ يباذج يكشم وم

وت يماوخيم هك ينوا ، تماوخيم ردقچ تارب مگن

وت يمهارمه مريم اجره ، يمايند همه

وت يهام ردقچ ،هك هكوش وت مه هام دوخ ..."

تفگ و درك هاگن نوطيش هثدحم دش مومت هك گنهآ :

متشاذگ وت رطاخب ور گنهآ .-نيا

يدرك فطل يسرم -.

ور رپ هراذيم مه تنم .

دركيم باطخ ور ايك گنهآ ينوديم تدوخ يلو -.

هنكيم تقد مه ازيچ هچ هب روعشيب .نيا

يتشاذن نم رطاخب مه يليخ وت هديم نوشن نيا يلو . ايدرب و نيدار .-هرآ،

مرادن شهب تبسن يسح چيه ؟نم ايدرب ارچ .-حاال

يرادن المه !-هرآ،صا

؟ زابجل دح هچ ات نمه،مدآ قشاع ننك رواب ناوخيمن اتود نيا

ارهز •~•~

ور همكد و مدش راوس . مدرك زاب ور شرد و متفر روسناسآ تمس . مدش هدايپ و مدرك كراپ گنيكراپ يوت ور هثدحم نيشام

مدرشف .

منك نوش عناق منوتب هك مراوديما يلو مدوب نوريب بش تقو نيا ات ارچ هك ننكيم اوعد ماهاب هنوخ مرب هگا اعطق .

زج اههب غارچ ي همه . متسب ور رد مورآ يليخ و مدش هنوخ دراو . مدرك زاب ور ورد متخادنا ديلك و مدش جراخ روسناسآ زا

نديباوخ همه منك ركف ، ندوب شوماخ هنوخزپشآ غارچ .

همنشگ يليخ دز، قرب مامشچ زاگ يور كيچوك هملباق نديد .اب متفر هنوخزپشآ تمس نيچرواپ نيچرواپ !

هب !هب يزبس همرق . مدرك زاب ور هملباق ورد متشادرب تنيباك يوت زا باقشب و قشاق !هي

داسياو مبلق نامام يادص هكاب منهد يوت مدوب هتشاذن ور لوا قشاق زونه ، باقشب يوت متخير اذغ مكي :

بش؟ تقو نيا ات يدوب يروگ مودك -

دش ميسقت هكيت رازه هب مه باقشب و نيمز يور تخير اذغ .لك داتفا متسد زا باقشب و مديشك يدنلب " نيه ".



يدب بآ هب لگ هتسد يدلب بوخ ، نيرفآ -.

وگب يزيچ يموهوا يمها ؟هي يايم عفدي ارچ نامام -.

هدب باوج ملا وس ،هب هچب ينوچيپب ونم ينوتيمن -.

هنومب بش كي ات دياب نتفگ ناتسراميب شميدرب دش دب شلا ح هثدحم -.

تفگ دزو تسد :

تسين نيا تقيقح منوديم .نم وگغورد ناپوچ -.

؟ يرادن دامتعا نم ؟هب هشاب هنوتيم يچ سپ -

مرادن يدرگيم نوشاهاب هك ييارسپ نوا هب يلو مراد وت .-هب

؟ هنزب تمهت مهب هنوتيم يروجچ دش، درگ مامشچ

متشگن يرسپ چيه اب نم نك رواب نامام .-م..

مونشب تايزاب هزره زا يزيچ ماوخيمن وش هفخ -.

متفگ يبصع . متشادن متينابصع يور يلر تنك چيه و مدوب هدش يبصع :

تسين هزره هناتسراميب بش كي هكات يرتخد -!

هيچ؟ سپ -

؟ هخآ ،ارچ يدوبن يروجنيا هك وت نامام -

متسه هك مينومه .-نم

.هي ندروخ بآ هب مدرك عورش سفن ،هي مدرك زاب ور شرد و متشادرب ور گرزب يرطب لا چخي يوت .زا متشادن ثحب ي هلصوح

دش سيخ ماپ دشورسات هديشك متسد زا بآ عفد .

هچب نروخيمن خيلا هدعم وراب .-بآ

يگب مرادرب ور يرطب هكنيا زا لبق يتسنوتيم ونيا -.

هدموين تهب مه يبوخ -.

مشب نوميشپ ادعب هك مگب زيچ هي تينابصع زا هنكمم منك، توكس هك مداد حيجرت .

هثدحم •~•~

مدوب ناتسراميب يوت هك يبش نومه اقيقد دوب شيپ هتفه هي مديد ور ايدرب هك يراب نيرخآ .

هك متخادنا يهاگن متعاس 11:03هب مراد تراك ايب هگيم هدز گنز ! هدرك ريگرد ونم مه هرسپ نيا اباب .يا داديم نوشن ،ور

هگيمن مه نفلت تشپ .



مدز گنز ايدرب دوب،هب متسد وت هك ميشوگ واب متشادرب مامشچ يور زا ور ميباتفآ كنيع .

؟ هثدحم -هلب

يتشاك دادرم رهظ نازوس باتفآ نيا وت ونم هتعاس وت؟هس يياجك -.

ماجنوا هگيد هقيقد .-ود

درك عطق هدب، ندز فرح هزاجا مهب هكنيا نودب .

رهظ تقو نيا ميدش ريسا !

مدز يدنخبل و مداتفا ميلفق گنهآ داي مدوخ يايند :وت

منك تباث ومقشع ات مدش هدنز و مدرم عفد دص يزور "

منك تهاگن ور وت طقف هظحل اتهي ملد هريم هك نم

مدش تنارگن يتفرگ جوا مدش،وت تلا رپوب

ندش تتام همه رهش هي يتقو مدش تنارگن "

؟رپبباال هلگشوخ يياجك -.

متفگ و مدرك مخا . نوريب مدموا ويخلا ركف زا هرسپ يادص :اب

هشيم رسدرد دايم مرهوش االن سرب تراك هب -ورب هثدحم .

؟ هرذگيم يگداس هب لگشوخ فاد نيا زا يك هخآ . سجيتن يب تش -تال هرسپ

هتنن فاد - ايدرب ...

هدب ور يدب شحف نيچمه نم رطاخب ايدرب دشيمن مرواب ال درك.صا رارف و تفرگ وشزاگ هرسپ .

؟ ينزيم دنخبل ارسپ هب هشيمه -وت

نـم باذج يومخا ! شولا مخا ي هرهچ تمس دش هديشك مهاگن !

دوبن شهب مساوح ال صا نك رواب .-هن

دنوشك شدوخ لا بند ونم و تفرگ ور متسد و داتسرف نوريب ور شسفن .كالهف

تفگ و درك لو ور متسد . نوبايخ هت ميديسر هكنيا ات ميتفر رت ولج مكي :

نيشام وت نيشب -.

دش راوس منوا هك ديشكن يلوط مدش، راوس و مدرك زاب ور شنيشام .رد

متفگ و مدش هتسخ هگيد دوب، امرف مكح توكس يا هقيقد دنچ :

ينكيم منارگن يراد مك ؟مك هدشيچ يگب ياوخيمن -.



تفگ و ديدزد مزا وشهاگن عيرس و تخادنا مهب يهاگن :

ناملآ ميريم ميراد .-ام

؟ هگيد يدرگيمرب -

مريم مراد هشيمه يارب .-هن،

دش كشا رپزا مامشچ . مبلق وت ندرك ورف رجنخ هي مدرك سح شفرح .اب

؟ ينوخب دشرا ياوخيم يدوب هتفگن هگم ؟ يرب ياوخيم يروجچ -

مدب همادا اجنوا هرارق ، مگيم مزونه -.

؟ هشيم يچ يتشاد ناريا يوت هك تسود همه نيا فيلكت سپ -

منكيم رارقرب طابترا نوشاهاب اجنوا هك نيردآ هي هنيدار هي طقف ؟ تسود مودك -.

و هرسپ هي منيا دش. هتسباو هينتفر هك يسك هب ديابن ، مدشيم هتسباو شهب ديابن مشلوا ؟زا مدوبن شتسود يچ؟نم نم سپ

نمه لثم يلو... هراد قرف مكي ، هنوا لثم منيا . هرادن دارآ زا يمك تسد .

متفگ و مدز يعونصم دنخبل و مدرك كاپ متسد تشپ وراب ماه كشا :

يشاب قفوم يتسه هك اجره مراوديما -.

تسكش منك ركف هك مدنوبوك ور رد مكحم و مدش هدايپ و مدرك زاب ور .رد

نديرابيم ماه هنوگ يور و نداديم هقباسم مهاب ماه كشا ، نتفر هار هب مدرك عورش .

هريم هشيمه يارب هراد ميگدنز يامدآ نيرتزيزع زا يكي منكيم سح هدش. ينوراب روجدب ملد حلا يلو هيباتفآ و فاص اوه .

هرب و هنك شدوخ ي هتسباو ونم ادعب مدركيمن مشركف ال صا شمديد هك يلوا ،زور هتخس يظفادخ ي هظحل .

شمشخبب دياب هدش هك ممدوخ رطاخب لقادح ، مراد عالهق شهب نم يلو .

مدش خيس ماج باالرس لدم نيشام زمرت دنلب يادص ...اب

ايدرب •~•~

رصقم هن،نم يلو . هشب يروجنيا مدش ثعاب تقايل يب ،ِنم مدوب نم شبارخ حلا ليلد . مدركيم هانگ سح ، دوبن بوخ حملا

ناملآ ميرب دياب امتح هك شفك هي وت ندرك ور نوشاپ هك نتسه مداوناخ يلصا رصقم . مدوبن يلصا .

مشاب هتشاد طابترا شاهاب متسنوتيم شاك .

يشاب قفوم يتسه هك اجره مراوديما -.



دوب رت درس مه گنس زا شفرح مرس.نيا يور نتخير شوج بآ لطس هي مدرك سح . دنوبوك ور دشورد هدايپ نيشام .زا

شتنهذ يوت نم زا يبوخ ي هرطاخ هشب ثعاب هك هنوخ هرب اهنت مراذب ديابن دش يروجنيا .حاالهك مداتسرف تنعل ور مدوخ

هنومن .

متشاذگ زمرت يور وماپ و مديسر شهب هك ديشكن يلوط . مداتفا هار شلا وبند مدرك نشور ور نيشام .

هرادن دامتعا نم يگدننار هب مزونه ، دنوخ شامشچ يوت زا دشيم ور سرت .

متفگ و مدرك زاب ور درگاش تمس ورد مدش :مخ

تمنوسريم نيشب .-ايب

تفگ ضغب رپ يادص :اب

مريم مدوخ تسين يزاين -.

مدز داد شرس :

تمنوسريم نيشب ايب متفگ -.

؟ ينزيم داد مرس يقح هچ -هب

منزب داد شرس متشادن قح نم تفگيم تسار ، مدادن ور شباوج .

نكن ميبصع ردقنا ميرب .-ايب

مداد هداج هب ور مساوح و مدرك يلپ گنهآ دش.هي راوس دشو يزابجل لا يخيب :

هطخ هت اجنيا ، هتخس يظفادخ "

مرب راذن مدنبيم ومامشچ

مدش تقشاع هك مرصقم نم

مدوخ اب اهنت منومب راذن وت يلو

همحر يب هچ قشع

همخز نم بلق ور

هئوت زا نم مهس انيا

وراپ يب قياق

نوراب يب ريوك

هئوت زا دعب يايند ريوصت

مدش تقشاع هك مرصقم نم



مدوخ اب اهنت منومب راذن وت يلو

يمقشع هشير ات متخرد نم

هشيمن وت نودب هشيمه ات

يبوخ يلو نم يب يبوشآ وت نم اب هگا

هشيمه هساو مريم

دنبب ومامشچ و ريگب ومتسد

مرب راذن مرب، راذن مرب، راذن طقف وت

مرواب هشيمن هن

مرخآ شهاوخ هنيا

مرب راذن طقف وت

مرب راذن

ورن ورن ورن وگب نومب وگب

مرب ماوخيمن هن ورن ورن نومب وگب

هن هن هن "هن

ظفادخ ، يدنوسر ونم هك نونمم -.

ظفادخ منكيم شهاوخ -.

هشيم يگنتلد ثعاب يكيدزن نيا دياش مدش، رود اجنوا زا مه درك.نم زاب ور رد شديلك دشواب هدايپ نيشام .زا

•———.........................———•

نك محر تدوخ ايادخ . مسرب ناملآ هب منوتن هشيم ثعاب هك هتفيم يقافتا هي ينعي ، مسريمن دصقم هب هگيم مهب يسح .هي

تفگ شراد زان يادص اب رادنامهم :

يلدنص .34و33-

نونمم -.

يلدنص يور ناراب 34و33نمو نتسشن نوم رس تشپ مه اباب و نامام و ميتسشن .

متسب ور مامشچ و يلدنص هب مداد هيكت ور مرس دشونم ناريا يوت شوي ال نيرخآ نتفرگ لوغشم ناراب .



مشيم مدوخ حلا ندش رتدب ثعاب نوچ منك ركف هيضق نيا هب ماوخيمن هگيد .

نونمم . اميپاوه تلا ح يور دينزب هكنيا اي دينك شوماخ ور نوت يشوگ مه امش مناخ . ديدنبب ور نوت دنبرمك افطل .-اقآ

داد باوج ناراب دوب. رادنامهم ، متخادنا هاگن ادص بحاص وهب مدرك زاب ور مامشچ :

هظحل هي طقف منكيم شوماخ االن مشچ -.

مزيزع .-يببال

مريگب شمارآ مكي ات متسب ور مامشچ هرابود و متسب ور اميپاوه دنبرمك مه دش.نم رود اجنيا زا رادنامهم .

بارطضا و سرتسا زا منوديمن . مرايب ورباال مدعم تايوتحم مامت ماوخيم مدرك سح هك دوب هتشذگ زاورپ زا يا هقيقد هد

متفگ ناراب هبور . اميپاوه هب تيساسح اي يگنتلد ايزا :دوب

مدرگيمرب عيرس مريم .-نم

مداتفا هار ييوشتسد تمس و مدش دنلب داد. نوكت .رس

مدروآ ورباال مدوب هدروخن و مدوب هدروخ يچره و متسب ور ورد مدش لخاد .

مريم رت نيياپ منزيم واپ تسد يچره و مندش قرغ ردحلا گرزب ايرد هي وت هك راگنا ، متشاد يدب سح يليخ .

متخادنا مدوخ هب يهاگن هنيآ يوت .زا متسش ور متروص ولك مدرك زاب ور .بآ

زادنب تنهذ زا ور تفرخزم ياركف سپ هتفيب تسين رارق مه يقافتا دوب. هداس عوهت تلا ح هي طقف ، ايدرب هك تسين يزيچ

نوريب .

يدنلب داد شدرد تدش زا هك رد هريگتسد هب دروخ مكحم مولهپ و تمس هي مدش ترپ ، هدرك پچ اميپاوه هك يروط عفد هي

مدز .

ننك مورآ ور مدرم ندركيم يعس مه اه رادنامهم و ندزيم غيج نتشاد همه . مدش جراخ و مدرك زاب ور .رد

متفر نومدوخ يلدنص تمس ودب ودب .

؟ هدشيچ ناراب -

داد باوج ناراب ياجب :اباب

هاگدورف هب ميدرگيمرب ميراد هدرك اديپ ينف صقن اميپاوه -.

تفگ ضغب اب ناراب :

؟ ميريمب هرارق -حاال

داد باوج مخا اب نامام :

هاگدورف هب ميدرگيمرب هيچ؟امسملا افرح ،نيا ريگب زاگ ور تنوبز -.

؟ ندركن كچ ور اميپاوه ارچ يچ؟ ينعي - ايدرب



هراد ينف صقن هك هتفگ يناريا سدنهم هي يلو سِملا اميپاوه هك هتفگ يجراخ سدنهم هي راگنا نگيم هك روطنوا .اباب-

مداد نوكت فسات زا يرس .

؟ ميسريم هگيد هقيقد دنچ - ايدرب

هگيد هقيقد تسيب تفگ - ناراب .

منيبب ور اهربا منوتب مدرك يعس يلو دوب ناراب رانك هرجنپ . ميلدنص يور متسشن و متفگ بل "ريز يكوا ".

..............................................

تحاران اي مشاب لا حشوخ دياب االن منوديمن . تخت يور مدرك ترپ ومدوخ اه سابل نومه .اب

دوب هدموا سامت مه يلك اهو ناسر مايپ زا مايپ يلك . مدرك نشور ور متن و متشادرب ور ميشوگ .

دوب شيپ زور هس هساو شديدزاب نيرخآ . هثدحم مسا يور تفر متسد يروجچ منوديمن و مدش مارگلت دراو .

دراو . هزورما هب طوبرم شديدزاب نيرخآ پاستاو يوت امتح يلو هدشن نآالني مارگلت يوت دياش فآالهني؟ هزور يچ؟هس ينعي

دوب شيپ زور راهچ هساو شديدزاب نيرخآ . هثدحم يويپ متفر مزاب و مدش پاستاو .

تندز فرح بظاوم ) ديرپ منهد زا يچ هي اباب منوديمن هيك؟) فرشا ) فرشا نوج هب مدرك گنه دش؟ يروجنيا ارچ

مرادن ور تاه تحيصن ي هلصوح ( شاب .

هثدحم •~•~

يزور دياب مراد درد رس هك سب ،زا نيمه هدش مراك . مداد شتروق بآ اب هارمه و منهد يوت متشاذگ و مدروآ رد صرق هنود هی

مروخب نكسٌم ات جنپ راهچ .

مدرك هاگن ور فيتون و متفر شتمس دش، دنلب هك ميشوگ گنيد يادص :

: هتسب هنازور تمسق زا هدنام يقاب مجح . تسا مامتا هب ور امش تنرتنيا هتسب مجح ، يمارگ كرتشم "100 ديرخ يارب گم.

*، تنرتنيا 100 دييامن يريگ هرامش ".#ار

تن زا دايب هنوتيمن هك حاورا ؟ هدش مومت يروجچ ، منكيمن هدافتسا تن زا هزور دنچ هك .نم مدش رت يبصع ، مدوب هك يبصع

هنك هدافتسا !

مدرك پيات يبصع :

يراد وت يلو تسين مه مفتك هب مدوخ نم روخن هوگ اشهاوخ . تسا ناياپ هب ور نم تنرتنيا هتسب مجح ، ناويح لسناريا "

ددع ، ندروخ هوگ كرت و هبوت يارب . مريگب تنرتنيا ينزيم شيتآ و بآ هب وتدوخ 1 دييامن لا سرا نم هرامش ".ارهب



همكد يور Sendو مرادن ور يزيچ هلصوح و مدش يروجنيا هتفر ايدرب هك يتقو مدز.كالزا .

مداد باوج عيرس دوب، ارهز . ندروخ گنز هب درك عورش دوب، متسد يوت هك يشوگ :

مرادن هلصوح وگب وتراك هيچ؟ ناه -.

راگنا هيبوخ ربخ وت هساو يلو هدركن حملا هب يقرف نم هساو هك ربخ .-هي

؟ هدشيچ هيچ -

ايدرب -...

؟ هدموا شرس بخ؟هچباليي -

هدرك اديپ ينف صفن نوشاميپاوه -...

هدرك لو هفصن ور شفرح مديمهف هك دز فرح يروط ارهز يلو دش. سبح هنيس يوت مسفن .

؟ همادا بخ؟رد -

هاگدورف نتشگرب و هدش هجوتم نابلخ -.

مديسرپ هشيمه رتزا لا حشوخ :

؟ ناملآ نريمن هگيد ينعي -

نريمن .-هن

؟ ينوديم اجك زا -وت

تفگ نم هب مه نيدار ، تفگ نيدار هب دز گنز شيپ هقيقد دنچ مه ايدرب . متسه نيدار شيپ .-نماالن

دصرد دص ؟( متسين مهم شساو ينعي ؟) هگب وت هب دايب همه زا لوا هك ينوا ي هراكيچ ؟(وت تفگن نم هب لوا ارچ سپ

نم سناش منيا ( يتسين .

؟ منزيم تادص مراد هتعاس هي يياجك هثدحم -

يچ؟ هك بخ -

يدشن لا حشوخ هكنيا لثم . يچدوخن درآ يچ يچ -.

نم هدش لسنك متسين مه يس ال كمه شاهاب هگيد هك رسپ هي زاورپ هكنيا ؟زا مدشيم لا حشوخ دياب ارچ . مدشن هك همولعم -

؟ مشاب لا حشوخ دياب

منوديمن يلا،حاال حشوخ هگيم هك تبلق -.

هنزيم رز يدايز مبلق -.

ششيپ ميرب ام تفگ ايدرب ، يتسار . ميرذگب -.



؟ تساجك شدوخ -

هفاك ميرب هرارق يلو الِب قنا نوديم يوت شدوخ -.

؟ نيتسه يك هگيد امش ؟اباب هفاك ديريم الب قنا نوديم -زا

؟ هشچ هگم -هرآ

؟ يرادن يراك . هرذگب شوخ ، يچيه -

؟ يايمن وت هگم -

؟ هدرك توعد منم هگم -

ودب مينوتنوخ مد هگيد هقيقد ايب.هد وش رضاح ودب . هگيد .-هرآ

ظفادخ هشاب هشاب -.

ظفادخ -.

هنك ملا حشوخ ردقنا هنوتب سامت هي مدركيمن ركف . متفر مدمك تمس ود واب مدرك عطق ور سامت .

بوخ نيا اباب .هن متشادرب گنر مرك وتنام .هي مرادن نديشوپ يارب يزيچ يلو اشامت يارب مراد سابل يلك . مدرك زاب ور دمك رد

نتشگ هب مدرك عورش وزاب تخت يور مدرك شترپ . تسين .

هكنيا زا دعب هرخ 90بال .هي متشادرب يكشم يل راولش وهي گنر رپ يتروص وتنام ،هي تخت يور مدرك ترپ وماه سابل دصرد

مرس يور متخادنا مه يكشرز .شلا

متسب ور هنوخ ورد مديشوپ ور دمويم مهب يليخ هك مگنر يكشم ينوتسبات شفك .

مدرك زاب ور نيشام بقع ورد مدز يدنخبل . مديد ور نيدار نيشام رد يولج و مدش جراخ طايح .زا

؟ نيروطچ سالم هب -هب هثدحم

مدوب تگنتلد ردقچ ينوديمن تفرعم -سالميب ارهز .

نوج هثدحم -سالم نيدار .

موناخ ارهز تسين يگنتلد تقو -االن هثدحم .

ينك چام ور ايدرب يرب هنيا تقو ،االن يگيم تسار -هرآ ارهز .

فده وت يدز اقيقد - نيدار .

دش ريد هك ميرب دينك تكرح ندز الف ياحب - هثدحم .

ميداتفا وهار ندش تكاس همه هگيد .



...........................................................

متشگيم ايدرب لا بند مامشچ واب متخادنا مفارطا هب يهاگن قوذ .اب مدش هدايپ و مدرك زاب ور نيشام .رد

مديرپ رتم شيش مشوگ يوت شدنلب يادص هكاب مدشيم ديماان متشاد مك مك هگيد :

ماااااااااااااااا -سال ايدرب .

اجخ هك مدرك زاب ور ماتسدو متفر شتمس تعرس .اب تساوخ ور شلغب .ملد مدرك شهاگن ترسح واب متفر بقع هديسرت

و داد ...يلا

راويد وت متفر خم .اب

دش نوغاد مرس خخخخخخخخخخخخخخخآ -.

مدوب هتخيرن مرك دوب تقو يليخ -.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفاثك -.

لا بند مه ارهز . مديود شلا بند منم . رارفلا و درك ضرق مه هگيد يات ود تشاد هك اپ اتود ، هرارف تقو هكاالن ديمهف شدوخ

ميدوب مه لا بند يراطق . ارهز لا بند مه نيدار .نمو

؟ ندرك رارف ناتسراميت زا اتراهچ ؟نيا ننكيم ركف يچ نوشدوخ شيپ ،االن ندركيم هاگن نومهب بجعت اب تلم

دوب تسب نب هچوك ركشورادخ . هچوك وت ميتفر مه ارهز و نيدار نمو هك هچوك هي وت تفر عيرس ايدرب .

هب مدروخ مكحم و منك مك ور متعرس تفر مداي مه رخ .نم دروآ باال ميلست تلا ح هب وشاتسد و داسياو و هچوك هت هب ديسر

مداتفا شور منم و نيمز يور داتفا تشپ وزا داد تسد زا ور شلداعت منوا هك ايدرب .

دش نوغاد منيس هسفق خخخخخآ - هثدحم .

دش نوغاد مندب لك ييييييييييييآ - ايدرب .

هدنخ تدش زا ندوب هدش دوبك ارهز و نيدار .

؟ نيديباوخ مه يور ديشن تيذا تقو -هي نيدار

نم يور هداتفا منك؟نيا راكيچ -نم ايدرب .

نم يداسياو عفدي يدرك رارف هك االمن راويد يوت متفر خم اب نم يداد اجخيلا ما.وت هراك چيه اجنيا تخبدب -نم هثدحم

وت هب مدروخ ، مسياو هظحل نومه وت اقيقد متسين ليبموتا .هك

متفيم هرخ منك،بال ظفح ور ملداعت هك متسين راويد منم - ايدرب .

هديدن يسك ات نيشب دنلب دوز .حاال نيرصقم مه نوت تفج - ارهز .



هكيترم نيا رطاخب مه شمه دوب هتفرگ درد منيس هسفق مه مرس .مه مدش دنلب ايدرب يور زا رغونهلا يلك .اب

؟ يدرك راكيچ ماهاب منك، تكرح منوتيمن هگيد -نم ايدرب

يشن تيبرت يب هگيد ات مدرك تبدا طقف يچيه - هثدحم .

تفگ هنك محيجوت داوخيم هك يوط يلو هدنخ اب ايدرب :

نم يور يداتفا ؟وت مدرك راكيچ نم -اباب ايدرب .

متسين تاباب -نم هثدحم .

تفر دشو مومت و داتفا يقافتا .هي دينكيم ثحب ردقچ - نيدار .

ديدن ششك هگيد ، هگيم تسار - ارهز .

مه رد هفايق واب وناز هب تسد مه ايدرب . مداتفا هار نيشام تمس نوگنَل ياهاپ واب رمك هب تسد و متفگ بل "ريز يياباب "ورب

ونم يادا مه ارهز و دروآ رد ور ايدرب يادا نيدار . دمويم .هار

؟ تقو هي ديشن تيذا - هثدحم

سرب تراك هب امش ميتحار -ام نيدار .

اتود نيا نتسه ييور رپ بجع !

رانك درك ترپ وشدوخ ييور رپ مكلا اب مه ايدرب . نيشام يوت مدرك ترپ ومدوخ ونم درك زاب ور نيشام بقع رد ارهز

يديم ريگ مدرم رسپ هب يراد االن يدربن ييوب متدوخ هبوخ ؟( هدربن مرحمان و مرحم و بدا زا ييوب اعقاو نيا هع هع (نم.هع

؟ ينيشيمن ولج ايدرب - نيدار

متحار اجنيمه -هن ايدرب .

يكوا - نيدار .

هنوش يور متشاذگ ور مرس ، مراد هگن ور مندرگ منوتيمن مدرك سح هار يوت . ميداتفا وهار نتسشن ولج مه ارهز و نيدار

درك هقلح مرود وشتسد منوا . ايدرب .

مريگب شمارآ شدوجو زا مدرك يعس و متسب ور مامشچ ...

~•~•اوآ

؟ هشيم هگم ، ديسريمن مزغم هب نوخ

؟ نتسه ايدرب و هثدحم ، نمليف يوت هك رفن ود نيا ينئمطم -

تفگ و داد نوكت رس نامرآ :

ميدرك بيقعت نوش هنوخ رد مد ،امزا مناخ .-هلب



افرح نيا لها نوش مودك چيه . نشاب هدرك ور راك نيا دصق زا منكيمن ركف ،نم مدرك يلپ ور مليف هگيد راب هي

هصقان مليف ساجنيا يتخبدب . نتسين !

؟ يدركن يرادرب مليف لماك ارچ -

اديپ لكشم نيبرود -...

مدز داد و زيم يور مديبوك متسد اب مكحم :

؟؟ ناه مدب تهب ور شملا س هنود هي يتفگن ارچ هراد لكشم نيبرود نيا يتسنوديم هك -وت

مناخ هخآ -...

هشابن فرح -.

هك يا هنحص نوا وزا ميشوگ وت مزيرب ور مليف دياب درك. يراك هي هشيم يلو هصقان مليف هتسرد . مدرك يلپ ور مليف مزاب

و منك هدافتسا نوش هيلع رب ادعب منوتيم ور مراد هك يياه مليف اهو سكع .نيا مريگب تاش نيركسا سايدرب يور هثدحم

منك نوش ديدهت .

هثدحم رامآ نتفرگ هچرگ هنك. تباث هثدحم هب ور شدوخ تبحم و هشب دراو هشقن هكاب رتخد ،هي مراد زاين رتخد هي االنهب

هريمن نتفرگ رامآ رطاخب طقف هرب هرارق هك يرتخد يلو ، هنوميم ندروخ بآ لثم مساو !

؟ نامرآ -

.-ب..هلب

نزب فرح لماك سپ ، نوبز تنكل زا دايم مدب نم هك ينوديم -.

مشچ -.

؟ هشب هثدحم يگدنز دراو هشقن هكاب يراد غارس رتخد -هي

يلو هدب ماجنا اهراك يليخ هنوتيم و هكيدزن شهب يليخ هك تسه رفن .هي هنوتب رفن هي منك ركف مما -...

يچ؟ يلو -

داوخيم لوپ -.

ميديم شهب داوخب ردقچره ، تسين يلكشم -.

؟ نيرادن يلكشم دايز لوپ اب امش ينعي -

هيك هرتخد يتفگن نامرآ يتسار هن! متفگ -.

هشاه تسود نيرت يميمص زا يكي . يدمحا اديآ -.

منيبب ور اديآ نم راذب رارق هي ادرف يارب مهعيلا. يليخ -.

مشچ -.



يصخرم -.

دش جراخ قاتا وزا داد نوكت .رس

؟ويك يروجچ منك؟ كنخ ور هتخوس و هتفرگ شيتآ هك وملد مشيم قفوم شرخآ ؟ هشيم يچ مزاسيم مراد هك ناتساد نيا هت

؟؟ وووويك ؟ ارهز ؟ نيدار ؟ هثدحم ؟ ايدرب ؟ مشكب !

ايهن مشكب ور يسك الصالهح ،صا مسريم اجك هب منيبب مرب شيپ هشقن قبط دياب ،عفال منوديمن ...

ايدرب •~•~

متفگ سفن هب دامتعا :اب

تفر رس ملصوح مدرگب شاهاب تدم هي هساو ؟ يراد غارس رتخد .-هي

نوريب دايب تورپه اتزا مداد نوكت شتروص يولج ور متسد . تفگيمن يزيچ و مهب دوب هدز لز سيف ركوپ .

؟ ينكيم ريس اجك -

ور اهراك نيا يدرك لو هگيد مدركيم ركف . اجنيمه -.

مديم همادا مراك هب مزاب منك مه جاودزا يتح نكن،نم اه ركف نيا .-زا

؟ تنايخ -

يك؟ -هب

هثدحم .-هب

يا هراك ؟ همنامام ؟ همرهاوخ ؟ همرتخد تسود ؟ همنز هگم نوا ؟ هثدحم هب تنايخ يچ ينعي . هديعب وت زا فرح ،نيا نيدار -

منك تنايخ شهب ماوخب هك تسين .

تفگ مخا :اب

نكن تنايخ هراد تتسود هك يسك هب شاب درم وت يلو تسين يا هراك .-هرآ

هثدحم شدنب تشپ دشو دنلب تشپ زا ارهز يادص مدب، ور شباوج مايب :ات

؟ نينكيم چپ چپ اجنيا نيگيم يچ - ارهز

ننك چپ چپ ننوتيم مه ام يولج هنرگو ننكيم تبيغ ام عجار -الدب هثدحم .

هثدحم دوب تسرد تسدح - ايدرب .

ور هار نيرتهب و مدز يحيلم دنخبل . مسريم وتباسح ادعب هك دزيم داد شهاگن درك، هاگن نم هب شاريگ يامشچ اب نيدار

پچ يلع ي هچوك ، مدرك باختنا !

تفگ و تشاذگ زيم يور ور شفيك هثدحم . نتسشن ام يور هبور و ندموا ارتخد :

دينك شكرَت مود .راب نيدب راطخا شهب لوا درك،راب چپ چپ نوت عجار يرسپ هگا هتفگ ارتخد نوناق يوت - هثدحم .



هب رس تخبدب يارسپ يلو ننكيم تبيغ مدآ و عملا عجار و ننيشيم نوشدوخ ارتخد هتفگن ، يگيم هك ينوناق نيا يوت - ايدرب

؟ نگيمن يزيچ ريز

نتسه يبوخ رگيزاب ارسپ . هدشن هتشون يزيچ نيچمه -هن ارهز .

؟ روطچ - ايدرب

داد باوج ارهز ياج هثدحم :

يراد تسود هك ننزيم ور يمدآ نوا كسام طقف هشيمن ضوع نوش نطاب تقوچيه ننك. رهاظت ندلب بوخ نوچ - هثدحم .

اديپ ارسپ هب نديپوت هساو يا يقطنم ليلد منكيم ركف يچره ؟ هراد ضرم ؟ هنزيم فرح ارسپ هيلع ارچ وهي؟ دش شچ نيا

منكيمن !

؟ تندنوسرت گرگ كسام ؟اب هدرك تتيذا ؟يك ومع هدشيچ - ايدرب

؟ ينزيم فرح سهلا هي هچب اب يراد هگم ؟ ِندز فرح زرط هچ -او،نيا هثدحم

ِدازون ، تسين مه سهلا ،هي منيبيم نم هك يرشب نيا -واال ايدرب .

وشن نهد هب نهد دازون اب سپ - هثدحم .

سهلا هي دازون هنك، عياض ومدآ هدلب بوخ .

تفگ و ندز تسد هب درك عورش نيدار :

نيرفآ دوب، يقطنم تفرح - نيدار .

مونشن ور نوش هملا كم همادا هگيد ات متشاذگ مشوگ يور وماتسد و مدنوخرچ هقدح يوت ور مامشچ .

تفگ و درك بلج شدوخ هب ور مهجوت و داد منوكت نيدار ، هقيقد دنچ :دعب

دش درس تور، هوهق نيا روخب -.

داد همادا ، ميونشب شدوخ و مدوخ هك يروط :

يداد يتوس يفاك هزادنا هب زورما ، ريگن هفايق مه يروجنيا -.

تفگ و تشاذگ شغامد يور وشتشگنا مدب ور شباوج مايب :ات

يدوب هدننك عورش هدن،وت همادا -.

متخود هوهق هب ور مهاگن و تفر يا هرغ مشچ هك مدركيم هاگن شهب سيف ركوپ .

نم يگدنز . يشاب راگزاس شاهاب دياب ِنيا لكشم ! نيريش زور هي خلت زور غاد.هي زور هي درس زور ،هي هنوميم هوهق لثم يگدنز

ركش نودب و مشيمن قشاع تقوچيه ؟نم هشاب نم يگدنز ركش هنوتيم .يك مراد مك ينيريش ،هي هدوب خلت و غاد هشيمه

منكيم يگدنز .



مدموا نوريب مدوخ زاعملا هثدحم يادص :اب

رود زيرن ور تلوپ دش، درس هگيد روخب -.

؟ هشب خلت و درس ميگدنز دياب ،ارچ ماوخيمن ونيا خلت.هن!نم و درس دوب، هدش درس ،حاال مدروخ شزا مكي و متشادرب ور هوهق

.نم هشيمن خلت كيچوك يازيچ نيا رس هك نم يگدنز ، ِفرح هي طقف نيا ؟هن دوسح يارسپ مشچ اي ارتخد ياه نيرفن رطاخب

هديشك يموش ياه هشقن هچ مارب راگزور هكنيا زا لفاغ ، منزيم ور افرح !نيا

متفگ و متشاذگ زيم يور ور هوهق :

رادهگنادخ ديشاب نوتدوخ بظاوم هدش. درس ، مروخيمن -.

داوخيم هزات ياوه منك،ملد يور هدايپ هرتهب . مدش جراخ هفاك زا نوشاندرك ادص هب هجوت ويب مدش دنلب .

نشاب مقشاع مه ردقچره مشيمن قشاع هيچ؟نم قشع .هن،

دش وكا منهذ وت شاه هلمج و مداتفا ناراب فرح :داي

وشن قشاع تقوچيه تقوچيه ، مگيم تهب هدرك لو ونوا شقشع هك قشاع هي ناونع هب يلو شاداد مرتكيچوك تزا يليخ "

تراپ ) يشب شتسبلد "(17هك

ونم يتشاذگ اهاپ قشاع يايند هب ؟يك يدش گرزب .يِك دركيم تحيصن ونم تشاد هك دوب هدش قشاع نم يولوچوك ناراب

يكيتس پال ِنامهب فالنو ميتشونيم ايشا ياج هب ليماف و مسا يوت هك ينامز نوا زا تشذگ دوز ردقچ ؟ مدوب ربخ !يب

كب شلف >>

ميسيونب زام درك ميضار دوب هتفرگ هك يمولظم هفايق اب ناراب .

عورش .-كي،ود،هس

مربب ور ِليماف و مسا يادخ هك يناراب منودب ديعب هتبلا هك ور يزاب نيا مربب دياب .

پوتسا : تفگ دنلب هقيقد دنچ زا !دعب

؟ يتشون يچ مينيبب ايب بخ -

؟ يكيتس پال دمم هخآ ؟ هتشون هيچ هگيد .نيا ايشا هب مديسر هك مدوب ندرك كچ ردحلا

؟ سايشا يكيتس پال دمم ترظنب -

هيچ؟ سپ تسين ايشا -هگا

يچ؟ هگيد ،زيم،م... دادم يسيونب يتسنوتيم وت يلو هيچ منوديمن -

هبوخ يكيتس پال دمم نيمه ريخن -.



كب شلف ناياپ >>

نوماهاوعد ، نوماه ندروخ ينتسب ، نوماه لك ،لك نوماندرك يزاب هب نوم لد نوچ دوب نيريش نوم يگدنز هوهق عقوم نوا

ميدنوميم هچب هشيمه و ميدشيمن گرزب تقوچيه شاك هدش. گرزب هگيد و هشدوخ ركف هب يكره امااالن دوب شوخ ...و...

ايدرب •~•~

يدنخبل . دموا متمس دشوهب دلب شاج ديد،زا ور نم .ات دنوخيم باتك تشاد و دوب هتسشن لبم يور نامام . مدش هنوخ دراو

تفگ :دزو

؟ يبوخ . يدموا شوخ ناج، نامام -سالم

متفگ و مدز يدنخبل لباقتم :

مبوخ نامام يسرم -.

يش رسحلا يروخب مرايب يرگت تبرش هي مريم .-نم

؟ تساجك ناراب يتسار . يسرم -

داد باوج يبصع و ديشك مه وت ور شامخا و تفر نيب زا شدنخبل دموا ناراب مسا :ات

هشقاتا .-وت

نوبز هب ور ملا ؟وس دوب يبصع ردقنا نامام هك دوب هدرك راكيچ ناراب هگم . مدش بجعتم هيناث ود وت نامام يراتفر رييغت زا

تفگ و مدروآ :

سرپب شدوخ زا .-ورب

تفگ هك مدز .رد دموا ملا بند مه منامام ، متفر اهباال هلپ وزا مداد نوكت :رس

هرادن يطبر مه يسك هب منكيم داوخيم ملد يراكره ؟نم ينكيمن ملو هيچ؟ارچ -.

داد ور شباوج نامام :

هنزب فرح تاهاب داوخيم هدموا تشاداد نك زاب ور رد حاالمه دوب طلغ يليخ تراك -.

مرادن ور نوت مودكچيه هلصوح هرب وگب شهب - ناراب .

؟ هدرك راكيچ ناراب ، نامام ؟ يدرك يطلغ هچ ناراب ؟ هربخچ اجنيا هگب مهب رفن يچ؟هي ينعي - ايدرب

اموناخ موناخ هدب باوج - نامام .

مدب حيضوت داوخيمن .ملد دينك ملو -ها ناراب .



هتفر نيب اهزا تمرح هگيد . مدش تحاران داديم رسباال باوج ناراب هكنيا .زا

وگب امش نامام - ايدرب .

تفگ دشو هنيس هب تسد نامام :

هداديم هقباسم ارسپ واب هتفرگ هدهع رب ونيشام يگدننار منيا . نوريب هتفر شاتسود واب هتشادرب ور اباب ديارپ - نامام

ننك يطلغ هچ نتساوخيم دوبن مولعم هنرگو هديد يگدننار ييامنهار سيلپ . ندركيم داد و غيج مشاتسود .

داد همادا و درب ورباالرت شادص :نت

وگباوج دياب يچ؟يك دمويم تاتسود و تدوخ رس هيباليي يدركيم فداصت يچ؟هگا درميم فرط يدزيم يكي هب -هگا

؟ دشيم

مداديم ور نيشام تراسخ و مدنوميم هدنز اي نيدشيم تحار متسد زا مدرميم اي مدركيم فداصت رگا شابن نارگن - ناراب .

تفگ دزو يدنخزوپ نامام :

؟ يدب نم هب ور تاباب لوپ يتساوخيم - نامام

مداديم نت ندرك يزاب ادگ اهو نوبايخ وت نتفر هب هگا يتح مدركيم روج هدش روطره ور لوپ ، ريخن - ناراب .

منكشيم هنرگو نك زاب ور رد .حاالمه ِمهم وت تم ،سال مياوخيمن لوپ -ام نامام .

نكشب ينوتيم هگا منكيمن -زاب ناراب .

نكشب ور رد ايدرب - نامام .

نامام هخآ - ايدرب ...

ديسام منهد وت فرح ، ناراب طسوت رد ندش زاب .اب

ينكشب ياوخب يشيم هتسخ مدرك زاب ور رد هگيد -ايب ناراب .

متفگ ناراب هب وور مدرك مخا :

ردقنا ؟يك ينزب فرح تسرد رت گرزب اب ميدادن داي تهب هگم ؟ هشيمن ترس مارتحا ؟ يرايم رد هيچ اه يزاب هچب -نيا ايدرب

؟ يدش خاتسگ

مندرك خاتسگ ، مدوبن خاتسگ - ناراب .

؟ات تندرك -ايك ايدرب 12 تدوخ لوق هب هك يرسپ نوا و تاتسود راك امتح سپ يدوب يبدؤم و بوخ رتخد هك يگلا س

هدوب ، هتشذگ تاهنت و يدوب شقشاع .

؟ هتفگن نم هب هدوب قشاع ناراب ؟ يتفگ يچ - نامام

يكلا و چوپ ياقشع نوا زا هتبلا -هرآ ايدرب .

دوبن يكلا و چوپ نم قشع نمض رد هدوب انوا راك نك ضرف وت -هرآ ناراب .



تفگ و داد نوكت فسات زا يرس نامام :

ِيگچب هدقع شمه -انيا نامام .

ينك اديپ رسپ تسود يرب هك نيا هن ينوخب سرد هك جراخ ميدوب هداتسرف ور -اموت ايدرب .

مداديم ،لد لدگنس ياه مدآ هب ديابن ، مدرك هابتشا مشلوا الزا صا -هرآ ناراب .

ترچ ياه عوضوم نيا رس يتفرگن يگدرسفا نك ركش ور ادخ ورب .حاال اعطق هك نوا - ايدرب .

منكيم ركش - ناراب .

درك هاگن فقس وهب تفرگ اعدباال تلا ح ور شاه تسد .دعب

نشكب كرس ميگدنز وت هيقب يراذن و يدب افش ور نم شاداد ماوخيم تزا . متفرگن يگدرسفا هك تركش ايادخ - ناراب .

تفگ نم هب وور نيياپ دروآ ور شاتسد :

دش؟ كنخ تلد - ناراب

ناراب هدب قح نومهب . ميتنارگن طقف -ام نامام .

ماوخيمن ور ينارگن نيا ،نم نيشاب منارگن ماوخيمن - ناراب .

مداتفا دركيم گالهي همه وزا دزيم راز تشاد هثدحم و ميدوب نيشام يوت هك يزور داي شفرح .اب

هدب افش دياب ور ؟وت هدب افش ور نم ارچ ادخ - ايدرب .

هدب افش ور نم ايادخ . يگيم تسار -هرآ ناراب .

ميتخود شهب ور نومهاگن نوم همه اباب يادص :اب

؟ نيتشاذگ هسلج اجنيا اباب-

ميرايم لقع رس ور ناراب ميراد طقف تسين هسلج .هن يشابن هتسخ مزيزع -سالم نامام .

؟ هدرك راكيچ ناراب هگم ارچ . مقشع يسرم اباب-

هداد يگدننار هقباسم ارسپ واب هتشادرب ور نيشام هتفر هنك؟ راكيچ يتشاد راظتنا - نامام .

تفگ و درك مخا :اباب

؟ يدوب يرتخد نيچمه ؟وت ناراب هگيم تسار تنامام اباب-

وسالم مرفنتم لوضف ياه مدآ .زا هرادن طبر يسك هب نم يگدنز و مدوب يرتخد نيچمه نم -هرآ ناراب .

نم هك يناراب نوا ال دوب.صا هدرك قرف يليخ ، مدوب رد هب هريخ تهب .اب تسب ور رد هدب ندز فرح ي هزاجا هكنيا نودب

هتخس شرواب . دزيم فرح نوماهاب تشاد ناراب دلج وت هگيد رتخد وهي دوبن متخانشيم !

ميدب تصرف شهب دياب .اباب-



يك؟ ات هخآ - نامام

شاج رس دايب شلقع هك يتقو .اباب-ات

متفر مقاتا تمس هنك.هب مورآ ور نامام اباب مراذب و منك كرت ور عمج نيا متسنود .المز

دوب هدموا هثدحم فرط زا مايپ .هي مدش مارگلت دراو و مدرك نشور ور .متن متشادرب ور ميشوگ و مديشك زارد تخت يور :

؟ يدرك يروجنيا ارچ ""سالم

اي ماباب اي هشاب منامام فرط تسين مهم ؟حاال مگب يسكان و سك ره هب ور مراكفا ارچ . متفگن يزيچ و مدرك نيس ور شمايپ

يا هگيد سكره .

متسويپ مارگاتسنيا تشهب وهب مدش جراخ مارگلت تشهب وزا مداد ور ماتسود ياه مايپ باوج .

جيپ هب مديسر هكنيا ات مدرك كچ ور اه جيپ و تاداهنشيپ يوت متفر منك. اديپ ور هثدحم جيپ مرب دز مرس هب وهي

<mohaddesehrad> دوب.تن شخرچ ردحلا هرياد هك دش زاب يديدج هحفص و مدرك كيلك يديآ يور دوب. شدوخ

هدش فيعض يكانتشحو زرط هب اتسنيا .

متفرگ تبثم ،رناژي مدنوخ هك ور شويب هك. هلفق شجيپ اباب .يا دشزاب هحفص هرخ .بال

ار رتهب طیارش و میوش دنلب . میشابن عاضوا ندش رتهب رظتنم ! تسایند تسکش نیرتدب تسکش زا سرت و ندرکن یراک چیه "

مینزب مقر دوخ یارب ."

يور تفر متسد هاگادوخان Follow دش لا سرا تساوخرد .و

متشاذگ متخت رانك زيم يور و مدرك لفق ور يشوگ هرخ ،بال اتسنيا وت ندز تشگ يلك زا .دعب

وميل متشاذيم ور مرتخد مسا تقونوا دوب نيريش ميليماف شاك ؟يا هبوخ وميل ؟ مراذب يچ ور شمسا مشب راد رتخد نم هگا

ملد هك .خآ دنلب يوم دقو اب هارمه يكشم ياهوم و يبآ ياه مشچ . هگيد هريم شاباب ،هب هشيم نيريش مه شفايق . نيريش

اباب رگيج تساو تفر فعض !

متسب وماه مشچ و مدز يخاالمت هب يدنخبل .

متشاذگ شاج رس هرابود و مدرك عطق ور وآالمر متشادرب ور يشوگ . مدرك زاب ور مامشچ آالمر سحن يادص اب دعب نيم .هد

هك متخادنا تعاس هب يهاگن ٧ تعاس هساو بشيد . داديم نوشن ور بش ٧ اما يور هدايپ مرب هك مدوب هتشاذگ آالمر حبص

مدز ور ميات يهابتشا منك ،ركف دروخن گنز يشوگ PM

هنك رسحملا هنوتيم درس ،بآ متفر مومح تمس و مدش دنلب .

هثدحم . مدش اتسنيا دراو و متشادرب ور ميشوگ و مديشوپ ور ماه سابل . نوريب مدموا و متفرگ يا هقيقد هد شود هي

مدرك لوبق عيرس هك دوب هداد تساوخرد مه شدوخ و دوب هدرك لوبق ور متساوخرد .

تساجنيا شبلا نم.ج لثم اقيقد هريگب تس ژ دوب دلب بوخ يليخ . شاه تسپ ندرك كچ هب مدرك عورش و مدش شجيپ دراو

نوش تسود يليخ هك ور ماه يشاقن زا يضعب مدوخ .نم تسين يشاقن هب طوبرم شاتسپ زا مودكچيه يلو ِشاقن هكنيا اب



تسين مهم شارب نيا يلو منكيم تسپ ور مشاب هتشاد ...

هثدحم •~•~

سهلا هي دازون هگيم نم هب مشدعب هيروجنيا شدوخ . متشادن ايدرب زا ور يزاب هچب نيچمه راظتنا .

تفگ نم هب باطخ ارهز :

نراد فيرشت يجنران كزان يليخ امش ي هقوشعم -!

تفگ ارهز باوج هنك،رد عافد شباف قيفر زا تساوخ مه نيدار :

يچ ديديمهف منوتدوخ ال ؟صا ننزيم ترويف كسام يچ ينعي نا؟ يبطق ود ارسپ يچ ينعي . نيدروآ رد وشروش مه اتود امش -

؟ ديتفگ

تفگ و درك مخا ارهز :

دوب قح نوم فرح . ميدرك بوخ يليخ ، ميدرك بوخ -!

؟ ندوب يبطق ود تفارطا يارسپ حاتاال منيبب وگب -وت

ميدزيمن رز تعاس ود اجنيا ام ندوبن ،هگا ندوب هك .-هرآ

؟ مسرپب ور دوب يبطق ود تاهاب هك يرسپ مسا هشيم -

يلو ِدارآ شمسا ، هشيم ...-هرآ

ارهز فرح طسو ديرپ و درك يظيلغ مخا نيدار :

هيك؟ دارآ -

دصق و هدرك تنايخ هدنب قيفر هب هك تسا هدوب ميدق رد ادخ ناگدنب زا يكي دارآ . نزب فرح وت دعب منزب فرح لوا راذب -

تسا هدرم هثدحم نهذ رد هشيمه يارب دارآ اما دراد تشگرب .

تفر نيب دشوزا رت گنرمك شمخا نيدار االن. لثم تسرد دزيم فرح يباتك ، دشيم يصرح هك عقومره ارهز :

؟ هراد يبطق اللود تخا هب يطبر هچ يتفگ هك يزيچ -نيا

هراد طبر ينعي هراد طبر مگيم نم يتقو ، هگيد نكن تيذا -.

مشچ هب .-يا

متفگ و مرايب تقاط متسنوتن هگيد يلو مدوب هدرك توكس :اتاالن

اراك نيا ياج ميرب دينك عمج ، ديدز مهب وملا ح شيا شيا -.



.....................................................

منك يشاقن مرب متفرگ ميمصت . ممهفيم ور هاگشناد و سرد ردق منك.االن راكيچ منوديمن ، هتفر رس روجدب ملصوح .

نديشك يشاقن هب مدرك عورش فده .يب

مرورغم ؟نم مرادن شهب يصاخ يليخ سح االن يلو درب وملد لوا هاگن وت ايهن؟ارچ مقشاع ؟نماالن هدموا مرس هچباليي

هشاب نيا شيلد منكيمن ركف يلو .

شزا مدوخ هك ردحيلا هدب داي يشاقن مهب متساوخ شزا ؟ارچ شهب مروخن ات مدركن زاب ور مامشچ هاگشناد وت زور نوا ارچ

ارچ ارچ ؟ارچ شلغب وت مداتفا و ماپ هب درك ريگ مشفك ،دنب مدوب نوا شيپ يتقو تسرد نم ارچ ال صا اي مرت رهام

ارچاالن سپ منك! هل ور مرورغ مدش رضاح هك مدوب هدش گنر يبآ ييوداج يوگ اتود نوا هتفيش دح نيا رد ينعي ؟؟!! ارچ

يلو يدش ريس شزا شينيبيم دايز االنهك يلو يشاب هدرك لوبق شلوا دياش . يراد شسود ؟( مرادن شسود عقوم نوا لثم

دياش ) يگيم تسار وت مدياش ( يراد شسود نانچمه !)

وشدوخ مراد مدشن هجوتم هك دوب لوغشم ايدرب تمس مركف ردقنا . مدرك هاگن ولبات وهب مديشك نوريب متاراكفا زا ور مدوخ

شاقن نم ،هرآ هزوم نراذب دياب ور ولبات نيا ال .صا هدموا رد بآ زا بوخ يليخ يلو مدوب هديشك هتساوخان هكنيا .اب مشكيم

متسه يبوخ !

مدآ نراذيمن اتود .نيا مقوذ وت دروخ دنگ ايدرب و ماسرآ ينمشد يروآداي اب يلو مقاتا راويد هب منزب ور ولبات متساوخيم

ره هب هك ؟نم هراد نم هساو يا هدياف هچ نوشنديدن ال .صا ننيبيمن ور هگيدمه دايز هنيا شلقادح يلو هشاب هتشاد شمارآ

و ايدرب هب ناتسراميب وت زور نوا ،هگا سارهز ريصقت شمه . مگن ماسرآ هب يزيچ ايدرب اب مراديد وزا مگب غورد مروبجم حلا

منك مياق ور ولبات هرتهب سپ . داتفيمن تاقافتا نيا ،االن مايدرب قشاع نم تفگيمن ماسرآ .

ينشيكفيتون و مايپ چيه ، مدرك نشور ور متن و متشادرب ور ميشوگ . مديشك زارد متخت يور و مدش دنلب يلدنص يور زا

نوشرس ريخ نراد تفرعم مه ماتسود . مارگاتسنيا زج دوب هدموين مساو !

هدننك لا بند نوا هخآ هدش يعيبط ريغ مكي ؟ هداد تساوخرد نم هب ايدرب . مدش وربور ايدرب تساوخرد واب مدش اتسنيا دراو

نوا يلو ِنامر جيپ شيكي ، ناراب شيكي ، نيردآ شيكي ، نيدار شيكي هك هراد هدننك لا بند .كالهدات هرادن شرهاوخ زجب رتخد

هك مدوب هدادن تساوخرد شهب يلو مدوب هدرك اديپ ور ايدرب جيپ بقال نم شتسار . مسانشيمن ور هدنوم يقاب رفن شيش

مكبس هنكن سح .

هنيزگ يور . مدب منم تسين يلكشم هداد تساوخرد لوا نوا ،حاالهك مدرك لوبق ور شتساوخرد Follow تساوخرد و مدز

منيبب وشاه تسپ متسنوتيمن نيمه هساو دوب لفق شجيپ دش. لا سرا .

اي هدرك لوبق ور متساوخرد منيبب هك ايدرب جيپ هب متشگرب هرابود . مدرك الي پير مه ونوشايضعب و مدرك كچ ور اه يروتسا

دوب هدرك لوبق ركشورادخ هك ...هن

هثدحم •~•~

دوبن بوخ ال صا شايضعب يلو دوب باذج اعقاو شاسكع زا يضعب ، مدركيم كچ وشاه تسپ .

ياه تنماك اب وشاه تسپ ! مرايب رد ور شزورما راك تاليف دياب مدز.االن يناطيش دنخبل هك ديسر منهذ هب نفخ ركف هي



منوكرتيم يفنم !

تسشن ملد وهب دوب گنشق يليخ شيشاقن . مدرك كيلك دوب، هداسياو شيشاقن ولبات رانك رد شدوخ هك شتسپ نيلوا يور

مدرك پيات اهو تنماك وت متفر . دموين محر هب ملد مزاب يلو :

شيا شيا ، يدرك وتدوخ راك يلو يشكب يشاقن موب يور يروجچ مداد داي تهب !نم يديشك نوميم هيبش ، نيبب وشيشاقن ""

مدرك پيات دوب. هتسشن كيچوك هخرچود يور هك يدعب تسپ غارس متفر . مدرك شتنماك :

؟ هشيم بارخ تقو هي يگيمن ؟ يدش تخبدب هخرچود نوا راوس تزارد دق نوا اب يروجچ ""

هسرتيمن اعقاو رشب دوب.نيا هدرك زاب وشاتسد و دوب هداسياو موب تشپ هليم يور هك يدعب تسپ غارس متفر . مدرك شتنماك

مدرك پيات ؟ هتفيب :

مدشيم تحار تتسد زا يدرميم شاك ؟ يدرمن ارچ ""

هاگن شتسد وهب دوب هتفرگ وشاتسد و دوب هداسياو هتخوس هايس يجراخ رتخد هي رانك ،رد يدعب تسپ غارس متفر

مدرك پيات ؟ هدرك تسپ هتخادنا سكع شاهاب هك هيچ هرتخد ،نيا تفرگ مقوا . دركيم :

وملا ح ييييا دروخ تاهوم هب مشاهوم يتفرگ مشاتسد هزات يتخادنا سكع هكينز نوا اب يتفر يتفرگن ونم ترس وت كاخ "

يدز مهب "

تفگيمن يزيچ يلو ديديم ور اه تنماك و دوب نآالني ايدرب هك دوب اجنيا شبلا .ج مدرك شتنماك ...

ايدرب •~•~

مكي و متشادرب ور چراپ . متفر هنوخزپشآ تمس و مدش دنلب . مدركيمن شولا ف شاك دوب، هدروآ رد ومصرح هثدحم ياه تنماک

دوب دروخ مباصعا مكي مزونه يلو دموا حلا مرگيج و مديشك رس سفن هي ور .بآ متخير ناويل يوت كنخ .بآ

تنماك اب مزاب هثدحم . مدرك زاب ور لفق . مارگاتسنيا زا نشيكفيتون مزاب منك، هاگن ش هحفص هب دش ثعاب ميشوگ گنيد يادص

دوب هدموا ينكدروخ باصعا :

يموس هلپ هك هدن زوپ . لوا هلپ يور مرب متسنوتيم نم يلو هشابن يگتفيشدوخ ""

زاب ور مامشچ ، نديشك قيمع سفن رابدنچ زا .دعب منكن ركف شهب دايز مدرك يعس و مداتسرف نوريب سرح رپ ور مسفن

مولگ وت ديرپ بآ نامام يادص هكاب مدروخيم متشاد و متخير بآ مدوخ هساو چراپ زا مزاب . مدرك .

؟ يروخيم بآ يراد -

هگيد هك متشپ هب ديبوك راب دنچ شاتسد .اب مرانك دموا دشو حملا هجوتم نامام ، مدوب ندرك هفرس ردحلا يروجنيمه

دش عطق ماه هفرس يادص .

؟ يديسرت ارچ ؟ ايدرب يبوخ -

طقف مديسرتن -...

مدش هريخ هثدحم تنماك وهب مدز گنچ ور يشوگ يبصع . هشب هديسام منهد وت فرح دش ثعاب ميشوگ گنيد يادص :

؟ ندش خاروس خاروس هگيد هك يديشوپ ردقنا ور تانهريپ ؟اي يرخب سملا نهريپ هي يرادن لوپ هك ييادگ ردقنا ""



دروخ باصعا مجح نيا متسنوتن . دركيم نيهوت نم هقيلس و پيت هب تشاد نوا و دوب عالمق دروم سكع اقيقد سكع نوا

مداد مايپ و شتكرياد متفر منك، لوبق ور ينك :

؟ يراذن ترچ ياه تنماك ردقنا يريميم -

داد باوج هرخ هكبال مدنوم شباوج رظتنم :

بخ؟ . مريميم -هرآ

ربن ونم يوربآ ردقنا ريمب سپ -.

هثدحم لثم يرتخد صوصخم منك فولا رتخد هي جيپ ارمع هگيد هدب.نم مايپ تسنوتن هگيد مدرك شك بال عيرس !

هثدحم •~•~

ركف هفرط ود زادنب راك هب ور تلقع ربن؟( ونم يوربآ ريمب يچ ينعي درك. مدوبان نوا منك شدوبان نم متساوخيم هك! درك بالك

شزا يمرَگ راتفر هچ راظتنا . يدرك وشگرم يوزرآ ينعي ، مدشيم تحار تتسد زا يدرميم شاك يدوب هتفگ شاتسپ ريز نك.وت

تحران يدايز مكي منوا هك ينك لوبق دياب ! دوبن هك لد هت زا يلو مدوب هدرك ور شگرم يوزرآ نم يگيم تسار ؟) يتشاد

دش تحاران يليخ ، دشن تحاران يدايز مكي (دش(

شندرك هنوش هب مدرك عورش و مدرك زاب ور متخل ياهوم . مشيارآ زيم يولج متفر و لبم يور مدرك ترپ ور يشوگ .

دش ثعاب تفرح نيا يلو يسرم ( ريگن مك تسد ور تدوخ يلگشوخ يليخ (وت متشادن ييابيز چيه متشادن وم هگا نم

اين مغارس سپ ( يتشز يليخ شتسار ،هرآ تساو منكيم تالش مراد دوخيب هچ؟ نم الهب (صا مريگب مك تسد ومدوخ رتشيب .

زا نامام يادص هك مدوب ماهوم يولج اب نتفر رو .ردحلا متسب شك واب مدرك عمج ور ماهوم و متشاذگ زيم يور ور هنوش

دش دنلب نيياپ هقبط :

ِرضاح ماش نيياپ نيايب ماسرآ ، هثدحم -.

اهتشا دوب،اب هدرك رپ ور هنوخ لك هميق رطع يوب . مدش جراخ قاتا وزا متشادرب ور ميشوگ مدز. هداس لت وهي مدش لا يخيب

متسشن و مديشك ور يلدنص . متفر يروخ اذغ زيم تمس و مدموا نيياپ اه هلپ .زا

هدرك هچ نامام دينيبب هب -هب هثدحم .

متخپ هميق ارچ ينودب هگا ارمع - نامام .

مديسرپ يواكجنك :اب

؟ هراد يليلد هچ سپ تسين مه يسك دلوت ، تسين هك مسارم ارچ؟ - هثدحم

؟ ينوديمن مه وت ماسرآ اباب-

تفگ ندرك ركف مكي دعب و تفرگ يركفتم هفايق ماسرآ :

هيچ؟ شليلد بخ. منوديمن -ما، ماسرآ



تشادن اذغ نيا نتخپ هساو يليلد نامام ِمداي نم هك يياج ات هتبلا - هثدحم .

امش نيتسه يبوخ ياه هچب بجع ، مفساتم نوتساو - نامام !

زورما ِيتيبسانم هچ مينوديمن ربخيب اج همه امزا نامام - ماسرآ .

ِنوتنامام و نم جاودزا درگلا س بشما .اباب-

ميديسرپ نامزمه ماسرآ :نمو

؟ اعقاو -

هشاب هدنوم نوتداي اه امش متشاد راظتنا يلو اعقاو -هلب نامام .

جاودزا درگلا س خيرات دياب ارچ ، نتسين نم ردام و ردپ هك .انيا هنومب مداي هك دوبن مه يا هدننك عناق ليلد دوبن مداي ال صا نم

ِنوشچب هگید هک نوا ، هتفر شداي ماسرآ ارچ هبيجع يلو ؟ هنومب مداي نوش .

هنوميم نومداي دعب هب نيا وزا هشيمن راركت هگيد ، مينكيم يهاوخ رذع هثدحم -نمو ماسرآ .

هداتفين نهد اتزا ديروخب ور نوتاذغ .حاالمه ميديشخب .اباب-

ندروخ اذغ هب مدرك عورش و مدز يدنخبل ...

دندزيم قرب باتفآ يوت هك ماه نخان .هب مدموا نوريب مناخ هيمس هاگشيارآ زا فراعت يلك زا دعب و مدرك تخادرپ ور هنيزه

ميدوب هياسمه ينامز درك،ثمالهي باسح نورگ يليخ يلو هدش بوخ يليخ . مدرك هاگن !

وماه نخنان هك مدوب هتفرگ تياضر مداوناخ زا يتخبدب اترازه .اب دايمن مشوخ مدوخ نوچ تسين دنلب يليخ ماه نخان لدم

منكب تساوخ ملد يراك ره منوتيم مدازآ و ِنوتسبات االنهك لقادح تشاديمن هاگشناد .بقالهك مراكب .

زوپ ماتسود يولج مرخب مه بوخ ينوتك هي متساوخيم . مدنور نوم هنوخ ژ اساپ نيرت كيدزن تمس و مدش نيشام راوس

امتح ( هدب زوپ يروطنيمه نيرفآ ) مدب .

دوب ژ اساپ هزاغم نيرتگرزب هك هزاغم نيمود نيمه هساو متشادن نتشگ ي هلصوح . مدش ژ اساپ دراو و مدرك كراپ ور نيشام

مدش لخاد و مدرك باختنا .ور

متفگ دوب مدوخ وسلا نسمه يرسپ هك راد هزاغم هب .ور تسشن ملد هب نوش يكي و متخادنا اه ينوتك هب يهاگن :

زياس شفك ؟39-نيا ديراد

تفگ هوشع واب درك كچ ور ماپ رسات يزيه .اب دموا متمس دشو دنلب :

ـــم يراد .-بـــلـــه

منك ناحتما ديدب هگا مشيم نونمم -.

شـــم .-چـــ

و دروآ ور شفك هدرم مرب. و مرخب و منك ناحتما ور شفك رتدوز تساوخيم ،ملد دموين مشوخ ندز فرح زرط نيا الزا صا

تفگ :



هدنو ســياــهزكــهمــ ــن ير ــتــ گرز ــنبــ .-يا

زياس ، مدرك هاگن شريز وهب متفرگ ور شفك 38 دوب .

هشب هزادنا منك ركف . نونمم يليخ -.

مش خالص اجنيا زا عيرس هشب هزادنا هللا مسب . مدروآ رد ور مدوخ شفك و يلدنص يور متسشن .

دش هزادنا ركشورادخ و مديشوپ ور شفك .

حارــتــيــن؟ -

؟ هشيم دنچ ، مرخيم ور نيمه -هلب.

.تــموــنا850-

هشاب -.

شزيم تمس و مدش دنلب يلدنص يور .زا هبعج وت هراذب هگنل يكي نوا هكاب شهب مداد و مدروآ رد ماپ زا ور شفك

راوس . مدش جراخ هزاغم ،زا ملگشوخ هتبلا و ديدج ياه شفك اب هارمه و مدرك باسح و مدروآ رد مفيك وت زا ور متراك . متفر

مدرك لا بند ور هنوخ وهار مدش نيشام .

هچب هي عفدي . مسرب هك دوب هدنومن يزيچ و مدوب يلصا نوبايخ يوت 4-5 زمرت يور رخآ ورات ماپ و دموا نيشام يولج سهلا

هب مرس متشاد دنبرمك نوچ ركشورادخ يلو ولج تمس مدش ترپ ونم داسياو يكانتشحو يادص اب نيشام . مداد راشف

دركن دروخرب هشيش .

.اب تفرگ ارف ور مدوجو مامت سرت . مديدن ور دوب نيشام يولج هك يا هچب رتخد يلو متخادنا ولج هب يهاگن سرتسا اب

دوب هداتفا نيمز يور هچب رتخد نومه . متفر ولج و مداد جرخ هب تئرج . مدش هدايپ و مدرك زاب ور نيشام رد نوزرل ياتسد

و دوب تولخ نوبايخ ، مدرك هاگن مفارطا دوب.هب هدش هراپ شاه سابل و دوب هتسب ور شامشچ و

يليخ . متفرگ ماتسد يوت ور شاتسد و متسشن نيمز يور . دوبن نم هب شساوح يسك و دندركيم روبع تعرس اب مه انيشام

درك شامرس تدش زا يزرل مندب ، متسد هب شتسد دروخرب هكاب يروط دوب درس .

زاب ور نيشام بقع يلدنص رد متسنوت روز وهب مدرك شدنلب منك. راكيچ متسنوديمن ال وصا مدوب هدش نارگن يليخ

انيس ناتسراميب تمس و مدش نيشام راوس تعرس اب مه مدوخ . متسب ور ورد مدنوباوخ نيشام يلدنص يور ور هچب منك.

مداتفا هار دوب اجنيا هب ناتسراميب نيرتكيدزن .هك

نم هشاب هداتفا شساو يداح قافتا هگا !حاال يدرك هفاضا شهب منيا متشادن يتخبدب ؟مك دوب يتخبدب هچ هگيد نيا ايادخ

نك مكمك تدوخ ايادخ منك؟ راكيچ !

ناتسراميب دراو . متسب ور ورد متشادرب مه ور هرتخد و مدش هدايپ و مدرك زاب ور نيشام .رد ناتسراميب هب ميديسر عيرس

مدز داد و مدش :

دددوز ماوخيم كمك هنك؟ مكمك تسين اجنيا يسك -.

نوش لا بند نم يلو نتفر يقاتا هي تمس . نتشاذگ دراكنارب يور ور هرتخد و نوم تمس ندموا يگچاپتسد اهاب راتسرپ



ديسرپ و دموا متمس اه راتسرپ زا يكي . متفرن :

يرتسب هساو دينك رپ ور يمرف هي دياب -.

مداد باوج نم نم :اب

مسان .. نشيمن ور نوشيا نم نوچ ..هش شيمن .-آ..هخ

؟ اجنيا شنيدروآ يروجچ سپ -

مدرك فداصت شاهاب -.

؟ ديرادن نوش ماوقا زا ينفلت هرامش چيه ينعي -

مشيم يبصع نسرپب يراركت ياه لا وس مزا هكنيا .زا

؟ مشاب هتشاد ونوش ماوقا نفلت هرامش يروجچ ، مسانشيمن هك متفگ -

مديسرپ لا وس هي طقف ؟نم مناخ هتچ -.

هب ماسرآ زج يسك يلو هنك مكمك دايب هك مداديم ربخ يكي هب دياب . متسشن يلدنص يور متفر و مدادن ور شباوج هگيد

...ود قوب مدز.هي گنز ماسرآ وهب مدش اه سامت دراو . مدرك زاب ور شلفق و متشادرب مفيك يوت زا ور ميشوگ . ديسرن منهذ

ديچيپ يشوگ يوت شلا حشوخ يادص ! يتنعل هگيد هدب باوج قوب ...هس قوب :

؟ يدز گنز يتشاد يراك هثدحم -سالم

مشن هديد فيعض و هشابن دولآ ضغب ات مدرك فاص ور مادص .

متشاد راك .-سالمهرآ

؟ يراك -هچ

و منيشام يولج تخادنا وشدوخ هچب رتخد هي متشگيمرب متشاد ،نم ماسرآ شتسار -...

يسرتسا و تحاران دشواب ور نوا هب ور نيا زا شادص . ديسرن منهذ هب يا هملك و مدب همادا متسنوتن مديسر هك اجنيا هب

ديسرپ :

؟ يناتسراميب مودك -االن

نوسرب ور تدوخ انيس،ودب ناتسراميب -.

ظفادخ هشاب -.

ظفادخ -.

رظتنم و مديبوكيم نيمز يور ور ماهاپ ، سرتسا تدش .زا مفيك وت متخادنا و مدرك لفق ور يشوگ و مدرك عطق ور سامت

مدوب ماسرآ .

مدينش ور ماسرآ يادص هقيقد جنپ زا :دتب



؟ يياجنيا هثدحم -

ديشك يقيمع سفن . تسشن ميرانك يلدنص دموا دشو مسيخ يامشچ هجوتم راگنا مدز، لز شامشچ وهب مدرك دنلب ور مرس

تفگ :و

هب دياب . مينك رتدب ور نوم حلا ندرك هيرگ اب ديابن نوم تفج يلو مراد ور وت حلا اقيقد منم و يراد سرتسا االن منوديم -

مينك نوريب نومنهذ زا ور يفنم ياركف و هشيم بوخ شلا ح هك ميدب ديما نومدوخ .

تفگ و درك كاپ ور دزيم هسرپ متروص يور هك يكشا هرطق شتصش تشگنا ،اب فرح نيا نتفگ زا :دعب

يشاب يتخس تيعقوم وت هك مه ردقچره هرب. تتسد وت راخ هي ميراذيمن و ميتتشپ اباب و نامام نكن،نمو هيرگ تقوچيه -،

هيرگ ديابن .االن هديمن نوشن مه ندوب يوق يلو تسين ندوب فيعض ِنوشن . هشيمه هن يلو هبوخ ندرك هيرگ . ينك هيرگ ديابن

يدب ديما تدوخ هب ينوتيم طقف ينك !

يگچب نومهزا اقيقد هدب شمارآ مدآ هب تسنوتيم بوخ دش. نشور ملد يوت يديما رون شاه فرح .اب

~•~•اوآ

نيا متساوخ دوب. هتسشن فرح نودب نم يوربور اقيقد اديآ زيم. يور متشاذگ ور نوجنف و مدروخ مور هفاكسن زا يا هرذ

متفگ ، هشب هتسكش توكس :

ايهن؟ يتسه يضار يتفگن -

شازا رد يلو ميضار -300 مريگيم لوپ نويلم .

هساو نم يلو كيچوك راك هي هساو دوب يدايز لوپ . ننكيمن تلو نريگن ور نوشدوخ قح هكات سارتخد نوا زا دوب مولعم

مدب وماه يياراد لك مرضاح ماقتنا .

متفگ و مداد نوكت :رس

؟ دينكيم عورش لا،يِك وس هي طقف . تسين يلكشم هشاب -

نيگب امش هك عقوم .-ره

هنك زيراو تباسح هب ور لوپ نيا مگيم نامرآ هب مه نك،نم عورش زورما نيمه زا سپ -.

نونمم هشاب -.

مراد لا وس مزاب -.

بخ؟ -

؟ يراد يتبسن هچ نامرآ -وتاب

هنوچيپيم يه يلو مسرپيم نامرآ دوخ .زا هراديمن رب مرس زا تسد يلوضف يلو ملا وس نيا اب دروخ اج مكي مدرك سح ،

داد باوج هرتخد نيا دياش .



تفگ و درك ثكم مكي :

ميراد دمآ و تفر و ميسانشيم ور هگيدمه هك سِلا تفه ابيرقت . مدش انشآ نامرآ اب يتراپ هي وت .-نم

؟ هنوچيپب دركيم يعس شمه مديسرپيم نامرآ زا ور لا وس نيا تقو ره ارچ سپ ديدش انشآ يتراپ وت اعقاو -هگا

هتفگن يزيچ يسك هب نم عجار ،حاتاال ِمولعم بخ -.

و متشاذگ زيم يور ور ناويل . مديشك رس ور هفاكسن ولك متشادرب زيم يور زا ور مناويل و مدرك همزمز بل "ريز ناهآ "

دوب هدش گالهسشبآ هفاك ينتسب و دوب ركف يوت . متخود مشچ اديآ هب هرابود .

متفگ ، ملوضف نم هنك ركف شدوخ شيپ دياش نوچ افرح نيا و يركف وت ارچ مسرپب متساوخن هگيد :

تعاس -8 ظفاحادخ نك.عفال راكيچ مگيم منزيم گنز تهب بشما .

تفگ بل ريز يمورآ " ظفاحادخ و" داد نوكت دش.رس دنلب منوا و مدش دنلب .

ارچ مراد سملا ياپ و تسد مدوخ يتقو ، مريگب يصخش هدننار دمويمن مشوخ . مدش منيشام راوس و مدموا نوريب هفاك زا

هشيم مه هفاضا جرخ هتبلا و مريگب يصخش هدننار .

مداتفا وهار مدز تراتسا ور نيشام .

منك هاگن فرط مسا هب هكنيا نودب و شمتشادرب مفيك يوت زا يتخس .هب دروخ گنز ميشوگ هك مدوب هار طساوا ابيرقت ،

مداد باوج :

-هلب؟

اه يريگن ام زا ربخ ربخ؟هي ،هچ تفرعم .-سالميب

هيك مدب صيخشت متسنوتيمن يلو تشاد ييانشآ يادص .

متفگ و مدرك فاص ور مادص :

؟ مريگب ربخ تزا دياب هك هداتفا تساو يقافتا هچ هگم . تسين يصاخ ربخ ، تفرعم -سالماب

مسرپب متسنوتيمن دوب نيا مرتگرزب يتخبدب يلو ِطخ تشپ يك مدب صيخشت متسنوتن مزونه نوچ متشاد يدب سح يليخ

يتسه .يك

؟ هتشذگ هام دنچ تگرزبردپ هنوخ يرب ياوخيم يتفگ هك يزور ؟زا هتفيب يقافتا دياب امتح هگم -

؟ تسود نگيم نم هب هخآ ؟ مدوب هدرك شومارف ور هنانح ارچ نم ياو .يا مينوشيپ يور مديبوك متسد اب

منزب گنز تهب و تشيپ مايب متسنوتن ، مراد و متشاد راك ردقنا يلو هتشذگ ردقچ منوديمن -.

تفگ و ديدنخ :

مدش رخ ،نم مشچ يلو يتسه يرهام يوگغورد -.

هگيد متشاد راك متفگ يدج هنانح .-هع



؟ يسرب نوا وهب ينک لو تور يميمص تسود يدش رضاح هك ِيراك هچ نوا منيبب وگب -حاال

متفگ و مدرك ضوع ور ثحب نيمه هساو مگب ور تقيقح متساوخيمن :

دش؟ رتهب هثدحم تاب هطبار يتسار -

ظفادخ منزيم گنز تهب مرب دياب هظحل هي .-نم

ِداتسا ثحب ندرك ضوع و ندنوچيپ وت نم لثم منيا درك. عطق ور يشوگ هدب يظفاحادخ هزاجا مهب هكنيا نودب .و

هنك لوبق هگا ارمع ِيرادافو تسود ردقنا شدوخ لوق هب هنانح دوب نيا لكشم يلو ولج هرب مگب هنانح هب متسنوتيم نم

هنكب ور يراك نيچمه .

...........................................

يادص قوب هسات زا مدز.دعب هبرض سامت هنيزگ يور و مدرك اديپ ور اديآ مسا منيبطاخم يوت و متشادرب ور ميشوگ

ديچيپ يشوگ وت اديآ ي هنورتخد .

مناخ .-سالماوآ

ميشب ترچ ياه ثحب دراو متساوخيمن يلو دموين مشوخ شنتفگ مناخ اوآ الزا .صا

تعاس مدوب هتفگ . اديآ 8-سالم منزيم گنز تهب .

مونشيم بخ .-هلب.

هدب هثدحم زا هاتوك رامآ هي يراك لوا -.

هي هدرك شلو و هدرك تنايخ شهب هك هتشاد رسپ تسود .هي نشيم توف شردام و ردپ و ننكيم فداصت يگلا س هدزون -وت

نتسود مه هكاب ارهز مسا هب هراد مه يميمص قيفر .

ايهن هگيم ور ارجام لك مرپسب شتسد هب ور راك نيا ماوخب هگا منيبب متساوخيم يلو متسنوديم ورانيا ي همه مدوخ .نم

؟ يشاب هتفگن هك هدنومن اج يزيچ -

دوب نيمه هيضق لك .-هن

ينك لو همين هفصن هكنيا هن يگب ور شلماك مراد راظتنا ماوخيم ور يزيچ هي تزا نم يتقو -.

مشچ هشاب -.

ادرف نك. راتفر يداع ال ماك و نزب فرح شاهاب هشيمه لثم . سرپب ور شلا وح هدب مايپ شهب هثدحم يويپ ورب بشما -

ينك راكيچ مگيم تهب هرابود .

؟ ديرادن نم اب يراك ،عفال مشچ -



ظفادخ سرب تراك هب ورب .-هن

ظفادخ -.

متشاذگ زيم يور و مدرك عطق ور يشوگ .

سلا همهنيا مه حول هداس ؟نم نتفگن مهب ور تقيقح ارچ لقادح ، نديدزد هك نديدزد ال ؟صا نديدزد ونم هداس ردقنا ارچ

؟ دركيم هفخ ونم تشاد ارچ ديعس . مدشن نوش گرزب غورد هجوتم

ميدوب رصقم نوم تفج ال .صا يدركيم مفخ يتشاد مه وت يلو ! مدش تگرم ثعاب نم هك تارب مريمب يهلا ديعس ...خآ ديعس .

مداد باوج عيرس . دزيم كمشچ هحفص يور اديآ مسا دش. هراپ مراكفا هتشر ميشوگ گنز يادص .اب

؟ يدز گنز هرابود ارچ دشيچ -

مسرپب ور هثدحم حلا مرب نيدوب هتفگ -.

بخ؟ -

هچب رتخد ابهي زورما نوچ هرادن يا يكوا يليخ 6-5-حلا هدرك فداصت .سهلا

دايمن محر هب ملد نم هشاب مولظم مه ردقچره يلو مديمهفيمن ور هثدحم ندوب تخبدب ليلد .

و ينك راتفر يداع يليخ دياب هك ينوديم . افرح نيا وزا هدب شيرادلد مكي و نزب گنز شهب -...

منوديم .-هلب

ظفادخ سرب تراك هب ورب سپ هشاب -.

ظفادخ -.

دش هدز يسك طسوت رد هكنيا ات مدوب هدز لز مولعمان هطقن هي .هب مدرك عطق ور سامت .

وت "ايب متفگ دنلب "

متفگ هك دش قاتا دراو نامرآ :

؟ هدش يربخ -

هثدحم زورما ...-هلب.

متفگ و شفرح طسو مديرپ :

؟ يرادن يا هزات ربخ . هداتفا يقافتا هچ منوديم -

هسرپن يزيچ داد حيجرت يلو دوب هدرك بجعت متسنوديم ور هيضق نيا نم هكنيا زا راگنا .

تسين يا هزات ربخ -.



سالتم هب ورب سپ هشاب -.

هنوخ متفريم دياب مك مك مه دش.نم جراخ قاتا وزا درك يظفاحادخ و داد نوكت .رس

راوس . مدرك يظفاحادخ همه واب متسب ور قاتا .رد مدش دنلب و متشادرب ور چييوس و يشوگ و مدرك عمج ور ملياسو

همكد يور و مدش روسناسآ P شلفق و متفر نيشام تمس . مدش هدايپ و داسياو روسناسآ هك دوب هتشذگن يايز نامز . مدرشف

تخادنا نينط مشوگ وت ييانشآ يادص و ديشك ور متسد يكي هك مشب راوس متساوخ . مدرك زاب :ور

اوآ نك ربص -...

ايدرب •~•~

انيراس و ملا خرهوش و ابخملا .نم نوم  هنوخ نايب خملا هداوناخ دوب رارق زورما . موربور راويد هب مدوب هدز لز يصرح

انيراس يلو ِيلمع سيف ، شيريس يا، هدقع يا، هدافا اراس . ساراس داضتم انيراس . مراد لكشم اراس اب يلو مرادن يلكشم

هدركن هفخ لمع اب وشدوخ و ِكرد واب نوبرهم .

حاتاال دعب هب بشيد هنك.زا زاب ورد ات فا فا تمس تفر ناراب . مديشك نوريب ويخلا ركف زا ور مدوخ فا فا يادص اب

تخادنا ممشچ زا وشدوخ شاه تنماك هكاب هثدحم . هثدحم مه ناراب ،مه مدزن فرح شاهاب .

اراس زجب مداد سالم مرگ و نوبرهم همه .هب متفر رد يولج و مدش دنلب عيرس ، دموا هك انيا خهلا كيلع سالمو يادص .

نم هك تشادن دوجو يرسپ چيه هنافساتم دش. هگيد يكي اب ندز فرح لوغشم سكره و ميتسشن اه لبم يور يگمه

يشوگ وت مرب مدش روبجم منزب فرح شاهاب .

مدرك دنلب ومرس اراس سحن يادص هكاب مدزيم تشگ اتسنيا :وت

ينكيمن يگنشق راك يتسنوديم منوج ايدرب -.

متفگ و شهب مدز لز هلصوح :يب

؟ هراد وت هساو يررض هچ مخرچيم اتسنيا وت نم هكنيا امود هرادن يطبر وت هب منكيم يراكره -واالنم

يشب يشوگ لا يخيب دياب دايم نومهم يتقو مقشع بخ -.

متسين وت قشع ،نم مرازه راب يارب -.

ما؟ وت قشع نم ينعي -

مداد ور شباوج دنخزوپ !اب سافرح نيا رتزا هنَك نيا هكنيا لثم :هن

ينيبيمن متباوخ ...نم؟وت قشع .-وت...

تفگ هوشع :اب

؟ منيبيم يراديب وت سپ منيبن باوخ وت -هگا

متفگ يبصع :



دايمن مشوخ ال صا اين هوشع نم هساو ردقنا سپ . دموا دهاوخن و دايمن ، هدموين مشوخ تزا تقوچيه !نم ريخن -.

هلصوح يروجچ رتخد نيا منكيم بجعت .نم دوبن اراس نمو هب شساوح يسك ركشورادخ . متفر مقاتا تمس و مدش دنلب

دايب هوشع مرفنتم شزا متفگ شهب هك ينم هساو هنكيم .

متخادنا مدوخ هب يهاگن هنيآ .زا هشب مك متينابصع اتزا مدز كنخ بآ متروص وهب مدش مقاتا يتشادهب سيورس دراو .

ريپ مراد هگيد ؟ هشيم اديپ يِك نم هدشمگ همين هيك؟ نوا ! هربب ونم لد هنوتيم رتخد هي طقف يلو مدرب ور رتخد اترازه لد نم

، مشيم 24 قرف همه اب نوا هن ؟هن هثدحم يچ؟ نم يلو . ارهز ، هدرك ادیپ شور هدشمگ همين شدوخ لوق هب نيدار هدش. سملا

هربلد شدوخ يلو هرايب رد ونم صرح داوخيم هك يقيفر دوب. قيفر هي ناونع هب نم روظنم يلو هراد .

تقوچيه ! متسين ارسپ نوا زج يلو...نم هربب ور ارسپ زا يليخ لد هنوتيم و ِربلد ؟ ربلد مدز. يدنخزوپ !

منيشب منوتيم طقف سپ ، متشاذگ اج حلا وت هك مميشوگ . مدش جراخ يتشادهب سيورس وزا مدرك كشخ ور متروص هلوح اب

ننك مگ ونوشروگ نرب انومهم ات منك هاگن راويد ردو .وهب

يبلق ، يشاقن نديشك هب مدرك عورش . متشادرب منوا دوب تسد مد ذغاك ،هي متشادرب ور مدادم و متسشن مرترويپماك زيم يور

ِناسنا تسد وت .هك

شفك يادص دشو زاب .رد مدش يشاقن لوغشم هرابود و متفگ " دييامرفب ". دروخ رد هب يا هقت هك دشيم مومت تشاد يشاقن

هيك نوا متسنوديمن زونه نم يلو ديچيپ قاتا وت يدنلب هنشاپ ياه .

يشيم مياق قاتا وت يايم ميراد نومهم يتقو هتشز يياريذپ يايب مگب مايب تفگ نامام -.

متفگ دوب، ناراب هك مبطاخم وهب مديشك يراد شك فوپ :

هرادن نومهم هلصوح س هتسخ ايدرب وگب نامام هب .-ورب

هنوچيپب داوخيم طقف هراد هلصوح ينعي . هشكب يشاقن تفريمن تشادن هلصوح ايدرب هگا نوچ ارچ؟ ينوديم ، مگيمن -.

يگيم وت يچره ال صا .-هرآ

تفگ و تسشن تخت يور :

هيچ نوا منودب ماوخيم ، هنكيم تتيذا هراد يزيچ .هي مسانشيم ور وت .-نم

متفگ و مدرك هاگن ناراب وهب متشاذگ زيم يور ور دادم :

ايهن متفگ تهب اتاالن منوديمن -.

يتفگن -.

هنك كيدزن مهب وشدوخ داوخيم يه منوا ، دايمن مشوخ اراس زا .-نم

متشاد لكشم اراس اب يگچب نومه زا منم هشاب تداي دش.هگا ليدبت نيقي هب مكش يلو متشاد كش -.

ِمداي .-هرآ

تفگ يصاخ نحل .اب تشاذگ منوش يور وشتسد و داسياو مرانك تسرد دشو دنلب :



حلا ميرب ايب نم رطاخب لقادح . ميراد هگن ور خهلا رهوش و خهلا تمرح دياب يلو هتفرن هار تباصعا ور مك اراس منوديم -.

هراد طرش يلو مايم هشاب -.

ِلوبق هشاب يچره ؟ يطرش .-هچ

ردقنا ينك شكمك تسود هي ناونع ،هب يدش يميمص شاهاب هك يتقو و ينك رت كيدزن اراس هب ور تدوخ ينك يعس دياب -

هشابن چوپ .

؟ تسين يا هگيد .رما مشچ -

"هن متفگ و مدز يا هناردارب دنخبل "

تفگ دزو يمرگ دنخبل نامام ، ميدش دراو .ات ميتفر حلا تمس و ميدش جراخ قاتا زا مه واب مدش دنلب :

ندموا ماه هچب -!

شندروخ صرح زا نم يلو مدركيم سح وشاندروخ صرح و اراس نيگنس ياه هاگن حوضو .هب هدنخ ريز ميدز ناراب نمو

هريمب يدوسح زا اراس ات منورذگيم تقو ناراب و انيراس اب رتشيب سپ مربيم تذل .

دوب هتسشن طسو مه ناراب و دوب ناراب رانك انيراس و ميتسشن هرفن هس لبم يور .

مداتفيم نوميگچب تارطاخ داي شمه زورما . مدوب نوت گنتلد ردقچ دينوديمن - انيراس .

ميدوب هديدن ور هگيدمه هك دشيم يهام دنچ منك ركف . ميدوب وت گنتلد مه -ام ايدرب .

ننوشدوخ الت كشم و يگدنز ريگرد همه االن هتبلا -هرآ انيراس .

هدش ضوع زيچ همه هگيد ،االن تفگيم تسار ردقچ .

لا سراپ . خِيلا هيقب و ،ايرآ لگزان ، هناورپ ، انيوآ ، دماح ياج ردقچ - ناراب

ميدركيم يزاب ميموتناپ يلك ديع .

انورك رب تنعل - انيراس .

؟ يتسرفيم تنعل ارچ دش،االن مومت هك انورك - ايدرب

دنوم ملد هب ماتسود الو يماف نديد ترسح ردقچ دوب. هك لا سما ديع هدش، مومت -االن انيراس .

؟ مگيم يچ هك يتسه هجوتم . نزاسيم هيشاح مدآ هساو ، مينيبن الور يماف هك رتهب نومه - ناراب

هرخ بال يلو منوديم -هرآ انيراس .

؟ ديدزيم فرح يچ عجار . دينك نوت ثحب دراو منم اراس-

مبوخ حلا هب دز دنگ شسحن يادص مزاب !



تفگ دزو يعونصم دنخبل ناراب :

ميدوب هداتفا لا سراپ ديع تارطاخ .داي مزيزع -ايب ناراب .

؟ متسين هك محازم . يكوا ناهآ اراس-

يمحازم ميليخ اقافتا - ايدرب .

منزيم يفرح نيچمه تسنوديم شدوخ نوچ دشن تحاران اراس يلو درك مهاگن بجعت اب انيراس و تفر يا هرغ مشچ ناراب

مرادن شاهاب يبوخ راتفر .و

نم يلو . متسنوديم اراس- ...

ميدرب موجه هنوخزپشآ تمس هب يگمه و دنوم هفصن اراس فرح ، نامام غيج و هشيش يگتسكش يادص .اب

تفگ و دروآ ورباال شتسد نامام ، ميشب هنوخزپشآ دراو ميتساوخ :ات

نوتاپ و تسد وت هريم هشيش االن نياين رتولج - نامام .

هنكب يراك شره هقوشعم هساو هرضاح قشاع ،مدآ هگيد ِشقشع هرخ دش.بال هنوخزپشآ دراو و دادن يتيمها .اباب

؟ يتسكش ور سيد هك دشيچ نامام - ايدرب

ششكب ايب يتسار ، هنوخزپشآ وت دموا كسوس -هي نامام .

وانز ارتخد هك هراد سرت شاجك ولوچوك كسوس نك!هي نوميم ونم نك! دنفسوگ ونم نك! رخ ونم نك! واگ ونم ااااااادخ يا

تسين مه كانسرت ، هنكيمن تيذا ، هريگيمن ،زاگ هروخيمن ومدآ ؟ نسرتيم شزا .

تفگ ميونشب شدوخ و مدوخ هك يروط ناراب :

شكب ور كسوس نوا ورب و شوپب ونم ياه يياپمد .-ايب

تشاد ور يهلا باذع مكح مساو مشوپب مدوخ ياپ زا رتكيچوك زياس دنچ ، هنورتخد و يتروص يياپمد هي هكنيا ركف .

مريم يياپمد نودب ، داوخيمن .-هن

؟ هشوپب ششاداد دادن يلو تشاد يياپمد شرهاوخ نگيمن تاپ وت هرب هشيش ، منيبب شوپب ريگب -

ال صا متساوخن ؟ ينكيم يزوسلد هيقب فرح رطاخب .-وت

مديسرپ نامام وزا مدش هنوخزپشآ دراو ، هنزب فرح مزاب مراذب هكنيا نودب :

؟ هدنوسرت ونم نامام هك سومانيب كسوس نوا تساجك -

تفگ و درك هراشا تنيباك ريز هب شتسد :اب

هدش مياق اجنوا -.

نوش سرت و تسين يكانسرت دوجوم ال صا مدب نوشن همه هب متساوخيم يلو دش مشدنچ . شمتشادرب متسد واب مدش مخ

متفگ و مدز يدنخزوپ . ساجبان :



؟ نامام يديسرتيم نيا -زا

يتسه يعاجش رسپ يدب نوشن ياوخب هك نيا هن ششكب متفگ . يتفرگ تتسد يوت هك ينومه .-هلب

تمس عيرس . مدرك هل دوب تنيباك رانك هك يشك سگم واب نيمز يور متخادنا ور كسوس و مدنوخرچ هقدح يوت ور مامشچ

تفگ هدنخ اب .اباب ماتسد نتسش هب مدرك عورش جاكسا واب ماتسد وت مدرك خيلا ور اكير ولك متفر ييوش فرظ :

؟ مرسپ يروشيم فرظ يراد -

يليخ شزوس هك مشب جراخ هنوخزپشآ زا متساوخ و مدرك مومت وماتسد يوش و تسش عيرس . هدنخ ريز ميدز مه اب همه

يادص هك مرب نكلا ب تمس متساوخيم . مدش جراخ هنوخزپشآ زا مدادن يتيمها يلو مدرك ساسحا ماپ فك وت ور يديدش

مشب فقوتم دش ثعاب انيراس .

تاپ وت هتفر هشيش هكنيا لثم ايدرب - انيراس .

تسين مهم يلو منوديم - ايدرب .

منكيمن ركف روطنيا -نم انيراس .

؟ روطچ - ايدرب

زادنب ترس تشپ هب هاگن -هي انيراس .

هاگن دوب ينوخ ال ماك هك ماپ فك وهب مدرك دنلب ور .ماپ مدرك هاگن دوب هدنوم اج هب نوخ نوشزا هك ماهاپ در وهب متشگرب

سافرح نيا رتزا ميخو هيضق هكنيا لثم .هن مدرك !

تفگ و شنيس هب دز نامام :

يدش يروجنيا نم رطاخب هك تارب مريمب يهلا - نامام .

مديم مه منوج امش رطاخب نم تسين يزيچ هك هشيش ، نامام هنكنادخ - ايدرب .

تفرگ ور ماتسد و دموا ولج .اباب تفگ "يا هنكنادخ " نامام .

مرايب ور نامسناپ لياسو نم ات يلدنص يور نيشب .اباب-ايب

تفگ و دموا مكيدزن ناراب و نامسناپ لياسو لا بند تفر .اباب يلدنص يور متسشن و درك مكمك :

دش نيا ش هجيتن يدركن شوگ شوپب ونم ياه يياپمد هك متفگ -.

مديشوپن ور وت ياه يياپمد يلو ماپ وت تفر هشيش هك ركشورادخ -.

نك يبوخ و .-ايب

نامام رانك تفر دشو رود ...مزا

ارهز •~•~



هبوخ نوش تفج دشواالنحلا لح هچب رتخد اب هثدحم فداصت هيضق ركشورادخ .

ردقچ اديدج مرب. هدايپ هچوك رس ات دياب ـحاال فوپ . مدش جراخ هنوخ ،زا نامام اب يظفاحادخ زا دعب و متشادرب ور مفيك

يور هدايپ متفريم زور مدش،بقالره لبنت .

و مدرك زاب ور ورد متفر ولج دوب. هديدن ونم زونه شدوخ يلو دش هديد نيدار گنر ديفس نيشام و هچوك رس مديسر

تفگ هدنخ .اب متسشن :

ينزب دياب دورو لبق هك نتخاس ندز يارب ، نتخاسن روكد يارب ور .-رد

متفگ و متفرگ يبناج هب قح هفايق :

؟ هنزيم رد نيشام ندش راوس زا لبق يك ملد زيزع هخآ -

اتسين فيعض تظفاح ، نيرفآ -.

؟ ميرب اجك .حاال تسين هك همولعم -

تفگ دزو يدنخبل :

بوخ ياج .-هي

داتفا دزوهار تراتسا . متخود مشچ ولج وهب مديسرپن يلا وس هگيد .

تفگ شدوخ ، مسرپب يلا وس هكنيا زا لبق . زبسرس غاب هي هب ميديسر تعاس مين :دعب

هشاب ام قوتاپ هنوتيم اجنيا راب. هي يهام هتبلا اجنيا ميايم ام طقف ِروشك زا جراخ خملا نوچ يلو ِمنامام و خهلا غاب .-نيا

متفگ و دموا شك :مبل

هيلا ع يليخ -!

ميدش دراو و درك زاب ور يدورو رد ديلك اب نيدار . ميتفر غاب رد يولج و ميدش هدايپ نيشام داد.زا نوكت دزورس دنخبل منوا .

ماباب نوچ مدوب ديدب ديدن نم مدياش داد. ور تشهب بقل شهب دشيم هتبلا دوب، ينوريب يامن رتزا زبسرس يليخ يلخاد يامن

دروايم هنوهب يه و ديرخيمن غاب تقوچيه .

قوتاپ يارب اصوصخم ! نيدار هبوخ يليخ اجنيا -.

مدب نوشن تهب يزيچ هي ميرب !حاالايب هتبلا -.

دوب زر لگ رپ كيچوك هچغاب هي شرانك هك يتخرد هنوخ هي هب ميديسر هك متفر شلا بند يواكجنك .اب

وت هتبلا . ميتشاك ايدرب نمو ور ينيبيم هك هچغاب نوا ياه 9-لگ يگلا .س

؟ هنكيم يگديسر اجنيا هب لا،يك وس هي يلو . نتويك يليخ -

هديم بآ اه تخرد اهو لگ وهب اجنيا دايم زور ره هك تسه رفن .-هي

مديسرپ و مداد نوكت :رس



هيچ؟ يتخرد هنوخ نوا -

مدرك هراشا يتخرد هنوخ .وهب

يتخرد هنوخ ميگيم الح طصا امهب هك هكيچوك قاتا .هي ميتخاسن ام هگيد ور اجنوا -.

هشيم باسح يتخرد سپ ؟ نتسين تخرد زا شاه بوچ هگم . ِيتخرد اعقاو الحهن، طصا -.

يدش شوهاب ردقچ زورما اه. يگيم تسار -!

مدوب شوهاب هشيمه .-نم

هتبلا -.

؟ منيبب ور يتخرد هنوخ لخاد هشيم . موهوا -

هرادن لفق شرد باال هن.ورب هك ارچ مزيزع .-هرآ

رانك وناز راهچ و مدش لخاد دش. وزاب مداد له ور .رد دموا مرس تشپ مه نيدار باال، متفر نوبدرن وزا مدش لا حشوخ

متفگ و مدز يدنخبل دوب. جند يليخ و تشاد يبوچ ياه راويد .ردو تسشن نم رانك مه نيدار ، متسشن هرجنپ :

داد؟ ونيا تخاس داهنشيپ يك !حاال نوت تيق خال هب تنسحا -

اوآ يلو هشن ترواب دياش -.

مديسرپ و مدرك يزير مخا :

هيك؟ -اوآ

ِروشك زا جراخ االن هتبلا خِملا. رتخد -.

مسرپب تزا مدركن تئرج حاتاال و هدرك ريگرد ور منهذ هك تسه لا وس .هي ناهآ -.

؟ يلا وس -هچ

هيچ؟ ارسپ هساو جاودزا طيارش -

داد باوج رورغ :اب

يشاب هتشاد مخت دياب ندرك جاودزا هساو هنومز و رود نيا .-وت

تفگ يخآ هك شوزاب هب مدز مفيك .اب

تلوك ور يراذب وترس دياب هنرگو . نيشام .م: هنوخ ميلا.خ: يياناوت ،ت: متفگيم متشاد منك. لماك ور مفرح راذب هتچ؟ -اباب

؟ مزيزع منك راكيچ نم يفرحنم .وت يشب روگ هب درجم

متفگ سول و متفر يا هرغ مشچ :

مشابن فرحنم نم يراد راظتنا و ينوبسچيم مهب ور تاملك نيا لوا فرح هك ييوت رصقم ال .صا هگيد مفرحنم بخ -.



تفگ و درك يباذج هدنخ :كت

منك هدافتسا شزا رتشيب راذب متفگ منم هبوخ متيق خال يتفگ .-وت

مشن فرحنم نم هك نزب فرح يروط دعب هب نيا زا يلو هشاب -.

مشچ -.

متفگ ، دروخيم هبنهلا ابيرقت هك ييادص .اب مدش شملا هشوگ اب نتفر رو لوغشم و مدرك همزمز " هبوخ ":

؟ نيدار -

؟ نيدار ناج -

يطيارش ره ؟وت يراذن ماهنت تقوچيه يديم لوق -.

يطيارش ره وت مراذن تاهنت تقوچيه مديم لوق ، مشچ -.

دوبن سكره نيدار يلو متشاد يدب سح ارسپ همه هب هثدحم لثم منم . مدرك اهر ششوغآ وت ومدوخ و درك زاب ور شاتسد ،

؟هب مدرك دب هتشذگ يروآ داي وراب حملا ارچ ال صا دوب.ها هثدحم هب دارآ تنايخ نم سح نيا ببسم مدياش دوب. سك همه

مراد مرك نامام لوق .

نيدار نمو قوتاپ دش يتخرد هنوخ و غاب نيا سپ ...

هثدحم •~•~

يرسك مكو هزاغم وت ايرآ منيبب مرب متساوخيم زورما . متخادنا گرزب ژ اساپ هب يهاگن . مدش هدايپ و مدرك كراپ ور نيشام

دمآ و تفر مهاب هك ِميگچب ياتسود زا يكي ايرآ منك. شكمك هرتهب مراكيب هك لقادح ايهن، داوخيمن دنمراك اي هرادن

دركيم مكمك يليخ اه سلا نيا ووت تشاد ور يعقاو تقافر ينعم ايرآ . ميراد .

وور دزيمن يگنهآ چيه روسناسآ دوب نيا شيبوخ مدز. ور لوا هقبط و مدش روسناسآ راوس . لوا هقبط ، هزاغم نيمراهچ اقيقد

تفريمن .خم

دنخبل منوا دوب. هدش مروضح هجوتم هزات راگنا مدش، لخاد مدز. يدنخبل و مدرك اديپ ور ايرآ هزاغم . مدش هدايپ دشو زاب رد

تفگ :دزو

؟ يدرك ام زا يداي دشيچ . تفرعم ييب هثدحم -سالم

؟ يايمن ، تمنيبب ماين نم .ات تفرعم اب يايرآ -سالم

تمديدن هتقو يليخ ؟ يبوخ . مايمن .-هن

هشيم سلا هي ابيرقت موهوا -.

هدش سلا هي هگيم ييوررپ و راختفا اب هراد ، ادخورت هاگن هع هع .-هع

متفگ و مديدنخ :



؟ ياوخيمن كمك مسرپب مدموا . هگيد مينيا -ام

؟ يدش راكيب -زاب

هشيم زاب هرابود رهم زا يلو دش ليطعت هاگشناد هگيد .-هرآ

ينك يگديسر دموا يرتشم يتقو ينوتيم عيلا. يليخ -.

؟ يدب حيضوت اه تميق عجار مكي هشيم يلو هشاب -

يروخب يياچ هي دياب شلبق يلو . امتح .-هرآ

هرت بجاو .-راك

يتحار روط ره هشاب -.

ديسرپ شتاحيضوت ناياپ زا .دعب مدركيم ظفح منم و تفگيم ور اه تميق ،ايرآ ميتفر اه وتنام تمس مه :اب

؟ يتفرگ ور يچمه -

هيكوا .-هرآ

ابيرقت . راويد هب مدروخ هك متفر بقع ردقنا رت. ولج نوا و متفريم رت بقع سرت اب مه .نم دموا ولج و درك همزمز " هبوخ "3

ديسرپ هك دوب ميرتم يتناس :

؟ يراد -لر

نک تیاعر ور هلصاف .-هن.

؟ يشاب هتشاد ياوخيمن -

مدز داد و متفر رد هروك :زا

بببببببببقع وووووووورب ووووووشمگ ممممممممماوخيمن هههههههههههن -.

متشاد مندب وت ناوت و روز يچره . دروخيم مهب تشاد حملا تيعضو نيا .زا تشاذگ مبل يور ور شبل و درك يناطيش دنخبل ،

مدز داد و بقع مداد شله و مدرك عمج ماتسد :وت

متشادن ور يراتفر نيچمه راظتنا تزا ال هللا.صا رفغتسا ؟هي... يدرك ضرف يچ ونم ناه؟! ينكب يتساوخيم يطلغ .-هچ

تفگ و ديشك ور متسد هك متفر رد تمس :

؟ يريم اجك منيبب اسياو -

نك لو ومتسد ؟ يدينشن و يديدن ايرك؟ يدش روك -.

متشادن ايرآ زا ور راتفر نيا راظتنا ال .صا مدش جراخ هزاغم وزا متخادنا نيياپ ور مرس و درك ملو .

هشيم زبس رتشيب شمنيبن ماوخيم ردقچره نم اباب و...يا مدرك دنلب ور مرس . مدرك دروخرب يتفس مسج ابهي وهي .



تفگ و دموا رس تشپ زا ناراب :

ِتعاس نيا ايب شاداد -...

تفگ دزو يدنخبل . دنوم هفصن شنهد وت فرح نم نديد :اب

؟ ينكيم راكيچ اجنيا ؟ يبوخ نوج هثدحم -سالم

متفگ و مدز يعونصم دنخبل درك. فيصوت دشيمن هك مدوب يبصع ردقنا :

ظفادخ مرب دياب ،نم يسرم .-سالم

راظتنا ) ندوب هدموين ملا بند يلو متخادنا يهاگن مرس تشپ .هب مدش جراخ ژ اساپ وزا مدرك روبع نوشرانك زا تعرس اب

يِه ؟) تيعضو نيا ملا(اب بند دايب تسنوتيم لقادح يلو هنك؟)هن يراگتساوخ تزا دايب يتشاد .

شفايق . منيشام يولج تخادنا ور شدوخ ود اب ناراب متفيب هار متساوخ هك نيمه ، مدرك شنشور و مدش نيشام راوس

هداتفين يبوخ قافتا هكنيا هدنهد نوشن و دوب هتفشآ .

مديسرپ نارگن . دموا مفرط هب هك مدش هدايپ نيشام زا عيرس :

؟ هدش يزيچ ناج ناراب -

داد باوج سفن سفن :اب

مش اد..اد.. ...-ب..رب...ايد

متفگ و متفرگ باق ور شتروص متسد :اب

خالصنك وتدوخ وگب رتدوز ؟ هداتفا شساو يقافتا .-هچ

تفگ و درك شفيك هب يا هراشا شتسد دوب.اب هدموا دنب شسفن ينعي هنزب فرح تسنوتيمن يلو :

يرپ ..س.. سا -.

يلو متشگ يرپسا لا وبند مدرك زاب ور شفيك پيز تعرس دوب.اب هداتفا ندز سفن هب هك تشاد مسآ سپ ؟ يرپسا

دوبن هك دوبن يلو متشگ هرابود و نيمز يور متخير ور شفيك لياسو ولك مدش يبصع شرخآ . دوبن .

متفگ فسات :اب

؟ شيتشاذگ اجك . تسين تفيك -وت

تفگ اوه، يا هرذ يارب دزيم هل هل تشاد هك يلا حرد :

منوديمن منو...( (-من..دي...

وت زج سرب مداد هب تدوخ ايادخ منك؟ يطلغ هچ نم هتفيب شساو يقافتا هگا ايادخ ياو . تفر وزاحلا تفگ ور هملك نيا

مرادن ويسك .

اما منك تكرح متساوخيم . متشاذگ نيشام ووت مدرك لغب ور شحور ويب درس مسج و شفيك وت متخير ور شلياسو عيرس



داديمن تياضر .ملد

شرس . مديد ور ايدرب هك متفر ميدرك دروخرب مهب ايدرب نمو هك يناكم نوا لا .بند متفر ژ اساپ تمس ود واب مدش هدايپ

دموا نوريب منهد زا هلمج هي طقف ، افرح نيا وزا منك زان ماوخب هك متشادن يدايز تقو دوب. نيياپ :

كمك ايب ايدرب -...

ايدرب •~•~

ام نيمه هساو دايب دركيمن تقو دوب غولش شرس نوچ شدوخ . ميرخب تعاس هي اباب هساو هك ميدوب هدموا ناراب اب زورما

دنوشك .ور

مدش ميشوگ اب نتفر رو لوغشم ممدوخ . هريگب ربخ اه تميق وزا هنيبب ور اه كرام هرب متفگ ناراب ،هب هزاغم هي هب ميديسر

.نم هثدحم زج تسين يسك دش صخشم و تفرگ ورباال شرس ، متشاذگ رانك ور يشوگ . مدرك دروخرب يغاد مسج هكاب

هشب شاديپ دياب ارچاالن منوديمن !

تفگ مهب تشپ زا ناراب هك دزن يفرح منوا مدزن يفرح :

ِتعاس نيا ايب شاداد -...

دز يدنخبل و دروخ ور شفرح هثدحم نديد .اب

؟ ينكيم راكيچ اجنيا ؟ يبوخ نوج هثدحم -سالم

؟ دشيم لا حشوخ شنديد زا ناراب هك تشاد يچ هثدحم هگم ، دموا مدب نوج هملك نحل زا

تفگ دزو يعونصم دنخبل هثدحم :

ظفادخ مرب دياب ،نم يسرم .-سالم

يادص اب هرسپ . هزاغم هي وت زا نووج رسپ هي دموا نوريب دشاب نامزمه هثدحم نتفر . تفر دشو در نومرانك زا تعرس واب

دز داد يدنلب اتبسن :

هثدحم !..-اما

مگب و منك مخا دش ثعاب ييورين .هي مدوب هدش قرغ ترفن و تداسح ،وت متشاد يبيجع سح :

؟ ينزيم ادص وشمسا يراد هك يشراكيچ امش -

ديسرپ و درك مهاگن جيگ هرسپ :

ال؟ صا يگيم ويك -

متفگ و مدنوخرچ هقدح يوت ور مامشچ :

هثدحم "اما يتفگ االن نيمه نكن، ضرف رخ ونم -".



؟ شی  يصو اي يشليكو ،وت منيبب اسياو ال .صا مديمهف حاال ناهآ -

؟ يشراكيچ .وت شيصو مه شليكو -مه

دروآ درد هب ور مبلق ناراب سرتسا ورپزا نارگن يادص :

هشيم اوعد االن نينكن ثحب ""

تفگ ناراب هبور مامت ييور ابرپ هرسپ :

هسرب تشاداد داد هب هنوتيم ادخ طقف نوچ نك اعد .ورب ساوعد .-االمن

مديرغ هديرب هديرب م هدش لفق يانودند والي مدرك تشم ور متسد :

يراذيم رت ولج تدح زا وتاپ يراد هگيد -.

تفگ دزو يدنخزوپ :

منكيم بوخ -.

مك منوا دش.اما يراج شاهبل زا نوخ هك شنهد ور مديبوك مور هدش تشم ياتسد و منك لر تنك ور مدوخ متسنوتن هگيد

يراك كتك هب ميدرك عورش و درواين .

ي هشيش هك دوب ديدش يدح رد نوماوعد ننك. نومادج مه زا ندركيم يعس مدرم و دزيم غيج تشاد روطنومه ناراب

ميتسكش مه ور اه هزاغم زا يكي نيرتيو .

اجك ال مدش،صا ناراب دوبن هجوتم هزات . ندش رود همه مك ومك شراك رس تفر هرسپ نوا ، ندرك نومادج مه زا مدرم هرخ بال

؟ تفر

نيياپ ور مرس . مدرك سح ور نوخ يسيخ هك مديشك مغامد يور يتسد دش. عمج مفايق ، مغامد و مبل هشوگ ديدش شزوس اب

هسرتن و متنيبن تلا ح نيا وت يسك ات متخادنا .

مرايب ورباال مرس دش ثعاب هثدحم يادص :

كمك ايب ايدرب -.

ديسرپ ينارگن واب ديشك ينيه ديد، ور منوغاد هفايق :ات

يك؟ ؟اب يدرك اوعد -

؟ هبيرغ رتخد هي رطاخب ؟ اوعد متفر وت رطاخب ؟ متفگيم دياب يچ ، مدادن شهب يباوج

ات متفر شلا بند واكجنك مه .نم تفر يجورخ رد تمس هب ود واب تشگرب عيرس ، هشاب هدموا شداي يزيچ راگنا هك يروط

هريم اجك منيبب .

متشاد مك .مك داتفا باالهار يليخ تعرس واب درك نشور ور نيشام . متسشن ولج يلدنص يور منم دشو شنيشام راوس

درك يروجنيا عفدي ارچ هكنيا رطاخب هن، دوب باال شتعرس هكنيا رطاخب ،هن مدشيم نارگن .

رتخد نوميدن نتشك هب ورب رت مورآ -.



ديسرپ بجعت :اب

؟ يدش راوس يك -وت

؟ يديدن ور ناراب . يدش راوس وت هك عقوم نومه -

نيبب ور ترس تشپ -.

مديسرپ و هثدحم تمس متشگرب باتش .اب مدش هجاوم دوب هداتفا يلدنص يور هك ناراب نوج يب مسج واب متشگرب :

؟ هدش شچ -نيا

تفر وزاحلا دوبن شيرپسا يلو دموا دنب شسفن -.

؟ ميدوب ربخ يب ام ارچ سپ ؟ دوب هتفرگ مسآ يِك يتنعل ها

متسنوديمن .-نم

هريم هراد نوخ تزا يروجنيمه ، تمخز ور راذب رادرب يذغاك لا متسد اتدنچ . هرادن لا كشا -.

دوبن مهم مينامسج درد نوچ ، مدادن يتيمها .

يور ور ناراب اهراتسرپ و هثدحم كمك واب ميدش هدايپ عيرس . مديد ناتسراميب طايح يوت ور مدوخ هك ديشكن يلوط

ندادن اجنوا هب ور ام دورو هزاجا هگيد هك ندش قاتا هي دراو ، ميتفريم نوشلا بند هك روطنومه . ميتشاذگ دراكنارب .

هشب مك مدرد رس اتزا متشاذگ مرس يور وماتسد و يلدنص يور متسشن .

تفگ هك ميدش ناراب حلا يايوج و ميتفر شتمس هب عيرس . نوريب دموا رتكد ، مدرك دنلب ور مرس قاتا رد يادص :اب

شنيدنوسر ريد هنافساتم -.

هنك مخ ونم رمك هنوتيم ردقچ هلمج هي نيمه ديمهفن سكچيه يلو تفر و تفگ ور هلمج هي نيمه طقف .

ت تياهن و مدب نوشن فيعض ور مدوخ متساوخيمن . نيمز ور متسشن و مدروخ ورس ندش تسس ماهاپ و راويد هب مداد هيكت

مدركيم ور .المش

تفگ ينوبرهم نحل .اب تسشن وناز وود دموا متمس هميسارس هثدحم :

منك تكمك هدب وتتسد ؟ نيمز ور يتسشن ارچ وشاپ ؟ يبوخ -.

نوكت متسد يلو منك دروخ وشانودند و شنهد وت منزب تساوخيم ملد ردقچ درك. زارد و تفرگ متمس وشتسد

تفگ يلومعم نحل دش.اب دنلب و ديشك يفوپ . دروخيمن :

ينك يلحم يب تنايفارطا هب ديابن يلو هتچ منوديم -.

متفگ و مدرك زاب ور منهد روز :هب

؟ يتفگ يچ يديمهف تدوخ ال ؟صا يلحم !-يب

مداد همادا هك دزن يفرح :



يدركن مكرد االن نيمه يلو هدش مِچ يمهفيم يتفگ االن نيمه -.

تفگ و درك مخا :

يلحم يب تنايفارطا هب ديابن متفگ طقف منكيم تكرد هك متفگن يلو هتچ منوديم متفگ -

نتسين رصقم انوا نوچ ينك .

اهوزا قافتا نيا زا مودك چيه ميدوب هديدن ور هثدحم ارچ؟)هگا ) هرصقم شدوخ هك تسنوديم شدوخ ، مدادن ور شباوج

ركشت ؟اب ينزن رز ردقنا هشيم ( هدوب هتساوخان ) دمويمن ناراب رس باليي چيه رت مهم همه .

زيمت وماه مخز لا متسد واب تسشن مولج اقيقد . دموا مفرط وهب دروآ رد شفيك وت زا يذغاك لا متسد اتود هثدحم

تفگ دش، مومت هك شراك . مدرواين مدوخ يور هب يلو تخوسيم يليخ . دركيم :

سكچيه رطاخب نكن، اوعد تقوچيه -.

اوعد هساو هنكيم درد مرس هشيمه دوب،نم شوخ شلد ردقچ .

مسا . متشاد شرب عيرس ، دروخ گنز ميشوگ Hamekasam( يشوگ هب بجعت اب هثدحم دوب. نايامن هحفص يور ( مسك همه

و مدز يناطيش دنخبل ديسر منهذ هب هك يركف اب يلو دركيم هاگن ...

ايدرب •~•~

ونم ِطخ تشپ نيردآ تسنوديمن هثدحم . مدرك فاص ور مادص و مدز يناطيش دنخبل ديسر منهذ هب هك يركف اب

متفگ و مدرك لصو ور سامت منك. هدافتسا وس شنتسنودن زا متساوخيم :

؟ هروطچ نم قشع -سالم

؟ ايدرب يدز يچ سالم.زاب كيلع -

ميتشاد ولپ سدع راهان ملگشوخ -.

؟ هترانك لا،يك يخيب ونوا -

منوريب دوب، تسرد تسدح مزيزع .-هرآ

ظفاحادخ عفال نزب گنز مهب ادعب شاداد هشاب -.

ظفادخ منزيم گنز امتح هشاب ، مسفن ايشاب شدوخ بظاوم -.

هك مداد نوكت هيچ ينعم هب ور ماتسد . مدش وربور دركيم ماگن ترسح اب تشاد هك يا هثدحم واب مدرك عطق ور سامت

تفگ و درك عمج ور شدوخ :

نزب گنز مهب دموا شوه هب ناراب عقوم هش،ره ضوع ماوه و حلا مكي طايح وت مريم .-نم



مرس يور متشاذگ وماتسد و مدرك عمج ور ماهاپ . تفر طايح تمس دشو دنلب و مداد نوكت .رس

....................................................

دراو ندز رد نودب . متفر ناراب قاتا تمس وهب مدش دنلب دوب. هتشذگ تعاس ،هس مدرك هاگن تعاس وهب مدرك دنلب ور مرس

هجوت مدش دراو .ات نتسه تبحص مرگ مه واب هتسشن تخت يور شرانك هثدحم و هدموا شوه هب ناراب مديد هك مدش

تفگ ناراب دشو بلج نم هب نوش :

نك شنامسناپ ورب عيرس دنت دوز هدش. يمخز تبل راگنا ؟ يبوخ ، شاداد .-سالم

متفگ ينوبرهم واب متسشن شرانك . متفر شتمس وهب مدز يدنخبل :

هرادن نامسناپ هب زاين و سداس مخز هي طقف تسين يزيچ مه .مبل مبوخ نم ركشورادخ ، مزيزع .-سالم

هشب تيزيچ هگا تلا ح هب ياو -.

تفگ دوب، ام ياه ثحب دهاش هكاتاالن هثدحم . متفگ " مشچ و" متشاذگ منيس يور ومتسد :

؟ مدب ماجنا ور صيخرت ياهراك مرب .نم تساجنيا وسملا حيحص ، ترهاوخ زا نيا ناج ايدرب -

تفگ غيج اب ناراب :

ووورب طقف اجنيا زا مدش هتسخ نم ورب هرآ .-هرآ

تفگ اه هچب لثم ناراب هك ميديدنخ هثدحم :نمو

ديدنخب نوتدوخ هب ديرب ، مدزن يراد هدنخ فرح ال صا .-نم

تفگ هثدحم . تفرگ نومدنخ هرابود هثدحم و ونم تفرگ شدوخ هب يرهق هفايق :

مدب ماجنا ور صيخرت ياراك مرب نم هگيد هشاب - هثدحم .

هرتهب ميرب مه ،اب مايم منم - ايدرب .

ننزب فرح مه اب قاتا وت نريم دامود و سورع هك شاجنوا هك! دش يراگتساوخ لثم ووا - ناراب .

متفگ يدج و مدرك مخا :

هيبش عمج هگيم مامت ييور ابرپ نم رهاوخ ،االن ندركيم ضوع گنر ات رازه دمويم راگتساوخ مسا ميدق يارتخد -

هدش يراگتساوخ !

و دزن يفرح هگيد تسين ثحب و يخوش تقو ديمهف ناراب دوب. مه قفوم هك هشاب يدج و هدنخن دركيم يعس هثدحم

متفر شلا بند منم تفر نوريب و درك زاب ور قاتا رد هثدحم . نيياپ تخادنا ور شرس .

تفگ هثدحم هك ميتفريم شريذپ تمس ميتشاد :



؟ يدرك ويس يياج ؟اي يظفح ور ناراب يلم -دك

هن تلا وس ود ره باوج -.

دش گر هب گر شندرگ مدرك سح هك درك جك متمس ور شرس يروط .

ناوخيم يلم دك ؟انيا مينك راكيچ سپ -.

؟ يشكيم وتدوخ ارچ ،وت مينكيم شيراك حاالهي هشاب -

هريگب مدنخ دش ثعاب هك تفر يا هرغ مشچ .

يدنخب بآ ور راه راه .-راه

شريذپ هب ميديسر هقيقد ود .دعب مدش شندرك تيذا لا يخيب ...

ارهز •~•~

هنك مكمك هنوتب ايدرب دياش يلو هديمن يا هديا چيه مزغم . مدوب هدركن يراك چيه زونه ونم دوب هثدحم دلوت هگيد زور هس

مسفن دلوت يسيونب و يروتسا ور هثدحم سكع يرب ينوتيم ، يراد فولا اتسنيا وت هك ور ايدرب ؟( مگب شهب يروجچ يلو

اه يگيم تسار ( هكيدزن .

دياب ايدرب ، هشابن مولعم شفايق دايز ات مداد تكفا هي شهب . مدرك اديپ هثدحم زا سكع هي ميرلا وتگ وزا متشادرب ور ميشوگ

هدب صيخشت شدوخ !

يور و متشادرب ور مبل نيماتيو . متفر مشيارآ زيم يولج و مدرك لفق ور يشوگ . مدرك يروتسا ور سكع و مدش اتسنيا دراو

مديشك ماهبل .

و مدش اتسنيا دراو عيرس . ايدرب فرط زا دوب اتسنيا فيتون . متشادرب ور ميشوگ و تخت يور مديرپ ميشوگ گنيد يادص اب

مدرك زاب ور شمايپ :

؟ هثدحم دلوت ""

مدرك پيات ور شباوج :

؟ مينك راكيچ ترظنب . مرادن يا هديا يلو ِشدلوت ""هرآ

گنيپيات زيا يور تفر دزو نيس :

"٠٩١٢ نزب گنز ، همرامش ."

داد باوج عيرس هك شهب مدز گنز و مدرك ويس ور شرامش :

ايدرب .-سالم

فقوت زمرق غارچ هي وت قيقد و صخشم ميات هي رس ديراذب رارق يگمه نك عمج ونوتاتسود ورب مرظنب . نوج ارهز -سالم

يزيچ مزاب يلو هنكيم بجعت مكي شلوا . ديراين رد يزاب عياض شلبق هشاب نوتداي يلو ديدب ربخ مه نم هب شلبق هتبلا دينك



هشب زيارپروس شولج ميرپب يداش فرب و كيك اب دعب هفاك هي وت شتنوشكب و وگن شهب .

منك توعد ور يك منوديمن نم يلو هيبوخ يليخ هديا -.

هسب نايب مه رفن شيش جنپ -.

هنك نيئزت ور هفاك هك هشاب دياب رفن هي ساجنيا لكشم يلو . منكيم توعد ور رفن دنچ نم سپ هشاب -.

منكيم گنهامه نم شابن نارگن -.

ظفادخ . يسرم يكوا -.

ظفادخ -.

دمك زا كراولش و پات وهي تخت يور مدرك ترپ و مدروآ رد ور ماه سابل . مدرك شوماخ ور متن و مدرك عطق ور سامت

مديشوپ و متشادرب .

هنافساتم يلو ميتفريم صقر سلاكالس هس هثدحم هش.نمو ضوع مكي ماوه و حلا لقادح ، مصقرب مكي متفرگ ميمصت

هتفر مداي ونوش رتشيب فصن ابيرقت هك مدركن نيرمت ردقنا قمحا .نم

نديصقر هب مدرك عورش و مدرك يلپ داش گنهآ هي ميشوگ :اب

دش باذج هچ هعفد هی ابوت مایند "

دش باب نم لد یوت ندرم تساو

دش باق نم لد یوت تامشچ سکع

وت تسد زا یاو یا

منیریش ربلد مراد تسود

منیشیم هک وت شیپ هبوخ حملا

منیبیمن هک وروت هریگیم لد

وت تسد زا یاو یا

هدنوماو لد هخآ ملد زا داد یا

قشع ینعی نیا هدنوم اج هک وت شیپ

یمیچ همه هخآ ملد زا داد یا

قشع ینعی نیا وت یمیگدنز و قشع وت

مدآ همه نیا نیب ملد زا داد یا

قشع ینعی نیا مداد وت هب وملد

مک مک مدش تقشاع ملد زا داد یا



قشع ینعی نیا مبلق وت هربخ هچ

مدموا هار یه ابوت

مگنشق هام مدموا هام دوخ ات

مگنشق هام هنم یایند همه نم یاج وت لد

هتور ممسا هطوبرم وت هب حملا هتور مامشچ

نم قشع

هدنوماو لد هخآ ملد زا داد یا

قشع ینعی نیا هدنوم اج هک وت شیپ

یمیچ همه هخآ ملد زا داد یا

قشع ینعی نیا وت یمیگدنز و قشع وت

مدآ همه نیا نیب ملد زا داد یا

قشع ینعی نیا مداد وت هب وملد

مک مک مدش تقشاع ملد زا داد یا

قشع ینعی نیا مبلق وت هربخ "هچ

نيريش ربلد - هدنشخرد انيس ))

هشب يلپ يدعب گنهآ ات متشادن رب نديصقر زا دش مومت هك گنهآ :

متخاب تلد ارهب ملد ینآ و مدید اروت "ات

متخاس مرس رد تهاگن هکاب ییاهایور هچ

نازوس و کشخ یریوک نم

یداد ناج و مبلق رد یدش ناراب وت

ور یرپ یا ملا حشوخ

یداد اج تبلق ی هناخ رد ارم

ناج کرپاش

نابوخ بوخ یا منک تنابرق هب ناج

نامهم وت یدرک قشع فرص هب ارم

تمشچ گنر هک ایب



ناهنپ هچ وت زا درک هناوید ارم

ناج کرپاش

نابوخ بوخ یا منک تنابرق هب ناج

نامهم وت یدرک قشع فرص هب ارم

تمشچ گنر هک ایب

ناهنپ هچ وت زا درک هناوید "...ارم

كرپاش - خرف دازرف ))

؟ هنزيم گنز هراد يرخ مودك ، سناش نيا هب .فت ندروخ گنز هب درك عورش يشوگ دشو عطق گنهآ ديسر هك اجنيا هب

ور شزيارپروس و منك لر تنك ور مدوخ دياب ،نم مديشك يقيمع سفن ! ِموناخ هثدحم هك مديد و متفر ميشوگ تمس صرح هب

نك مكمك ايادخ مدن، .ول

ديچيپ يشوگ وت هثدحمداش يادص هك مديشك ور زبس همكد :

تارب مراد غاد ربخ ؟هي نوويح يروطچ هنوويد .-سالم

؟ يراد يربخ مدآ.هچ مبوخ يسرم ، لقاع -سالم

مراد قوذ ردقچ هنوديم ادخ ارهز يييياو ! ميشيم يميمص مه اب ميراد هرابود ؟ هتداي هك ور يدمحا هديآ -.

يميمص مه اب هرابود نينكيم طلغ نوا وت اموس . مرفنتم هتيرفع نوا زا نم هتفر تداي هگم امود ؟ دوب غاد شاجك نيا -واال

نيشيم .

تفگ و ديباوخ شداب :

منك رت يميمص ور هطبار نيا ماوخيم ونم همتسود نوا . ينك نيهوت شهب يرادن قح يلو شاب رفنتم ياوخيم هك ردقچره -

هشاب هتشاد يطبر وت هب هلئسم نيا منكن ركف ،.

يتساوخ تدوخ يلو هشاب -.

مدرك ششوماخ و مدرك عطق ور يشوگ مدب، ندز فرح ي هزاجا هكنيا نودب .

درك راكيچ هك يديد يلو... هثدحم دلوت هساو يديشكيم هشقن ايدرب اب يتشاد ردقچ ! يتخبدب ردقچ وت ارهز !

متفر ورف ركف ووت قاتا فك مديشك زارد ...

هثدحم •~•~

رازه هک نوا اه! یراد هلصوح اباب لا یخیب ) مرایب رد شلد زا دیاب ، مدرک شتحاران نم یلو دوب هتشاذگ یروتسا نم هساو ارهز

منکیم شهاوخ ). یتسه هک یسرم ( یتفرگ نادجو باذع ردقنا یداد ماجنا ونوا راک وت راب حاالهی هدرک تحاران ور وت (راب



شلا ب یور متشاذگ ور مرس . مدش باوخ ویب مدیباوخن هزور هس نوچ روآ باوخ صرق فطل هب هتبلا دمویم مباوخ یلیخ

متفر امغا ...وهب

...........................................

دعب زور ((هس

هک متخادنا تعاس هب یهاگن . مدیرپ باوخ زا مامشچ هب دیشروخ رون دروخرب 11اب دنلب تخت ور .زا دادیم نوشن ور رهظ

منودیمن . متفر هنوخزپشآ تمس وهب مدش جراخ قاتا منک،زا هنوش ور ماهوم هکنیا نودب . مداد مندب هب یسوق و شک و مدش

منک زاورپ ماوخیم و هدش مک منزو منکیم سح ارچ .

مدز داد ابیرقت رناژمی رپ یادص دوب.اب هدشن نم روضح هجوتم و دوب یزپشآ لوغشم نامام :

؟ میراد یچ راهان ؟ یروطچ نامام -سالم

تفگ و درک مخا . تشگرب متمس وهب تشاذگ شبلق یور ور شتسد نامام :

الل منوبز یشیمن رادیب هگید میدرک یم رکف ،ام یدش رادیب بجع .-هچ

متفگ و مدیدنخ :

؟ مشب رادیب دیابن ارچ ،نم هنزیم نوت رس هب یا هرخسم یارکف بجع -

زورما ! یدیباوخ هزور ،هس میتنارگن زا28- ،وت هتدلوت زور ینعی دادرم 25 ردقنا مه سرخ ؟ هربخچ . زورما ات یدیباوخ ما

هباوخیمن !

متفگ درگ یامشچ :اب

؟ نیدرکن مرادیب ارچ ؟! مدیباوخ هزور هس -

؟ هتفر تدای روطچ ، نینک ملو دایم مباوخ یتفگ تدوخ یلو میدرک ترادیب -

؟ دایمن مدای ارچ سپ ؟ مدز یفرح نیچمه یِک -نم

یریم زاحلا یگنسرگ تدش االنزا روخب یزیچ هی ایب روشب ور تتروص و تسد .ورب یدوب باوخ گنم امتح -.

میشوگ و متفر مقاتا تمس و مدش جراخ و متسش نوباص و بآ وراب متروص و تسد . متفر سیورس تمس و مداد نوکت رس

نشور ور !متن ماتسود زا هگید اتدنچ و ادیآ ، هنانح ، ایدرب ، ارهز فرط زا هتفر تسد زا سامت یلک . مدرک شنشور و متشادرب ور

تمس وهب تخت یور مدرک شترپ هک درکیم گنه تشاد مک مک میشوگ . دموا یروتسا وگت دلوت کیربت مایپ یلک و مدرک

یاچ ناویل لا،هی غترپ بآ ناویل ریش،هی ناویل هی ینیس تایوتحم و زیم یور تشاذگ گرزب ینیس هی نامام . متفر هنوخزپشآ

هچولک ، یزبس همروق نون، زایپ، اب تلما ، یزبس ، لسع ، هجوگ رایخ، ، ودرگ رینپ،هرک، ابرم، یاه معط عاونا ، کیک گرزب هکیت ،،هی

یکشاریپ .

متفگ تهب :اب



هک متسین هنسرگ مه یردقنا یلو مدروخن یچیه هزور هس هتسرد . مروخب ور انیا همه منوتب هک متسین سرخ نم نامام -

مروخب ور انیا همه .

یشب ریس هک روخب یدح رد طقف ؟وت یروخب ور انیا همه دیاب وت هتفگ .-یک

مدش ندروخ لوغشم و مداد نوکت .رس

قوب جنپ دعب هک مدز گنز ارهز وهب متشادرب ور میشوگ . متفر مقاتا تمس و مدرک رکشت نامام زا هناحبص ندش مومت زا دعب

تشادرب ور یشوگ و داد تمحز شدوخ :هب

؟ یدیباوخ ردقنا یدشن هتسخ ، باوخ شوخ مناخ -سالم

؟ یدوب هدز گنز ارچ وگب طقف مرادن یخوش هلصوح ،االن ارهز -سالم

هفاک میرب ایب مگب متساوخیم -.

؟ هفاک ارچ -حاال

ظفادخ هفاک میرب ملا بند ایب تنیشام وشاب رضاح سرپن لا وس ردقنا هثدحم -.

نیا هیرتخد بجع درک. عطق ور یشوگ هدب ندز فرح ی هزاجا هکنیا نودب !

میشوگ . مدیشوپ و مدرک باختنا سابل تسد ،هی سابل ندرک ادیپ و مدوخ اب نتفر راجنلک یلک زا دعب و مدرک زاب ور دمک رد

دیسرپ دشو جراخ هنوخزپشآ زا دید ور نم ات نامام . متفر ییاریذپ تمس و متخادنا مفیک لخاد :ور

؟ یتم سال هب اجک -

هنک راکیچ داوخیم تسین مولعم ، هفاک میرب ایب هگیم ارهز -.

یتسه ینیب شیپ لباق ریغ مدآ !وت هرتهب هک وت :زا تفگ بل .ریز

؟ نامام یتفگ یزیچ -

تم سال هب ورب .-هن

مداتفا هار ارهز هنوخ تمس وهب مدش نیشام راوس و مدش جراخ هنوخ .زا

مداد سا ما سا ارهز .هب متشاد هگن ور نیشام و مدیسر هقیقد تسیب زا :دعب

نییاپ ""ایب

تفگ دشو نیشام راوس . دموا هقیقد ود دعب ارهز و مفیک یوت متشاذگ ور یشوگ :

مگیم هک یسردآ نیا هب .-ورب

هشاب -.

غارچ مدوب رظتنم . میدوب طسو ،النی لوا فیدر . مدرک زمرت هک زمرق غارچ هب میدیسر . مداتفا هار هفاک تمس وهب داد سردآ

تفگ ارهز . داسیاو نیشام پچ تمس یکشم زنب هی هک هشب زبس :



نییاپ هدب ور هشیش شاجب نک شوماخ ور رلوک -.

نک شلو .-هن

دیچیپ نیشام یزلف کقاتا وت شادص هک دز یداد :

هدب ماجنا ور متفگ هک یراک -.

و دوب هدز کنیع هک دوب نووج رسپ ،هی مدرک هاگن یرانک نیشام .هب نییاپ مداد ور اه هشیش و مدرک شوماخ ور رلوک هدیسرت

عفدی هک مدرکیم شهاگن متشاد یروجنیمه دوب. ایدرب هیبش یلیخ تشپ زا شاهوم دوب. هدرک یفرط نوا ور شتروص

شمنیبب اجنیا االن، مدرک یمن رکف دوب، شدوخ . دروآ رد ور شکنیع و متمس تشگرب ...

هثدحم •~•~

ددع ور هک مدرک هاگن غارچ دز.هب یدنخبل مه ایدرب هک مدز یدنخبل 104 میات نراد ضرم انیا منودیمن دوب.نم هدرک ریگ

؟ ننکیم وطالین ردقنا ور زمرق غارچ

ات مدنولا ورم مامشچ ماتسد .اب مداد هدننار هب ور مهاگن ، داسیاو نیشام تسار تمس هک یا هگید نیشام زمرت یادص اب

متفگ ارهز هبور دوب. نومرف تشپ نومدوخ هنانح ، منیبب تسرد :

؟ هیربخ -

؟ روطچ -

، زمرق غارچ تشپ اجنیا ، هنانح و ایدرب -28 دادرم .

تفگ و تخادنا هنانح و ایدرب یاه نیشام هب یهاگن :

هئام اب ییاج اتهی نوش هار دیاش واال، منودیمچ -.

هراد هگن ایدرب نیشام تشپ تساوخیم و دمویم تشاد هک ینیشام هب یهاگن لغب هنیآ .زا تسنودیمن یزیچ هکنیا لثم ،

هنیآ وزا درک هبلغ مهب یواکجنک سح . مدش لا یخیب یلو هشاب اهانشآ زا یکی دیاش ، منیبب ور هدننار متساوخیم . متخادنا

ناتسریبد خم یور هنارت نومه ،نیا منیبب اسیاو دوب. نم نسوسلا مه هک لگشوخ رتخد .هی منیبب ور هدننار مدرک یعس

؟ دوبن

کب شلف >>

هنارت . نیمز یور مداتفا هلک واب تفرگ رارق ماپ یولج یکیچوک مسج هی هک میدزیم مدق هسردم طایح وت میتشاد ارهز اب

تفگ و تفرگ شدوخ هب یسول نحل :

؟ ولوچوک یدش یمخز ! یخآ -

و هدرک یبآ وشاهوم زورما هب هب مدید هک متخادنا هنارت هب یهاگن هرب. شکاخ ات مداد نوکت ور مسابل و مدش دنلب عیرس



تفگ دزو داد ارهز . هدنوشک شدوخ لا بند شور پیکا :

؟ هتخورف وت هب یرَت مزیه هچ نم تخبدب قیفر یا! هنووید اعقاو هکنیا لثم -وت

تفگ دزو یرایب رد صرح دنخبل :

شوگ یلو ِشدوخ ررض هب تیعضو نیا مدوب هتفگ بقال هتبلا تشاد ینمشد و دوب جل نم اب لوا نومه زا وت تخبدب قیفر -

درکن .

تفگ و دیشک یقیمع سفن ارهز :

یدرک اوعد سوه وت یلو هشن اوعد ات متفرگ ور مدوخ یولج یلیخ -.

یلیخ هرتخد نیا یاه نخان نوچ هشب یمخز ارهز تسد مدوب نارگن داد، راشف مکحم و تفرگ ور ارهز یوزاب هنارت

هدنک هشیر زا ماهوم مدرک سح و دیشک هعنقم ریز زا ور ماهوم هنارت پیکا یارتخد زا یکی هک مرب ولج متساوخیم . هدنلب

تشاذگ یلیس یاج وشتسد و ششوگ رد مدنوباوخ کچ وهی متشگرب شتمس هب باتش .دش.اب

مدیرپ اج زا رتم هس هدوتس مناخ یادص :اب

؟ نینکیم یطلغ هچ نیراد یمجن ، یلیهس -

تفگ سرت دش.اب ور هبور هدوتس مناخ یخزرب هفایق نمواب تمس تشگرب هنارت :

دش لح هک دوب هناتسود هلئسم هی طقف مناخ یچیه -.

متفگ تینابصع واب متفر رد هروک :زا

؟ دوب هناتسود هلئسم یگیم دعب یدرک نوغاد ور شوزاب یدز نک، هاگن ؟ هناتسود هلئسم -

تفگ و تفر هنارت هب ینیگنس هرغ مشچ ارهز :

مناخ داتفین یصاخ قافتا -.

تفگ هدوتس مناخ هک مدرکیم هاگن ارهز هب درگ یامشچ :اب

دش؟ مهف ریش ، نوریب منکیم ترپ هسردم زا ونوت تفج دیدش ریگرد مه اب منیبب هگید عفد -

مشچ : دنتفگ مه اب هنارت و ارهز .

تفگ هنارت هک تفر هدوتس مناخ :

یدرگیم رسپ ابهی زور ره متفگن هدوتس هب یدروآ سناش دار، هثدحم مناخ -.

یشاب رهام ندرک تواضق وت امش مدزیم سدح ، یلیهس هنارت مناخ -.

هنوتیمن زور دنچ نیا هتفگ نوم سیورس هدننار نوچ هسردم دنوسر ونم ماسرآ حبص زورما دوب، هدرک تواضق مه اعقاو

دمویم اباب هک مه رهظ . هرایب ونم شدوخ تسنوتن هک تشاد یبجاو راک ماسرآ نوچ دنوسر ونم نیردآ مه زورید . دایب

میدوب نوش هیاسمه رکشورادخ . هسردم ندروآ ونم و ندز نوش تقو زا هک مشاب نیردآ و ماسرآ نونمم دیاب ملا.نم بند

هسردم مدمویم دیاب یروجچ دوبن مولعم هنرگو .



تفگ ارهز . میدش رود هنارت عمج وزا متفرگ ور ارهز تسد :

هسردم ننوسریم ور وت هک نتسه وت یارسپ تسود نیردآ و ماسرآ ننک رکف ناوخیم ؟الدب ننکیم کش مدآ هب ردقنا ارچ -.

و مییاد رسپ نگیم مه انوا و هگیم ماباب و نامام هب هریم هدوتس شقوف ؟ هشب داوخیم یچ هگب، هدوتس هب هرب هنارت راذب -

هنکن رواب ور یسکره فرح هریگیم دای هدوتس مناخ تقو نوا . هسردم ندروآ ونم هک ندوب شتسود .

هشب نارگن هک میدب قح هدوتس مناخ هب دیاب . نراد لر نوماه نسوسلا مه رتشیب ،االن میتسه یدب نس -.

رتخد هساو نتشاد لر هک قحلا -15 هدوز !سهلا

کب شلف نایاپ >>

دش هراپ مراکفا ی هتشر ، دروخیم نوکت متروص یولج هک یتسد .اب

ددع ور غارچ وت؟ ییاجک -20.

ور هک متخادنا غارچ هب یهاگن 17 منیبب متشادن حلا یلو تشاد هگن هنانح نیشام تشپ هگید نیشام .هی دشیم رتمک و دوب

هیک نیا هدننار .

هیک ِنیشام نیا هدننار نیبب لغب هنیآ زا ارهز -.

تفگ و تشگرب مفرط هب قوذ .اب تخادنا هدننار هب یهاگن هنیآ وزا تفگ " هشاب ":

ِهاگشناد یس ال کمه ، هراتس -.

؟ ننکیم راکیچ اجنیا ،انیا مشیم گنخ مراد هگید

دش زبس غارچ .-ورب

تفگ سیف رکوپ ارهز . میدش رود اجنوا زا عیرس و مداد نییاپ ور یتسد زمرت :

هدب نکن،زاگ یگدننار تشپ الک لثم -.

مداد شوگ شفرح ،هب میسرب رت عیرس تساوخیم ملد یلو دوبن مک یلیخ نم تعرس .

هب ور مهاگن و مدیشک یتحار سفن . ندموین نوملا بند هنارت و هنانح و هراتس و ایدرب هگید مدید هک متخادنا هنیآ هب یهاگن

متخود ولج .

تسار چیپِب -.

اتسین یفرط نیا شهار یگیم وت هک یا هفاک نوا ؟ ینئمطم -.

نکن لک لک نم اب تسار چیپب .-وت

ور دعب هب اجنیا زا یلو -



متسین .دلب

مدیم سردآ نم هرادن لا کشا -.

تفگ هقیقد جنپ .دعب مداد نوکت :رس

میدرگرب میاوخیم ورب ور نودرگرب رود نیا .-حاال

؟ یدرک تدوخ هرخسم ؟ونم میدرگرب میاوخیم یچ ینعی -

هدب شوگ نم فرح هب .-وت

مدز رود و مدنوخرچ هقدح وت ور مامشچ .

متسنوتیم نم هتبلا . میدیسر عبر هی دعب هرخ 5بال مدرک زاب ور نیشام .رد هشکب لوط دش ثعاب ارهز یلو مسرب مه یا هقیقد

دوبن صخشم هفاک لخاد و ندوب هدنوشوپ وداک ذغاک وراب اه هشیش دش. هدایپ مه ارهز مدش، هدایپ ...و

ارهز •~•~

وت مه انمت و نیردآ و نیدار ، هفاک هب نسرب اه هچب هک مدرک رود ور هثدحم و مدوخ .هار تفریم شیپ همانرب قبط زیچ همه

میدوب هداد ماجنا ور تانیئزت لبق وزا ندوب هفاک .

یزیچ دلوت عجار هک مدرک شهاوخ یلک مه نیردآ .زا دشیم یخلت تاقوا تشاد لکشم ایدرب اب نوچ مدرکن توعد ور ماسرآ

هگن ماسرآ .هب

تفگن ور شلیلد ، دروخ مهب یلو نتفر مه دقع زرم ات تفگ . هدوبن ایدرب و هثدحم ریصقت تفگ ادعب هتبلا دز، مهب هرسپ اب انمت

مسرپب متسین لوضف هک منم .

تسرد ور شق خاال رکشورادخ درک. جاودزا یگلا س تسیب ووت رفس تفر هام تفه روکنک زا ،دعب ناتسریبد خم ور هنارت

تفگ و داد مایپ متشاذگ دلوت یروتسا هثدحم هساو یتقو داد. تساوخرد شدوخ لوا هتبلا شمتشاد فولا اتسنیا .وت هدرک

مدرک لوبق ونم مایم مه نم نریگیم نشج .هگا

ترپ ال ماک شساوح . مدشیم دراو یفخم رد زا دیاب نم یلو تفریم یدورو رد تمس هب تشاد هثدحم . میدش هدایپ نیشام زا

تفگ و دموا عیرس دید ور نم ات انمت . مدش دراو یفخم رد وزا متفر هفاک نومتخاس تشپ نیچرواپ نیچرواپ :دوب،

نک ضوع ور تسابل قاتا نوا وت ورب ودب . یدموا شوخ .-سالم،

یدروآ ور مسابل هک یسرم .-سالم

متفگ و مدموا نوریب . مدرک ضوع ور ماه سابل و متفر قاتا تمس هب عیرس . تفگ " منکیم شهاوخ ":

دیا؟ هدامآ بخ -

ور شرس و تشاذگ ور لوا مدق درک. زاب ور هفاک دشورد لا یخیب ، تشگیم نم لا هکاتاالنبند هثدحم . نداد نوکت رس همه

هثدحم . میدز تسد "دعب کرابم تدلوت " میتفگ مه اب یگمه و درک خیلا هثدحم رس ور وشتسد وت یداش فرب ایدرب درک. دنلب



مسانشن ور مدوخ یمیمص تسود هگا اه)نم یسانشیم بوخ ) هدب نوشن یشنکاو هچ تسنودیمن و دوب هدز شکشخ ال ماک

مریمب مرب دیاب .

دوب هتشون کیک یور . متفرگ هثدحم فرط وهب متشادرب ور کیک :

HAPPYBIRTHDAYMYBESTFRIEND

نم تسود نیرتهب کرابم تدلوت ))

متفگ هک هنک ملغب دموا . تسنوتن یلو هنزب فرح ات درک زاب ور شنهد هثدحم :

ِمتسد کیک یلوقشع نکن -.

تفگ و دیدنخ :

منک رکشت نوتزا ینوبز هچ هب منودیمن ، نیتفرگ دلوت مساو هک یسرم -.

تفگ و داد هثدحم وهب تشادرب یذغاک لا متسد اتدنچ هنانح :

نک کاپ تلا وش تسابل ور زا ور یداش فرب . نکن سول وتدوخ حاال، بخ -.

تفگ ایدرب هک درک کاپ شسابل زا ور یداش فرب :

مکرتیم یلوضف زا مراد ، مینک زاب ور اه وداک لوا نیایب -.

تفگ و تسشن یلدنص یور هثدحم . میدیدنخ یگمه :

یراگدای ناونع هب میزادنب سکع شلبق -.

اج سکع رداک وت هک یروط هتبلا میتسشن اه یلدنص یور یگمه و متشاذگ زیم یور وکیک ونم میدرک دییات همه

درک زاب ور اه وداک هثدحم و میتخادنا سکع اتدنچ . میشب .

هک ییاه سکع زا اتدنچ و دوب هراوشوگ ، دنبتسد ، دنبندرگ تس هی شلخاد هک لکش یبلق یتروص هبعج دوب،هی نم یوداک لوا

.اب دلوت کیربت تراک و تویک ولوچوک سرخ هی .هبعالهو مدوب هتشاذگ هبعج لخاد و مدوب هدرک پاچ ور میدوب هتفرگ بقال

تفگ و درک ملغب مکحم دشو دنلب قوذ :

نلگشوخ یلیخ مزیزع یسرم -.

کرابم تدلوت مزاب . نچیه وت یاه ینوبرهم هساو .-انیا

یلیخ و دوب بلق شک هکپال دنبندرگ درک.هی زاب ور دوب ایدرب یوداک هک یدعب یوداک و تشگرب و تشاک منوگ یور یا هسوب

دش میدوسح اعقاو دوب. لگشوخ ..!

هثدحم •~•~

ندیشک تمحز نم رطاخب هک مدش لا حشوخ یلیخ ، هشاب نوشدای ور مدلوت مدرک یمن رکف .



لر تنک ور مدوخ یلیخ ، مدرک رکشت شزا و شتمس متشگرب . مدوب هدش شقشاع اعقاو هک دوب شفنب دنبندرگ هی ایدرب یوداک

شلغب مرپن ات مدرک .

هنارت فرط "زا دوب هتشون شور . مدنک ور دوب هدیبسچ شهب یراون بسچ هکاب یذغاک و متشادرب ور یدعب یوداک "

ینمشد یسک هکاب یا؟نم هشقن هچ اباب ؟)هن هشاب هتشادن هشقن مولعم اجک (زا هدش ضوع هنارت رکشورادخ بخ

؟ مبوخ حلا وت ینزن دنگ هشیم ؟) هشاب هتشادن ینمشد تاهاب یسک مولعم اجک ،زا دیاش ) مرادن

نیدار دوب. هداد مشچ طخ ،هیرژوهی لمیر هی ،انمت یشزرو تس هی نیردآ . مدرک زاب ور هیقب یاه وداک . مدرک رکشت مه هنارت زا

دوب هداد الک ییات شیش هتسب هی هنانح ، زمرق سرخ هی هنارت ، یسلجم سابل .هی

عمش هنارت و یلدنص یور متسشن هرابود . مدرک لغب ور ارتخد و مدرک رکشت نوشمه 22زا مدرک وزرآ لوا درک. نشور ور

ندز تسد همه و مدرک توف ور عمش دعب و مشب تخبشوخ هشیمه .

ندز فرح لوغشم مه ارسپ و درک هکیت هکیت ور کیک هنانح کمک هب ارهز . هربب ات ارهز هب مداد ور کیک و متشادرب ور عمش

تفگ و تسشن مرانک هنارت . ندوب :

ماوخیم تیل االنحال یلو ، مدرک دب همه واب مدوب دیلپ ردقچ بقال منودیم -.

متفگ و مدز یدنخبل :

االِن راتفر مهم ، هتشذگ اه هتشذگ -.

هئوت اب قح -.

دش دنلب نیردآ ضرتعم یادص :

میدش هنشت دیدب ییاچ اههی مناخ -.

مداد باوج قترس :

دیرایب مه ام هساو دینک تسرد نوتدوخ دیرب دیشاپ هایس، غالم نوتاباب رکون -.

هزوسیم تدنیآ رهوش هساو یلیخ ملد هوا .-هوا

دروآ ور اه ییاچ هنانح شدنب تشپ و دروآ ور اه کیک ارهز . هدنخ ریز میدز یگمه نیردآ فرح نیا .اب

تفگ ایدرب هک میدروخ ور اه یکاروخ :

؟ مینک یزاب تقیقح تئرج نیقفاوم -

همه نم دنگ سناش .زا مدوب رفنتم شزا یگچب نومه ،زا دیشاپ مه زاشرطاخب اه یلیخ یگدنز هک یا یزاب تقیقح تئرج

منک لوبق مدش روبجم منم و ندوب قفاوم .

طسو میتشاذگ خیلا یرطب وهی میتسشن درگ یگمه .

؟ هنوخرچیم یک بخ - ایدرب

نوخرچب امش - انمت .



مشچ - ایدرب .

نیردآ و ارهز یور داتفا و دنوخرچ ور یرطب ایدرب . میدوب مه یوربور اقیقد ایدرب .نمو

؟ تقیقح ای تئرج - ارهز

تئرج همولعم - نیردآ .

مراد تتسود " وگب هدب مایپ تقباس لر هب -ورب ارهز "

وگب هگید یکی منکیم در ونیا ارمع، - نیردآ .

ینک در ینوتیمن هگید ونیا . یروتسا راذب ریگب سکع تدوخ زا تچ پنسا رتلیف اب -ورب ارهز .

دشیم بوذ تلا جخ زا تشاد شدوخ هراچیب میدیدنخ یلیخ داد. ماجنا ور دوب هتفگ ارهز هک یراک تخبدب نیردآ .

داتفین نم نم هللاور دمحلا و دنوخرچ ور یرطب هرابود ایدرب .

؟ تقیقح ای تئرج - هنارت

تقیقح - انمت .

؟ یدیسوب ور یک تیگدنز وت راب نیرخآ - هنارت

؟ دوب یلا وس هچ نیا اسومان

مدیسوب ور منامام ، مدرک یخوش . مگرزب نامام ی همع - انمت .

تفگ دزو یدنخبل . شدوخ نمو ور داتفا و دنوخرچ ور یرطب هرابود ایدرب :

؟ تئرج - ایدرب

تقیقح هن -هن هثدحم .

هونشب تنهد زا ادخ ( ینارگن یدوخیب ؟( هسرپیم یچ ادخاالن .ای تفرگ شدوخ هب یرکفتم هفایق .

؟ یراد تسود ردقچ ونم - ایدرب

مدرک شهاگن تهب .اب

یدب باوج دیاب ِلا -وس ایدرب .

سرپب هگید یکی منکیم -در هثدحم .

؟ یدیم تصرف شهب ، هدرگرب داوخب سلا دنچ دعب و هنک تنایخ تهب ترسپ تسود -هگا ایدرب

متفگ یدنلب ابیرقت یادص واب مدرک مخا :

؟ ایدرب یسرپ یم هک نتسه وساالیت هچ -انیا هثدحم



ومرتخد نینکن تیذا - ارهز .

هنک در هنوتیمن و هدب باوج ِفظوم امش رتخد و مدرک لا وس هی ،االننم تدوخ هساو ترتخد - ایدرب .

مدیمن تصرف هک هصخشم -هن هثدحم .

هنک ناربج نیدار داوخیم ملد هب دش.هب نیدار و شدوخ تبون . دنوخرچ ور یرطب و تفگ " هشاب " ایدرب !

تئرج مگیم االن نیمه -زا ایدرب .

منک رکف نک ربص هظحل هی هشاب - نیدار .

شفرط میتشگرب همه و دموا رس تشپ زا ییانشآ یادص :

؟ نوج هثدحم یدوب هدرکن توعد ونم و دوب تدلوت -

تفگ میونشب نومدوخ هک یروط و درک مخا ارهز :

؟ اجنیا دایب هدرک توعد ونیا -یک

تفگ دزو تسد ادیآ هک مداد نوکت منودیمن ینعم هب ور ماه هنوش :

االن نوج هثدحم ؟23- هتسرد دش تلا س

متفگ و متفر شفرط و مدز یدنخبل :

نریگب دلوت مساو هرارق هک متسنودیمن مدوخ نم هتبلا میدرکن تتوعد هک دیشخبب ، مزیزع .-هرآ

تفگ داد اب ارهز :

ات وشمگ نوریب ورب وشمگ -...

یچ؟ ...-ات

ایدرب •~•~

تفگ یبصع و دنلب یادص اب ارهز :

ات نوریب ورب وشمگ -...

تفگ ادیآ و دروخ ور شفرح :

یچ؟ -ات

تفگ و درک رت قیمع ور شمخا ارهز . هنکیم راتفر دب شاهاب ردقنا ارهز هک هدرک ارهز قح رد یدب هچ هرتخد نیا منودیمن :نم

داتفا دهاوخن یدنیاشوخان قافتا شمادا -.



تفگ و دنوخرچ هقدح وت ور شامشچ هثدحم :

مه نوج هب دیداتفا یگنچ سورخ لثم ، دینک سب -.

متفگ هدنخ :اب

مه؟ نوج هب نداتفا امود ، یگنچ سورخ هن هتسرد یگنج سورخ -واال

تفگ و تفر یا هرغ مشچ :

تیعضو نیا وت ریگب یتوس مه .-حاالوت

تفگ سیف رکوپ ارهز :

هشیم تسرد زیچ همه ، نریم اجنیا زا ننکیم فطل مناخ ادیآ ؟االن اقیقد یتیعضو .-هچ

تفگ دزو یدنخزوپ ادیآ :

دوبن یزاون نومهم مسر نیا یلو مریم ،نم یمجن مناخ هشاب -.

سالتم هب .-ورب

مینک عمج دیاب مک مک هگید منک رکف دش. درس مکی ارهز هب تبسن هثدحم راتفر و تفر ادیآ .

مسا مدید ، دروخ گنز نیردآ یشوگ Mybrother( دوب هدشن شیشوگ ندروخ گنز هجوتم زونه شدوخ نم)دوب. شاداد

هیک نم شاداد دوب لا وس مارب یلو دوب شزرل تلا ح ور نوچ !

هنزیم گنز هراد تشاداد ایب نیردآ -.

تفگ و تفرگ ور یشوگ و دموا ولج :

ِماسرآ دینک تیاعر ور توکس -.

هنزب فرح داوخیم س هثدحم ردارب هک یغیت هجوج نیا مینیبب دینک تیاعر ور توکس هوا .-هوا

درک لصو ور سامت و دروآ باال توکس هبعالتم ور شتسد نیردآ یلو هگب یزیچ تساوخ و تفر یا هرغ مشچ هثدحم :

ماسرآ .-سالم

-....

متفگن شهب یزیچ نم .-هن

-....

هنکب هنوتیمن یطلغ چیه اباب .-هن

-....

ظفادخ . هنومب هدنز مدیمن لوق یلو مایم هشاب -.



تفگ و درک عطق :

ور تبل یور دنخبل هشیمه هللا شنا کرابم تدلوت مگیم مزاب ناج هثدحم ، هدموا شیپ یلکشم هی مرب دیاب نم اه هچب - نیردآ

یگمه ظفادخ . منیبب .

ظفادخ ، مزیزع یسرم - هثدحم .

هثدحم رانک، هب نوا ال ؟صا هداتفا یقافتا ،هچ دشیم کوکشم تشاد هیضق . تفر نوریب پاش یفاک وزا داد نوکت رس نیردآ

زا یریمیم یراد ، شکب قیمع سفن ؟( ننکیم ادص یروجنیا ور هگیدمه هک ندش یمیمص ردقنا ارچ انیا ؟؟ مزیزع ؟؟ ناج

نیمه دش لا وس مساو طقف هدشن میدوسح )نم یدوسح .

تفگ دشو دنلب انمت :

منومب نیا زا رتشیب منوتیمن هدنمرش ، هنوخ مرب هتفگ هداد مایپ ماباب نم دیشخبب -.

تفگ دزو یدنخبل هثدحم :

،ورب مزیزع هرادن لا کشا -.

تفگ و زیم یور تشاذگ ور یاچ نوجنف ارهز . تفر و درک یظفاحادخ مه انمت :

میرب نوم همه هرتهب -.

یم گرزب ینومهم عقوم هنک،ره زیمت ور اجنیا دایب مگب هک مناخ فدص هب مدز گنز و متشادرب ور میشوگ . ندرک دییات همه

منوتیم یچ ؟) شنز ) شنز هکاب شدوخ ، مدرک رکشت یلک مه دمم هنک.زا شکمک اه راک وت دایب هک دزیم گنز نامام میتفرگ

رسپ اب مقیفر هگیم هشکیم تلا جخ ؟مدآ یدرکن جاودزا یباسح تسرد ارچ دمم هخآ ( هتسرد شرسمه ؟( شرهوش ؟ مگب

هدرک جاودزا !

هتبلا . مدب بآ اه لگ هب مایب تفگ نمو هب داد ور هفاک دیلک شنتفر لبق زور دنچ یلو مشلا هتفر شرسمه اب دمم هک خالهص

درک لوبق منوا و میریگب اجنیا ور کیچوک دلوت هک متفرگ هزاجا شزا دلوت لبق .نم

اجنیا هشب مومت مناخ فدص راک هک ینامز ات دیاب .نم میدوب هدنوم هثدحم نمو طقف و نتفر مه نیدار و ارهز ، هنارت ، هنانح

متخبدب ردقچ فوپ ، مدنومیم .

تفگ و داسیاو مرانک و دموا هثدحم :

هگنشق یلیخ یداد هک یدنبندرگ ، یدیشک هک یتمحز تباب یسرم -.

تشادن لباق منکیم شهاوخ -.

هشیم یروجچ شندرگ وت منیبب ات مدنبب شساو مدوخ راب نیلوا هساو تساوخیم ملد یلو ایهن مگب شهب متسنودیمن .

متفگ و ایرد هب مدز ور لد هرخ :بال

؟ یشیم یلکش هچ منیبب ینزب ور تدنبندرگ االن هشیم -

امتح .-هرآ

هگم ؟ شراولش بیج وت هراذ یم ور دنبندرگ یک هخآ دش. هرگش ندرک زاب لوغشم و دروآ رد شراولش بیج زا ور دنبندرگ



واال منودیمن ؟) ساجک شاج سپ ؟( ِبیج یوت دنبندرگ یاج .

متفگ هک هدنبب تساوخ . دروآ رد ور شلا وش درک زاب ور هرگ دشو قفوم هرخ :بال

؟ مدنبب نم هشیم -

تفگ یداع یلیخ شدعب یلو درک بجعت مکی شلوا :

مشیم نونمم .-هرآ

مدب ماجنا وراک رت تحار نم ات تفرگ باال شتسد وراب شاهوم دشو مهب تشپ شدوخ . متفرگ شتسد زا ور دنبندرگ .

یاه پل نتخادنا لگ متسنوتیم حوضو وهب دوب نوم ولج هک یا هنیآ هب دروخ ممشچ هک مدوب دنبندرگ اب نتفر رو لوغشم

منیبب ور هثدحم ...

هثدحم •~•~

هگیدمه هک راب نیلوا میگب هرتهب ال بقالصا هک (وت مدیشکیم تلا جخ یلو تفریم رو دنبندرگ اب تشاد هک مدید یم هنیآ وت زا

هک راب نیلوا مشدعب هراد قرف ؟)بقالاباالن یشکیم تلا جخ هدنب یم دنبندرگ هراد االنهک دعب یدوب شلغب ،وت یدید ور

زاب تشفک دنب هک عقوم نوا لا، یخیب ورانیا ) شلغب وت متفرن هک دصق ،زا دروخ رس ماپ و دوبن مساوح نم میدید ور هگیدمه

یچ؟)زاب عقوم نوا ، هرایب رد ور تسابل و قاتا وت دایب دیاب تفگ رتکد هک هظحل نوا دش، نوغاد تولهپ نیمز ور یداتفا دش

هگید نک ندز،لو کب شلف زاف وت یتفر .

مدموا مدوخ هب ایدرب یادص :اب

دش مومت وت؟ ییاجک هثدحم .. هثدحم -.

منیبب راذب . ماجنیا ، ناهآ ناه؟ -.

متفگ و مدز یقیمع دنخبل . دمویم مهب یلیخ ، متخادنا مدوخ هب یهاگن هنیآ وت :زا

دایم مهب یلیخ -!

هشاب تکرابم ، ِنیمه منم رظن -.

یسرم -.

تفر رده هب دارآ چوپ و چیه یتسود یارب هک مرمع فیح ! ملگشوخ هک قحلا مدش، مدوخ زیلا نآ لوغشم هرابود .

عمج ور ملیاسو مه .نم تفر و درک یظفاحادخ دوب، فدص منک رکف شمسا هک مناخ نوا دشو مومت هفاک ندرک زیمت راک

هدب بآ اه لگ اتهب تفر ایدرب و مدرک .

یفاک ی همه هرارق هگم ؟ هبیجع شاجک ) هبیجع یلیخ ، مدوب هدیدن حاتاال ور اجنیا دوب. کیش یلیخ ، متخادنا هفاک هب یلک هاگن

بخ یلو ؟)هن یسانشب ور نارهت یاه پاش .

تفگ نمو هب ور تشگرب و درک لفق ور .رد میدش جراخ هفاک زا مه واب دموا ایدرب :



منک تکمک نم هدب ور اه هلیسو نوا -.

مکمک هک نیمه یلو تشادن هفاک اب یدایز هلصاف نیشام هتبلا . دروآ مساو نیشام وات شهب مداد ور لیبنَز . ِنملتنج هچ هب هب

هیدایز درک .

متفگ و دیشک یقیمع سفن . قودنص وت تشاذگ ور اه هلیسو و مدرک زاب ور بقع قودنص :رد

نوسرب سالم نم فرط زا مه ناراب ،هب یچمه تباب یسرم -.

امتح هشاب ، منکیم شهاوخ -.

درکیم مهاگن هدروخ هرگ یاه وربا هکاب ماسرآ واب متشگرب . مدیرپ اج زا رتم شیش تفرگ رارق منوش یور هک یتسد ،اب

تفگ و داد قوس ایدرب هب ور شهاگن . مدش وربور :

؟ دیریگیم دلوت مه اب هرذگیم شوخ -

تفگ نم زا رتدوز ایدرب ، میدوبن اهنت مگب مایب :ات

دوب خیلا تاج تشذگ شوخ یلیخ هرآ -.

تفگ هک مدز ایدرب یوزاب هب یتشم :

؟ هنیا زا ریغ هگم ؟ ینزیم ارچ -

زا لبق شمارآ ، شمارآ نیا هک متسنودیم نم طقف یلو درکیم نوم هاگن تشاد یفرح چیه نودب و یروطنومه ماسرآ

ِنافوط .

تفگ دزو شمرف شوخ یاهوم هب یگنچ ایدرب :

؟ یرادن نتفگ هساو یفرح ناخ ماسرآ -

تفگ نکمم دح نیرت سکلیر اب ماسرآ :

یرب ینوتیم ، مرادن امش .-اب

هرایب مرس هچبالیی داوخیم تسین مولعم و ماسرآ و مدنوم وحاالنم تفر شنیشام تمس و تفگ " هشاب " نئمطمان .

متفگ هک دیشک شدوخ لا وبند تفرگ ور متسد :

هدنوم زاب منیشام رد راذب ونم؟ یربیم اجک -.

شدوخ و یلدنص یور درک مترپ و درک زاب ور شدوخ نیشام .رد میتفر و درک لفق و تسب ور نیشام ورد میتشگرب هرابود

و منوج هب دوب هداتفا هروخ لثم سرت سح . داتفا هار دابآاجکان تمس وهب درک نشور ور نیشام . تسشن نومرف تشپ مه

متفگ و متشاذگ رانک ور سرت . میریم اجک متسنودیمن :

؟ میریم اجک میراد -د..

متفرگ نوخ هفخ و مسرپب هرابود مدرکن تئرج منم و دادن یباوج دوب. صخشم ال ماک مادص یوت شزرل .



ایدرب •~•~

ماسرآ سپ ، ماسرآ شیپ تفرن نیردآ هگم ، هدرک ریگرد ور منهذ لا وس .االنهی مداتفا هار هنوخ تمس وهب مدش نیشام راوس

؟ دوب اجنیا االن یروجچ

هشیم شدلوت ؟زور متشاذگ نوشاهنت هک هشیم رفنتم یچ؟مزا هرایب هثدحم رس بالیی هرسپ نیا ،هگا مدوب هتفرگ هروشلد

؟ شرمع زور نیرتدب

ها ها .ها مدیبوک نومرف هب ور متسد .کالهف

زا ور یشوگ صرح .اب هریم شِیاس هب ِطخ تشپ هک ینوا اعطق ، منکن لر تنک ور مباصعا دش،هگا دنلب میشوگ گنز یادص

ور سامت . هشب مک متینابصع زا یزیچان هزادنا ات مدیشک یقیمع سفن . ننزیم گنز هنوخ فرط زا مدید و مدروآ رد مبیج

دیچیپ یشوگ وت ناراب کالهف ناراب یادص و مدرک لصو :

؟ یبوخ ، شاداد -سالم

؟ یتشاد یراک . ناراب -سالم

یرخب هجوگ ولیک وهی هریزج رازه سس هی یایم هک هار رس مگب منزب گنز تفگ نامام -.

؟ میراد نومهم هگم هللا، مسب -

دایم هراد یک نیبب نزب سدح ایدرب .-ها

؟ دایم هراد وگب،یک منک.وت رکف منوتیمن هک متسه یبصع یردق ،هب ناراب منوتیمن -

تفگ یجک نهد :اب

هداوناخ اب هارمه ینیعم یاقآ -.

اه هدییاس مه ینیعم -.

؟ هراد نومهم حلا یک االن هخآ اباب، هرآ -

هگیم یچ مدشن هجوتم یلو مدینش تفگیم یزیچ ناراب هب تشاد هک نامام یادص .

ظفادخ ایب دوز طقف مرب دیاب نم شاداد -.

؟ مراذب ملد یاجک ور ینیعم دوب، مک یگلصوح ویب یتخبدب درک. عطق هدب، یظفاحادخ ی هزاجا هکنیا نودب

منوتیمن اعقاو االن یلو ِنوبرهم یلیخ . ننکیم راک ناتسرامیب هی وت مه واب ِماباب راکمه و تسود نیرتهب زا یکی ینیعم یاقآ

نوا تسد زا منودب دیعب ؟( هنکیم راکیچ ؟ هبوخ شلا ،االنح هثدحم شیپ مرکف یلو تساجنیا ممسج منک. یزاون نومهم

نک محر تدوخ ایادخ ( هشاب بوخ شلا شح یشحو شاداد !

نداد مه تسد هب تسد ایند همه راگنا دش. رت دروخ ربارب هد مباصعا مدید هک ور یسرزاب تسیا و یلصا نوبایخ هب مدیسر

یسرزاب تسیا ، ینیعم یاقآ ، ماسرآ ، مروخب صرح نم .ات



...................................

دوب شوماخ ، متفرگیم ور هثدحم یشوگ ردقچ واتاالنره دوب بش هدزای تعاس . ندرک مگ ونوشروگ ینیعم هداوناخ هرخ .بال

ور هرتخد ؟االن ایدرب یتشاذگ نوشاهنت ارچ . تسین شزا یربخ هکاتاالن هدروآ شرس هچبالیی تسین مولعم هکیترم

یچ؟ هرایب شرس بالیی ؟هگا یتخانشن ور هثدحم یمسیداس شاداد زونه هگم ؟ یدرَم مه وت هخآ ! هشکیم

شرهوش ؟ مدوب شراکیچ نم یلو دوب ششاداد نوا منک؟ شنزرس ور مدوخ یک !ات هسب هسب هسب . متفرگ ماتسد نیب ور مرس

هلب (هلب ینکیم مدز تفگش یدیم هک ییاه راکهار اب هشیمه هبخن ، گنرز ، شوهاب ! یربیم اجک ور منز مگب متسین (هک

مداد مایپ نیردآ هب پاستاو ووت متشادرب ور میشوگ :

؟ یرادن ربخ ماسرآ ""زا

داد باوج دز، نیس عیرس و دوب :نآالنی

دوب رصع زورما شمدید هک یراب نیرخآ . ساجک منودیمن ""سالم،هن

؟ هراد یتمکح یچ؟هچ هش دوبان هثدحم ؟االن ینکیم تاه هدنب اب وراک نیا ارچ ایادخ ، هنودیمن منیا

رواب منوا ، نیتفرگ دلوت ییاهنت یتفگ ششاداد هب هک یدوب !وت هئوت ریصقت قمحا ) مغارس دموا یگشیمه یجُو هرابود

هدرک رواب هدرک اجیب نوا ( هدرک .

مدرک هاگن تعاس وهب مدرک باترپ تخت یور ومدوخ .

،کی،ود هدزاود

باوج دیاش نزب هثدحم هب گنز .(هی مدوب هدز لز تعاس یاه هبرقع .اتاالنهب درکن تکرح هگید و داسیاو هس یور هبرقع

هئوت اب قح موهوا .داد)

اباب ؟(هن هدرم اعقاو هنکن ، مشیم نارگن مراد مک مک هگید دوب. شوماخ شیشوگ مزاب و متفرگ ور هثدحم ی هرامش یدیما ابان

یکوا ( ریگب ور شرامش هرابود نزب تتروص و تسد هب بآ هی ورب وشاپ . ینزیم ییافرح بجع .

هدش هتخیر مهب ممرف شوخ یاهوم و زمرق مگنر یخی یامشچ ، متخادنا متروص هب یهاگن مباوخ قاتا سیورس هنیآ وت زا

مدش جراخ سیورس وزا مدرک کشخ هلوح وراب متروص مدز. متروص وهب مدرک درس رخآ ورات .دوب.بآ

مریم دوب شوماخ شیشوگ مزاب ،هگا منزب گنز هثدحم هب راب نیرخآ یارب ماوخیم . متشادرب ور میشوگ و متسشن تخت یور

هتفیم یقافتا هچ شدعب تسین مهم نوشنوخ .مد

ش هتفرگ یادص ، دیسر هک متفه قوب ..هب قوب شیش .. قوب جنپ .. قوب راهچ .. قوب ..هس قوب ..ود قوب مدز.هی هبرض سامت یور

دیچیپ یشوگ یوت :

ایدرب .-ولا

؟ ینزیم فرح ابنهلا س؟ارچ هتفرگ تادص ارچ ؟ دوب شوماخ تیشوگ ؟ارچ ییاجک ؟ یبوخ -سالم،



واالن دوب ماسرآ تسد میشوگ -...

دش هدنک اج زا مبلق مدرک سح هک دیشک یدرد رپ .هآ

شابن نارگن ، تسین یزیچ هک مراد درد مکی طقف هبوخ .-االنحملا

هشاب یئزج درد منکیمن رکف نم هراد نهلا تادص هک روطنیا -.

ظفادخ منزیم گنز ادعب مرب دیاب نماالن نیبب . تسین یزیچ .-هن

مندش رت نارگن یارب یلیلد دش یپ رد یپ یاه قوب یادص ...و

هثدحم •~•~

تفگ و تفرگ شتسد وت ور مسابل ی هقی . تسب ور ورد دموا مشدوخ و لخاد داد ملوه و درک زاب یوالور :رد

!هرآ؟ یگیمن یزیچ نم وهب یریگیم دلوت هبیرغ رسپ اب سپ -

درب ورباال شادص هک مدادن یباوج :

؟؟؟؟؟؟ ههههههههرآ -

دیسر مدوخ شوگ روز هب مادص هک مداد ور شباوج سرت .اب ندادیم هقباسم مه واب ندش یراج مامشچ زا ماه کشا :

ارچ میدوبن اهنت .ام ندوب انیا ی همه ، سارهز رسپ تسود هک نیدار و نیردآ ، هنارت ،انمت، ارهز ، هنانح ، میدوبن اهنت نک رواب -

؟ یمهفیمن

دوب هدش محور ناهوس ، شبل ی هشوگ دنخزوپ .

هراد یمعط هچ هبیرغ رسپ ابهی ندوب اهنت یمهفیم .-حاال

بقع هک درک زاب ور شراولش دنبرمک . متفگ یدنلب خآ هک دز مولهپ هب یدگل . مداتفا نیمز یور و دیشک ور مسابل ی هقی

تفگ و دموا ولج . متفر :

نکن هدوهیب تالش سپ راوید هب یسریم یرب بقع هک مردقچ .-ره

تفگ و درک هراشا شدنبرمک :هب

هنک داجیا تساو ور یبوخ درد هنوتب دیاش ؟ ِتفلک ردقچ هک ینیبیم -.

هک دوب هدیسر یدح .رد درکیم داجیا ماپ نور ، ممکش ماه، وزاب یور یپ رد یپ یاه هبرض و منوج هب داتفا دنبرمک نومه اب

مدرکیم سح ور نوخ یسیخ .

دیسرپ مشخ دش.اب کیدزن هرابود و رانک تخادنا ور دنبرمک هرخ :بال

؟ دیدرکیم یطلغ هچ ییاتود -

دز داد هرابود دش. هراپ و درک ریگ ماه نودند هب منییاپ بل هک دز متروص هب یمکحم یلیس :



؟ دیدرکیم راکیچ ینوبایخ رسپ ابهی اهنت -

یدنلب هدبرع ماه بل درد تدش زا هک دز مهب هگید یلیس .هی منزب فرح متسنوت یمن و دوب هدش سیخ ال ماک متروص

تفگ و تشاذگ منهد یولج ور شاهتسد . مدیشک :

یراک هچ نوت ییاهنت وت یتفگ یم یدوبن .هگا یرادن نم لا وس یارب یباوج نوچ یا، هزره هی !وت مناخ هزره وش هفخ -

یریم دعب هب بشما دوب.زا هابتشا ام هنوخ لخاد وت ندموا مشلوا !زا ییام گنن هیام ،وت یشاب مرهاوخ ماوخیمن .نم نیدرک

هرسپ نومه شیپ .

دش وکا مرس یوت هلمجش :

ییام گنن هیام ،وت ییام گنن هیام ،وت ییام گنن هیام ""وت

گنن هیام تفگ دزو یگزره گنن مهب دوب میگدنز لک هک یمدآ ، هتخس شرواب . متسین هداوناخ گنن هیام ،نم متسین هزره نم

ما هداوناخ !

امغا وهب متسب ور مامشچ . دمویم مباوخ یلیخ ، مروخب نوکت متسنوت یمن درد تدش دش.زا جراخ هنوخ دزوزا یمکحم دگل

متفر ...

هثدحم •~•~

دوب هایس اج همه و دوب هدش کیرات هنوخ ، متخادنا مفارطا هب یهاگن . مدرک زاب ور مامشچ اه کریجریج کیج کیج یادص .اب

ور مامشچ رون تدش دوب،زا هدرکن تداع ییانشور هب مامشچ . مدرک شنشور و متفر قرب زیرپ تمس هب نوشک نوشک

یمسج ومه یحور ،مه متشاد درد مزونه . متسب .

تعاس . مدرک هاگن مفارطا هب هرابود و مدرک شزاب درک، تداع رون هب مامشچ 2:55 هدموین ماسرآ زونه و دوب دادماب هقیقد

؟ مدوب هدش شوهیب درد تدش لا،نماالنزا وس دوب.هی

و مدرک هاگ هیکت ور متسد . مروخب زیل تشاد ناکما و دوب هدش ینوخ نیمز فک . مدش دنلب یتخبدب اترازه واب مدش لا یخیب

متفر سیورس تمس .هب

زادنا رب ور مندب دوب.لک هدش یمخز مه متروص هراپ، ومبل دوب هدش هایس مامشچ ،ریز متخادنا مدوخ هب یهاگن هنیآ وت زا

مدادن تیمها یلو دوب یدج هلئسم و دوب هتفر مزا نوخ یلیخ ، مدرک .

واب مدیشاپ بآ متروص هب مورآ . متسش ور ماتسد و مدرک مرگ ور .بآ ندیزرل ماتسد شندوب درس تدش وزا مدرک زاب ور بآ

متشادن یا هراچ یلو تشاد درد یلیخ . مدرک جراخ مانودند زا ور ماه ،بل نکمم تلا ح نیرت مورآ .

.زا متشادرب ور یشوگ و متفر زیم تمس دوب.هب یلسع زیم یور ، متشگ میشوگ لا بند مامشچ واب مدش جراخ سیورس زا

مداتفا نیمز یور یگنشگ و یفیعض تدش .

واب مدرک نشور ور یشوگ . هدوب ماسرآ راک امتح ، مشاب هدرک شوماخ ور میشوگ هک دایمن مدای نم یلو دوب شوماخ میشوگ

متسنودیمن دوب. ایدرب مزاب ، دروخ گنز متسد یوت یشوگ هظحل نومه . مدش هجاوم ایدرب فرط زا هتفر تسد زا سامت یلک

؟مگب مدوب شوهیب دز؟مگب مکتک یلک دز؟مگب یگزره گنن مهب مشاداد ؟مگب مگب یچ ؟ منزب فرح یروجچ ایهن، مدب باوج

وت؟ فرح رطاخب طقف درک؟ متواضق میتنعل شاداد درک؟مگب منوریب هنوخ زا ؟مگب متسه اجک منودیمن



مدرک لصو ور سامت مدوخ اب نتفر راجنلک یلک زا :دعب

ایدرب .-ولا

؟ ینزیم فرح ابنهلا س؟ارچ هتفرگ تادص ارچ ؟ دوب شوماخ تیشوگ ؟ارچ ییاجک ؟ یبوخ -سالم،

واالن دوب ماسرآ تسد میشوگ -...

هشن نارگن نیا زا رتشیب ایدرب ات منکن ضغب مدرک یعس . مدیشک یدنلب وهآ دیشک ریت .مبل

شابن نارگن ، تسین یزیچ هک مراد درد مکی طقف هبوخ .-االنحملا

هشاب یئزج درد منکیمن رکف نم هراد نهلا تادص هک روطنیا -.

تسین یزیچ .-هن

مداد همادا هک دموا رد یوت دیلک ندیخرچ یادص :

ظفادخ منزیم گنز ادعب مرب دیاب نماالن نیبب -.

تفگ و لخاد دموا ماسرآ دشو زاب لبم.رد یور مدرک ترپ و مدرک عطق ور یشوگ عیرس :

؟ تتربب دایب یتفگن شهب ارچ سپ -

یک؟ -هب

تنوج ایدرب -.

ور شاه مدق یادص و مدرک جک فلا خم تمس هب ور متروص . متشادن ثحب ی هلصوح یلو مدش شروظنم هجوتم هزات

تفگ دنلب یادص اب اجنومه . هنوخزپشآ هتفر مدید و متشگرب دش. رود هک مدینش :

یریمن ات یروخب ینکیم تسرد تدوخ هساو یزیچ هی مدرک رکف -.

ملد یلیخ منک. تسرد اذغ مرب هکنیا هسرب هچ مشب دنلب متسنوت یمن یتح یدروآ مرس وت هک بالیی نوا ،اب ارکف هچ

هنزب مکتک هرابود مدیسرت یلو مگب شهب ور هلمج نیا تساوخیم ...

هثدحم •~•~

تفگ هك مدركيم شهاگن سيف ركوپ دز. بيس زا زاگ وهي تسشن يلدنص يور و تشادرب لا چخي زا بيس :هی

مدرك يضار ور اباب و نامام ، هنوخ ميرب وشاپ -.

هار هنوخ وت ور نم هك هسرب هچ هتفيب مندب يور كيچوك طخ هي ندوبن يضار اباب و نامام منوديم هك ،نم يتدوخ رخ ههه

ِنشور ال ؟)ماك يگيمن شدوخ يور وت ورانيا ارچ ) ندرك ثحب تاهاب يلك امتح . ندن .

منك؟ لغب هنوخ ورات مناخ هدازهاش دياب نم هنكن ، هگيد وشاپ -

مدرك هاگن ماهاپ دش.هب جراخ هنوخ وزا درك زاب ور دشورد دنلب منوا . مدش دنلب يتخبدب اترازه واب متفر يا هرغ مشچ ،



مشوپب شفك متساوخيم يروجچ تيعضو نيا ،االناب رتهب .هچ مدوب هديمهفن و دوب ماپ وت زوريد زا مشفك .

..................................................

تزا دياب هراد، ) هرادن ندز يارب يفرح هتبلا دزن يفرح منوا و مدزن فرح شاهاب ال صا نيشام .وت هنوخ هب ميديسر هرخ بال

دصرد دص ( هتفرگ هابتشا ش هدرب وراب وت نوا هكنيا لثم هنك. يهاوخرذع .

تفگ تشحو واب ديبوك شرس يور شتسد ديد،اب ور نم دش.ات زاب نامام طسوت دزورد گنز :

؟ يدروآ هچب رس هچباليي اضر ماما -اي

تفگ و درك هراشا نم هب ماسرآ :

هنك دايز ور شغاد زايپ داوخيم شدوخ طقف هملا س مگب دياب هنيا نوتروظنم .-هگا

متفگ و متفر رد هروك :زا

ور فرح نيا ييور هچ مرب،اب هار يباسح و تسرد منوتيمن يتح يدرك نوغاد ونم يدز ؟ منكيم دايز ور شغاد زايپ -نم

؟ ينزيم

ح )هرآ هدش ثعاب مه نامام روضح منك ركف هتبلا (هرآ هگب غورد مراذيمن مشاب وسرت و مولظم مه ردقچره ( عاجش هچ هب (هب

منك عافد مدوخ زا تحار منوتيم تساجنيا نامام .االهك

تفگ ماسرآ هبور تينابصع اب نامام :

هك مرهوش رهاوخ تناما ،نم هنوخ شيرايم وسملا ناتسراميب شيربيم مه روطنومه يدرك شيروجنيا هك روط نومه -

ماوخيم سملا ور دوب مقيفر نيرتهب .

تفگ دزو شاهوم هب يگنچ ماسرآ :

نيشاب نارگن هك تسين يزيچ هنرگو هدرك شگرزب يدايز .-نيا

متفگ و مدرك يحيلم مخا :

،نيا منكيم هجيگرس ساسحا . هتفر مزا نوخ يلك ؟ يديدن ور نيمز فك هگم امود . هتسرد نوشيا ، نگيم تخرد هب نيا -واال

؟ تسين هدننك نارگن

تسين يزيچ نوخ هرطق .-ود

متفگ يبصع و دنت يليخ . تخبدب يوگغورد دوب، هدموا رد مصرح :

هنكيم متيذا اعقاو يگيم غورد هكنيا هنك. ينوخ ور نيمز لك هنوتب نوخ هرطق ود منكيمن ركف دوب،نم ينوخ نيمز فك -.

تفگ دوب ام ثحب رگ هراظن هكاتاالن نامام :



مايم منم هتبلا ناتسراميب ديريم االن نيمه -.

هرب دياب مما، هيچ؟) ، هدروآ ترس بالور نيا ماسرآ همهفب يتقو ايدرب شنكاو ترظنب ). ِيدج هيضق يلو تسين شسح

منوديم باالس)هرآ يليخ تراظتنا ) اوعد ...

ايدرب •~•~

ور ثحب و دنوچيپيم ، مينيبب ور هگيدمه ايب متفگيم عقوم .ره متشاد طابترا مارگلت وت هثدحم واب تشذگيم يا هتفه كي

ششاداد هگب تهب هشكيم تلا جخ و هدش نوغاد شتروص و هدز شكتك يلك ماسرآ امتح ، مينك روصت .(ايب دركيم ضوع

هتريغ يب هشاب هدرك ور يراك نيچمه اعقاو هدز؟هگا شكتك ( هدرك يروجنيا .

دوب نيدار فرط زا مايپ . مداد يشوگ هب ور مهاگن دشو دنلب ميشوگ گنيد يادص :

داوخيم نتفر نوريب ملد نادرُك ميرب ادرف ""ايب

مداد ور شباوج و مدش مارگلت دراو :

منومب بش هي منوتيمن يلو داوخيم نوريب ملد منم -.

يرايب لقنم و خيس هرن تداي . مگيم ارهز هب منم دايب وگب هدب ربخ مه هثدحم ايب.هب طقف وت مينومب بش داوخيمن -.

(هچ دشرا هساو منوخب سرد دياب هگيد دعب ي هتفه زا يلو ينورذگ شوخ مه هتفه .نيا مداتسرف و مدرك پيات " يكوا "

مبجعت رد ممدوخ )هرآ يدش مدآ بجع .

.............................................

تفگ و تسشن و درك زاب ور نيشام :رد

؟ مراذب اجك ورانيا -

متفگ و متخادنا شتسد يوت لياسو هب يهاگن :

بقع يلدنص راذب -.

نطاب وت مراوديما ، دشيمن هديد شتروص وت يدوبك چيه ينعي دوب سملا ارهاظ داد. ماجنا ور متفگ هك يراك و داد نوكت رس

هشاب سملا .مه

مه اب منيدار و ارهز و ميايب مه اب هثدحم نمو دوب رارق . ميدش رود نوش هنوخ وزا مدرشف زاگ لا دپ يور وماپ .

تفگ و دروخ گنز ش يشوگ هك ميدوب هار طساوا ابيرقت :

مشاب هتشاذن اج يزيچ نك ،اعد هنزيم گنز هراد منامام -.



يلو هدوب شوماخ ارچ ش يشوگ و هدوب اجك شدلوت بش مسرپب شزا تساوخيم ملد يليخ . متفگ " مشچ و" مدرك يا هدنخ

مسرپب دشيمن مور .

تفگ دشو مومت شنفلت :

اديپ يلكشم هچ ش هنوخراك زاب تسين مولعم دايم مروعشيب يومع زورما تفگ منامام دوب. هدنومن اج يزيچ ركشورادخ -

نوشمنيبيمن و متسين هنوخ ركش هبترم رازه دص ور ادخ . هدرك .

ناهآ -.

مداد همادا و مدرك ثكم :

؟ مسرپب لا وس هي هشيم -

امرفب -.

زور نوا -...

تفگ و مفرح طسو ديرپ :

هبوخ حملا ينيبيم يراد هك .االمن داتفين مه يصاخ قافتا ، مينك ثحب شعجار ماوخيمن -.

يتحار روط ره هشاب -.

تفگ هك منك نشور ور طبض متساوخيم :

راذن گنهآ -.

مديسرپ بجعت :اب

هيچ؟ هيضق ، يدوب نداد شوگ گنهآ لها هشيمه هك -وت

مرادن نوش ندينش هب يا .عالهق يراد ترچ ياهگنهآ شمه هك مه ،وت مرادن ور يناريا ياگنهآ هلصوح -.

متفگ سيف ركوپ :

مراذيم يجراخ گنهآ سپ هشاب -.

دش يلپ عالمق دروم گنهآ و مدرك نشور ور طبض هك دركن يتفلا :خم

ThoughtIfoundaway

ThoughtIfoundaway,yeah(found)

Butyounevergoaway(nevergoaway)

SoIguessIgottastaynow

Oh,IhopesomedayI'llmakeitoutofhere



Evenifittakesallnightorahundredyears

Needaplacetohide,butIcan'tfindonenear

Wannafeelalive,outsideIcanfightmyfear

Isn'titlovely,allalone

Heartmadeofglass,mymindofstone

Tearmetopieces,skinandbone

Hello,welcomehome

Walkin'outoftown

Lookin'forabetterplace(lookin'forabetterplace)

Something'sonmymind

Alwaysinmyheadspace

Oh,IhopesomedayI'llmakeitoutofhere

Evenifittakesallnightorahundredyears

Needaplacetohide,butIcan'tfindonenear

Wannafeelalive,outsideIcanfightmyfear

Isn'titlovely,allalone

Heartmadeofglass,mymindofstone

Tearmetopieces,skinandbone

Hello,welcomehome

Woah,yeah

Yeah,ah

Woah,woah

Hello,welcomehome

(BillieEilish_Lovely)
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میرگ ات رازه و ردوپ مرک اب هتبلا دوب متروص یور یدوبک راثآ زونه یلو دوب هدش رتهب حملا یلیخ شیپ زور دنچ هب تبسن

منک شناهنپ متسنوت .

ادیپ ی هلصوح ، ندوب هدرک ادیپ اج رکشورادخ و ندوب هدیسر ام زا رتدوز نیدار و ارهز . مدش هدایپ و مدرک زاب ور نیشام رد

مرادن اج ندرک .

میداتفا هار نوش لا بند وام ندروآ ور اه لیاسو ارسپ و میدرک یسرپ لا وحا .سالمو

نارهت یاوه یگدولآ و دود زا مدش هتسخ ، مداتسرف ماه هیر هب ور هزات یاوه .

متسشن زادنا ریز یور و مدروآ رد ور مشفک .

مدش هتسخ یلیخ ! شیخآ -.

تفگ ، تخیریم بآ ناویل یوت نملک هکاب یلا حرد ایدرب :

مشب هتسخ دیابن ال صا مدروآ ور اه هلیسو ومه مدرک یگدننار هقیقد لهچ مه هک .نم یدش هتسخ ، یدرک راک یلیخ هرآ -.

ماوخیم یتقو : تییوت مراذب دیاب ونیا ؟) دوب هلبا ایدرب تس(  یشوماخ ناهلبا باوج نیردآ لوق مدش،هب نداد باوج لا یخیب

ینکیم مه تحیصن یایم طسو نیا ،حاال هرتهب یدن ماجنا ) مدب ماجنا دیفم راک (هی

تفگ دشو دنلب ارهز ، نتفر رو یشوگ واب نداد مل هقیقد هد زا :دعب

مینکب یراک هی دیایب ،االن دینک یزاب یشوگ و دیدب مل دینوتیم مه هنوخ ؟وت هنوخ ای نوریب دیدموا -.

تفگ دشو دنلب و درک لفق شور یشوگ هحفص نیدار :

؟ هویم ای میروخب همخت ایبالل؟ میروخب هویم ؟ چنم ای مینک یزاب هتخت ؟ مینک هچ بخ -

میروخب هویم موس، هنیزگ -.

مدرک پیات شساو ، مدرکیم تچ انمت اب متشاد :اتاالن

ظفادخ مرب دیاب ،عفال مینزب فرح ش عجار رتشیب مکی مایم ادعب نم مزیزع ""

متفگ و متسشن روج و عمج . متشاذگ رانک ور یشوگ و مداتسرف شارب ور هراتس و بلق یجومیا :

هدب ونوا نک فطل ، تسه هویم شوت هک فرظ هی هبعالهو تسه باقشب وهی وقاچ هی دبس نوا وت ارهز -.

مدش هویم ندنک تسوپ لوغشم و داد ور مدوب هتساوخ الیهک یاسو ارهز . مدرک هراشا دبس .هب

متفگ و باقشب یوت مدیچ و مدنک ور اه هویم :

دیروخب هویم دییامرفب -.

و سپیچ یکی یتقو کدوک دهم یوت ، مداتفا میگچب .دای میدروخ هقیقد ود وت ور فرظ یاه هویم ولک میدرک هلمح همه

ییاه هرطاخ بجع ! دیسر یمن یزیچ تخبدب نوا وهب میدروخ یم ور یکاروخ ولک مدرکیم هلمح همه دروایم کفپ



میتشاد .

دش بلج شهب م هجوت و درک هراپ ور مراکفا هتشر نیدار یادص :

هگیدمه اب دیرب نوتدوخ میدموا رید ،هگا میدز تشگ ور غاب مه اب مکی دیاش هتبلا میریگب سکع اتدنچ هی میریم ارهز نمو -

.عفال نیخرچب .

اتسنیا دراو . متشادرب مور یشوگ هرابود و مداد نوکت میر.رس یمن ییاج ناین انیا ات ایدرب نمو راگنا دز فرح یروج هی

مدرک کچ ور اه یروتسا و مدش .

درک بلج شدوخ هب ور نم هجوت ایدرب :

یروخیم ور رایخ نیا االن نیمه -.

متفگ هک تفرگ متمس ور رایخ :

سزم ،دب مرادن تسود رایخ نم -.

شيروخب دياب -.

باالس يليخ تراظتنا اباب. .-ورب

دوز تنهد وت نكب وشمه . ريخن -.

منزيمن شهب بل نم اااارمع -.

هدش روش هدش كيرحت هديد ور ؟وت منزيمن شهب بل يچ ينعي -.

يبدا يب يليخ . هدرك طلغ -.

يروخيمن رايخ هك يبدا يب .-وت

رایخ زا مرفنتم ها! ها رايخ منوا . روخب يگيم رايخ ور يدرك خيلا ور كمن هك يبدا يب وت اقافتا ناخ ايدرب !-هن

هراد ربیف روخب ، تسین مهم -.

اجیزبس ؟نم هروخیم مدرد هچ هب ربیف -...

منک لماک ور مفرح متسنوتن و مقلح وت درک ور رایخ عفدی .

تسب ور مسفنت وهار دوب دایز یلیخ ش مجح یلو منک رت کیچوک ور رایخ یاه هکیت و منزب زاگ مدرک یعس شدنچ .اب

متمس وهب تخیر بآ ناویل .هی نوریب ندش ترپ مولگ زا رایخ یاه هکیت دزو متشپ هب دنچ و دموا ایدرب هک مدرکیم قتال

دیسرپ نارگن ی هرهچ .اب مدش دلوتم هرابود مدرک سح و مدروخ ور وبآ متفرگ شتسد .زا تفرگ :

؟ ینک سفنت تحار ینوتیم ؟ یبوخ -

مشب رجفنم دوب هدنوم مک تینابصع تدش وزا شهب مدز لز یخزرب ی هرهچ ...اب



ایدرب •~•~

شدروخ هب ارچ هرادن عالهق یزیچ هی هب فرط یتقو یباسح درم هخآ هگب نم هب تسین یکی ، امدرک یطلغ بجع هوا هوا

؟ یدیم

متفگ و مدش دنلب منم هک هرب تساوخ دش، دنلب و دیشوپ ور شاه شفک :

هیمس .-ورن

تفگ و تخادنا نم هب یهاگن :

ردقنا . نتسرف یم مشب فآالنی ماوخیم عقوم "ره هیمس "ورن هتشون شور نتخاس رکیتسا ماتسود ی همه هن! هگید وت یاو -

هروخیم مهب هلمج نیا زا حملا هگید هک نداتسرف .

متفگ و مدیدنخ :

ناه؟ هیمس یرب ینک لو یاوخیم یک باسح ور ونامام -

مداد همادا هک درکیم مهاگن بجعت :اب

،هچ هیمس ورن یاو ناج، هیمس مینکیم یتراپ ام یتسین هنوخ وت هک ییازور -...

هداز دمحم دیون هساو .ملد دایم مدب شزا رتشیب دنوخ ور گنهآ نیا هک یتقو ،زا دمویم مدب نکنام یساس بقالزا .نم هسب -

هزوسیم .

متفگ و مدرک مخا :

؟ هزوسیم هداز دمحم دیون یارب تلد ارچ -

نتفر مه اب نوشدوخ امتح ، ندموین هک مه نیدار و ارهز . هنوخدور شیپ میرب .ایب یتفر ورف شقن وت یلیخ نک، .-لو

؟ هشاب انیا بقارم یک سپ -

تفگ رکوپ :

هراد نابهگن اجنیا مشدعب ؟ هربب ور انیا دایم یک هخآ -.

داد همادا و درک ثکم :

مدرگرب ات ینومب اجنیمه ینوتیم یراد تسود هگا هتبلا -.

مرایم فیرشت ریخن -.

یم نییاپ گرزب یاه گنس زا دیاب یلو میدیسر نیم ود .دعب میداتفا هار هنوخدور تمس مه واب متفرگ ور شتسد

تفگ سرت اب هثدحم . میتفر :

؟ نییاپ مرب یروجچ ،حاال مراد عافترا زا سرت نم -

نییاپ میریم مه اب بسچب تفس ومتسد . نکن نیقلت تدوخ ،هب یرادن -.



متفگ و مدرک هراشا شهب دوب، بآ طسو گرزب گنس .هی نییاپ میتفر مه واب داد نوکت :رس

مریگب سکع تزا اسیاو اجنوا .-ورب

؟ مرب شفک -اب

مریگب سکع تزا اجنوا ورب رایب رد ور تشفک هن، هک همولعم -.

ریگب : تفگ و درک زاب ور شاتسد و گنس یور تفر نم کمک اب دروآ رد ور ششفک .

متفگ رکوپ و مدروآ رد مبیج زا ور میشوگ :

؟ هشعضو هچ .نیا ریگب یباسح و تسرد تس -هیژ

هشاب فوپ -.

عیرس هک هتفیب دوب هدنوم ومک داد تسد زا ور شلداعت و دروخ رس شاپ هک هدرگرب تساوخیم ، متفرگ شزا سکع اتدنچ

هشاب هتشادن نزو مه ولیک هاجنپ منک ،رکف هنومیم هاک رپ لثم رتخد .نیا ملغب وت داتفا و مدیشک ور شتسد .

تفگ و تفرگ هلصاف :مزا

؟ یزادنب سکع یاوخیم . مداد تسد زا ور ملداعت دیشخبب -

؟ یزادنب سکع یتساوخیم وت طقف ، منکیم شهاوخ -

تفگ و درک مهاگن جیگ :

متخادنا و مزادنب متساوخیم نم بخ هرآ -.

هزادنب سکع داوخیم هک یتسین یسک اهنت وت هنیا مروظنم -.

تفگ و دنوراخ ور شرس :

نزادنب سکع ناوخیم همه بخ، هرآ -.

؟ گنخ دح نیا ات رتخد ؟ یمهفیمن ارچ وت ییاو -

ینزیم فرح میقتسم ریغ ،وت ممهفیم نم -.

زادنب سکع مزا ،ایب مگیم میقتسم .-االن

؟ یتفگیم رتدوز ونیا یدرمیم -

دش منتفر زا عنام ارهز یادص هک مرب گنس تمس متساوخیم و مدرک یا هدنخ :

کمک . کمک . کمک -.

تفگ هدیرب هدیرب هک میدرک شهاگن یلا وس هثدحم و :نم

دینک .. شکمک .. دیرب هدش.. .. شاوعد .. رسپ .. اتدنچ ..اب.. نیدار -.



ندوب ارسپ نوا رصقم امتح ، تسین اوعد لها نیدار منودیم نم هک ییاج ؟ات هدش شاوعد .

؟ دینک یراک دیاوخیمن -

تفگ رکوپ هثدحم :

؟ نکن اوعد هگید مگب مریگب ور هرسپ هقی منک؟مرب راکیچ نم -

هنک عافد شتسود زا هرب هنوتیم ایدرب یلو .-هن

تفگ و تخادنا نم هب یهاگن :

هشاب هتشاد تفرعم اعقاو هگا هتبلا -.

مراد : متفگ و مداتسرف بقع متسد وراب ماهوم .

ایب ملا بند سپ -.

وتاب افطل ( هتفیم قافتا هراد ، هداتفین قافتا ) میداتفا هار هداتفا قافتا اوعد هک یلحم تمس هب ییات هس و مداد نوکت رس

نکن مجیگ تباتک باسح .

هثدحم •~•~

هگا ایادخ . هشیم متفوک ، مشاب شوخ ماوخیم تقو ره ارچ منودیمن دش. رتدب هش، ضوع ماوه و حلا مدوب هدموا ثمال

وگب شکن تلا جخ منورذگب شوخ مکی نم یاوخیمن .

متفگ و متفرگ ایدرب یولج و متشادرب یذغاک لا متسد هی مفیک وت :زا

هرن نوخ نیا زا رتشیب ات تتروص مخز یور راذب ونیا .-ایب

یقیمع سفن ایدرب . مدادیم ماجنا وراک نیا مدوخ هنرگو مدوب روخلد شزا مکی ، تشاذگ شمخز یور و تفرگ ور لا متسد

تفگ و دیشک :

دیدرک راکیچ دیتفگن - ایدرب .

میدرکن یراک - ارهز .

؟ دیدرک توعد منم و دیدرک اوعد ارچ هنیا مروظنم - ایدرب

ندوب تسم ارسپ هک یدید - نیدار .

؟ تشاد یطبر هچ امش هب ،نیا ندوب بخ - ایدرب

داد همادا و درک زیر ور شامشچ :

هنکن -...

تفگ تینابصع واب شفرح طسو دیرپ نیدار :



تمس هب وقاچ واب نوم ولج ندموا انوا میتفریم ور نومدوخ هار میتشاد هدب.ام وش و تسش ور تضیرم نهذ ، ایدرب ریخن -

ندش رو هلمح نوم .

؟ میدروخ کتک ام یگداس نیمه -هب ایدرب

انوا ات میدز رتشیب .ام ندوب تسم مگیم - نیدار .

طاالع ات یلو ماپ یور متشاذیم ور شرس مدوبن روخلد شتسد زا .هگا دیشک زارد زادنا ریز یور و تفگن یزیچ هگید ایدرب

مشاب نوبرهم دیابن یوناث .

داد مایپ نم وهب تشادرب ور شیشوگ ارهز :

؟ میرب مینک عمج االن؟ مینک راکیچ ""

مدرک پیات و مدش تچ هحفص دراو و مدرک زاب ور لفق :

دوب یچ ور،ره هیضق ننک لو مگیم ارسپ ؟نماالنهب میرب مینک عمج کیچوک یریگرد هی رطاخب ؟ میرب مینک عمج ارچ ریخن "

تفر دش مومت "

متفگ و مداد نوکت رس هک درک مهاگن یلا وس و دنوخ ور مایپ . مداتسرف و متشاذگ رکوپ یجومیا اتود :

یارب هدوز ،عفال دینک ینووج دیرب دیشاپ ؟ هنوخ ای نوریب دیدموا ارهز لوق ،هب دیریگن پد زاف یدایز مه امش بخ یلیخ -

ندرُم .

تفگ بجعت اب ایدرب :

؟ میریمب میرب میاوخیم میتفگ یِک -ام

تیعضو نیا وت ریگب یتوس مه .-وت

تفگ ارهز هک مدوب ماه شفک ندیشوپ لوغشم و مدش دنلب . متشاذگ مفیک یوت و مدرک لفق ور میشوگ هحفص :

؟ یرب یاوخیم اجک -

مرب مدوخ مروبجم ، شیتآ هساو ننک عمج بوچ نرب ندیمن تمحز نوشدوخ هب ارسپ - هثدحم .

تکمک مایم منم - ارهز .

وش دنلب ایدرب . دیرب داوخیمن - نیدار .

ارهز اب اسوناف ). مدلب بوخ ور همه قلق ،نم ارسپ ندرک راک هب تسد یارب شور هی منیا دش. دنلب و تفگ یرادشک شیا ایدرب

ره هتفر تدای هکنیا لثم ؟ هراد ندوب رسپ و رتخد ندرک عمج بوچ ) امیرتخد ؟ام میرب ارچ )ام نراد هانگ ، دینک نوش کمک دیرب

ور ماسرآ ماوخیم یه .نم نزن فرح ال صا )وت نینکیم عمج بوچ ماسرآ اب کین کیپ یربیم فیرشت هداوناخ اب عقوم

یدح نم ندرک تیذا همهفب دیاب . هشیم ور رپ منودیم ، مدیمن ور شهب ال صا مه هنوخ ،وت ینکیم یروآدای یه وت منک شومارف

هدیسرن تندادن ای نداد ور تقو عفال نک عمج تور بوچ ). هراد )

متفگ و مدیشک یفوپ :

اه؟ هچب کمک میرب یرز -



؟ یدرک عورش ،زاب یدرکیمن ففخم ونم مسا دوب تقو یلیخ -

منک تادص یرز داوخیم ملد هرآ،نم -.

؟ یرز یگیم مهب ارچ -

تمیق نورگ و شزرا اب ردق نومه ! ینومیم رز لثم نوچ -.

؟ یدرکیمن ور یدوب دلب اه هلمج نیا زا وت ووا -

مینک کمک ارسپ هب میرب ،ایب تسین اه فرح نیا تقو .-عفال

ناتساد )نیا ارهز و هثدحم مان هب ییاه تخبدب ناتساد (نیا میتفر بوچ لا بند مه واب دنوخرچ هقدح وت ور شامشچ

هرواشم تهب هشیمه و متسه وت قشع یجُو هدنب ) تمسانشب هدب لصا افطل ( ینزب یاوخب هک ینیبیمن ونم ال صا (وت تمنزیم

متخبدب تفگ هشیم منک، ضرع هچ هک تخبشوخ هتبلا متخبشوخ ( مدیم .

دش هراپ مراکفا ی هتشر ایدرب یادص :اب

؟ یخرچیم تدوخ رود ارچ -

متفگ بجعت :اب

منزیم مدق مراد ؟نم یگیم یچ -.

اه یناتسرامیت لثم تسرد یدیخرچیم تدوخ رود یتشاد .-اتاالن

هرتنع یوت تسد زا مشک یم یچره وش هفخ ( ششوگ وت نزب ) یناتسرامیت هگب مهب ایدرب دوب هدنوم نیمه ، تفر موربآ یاو .

~•~•اوآ

تخادنا نینط مشوگ وت ییانشآ یادص :

اوآ نک ربص -.

؟ اجک یلو شمدید اج هی منئمطم دوب، انشآ ش هفایق . مدش وربور سهلا تسیب هدزون رتخد وابهی متشگرب

دیعس ی همع رتخد متسه نیورس دایب،نم تدای ونم ات ینک تالش داوخیمن -.

مرهچ ات مدرک لمع ور متروص و مداد تیوه رییغت هک لا،نم یخیب ونیا ال ؟صا هنکیم راکیچ اجنیا نیا یلو شمتخانش حاال

؟ تخانش اجک زا ونم هلا سوگ ،نیا هشب ضوع

تفگ و دنوخ ور منهذ :

مینزب فرح دیاب منک، تادیپ متسنوت یتخس .-هب

مرادن ابوت یفرح چیه نم -.

تفگ و دیشک ور متسد هرابود هک مرب متساوخیم :



هراد طبر دیعس گرم ،هب همهم یلیخ هیضق نیا .-اوآ

متفگ و مدرک مخا :

؟ هراد یطبر هچ مدوب شرتخد تسود بقال هک ینم هب هشاب هتشادن مرگا ال ؟صا هرادن یمومت دیعس گرم یارجام -

ینک شوگ ماه فرح هب منکیم شهاوخ تزا . یتسین لتاق وت یلو ییوت دیعس لتاق ننود یم همه -.

نبلا بخ یلیخ -.

؟ اجنیا -

نزب وتفرح . ونیترام نس ایرتسوا ناروتسر .-نپ

نتفگ و ینوناق کشزپ نداتسرف ور دیعس یدوبن هک تدم نیا .وت یدرک رارف دعب یدرک هفخ ور دیعس وت زور نوا نیبب . هشاب -

یلو منوخب سرد مکی ات هنوخباتک متفریم متشاد شیپ هام .هی ارهز تشهب تفرن یسک یراپسکاخ زور و همومت شراک

شوه هب یتقو . مدیمهفن یزیچ هگید و منهد یولج تفرگ ور هدننک شوهیب هب هتشغآ لا متسد هی تشپ زا یکی هار طسو

ات هدب متاجن دایب یکی ات مدیشک داد و غیج و مدرک عورش دوب؛ هدش هتسب ماهاپ و تسد و متسه تخت یور مدید مدموا

یلو مدش یخاالیت مدرکیم رکف و مدوب هدیسرت یلیخ شلوا . منزن غیج تساوخ مزا دشو قاتا دراو دیعس دشو زاب رد هکنیا

نوا تفگ اه، لا وس نیا و داتفا یتاقافتا هچ تدم نیا وت هک مدیسرپ شزا . تسدنز دیعس مدش نئمطم مدید هک یا هنوشن اب

تسنوتن ینوناق کشزپ نیمه هساو هدوب شوهیب زور دنچ ات هتبلا هدوب هداس یشوهیب و هدوب هدشن هفخ ال ماک زور

همه ات هنوخ نوا وت دنوشک ونمو دش یرفک هگید هکنیا ات هدرک یگدنز ییاهنت و هتشگنرب هگید منیا هدنزس. هدب صیخشت

یش یمن بوسحم لتاق ووت تسدنز دیعس هکنیا .خالهص هگب ور زیچ .

منک قیقحت دیاب ،نم هگیم غورد دیاش ؟ تسدنز دیعس .

رادهگنادخ ریگن ونم تقو هگید افطل مرادن ور وت یاه نتفگ رعش ی هلصوح نم نیبب -.

مدش نیشام راوس و مدش در شرانک زا عیرس .

نریم اهول زار همه هرخ ،بال مدرکیم رکف ارجام نیا وهب دربن مباوخ حبص ...ات

هثدحم •~•~

متفگ و مدنوراخ ور مرس :

؟ يشب ليمدرت راوس ينوتيم ينئمطم -

داد باوج يبصع ارهز :

متفريم هاگشاب بقال نم هتفر تداي هكنيا لثم ؟ يسرپيم راب دنچ ، هگيد هسب -.

تاولص يدن انف هب ور ام ليمدرت . يداد انف هب ور هاگشاب ليمدرت هك همداي منيا ، هتفرن هكنيا رب .-عالهو

مدوب هچب عقوم نوا -.

دوب شيپ هام ود هساو عوضوم نيا مزيزع -.



مدوب هچب مه زوريد يتح ، مدوب هچب هرخ .-بال

متفگ و مديشك يفوپ :

ينكيم راكيچ منيبب ورب حاال بخ يليخ -.

هك متخادنا تعرس هب يهاگن عيرس درك، رتشيب ور شتعرس مك .مك تشاذگ تعرس نيرتمك يور و درك نشور ور ليمدرت

متفگ سرتسا ِمين.اب و تفه مديد :

يتفيم نكاالن ؟مك يدرب ورباال تتعرس ردقنا ارچ -.

هرادن يطبر نم هب هنكب داوخيم شلد يراك ره راذب مدش لا يخيب هگيد مه داد.نم همادا شراك دزوهب يدنخزوپ .

ليمدرت . راويد وت تفر خم هكاب مداد نم.اجخيلا تمس دش ترپ هلك واب درك ريگ شاپ وهي هك مدوب شندرك اشامت لوغشم

متفگ و مدرك شوماخ :ور

؟ دموا اج تلا -ح

منك؟ مك ور متعرس يتفگن ارچ دش. نوغاد ماج همه موناز ، مرمك ،ماپ، متسد مرس، -

يتفيم نكاالن مك ور تتعرس تفگيم دوب ممع سپ ؟ متفگن .-نم

ِيزوسلد مدآ همولعم منزب فرح شاهاب ماوخيم نزب گنز شهب دوب، تمع .-هرآ

ينودب دياب هك تسه مهم ربخ اتدنچ نك، عمج ور تدوخ وشاپ -.

تفگ و مييوربور لبم يور تسشن دموا دشو دنلب يتخس هب ارهز . متسشن و متفر لبم تمس :

؟ يراد يياربخ -هچ

ماباب يياد ي ؟هون هتداي ور ديعس -.

تسين مداي .-هن

درك شفخ شرتخد تسود هك ينومه -.

؟ دوب اوآ شرتخد تسود مسا -

نومه .-هرآ

؟ هداتفا يقافتا ،هچ دموا مداي -

هدش هدنز -.

تفگ و درك مهاگن درگ يامشچ :اب

؟ هشيم هگم ؟ هدش هدنز -

وزا هدوب يشوهيب هي طقف هگيم و هتشگرب تفگ دزو گنز ماباب يياد زوريد ، مرادن قيقد تاع طاال مدوخ واالنم منوديمن -

مشلا ميرب هتفه ود ات مياوخيم مداوناخ نك،نمو لو ونيا .حاال اترپ و ترچ .نيا



؟ هشب يچ هك مشلا ديرب -

هروخب شوج مه اب نوماه هطبار ماسرآ نمو مه هش ضوع نوماوه و بآ هك مشلا ميرب . يدوبن يروجنيا هك وت ارهز .-او

؟ هراد ماسرآ وتو هطبار ندش رتهب هب يكمك هچ امش نتفر ،مشلا مدشن عناق -نم

سرپن يقطنم ريغ لا .-وس

هنكيمن ملو هنانح يرب لا،وت يخيب ور نوا ال صا هشاب -.

؟ هنكيمن تلو ارچ -

اه فرح نيا وزا يرب وت متشاذگ ارچ هك هنزيم .-رغ

تشاذيمن نوماهنت سلا دنچ دوب رادافو هگا هنانح نك، .-لو

يدب قافتا هي منكيم سح ، مرادن ترفاسم نيا هب يبوخ سح ارچ منوديمن . تخادنا نيياپ ور شرس و تفگ " موهوا "

هتفين يصاخ قافتا عفدنيا مراوديما طقف هتفيم دب قافتا هي اعقاو مريگيم ور سح نيا نم عقوم .ره هتفيم .

هثدحم -.

مناج : متفگ و مداد ارهز هب ور مهاگن .

هتفيب يبوخ قافتا تسين رارق هك راگنا منوج هب هداتفا هروخ لثم دب سح ؟هي يرن هشيم -.

هگيد ميدرگيمرب مشلا ميريم ؟ هتفيب يقافتا هچ هخآ ، يراد يفرخزم يليخ سح -.

نيدرگرب وسملا نيرب سملا ماوخيم ادخ زا طقف ، اعقاو منوديمن -.

نيمآ يهلا -.

..........................................

دعب هتفه ((ود

ور مراولش نيرخآ . نارهت ميتشگيمرب دياب زورما . تفريم شيپ لا ور قبط زيچ همه و دوب هداتفين يقافتا اتاالن ركشورادخ

تاقافتا ارچ منوديمن . مدش هريخ ايرد وهب متفر هرجنپ رانك و مدش دنلب . متسب ور شرد و متشاذگ نودمچ يوت و مدرك ات

تسيب تسرد . دشيم در ممشچ يولج زا متشاد ميلصا هداوناخ هكاب يفداصت هرطاخ و منهذ هب دمويم شيپ سلا جنپ راهچ،

هار هك دوب هقيقد .هد ميداتفا هار نارهت تمس وهب ميدش جراخ يوال زا هك دوب رهظ زا دعب راهچ تعاس هام، رويرهش تشه و

ميدرك فداصت و تسنوتن يلو هشكب اليي دموا نيشام هي هكنيا ات ميدوب هداتفا .

تفگ دشو قاتا دراو نودنخ ياه بل اب نامام دشو زاب قاتا :رد



؟ مزيزع يرضاح -

مايم .-هرآاالن

مدش جراخ قاتا وزا متشادرب ور نودمچ و مديشوپ ور دش.شملا جراخ قاتا وزا داد نوكت ...رس

ساپاز :

ايدرب •~•~

تفگ و تشاذگ زيم يور ور شوهق نوجنف نيدار :

هشيمن وت قشاع يرخ چيه منئمطم .-نم

نشيم نم قشاع همه هك مدركيم تباث دياب دوب، هدياف يب شاهاب ندرك ثحب .

نشيم نم قشاع ارتخد ي همه منئمطم .-نم

نك تباث -.

؟ يمهفب ات منك راكيچ -

هرن تداي هناقشاع نتم . ينكيم شگت و ينكيم يروتسا ور شسكع و ينزيم لر رتخد ابهي يريم ، يراد تقو تعاس .-ود

هلوبق -.

هناگي ياقآ يشاب قفوم . مريگيمن ور تتقو نيا زا رتشيب ، يكوا -.

هديا ينيعم رتخد ) مدوب لر شاهاب مسانشيم هك ور يكره ؟ منزب لر يك اب يلو ، منكيم تباث تهب دش. جراخ هفاك دشوزا دنلب

شاباب ، تسين زاب رسپ ، تسين ومد دود لها ،سِملا، هيبوخ رتخد هراچيب (او مشيمن تسود رشب نوا اب ارمع،نم ( هيبوخ ي

هگم ) منكيمن حلا شاهاب نم يلو هتسرد يگيم يراد هك ييانيا ي همه ( همومت يچمه لك ورد نراد يبوخ ي هداوناخ ، هرتكد

نهد هك هنيا يارب طقف تسين راگدنوم يتسود نيا هك ينوديم تدوخ ، ينزب لر شاهاب يراد تقو تعاس ؟ود هندرك حلا هب

هلح ( تسين يزيچ تعاس منك(ود شلمحت تعاس ود دياب ( يدنبب ور نيدار .

يهاگشيارآ سردآ ؟( مرايب ريگ اجك زا ور ينيعم رتخد .حاال مدش جراخ هفاك وزا مدرك باسح ور اه هوهق لوپ و مدش دنلب

؟راك دينزب ادص ور ينيعم ادوس مناخ هشيم مگب ؟ مگب يچ هنونز هاگشيارآ مرب نم هخآ ( اجنومه ،ورب يراد ور هنكيم راك هك

منزب لر هرتخد نيا اب هدش روط ره دياب ؟)هرآ، هشيم يچ يزابب ور طرش نيا هك ينوديم ايدرب ) مراد يبجاو .

مدش هدايپ نيشام وزا مديسر عبر هي .دعب مداتفا هار هاگشيارآ تمس وهب مدش نيشام راوس .

تفگ رتخد نومه هك مدوب هاگشيارآ نومتخاس ندرك اديپ لوغشم . مدركن تقد شرهچ هب يلو دش در مرانك زا رتخد :هي

؟ نيدرگيم يچ لا بند ديشخبب -

ِىينيعم رتخد مديد هك متخادنا هرتخد هب يهاگن .

؟ ديتسه ينيعم مناخ امش -سالم

متسه مدوخ .-هلب



شلبق هتبلا هفاك ديرب نك شتوعد ؟( نيا هب مگب يچ نم وگب ايب ناج هبخن . تخانش ونم هك مديمهف شندرك راتفر زرط زا

سي )هوا ِكراپ زا رتهب هيچره قمحا بخ ) امدوب هفاك االن نيمه ايهن)نم دايب هنوتيم هك سرپب .

متفگ و يشكرتخد دنخبل :

؟ هدش مومت نوت يراك ميات -

هدش مومت االن نيمه .-هلب

؟ نوبايخ رس هفاك ديايب نم هارمه هشيم -

مه اب هار يوت . ميداتفا هار هفاك تمس و ميدش نم نيشام راوس درك. لوبق ، تشاد دامتعا مهب نوچ يلو درك بجعت شلوا

تسكشيم ور نيشام توكس گنهآ يادص طقف و ميدزن يفرح چيه .

شرافس يتومسا ادوس و وتاگوفآ ونم ميدرك باختنا ور زيم .هي ميدش هفاك دراو مه واب مدرك كراپ ور نيشام و ميديسر

ميداد .

متفگ و مدرك فاص ور مادص منك. زاب ور ثحب يروج هي دياب :

؟ اتسود و هداوناخ زا ربخچ -

ها يسرم راين مور هب طقف مديم يتوس يليخ منوديم ؟) اتسود هخآ ).

نراد سالم نبوخ -.

ييور رپ وت ردقچ ( نراد سالم شاتسود !(هرآ

مسرپب لا وس هي هشيم -.

هن هك ارچ -.

؟ يلگنيس رضاح -ردحلا

مدرك تاك ميلبق لر هكاب هشيم يهام ،هي ملگنيس عفال .-هرآ

هيلا ع يچمه بخ بخ !

ادوس -.

.-هلب

؟ منكب تساوخرد هي هشيم -

منزيم لر نم .هرآ يگب ياوخيم يچ منوديم -.

مدنبب ور نيدار نهد منوتيم هرخ .بال هيلا زاع رتارف يچمه ...االن

ايدرب •~•~



متفگ هك ميشب جراخ ميتساوخيم و ميدروخ ور نوم اه ينديشون :

؟ ميريگب سكع هي لوا هشيم -

امتح .-هرآ

ميتفرگ سكع و مدرك هقلح شرمك رود ور مپچ تسد . مدش نيبرود دراو و مدروآ رد مبيج وت زا ور ميشوگ .

متفگ و ميدش نيشام راوس ، ميدش جراخ هفاك زا مه :اب

؟ ميرب اجك ترظنب -

يزاب رهش -.

ميرب دعب منك يروتسا ور نوم يياتود سكع نم نك ربص طقف هيبوخ ي هديا -.

اكيبور يوت تسرفب مه نم هساو -.

هشاب -.

مدرك يروتسا ور سكع نومه و مدش مارگاتسنيا دراو و مداتسرف شساو ور سكع . ميتشاد ويس ور هگيدمه ي هرامش ،بقال

يروتسا نيا هثدحم ينعي ) متشون هناقشاع نتم هي نيدار ي هتفگ قبط و مدرك گت ور ادوس و مدز نشيكول

مه پاستاو يوت مروبجم شمرادن اتسنيا وت يلو ؟ دوب هتفر مداي ور هثدحم روطچ ! يراد هك ينهذ هب تنسحا ؟) هنيبن ور

ملد طقف ؟ هشيم يچ هنيبب ونم يروتسا ناخ نيدار اهاهاه . مدرك يروتسا ور سكع و مدش پاستاو دراو . مراذب يروتسا

تفگ ادوس هك مدرك لفق ور يشوگ . منيبب هظحل نوا وت ور شفايق داوخيم :

نيبب ورب ادعب حاال مزيزع مدرك يروتسا ور سكع مه .-نم

مناخ لگ مشچ -.

هشيمه و تسين يعامتجا مدآ هخآ دش، يميمص دوز ردقنا ارچ هك مبجعت رد يلو . ميداتفا هار يزابرهش تمس دزوهب يدنخبل

ناهآ ) مگيم ور شندش يميمص ، مگيمن ور شندزن اي ندز فرح )هن هنزب فرح هروبجم ، نيتسه رفن (االنود هتكاس عمج ،وت

ينوديمن وت هك تسه يزيچ هي بجع )هچ منوديمن ور نوا .

ور مين ودو هك متخادنا تعاس هب يهاگن . ميتفر اه هاگتسد تمس و مدرك كراپ ور نيشام و ميدش يزابرهش گنيكراپ دراو

نوج (هرآ مراد يا يوق ي هدارا نم .هرآ منوخب سرد هنوخ مرب دياب شدعب يلو مراد تقو راهچ تعاس ،ات داديم نوشن

تدوخ )

تفگ و ديشك ور متسد ادوس :

ميشب راوس يتشك ميرب مقشع -.

مزيزع هشاب -.

............................................



مديسر . مداتفا هار نومدوخ هنوخ تمس وهب مدنوسر ور ادوس و ميدش جراخ يزابرهش زا هك دوب راهچ ياكيدزن تعاس

ور يروتسا هثدحم مديد هك مدش پاستاو دراو و متشادرب ور ميشوگ يواكجنك تدش زا يلو مدرك كراپ ور نيشام و هنوخ

هتشون هدرك الي پير و هديد :

رادياپ نوت يتسود ""

سكع ادوس ،اب هگيد متسه هثدحم شارك نم بخ هنك؟) يدوسح شهب هثدحم هك هيك ادوس ) هدرك يدوسح هك دش صخشم

دياش ) هدرك يدوسح هثدحم امتح متفرگ )

پيات و نيدار تكرياد متفر . ندوب هتفگ كيربت و ندوب هدرك الي پير همه و مدش مارگاتسنيا دراو و مدش جراخ پاستاو زا

مدرك :

نشارك مور ارتخد ي همه هك دش تباث تهب االن منك ركف ""

تفگ و درك زاب ور رد ناراب و مدز ور هنوخ .رد مدش هدايپ نيشام وزا مدرك لفق ور يشوگ :

يدنقزبزب يدموا بجع .-هچ

متفگ و مدرك مخا :

هتفر نيب اهزا تمرح هگيد -.

تفگ و تفرگ متمس هب ور شتسد يوت يشوگ :

يدز لر يدوب هتفگن -.

هنم يروتسا يور مديد هك مدرك هاگن يشوگ هحفص .هب

؟ مدب ربخ وت هب دياب منك تاك و منزب لر ماوخب هك عقوم ره -نم

يلو ...-هن

متفيم بقع همانرب زا مراد مك مك منوخب سرد مرب ماوخيم رانك ورب .حاالمه هرادن يلو -.

دنخبل هكاب نامام و هلپ هار تمس دش هديشك مهاگن و مدينش ور نامام ندز تسد يادص هك مدش هنوخ دراو و تفر رانك

متفگ تهب .اب دوبن ندرك اگسيا زا يرثا يلو هنكيم اگسيا هراد مدرك ركف شلوا . دزيم تسد و دركيم مهاگن يقيمع :

؟ هدش يربخ نامام -

مگيم كيربت ور ادوس وتو يتسود االن نيمه .زا مشيم راد سورع مراد .-هرآ

مدش روبجم منزب لر شاهاب دوبن يسك نوچ ، ماوخيمن ور ادوس هك .نم هنكيم قرف هيضق االن يلو مراد يا هياپ نامام

مشاب شاهاب .

تسين مولعم يزيچ زونه نامام -.

ندرك نيچلگ ركف ،هب يشوپب هرارق هك يراولش و تك ركف ،هب يشاب نوت يسورع بش ركف هب دياب .وتاالن فرح دشن هك -نيا

و تنيشام ...



مدش عناق ( يقمحا نوچ منك؟( دياه ور نامام تفر مداي ارچ ، مداتفا .ريگ

منك تحارتسا مرب نم ديدب هزاجا .هگا منكيم ركف نوشهب رتشيب ، مشچ -.

داموداش .-ورب

ات منك درس مدوخ هب تبسن ور ادوس دياب . مدرك ترپ تخت يور ور مدوخ و مدش قاتا دراو . متفر باال مدش در نامام رانك زا

هرادرب مرس زا تسد نامام و هرب و هشب ملا يخيب ...

ارهز •~•~

مديباوخ دايز ردقچ ياو . داديم نوشن ور رهظ زا دعب مين ودو هك متخادنا تعاس هب يهاگن و مدرك زاب ور مامشچ !

مداد مندب هب يسوق و شك و مدش راديب تخت يور .زا

شابن داشگ ردقنا ؟( يتفرگ مزا ور نوتسبات ارچ ادخ ؟يا هشيم زاب هاگشناد هگيد زور راهچ ينعي ِمتشه و تسيب زورما ،

؟ نمهب )وكات يشيم خالص ووت هشيم مومت مرت نيا هام نمهب نك. هاگن ناويل رپ همين هب هشيمه !

متسه ييامرگ مدآ نم يلو نتسين دنلب يليخ ماهوم . نوشمتسب يبسا ومد مدرك هنوش ور ماهوم ، مشيارآ زيم يولج متفر

نوش مدنبيم تاقوا رتشيب نيمه هساو .

مدش خالص نامام ياه ندز رُغ زا ركشورادخ ، دوبن هنوخ يسك . نيياپ مدموا و مدروخ رس هدرن وزا متفر نوريب قاتا .زا

يجوميا دوب، هنارت فرط وزا دوب هدموا پاستاو زا فيتون هي طقف . مدرك نشور ور متن و متشادرب نپا يور زا ور ميشوگ

نسرپب ور حملا نديمن مايپ !هي يتفرعم اب ياه تسود بجع هب دوب.هب هتشاذگ ور ساملا و زبس بلق .

دوب،هب هتشاذگ هك يسكع واب شور مدز يواكجنك دوب.اب ايدرب يروتسا ، دموا هك يروتسا نيلوا و مدش مارگاتسنيا دراو

هنرگو ندركن ورفولا هگيدمه اتسنيا وت ايدرب و هثدحم ركشورادخ ؟ ِشديدج لر هرتخد .نيا تخير ماگرب هملك يانعم

متشون و مدرك الي .پير دشيم تحاران يليخ يروتسا نيا نديد اب هثدحم :

وك؟ مامشپ ""

مدش [ تيعضو ] يروتسا تمسق دراو . متفگن يزيچ و مدز نيس ور هنارت مايپ مدش، پاستاو دراو و مدموا نوريب مارگاتسنيا زا

تحاران هنيبب هثدحم لا، حدض هكيترم دوب،ها هدرك يروتسا مه اجنيا ور سكع نومه ايدرب . مدرك زاب ور نوش كت وكت

هشيم .

مداد مايپ شهب و مدش شيويپ دراو . مسرپب ور شلا وح مدب مايپ شهب هرتهب ، نارهت هدرگرب هثدحم زورما دوب رارق يتسار :

؟ يهار ؟االنوت يبوخ هلا سوگ ""سالم

موهوا ( نزب گنز شهب ) دوب شوماخ .تنش

ميشوگ دوب. شوماخ مزاب يلو مدرك ناحتما راب دنچ دوب. شوماخ يلو متفرگ ور هثدحم ي هرامش و متشادرب ور هنوخ نفلت

هيچ؟ هيضق ،پ.ن هديمن نتنآ نيا ِشوماخ شيشوگ نوا . داديمن نتنآ شيشوگ يلو متفرگ ور ماسرآ ي هرامش و متشادرب ور

هنزيم گنز تهب ادعب نك ربص مكي . وشن نارگن يدوخيب ))



متشادرب مه ناويل ،هي متشادرب كشاليت كيك وراب هويمبآ شلخاد وزا متفر لا چخي تمس وهب نپا يور متشاذگ ور يشوگ

زاب ور مدش،رد دنلب و مديشك يفوپ دش. دنلب فا فا يادص هك متخير ناويل لخاد ور هويمبآ . متسشن يلدنص يور و

متسشن يلدنص يور و هنوخزپشآ تمس متشگرب و مدرك زاب مهور هنوخ .رد ندوب اباب و نامام . مدرك .

درك روك ور ماهتشا ، نامام نارگن و تحاران يادص هك مدوب ماه يكاروخ ندروخ لوغشم :

؟ ندرك فداصت تشگرب هار وت شاه هچب و رهوش اب ادلي يتسنوديم -

متفگ هدنخ واب مدش دنلب دوب. هثدحم نامام ادلي :

مديدنخ ، نامام دوب يبوخ يخوش -.

تفگ و درك مخا نامام :

نوا ، ناتسراميب ندرب و ندرك اديپ ور هثدحم طقف هك ساجنيا بلا ج يلو ندرك فداصت اعقاو ؟ مراد يخوش ابوت نم هگم -

هروطچ نوش وحلا نتسه اجك تسين مولعم .هسات

تفگ .اباب تفر مبل يور زا دنخبل :

هدوبن ششيپ يسك و هدوب اهنت هثدحم امتح -.

متفگ و مداد تروق ور مضغب :

؟ ديراد ور هيرتسب هثدحم هك يناتسراميب سردآ . ندش مگ هسات نوا امتح . هتشگيمرب شداوناخ اب منئمطم نم -هن

تفگ :اباب

انيس ناتسراميب -.

اجنوا مريم نم هشاب -.

يبوخ ي هرطاخ ناتسراميب نوا زا نم ينعي ، هتفيم انيس ناتسراميب وت هدب قافتا يچره ارچ منوديمن . مداتفا هار مقاتا تمس

مرادن .

شلا بند مرب ماوخيم ، هشب رضاح متفگ و مدز گنز هنانح وهب مدشرضاح يا هقيقد جنپ .

ميرادن يبوخ ي هرطاخ فداصت زا ماتسود و ،نم هتفين يدب يليخ قافتا هك مدركيم اعد هار يوت ...

هثدحم •~•~

تفر مداي مزاب ، تشاد راشژ دصرد راهچ يلو متشادرب ور ميشوگ . ميداتفا هار نارهت تمس وهب مدش نيشام راوس دنخبل اب

راشژ هب منزب .

و رتخد هي سكع . ايدرب زجب مدرك كچ ور همه يروتسا و متفر اه يروتسا شخب . مدش پاستاو دراو و مدرك نشور ور تن

شتسود لر هرتخد و هشاب شتسود هرسپ هكنيا ديما .اب نتسه يك رسپ و رتخد دوبن صخشم يلو دوب هتشاذگ ور رسپ ،هي

شلد هك يطلغ ره راذب ال درك؟صا عورش ور يزاب رتخد هرابود .نيا مدش يروج هي شدوخ نديد اب يلو مدرك زاب ور يروتسا

؟ مروخب صرح هكيترم نيا رس ارچ هچ؟ نم ،هب هنكب داوخيم



رادياپ نوت يتسود : متشون و مدرك الي .پير

منك لمحت نارهت ات دياب حاال هرادن راشژ هك مه كناب رواپ دش. شوماخ ميشوگ ، متشون ور هلمج نيا هكنيا ضحم .هب

متفگ ماسرآ هب سيف ركوپ :

تفر رس ملصوح راذب گنهآ -.

وگب نامام هب ونيا -.

هنك شلصو مگب نامام هب نك يكوا .-وت

ينكيمن ملو مه رهظ مين و كي وت هثدحم -.

متفگ بجعت :اب

دوب رهظ زا دعب راهچ مديد ور تعاس شيپ هقيقد جنپ ؟نم ِمين و كي تعاس .-االن

هرهظ مين و كي تسرد تعاس ،االن ِبقع تعاس نوا -.

راذب گنهآ نك،هي لو ور تعاس .حاال هشاب -.

راذب گنهآ هنك لصو نامام هب هدب ور تيشوگ -.

هدب ور شلف . تشادن راشژ نوچ دش شوماخ ميشوگ -.

هدش مگ شلف يلو ِخلت تقيقح -.

متفگ تينابصع :اب

ماوخيم ور شلف ؟نم هدش مگ هك يچ ينعي -.

هدنوم تعاس دنچ رايب تقاط نارهت .-ات

هب ور نومرف .اباب مدرك نوم رانك نيشام هب يهاگن نامام غيج يادص هكاب مدز لز هداج هب صرح واب مدنودرگرب ومور

دركيم درد تدش هب مندب و ديخرچيم مرس رود يچمه ، همداي هك يزيچ نيرخآ هرد. وت تفر نيشام و دنوخرچ تسار تمس

متفر ورف يقيمع باوخ وهب ندش نيگنس ماه كلپ شدعب ...

ارهز •~•~

هك ييادص واب تسشن مرانك مه هنانح . نيمز يور متسشن و مدروخ ندش،رس تسس ماهاپ و مداد هيكت ناتسراميب راويد هب

تفگ ، ديرابيم شزا يگتسخ :

نارگن . يشاب رسحلا دياب هشيم زاب هاگشناد ادرف نك تحارتسا مكي هنوخ .ورب يدروخن يچيه و يياجنيا هزور هس ارهز -

متسه اجنيا نم شابن مه هثدحم .



مدرك زاب هدشمور كشخ ياه وبل متخادنا دوب، هدرك فپ يباوخ ويب هيرگ تدش زا هك شامشچ هب يهاگن :

هشيمه و ِنم ي سهلا دنچ و نيدنچ تسود هثدحم ، مرادن يفراعت چيه هراب نيا .رد منومب اجنيا منوتيم و هبوخ حملا -نم

اتهب منوميم رظتنم هشكب لوط هك مه ردقچره . مراذب شاهنت منوتيمن منم و هتشاذن ماهنت تقوچيه ، هدوب تخس يازور درم

دايب شوه .

يتفيم زااپ هرب شيپ يروجنيا ، مريگب كيك و ريش هي تساو مريم .نم يدروخن يزيچ هزور هس يلو هشاب -.

و مداسياو هثدحم قاتا ي هشيش رانك . مدش دنلب اج وزا مدرك مهاگ هيكت ور راويد . تفر دشو دنلب هنانح هك مداد نوكت رس

متفگ :

ح نم يگب و ينك زاب وتامشچ مرظتنم هزور ؟هس هنزيم روش ملد متفگ تهب ردقچ هتداي ؟ يتفر وت يلو ورن متفگ تهب هتداي -

يدب شوگ مفرح هب ينوتيم و تسين گنس تبلق هك منوديم . يديمن نوشن تدوخ زا يتايح عالمئ چيه وت يلو هبوخ .ملا

اهو رتكد هيناث مدص مدز.وت ادص ور اه رتكد و مديشك يشفنب غيج . داديم نوشن ور فاص طخ هك مدرك هاگتسد هب يهاگن

متفگ ضغب واب ندموا اه راتسرپ :

دينك يراك هي هريميم هراد متسود -.

نيمز ياه كييازوم وهب متفرگ قاتا زا ور مهاگن . دننزب كوش هثدحم هب دنتساوخيم و دندش قاتا دراو اهراتسرپ و اهرتكد

مدرميم نم داتفيم هثدحم هساو يقافتا .هگا منيبن ور هنحص نيا ات مداد .

مداد شهب ور مهاگن هنانح يادص :اب

يريگب نوج مكي روخب ورانيا .-ايب

متفگ و متخادنا شتسد يوت كيك و ريش هب يهاگن :

داديم نوشن ور فاص طخ يتنعل هاگتسد نوا هنانح -.

يعس ، تخيريم كشا و دوب نوغاد مه شدوخ . ديشك شوغآ هب ور نم هنانح و تسكش دوب هدرك ريگ مولگ يوت هك يضغب

هراد درد ردقچ هك مديمهفيم شاه كشا و شادص زا نم يلو هدب هيحور نم هب هنوتب و هدب نوشن مكحم ور شدوخ دركيم .

غارچ راذن ايادخ ! نكن ادج مه زا ور يميمص قيفر اتود تقوچيه ايادخ ، هتخس يليخ يميمص قيفر نداد تسد زا غاد

مشب اهنت ونم هشب شوماخ هثدحم نمو تقافر ...

ارهز •~•~

ديسرپ ، تفر نوش تمس ينارگن اب هنانح و دندموا نوريب قاتا اهزا رتكد :

؟ هروطچ متسود -حلا

تفگ دزو يدنخبل رتكد :

دش عفر رطخ ركشورادخ . نايم شوه هب زورما ، هبوخ نوش .-حلا

ركش ور ادخ ملد هت وزا مدوب لا حشوخ يليخ . دنتفر و دندش در نوم رانك اهزا راتسرپ اهو رتكد و تفگ " نونمم " هنانح



يريگيمن مزا ور هثدحم هك متسنوديم ، ايادخ . مدركيم !

متخادنا هثدحم هب يهاگن هشيش تشپ مدش؛زا دنلب و تفرگ ور متسد درك. ملغب مكحم و دموا متمس هب يلا حشوخ اب هنانح

متفگ بل ريز :و

يتشاذن ماهنت هك يسرم ، يتسه هك يسرم -!

متفگ هنانح هب وور مدز يقيمع دنخبل :

منزب متروص و تسد هب يبآ هي مريم .-نم

مدش رود اجنوا وزا داد نوكت .رس

هي وت ينكيم سح ينزيم تتروص هب ور كنخ بآ يتقو نگيم تسار مدز. متروص هب ور كنخ وبآ مدرك زاب ور بآ ريش

يدز هجريش رختسا .

ايدرب مديد و مدروآ رد مفيك وت زا ور يشوگ ؟ مدروآ مدوخ وراب مفيك نم ارچ يتسار . متسب ور بآ ريش و دروخ گنز ميشوگ

تسين ،لر تسود زا مروظنم . يتسه شتسود وت بخ ؟( هرادن تريغ هگم ؟ هنزيم گنز نم هب ارچ .نيا هنزيم گنز هراد

يگيم تسار وت دياش ( ِقيفر .

مدرك لصو ور سامت و مديشك زبس همكد يور ور متشگنا :

-هلب؟

؟ يياجك ؟ يبوخ ارهز -سالم

؟ روطچ . يسرم مبوخ -سالم

هئوت شيپ دياش متفگ . مدش نارگن ، ِشوماخ شيشوگ و تسين هثدحم زا يربخ هزور دنچ هخآ -.

؟ تساجك هثدحم ينودب ياوخيم ارچ ؟ يرادن لر هگم -وت

؟ ينكيم يلوضف ارچ -وت

ور تكرابم تنهد دنبب (هلب؟) زيزع نادجو ؟) يدش عناق ).

دايم مدب تنايخ زا طقف منكيمن يلوضف .-نم

؟ تساجك هثدحم هدب. ور ملا وس باوج طقف ، هرادن يطبر وت هب هگيد شنوا -

متفگ و مدز داد صرح :اب

ناتسراميب تخت يور -.

متخادنا مدوخ هب يهاگن هنيآ وت .زا متخادنا مفيك ووت متشاذگ تنلياس تلا ح يور ور ميشوگ و مدرك عطق ور سامت عيرس

رانك ور هنانح و متخادنا هشيش هب يهاگن . دوبن هنانح زا يربخ يلو متفر هثدحم قاتا تمس . مدش جراخ سيورس وزا

هدموا شوه هب هثدحم ياو . مديد هثدحم !

دنلب هنانح ضرتعم يادص هك مدرك شلغب هريگن شدرد هك يروط ور هثدحم مورآ . مدش لخاد و مدرك زاب ور قاتا رد قوذ اب



:دش

ديديدن ور هگيدمه سهلا هد هنكيم ركف هنودن يكي -.

تشذگ سلا دص هزادنا زور هس .-نيا

دموا رد شادص هك مدرشف مدوخ هب ور هثدحم رتشيب مصرح :زا

مدش هل نك ملو -.

داد همادا هك مدرك شلو :

ميديدن ور هگيدمه هزور هدفه ارهز ،نمو مناخ هنانح نمض .-رد

ميديدنخ نوم همه و دروآ باال ميلست ينعم هب ور شاهتسد هنانح ....

ايدرب •~~•

نك (لو مريگيم درد ندرگ يلو مراد زيم ندنوخ سرد هساو هكنيا .اب مداد شلا ورم مندرگ متسد واب مدرك دنلب ور مرس

دنگ مدوخ هدنيآ هب نم نوا رب العالهو .صا ندز اهاتاالناج يليخ ، هتخس تباقر ردقچ ينوديمن هك )وت نوخن سرد ردقنا

ونم روخن هشاب هشاب درك( لو ور شسرد و دوب ارتخد اب شمه هك دوب يش هيال ماباب هگب دايب مچب ادرف هك منزيمن )

مدز ور ميشوگ وطالين و هرخسم زمر هكنيا زا .دعب متشادرب مدوب هدرك شلفق هك هنوخباتك يوشك زا ور ميشوگ و مدش دنلب

ور متسد . ماتسنيا وت هك ِتعاس مين مديمهف و مدرك دنلب ور مرس . مديد زنط ياه تسپ يلك و مدش مارگاتسنيا لحاوس دراو ،

مدش اتسنيا دراو ارچ هخآ مرس رب كاخ . مدش جراخ قاتا زا ود واب تخت يور مدرك ترپ ور ميشوگ و مديبوك مرس هب مكحم

؟

هرابود و ييوش فرظ يوت مدرك ترپ ور يرطب . مديشك رس ور شلك و متشادرب لا چخي زا يرطب وهي هنوخزپشآ وت مديرپ

باالهك مرب متساوخ ...

ايدرب •~•~

يروجچ ( مرسپ شاب مارآ ؟( اجنيا هدموا ،يك مديشك يدنلب هدبرع و مديبوك نيمز هب ور ماپ مكحم دش. دنلب فا فا يادص هك

وت نم هك شيرجت نتفر مداوناخ هرب؟ رده رتشيب هرارق حاال تفر رده متقو زا تعاس مين شيروجنيمه ؟نم مشاب مورآ

مدش يناور منامام نوج )هب يدش يناور ) منوخب سرد و مشاب اهنت هنوخ .

مدز داد هك دروخ گنز فا فا هرابود :

منكيم زاب ور رد اسياو هقيقد ؟ود يدروآ رس هگم يووه -.

يارب طقف مديم ياوخب لوپ ردقچ يچ؟)ره هساو ؟( ياوخيم لوپ ردقچ ( هونشيمن ور تادص يسك نكن هراپ ور ترجنح )

طلغ نادجو ( هنكيمن لو ور شدنزرف تقوچيه نادجو وهب متسه وت نادجو نم مزيزع ) رادرب مرس زا تسد و ورب هشيمه



نك زاب ور رد ورب نزن هفاضا فرح ) هدرك )

،نم مگيم مرازه راب يارب ؟( اجنيا هدموا يچ هساو زوغلچ هكيترم ، ِنيردآ ؟) دوب (يك مدرك زاب ور ورد متفر فا فا تمس كالهف

متسين لك ياناد )

تفگ نارگن هرهچ اب نيردآ و مدرك زاب مه ور هنوخ :رد

؟ يرادن ماسرآ زا يربخ وت ايدرب -

يداد تروق سالمتور هخآ ؟ هتنشگ -.

مايب رد ينارگن زا منم وگب يراد ماسرآ هداوناخ زا يربخ .هگا مرادن يخوش تقو و هلصوح .-نم

هدموا نوشرس هچباليي انيا منوديمن .-واالنم

؟ هروطچ نوش ؟حلا ناجك االن ينعي يياو -

هشاب هتشاد نوشزا يربخ ارهز دياش -.

تسين مهم تارب ال صا ِنم،وت لثم منك؟ ضرع هچ هك ام لثم هتبلا ، سام لثم مه ارهز اباب .-هن

سرد ، نيردآ مراد سرد منك؟ راكيچ بخ -!

؟ ينزيم ولر يراد سرد -

نك واگ ونم ادخ .يا ننكيم متواضق نراد همه -.

يرخ شيروجنيمه .-وت

مريگب شمارآ ات مديشك يقيمع سفن و مدش سيف ركوپ .

ندرك فداصت هگيم مهب يسح .هي ندش وحم هداج طسو يلو نارهت نتشگيمرب نتشاد دار هداوناخ -.

متفگ بجعت :اب

؟ ندوب هتفر اجك هگم -

؟ يتسنوديمن -مشلا.

مشچ ( زيلپ هشابن مهم تارب منك؟( راكيچ نم دايب ترس باليي ،هگا ترفاسم يتفر يتفگن مهب هك يتفرعم يب ردقچ هثدحم .

؟ يدركيم ركف يچ هدب،هب باوج ؟ يياجك ايدرب -

نتسه اجك يدار هداوناخ ينعي .. هثدحم هنوديم امتح نوا ارهز هب نزب گنز االن نيمه نيردآ . ترپ و ترچ -.

نزب گنز تدوخ ، متسين تاباب ركون -.

ِلبنت وت لثم منوا ) هنكيم يروجنيا االن يلو دوب نارگن شيپ هقيقد ود نيمه نيردآ ، مرايم رد خاش مراد )



لبق تراپ رد ارهز و ايدرب هملا {{كم

ارهز •~•~

تفگ هشاب هدموا شداي يزيچ هك يروط هثدحم :

؟ نتسه اجنيا مداوناخ يتسار -

تفگ و داد نوكت رس سوسحمان هك مدرك هاگن هنانح ؟هب مگب يچ هوا :هوا

هبوخ نوش وحلا ندش يرتسب هگيد ناتسراميب هي وت هك نداد ربخ مهب حبص زوريد -.

تفگ هك مدرك هاگن هنانح هب تهب :اب

هگيد مگيم تسار ناه؟ -.

تفگ هك مدز ششفك هب يدگل ماپ :اب

يدرك بارخ ور منينزان شفك - هنانح .

تسه يا هفحت هچ راگنا -حاال ارهز .

؟ ندربن انوا شيپ ونم ،ارچ منكيم كش مراد ؟ هبوخ نوش حلا اعقاو هنانح - هثدحم

نتشاد ضرم نوچ - ارهز .

دش يروجنيا االن نيمه هساو يدش ادج انوا زا وت فداصت يوت . دنبب ارهز - هنانح .

تفگ و داد نوكت رس هثدحم :

؟ مشيم صخرم -يِك

ينك تكرش ادرف وتكالس ينوتب منكن ركف يلو مسرپب دياب منوديمن : تفگ هنانح .

؟ ِمدنچ ادرف هگم ؟ ادرف -كالس

هام رهم لوا ادرف -.

ندنوخ سرد و هاگشناد عورش .-زاب

يزاب يشوگ هب درك عورش و تشادرب ور شيشوگ و تفگ " موهوا " هنانح .

........................................



ادرف }}

وهب مدز يدنخبل داد، نوكت تسد و ديد ور نم منوا . مديد ور انمت هك متخادنا هبكالس يلك هاگن و مدرك زاب ردكالسور

متفر شتمس .

؟ يروطچ انمت -سالم

ميراد كرتشم هيكالس هكنيا لثم . مبوخ مزيزع .-سالم

مهعيلا يليخ -.

دايم هثدحم ادرف هتبلا متسين اهنت هگيد مهعيلا، اعقاو .

راظتنا ، ميدش دنلب ش مارتحا هب نوم همه دشو كالس دراو ، هشاب شلا س لهچ دروخيم شهب هك درم وهي تشذگ هقيقد دنچ

تسشن اهوجشناد ياه يلدنص زا يكي يور و دموا شدوخ هب عيرس يلو دوب هدرك گنه هدرم تخبدب . هشاب داتسا ميتشاد .

تفگ دنلب يادص دوب،اب هدرك بجعت يباسح هرسپ . دشن دنلب يسك يلو دش كالس دراو سهلا، يس رسپ وهي تشذگ هقيقد جنپ :

مريم اه،نم هچب .-سالم

تم سال :هب ميتفگ مه اب يگمه .

مريم نم مگيم -.

هتفرگن وتولج يسك :ورب ميداد باوج مه اب يگمه هرابود .

تفگ دزو داد يبصع هرسپ :

ديدش دنلب نوتاج وزا ديتشاذگ مارتحا هك نونمم . اهامش داتسا متسه ريم هدنب -.

مداتسا نم هك عاالمنك يايم يتقو هكيترم هخآ . ميدشيم دنلب شاك ، ميدوب هدرك بجعت نوم همه .

تفگ دنلب يادص اب ارسپ زا يكي :

داتسا راختفا .-هب

تفگ دشو يدج عيرس يلو تفرگ شدنخداتسا . ميتشاذگ هنيس يور ور نوم تسد و ميدش دنلب اج زا يگمه :

سرد غارس ميرب هرتهب . دينيشب نونمم -...

هثدحم •~•~

تفگ تحاران يادص اب ارهز :



نيبب ور كيفارت -.

منك؟ يگدننار هتسكش ياهاپ نيا اب نم يراد راظتنا هنكن . مديد -

يريگيم تدوخ هب مگيم يچره مه وت شيا -.

متفگ و تفر رس ملصوح . متفر رو شملا هشوگ واب مدادن لحم :

؟ دوب روطچ هاگشناد زورما يتسار -

هنكن يسك تمسق ادخ ، داتفا يروجان تاقافتا -.

متفگ واكجنك :

نك فيرعت -.

منوا . ميدش دنلب شمارتحا وهب ِداتسا ميدرك ركف مه دش،ام كالس دراو سهلا لهچ درم هي هك ميدوب هتسشن -وتكالس

شلا س يس دروخيم شهب هخآ ، ميدشن دنلب ام يلو دش كالس دراو داتسا دعب هقيقد دنچ دوب. هدرك بجعت يباسح

دش مومت ،كالس تسه مه رت دب نيا ريم.زا شيليماف ميديمهف شرخآ ميدروآ رد يزاب جيگ مه ،ام مريم نم تفگ داتسا . هشاب

تخبدب ندش، نيمز شخپ شاه باتك و هوزج مامت و دروخ داتسا هب مكحم و دروآ رد يزاب روك انمت هك ميرب ميتساوخيم و

تسه مه رت دب يليخ نيا ،زا تسين يزيچ دوب.نيا هديشك تلا جخ يليخ .

هگيد وگب بخ -.

.نم ندوب هداسياو مه رانك ، مديد رود زا ور نوم كالس يارسپ هك مدوب طايح يوت . هنكن سكچيه بيصن ادخ هثدحم ياو -

ور زوم تسوپ يگنهرف يب نوميم مودك منوديمن يلو مشب در نوش رانك زا نيگنسرس متساوخيم و متفرگ ور مدوخ مه

نديدنخ شلوا ارسپ . مداتفا نيمز ور هلك واب شور متشاذگ ور ماپ و مديدن ور زوم تسوپ دوب.خالهص هتخادنا نيمز يور

متسود هب تسد تفگيم هك دموا رس تشپ زا انمت يادص يلو مش دنلب ات نريگب ور متسد ندموا نوشاتدنچ شدعب يلو

مش دنلب درك مكمك و دموا ولج ،انمت نتفرگ هلصاف مزا و نديسرت مه ارسپ . دينك يظفاحادخ نوتدوخ يگدنز اب دياب دينزب

ارسپ زا يكي ، ميديمهفن نومدوخ . شراولش يوت دوب هتفر شوتنام و دوب هدروآ رد يزاب جيگ هرابود انمت طسو نيا يلو

دوب مرمع ياه زور نيرت فرخزم و نيرتدب زا يكي زورما هك خالهص هثدحم . تفگ .

هدنخ ريز مدز و مريگب ور مدوخ يولج متسنوتن .

يدنخب بآ ور راه راه .-راه

متفگ دزيم جوم شوت هدنخ هك ييادص :اب

هرادن وت زا يمك تسد مه انمت هتبلا نم، تسود يجيگ يليخ -.

يشوهاب يليخ وت .-هرآ

؟ هراد كرتشم ابامكالس انمت يتسار -

.-هلب

؟ يديدن اجنوا ور نيدار و ايدرب -



داتفيمن تاقافتا نيا هك نوش منيبب دوب رارق .-هگا

ميدش خالص نارهت كانتشحو كيفارت دشوزا زاب هار هرخ ،بال مدرك هاگن هداج وهب مداد نوكت .رس

هداد مايپ اديآ مديد هك دش دنلب ميشوگ گنيد يادص :

؟ تمنيبب مايب هشيم ؟ يياجك ؟ يبوخ مزيزع ""سالم

مديم باوج هنوخ مدش،مرب نداد باوج لا يخيب .

؟ دوب -يك

اديآ -.

تفگ و درك مخا :

؟ هداد مايپ ارچ -

هدب مايپ مهب هراد قح و ِمتسود اديآ -.

وش شلا يخيب دايم، مدب هرتخد نيا .-زا

دش عورش ارهز گرزب نامام ياه نتفگ روز اهو تحيصن هرابود -.

دش عورش ينم هون ياه ندادن شوگ هرابود .-و

متفگ و متخادنا ارهز هب يهاگن ، مداتفا ايدرب يروتسا :داي

؟ يراد يربخ ايدرب -زا

تفگ ، دركيم هاگن ولج هب هك روطنومه :

ِشديدج لر اب ينورذگ شوخ و يزاب قشع لوغشم امتح ، مسرپب نيدار زا دياب مرادن يربخ -.

هنكيم دروخ ور مباصعا ايدرب ياه راك هشيمه . متسب ور مامشچ و هشيش هب مداد هيكت ور مرس .

نيردآ فرط زا مايپ هك مديد و دموا ميشوگ گنيد يادص هرابود :

؟ يايب ينوتيم ، يتوعد يتراپ هتفه نيا هعمج ؟ يروطچ هثدحم ""سالم

...

ايدرب •~•~

يزمر هي يتساوخ ، هتدوخ ريصقت ) منزب ور وطالين زمر هي دياب مزاب ، متشادرب ور ميشوگ و مدرك ترپ تخت يور ور مدوخ

منزب تسد ميشوگ هب ديابن ، متشاذگ وطالين زمر ليلد نيمه هب اقافتا ( ينزن يشوگ هب تسد تندوب داشگ زا هك يتشاذيمن .

هتشون و هداد مايپ مهب نيردآ مديد و مدش مارگلت دراو :



دايب وگب مه ترتخد تسود ،هب يتراپ دمم هنوخ ميريم ادرف ""سالم

مدرك پيات ، هدازآ متقو ابیرقت سو هعمج ادرف :

مرادن رتخد تسود نم يلو هشاب ""سالم

هداد مايپ و سادوس مديد هك مدش پاستاو دراو ، دموا پاستاو زا مايپ هي هك مدرك لا سرا :

تسه مساوح اه، ينزيم رس تمناخ هب ؟مك سرد زا ربخ ؟هچ يبوخ مقشع ""سالم

پيات يبصع ! هنكيم يركف نيچمه هنكيم اجيب نوا ( يدز لر شاهاب اعقاو وت هنكيم ركف نوا مزيزع بخ ؟( تمناخ زاف؟ ِد تاو

مدرك :

رظن زا مروظنم . ميروخيمن مه هب مگب،نمووت ور يعوضوم هي متساوخيم هدش. ميگدنز زا يئزج هگيد سرد ، نونمم "سالم

يشاب قفوم ، يشب تخبشوخ و ينك اديپ ور تدوخ لآ هديا رسپ مراوديما . ميتسين روج هتخت ردو لثم نوچ خاالِيق

رادهگنادخ "

مباوخب هقيقد هد متفرگ ميمصت و متشاذگ رانك ور يشوگ . ندرك تاك هناتسود دوب، نيمه هار نيرتهب .

نم باوخ محازم يرشب مودك . مديرپ باوخ دوب،زا ندروخ گنز ردحلا هك ميشوگ سحن يادص هكاب مدوب باوخ جوا وت

مباوخب هقيقد ود سرد يلك نيب نراذيمن .دش؟

ثحب ي هلصوح و الحلا صا هنك،نم ثحب داوخيم نيا ياو . ندز گنز ردحلا مناخ ادوس مديد و متشادرب ور يشوگ يبصع

متفريمن شتمس ِبسچن ردقنا متسنوديم دز.هگا گنز هرابود هك تخت رانك متشاذگ ور يشوگ و مدرك در ور سامت . مرادن .

مشيم هنوويد هنزب گنز هگيد راب .هي مدركيم در ونم دزيم گنز يه نوا !

متفگ و مداد باوج هيك منيبب هكنيا نودب ، دروخ گنز ميشوگ هرابود :

نيشب هلا، سوگ هرتخد ؟ ينزيم گنز هبيرغ رسپ هب شمه هك ندرك تلو تداوناخ ، هگيد مشاب تحار راذب ؟ ينزيم گنز يه ارچ -

ظفادخ مدش، انشآ تاهاب مدرك طلغ .نم مرفنتم تزا نزن، گنز نم هب ردقنا و تاج .رس

دموا نفلت تشپ زا هثدحم يادص هك منك عطق متساوخيم :

هدن.رد شحف سپ رانك، تمراذب و تمروشب ندز مهب مشچ هي وت هك مراد ونيا تردق . مدلب رتشيب ،نم يدلب شحف هگا -وت

ياب شوخ زور هدن. مايپ و نزن گنز مهب هگيد يتحاران نم اب ييانشآ زا مه مدز،رگا گنز تهب راب هي طقف نم نمض .

و هثدحم -...

هب دامتعا ) هداد تسد زا ور يبوخ رسپ هچ همهفب دياب دايب شدوخ دياب ، يشك تنم مرب ارمع ، سول هرتخد شيا درك. عطق هع

هلب )هلب هتشك ونم تفقس .

ور ميشوگ . مديشوپ و متشادرب يكشم راولش و يبآ ترشيت رود.هي رود مرب مكي هرتهب ، مدرك زاب ور ماه سابل دمك رد

مداد جيسم نيدار وهب متشادرب :

منوت هنوخ مد هگيد نيم جنپ ""

نوريب مدز هنوخ وزا متشادرب ور منيشام چيوس ، نلكدا اب نتفرگ شود زا دعب و مداد تلا ح ماهوم هب ژلوم كمك .اب



ات نزب رود هي ؟(ورب هراد هلصوح دايب،يك نيا منك ربص دياب حاال فوا . نيدار هنوخ مد مديسر هك دوب هتشذگن هقيقد ود

نيدار ات منكيم ربص رتشيب هقيقد ،ود داوخيمن ربب) ور شلا ح ،ورب نيزنب ياباب روگ ؟( يديم وت ور نيشام نيزنب لوپ ( دايب

هتدوخ ليم ) دايب )

تسشن ولج يلدنص يور دشو زاب نيدار طسوت نيشام .رد

يدربن بدا زا ييوب وت مگيم كردم و ليلد اب .نم يكيلع ساليم،هي .-هي

تفگ و دروآ رد ور شيباتفآ كنيع :

هدب داي مه نم ،هب يبدا اب يليخ هك .-وت

ريگب داي تدوخ ورب هايس غالم تاباب ركون -.

تفگ و تفرگ ور شغامد يولج ش هراشا و تصش تشگنا :اب

هديكوپ تزغم يدنوخ سرد ردقنا منك ،ركف هديم وب يليخ تزغم -...

ايدرب •~•~

متفگ يدنلب اتبسن يادص واب متشگرب شتمس هب باتش :اب

ييوت ، هكوپب و هدب وب دياب شزغم هك ينوا . مشاب هتشاد يبوخ ي هدنيآ هك منوخيم سرد زور و بش ؟نم هديكوپ نم زغم -

ينوخيمن سرد نوچ .

مشيم لوبق منئمطم هك .-نم

؟ يشيم لوبق يروطچ ندنوخن سرد -اب

لوپ -.

متخادنيمن مندرگ سانلا قح يلو مشب لوبق لوپ اب متسنوتيم مه .-نم

منك راك ميياد تكرش مرب مدياش ؟ هگيد هام تشه وكات ايدرب ياو -.

يناد دوخ -.

؟ ميرب اجك -حاال

نوبايخ رس يشورف ينتسب ميرب لوا -.

ميدش هزاغم دراو و ميدش هدايپ ، مدرك كراپ ور نيشام و ميديسر . مداد راشف زاگ لا دپ يور ور ماپ و داد نوكت .رس

ناخ؟ نيدار يروخيم يچ -

كشاليت كيش -.

؟ يروخيم كشاليت كيش يرتخد هگم -وت



؟ نراد تسود كشاليت ياه يكاروخ ارتخد طقف هگم -او

هرآ نم رظن .-زا

؟ يروخيم يچ تدوخ -وت

متفگ و مدرك ركف مكي :

مروخيمن يزيچ .-نم

تفگ يدرسنوخ :اب

؟ يروخيمن يزيچ يگيم ميدموا وحاالهك يشورف ينتسب ميرب يگيم . مديمهفن ور وت زاف تقوچيه -نم

شابن نم ركف هب .-وت

و ميدش جراخ هزاغم زا نيدار .اب مدرك باسح دشو هدامآ هقيقد دنچ زا .دعب مداد شرافس كشاليت كيش وهي متفر ولج

هن نم يلو دش نيشام راوس نيدار .

؟ يشيمن راوس ارچ -

مايم نكاالن ربص -.

مدش نيشام راوس و متشگرب عيرس . مديرخ نيريش وميل وليك مين و متفر دوب رورت نوا رتم دنچ هك يا يشورف هويم تمس .

؟ يلُگسا ؟ يديرخ نيريش وميل ارچ -

ملُگسا نك ضرف -.

؟ يزابجل ردقنا ارچ -وت

؟ هراد يطبر وت هب مراد تسود نيريش وميل نم بخ -

ننك شرخسم هسردم وت همه نيريش وميل يراذب ور تچب مسا مسرتيم يلو .-هن

ِفرط نم اب هنك تيذا ومرتخد يكره . ننكيم طلغ همه -.

؟ يريگيمن نز ارچ سپ ؟ يراد تسود هچب اعقاو -

هبوخ هچب دنچ؟ وليك .-نز

دش راد هچب هشيمن نز نودب . هتسه رطاخب يروخيم ولآدرز -.

يشوهاب ردقچ ميديمهف هشاب -.

؟ ميرب اجك -

ميتوعد يتراپ ادرف هتفر تداي هكنيا لثم ، ميرخب يباسح و تسرد سابل هي ديرخ زكرم ميريم -.

مايمن .-نم



ارچ؟ -

مايمن منم سپ تسين توعد ارهز . نشاب تفج هك يطرش هب نايب ننوتيم مه اه .لر ساه لگنيس هساو طقف يتراپ -.

يشيم يچ ينك جاودزا ، يدركن جاودزا شاهاب زونه وت هزات ؟ ليلذ نز دح هچ ات درم . يدز مهب ور حملا اباب نك عمج ها .-ها

يلو شمربب مدوخ اب منوتيم -...

متفگ و شفرح طسو مديرپ :

يربيم منوا ادرف وگب شهب نزب گنز االن نيمه سپ -.

اليت ياه رسپ و رتخد عمج وت هرب ارهز هديمن هزاجا متريغ يلو -.

يلمع هفايق نوا ؟اب هنكيم هاگن ارهز هب يك هخآ اباب نك ...-لو

؟ مزغم لش ردقنا ارچ . منهد ور مدز متسد اب

هنك يتكرح اتهي مداد نوكت شتروص يولج ور متسد . هگيمن يزيچ و هنكيم مهاگن ركوپ مديد هك متخادنا نيدار هب يهاگن

تفگيم يزيچ وهن دروخيم نوكت هن يلو .

؟ يبوخ نيدار -

مدركيمن سح مور هرجنح هگيد هك مدز داد يروط و تفگن يزيچ هرابود :

وت؟ يياجك نيدار -

تفگ و ديرپ اج زا رتم :هس

؟ يراد راكيچ ناه؟ -

؟ يبوخ مگيم -

؟ روطچ -هرآ

ديرخ زكرم مرب ماوخيم شاب تكاس طقف يچيه -.

تفگن يزيچ ...

هثدحم •~•~

مدشن فرصنم يتراپ هب نتفر زا مزاب يلو مدركيم زاب ور ماپ چگ دياب هكنيا ،اب يتراپ مرب متفرگ ميمصت .

تفگ ارهز هك ميدوب هار طساوا . ميداتفا هار ديرخ زكرم تمس ارهز واب مدرك زاب ور ماپ :چگ

دمويم مه نيدار شاك -.

مديسرپ و متخادنا باال وربا :



؟ ديرخ زكرم -

دوب يتراپ مروظنم .-هن

ميدش ژ اساپ دراو و ميدش هدايپ . ميديسر هكنيا ات متخود مشچ ولج وهب مدرك همزمز بل "ريز يناهآ ".

راگنا دمويم مهب يليخ . مدرك ورپ ور دوب يقياق شاه هقي هك گنر يساي نُد اه،هي سابل ندركن دنسپ و نتشگ يلك زا دعب

دوب هدش هتخود نم هساو !

و مدز يدنخبل . ميدش جراخ هزاغم زا ارهز واب مدرك باسح ور سابل لوپ . مدموا نوريب قاتا وزا مديشوپور مدوخ سابل

متفگ :

؟ دوب گنشق هچ مسابل يديد -

هشيم يداع هرذگب زور ود يراد قوذ يلك .-االن

؟ يرخيمن يزيچ ارچ وت يتسار حلا. دض -

هشيمن اديپ بوخ سابل -.

هشيم -.

و متفر شتمس . داتفا ، ندوب لگشوخ يليخ هك نماد و نهريپ هي هب ممشچ . ميتفر هزاغم هي لخاد مه واب مديشك ور شتسد

متشادرب ور ارهز زياس .

ماوخيمن ونيا ؟نم ينكيم راكيچ -.

شوپب ونيا ايب دش مومت تاه قن قن .-هگا

تفر ورپ قاتا لخاد و تفرگ متسد زا ور سابل و تفگ يا هديشك شيا .

مرب نم هدش يضار يروطچ ماسرآ مبجعت رد .نم هرادن يررض هك نتفر راب هي يلو مدوب هتفرن يتراپ .حاتاال

دموا نوريب شدوخ سابل اب ارهز دشو زاب ورپ قاتا .رد

مرخيم ور نيمه -.

؟ يدرك لوبق دشيچ ، يدوبن يضار هك -وت

دموا مهب مديشوپ -.

منوا هك مرادن بوخ يسلجم شفك دايم مداي هك يياج .ات ميتفر نوريب هزاغم وزا درك باسح ور سابل ارهز و متفگ " ناهآ "

متفگ و ارهز تمس مدرك .ور مرخب دياب :

؟ يراد يسلجم شفك -

متفگ هك داد نوكت هن ينعم هب ور شرس :

ميرخب ميرب ايب سپ -.



منك شناحتما هكنيا نودب و مدرك باختنا شفك .هي متشادن نتشگ ي هلصوح دايز . ميتفر هزاغم هي لخاد زا مه ،اب

دوب نم لثم مه ارهز . مديرخ .

........................................

قاتا وزا متشادرب ور منيشام چيوس و فيك . مديشوپ ور وشملا مدز رطع .هي مدرك تسرد ور ماهوم و مديشوپ ور مسابل

تفگ نامام هك منك زاب ور رد متساوخيم . مدش جراخ :

؟ يدرك وكاله شلا اجك -

هريم ماسرآ هك اجنومه -.

؟ ينيبب نوشاهاب يرب ياوخيم مه وت هنكن ، ننيبب لا بتوف مه اب شتسود شيپ هتفر ماسرآ -

هشدلوت انمت، هنوخ مريم -.

؟ نايم -ايك

ارهز و هنارت و هنانح -.

تقاتا وت يرب،ورب داوخيمن -.

مرب يك واب مرب اجك منك نييعت منوتب هك مديسر ينس ما؟هب هچب نم هگم نامام -.

ردام تقو ،ره متنارگن طقف نك رواب . يرب اجك منك نييعت منوتيم و متردام مه .نم يتسه هچب مزاب هشب مه تلا س دص -وت

ينكيم كرد ور نم سح يدش .

،ملد مدنخب دنلب دنلب داوخيم مرب،ملد مراد تسود هك اجره داوخيم ،ملد مشاب دازآ داوخيم ملد نم يلو نامام منوديم -

هدب ريگ مهب يسك هكنيا نودب مشوپب سابل مراد تسود هك روطره داوخيم .

تفگ و داد نوكت يرس نامام :

شاب تدوخ بقارم طقف ورب هشاب -.

مدش منيشام راوس نامام اب يظفاحادخ زا دعب و مديسوب شور هنوگ .

هنوخ شيپ هام دنچ ارهز ردپ . مداتفا هار ارهز هنوخ تمس وهب مدرك نشور ور نيشام . ارهز لا بند مرب دياب حاال فوا

دندروخيم كاخ هنوخ لياسو طقف و دروخيمن نوشدرد هب هگيد نوچ تخورف ور ارهز يدرجم .

تفگ و تسشن و درك زاب ور نيشام .رد مديد رد يولج ور ارهز و مديسر :

يدش ييوله هچ هب !-هب

يدش يس يگال هچ هب !-هب



تفگ ارهز هك هدنخ ريز ميدز هگيد مه :اب

هدشن ريد ات .-ورب

يناطيش دنخبل . ندوب شلخاد رسپ ،هسات مديد ينيگروبم ال نيشام هي هك ميدوب زمرق غارچ .وت مداتفا وهار مداد نوكت رس

متفگ و مدز :

؟ مينك نوش تيذا يقفاوم -

؟ يروطچ يلو -هرآ

ينيبيم نكاالن ربص -.

متفگ و مداد نيياپ ور هشيش و نيشام تمس مدرك :ور

؟ ارسپ اي هرتهب ارتخد يگدننار مينيبب ميراذب هقباسم هي نيتسه هياپ -

تكرح هدامآ ور مدوخ دوب. هدنوم هيناث ،هد مدرك غارچ هب يهاگن و مدرك همزمز "يا هبوخ ". نقفاوم هك ندرك عاالم نوشمه

متفگ و مدرك :

يلدنص هب بسچب تفس ارهز -.

اروه : تفگ قوذ اب ارهز .

نوش نيشام انوا مه يهاگ و ميتفرگيم تقبس هگيدمه .زا ندرك تكرح مه ،انوا مدرك تكرح تعرس مامت دشواب زبس غارچ

يروجنيا هنكيم ركف هرسپ ههه منك. لر تنك منوتب دشيم ثعاب متشاد يگدننار وت نم هك يتراهم يلو متفرگيم متمس ور

هدنوخ ،روك منكيم مگ ور ماپ و تسد .

دوب هدننار منك ركف هك يرسپ . ميدش هدايپ مه ارهز نمو ندش هدايپ ارسپ و رانك ميدز نداد هقباسم يلك زا دعب هرخ ،بال

تفگ و دموا متمس :

؟ مدب هرامش ، يلگشوخ يليخ -

متفگ و مدرك مخا :

؟ هيربخ ميداد هقباسم يدرک ركف -

نم هب منوا ، يدن اپ مدركيمن ركف يلو .-هن

؟ يتسه يك امش مسرپب هشيم -

روشك ياه گنيلدم نيرت فورعم زا يكي يدمحم ماهرپ -.

متفگ يسول نحل :اب

؟ دروخ رب تهب تمتخانشن ! يخآ -

بخ يلو ...-هن



ميدش نيشام راوس مه واب ديشك ور متسد ارهز .

ندزيم رز ردقچ فوا -.

؟ هدوب يدمحم ماهرپ ، ِنيشام هدننار يديمهف -

هيك؟ يدمحم ماهرپ ال -صا

گنيلدم ...-هي

هثدحم •~•~

لوغشم همه . ميدوب شطايح لخاد ام هك دوب گرزب هنوخ هي عقاو رد دوبن غاب هتبلا ، ميدش غاب دراو ارهز تسد هب تسد

مدوخ هب نيردآ يادص .اب مدرك هاگن فارطا هب يرتشيب تقد واب ميتسشن هپاناك يور . ندشن ام ندموا هجوتم و ندوب

مدموا :

نيدموا شوخ يليخ -.

و شوخ رسپ اتدنچ اب ايدرب . متخادنا مرس تشپ هب يهاگن ييانشآ هنودرم يادص .اب تفر نيردآ ؛ مدرك ركشت و مدز يدنخبل

هنيبب ونم يتقو ؟ هشاب اجنيا دياب ارچ نيا ادخ .يا هنيبن ونم ات مدنودرگرب ور مرس عيرس . نديدنخيم دنلب دنلب و ندركيم شب

؟ هنكيم ركف يچ شدوخ اب

تسارهز مديد هك دروخ نوكت متروص يولج يتسد .

هيچ؟ -

مرايم رد ور وشملا وتنام هدش.نم زيياپ راگنا هن راگنا ِمرگ، اوه مگيم -.

هجوتم و مدوب هريخ صقر تسيپ .هب هشوگ هي متخادنا و مدروآ رد ور وشملا وتنام شدوخ لثم منم ، مداد نوكت يرس

مدوبن مفارطا ياهادص .

؟ تفر اجك هگيد .نيا مدش وربور ارهز خيلا ياج واب مدموا مدوخ هب

متروص هب يهاگن هنيآ وزا متسش ور ماتسد . مروشب ور ماتسد ات متفر سيورس تمس مدش،هب دنلب و مديشك يا كالهف فوپ

اباب منوديمچ دش؟ يروجنيا ارچ سپ دوب بوخ يليخ شسنج هك لمير هدش.نيا شخپ ملمير مدش هجوتم هك متخادنا

مسرپيم مدوخ زا يا هرخسم ياه لا وس بجع .

يچمه ، متخادنا مدوخ هب يلك هاگن و مدز ماه هبمژه ور نوا ، مدوب هدروآ مهارمه لمير هي ركشورادخ و مدرك كاپ ور لمير

دوب يكوا .

متخادنا شرهچ هب يهاگن . متتفرگ يكي هك مشب نيمز شخپ دوب هدنوم ومك مدروخ زيل يلو مشب جراخ هك مدرك زاب ور رد

تفگ و درك مخا . سايدرب مديد :هك

؟ ينكيم راكيچ اجنيا -وت

متفگ و مدرك مخا شدوخ لثم منم :



؟ يدركيم يطلغ هچ هنونز ييوشتسد يولج -

يدشيم نيمز شخپ مدوبن نم ؟هگا هتندرك ركشت ياج .-نيا

متفگ و مديشك نوريب شلغب زا ور مدوخ :

يراذب تنم هك يتفرگيمن ونم وت يلو مداتفيم رتهب نومه -.

؟ يديشوپ هيچ نوا -

متفگ و متخادنا مپيت هب يهاگن :

ِسابل هنم نت وت هك .-نيا

يديشوپيمن زاب سابل هي لقادح ، يتراپ يدموا ترس ريخ . يسورع سابل مگيم شهب ؟نم سابل يگيم نيا هب .-وت

هيك؟ شلوضف -

نرادن نوشدوخ يور يلر تنك چيه اجنيا يارسپ . مگيم تدوخ رطاخ هب نم تخبدب -.

تسين ديعب وت زا راك نيا هتبلا ؟ يشكيمن تلا جخ . هشاب ترتخد تسود هب تساوح وگن، نم رطاخ هب وت اشهاوخ -.

ينكيم متواضق يراد .-وت

يدوب هدرك شلغب مديد مدوخ يامشچ نم؟اب ردارب هيچ تواضق -.

نك ضوع ور تسابل ، مگيم تردارب ناونع هب سپ -.

هزوسيم ناراب يارب .ملد يرتدب نوا زا يليخ ،وت ماسرآ هب تمحر دص -.

عمج دوب،هب نيدار اب ندز فرح مرگ مه ارهز . متفر ارهز تمس وهب مدش رود اجنوا مدب،زا ندز فرح ي هزاجا هكنيا نودب

متسويپ نوش .

تفگ دزو يدنخبل نيدار :

مناخ هثدحم يدش اديپ .-مك

متفگ و مدز يدنخبل ال باقتم :

مدوب هاگشناد و رتكد لوغشم -.

متفگ هك داد نوكت :رس

؟ نينوخب دشرا نيراد ميمصت ينعي ؟ نيديم ليصحت همادا امش يتسار -

داد باوج نيدار ياجب ارهز :

هنك راك شومع تكرش هرب داوخيم نيدار ، مزيزع .-هن

مهعيلا يليخ -.



مدز ايرد هب ور لد هرخ بال يلو ايهن مسرپب متسنوديمن .

نيدار .-اقآ

-هلب؟

مسرپيم نيتسه شيميمص تسود امش نوچ ؟ هراد رتخد تسود اعقاو ايدرب -.

هرآ يياروج هي هن يياروج .-هي

يچ؟ ينعي -

اتبال تفر مه نوا هنك. اديپ تسود هراد تقو تعاس ود متفگ شهب مه نم نشيم شقشاع ارتخد همه هك تشاد اعدا ايدرب -

ندرك تاك زوريد نيمه هتبلا درك. يروتسا ور شسكع ينم هتفگ قبط و درك اديپ ور يكي هرخ .

سامت يروآداي اب يلو منك يهاوخرذع شزا دياب . مدركيم يگدنمرش ساسحا ، مدوب هدرك تواضق ور ايدرب اتاالن نم

منك شتواضق ديابن هگيد ، مسرپب شزا هرتهب هگيم ملقع . مدش فرصنم شزوريد .

متفگ و متفر شتمس .هب شمديد بورشم زيم رانك هك متشگ ايدرب لا بند مشچ واب مدش دنلب :

؟ هرذگيم شوخ -

تفگ سيف ركوپ :

؟ هدرك عولط فرط مودك زا باتفآ ، يدزيم ريت اب ونم ي هياس شيپ هقيقد ود هكات -وت

متفگ و متخادنا نيياپ ور مرس :

شخبب ونم -.

؟ ِتباب -

مدرك تتواضق -.

مشخبيمن -.

متفگ و مدرك هاگن شباذج ي هرهچ هب بجعت :اب

شابن سنجدب ردقنا افطل -.

مشخبب منوتيم طرش هي هب طقف -.

؟ يطرش -هچ

يدب ماجنا ور مگيم هك يراك -.

نورذگب ريخ هب تدوخ ايادخ . منكب دياب راكيچ هللا، مسب .

منك؟ راكيچ -



تفگ و درك هراشا شنوگ :هب

سوبب ونم -.

؟ هرادن تريغ هكيترم ، مدرك بجعت يليخ

؟ منكب هگيد يراك هشيم -

ريخ -.

متفگ و مدرك مخا :

ميتسين مرحم ؟ام سوبب ونم يگيم كر يليخ ؟ يشكيمن تلا جخ .-وت

؟ يداتفا مرحمان و مرحم داي هزات ، يريم هار رسپ همهنيا يولج يرسور نودب و زاب سابل هكاب ييوت -

هنزب تسد مهب يسك مراذيمن و منزيمن يرسپ چيه هب تسد يلو -.

؟ ينكيم لوبق ، هنيا طرش .خالهص همولعم -هرآ

تفگ دزو يدنخبل . مديسوب ور شنوگ و مداسياو ماپ هنشاپ يور راچان :

تمديشخب دش، .-حاال

داتفا زيم ور ياه بورشم هب مهاگن هك مرب متساوخيم و مدز يوحم دنخبل ...
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مديسرپ هك دروخ كيپ :هي

؟ دوب روطچ -

تفگ دنخبل اب هثدحم :

هزمشوخ يلو دوب،خلت بوخ -.

مداتفا دمم فرح .داي دروخ و تخير مه هگيد كيپ هي هك مداد نوكت :رس

يروخن كيپ ود زا رتشيب هشاب تداي تس باال نوشزود انيا شاداد ""

متفگ و متفرگ ور شتسد هك هروخب تساوخيم و تخير ور يموس :

دوب مه دايز هرات ، هسب اتود نومه -.

دش يمراهچ نتخير لوغشم و تشادرب ور بورشم هرابود . دروخ مه ور كيپ نيموس و داد نوكت تسار و پچ هب ور شرس

متفگ :هك

تس باال نوشزود ،انيا يشيم تسم هسب هثدحم -.



تفگ دزو يقيمع دنخبل . متمس تشگرب و دروخ ور مراهچ كيپ نم، هب هجوت نودب :

شابن نارگن هشيمن يزيچ ، مدروخ كيپ اتراهچ -.

منكيمن ركف روطنيا نم يلو -.

تفگ ديرابيم شزا يرامخ هك ييادص .اب داتسيا ميرتم يتناس هس و دموا ولج :

؟ ميشاب مه اب بشما هيچ ترظن . ميايم مه هب يليخ ووت -نم

هك هتفيب دوب هدنوم ومك داد تسد زا ور شلداعت مك .مك مداد شلوه متسد هكاب مبل ور هراذب ور شبل تساوخيم

تفگ و تشاذگ منيس يور ور شرس . شندرگ ريز ور متسد يكي نوا و متشاذگ شوناز ريز ور متسد . شمتفرگ :

؟ يشيم نم -ملا

ينك تحارتسا مكي هرتهب ، ينكيم راكيچ يراد ينوديمن و يتسم .وتاالن سيه -.

متسب ور نيشام رد هرابود و شمتشاذگ بقع يلدنص يور و متفر منيشام تمس . ديباوخ و تسب ور شامشچ .

و متخير كيپ .هي متفر اه بورشم تمس و مدش لا يخيب . نتسه صقر تسيپ وت مديد هك متشگ نيدار و ارهز لا بند مشچ اب

دشيم قيرزت مهب يصاخ شمارآ شندروخ اب هشيمه ، مدروخ .

ور يمبل هشوگ دشو در مرانك زا زمرق كراولش و پات اب رتخد هي هك مدرب هيقب ندز ديد لوغشم و مداد هيكت تخرد هب

مهوت راگنا . دوبن شزا يرثا يلو مدرك يط ور دوب هتفر هك يهار . دوبن يلو مدركيم هاگن شتشگرب ريسم هب تقد .اب ديسوب

هنك عمج ور عاضوا هنوتيمن يسك هگيد مشب تسم نم مدز.هگا .

و متفر نيشام تمس تعرس .اب هزاب شرد مديد هك متخادنا منيشام هب يهاگن . منومب رايشوه ات متفرگيم زاگ ور متسد

هدز شبيغ هثدحم و هيلا خ نيشام بقع يلدنص مدش هجوتم .

رد همداي هك يياج ات ؟نم تنديدزد هنكن مداد همادا و مديزگ ور ...مبل هنكن ؟اي يدوبن تسم وت هگم ، هثدحم تحور وت يا

مرس رب كاخ ياو .يا مدركن لفق ور نيشام .

قشاع ور يرسپ وره ديصقريم يصاخ هبذج .اب شمديد صقر تسيپ وت هكنيا ات متشگ هثدحم لا بند ور غاب هطقن هب هطقن

ور شتسد . متفر شتمس و مدرك يمخا هاگادوخان . ننكيم شهاگن ارسپ مديد هك متخادنا فارطا هب يهاگن . دركيم شدوخ

دركيمن هاگن نم وهب دوب نيياپ شرس . مدركيم شهاگن ظيلغ مخا نومه .اب هشوگ هي شمدروآ و مديشك .

نك هاگن نم .-هب

تخادنا نم هب يهاگن و درك دنلب ور شرس .

؟ دشيچ ؟ يدوبن تسم هگم -

تفگ درگ ياه مشچ :اب

؟ مشب تسم هك مدروخ بورشم نم هگم ؟ ايدرب هبوخ تلا ؟ح تسم -

هدرك اه راكيچ دمويمن شداي دوب، تسرد مسدح .

؟ مدركيم راكيچ اجنوا ،نم مديد تنيشام وت ور مدوخ و مدرك زاب ومامشچ -نم



نك شلو يچيه -.

متفگ و مدرك مخا هرابود شصقر يروآدای :اب

؟ يديصقر رسپ همه نوا يولج اه سابل نيا اب يتئرج هچ -هب

؟ هننس ور ،وت مصقرب ديشك مقشع -

هشابن يبصع مادص مدرك لر تنك يليخ . هشب مك متينابصع زا مكي ات مديشك يقيمع سفن :

يصقرب ارسپ يولج يرادن قح وت نيبب -.

ارچ؟ -

مگيم نم نوچ -.

تفگ دزو يدنخزوپ :

؟ مصقرب ارسپ يولج ديابن نم يگيم وت نوچ -

.-هرآ

؟ يمراكيچ يمرهوش ، يمشاداد ، يماباب ؟ يديم روتسد مهب هك ينم ي هراكيچ -وت

تراكچيه -.

تراك يپ ورب و هدن ريگ مهب سپ -.

منوتب يروطنيا دياش . مدروخ كيپ هس و متفر اه بورشم تمس يبصع . تفر صقر تسيپ تمس دشو در مرانك زا عيرس

منك ششومارف ...
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تفگ و دموا متمس يكشم ياه مشچ اب دنلب دق رسپ .هي متسشن يلدنص يور و متفر رانك ، مدنك لد نديصقر زا هرخ :بال

يصقريم بوخ يليخ -.

نونمم يليخ -.

يلگشوخ مه يليخ -.

داد همادا هك متفگن يزيچ :

؟ يشيم تسود نم -اب

متفگ و مدرك مخا :

مرادن يلر هلصوح ،نم نودب ور تدوخ .-دح



تفگ و درك هقلح مندب رود وشاتسد . شلغب يوت مداتفا و ديشك ور متسد هك مرب متساوخ و مدش دنلب :

؟ ينئمطم يتفرگ هك يميمصت -زا

مشب تسود ابوت ماوخيمن هك منئمطم .-هرآ

مينيبيم .-حاال

اجك نوا روز و اجك نم روز يلو منك اديپ تاجن شتسد زا هك مدركيم درب.قتال ورف مندرگ يدوگ وت ور شرس .

ش هرهچ هب تقد دز.اب شتروص وت يمكحم تشم و ديشك ور شتسد تشپ زا يكي هك هراذب مابل يور ور شابل تساوخيم

سايدرب مديد هك مدرك هاگن .

تفگ دزيم سفن سفن هك روطنومه . ندرك شادج روز هب رسپ اتدنچ و دزيم يپ رد يپ ياه تشم ايدرب :

؟ ينزيم تسد نم نز ،هب سومان يب تمشكيم -

هتسم تسم هك مداد صيخشت شامشچ زا نم يلو ننك شمورآ ندركيم يعس اهرسپ .

يور يتسد نتفرگ رارق هكاب مدركيم هاگن فارطا هب سرتسا .اب متسشن ارهز و مدوخ يلدنص يور و مدش رود اجنوا زا

تفگ و تسشن ميرانك يلدنص . مدش وربور ايدرب واب متشگرب . مديرپ اج زا رتم شيش منوش :

دز؟ تسد تهب -

ملد وت هن متفگيم مه يفرط زا دركيم اوعد هرسپ اب هرابود و دركيم هباپ رش هرآ متفگيم هگا يفرط مگب،زا يچ متسنوديمن

دنوميم .

دز داد يدنلب يادص :اب

دز؟ تسد تهب مديسرپ -

متفگ ينوزرل يادص :اب

منوديمن ينعي .-ن..هن

ايهن؟ هدز تسد تهب هك ينوديمن -

تخت تلا يخ دروخن مهب شتسد .-هن

يرگت دوب مولعم داديم بورشم يوب يليخ شنهد . متفر بقع متسنوتيم هك يياج دش.ات مكيدزن و داد نوكت يرس نئمطمان

دش سبح هنيس يوت مسفن هدز. .

داتفين يصاخ قافتا هك مدرك ركش ور ادخ و مدرك دازآ ور مسفن درك. شزاون و تشاذگ منوگ يور ور شتسد .

منك شلمحت مدوب روبجم ، دركيم شزاون ور ماهوم و شلغب يوت متديشك .

تفگ دزو ماهوم يور يا هسوب :

شوخ مه ،اب ميشاب مه قيفر .ايب وگب مدوخ هب هنك تتيذا تساوخ هك سك ،ره نودب تردارب لثم ور نم دعب هب نيا -زا



ي همه ، ميدب شحف يعملا همه هب مه ،اب مينك لكلك مه ،اب مينيبب نويزولت مه ،اب مينك لح ور نوم الت كشم مه ،اب مينورذگب

تسين مهم شتيسنج همهم شسنج هك يردق قيفر ، ميشن قشاع تقوچيه .ايب ميدب ماجنا مه وراب نوماهراك .

هب ميشاب مه قشاع هگا يلو تشاد ميهاوخ يرتهب ي هدنيآ ميشاب مه قيفر هگا دوب.ام نوا اب قح ، مدرك ركف شفرح قمع هب

شاهاب نيمه هساو هدوب سوه ايدرب هب مسح اتاالن ونم يشاب شقشاع اعقاو هك يطرش هب هبوخ قشع . ميسريمن يياج

مينكيم تيامح هگيدمه زا نوچ ميشيم يبوخ ياه قيفر .ام مدوب درس .

؟ يقفاوم -

متفگ و متخادنا شهب يهاگن :

ايدرب شاداد يتسه هك يسرم -.

ديشك ششوغآ وت ونم و تخادنا مهب يتبحم رپزا هاگن .

مدموا نوريب ايدرب لغب ،زا ارهز ياه هدنخ شدنب تشپ و نيدار يادص :اب

ديدرك تولخ يياتود -...
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ديدرك تولخ يياتود -.

تفگ ايدرب هك هدنخ ريز دز ارهز :

يردارب رهاوخ تولخ .-هلب

نتفگ ادص كي بجعت اب نيدار و ارهز :

؟ يردارب و رهاوخ تولخ -

متفگ و مداد نوكت :رس

ميشب قيفر اتود ميتفرگ ميمصت ايدرب و .-نم

تفگ و درك يمخا ارهز :

نتفرگ نومزا مه ور ام قيفر هگيد يچيه -.

داد همادا ارهز هك هدنخ ريز ميدز نيدار و ايدرب :نمو

؟ هنيا زا ريغ -

تفگ دنخبل نومه اب ايدرب :

؟ راكيچ ياوخيم ور هثدحم يلوغشم نيدار هكاب وت مشدعب . مريگيمن تزا ور هثدحم نم شابن نارگن -

مراد زاين هثدحم لثم يتسود هب مزاب هشاب مرانك نيدار هك مه ردقچره -.



يتخادنا مداي دش بوخ ، هرادن يچيه نيدار نيا .-هرآ

تفگ ضارتعا اب نيدار :

ايدرب تمتشك هسرب تهب متسد ؟ مرادن يچيه .-نم

و ميداتفا شلا بند مه هسات درك.ام رارف و درك ضرق هگيد اتود تشاد اپ اتود ، سافرح نيا رتزا يدج عاضوا ديمهف هك ايدرب

تفگ ايدرب دوب. هايس اج همه و هداج هب ميديسر . ميدش جراخ غاب زا نوم اتراهچ :ره

ميتسه ينوتسربق مودك وت مينيبب نك نشور ور تيشوگ هوق غارچ نيدار -.

تفگ يتحاران اب نيدار :

هرادن راشژ ميشوگ -.

؟ژ راش ينزب ور هدنوم او يشوگ نوا دموا تروز ، نيدار تحور وت -يا

تفگ ارهز :

مدب ور ميشوگ نم نيراذب -.

تفگ دعب هيناث دنچ :

يلدنص يور مفيك و همفيك وت ميشوگ دوب هتفر مداي ديشخبب -.

تفگ و ديشك يا كالهف فوپ ايدرب :

؟ يدرواين ور تيشوگ وت هثدحم -

متفگ يلا حشوخ .اب مدرك سح ور يشوگ و مراولش بيج يوت مدرك ورف ور متسد :

مدروآ .-هرآ

يادص . ميدش رود يوال زا رتموليك هي ميدش هجوتم و درك نشور ور هوق غارچ ايدرب . ايدرب هب مداد و متشادرب ور ميشوگ

ميديود ردقنا . متشادن يا هراچ يلو نشيم نوغاد ماهاپ متسنوديم . ميتشاذگ رارف ،اپهب ميدينش تشپ زا هك ور يشحو گس

تفگ نهلا هيبش ييادص اب ارهز . ميدوب هديسرن يوال هب مزونه يلو دش نوم لا يخيب گس هگيد :هك

مسرتيم يليخ .نم مينومب اجنيا ور بش دياب ، ميدش مگ .-ام

تفگ و درك لغب ور ارهز نيدار :

سرتن متسه نم هك يتقو .-ات

متفگ و مدش لا يخيب . ميدوب هدز لز نوشهب سيف ركوپ ايدرب :نمو

مينومب اجنيا نيا زا رتشيب ديابن ، ميرب نيايب اه هچب -.

يكي متفيب هكنيا زا لبق يلو دش خيلا ماپ ريز مدرك سح هك دوب هتشذگ هقيقد دنچ . ميدرك تكرح و ميدرك تقفاوم يگمه

ديسرپ ينارگن اب ايدرب باال. متديشك مكحم و تفرگ ور متسد :



؟ دشن هك تيزيچ ؟ هبوخ تلا -ح

متفگ :

دش بارخ مسابل طقف مبوخ -.

مرخيم تساو هگيد يكي ترس يادف -.

مدشيم قيفر ايدرب اب لوا زا شاك مدز، يقيمع دنخبل .

واب داتفا يا هبلك هب ممشچ . نتشادن نتفر هار يان ماهاپ هگيد هك ميتفر هار ردقنا . ميديسرن يياج هب يلو ميتفر هار مكي

متفگ قوذ :

سبلك هي اجنوا ، دينيبب ور اجنوا اه هچب -.

دوبن يزيچ روامس وهي باوخ تخت هي وزج دوبن شلخاد يسك . ميتفر هبلك تمس يلا حشوخ .اب

هقيقد هدزيس و راهچ هك متخادنا تعاس هب يهاگن يشوگ وت .زا مينومب اجنيا هشب نشور اوه هك يتقو ات ميتفرگ ميمصت

مباوخب مكي ات متسب ور مامشچ و متشاذگ ايدرب ياپ يور ور مرس . داديم نوشن ور حبص ...
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ندوب ناراب نمو رظتنم لومعم قبط و ندوب هتسشن هپاناك يور اباب و نامام . متفر نيياپ اه هلپ وزا مديشوپ ور متك .

تفگ و تخادنا نم هب يهاگن نامام :

يدش هام لثم هللا شام -!

ميدش جراخ هنوخ زا يگمه و دموا نيياپ اه هلپ زا تعرس اب ناراب . مدرك ركشت و مدز يدنخبل .

...........................................

ندوب شوماخ يلصا ياه غارچ نوچ مرب. شلا بند درك هراشا شرس واب ديشك ور متسد يكي هك مدوب سلجم رگ هراظن

هيك مدب صيخشت متسنوتن .

هيك هرسپ متسنوديمن زونه نم يلو ميتفر تاالر هشوگ .

؟ يسانشيم ور نم ايدرب -

تفگ هك مدنوخرچ پچ و تسار هب ور مرس دوب. نم هيبش ابيرقت شادص :

سفن و نيساي رسپ ، متردارب .-نم

متفگ مخا :اب



ِناراب شمسا هك مراد رهاوخ هي طقف نزن،نم .-الف

؟ تفرعم يب يدرك شومارف ور نم روطچ -

؟ ينزب اج سفن و نيساي رسپ ور تدوخ يدرك تئرج روطچ -وت

دوب نم يپك هن، هيبش ال دوب.صا نم هيبش ، متخادنا شرهچ هب يهاگن . ميدش جراخ زاتاالر مه واب مديشك ور شتسد .

كب شلف >>

ور نودنق . دركيم مهاگن جيگ ايليا مدز. يناطيش دنخبل و متشادرب ور دوب هداد نامام هب ومع نز هك يا هشيش نودنق

دص شتينابصع ، هتسكش نودنق نديد واب دموا تينابصع اب نامام . مدش مياق لبم تشپ و مدرك رارف و نيمز يور متخادنا

دش ربارب رازه چيه، .هك

هنكيم تهيبنت يروج هچ نامام مينيبب دياب ناخ ايليا بخ .

كب شلف ناياپ >>

.حاال دادن مهب هام اتهي وماهوداك و هنم راك درك ركف نامام و يتسكش ور نودنق ؟وت هتداي ور نوم يگلا س كي دلوت يادرف -

؟ متخير شآ تسابل ؟ور هتداي ور كراپ هرطاخ ، هنوماه هرطاخ زا يكي نيا

شميديدن تقوچيه هگيد دشو ديدپان ايليا نوم، يگلا س هي دلوت زا دعب زور .ود ميدوب ولقود ايليا ،نمو دموا مداي .االن

سلا؟ همه نيا يدوب اجك -

تفگ دزو يخلت دنخبل :

هاگشرورپ -.

مديسرپ بجعت :اب

؟ يدش روگ مگو ،ارچ يتشاد يبوخ يگدنز هك ارچ؟وت هخآ ؟ هاگشرورپ -

منك؟ مگ ور مدوخ متسنوتيم روطچ دوب سملا هي دايب،نم رد روج لقع هكاب نزب يفرح هي ايدرب -

؟ داتفا يقافتا هچ سپ -

هاگشرورپ هب هديم هربيم و هنيبيم ور نم مناخ درك.هي ور راك نيا دصق زا مدياش هتبلا . تشاذگ اج دجسم وت ور نم نامام -،

و مدرك هراجا يدرجم هنوخ مدش،عفالهي هاگشناد دراو و مداد روكنك شدعب . ميگلا س هدجه ات ندرك گرزب ور نم مه انوا

منكيم يگدنز .



داد همادا تينابصع :اب

مدرم اي ما هدنز دينيبب هك ديتفرگن ور نم غارس امش يلو -.

متفگ و مديشك متروص يور يتسد :

؟ يدرك اديپ ور ام يروطچ -

مدب باوج هرادن يموزل -.

منودب ور شباوج ماوخيم نم يلو -.

ناخ دمحا قيرط .-زا

هيك؟ ناخ دمحا -

اباب تسود -.

مدينش ور ناراب يادص هك متفگ ناهآ :

شرهوش و همع اب ؟ايب يياجك ایدرب -…

درك گنه منك دز،ركف شكشخ و داتفا ايليا هب شهاگن .

متفگ و مدرك فاص ور مادص . ايليا هب ناراب و دركيم هاگن ناراب نمو هب بجعت اب ايليا ، متشاد مدنخ ندرك راهم رد يعس :

؟ ناراب يگب يتساوخيم يزيچ -

مدوب ولو نيمز ور هدنخ تدش وزا منك لر تنك ور مدنخ متسنوتن هگيد . لخاد تفر و درك رارف و ديشك یفیفخ غيج .

تفگ بجعت اب ايليا :

دش يناور ديد هك ور هچبس.نم يليخ رتخد تسود ناونع .-هب

دوب هدرك گنه هراچيب هنك، رارف مديم قح شهب نم هكنيا نم.و رهاوخ دوب، ناراب نوا -.

تسه منم رهاوخ هشاب وت رهاوخ .-هگا

ميدب نوخ شيامزآ ميرب االن هكنيا رگم ، يمردارب وت هدشن تباث نم .-عفالهب

؟ ايدرب هبوخ تلا ؟ح ميدب شيامزآ ميرب همع يسورع طسو اقيقد -االن؟

متفگ سيف ركوپ :

ميايم و ميريم تعاس هنم.مين يسورع راگنا همع يسورع يگيم يروج .-هي

دايم هگيد زور دنچ ات شباوج -.

هشكيم لوط تعاس ود يكي شقوف ندب، ور شباوج عيرس ات مديم لوپ نوشهب رتشيب -.



هي هك متفگ و مداد مايپ نامام .هب ميداتفا هار هاگشيامزآ نيرت كيدزن تمس و ميدش منيشام راوس مه واب تفگ " هشاب "

متسين تعاس مين و دموا شيپ يلكشم .

......................................

تفگ و دموا نوم تمس هب مرف سابل اب مناخ .هي مدزيم مدق ونم راويد هب دوب هداد هيكت ايليا :

دش صخشم نوت شيامزآ باوج -.

داد همادا هك ميدرك شهاگن يلا :وس

نيتسه ردارب اتود امش -.

تفگ و داسياو مرانك ايليا . مدرك ركشت و متفرگ شزا ور تكاپ . تفرگ متمس ور شيامزآ تكاپ و تفگ ور :نيا

؟ متردارب متفگ يديد -

مدركيم ناربج ور مديشك سلا نيدنچ هك يياه يگنتلد مومت دياب . مدرك شلغب مكحم هك دشيچ منوديمن .

تفگ هك مداد شراشف مدوخ هب ردقنا :

يدرك مفخ هسب .-خآ..

ميتفر تاالر تمس هرابود و ميدش جراخ ناتسراميب زا مه دز.اب دنخبل منوا و مدرك يا هدنخ وكت مدرك شلو .

يلو مدوب لد گنس يليخ . مدوب هدرك شومارف هشيمه ياربونوا ،نم منيبب ور ايليا هرابود هك مدركيمن مشركف تقوچيه

هتشذگ اه هتشذگ .

ريد سپ . نروخيم ماش نراد همه هك ميديد و ميدش تاالر دراو مه تسد هب تسد . ميدش هدايپ و مدرك كراپ ور نيشام

تفگ و دموا نوم تمس هب ولا مخا هفايق اب .اباب ميدرك :

؟ يدرب ونوموربآ ارچ . يدوبن ور سلجم لك یلو یشابن تعاس مین دوب رارق ترس ريخ ؟ یدوب هتفر اجك ايدرب -

متفگ و مدز ماهوم هب يگنچ :

ميروخب ماش ميريم ايليا و .عفالنم منكيم فيرعت هنوخ ميتفر -.

تفگ تينابصع و بجعت واب درك ايليا هب يا هراشا دوب. هدش ايليا روضح هجوتم هزات راگنا :

هئوت هيبش بلا ج ؟هچ نتسه ايليا نوشيا -.

منكيم فيرعت هنوخ ميتفر شور هيضق درك. شلو دجسم وت نامام هك ينومه . نوتدوخ رسپ هئايليا ،نيا منوج .-اباب

تفگ يساسحا نحل واب درك شكورف شتينابصع :



مهب ور نامز و نيمز هك ينومه ؟ مداد شتسد زا ارچ هك مدركيم ريقحت ور مدوخ سلا نيدنچ هك ينومه ؟ يتسه ايليا اعقاو -

؟ مدش ريپ شرطاخب هك ينومه ؟ مدشن قفوم يلو منك شاديپ ات متخود

مراذب اهنت ور رسپ و ردپ نيا مداد حيجرت ...
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مبقع سرد و همانرب زا يباسح . متشادرب ، مدوب هتشون ور زورما ي همانرب شوت هك يذغاك و تخت يور مدرك ترپ ور مدوخ ،

مريمب همانرب ينيگنس نيا اب هرارق ادرف منيبيم هك روطنيا .

؟ يياجك نم يب نم؟وت يب وت يياجك ؟ يياجك نوتسبات

و ندوب هداسياو مه يوربور اباب و نامام . متفر يياريذپ تمس ود دشواب هراپ مراكفا ي هتشر نامام دايرف يادص اب

هب ضغب واب دوب هتسشن هشوگ هي ايليا و ننكن ثحب هك دركيم سامتلا اباب و نامام هب هيرگ اب ناراب ، ندركيم هرجاشم

دركيم هاگن فارطا .

؟ هداتفا يقافتا -هچ

متفگ رت دنلب ، دينشن ور مادص يسك :

؟ نينكيم ثحب ؟ارچ هدشيچ -

تفگ تينابصع اب :اباب

دوب هدرك لو دجسم وت ور ايليا دصق زا تنامام -.

داد همادا و نامام تمس درك :ور

يدب سپ ور تراك صاقت دياب -.

تفگ هگر ود يادص دوب.اب قفوم ابيرقت و هنكشن دوب هدرك هطاحا ور شولگ هك يضغب دركيم تالش نامام :

؟ ينك راكيچ ياوخيم -ثمال

مدز داد و متشاذگ ماه شوگ يور ور ماتسد :

هههههههههههههسب -.

ندرك توكس نوشودره .

تلا جخ امش ياج هب ؟نم دينيبيمن ور ايليا سامتلا رپ هاگن ؟ دينيبيمن ور ناراب ياه كشا ، هتشذگ نوتزا نسوسيلا امش -

مشكيم .

تيعضو نومه اب دش.اباب ينوخ اباب تسد و تشادرب كرت راويد . ديشك هدبرع و ديبوك راويد هب هدششور تشم تسد ،اباب

ندنوخ باتك لوغشم و تسشن هپاناك يور دش. ريزارس نامام ياه كشا ي همشچ دش. جراخ هنوخ وزا تشادرب ور شتك

هشب مورآ دشيم ثعاب راك نيمه ، دنوخيم باتك دشيم تحاران هك عقوم ره نامام .دش.



متفگ و مديسوب ور شرس . مديشك شسيخ تروص يور يتسد . متسشن شرانك و متفر ايليا تمس :

هنكيمن هيرگ هك درم -.

؟ ينكيم هيرگ يراد تدوخ ارچ سپ -

متفگ و مدرك كاپ متسد تشپ وراب دوب م هنوگ يور هك يجمس كشا هرطق :

منكيمن هيرگ نم .-هن

تفگ دزو يخلت دنخبل :

نم هشيمه . دركيم يزاب ابوت هشيمه ، دركيم تيامح وت زا هشيمه . تشاد تسود ور وت هشيمه ، تشادن تسود ور نم نامام -

دركيم هيبنت وت ياه هابتشا رطاخ هب .ور

نيمه و تشاذيم قرف ام نيب نامام . تشاد تقيقح شفرح مگب، يچ متسنوديمن . مديزگ ور ومبل متخادنا نيياپ ور مرس

هتشاذگ ايليا هيحور وت يدب ريثات هيضق .

رب كاخ ياو دوب.يا هداتفا نيمز يور و دوب هديرپ شگنر ناراب . ميتفر هنوخزپشآ تمس نوم ودره نامام غيج يادص اب

مدوب هدرك شومارف كاپ شور مسآ هيضق مرس. .

متسد يكي نوا و متشاذگ ناراب يوناز ريز ور متسد هنك. نشور ور نيشام و هرب متفگ شهب و مداد ايليا هب ور نيشام چيوس

نودب و يگنوخ ياه سابل اب مه نامام . شمدرك نيشام راوس و مدش جراخ هنوخ زا تعرس .اب مدرك شدنلب و شندرگ ريز ور

دموا نوم لا بند يرسور .

بال ،هگا هملا س نم يولوچوك رهاوخ ركشورادخ . دايم شوه هب مينك ربص مكي نتفگ و دندرك لصو ژن يسكا لوسپك ناراب هب

مديشخبيمن ور مدوخ تقوچيه دمويم شرس .يي

اجنيا دايم تفگ ينارگن واب هدش شوهيب ناراب هك مداد ربخ شهب . مدنوم اباب رظتنم و متسشن يلدنص يور .

ديسرپ سرتسا واب دموا اباب هك ديشكن يلوط :

؟ هبوخ شلا ؟ح هدموا مرتخد كت رس -هچباليي

متفگ و مداد نوكت يرس :

هشيم رتهب يلو تسين .-دب

ميدش قاتا دراو ايليا و اباب ،نمو داديم ور ناراب ندموا شوه هب هاوگ هك نامام قوذ رپ يادص ...اب

هثدحم •~•~

؟ يدب همادا يزاب هچب هب ياوخيم يك ات ادلي -

؟ يدرك شومارف ور بش نوا روطچ . مرفنتم مردپ و سفن زا ؟نم يمهفيمن ارچ ماهرپ -

ور هناگي نادناخ ولك هتفرگ ينومهم هي گرزبردپ . مدش اباب و نامام ثحب ي همادا دهاش و متشاذگ زيم يور ور ياچ ناويل



وزا نتسكش ور نامام لد گرزبردپ هارمه هب سفن يياد اباب،نز و نامام يسورع بش مديمهف نم هك روط نوا . هدرك توعد

ور لكشم نيا و نريگب ينومهم هي نتفرگ ميمصت نيساي يياد و اباب هك دوب هدموا دوجو هب نوش نيب يترودك بش نومه

دوب نرتسن خهلا يسورع شيپ زور دنچ درك. توعد ور نادناخ دوب،لك قفاوم مه نوا و ندرك تبحص گرزبردپ ننك.اب لح

تفرن شدوخ رهاوخ يسورع يتح هك دوب تحاران يدح رد نامام يلو دشيمن بوسحم نم ينت ي خهلا هتبلا .

هشيم تحار و نتسه يمرگنوخ ياه هون هگيم دوب.اباب نوشاهاب مرارق نيلوا بشما و مدوب هديدن ور مردام نادناخ حاتاال

دوب.اباب يبوخ ربخ نيا دشو اديپ شيپ زور دنچ دوب هدش مگ شيپ اه سلا هك نيساي يياد رسپ . تفرگ طابترا نوشاهاب

ور شاه هچب مسا تفر مداي هك دوب ريگرد مركف ردقنا . ولقود رسپ اتود و تشاد رتخد ،هي ننوبرهم يليخ شاه هچب تفگيم

مشيم انشآ نوشاهاب بشما لا يخيب ، مسرپب .

ور جنپ هك متخادنا تعاس هب يهاگن . ميرب ينومهم نوا هب بشما دش رارق دشو يضار نامام ، رارصا يلك زا دعب هرخ بال

مدرك ضوع ور مسابل و متفر مقاتا تمس . مدشيم رضاح دياب مك ،مك داديم نوشن .

جراخ قاتا وزا متشادرب ور ميشوگ و فيك ، متخادنا ماهوم يور ور مگنر يتروص .شلا متفاب ور ماهوم و مدرك يتي ال شيارآ

مدش .

ور ميشوگ و متسشن هپاناك يور . مريگيم نشج ور گرزب يزوريپ نيا مدش،نم رضاح رفن نيلوا زورما هكنيا لثم

پيات و ارهز تكرياد متفر . مرايمن رد يزاب لخ هگيد عفد ،نيا مداد تساوخرد ايدرب وهب مدش مارگاتسنيا دراو . متشادرب

مدرك :

ميريم ميراد دش، يضار منامام ""

متفگ يدنلب يادص .اب مدش دنلب و متشاذگ مفيك يوت ور يشوگ . مدنك لد اتسنيا لحاوس وزا مدرك كچ ور اه يروتسا :

نيايب رت عيرس دش .-ريد

مرضاح .-نم

متشاذگ مبلق يور ور متسد و بقع متشگرب سرت .اب

؟ مسرتيم يگيمن ، ماسرآ يريگب نومرد يب درد يهلا -

تفگ و ديدنخ :

متشاد ور دصق نيمه -.

يور كورچ و نيچ هكنيا ،اب ندوب هاشداپ و هكلم لثم . متخود مشچ ندمويم نيياپ اه هلپ زا هك اباب و نامام وهب متفگ شيا

ندوب باذج زونه يلو دوب هداتفا نوش ينوشيپ .

......................................

تفگ دزو يدنخبل . دموا متمس ،هب هشاب سهلا يس دروخيم شهب هك يرتخد :

؟ هتسرد يشاب هثدحم دياب .وت هملا س تشه و تسيب و متسه .نمژهلا يدموا شوخ مزيزع -سالم



ملگ متخبشوخ ، متسه هثدحم .-هلب

تمنك انشآ هيقب اب ميرب .ايب نينچمه -.

ميتفر دوب ژهلا هيبش هك رتخد هي تمس و تفرگ ور متسد .

هنم رهاوخ ژه ينم .-نيا

متخبشوخ : تفگ دزو يدنخبل ژه ينم .

ميتفر ندزيم فرح مه هكاب رسپ اتود تمس ابژهلا هارمه و متفگ " نينچمه ".

نتسه يدهم مه نوشيا و نيسحريما نوشيا -.

متخبشوخ -.

ميتفر دوب يشوگ وت شرس هك رتخد هي تمس هب ابژهلا هرابود و دنتفگ نينچمه مه، انوا .

نتسه ال يتس نوشيا -.

درس؟ دح نيا رد ؟مدآ هيروجنيا ارچ داد.نيا نوكت يرس و دروآ ورباال شرس و متفگ " متخبشوخ "

نومب اجنيمه مايم عيرس مريم ،نم هنكيم ادص ور نم منامام -.

شرهچ هب يهاگن دوب. نفلت اب ندز فرح لوغشم ، داسياو مرانك رسپ .هي متخادنا فارطا هب يهاگن . تفر هك مداد نوكت يرس

؟ هنكيم راكيچ اجنيا نوا هخآ ، هشاب ايدرب منكن ركف .هن سايدرب مديد هك متخادنا

متفگ و متخادنا شولج ور مدوخ هك هرب تساوخيم دشو مومت شنفلت ايدرب :

يسانشيم ور نم راگنا هن راگنا اه، يدن سالم ؟هي يريم اجك هع .-هع

ايدرب اتود دش؟نم يروجنيا ارچ .او سايدرب مديد هك تفرگ رارق منوش يور يتسد دوب. هدرك بجعت يباسح ايدرب

تفگ و دموا .ژهلا داتفين يقافتا يلو هشاب ديد ياطخ دياش ، مدنولا م ماتسد وراب مامشچ . منيبيم :

نتسه ايليا مه نوشيا و ايدرب نوشيا منك. يفرعم تهب لماك ور همه متسنوتن دز مادص منامام ديشخبب -.

متخبشوخ : تفگ و دروآ ولج ور شتسد ايليا . تخانشن ور نم نيمه هساو دوب، ايليا دزيم فرح نفلت هكاب يرسپ سپ .

ميداد تسد و مدرب ولج ور متسد .

نينچمه -.

تفگ و درك يمخا ايدرب :

؟ ينكيم راكيچ اجنيا يتفگن هثدحم بخ -

مگرزبردپ ي هنوخ مدموا .-نم

تفگ بجعت اب :ژهلا



؟ ديسانشيم ور هگيدمه اتود امش -

تفگ و درك يا هدنخ ايدرب :

ميسانشيم هك .-هلب

؟ نيتسه نيساي يياد ياه رسپ امش ، منيبب اسياو -

:هرآ تفگ و داد نوكت يرس ايليا .

؟ ننكيم دراو كوش مهب ردقنا ارچ ياو . سايليا هدش اديپ وحاال دوب هدش مگ هك يياد رسپ سپ

…

~•~•بردیا

ارچ يرتخد وت هگب تسين يكي هخآ . ندرك نوغاد ور تخبدب نيسحريما غامد ندز ، نرادن ندرك يزاب هبنج ارتخد شیا

؟ يديم لا بتوف داهنشيپ

ور ثحب نيا نتشاد منك ركف دزيم فرح هثدحم نامام اب نامام . متسشن هپاناك يور و متفر لخاد و مدش دنلب ال. صا لا يخيب

؟ نشاب رهق يِك ات هگيد .هرآ ندركيم مومت

مزادنب شهب يهاگن مين دش ثعاب ناخ ماسرآ يادص :

مترظتنم نكلا .-وتب

تسين شيلا ح يچيه نوويح نيا هتبلا ميتسه همع رسپ يياد رسپ يتم ال ؟سان هراد راكيچ نم اب .نيا

هشيم درس هنوخ نوچ متسب ور رد هرابود و مدش دراو و مدرك زاب ور .رد متفر نكلا ب تمس و مدش دنلب .

متفگ و مديشك يقيمع سفن . نومسآ هب شهاگن و دوب نم هب شتشپ :

؟ يتشاد يراك -

تفگ و متمس تشگرب :

مگب تهب شوخ نوبز اب رخآ يارب ماوخيم .-هرآ.

شيمواگ ي هرسپ هنك. يرز رز هچ داوخيم مديمهف !االن

وگب -.

ورن شتمس ناكما دح نكوات ظفح هثدحم توراب هلصاف -.

مسرپب ور ِمنهذ وت هك وسااليت دياب دش، زيربل مربص هگيد .

جاودزا دصق ال صا نم هتبلا . هريگب ميمصت شدوخ هدنيآ درم هساو هنوتب هك هديسر ينس هب هثدحم منئمطم ارچ؟نم -

ينك شدودحم ينوتيمن يلو تسرد ِتمع راگداي بخ ؟ يساسح شور ردقنا ارچ منودب ِلا وس مساو طقف مرادن ور شاهاب .



نكب ور متفگ هك يراك يديسر تلا وس باوج هب .حاالمه مراد عالهق شهب -.

؟ نشيمن بوسحم ردارب و رهاوخ هگم ؟ تفگيم يچ دز.نيا مكشخ گنشق

ي هكعالهق وگن -...

تفگ و مفرح طسو ديرپ :

مشقشاع ،نم مگيم -.

متفگ هديرب هديرب هدشم تفچ ياه نودند :زاالي

ِترهاوخ نوا يتنعل -.

تسين مهم مارب -.

ِلطاب ننوخيم نوت نيب هك يدقع نوا -.

تسين مهم مارب -.

ِمارح الم سا رظن زا ردارب و رهاوخ جاودزا -.

تسين مهم مارب -.

مدز :داد

؟ همهم تارب يچ سپ -

دز داد نم لثم منوا :

هشب نم ملا هثدحم هكنيا -.

دش نايامن رد بوچ راهچ وت يدهم دنلب تماق دشو زاب نكلا ردب هظحل نومه .

ماش ديرايب فيرشت -.

تفگ و داد نوكت يرس ماسرآ :

ميايم اماالن ورب .-وت

تفگ و تفرگ شتسد وت ور ينم هقي ماسرآ . تفر و تفگ " هشاب " يدهم :

منكب هگيد راك هي مروبجم هنرگو هشاب يرتم دنچ هلصاف هب تساوح -.

هنورذگب ريخ هب ادخ لك رد يلو هتفرگ هابتشا قشع وراب تيامح منك ارچ؟ركف هخآ ، مرايم رد خاش مراد .نم تفر و درك ملو .

فرح هب هشيمه هك تسين رارق . هتسشن ناراب خيلا يلدنص رانك و هيلا خ هثدحم رانك يلدنص مديد هك متفر ماش زيم تمس

هيك تسد ايند هنيبب منك يچيپ رس مكي راذب مدب، شوگ اقآ ماسرآ ياه .

هب رت كيدزن مكي منم و درك عمج ور شدوخ مكي هثدحم . متسشن ناراب و هثدحم يطسو يلدنص يور و مدز يدنوك ژ دنخبل



ايهن؟ ِنوملسم ماسرآ مراد كش .نم هديمن ماسرآ اب جاودزا هب نت منئمطم ،نم رتخد نيا يايح هب نيرفآ يلو . متسشن ناراب

جل تاهاب مراد رمع ات دعب هب نيا .زا هشلوا هزات نيا ناخ ماسرآ بخ . مدركيم سح مدوخ يور ور ماسرآ نيگنس ياه هاگن

يگن روز تتخبدب رهاوخ وهب ينكن ريگرد نم وراب تدوخ يمهفب ات منكيم .

...….....................................

يه . دشن يلو مباوخب منوتب ات مديشك مرس ور لماك ور .وتپ مباوخب تشاذيمن و دوب مشوگ يوت رتخد هي ياه هيرگ يادص

دربيمن مباوخ يلو مدروخيم تلغ .ور

درب مباوخ هرخ بال مدوخ اب نتفر راجنلك يلك زا .دعب

مراد جايتحا تكمك هب ايدرب -.

؟ هدشيچ -

نك مكمك ادخوروت -.

؟ هداتفا يقافتا هچ وگب -

تفگ ينارگن اب ايليا . مديرپ باوخ زا هكنيا ات دشيم رت ديفس و ديفس ريوصت رتو گنگ شادص :

؟ يديد يسوباك .هچ هتخير مهب تاهوم سو هتفشآ تتروص . يتفگيم نويذه شمه باوخ ؟وت يبوخ -

هراد جايتحا مكمك هب نوا -.

-يك؟

هثدحم -.

؟ يديمهف اجك -زا

تفگ مهب باوخ .-وت

تسين يزيچ باوخب دوب، باوخ هي شمه -.

هنوسرتيم ونم يراك ره .نيا هنزيم يراك ره هب تسد شرطاخب و هشقشاع تفگ ماسرآ شيپ تعاس دنچ نيمه . منوتيمن -.

؟ نتسين ردارب رهاوخ انوا هگم -او

مشب نئمطم شدنوب اتزاسملا نوش هنوخ مد مرب ماوخيم . رايع مامت هب قمحا ِقمحا ماسرآ يلو نتسه -.

؟ يگب يچ نوش هنوخ مد يرب ياوخيم بش -هس

مدب باوج نوشهب تسين رارق -.



ايليا هك مشب جراخ قاتا زا متساوخيم و متشادرب ور ميشوگ . مدرك هنوش ور ماهوم و مدرك ضوع ور ماه سابل و مدش دنلب

تفگ و مولج ديرپ :

يرب مراذيمن -.

رانك .-ورب

چون -.

مريم نم يراذن هچ يراذب وت .هچ رانك ورب مگيم ايليا -.

ميرب مه اب اسياو حاال فوا -.

انيا همع هنوخ تمس هب نيشام واب ميدش جراخ هنوخ زا ادص رسو نيرتمك .اب هشب رضاح ايليا ات مدنوم رظتنم هقيقد دنچ

ميداتفا ...هار

ارهز •~•~

شهب عفد دص . هگيد هدنوم باوخ امتح . دادن باوج يلو مدز گنز هثدحم هب رخآ راب يارب و متشادرب ور مگنر يكشم هلوک

نم الهب .صا هنكيم رد شوگ نوا وزا هريگيم شوگ نيا زا نم لخ تسود نيا يلو باوخب دوز بش و هنوخ درگرب دوز متفگ

هنزيم تبيغ شدوخ هساو داتسا .هچ؟

پنسا . هريم هار تشپك ال لثم هك مه سوبوتا و مسريم ريد مرب هدايپ س، هنانح تسد هك منيشام ؟ هاگشناد مرب يروجچ حاال

تندوب باوخ شوخ ، هثدحم هنك تتنعل ادخ ؟ مرب يروجچ مرب.ها هدايپ يياهاج اتهي مروبجم مريگب يسكات هگا و تسين مه

دز همطل منم .هب

؟ نيشام وك يلو دايب نيشام هي مدنوم رظتنم و متفر هچوك رس .ات مدش جراخ هنوخ وزا متخادنا هلوك يوت ور ميشوگ

و متخادنا هدننار هب يهاگن درك. زمرت ماپ يولج نيشام هي هك مرب متساوخيم . دشيم ريد تشاد مك ومك تشذگ هقيقد جنپ

نتسه ريم داتسا ياقآ هب! .هب

؟ نوت منوسرب دياوخيم رگا يمجن مناخ -

مشيمن محازم داتسا نونمم -.

دينيشب ، تسين يتمحازم -.

دوب.وتكالساب زيه مكي يلو دوب يا هياپ و يبوخ رسپ . ميداتفا هار هاگشناد تمس هب مه واب مدش شنيشام راوس رابجا هب

تفر جارخا زرم امات ياه تنطيش رطاخ هب رابدنچ هراچيب دوب. بوخ مه هثدحم اب يتح دوب، روج نم زج هب ارتخد ي همه .

ك تمس ود واب مدش هدايپ نيشام .زا مدرك ركشت شزا و ميديسر ، تشذگ سلا تسيب هزادنا نم يارب هك هقيقد تسيب زا دعب

هشيم عورش هگيد تعاس مين وكالسام هدشن مومت زونه يلبق كالس نتفگ يلو . متفر .الساه

تمس و مدموا نوريب .زاسنلا هاگشناد هفوب مرب منوتيم منك؟اهآ راكيچ ور تعاس مين نيا هدش.حاال ريد مدركيم ركف نم

متفر هفوب .



دوب تولخ لبق ياه زور هب تبسن هفوب . متسشن يلدنص يور و مداد شرافس خلت هوهق .

ندز فرح لوغشم نوش يمارگ رتخد تسود اب هارمه نامرآ ،اقآ ساجنيا يك نيبب هب .هب مدش فارطا ندز ديد لوغشم

هدادن ريگ انيا هب يروجچ هاگشناد مدنوم .نم نتسه .

ميتشاد يگداوناخ دمآ و تفر نوشاهاب و دوب منامام تسود ِرسپ نامرآ .

دوب هتفرگ ور هرتخد تسد نامرآ هك هنحص نومه .زا مدروآ هلوكمرد زا ور ميشوگ و مدز يدنخبل دز مرس هب هك يركف اب

.هچ منيبب متسرفيم شنامام هساو ور سكع نيا هك يا هظحل ور نامرآ هفايق داوخيم .ملد مراد وتآ شزا وحاال متفرگ سكع

و منك هدافتسا وس نامرآ زا منوتيم متساوخ هك عقوم ،ره متسرفيمن يسك هب ور سكع نيا عفال هتبلا زور! نوا دوش

هشن شخپ سكع نيا ات هدب ماجنا ور مگيم هك يراك ره منك شروبجم .

دش درس ت هوهق -.

مداد باوج دنخبل نومه واب مداد دز ور فرح نيا هك انمت هب ور مهاگن :

مديم شرافس هگيد يكي تسين مهم -.

؟ كلك يدركيم ركف يچ -هب

مرهام راك نيا وت ونم ِثحب ندرك ضوع تقو االن بخ .

هدب منم هساو يدب شرافس تدوخ هساو ياوخيم يچره .-ورب

تسشن و ديشك ور وربور يلدنص و مرانك خيلا يلدنص يور تشاذگ هلوكشور .

منزب فرح تاهاب مكي مدموا طقف . مروخيمن يزيچ .-نم

؟ دروم -رد

سايلا -.

دشن يلو هنك جاودزا انمت اب دوب رارق هك دوب يرسپ نومه سايلا .

؟ دشيچ سپ يدرك ششومارف هك -وت

تفگ و تسكش ور شتسد جنلوق :

باوج و تشاذن يواكجنك يلو مدن باوج متساوخيم شلوا دز. گنز مهب سانشان هرامش هي شيپ هتفه ، ارهز شتسار -

.ره هزيريم ديسا متروص يور و دايم درب مباوخ هك بش ، منكن جاودزا شاهاب هگا درك مديدهت و دوب طخ تشپ سايلا . مداد

مرپيم باوخ زا هنكب ور راك نيا هكنيا سوباك زا بش .

هراد تردق هك يمدآ . هشندوب فيعض هنوشن ندرك ديدحت و هنكيم تديدحت ؟نيا هشدوخ تسد هگم . هرادن تئرج ، هدرك طلغ -

هنكيم لمع ، هنكيمن ديدهت .

مسرتيم مزاب يلو ممهفيم -.

يش؟ خالص شتسد زا ياوخيمن هگم -



.-هرآ

نك تياكش شزا و رخآ ميس هب نزب سپ -.

منك؟ تياكش مرب هيكلا هگم . هنومب زاب منهد بجعت تدش زا هك نزن فرح يروج هي ارهز -

يدن شماجنا ينوتيم ،وت متفگ ور مرظن طقف .-نم

شريخ ردقنا انمت هك هيچ نيا منيبب ات مدنوخرچ ور مرس . دوبن نم ياه فرح هب شساوح و دوب هريخ مرس تشپ هب انمت

ندركيم شب و شوخ و ندوب هتسشن يلدنص يور شاتسود زا اتدنچ اب سايلا هدش. .

تفگ و تشادرب هلوكشور انمت :

ساجنيا يضوع هرسپ ،نيا ميرب .-ايب

ابيرقت و تفر نوشهب ينيگنس هرغ مشچ ،انمت ميدشيم در انوا رانك زا هك يا هظحل . ميدش جراخ هفوب وزا متشادرب هلوكمور

دوب نارگن مزونه يلو دش كنخ شلد ...

هثدحم •~•~

ماسرآ واب مدرك زاب ور مامشچ تشحو .اب تشاذگ منهد يور ور شتسد رفن هي مدرك سح هك مدوب منيريش باوخ جوا وت

مشيم راديب هروخب مهب شتشگنا سكره ، مساسح مندب هب تبسن يلو ِنيگنس مباوخ . مدش وربور .

يكيرات رطاخب هك رسپ اتود . داتفا نيمز يور باتش واب شتديشك تشپ زا رفن هي هك هربب منهريپ ريز ور شتسد تساوخيم

ندزيم شكتك و شنوج هب نداتفا نيك، مدب صيخشت متسنوتيمن .

و مدرك زاب ور مامشچ هرخ هنك.بال تداع رون هب مامشچ ات مدرك ربص هيناث دش.هد نشور غارچ و مدز ور قرب ديلك عيرس

نتسه ماسرآ ندز كتك لوغشم ايليا و ايدرب مديد .

هنك يزارد تسد مهب تساوخيم نوا ... نوا ؟ هنكب يطلغ هچ تساوخيم ماسرآ ، منيبب اسياو !

تشپ مه نامام و هحلسا اب اباب دشو نشور هنوخ ياه غارچ مامت هك مدركيم اشامت ور شندروخ كتك بجعت و مخا اب

دندش قاتا دراو شرس .

دوب هتخاس ور يدب ياضف اه، راك تيانج هيبش ايليا و ايدرب ، ينوخ تروص رسو اب ماسرآ ، مدوب هدز تشحو هك ينم .

تفگ بجعت اب :اباب

؟ ندش يلكش نيا ماه هچب ؟ارچ نينكيم راكيچ اجنيا اتود امش -

تفگ ايدرب و دندش دنلب ايليا و ايدرب :

دوب المز نوم ندموا يلو ديشخبب -.

؟ نيشب هقي هب هقي مرسپ هكاب نيدموا -

تفگ سيف ركوپ ايليا :



تساوخيم نوترسپ هيچ؟ هقي هب هقي -...

تفگ بجعتم ايليا دزو ايليا يولهپ هب يدگل ايدرب :

نوت رتخد وهب تشذگيم شدوخ دح زا تشاد نوترسپ ، متفگيم متشاد بخ ؟ ينزيم ارچ -...

تفگ دزو داد ايدرب ديسر هك اجنيا :هب

ريگب نوخ هفخ -.

تفگ ماسرآ هب ور بجعت اب :اباب

؟ ينك يزارد تسد مرهاوخ راگداي هب يتساوخيم ؟وت هگيم يچ ايليا -

تفگ تشحو اب ماسرآ :

؟ ديرادن رواب نوترسپ فرح هب امش . هگيم غورد -ن..هن

مراد نانيمطا هثدحم فرح هب يلو هن وت فرح .-هب

تفگ نمو تمس درك :ور

؟ تشاد تقيقح ايليا فرح ، مرتخد وگب -

تفگ داد واب تشاذگ زيم يور ور هحلسا تينابصع اب .اباب مداد نوكت رس ضغب :اب

نوريب ورب وشمگ ينم هنوخ .-زا

اباب يلو -...

مونشب يزيچ ماوخيمن وش تكاس -.

رخ ردقچ ؟نم دوب غورد هناردارب ياه تبحم نوا ينعي ، هشاب هتشاد يدصق نيچمه دشيمن مرواب . تفر دشو دنلب ماسرآ

مدوب ..!

.......................................

تفگ و تشاذگ رد رانك ور ماه سابل كاس نامام :

تلا بند دايم هگيد تعاس مين .-اباب

نيساي يياد هنوخ مرب تدم هي ماوخيمن نم نامام -.

يرب دياب ، ياوخيمن هك دوخيب -.

وتنام اب يكشم يل راولش وهي متفر مقاتا تمس .هب متشادن يا هراچ يلو دركيم متيذا اعقاو مشب هنوخمه ايدرب اب هكنيا ركف



متشادرب مور يتسد فيك و متخادنا مرس يور دازآ مه يكشم شلا .هي مديشوپ و متشادرب يكشم .

متفگ و يياريذپ هب متشگرب :

؟ هشيم يچ مهاگشناد سپ نامام -

هرايم و هربيم ور وت زور ره ايليا -.

يتخادنا يزور هچ هب ور تخبدب نم نيبب ، ماسرآ هرذگن تزا ادخ ..

ايدرب •~•~

هكنيا رطاخ هب لا حشوخ . تحاران ومه مدوب لا حشوخ .مه هنومب هتفه دنچ وات نوم هنوخ دايب هثدحم دوب رارق زورما

دوبن يا هراچ يلو شمنيبب منوتيمن دايز و مراد سرد نم هكنيا رطاخ هب تحاران و هراد تينما اجنيا .

ندرك شومارف ور هتشذگ همه و هدش بوخ يليخ هثدحم نامام اب نامام ي هطبار .

ديرپيم نيياپ وباال درك زاب ور رد قوذ اب ناراب س. هثدحم اعطق و دروخ گنز هك مدوب باتك ندنوخ لوغشم .

هك نتفگ و ندرك يياريذپ شزا نامام و ناراب . تسشن هپاناك يور ، يسرپ لا وحا سالمو يلك زا دعب دشو هنوخ دراو هثدحم

دوب بذعم ايليا و نم رطاخب يلو هرايب رد ور شلا وش وتنام .

مدرك دنلب ور مرس هثدحم يادص هكاب مدش يفوك نيا ندنوخ لوغشم و باتك وت مدرك ور مرس هرابود :

؟ تساجك نم قاتا ، ديشخبب -

هنكيم تييامنهار سرپب ناراب .-زا

نوريب نتفر هداوناخ اب ناراب -.

تسين هنوخ وت شدوخ نمو زج يسك و هگيم تسار مديد هك متخادنا ورب رود هب يهاگن بجعت .اب

؟ نتفر -يِك

شيپ تعاس .-ود

قاتا وزا تشاذگ ور شلياسو . ميتفر نومهم قاتا تمس مه واب مدش دنلب ؟ مدنوخيم سرد هفقو نودب تعاس ود نم ينعي

منزب ور سرد ديق دياب زورما هكنيا لثم هنك. ضوع وشاه سابل ات مدموا نوريب .

دوب ،اباب متشادرب ور نفلت و متفر نيياپ اه هلپ زا تعرس ،اب دروخ گنز هنوخ نفلت :

اباب؟ مناج -

نك.هي يهاوخ ترذعم مناخ هثدحم زا نم فرط .زا نتسب ور هداج نوچ ميايمن هنوخ بشما ام مگب مدز گنز . مرسپ -سالم

نك يگديسر نومهم وشوهب سرد لا يخيب ور زورما .

مشچ -.



ظفادخ ديشاب نوتدوخ بظاوم -.

ظفادخ ، مشچ -.

تفگ هثدحم هك مدرك عطق ور سامت :

؟ دوب -يك

هنوخ نايب ننوتيمن بشما تفگ دوب، ماباب -.

تفگ داد :اب

يچ؟ -

هنوخ نايب ننوتيمن مگيم -.

؟ مشاب هنوخ هي وت اهنت ابوت نم ينعي -

تسين هراچ -.

تشاد يزاب ناهاپس اب سيلوپسرپ زورما يتسار . تشادرب ور نويزولت لر تنك و ديشك يا كالهف فوپ .

هراد يزاب سيلوپسرپ نم هدب ور لر .-تنك

هنكيم شخپ ويكينيپ ايوپ هكبش .االن مديمن چون -.

؟ ينيبيم ويكينيپ زونه نس و لكيه نيا -وتاب

هيچ؟ هگم -هرآ

متفگ سيف ركوپ :

منيبب لا بتوف ماوخيم نم هب هدب ور لر تنك نوا . يچيه -.

منيبب نوتراك ماوخيم هچ؟نم نم .-هب

روطنيا .-هك

ِيكلقلق تدش هب هثدحم دوب هتفگ بقال ارهز . مداد شكلقلق و لبم يور شمتخادنا .

تفگ و دموا رد شكشا هك مداد شكلقلق ردقنا :

لر تنك منيا ايب مدرك طلغ هشاب هشاب -.

ديرپ نيياپ باالو لبم يور دشو دنلب هثدحم . تفر قرب منك نشور ور نويزولت متساوخ هك نيمه و متفرگ شزا ور لر :تنك

يدرك باجتسم وماعد هك يسرم ايادخ -!

هدش ضوع يليخ ؟ متسنوديمن ونم هدوب يا هچب نيچمه ينعي . هرتدب مه ناراب زا !نيا



سپ درك. يزاب شاهاب هشيمن هرادن يزاب ي هبنج هثدحم يتسار هن .هن مينك يزاب درايليب مينوتيم ؟اهآ مينك راكيچ حاال بخ

مينوخب سرد هرتهب .

تفگ سول تلا ابح هثدحم هك متسشن لبم يور و متشادرب ور مباتك :

هريم رس ملصوح ؟نم ِندنوخ سرد تقو االن ايدرب .-هع

متفگ يلا حشوخ دشواب نشور منهذ يوت شوماخ غارچ :

؟ نايب ارهز و نيدار منزب گنز يا هياپ -

متفگ و مداد شهب ور ميشوگ داد. نوكت يرس و ديبوك مهب وشاه تسد مكحم :

نزب گنز ارهز هب تدوخ -.

؟ يراد ور ارهز ي هرامش هگم -

هگيد .-هرآ

يچمه هب دروخ دنگ و مدز ور مدزيم ديابن هك يفرح .

دينورذگب شوخ مه اب ييات هس نايب تنوج نيدار اب وگب نزب گنز تنوج ارهز هب .ايب مفساتم تساو هك اعقاو -.

يشك تنم مرب دياب ونم هشقن هب دروخ دنگ بخاالن . تفر ،باال مدزيم ادص ور شمسا هك نم هب هجوت نودب ...

~•~•محدثه

قه واب مدرشف مدوخ هب رتشيب ور ناراب يسرخ كسورع . متخيريم كشا ادص ويب مدوب هديشك زارد تخت يور راو نينج

متفگ :قه

؟ يدِت دشيچ يديد -

؟ هراد يلكشم هچ ايدرب يشوگ وت ارهز هرامش ندوب ويس هگم ؟ مدش ساسح ردقنا يِك نم

دركيم دروخرب متروص هب ايدرب غاد ياه سفن دشو نيياپ باالو تخت مدز. باوخ هب ور مدوخ هك دش زاب قاتا .رد

؟ يرهق -االنثمال

تفگ هك متفگن يزيچ :

نوريب ميرب وشاپ -.

متفگن يزيچ مزاب .

؟ هبوخ مدرك طلغ مگب -

متفگ دولآ ضغب يادص .اب مدرك زاب ور مامشچ و مديشك ورباال مغامد :



مرادن يلكشم ابوت .-نم

؟ يرادن دامتعا ارهز هب ينعي -

مراد وت هب يلو . مرادن دامتعا متسود نيرت يميمص هب ؟نم تارب هتخس شرواب . مرادن .-هن

تفگ و دنوراخ ور شرس :

؟ يتسه يميمص شاهاب يروجچ يرادن دامتعا ارهز هب هگا ،وت مديمهفن -نم

متفگ و متشاك ش هنوگ يور يا هسوب . متسشن تخت يور فاص و مدش دنلب :

نك كاپ ور ارهز ي هرامش افطل طقف ميكوا نم -.

هشب هل هرارق زور ،ره ِتخبدب يليخ ايدرب هدنيآ نز مديسر هجيتن نيا .هب درشف شدوخ هب مكحم ونم دزو يدنخبل .

متفگ هك درك ملو هرخ :بال

میراد نومهم بشما . يرخيم ور متشون هك يچره و يريم ،وت مسيونيم تسيل .-االنهي

مشچ -.

يفاك انيمه منك ركف ليناو غرم، مخت ،درآ، ردوپ گنيكب ژهل، ردوپ . متشادرب زيم يور زا راكدوخ و ذغاك وهي مدز يوحم دنخبل

هشاب .

تفگ و تخادنا يهاگن . مداد ايدرب هب ور تسيل :

هيچ؟ ردوپ گنيكب -

؟ ينودب همز -ال

؟ مرخب اجك زا ور ليناو وگب لقادح هشاب -

درگب ورب تدوخ ، مگيمن -.

مداد مايپ ارهز وهب متشادرب ور ميشوگ عيرس . تفر نوريب قاتا .زا تفگ " هشاب و" ديشك يا كالهف فوپ :

ايب نيدار اب هراد نيدار ور اجنيا سردآ . متسه ايدرب هنوخ االن منم ، ايدرب هنوخ ايب نيدار اب بش نوچيپب وتاباب و نامام ""

نوا ركشورادخ ، مدرك كچ وشاه سكع ي همه و مدش شجيپ دراو . هدرك لوبق ور متساوخرد ايدرب مديد و مدش اتسنيا دراو

هتشادرب ور دوب هتخادنا هرتخد هكاب يسكع .

؟ يياجك هثدحم . مدموا -سالمنم

ايدرب . مدرك ركشت شزا و متفرگ شتسد زا ور اه ديرخ . متفر يياريذپ تمس و مدرك لفق ور يشوگ هحفص . تشذگ دوز ردقچ

تفگ و درك نم هب يهاگن :

؟ ينك راكيچ ياوخيم -

مزپب كيك -.



؟ يدلب هگم -

متفگ سيف ركوپ :

متسين هك گنملچ ؟ مشابن دلب هشيم هگم -.

يدن نوم انف هب هك نكن يراك بارخ طقف هشاب -.

شابن نارگن -.

تفگ و دموا ناخ لوضف . متخير شلخاد ور ودرآ متشادرب فرظ .هي متسب مكحم هگيد راب وهي مدرك زاب ور ماهوم :

؟ يدركيم طولخم بآ وراب هيام ريمخ ديابن لوا هگم -

؟ يزپشآ -وت

.-هن

نكن تلا خد افطل سپ -.

شمدوب هتخير مهب هك يا هنوخزپشآ هب يهاگن . متشاذگ رف يوت ور كيك و متفر شيپ مدوخ يگشيمه تخپ روتسد قبط

هنك؟ زيمت ور اجنيا هراد حلا يك ياو . دروآ موجه منت هب يگتسخ و متخادنا

مدش تحار هگيد ! شيخآ . متسشن هپاناك يور و مدرك زيمت ور هنوخزپشآ يگلصوح يب .اب

نشور ور نويزولت و متشادرب ور لر .تنك منيبب نويزولت منوتيم وحاال دوب هدموا اه قرب شيپ تعاس مين ركشورادخ

ديچيپ مشوگ وت ايدرب يادص هك مدركيم نيياپ ورباالو اه هكبش . مدرك :

نسريم هگيد تعاس مين ارهز و نيدار -.

متفگ صرح واب متشاذگ مشوگ يور ور متسد :

هچ؟ نم هب نايم هك نايم ؟ ينزيم داد مشوگ وت ارچ -

مدب طاالع متساوخيم -.

هدركن .-المز

نك يبوخ و .-ايب

متشادرب زيم يور دبس يوت زا زوم ،هي مدركيم ضوع ور اه هكبش هك روطنومه و متفگ " شيا ".

ِنورگ روخن زوم -.

مديم مدوخ ور شلوپ -.

ِجل نم اب اعقاو .نيا تسشن مرانك و تشادرب بيس هي شدوخ .

و مديشك يدنلب نيه . داديم نوشن يرس رب كاخ ياه مليف نوا زا هك هكبش هي هب مديسر هك مدنوخرچ ور اه هكبش ردقنا

متفگ يبصع و متشادرب ور متسد درك. شوماخ ور نويزولت و هدنخ ريز دز يقپ ايدرب . متشاذگ مامشچ يولج وماتسد :



هشيم نورگ كاوسم دنخن -.

تفگ دزيم جوم شوت هدنخ هك ييادص :اب

؟ يدش تبثم هچب ردقنا يِك .وت دايم مدب يليخ رادنرب ور اه گرزب نامام زاف ادخوروت -

هدب قح مهب -.

مديمن -.

منهج .-هب

هك هرادن لقع ، هشاب هدادن هراجا ور هنوخ باال مدركيم كش متشاد مك .مك دنوم تكرح يب هيناث دنچ !

؟ دايمن ينتخوس يوب ، هثدحم مگيم -

تخوس كيك مدز: داد و مديبوك مرس يور مكحم متسد ...اب

~•~•بردیا

؟ هراذيم دصيس ور يرف هجرد يرشب مودك هخآ . هيتفلچ واپ تسد اعقاو رتخد نيا

تفگ تينابصع .اب تخادنا ييوش فرظ كنيس يوت و تشادرب ور دوب هدش هلا غزج هك يكيك :

هدب دامپ . تخوس متسد .-خآ

تفگ هيرگ هكاب مدادن لحم :

هدب دامپ ايب هنكيم مَرَو هراد متسد -.

تفگ و ديشك متسد زا هناراكبلط . متفرگ شتمس وهب متشادرب اهوراد يوشك يوت زا ور دامپ :

يداد ريد هك يسرم -.

مدب دامپ مرادن هفيظو ،نم يدنوزوس ور تتسد و كيك لگسا يوت -.

؟ يراد نومهم مسر هنيا ، هنكن درد تتسد -

اين يام هنوخ هگيد يتحاران .هگا متسين دلب ور شمسر .-نم

مدنوم يمن اجنيا مه هظحل هي دوبن منامام رطاخ هب هگا مسق وت نوج .-هب

راذب هيام تدوخ نوج .-زا

حاال بخ -.

متفگ و متخادنا هثدحم عضو رسو هب يهاگن . ندوب ارهز و نيدار . مدرك زاب ور ورد متفر عيرس دشو دنلب گنز يادص :



؟ يرب هار نيدار يولج ياوخيم سابل نيا -اب

هچ؟ وت هب -هرآ

نك ضوع ور تسابل ورب عيرس -.

؟ يدش يتريغ -

يرادن لقع هك تدوخ ، مگيم تدوخ رطاخ .-هن.هب

وت لثم اقیقد -.

متشاذن نم يلو هرب رد دركيم يعس شمه . مديشك قاتا تمس و متفرگ ور شوزاب .

نيياپ وايب شوپب يباسح و تسرد سابل .-هي

هنوخ دراو دنخبل اب قوشعم اتود و مدرك زاب ور يلصا .رد نيياپ متفر و متسب ور قاتا رد مدب ندز فرح ي هزاجا هكنيا نودب

ندش .

نيدموا شوخ .-سالم

تفگ بجعت اب ارهز :

؟ تساجك هثدحم سپ -سالم

دايم .-االن

مشچ . نداد اهمل لبم يور و ندرك ولو هشوگ هي ور نوشاه سابل ، هشاب نوشدوخ ي هنوخ اجنيا هك يروط ارهز و نيدار

متفگ و مدنوخرچ هقدح يوت وماه :

تسين يتحار لبم ، دينيشب مدآ لثم -.

تفگ يرايب رد صرح دنخبل اب نيدار :

ميتحار .-ام

هسريم نوشدوخ هب شررض ندب، ماجنا ناوخيم يراك ره راذب ؟ مروخيم صرح ردقنا نم هك نراد يشزرا هچ .انيا

هديم شلوط ردقچ هنك ضوع سابل هي تفر . مدنوم هثدحم رظتنم و متسشن لبم يور .

مدموا -سالمنم هثدحم .

هنكن جل نم هكاب مرايب تسدب ور شلد دياب . تشادرب لا قترپ وهي تسشن نم رانك و دموا . ميداد ور شم سال باوج .

يربيم ور تتسد نم .-هدب

تفگ و درك نم هب يهاگن :

؟ مربب ور متسد هك يفيسرازوي هگم -



درك دروخ ور مرورغ شومچ ي هرتخد . مدزن فرح هگيد مرورغ ندش دروخ رطاخ هب ونم هدنخ ريز ندز ارهز و نيدار .

تفگ هدنخ اب نيدار :

ديراديمن رب هگيدمه لچك رس زا تسد اتود امش -.

تفگ دزو يحيلم دنخبل هثدحم :

مينزيم ريت وراب هگيدمه هياس زور ،هي ميروج مه اب زور هي ايدرب .-نمو

ِنوت  ينمشد ِرود رود عفال سپ -.

تفگ شدنخ هدنوم ابهت ارهز :

يدرك عياضش بوخ يليخ هثدحم يلو -.

هگيد مينيا .-ام

متفگ يدج تلا دش.ابح تشم متسد :

؟ دينكيم سب -

نديسرت و ندروخ اج مينابصع و يدج نحل زا نوشات هس .ره

تفگ و تشاذگ زيم يور ور شيشوگ ارهز :

؟ ديرادن ندروخ هساو يا هگيد زيچ هويم زج -هب

متفگ و مداد نوكت يفنم هنوشن هب ور مرس :

درك هلاش غزج هثدحم يلو ميتشاد كيك -.

دنوزوس ور رتسوت هنك، تسُت نون دموا راب هنك؟هي يزپشآ يتشاذگ ارچ -.

تفگ و تخادنا ارهز هب يهاگن صرح اب هثدحم :

تتاجن اه ناشن شتآ هك يتخادنا هار يا يزوس شيتآ ،هي يدرك خرس ينيمز بيس يدموا ؟ يدرك شومارف ور شيپ هتفه -

نداد .

تفگ و درك يتسد شيپ نيدار هك هدب ور هثدحم باوج تساوخيم ارهز :

ديريگب داي يزپشآ ديرب لوا ، دينك نوريب نوترس زا ور جاودزا ركف دياب اتود امش -.

مدرك ليمكت ور نيدار فرح :

هريگيمن ور امش يرسپ چيه ، تيعضو نيا .-اب

تفگ رمك هب تسد ارهز :

داوخب نوش لد مه يليخ -.



هنك يزپشآ هنوتن متشادن راظتنا ال صا ارهز زا يلو هرآ هثدحم .زا

ميشب يبصع هرابود هثدحم نمو دش ثعاب ارهز فرح :

؟ ينكيم راكيچ ايدرب ي هنوخ يتفگن يتسار - ارهز

داد باوج درسنوخ هثدحم :

منيبب ور نوش هداوناخ مدموا ونم ِميياد هنوخ اجنيا -.

دنتفگ نامزمه ودره دشو يكبلن ي هزادنا نوشاه مشچ نيدار و ارهز :

؟ ديراد يليماف تبسن مه اب اتود امش -

نم يياد رسپ هشيم ايدرب ، هگيد .-هرآ

؟ يدموين هاگشناد حبص ارچ . هشاب -

متفگ و مديشك يقيمع سفن هدب. ور شباوج ينعي هك اه هاگن نوا ،زا تخادنا نم هب يهاگن هثدحم :

ديباوخ هدزاي ات يبطق سرخ و دروخن گنز .-آالمرش

دش يزاب يشوگ لوغشم و داد نوكت يرس ارهز . هروخب صرح هك مدركن هاگن هثدحم هب دصق ...زا

~•~•بردیا

يباوخ يب رب تنعل مدز. م شلا هبب يمكحم تشم و متسشن تخت يور فاص !

شادرف هتبلا هربب شباوخ هكنيا ات دزيم لز نومسآ هب ردقنا و نكلا ب يوت تفريم درب يمن شباوخ هك عقوم ره ناراب

داد باوج مه نم ور دياش هرادن يررض هناقمحا راك ندرك ناحتما راب .هي تفرگيم يگدروخامرس .

ضغب يادص هك منك زاب ور رد متساوخيم دوب. هثدحم قاتا رد رانك اقيقد نكلا .ردب متفر نكلا ب تمس و مدش جراخ مقاتا زا

دزيم فرح رفن ابهي تشاد راگنا ، مدينش قاتا لخاد زا ور هثدحم دولآ :

و نيتشاذگ ماهنت امش هنك. تظفاحم مزا دوبن يسك ، هنكب ور شدوخ راك تساوخيم مامت يمحر يب اب ماسرآ ؟ دشيچ نيديد -

مرانك مرمع ي هظحل نيرخآ ات يداد لوق مهب هك يزور روطچ منك.اباب هيكت شهب هك تسين ايند نيا وت سكچيه هگيد ، نيتفر

زا ور هداوناخ نوا لك ماسرآ يلو دوب بوخ يياد هتبلا ؟ يدرپس تردارب تسد هب ور نم ارچ نامام ؟ تفر تداي ور ينومب

؟ نيتفر ارچ مرادن ايند نيا وت ور يسك نم ،اباب نامام . تخادنا ممشچ

مدوب هدز شهب هك يياه فرح مامت يلو مدوب تسم بش نوا . متتشپ ،نم يتسين اهنت وت مگب و منك زاب ور رد تساوخيم ملد

تسم نوچ هنكيم ركف نوا يلو . ميشن قشاع تقوچيه ايب متفگ شهب همداي ، ميشاب قيفر ايب متفگ شهب همداي ، همداي ور

مدرك شومارف ور ماه فرح ي همه مدوب .

مدرك زيت ور ماه شوگ و ندز فرح هب درك عورش هرابود :

نم دوب هتفگ بقال هكنيا اب متسين تحار ال .صا منومب اهنت هنوخ هي وت شاهاب ور بش لك دياب بشما ، هرادن متسود مه ايدرب -

دشيم مه مقيفر هگا دنچره . هدرك شومارف ور شافرح واالن دوب تسم بش نوا هيچ؟ دينوديم يلو . نودب تدوخ قيفر ور



ماهنت رتخد هي .نم دشيم لوغشم هچبش نزو واب دركيم جاودزا هرخ ،بال هشاب يبوخ هاگ هيكت تسنوتيمن ...

ترپ تخت يور ور مدوخ . متسب ور ورد متفر مقاتا تمس تعرس .اب مدب شوگ ور شافرح ي همادا و منومب متسنوتن هگيد

مباوخب هدش روط ره مدرك يعس و مدرك .

دش.اب قاتا دراو هثدحم دشو زاب قاتا رد هك مباوخب متساوخيم و ندش مرگ ماه مشچ مك مك هك دوب هتشذگ ردقچ منوديمن

تفگ هك متخادنا شهب يهاگن بجعت :

مباوخيم وت شيپ بشما -.

ارچ؟ -

مسرتيم يكيرات زا نوچ -.

؟ هدش عفلا هثدحم نورد كدوك هنكن منكيم كش مراد

؟ يديباوخيم تقاتا وت اهنت اه بش يروجچ سپ -

هن اجنيا يلو مدوب هدرك تداع و دوب نومدوخ ي هنوخ اجنوا -.

باوخب تدوخ قاتا وت هچ؟ورب نم هب بخ -.

مريمن .-هن

تخادنا شدوخ يور و ديشك متسد زا ور نم يوتپ و تخادنا تخت يور ور شدوخ ييور .ابرپ

باوخب تدوخ قاتا يوت ورب مگيم -.

هگيد نكن تيذا ايدرب .-هع

ور مرحمان رسپ ابهي هشاب يضار هثدحم مدركيمن ور شركف تقوچيه . هرادن يا هدياف چيه نم تفلا خم و ِيضار شدوخ

منك هدافتسا وس يسك دامتعا زا هك متسين يمدآ ونم هدرك دامتعا مهب امتح اه، متسين فرحنم نم هتبلا . هباوخب تخت .هي

رايب رادرب ور تدوخ يوتپ ربب فيرشت افطل -.

ورب تدوخ -.

متشگرب مقاتا هب هرابود و متشادرب ور شوتپ و متفر شقاتا تمس و مدش دنلب دز. فرح هشيمن ال صا هرتخد نيا .اب

هدب ور نم يوتپ نك فطل طقف وتپ زا منيا .-ايب

تفگ و متمس درك ترپ ور :وتپ

ِيا هفحت هچ راگنا اباب ريگب -.

(هي هروخب شهب متسد متساوخيمن . نينچمه منم ، تفرگ هلصاف مزا تسنوتيم هك يياج ات نوا و مديشك زارد تخت يور

ملر تنك باوخ يوت ،نم تشاد قرف حبص ( يدوب هدرك شلغب مكحم زورما نيمه راگنا هن راگنا هروخن شهب متسد يگيم يروج

دوب هرفن ود تخت دوب نيا ميدروآ هك يسناش اهنت . منزب دگل شهب هنكمم و تسين مدوخ تسد ...



~•~•محدثه

تفگ و ديشك يقيمع سفن . مدرك زاب ور مامشچ منوش ياه ندروخ نوكت و ايدرب نارگن يادص :اب

يراد هاگشناد وش رضاح وشاپ . يشيمن راديب هگيد مدرك ركف . يدرك زاب ور تاه مشچ بجع .-هچ

متفگ دولآ باوخ يادص :اب

مباوخب راذب نك ملو -.

ِمين و تشه ؟االن يرادن هُنكالس تعاس هگم -.

مدش دنلب و ديرپ مرس زا باوخ شفرح نيا .اب

؟ ِمين و تشه تعاس اعقاو -

ور متروص و متفر سيورس تمس و مدش جراخ قاتا زا تعرس هدش.اب ريد هلب مديد هك درك قاتا يراويد تعاس هب هراشا

مرب هنوخ زا متساوخيم و متشادرب هلوكمور . مديشك ماه بل هب ور بل قرب و مديشوپ ور ماه سابل . مدموا نوريب و متسش

مدينش مرس تشپ زا ور ايدرب يادص هك نوريب :

ينكيم فعض ورب، دعب و روخب ور نيا .-ايب

اه ميدش ريسا اباب .يا مرادن نيشام داتفا مداي هك مرب متساوخيم مزاب . مدروخ عيرس و متفرگ شتسد زا ور همقل و متشگرب .

؟ هاگشناد مرب يدب ور تنيشام هشيم ايدرب -

هشيمن .-هن

متفگ و مدرك يحيلم مخا :

ارچ؟ -

مرادن دامتعا وت يگدننار هب نم نوچ -.

مرب هدب ور چيوس هدش، مريد يليخ تسين اه فرح نيا تقو .-االن

منكيم هايس ور تراگزور هتفيب منيشام يور طخ هي هگا يلو مديم هشاب -.

هدب ور چيوس شابن نارگن -.

مدش جراخ هنوخ وزا مدرك يظفاحادخ . شمتفرگ اوه ور هك متمس درك ترپ ور چيوس .

………………………………………



مدش هتسخ اعقاو و متشاد هساتكالس زورما . ميدزيم مدق نيشام تمس و ميدوب ندز فرح لوغشم ارهز و انمت .اب

ور مدوخ ي هحتاف مديد هك يا هنحص واب مداد قوس ادص تمس هب ور مهاگن مهب، نيشام اتود دروخرب كانتشحو يادص اب

مدنوخ .

هدننار دش. نوغاد كال نيشام يولج و درك دروخرب ايدرب نيشام هب شنيشام هك تفريم بقع هدند تشاد يبآ ناسين هي

متفر ولج تينابصع .اب دركيم كچ ور اه نيشام ينارگن دشواب هدايپ شنيشام ،زا دشيم شلا س هاجنپ لهچ ابيرقت هك ناسين

متفگ :و

هدنگ نيا هب نيشام . يدرك نوغاد يدز ور متسود نيشام نيبب . نتشاذن نيشام وت روكد ناونع هب ور لغب هنيآ ، مرتحم ياقآ -

يچ ور متسود باوج ؟االننم هتفين قافتا نيا ات ينكيمن زاب ور تاه مشچ يگدننار عقوم ؟ارچ يروك هنكن ؟ ينيبيمن ور يگ

يناسين هي مگب ؟ مدب ...

ايدرب هب دياب نم يلو درك يهاوخ رذع يليخ هدرَم . منزب ور مفرح ي همادا متسنوتن هك تشاذگ منهد يور ور شتسد ارهز

مدرك تنايخ شتناما هب ؟نم متفگيم يچ .

هب هقي شاهاب متساوخيم و مدش رو هلمح شتمس ، هرتشيب نم زا يليخ شروز و هدرم نوا و مرتخد نم هك نيا هب هجوت يب

منتفرگ ارهز و انمت هك مشب هقي .

منك مدآ ور نوا دياب نم دينك ملو -.

تفگ تينابصع اب هدرم :

مهفب ور تنهد فرح مناخ يوه -.

تفگ مشوگ رد ارهز :

هشيمن لح يزيچ اوعد اب يلو يشاب يبصع هك يراد قح -.

ياه فرح وراب نم درك يعس و تفرگ ور متسد ارهز . هشب مك متينابصع زا يزيچان هزادنا لقادح هك مديشك يقيمع سفن

تفر هدرم هرخ دزوبال فرح هدرم اب انمت هنك. لوغشم دوب، تبثم رناژي شدوخ لوق هب هك شفرخزم .

منك؟ راكيچ ور نيشام نيا .االن وگن ترپ و ترچ ارهز - هثدحم

يراكفاص ميرب دياب - ارهز .

هتشذگ يراكفاص زا شراك منيبيم نم هك يزيچ -نيا انمت .

هنكيم هايس ور مراگزور هتفيب شنيشام يور طخ هي هگا تفگ ايدرب ؟ مينك يطلغ هچ حاال ياو - هثدحم .

دايب منزب گنز ماباب هب نك ربص . ِكيناكم نم ياباب تسود - ارهز .

و ندموا دوب كيناكم هك شتسود اب شاباب دعب تعاس درك.مين فيرعت ور هيضق ولك تفرگ سامت شاباب واب تفر ارهز

تفگ ارهز ياباب تسود . ندرك كچ ور نيشام :

هراد جرخ نموت نويلم تسيب لقادح هشب ريمعت هگا نيشام .-نيا

؟ نموت نويلم تسيب : متفگ داد اب



هشب رتشيب يليخ منك ،ركف نويلم تسيب لقادح -.

ات مباسح وت هزيرب لوپ مگب اباب هب منوتيم .اهآ مرادن مباسح وت لوپ رتشيب نويلم منك؟نمكالهد يطلغ هچ ادخاالن ياو

منك تخادرپ ور نيا هنيزه .

يشوگ يوت دوب شمارآ زا راشرس هك شمرگ و نوبرهم يادص قوب اتدنچ دعب هك مدز گنز اباب وهب متشادرب ور ميشوگ

ديچيپ :

؟ مرتخد مناج -

دموا ناسين هي ينعي ..نم هزيچ هك مگب متساوخيم ؟مما نيبوخ اباب .-سالم

هداتفا يقافتا هچ منيبب هدب حيضوت شمارآ واب شكب قيمع سفن ؟هي يراد سرتسا ارچ مزيزع شاب مورآ -.

تفگ و درك ركف يمك .اباب مدرك فيرعت ور هيضق ولك مديشك يقيمع سفن :

هراد طرش هي يلو مزيريم تباسح هب هگيد هقيقد هد ورات لوپ .-نم

لوبق هشاب يچره -.

هشيم ينابصع رتشيب يگب غورد هگا شاب نئمطم ، يگب ايدرب هب ور شتسار دياب -.

مشچ -.

شاب تدوخ بقارم منكيم زيراو تباسح هب ور لوپ سپ،نم بخ -.

مديسرپ و متفر نيشام تمس . مدرك يظفاحادخ و مدرك ركشت شزا :

؟ هشب لوا زور لثم ات هشكيم لوط ردقچ -

هشكيم لوط بش .-ات

نونمم ناهآ -.

مگب ايدرب هب ور يچ همه هشتقو االن منك ركف بخ . هدرك زيراو ور لوپ اباب مديد هك دموا ميشوگ گنيد يادص .

يشوگ يوت ش هنودرم مبو يادص قوب اتدنچ دعب هك مدز سامت ي همكد يور و مدرك اديپ ور ايدرب ي هرامش منيبطاخم يوت

ديچيپ :

؟ هثدحم هدشيچ -

؟ هدشيچ يسرپيم هك هداتفا يصاخ قافتا هگم -سالم.

؟ هدشيچ منيبب وگب ،حاال هداتفا يقافتا هي ينعي دوب يلدم نيا تادص هك عقوم ره هدرك تباث هبرجت -

يشن ينابصع هدب لوق -.

؟ يدروآ منيشام رس -هچباليي



شاه سفن يبصع يادص طقف . مدرك فيرعت ور ارجام ولك ايرد هب مدز ور .لد تفر نيشام تمس شنهذ عيرس هچ هوا

تسكشيم ور توكس .

يا؟ هدنز ايدرب -

هنوخ االنايب نيمه -.

دموا متمس هب ينارگن اب ارهز . داتفا نيمز يور و دروخ زيل متسد زا يشوگ درك. عطق ور سامت و تفگ ور .نيا

؟ تفگ يچ -

هنوخ مرب االن نيمه تفگ -.

هرادن تاهاب يراك ال صا يلو هنكيم يروطنيا هشيم يبصع عقوم ره ايدرب دوب هتفگ بقال نيدار ، شابن نارگن -.

وك؟ انمت يتسار . هونشب تنهد زا ادخ -

هنوخ هرب عيرس تفگ دز گنز شنامام -.

ناهآ -.

هنوخ مرب دياب منك ركف ...

هثدحم •~•~

ينيبيم ور تراك هجيتن ؟حاال ينزيم داد نم رس ناخ ايدرب مدز. مراكفا هب يدنخبل و متشادرب ور مشيارآ فیک !

شقاتا رد مورآ . متشادرب مدق ايدرب قاتا تمس نيچرواپ نيچرواپ . ندوب باوخ همه و دوب كيرات هنوخ ، مدرك زاب ور مقاتا رد

دوب هديباوخ يبطق سرخ لثم ، مدرك زاب .ور

نزب ور هدرپ منك؟( يلمع ور هشقن يروجچ يكيرات نيا وت ،نم هگنليم راك ياج هي يلو س هشقن ندرك لمع تقو بخاالن

تركفتم زغم هب تنسحا ( دايب رون مكي نوريب زا رانك !

مومت مراك يتقو . شندرك شيارآ هب مدرك عورش و متسشن ايدرب تخت يور . منيبب متسنوتيم رتهب وحاال مدز رانك ور هدرپ

ناراب هيبش ابيرقت ، ورغرغ هتبلا و لگشوخ رتخد ؟هي دشيم يچ دوب رتخد هگا ايدرب . مدرك مدوخ راكهاش هب يهاگن .دش

ايدرب •~•~

متفگ و مدرك لغب ور وليم :

دوب هدش شگنت تارب ،ملد وليم .-سالم

متفگ و متخادنا دمم هب يهاگن :



يدرك يرادهگن شزا هك يسرم -.

تفگ " منكيم شهاوخ دزو" يدنخبل .

ظفادخ ، نوسرب سالم يمارگ ي هداوناخ منك.هب تمحز عفر هگيد نم بخ -.

متسشن نومرف تشپ مه مدوخ و متشاذگ نيشام يولج يلدنص يور ور وليم . ميدرك يظفاحادخ و داد نوكت يرس .

؟ مينك تيذا ور رفن هي ميرب يا هياپ بوخ رتخد بخ -

دوجوم نيرت رادافو زا يكي وليم . مديشك شرس يور راو شزاون ور متسد داد. نوكت رس دنت ودنت دروآ نوريب ور شنوبز

هك يراك نوا اب بشيد يلو . هسرتيم گس زا هثدحم نوچ دمم تسد شمدوب هدرپس زور دنچ .نيا مديد حاتاال هك ِيا هدنز

باوخ وت ور نم ات يتفيب ندرك طلغ هب هرارق ، مناخ هثدحم بخ . هريگب ماقتنا شزا هنوخ مربب ور وليم متفرگ ميمصت درك

ينكن شيارآ .

يلدنص يور هثدحم . ميدش هدايپ و مدرك لغب ور وليم و مدرك كراپ گنيكراپ يوت ور نيشام و ميديسر تعاس مين زا دعب

هشيمن نيا زا رتهب دوب. ش هوزج وت شرس و دوب هتسشن !

؟ يگب يزيچ شهب ياوخيمن درك. تيذا ور نم بشيد نوا ؟ ينيبيم ور هرتخد نوا وليم -

رارف دشو دنلب و ديشك يشفنبارف غيج ، داتفا ملگشوخ گس هب شمشچ هك هثدحم . ديود هثدحم تمس و درك سراپ وليم

مدوب نوش ندرك اشامت لوغشم هنيس هب تسد و مدز يناطيش دنخبل درك. .

ندش زاب دشاب نامزمه نيمز يور شنداتفا و يلدنص هب هثدحم ياپ ندرك .ريگ نديود راب تسيب ور طايح ،لك مريگب روتكاف

ايليا طسوت طايح .رد

متفگ و متفر هثدحم تمس . هرادرب تسد مدرك هراشا وليم وهب مدز توس :

؟ دوب روطچ ود هقباسم -

نك رود مزا ور نوويح نوا نمض .رد مدرميم متشاد ، ترس وت كاخ -.

تفگ و داسياو مرانك ايليا :

؟ هنوتربخ دايم،هچ رت فرط نوا هچوك اتدص ات نوتادص -

تشاديمن رب مرس زا تسد شگس . وگب تشاداد نوا .-هب

ينكن شيارآ ور نم يشاب دوب،اتوت تقح هيبنت .-نيا

مدرك تشيارآ منم يدز داد مرس .-وت

؟ منزن داد ترس يتشاد راظتنا دعب يدرك نوغاد ور منيشام يدز -

ينزب داد مرس يتشادن قح يطيارش چيه تحت وت امود مدركن نوغاد .-واالنم

تفگ دزو داد ايليا :

مديم شوگ قمحا اتود ثحب هب مراد مداسياو اجنيا . هگيد هسب -.



ديسرپ ينارگن اب ايليا درك. عمج ور شتروص هثدحم عفدي :

؟ دشيچ -

داد باوج سول و دولآ ضغب نحل اب هثدحم :

دايب هكنيا ياج دش.االنهب نوغاد ماپ چم و مدش نيمز شخپ شگس رطاخ .هب هرادن روعش دوخن ي هزادنا تشاداد -نيا

هديم سپ باوج هراد هنك نامسناپ ور ممخز و هنك يهاوخ رذع .

منكيم نامسناپ تساو مدوخ نكاالن ربص . تشادن روعش مشلوا زا نوا -.

ينوج ايليا يسرم -.

انوا يچ هب نم .هن يدوسح لثم يسح ؟هي منوج هب هداتفا هروخ لثم هك هيچ سح .نيا متشاذگ ماه شوگ يور ور ماتسد

س هرخسم ساسحا منك؟هي يدوسح .

هثدحم •~•~

درد روجدب ماپ .چم يضوع هكيترم ، هشب شيدوسح ايدرب هك منزيم فرح سول دصق .زا هدشن مومت نم يريگ ماقتنا زونه

هنكيم .

ايليا هب ندش كيدزن ،اب مديمهف ناهآ منك؟ راكيچ ايدرب ندرك تيذا يارب بخ . مدرك ركشت ايليا دشوزا مومت ماپ نامسناپ

يداتفا رد يسك ابدب ولوچوك رسپ . مدب صرح ور ايدرب منوتيم .

متتفرگ ايليا هك مدشيم نيمز شخپ متشاد . مداد تسد زا ور ملداعت و ديشك ريت ممخز هك مرب هار متساوخيم و مدش دنلب .

بوخ رتخد شاب بظاوم -.

مزيزع امتح -.

هشلوا هزات نيا منوج ايدرب هدز. لز ام هب مخا واب هدش تشم شتسد مديد هك مدرك ايدرب هب يهاگن .

متفگ و مدرك سول ور مادص هرابود :

؟ مرب هار ينك مكمك مقاتا رد يولج ات هشيم ، هتخس ملداعت لر تنك و هنكيم درد ماپ نم نوج ايليا -

متسين ور رپ المه صا نك،نم ملغب هنيا مروظنم ديمهف شدوخ .

يارب ، ميتفر قاتا تمس و مدرك هقلح شندرگ رود ور ماتسد درك. مدنلب و تخادنا موناز ريز ور شتسد و داد نوكت يرس

دوش هچ هب دوب.هب هدش رت ظيلغ شمخا ، مدرك هاگن ايدرب هب راب نيرخآ !

صرح ور ايدرب منوتب هكنيا يارب لقادح ، مرادن يا هراچ يلو منك؟ يزاب ايليا تاساسحا اب ؟ارچ مدش سنجدب ردقنا يِك نم

مراد جايتحا ايليا هب مدب ...



~•~•محدثه

و وگن هك ندركيم هباپ يرش هي هنرگو نتشادن ربخ هيضق نيا زا ايليا و ايدرب . دايب راگتساوخ ناراب هساو دوب رارق بشما

رسپ ، ناراب ي هتفگ خهلاهش.هب رسپ ، ناراب بشما راگتساوخ هدب. در باوج هرارق و هنك جاودزا داوخيمن ناراب هتبلا . سرپن

هراد نزب تسد و تسه يا يبصع .

مدز .رد متفر ناراب قاتا تمس و مدش جراخ قاتا دوب.زا ليمكت يچ همه ، متخادنا مدوخ هب يهاگن هنيآ وت زا راب نيرخآ يارب

وت :ايب تفگ .و

متفگ بجعت .اب متسشن ناراب تخت يور و مدرك زاب ور :رد

؟ ينك شدر ياوخيمن هگم ؟ يدرك لگشوخ ردقنا ارچ -

رسپ اب دركن لوبق دش فيح دوب، هام يليخ رتخد نيا نگب نوشدوخ واب نروخب سوسفا ماوخيم ، متشز ننك ركف ماوخيمن -

هنك جاودزا نوم .

يلگشوخ مه شيارآ نودب !-وت

ماباب ، ميضاران مدوخ همك، منس نم؟ يراگتساوخ نايب ناوخيم ارچ انيا ممهفيمن نم يخوش زا ادج . ننيبيم لگشوخ تامشچ -

نايب ناوخيم مزاب يلو ميداد ور نوش باوج ينفلت يتح نا. يضاران مه ماه ردارب امتح ، يضاران منامام ، يضاران .

ننوش ءزج مه ،انيا نبسچيم هيقب هب هنك لثم امدآ يضعب -.

مقفاوم تاهاب -.

تفگ يگچاپتسد اب ناراب هك دش دنلب فا فا گنز يادص :

نايب دوز ردقنا دوبن رارق -.

لبم يور و مدرك .سالم متفر يياريذپ تمس و مدرك ماپ ممه يشرف .ور مديشوپ ور وشملا متفر مقاتا تمس عيرس

متسد ياه تشگنا اب يزاب لوغشم ونم ندش ندز فرح لوغشم اه رتگرزب . متسشن .

مدرك دنلب ور مرس دوب گنراگنر شاهوم هك يرتخد يادص :اب

؟ يركف وت ارچ -

نديمن هار نوش ثحب وت ور ام هك اه رتگرزب . هتفر رس ملصوح -.

تفگ و ديدنخ :

.ووت؟ متسه ناراب ي خهلا رتخد ، ساراس نم مسا -

ملگ متخبشوخ . متسه ناراب ي همع رتخد ، هثدحم مه .-نم

مشيم بوسحم مه ايدرب ي هدنيآ رسمه نم هتبلا . مزيزع نينچمه -.

متفگ درگ ياه مشچ :اب

؟ هراد جاودزا دصق ايدرب هگم -



يراگتساوخ هساو ام هنوخ نيايم امش دعب يرس هللا شنا ؟ يتسنوديمن هگم .-هرآ

هللا شنا : متفگ و مدز يخلت دنخبل .

شاهوم هك نوميم نيا دشاب يضار يروجچ سپ يرارف جاودزا زا هك ايدرب ؟ تفگيم يچ رتخد ،نيا مدوب هتفشآ نورد زا

هسرب تداد هب ادخ هنرگو تسين روطنيا هك يگب دياب ، ايدرب هنك؟هن جاودزا شتروص هب هديلا م شيارآ وليك وود ِگنر تفه .

تسود اب بش هفصن ات دوب رارق ؟انوا ندموا ايليا و ايدرب هنكن ؟ دوب رد تشپ .يك مدموا نوريب ركف زا فا فا يادص اب

نشاب نوريب نوشاه .

تفگ دوب، ايدرب ي خهلا منك ركف هك يلا سنايم :نز

؟ ديدوب يسك رظتنم -

داد:هن باوج يياد .نز

درك زاب ور دشورد دنلب ناراب .

؟ مرتخد دوب رد تشپ -يك

ايليا و ايدرب -.

هك يتخانش .اب منيبن همدص تقو هي هك مشاب بسانم ياج ركف هب دياب طقف .االن هشب يرپس اوعد اب هرارق بشما هوا هوا

هنكيم هباپ نافوط ِناراب يراگتساوخ همهفب ،هگا مراد ايدرب زا .نم

ربخ يب نوش يخهلا هداوناخ ارچ هك ندرك بجعت شلوا . ندش هنوخ دراو ايليا هارمه ايدرب و درك زاب مه يلصا رد ناراب

ديسرپ مورآ يادص واب دموا متمس هب ايليا . روطنيمه مه ايليا درك، سالم دنلب دزو يكروز دنخبل ايدرب . ندموا :

؟ ننكيم راكيچ اجنيا -انيا

ننكيم يراگتساوخ ناراب زا نراد -.

تفگ دنلب يادص اب ايدرب :

وگب هگيد راب ؟هي يتفگ يچ -.

ِزيت شاه شوگ اعقاو ؟ دينش يروجچ نيا مدز فرح مورآ يليخ هك .نم

ننكيم يراگتساوخ ناراب زا نراد نوش هداوناخ و ناج .-خهلا

منك ركف بخ . هشب رجفنم تينابصع زا دوب نكمم نآ .ره ندش تشم شاه تسد و زمرق تينابصع تدش يبآشزا يامشچ

هسريم ارف هراد رارف تقو مك .مك

ديزرل هنوخ ياه هشيش دزو داد دنلب يادص اب ايدرب :

دينك رارف و ديرادرب ور نوت نوج االن نيمه ؟ دينك يراگتساوخ ناراب زا هك هداد هزاجا امش هب .-يك

تفگ تينابصع دشواب دنلب ايدرب ي خهلا رهوش :



ام هساو ينوتيمن وت نينچمه . هنكب فيلكت نييعت شساو هرادن قح ناراب ردام و ردپ زج سكچيه ؟ يشكيمن تلا جخ -وت

ينك فيلكت نييعت .

مرهاوخ كت يراگتساوخ دايب ينوويح مدآ نيچمه مراذب هديمن هزاجا متريغ -.

تفگ مخا .اب دروآ دورف ايدرب تروص يور و درك دنلب ور شتسد دشو دنلب يياد :

نك تبحص تسرد ترتگرزب .-اب

دش دروخ شرورغ هراچيب ، تخوس شساو ملد هدرك هك يياراك دوجو .اب تفر وباال داد نوكت فسات يانعم هب يرس ايدرب .

تفگ دنلب اتبسن يادص اب ايليا :

يتسه يضار وت ناراب . ميسرپب ور شدوخ رظن نيايب ال هنك.صا جاودزا نس نيا وت مرهاوخ داوخيمن ملد مشاداد لثم منم -

؟ ينك جاودزا تلا خ رسپ هكاب

مرادن جاودزا دصق نم داد:هن! باوج دنلب يادص واب درك دنلب ور شرس ناراب .

يلدنص يور مديد و مدرك زاب ور ايدرب قاتا .رد متفر باال هقبط تمس و منك لمحت ور هيقب شنكاو متسنوتن نيا زا رتشيب

تفگ دشو بلج نم شهب هجوت . هركف ووت هتسشن :

؟ ينزب رد دورو زا لبق ندادن داي تهب تاباب -هنن

متفگ و متسشن تخت يور شفرح هب هجوت :يب

نكن تحاران يليس نوا رطاخ هب ور تدوخ نمض داد.رد در باوج ناراب -.

مهب ميگدنز وت راب نيلوا يارب ماباب بشما . مدركيم شروبجم مدوخ دوبن يضار رگا يتح داديم در باوج مه دياب ناراب -

؟ مگيم يچ يمهفيم دز، يليس

مرادن منومه ،نم هنزب يليس تهب هك يراد ردپ هي نك ركش ور ادخ .ورب يشاب مورآ ماوخيم تزا يلو منكيم تكرد -.

تفگ دزو شاهوم هب يگنچ :

؟ دايب راگتساوخ ناراب هساو هرارق هك يتسنوديم .وت يگب ور شتسار هك ماوخيم تزا طقف مسرپيم لا وس -هي

.-هرآ

؟ يتفگن نم هب ارچ سپ -

مگن يزيچ هك دوب صالحت .-هب

مشب عناق هك هدب يباوج .هي تسين يقطنم تباوج -.

راك نيا اب يتشاد راظتنا . يدرك مه يراك كتك ميتشاد دروم يتح . ينكيم هباپ رش شمه و ِگس لثم خاالتق هنيا شليلد -

يشاب هدش عناق منك ؟ركف مگب تهب ور هيضق تاه .



؟ ميبصع نم ينكيم ركف اعقاو -

منئمطم ، منكيمن ركف -.

اب شاه سفن هك دش كيدزن ردقنا . متدنوبسچ راويد هب مكحم و ديشك ور متسد هك مرب رد تمس متساوخيم و مدش دنلب

دركيم دروخرب متروص .

يديدن ور نم يبصع خاالق نوا زونه .-وت

نك تياعر ور يسااليم هلصاف و بقع ورب .حاالمه شاب ريذپ داقتنا مشدعب . يشيم يچ يشب يبصع ، ينيا يتسين يبصع -.

ما يلماك مدآ مدوخ رظن وزا متسين ريذپ داقتنا .-نم

يتسه يا يضار دوخ زا مدآ يليخ -.

راويد هب بوكب ور ترس يتحاران هگا ميضار دوخ زا نم .-هرآ

بقع .-ورب

ماوخيمن -.

شدايرف هك شساسح ياج هب مدز مكحم هس. ود ،كي زكرمت مكي . مدرك دنلب ور متسار ياپ يوناز . بقع هرب داوخيمن اعقاو نيا

بقع ورب مگيم يتقو دنفسوگ ي هرسپ . متفر نيياپ هقبط تمس و مدش جراخ شقاتا زا عيرس . تفر بقع بقع دشو دنلب

هشيم نيمه يريمن .

دوب هتفرگ شسفن هرابود . داتفا ناراب هب ممشچ . ندركيم اوعد يياروج هن،هي ندرك ثحب ، ندوب ندرك ثحب لوغشم اهرتگرزب

تفگ هك متفر شتمس ود .اب دزيم سفن سفن :و

يرپسا ... رپسا ... سا .-ا...

؟ تساجك -

مقاتا تا... يوشك ك.. يوت -.

مايم دوز نومب اجنيمه -.

مدرك فقوت ايدرب يادص هكاب مرب نيياپ تمس متساوخيم . متشادرب وشك يوت زا ور يرپسا و متفر ناراب قاتا تمس ود :اب

ينيبيم ور تراك يازس -.

امتح : متفگ و مدز يدنخزوپ ...

هثدحم •~•~

مدش هريخ دوب، ارهز نمو ييامنهار و ييادتبا نارود تارطاخ روآ داي هك يا هرظنم وهب متشاذگ مفيك يوت ور مباتك .

متفگ و مدرك فاص ور مادص . مسرپب هدرك ريگرد ور منهذ هتقو يليخ هك يلا وس دياب دش، زيربل مربص هگيد :



؟ يدش قشاع يروجچ ،وت ارهز -

تفگ دزو يدنخبل ارهز :

؟ يراد داقتعا لوا هاگن وت قشع هب -وت

مقشع نيمه ينابرق مدوخ االنهن، يلو هرآ ينامز .-هي

مدب ور تلا وس باوج منوتيمن سپ -.

متشگيمرب روكنك ،زاكالس يتنعل فداصت نوا زا لبق هتفه هي تسرد ، شيپ سلا جنپ منك. فيرعت هرطاخ هي راذب -…

كب شلف >>

نامام . متشاد قوذ يليخ و مشلا ميرب دوب رارق دعب ي هتفه . مداتفا هار هنوخ تمس و مدرك ميظنت منوش يور هلوكمور

نشب نوم محازم ، مدوخ لوق وهب نايب ماش هرارق ش هداوناخ اب ماهرپ يياد تفگ دزو گنز حبص .

مدرك دنلب ور مرس دوب ندنوخ لوغشم هك يرسپ و راتيگ يادص :اب

مگنشق قشع "!

نك ادص ونم

يياجك وگب

ِسيخ تامشچ

متسب ومامشچ

منيبن ور وت

ديرابيم نوراب

متسنوت دياش

تدوبن نيا وت

مريمن وت يب

مريگب مورآ ، مريگب مورآ …"

متفگ و متفر شتمس :هب

مدرب تذل يليخ س هكرعم اعقاو تادص -.

شنز حلا هب شوخ ، ِباذج و لگشوخ اعقاو رسپ .نيا مدش شسيخ ياه مشچ و ابيز ي هرهچ هجوتم هك درك دنلب ور شرس .



تفگ شباذج و اريگ يادص نومه دزواب يخلت دنخبل :

يراد فطل يليخ نونمم -.

؟ يدنوخ يصاخ صخش هساو ور گنهآ نيا منودب مواكجنك يلو منك يلوضف ماوخيمن -

مدنوخ متشاد شتسود هك يرتخد هساو ياوخب ور شتسار -.

تسايند رتخد نيرت تخبشوخ اعطق رتخد نوا -.

درك يشكدوخ نم رطاخ هب شيپ هام .-هي

مگيم تيلست ، مفساتم -.

نونمم -.

يشاب قفوم هشيمه مراوديما مرب، دياب نم بخ -.

زا نوما ، شمتشادرب و مدش .مخ مديد نيمز يور زمرق ي هبعج هي هك مدوب هتفر ولجرتم ،هد متشادرب مدق هنوخ تمس عيرس

ام يواكجنك تسد .

دوب نتم هي شنيياپ و دوب هدش هتشون شور هرامش هي هك دوب ذغاك ،هي مدرك زاب ور هبعج :رد

لوغشم ور ونم اجنيمه ،ايب ينيبب ور نم يتساوخ هك عقوم وره نزب گنز مهب ادعب يتساوخ .هگا تسه ينم هرامش "نيا

مراوديما دوب. يگتخاس درك يشكدوخ هك يرتخد هيضق مدش، تقشاع لوا هاگن وت يلو هشن ترواب دياش . ينيبيم ندز راتيگ

دارآ . مراد تسود ). ينكشن ور ملد "(هك

تفگ ميونشب نومدوخ هك يروط مورآ دزو يكمشچ . مدش هجاوم باذج ي هرهچ نوا اب هرابود و متشگرب عيرس :

ولوچوك مناخ يدرك ملا حشوخ يليخ -…

كب شلف ناياپ >>

يحور ي هجنكش منكيم سح متفيم شداي هك عقوم وره هراد ور باذع مكح مارب هنحص مدز.نيا سپ متسد وراب مكشا

ور هرطاخ نيا راب دص زا رتشيب دياش ، مدركيم فيرعت شساو ور هرطاخ نيا هشيمه ونم دوب روبص هشيمه ارهز . مشيم

داوخب رفن هي هكنيا زا تسنوديم نوچ تفگيمن يزيچ يلو داديم شوگ مافرح هب هشيمه نوا اما مشاب هدرك فيرعت شساو

مرفنتم تدش هب هنك متحيصن .

تفگ دزو يقيمع دنخبل ارهز :

ينك هبرجت رفن ورابهي بوخ سح ينوتيم وت يلو دوب يش ال دارآ هك هتسرد -.

يك؟ -اب



ايدرب .

متفگ و مدز يدنخزوپ :

ميراد گنج مه اب زور ،ره هرتدب مه دارآ زا هك نوا ؟ نومدوخ يايدرب -.

؟ نراد اوعد مه اه قيفر اهايحاال ردارب و رهاوخ هگم -

ميدز رز ميتفگ مرگا ؟ ميقيفر اي ردارب رهاوخ ميتفگ يك .-ام

تسين ديفم دينزن رز ردقنا -.

مشب كيدزن ايليا هب مدش رضاح ايدرب زا ماقتنا هساو .-نم

تفگ مخا واب متمس دنودرگرب ور شرس باتش :اب

هك دياب هدرك يهانگ هچ ايليا . مفلا خم عفد نيا يلو مدوبن تفلا خم تقوچيه و مدوب هياپ هشيمه نم ينوديم بوخ تدوخ -

ور؟ يزابجل ماقتنا ؟ يريگيم ايدرب زا ور يماقتنا هچ ال ؟صا هدب ور ايدرب ياه يزابجل باوج

ينك معناق نكن يعس سپ مريگيم ماقتنا شزا و مجل ايدرب هكاالوبالاب مدرك شفك هي وت ور ماپ .-نم

تفگ ارهز وهك مدش دنلب :

يشيمن مدآ تقوچيه .-وت

هئوت اب قح -.

هنك ممورآ هنوتب شاهاب ندرك تولخ دياش ، ميلصا ردام شيپ متفريم دياب . مدش رود اجنوا وزا متشادرب ور مفيك …

ارهز •~•~

هگم انمت يلو اجنيا مياين هرادن نتنآ هفاك نيا متفگ شهب عفد دص . داديمن نتنآ ال صا اجنيا يلو متفرگ ور انمت ي هرامش

؟ هديم شوگ فرح

ور انمت يهرامش متساوخيم . متفر هفاك تشپ و مدرك لفق ور ميشوگ هدب. نتنآ اجنوا دياش هفاك تشپ مرب مروبجم فوپ

و رتخد .هي منيبب قيقد متسنوتيم وحاال متفر ولج . مشب واكجنك دش ثعاب هك دموا فارطا زا يبيجع ياهادص يلو مريگب

هشاب مه هيبش نوشاه هفايق دياش هن ؟هن ِنيدار .نيا مدرك تقد هرسپ هفايق ،هب ندوب هگيدمه نديسوب لوغشم رسپ ،هي

هنكيمن تنايخ نم هب نيدار .

زا لكشم امتح ، منيبب تسرد ات مدز كلپ راب دنچ دوب. فلج يارتخد نوا زا هرتخد . ندش ادج هگيدمه زا عيرس هك مدرك يمها

كشا درك. تنايخ مهب و ديسوب ور هبيرغ رتخد هي نيدار ، مديديم تسرد يلو هنكيمن تنايخ نيدار هك منوديم هنم. يامشچ

تفگ هتپ هتت واب دموا ولج نيدار دش، يراج ماه مشچ :زا

مدب حيضوت راذب شتسين ينكيم ركف هك يزيچ نوا ال صا نيبب -.

متفگ ضغب :اب



مدرك دامتعا تهب هك موب حول هداس ردقچ ور؟نم تتنايخ ؟ يدب حيضوت ور يچ ياوخيم اقيقد ؟ حيضوت -.

دركيم هاگن يروج هي هرتخد .

نكن متواضق مدب حيضوت راذب ؟ يگيم يچ ارهز -.

دش تباث مهب تندوب لا غشآ -.

متفگ و مدز سپ ور شتسد مكحم . تفرگ ور موزاب هك مرب متساوخيم :

هشيمه هساو ظفاحادخ اين. ملا بند تقوچيه ، تقوچيه هگيد . نزن تسد نم .-هب

منوتيمن هك مداد ماغيپ و مدز سامت دوب.در ،انمت دروخ گنز ميشوگ . مدش رود اجنوا زا عيرس شاه ندز ادص هب هجوت يب

متخادنا مفيك يوت و مدرك شوماخ ور ميشوگ مه شدعب منك. تبحص .

،ركف هنكب يراك نيچمه نيدار دشيمن مرواب دوب. هتفشآ منورد يلو دوب بوخ مرهاظ . مدزيم مدق اه نوبايخ وت يروجنيمه

شاهاب منهذ وت هك يياهايور مومت ؟ ندوب غورد تفگيم هك يياه مراد تتسود مومت ينعي . هراد تسود ور نم مدركيم

منكيمن دامتعا ارسپ هب تقوچيه هگيد دش، نكمم هك ينكمم ؟ريغ ندوب چوپ مدوب هتخاس !

دوب هتفرگ نم لثم مه نومسآ درك.لد نديراب هب عورش نوراب و دموا قرب و دعر يادص هك متفر هار ردقچ منوديمن .

منك ركف هك يرتخد ياه رغ رغ شدنب تشپ و مدينش ور نيشام هي ديدش زمرت يادص هك مشب در نوبايخ زا متساوخيم

و تفرگ رارق منوش ريز يتسد . مداد همادا نتخير كشا وهب متسب وماه مشچ . دوبن مهم مساو ال صا يلو دوب نيشام هدننار

مينيب هب ور شنورتخد درس رطع . متفر ورف ييانشآ شوغآ يوت عفدي . مدادن تيمها مزاب يلو دادباال ور مرس

تفگ و ديشك مرس يور ور شتسد هثدحم . متشاد زاين شهب االن اقافتا دش، ممحازم يا عقوم بوخ . مداتسرف :

؟ ينكيم هيرگ ارچ -

درك تنايخ مهب . تشاذگ قه ماهنت ت.. نوا -.

ور نم دوب هتسنوتن نوچ يلو دوب هدرك ينيبشيپ ور زيچ همه راگنا . شيبصع يامشچ هب مدز ولز مدموا نوريب شلغب زا

داتفا وهار درك نشور ور نيشام . ميدش شنيشام راوس و تفرگ ور متسد دوب. هدركن يراشفاپ هنك عناق .

تفگ و تسكش ور توكس هثدحم هكنيا ات دوب هدش امرف مكح نوم نيب توكس هار لوط :رد

بوسحم راكتنايخ ، هشيم تسود رتخد اتدنچ اب نامزمه نوچ ايدرب يتح ؟اي يديدن ور دارآ ، ننكيم تنايخ ادرم ي همه -

سرد نم زا يتح وت هنيا هرايم رد ور نم صرح هك يزيچ . مدش تربع سرد يلو مشاب وگلا تساوخيم ملد هشيمه . هشيم

؟ اونش شوگ وك يلو راذن يسك رايتخا رد ور تحور و شابن يرسپ چيه اب متفگ تهب .بقال يريگيمن مه تربع

مدز داد و متشاذگ ماشوگ يور ور ماه تسد :

دنبب ور تنهد ، هسب -.

ندز فرح هب درك عورش هرابود يلو . ديشك يقيمع سفن دشو تكاس :

هدوب تيگدنز وت يرسپ بقال هك راگنا هن راگنا . ينك شومارف ور زيچ همه دياب ، هتشذگ اه هتشذگ -.

مدركيم شومارف ور زيچ همه دياب ، تفگيم تسار …



ايدرب •~•~

؟ مراد نم هك ِيسناش هچ .نيا منوخن سرد نم هك نديم مه تسد هب تسد نراد همه

متفگ و مدرك فاص ور مادص :

مرب ت هزاجا اب يريگب ور نم تقو ياوخيم .هگا هدشيچ منيبب نزب فرح -.

تفگ و تسشن هپاناك يور نيدار :

دوب هدرك ريد يليخ ، منزب گنز دمم هب هك هفاك تشپ متفر و مدادن لحم شهب دوب. اجنوا مه اويه ، هفاك متفر زورما . نومب -هن

مدشيم شنارگن متشاد .

يبوخ لغش اويه هك هنيا اراس اب خااليق ظاحل زا شقرف اهنت . ِمود ياراس هب بقلم ، نيدار قباس رتخد تسود اويه

هنكيم تيذا ور نيدار مه اويه ، هنكيم تيذا ور نم اراس هك روط نومه . هرادن .

يتفگيم يتشاد بخ -.

مكحم و دوبن مساوح هظحل ،هي دشن قفوم يلو ملغب وت هزادنب ور شدوخ دركيم يعس يه . داتفا هار ملا بند هرتخد -

هنحص نوا و دوب اجنوا مه ارهز نم دب سناش .زا مدرك ادج ور مدوخ تالش يلك اب هتبلا مينوشيپ هب دنوبسچ ور شينوشيپ

ِسدح لباق ش هيقب و ديد ور دوب ترپ مساوح هك .يا

؟ تفر تشاذگ يگداس نيمه هب ينعي -

متفگ هك داد نوكت رس يتحاران اب نيدار :

هتخير رهش وت رتخد يلك اباب نك .-لو

تشاد قرف همه اب نوا -.

متفگ دنلب اتبسن يادص :اب

باصعا المه صا منكيم اديپ تساو فاد رتخد هي مريم ، ييوجب ور نم خم و ينك عورش ور تاك زا دعب ياه نهلا هرارق -هگا

مرادن .

تفگ راد هكيت نحل واب تخادنا مهب يهاگن سيف ركوپ :

يدرك مكمك هك يسرم -.

تشادن يلباق منكيم شهاوخ -.

هچ؟نم نم الهب ؟صا هدموا شرس هب يچ دوبن تقاط مك ردقنا هك درك.نيا مگ ور شروگ دشو دنلب و تفر يا هرغ مشچ

مدرك رنه يليخ منوخب ور مدوخ سرد .

مدش ندنوخ سرد لوغشم و طايح يوت متفر و متشادرب ور مباتك دوب. هدموا دنب نوراب ، متخادنا نوريب هب يهاگن هرجنپ .زا

زونه انيا نامام و دوب بش هدزاي هب هقيقد جنپ تعاس . متشاذگ رانك ور باتك و مدش هتسخ هگيد هك دوب هتشذگ تعاس دنچ



مداد تكرياد ناراب هب اتسنيا يوت و متشادرب ور ميشوگ . ندوب هتشگنرب ينومهم :زا

؟ نيايم يك سپ ""سالم

داد باوج عيرس و دوب :نآالني

ميا هنوخ هگيد تعاس هي هگيم اباب ""سالم

دراو هثدحم . مداد يدورو رد هب ور مهاگن رد، لفق يوت ديلك ندش هديخرچ يادص .اب مداتسرف شساو و مدرك پيات يكوا

شزا يباصعا ويب دوب هديشوپ دون دق راولش دوب، ش هنوش يور شلا وش تشاد ظيلغ شيارآ دوب، فلج شپيت دش. هنوخ

ديرابيم .

متفگ مخا واب مدش شهار دس :

؟ يدركيم يطلغ ،هچ يدوب نوريب بش تقو نيا -ات

ِبش هدزاي تعاس طاالعاالن ضحم سالم. كيلع -.

؟ يدركيم يطلغ هچ نوريب نوا پيت نيا اب بش هدزاي -ات

ينومب نز نودب شنربن ارسپ دقع لبق ات تقو هي نك موز تنوج اراس يور ينك، موز نم ور هكنيا ياج هچ؟هب وت .-هب

متفگ و مدرك ريسا متسد وت ور شوزاب هك هرب تساوخيم :

؟ منكيم دقع اراس اب نم هتفگ -يك

تسين مهم -.

اراس ينومب هدنز نك اعد طقف هدز، يفرح هي اراس منوديم هك .نم ديسرن شروز يلو هنزب سپ ور متسد تساوخيم !

مرب راذب نك ملو -.

منك جاودزا شاهاب ماوخب هسرب هچ دايمن مشوخ اراس زا .نم هشيمن .-هن

مرب راذب تسين مهم مساو -.

؟ يدركيم راكيچ ، يدوب نوريب پيت نيا .اتاالناب يدادن ور نم لا وس باوج زونه -وت

هراد طبر ايليا ،هب هرادن يطبر وت هب .-نيا

؟ مدشيم تسود نوشاهاب هك ِييارتخد نوا هيبش تپيت يتسنوديم . تسين يضار مه ايليا منئمطم -

؟ مشانوا زا نم يگب ياوخيم ينعي -

.-هلب

تفگ يبصع يادص دزواب سپ ور متسد مكحم :

رتخد اتدنچ اب نامز مه ينوتيم ؟ ينكب تساوخ تلد هك يراك ره ينوتيم يتسين رتخد نوچ ينكيم ركف ،وت يتسپ يليخ -

يراذب دب بقل نم ور يرادن قح يلو كرد، هب تيسنج ضيعبت ال صا هشاب ؟ يرسپ نوچ ؟ ينك تنايخ نوشهب و يشاب تسود .



داوخيم يچره راذب تسين مهم مارب كرد ؟هب دوب يچ يراكره زا شروظنم ؟ همك شلقع رتخد .نيا هنوخ لخاد تفر عيرس

هنكب هنك، ركف معجار …

~•~•اوآ

دعب هام راهچ ))

هاگداد رابدنچ . ميدرك فيرعت سيلپ هساو كردم و ليلد وراب زيچ همه دوب. هدنز ديعس ، تشاد تقيقح نيلس ياه فرح

هدنزس ديعس هكنيا رطاخ هب متسين لتاق هكنيا رطاخ هب ملا،هن حشوخ يليخ . متسين لتاق نم هك دش تباث رخآ ورد ميتفر

ماقتنا لا يخيب عفال هدش ثعاب ديعس رانك ندوب . مراد شتسود زونه هداتفا هك يتاقافتا دوجو اب منم هراد، متسود زونه و

هگيد سلا هد هنكمم يتح اي هگيد سلا هي هچ ،هچاالن مريگيم ور ماقتنا نوا هرخ بال يلو مشب …

هثدحم •~•~

متشاذگ تخت رانك و مدرك عمج ور مكاس . مديشك ماه بل يور ور مگنر يسابلا .رژك

مگب هگا منوديمن يلو مدش كيدزن ايليا هب يليخ هام راهچ نيا .وت هنوخ نربب ونم و ملا بند نايب ماسرآ و اباب و نامام هرارق

زا يراكره تدم نيا .وت هزوسيم شساو ملد و هيمولظم رسپ يليخ هيچ. ششنكاو دوب ايدرب نداد صرح رطاخ هب شمه

يلو دشيم هدرسفا تشاد ارهز . تشاذيمن باوج يب ور ماهراك منوا هتبلا مداد ماجنا ايدرب نداد صرح يارب دموا رب متسد

رتخد نوا زونه يلو هرتهب شلا .ح ميداد ماجنا شساو ميتسنوت هك يراكره و سانشناور شيپ شميدرب انمت و هنانح نمو

مسا هب ور هرفن راهچ پيكا وهي ميدش كيدزن مه هب لبق زا رتشيب يليخ ارهز و ،انمت هنانح .نم، هدشن بقال خوش و داش

smartgirls( ميداد ليكشت ( شوهاب نارتخد .

قاتا زا ود واب متشاذگ رانك ور يشوگ دش. دنلب فا فا يادص هك مدوب اتسنيا وت نديخرچ لوغشم و متشادرب ور ميشوگ

نتفر نوش لا بقتسا هب يياد ونز يياد و ندش هنوخ دراو ماسرآ هارمه هب اباب و نامام . مدموا نيياپ اه هلپ وزا مدش جراخ .

ور اباب و مدش ادج نامام زا يگنتلد زاربا يلك زا دوب.دعب هدش هرذ هي شساو .ملد مدرك شلغب مكحم و دموا متمس هب نامام

هديشخب نم هتبلا ديرابيم شامشچ زا يگدنمرش درك. دنلب ور شرس هك مدرك يمها دوب، نيياپ شرس ماسرآ . مدرك لغب مه

متفگ و مدز يدنخبل . شمدوب :

مدوب تگنتلد -.

روطنيمه منم -.

ميدش ادج هگيدمه زا ايدرب يادص .اب مدرك شلغب مكحم :

ديشكب تلا جخ ، تسين يگنتلد زاربا تقو .-االن

متفگ و مدنوخرچ هقدح يوت ور مامشچ . ميدرك مخا نوم فج :

هيچ؟ تقو سپ -



مدب ور وساالتت مامت باوج تسين رارق -.

منيبيمن ونيا سحن ي هفايق هگيد و مريم اجنيا زا ركشورادخ هللا. رفغتسا ي… هرسپ .

متفگ و مدوخ لا بند مديشك و متفرگ ور ماسرآ تسد :

نك شلو هراد مك نوا -.

تفگ و ديدنخ :

؟ هراد مك يچ -

متفگ و مدرك هراشا مخم :هب

ييابيز فص وت هتفر ،نيا هداديم تورث و لقع و ييابيز شاه هدنب هب ادخ هك يا هظحل نوا منك ركف . لقع -.

ررض نوم تفج نوچ هشب وطالين ديابن هطبار .نيا مگب ايليا هب ور زيچ همه هدش شتقو االن منك ركف داد. نوكت يرس

مينكيم .

هك متسشن شرانك و متفر شتمس .هب تفريم رو شيشوگ واب دوب هتسشن هپاناك يور ايليا ، متخادنا فارطا هب يهاگن

و مدرك زاب نهد هرخ بال يلو منك عورش يروجچ متسنوديمن شلوا . تشاذگ زيم يور ور شيشوگ دشو مروضح هجوتم

متفگ :

مينكيم لك ولك ميراد لكشم مه اب ايدرب نمو هك يدش هجوتم اتاالن امتح -.

مداد همادا هك درك دييات :

ابوت يتسود يتح مدرك هدافتسا يشور ره زا شنداد صرح هساو .-نم

تفگ درسنوخ :

منوديم -.

متفگ درگ يامشچ :اب

؟ ينوديم -

هيضق نيا ماوخيم و مدش انشآ رتخد هكابهي هشيم سيلا دنچ نم نوچ مدشن تحاران هتبلا دوب. صخشم نوتاراتفر زا -هرآ

يراگتساوخ ميرب نشاب يضار هگا و مگب ماباب و نامام هب .ور

متفگ و مدز يدنخبل . تشذگ ريخ هب ركشورادخ :

يشب تخبشوخ هللا شنا ، ننكيم لوبق اعطق يياد ونز يياد -.

نونمم -.

يباسح درم هخآ . هرادن لقع دصرد دص مگيم ،االن ِلقاع نيا متفگيم دصرد كي هگا دوب.اتاالن ايدرب ، دروخ گنز ميشوگ

هرادن يررض مدب باوج راذب ؟حاال ينزيم گنز ارچ ينزب فرح ماهاب ور رد ور ينوتيم يتقو .



درك يتسد شيپ هك منزب فرح متساوخيم و مدرك فاص ور مادص . متشاذگ مشوگ يور ور يشوگ و مديشك ور زبس ي همكد

تفگ :و

هنم؟ عجار ؟ دينكيم چپ چپ يچ ايليا -اب

يراد زاين شهب نوچ هدرگرب وگب شهب هتفر اجره ؟ هتفر اجك تلقع ؟ يگب ونيا يدز گنز -.

دنفسوگ ي هرسپ هشقح هزوسب راذب ، هزوسيم نورد زا منك ركف . مدرك عطق ور سامت …

ايدرب •~•~

يدنوخ سرد همه (نيا متسين دلب ور نوش هيقب يلو مدز نانيمطا هكاب ور نوش فصن ؟ نيچ وساال نيا باوج ادخ ياو

نوش فصن لا يخيب . ندوب يچ اباوج هتفر مداي متفرگ رميازلآ ؟) متسين دلب وساالور فصن باوج يگيم روكنك طسو شرخآ

دراد بااليي راظتنا (يو مشب لوبق ايادخ ، هريم منزيم يسناش (ور

نسريم اه هچب هگيد هقيقد جنپ ابيرقت ، متخادنا ميچم تعاس هب يهاگن . مدش جراخ وزاكالس مداد بقارم هب ور همانخساپ .

مه نيردآ و نيدار . مدش يميمص شاهاب ،دوز هيبوخ ي هچب . ماشرآ مسا هب مدش انشآ يرسپ ابهي هاگشاب وت شيپ هام دنچ

مسا هب پيكا هي مه اب يرفن راهچ و ندش يميمص شاهاب Proudboys( زغم يور هام هس .ات ميداد ليكشت ( رورغم نارسپ

هنك ششومارف و دايب رانك ارهز هيضق هكاب مدرك راك نيدار .

مدش ماشرآ گنر ديفس يرارف راوس و مدموا مدوخ هب نيشام قوب يادص .اب

؟ دوب روطچ روكنك - نيردآ

ييوجزاب غارس ورب دعب هسرب راذب - ماشرآ .

؟ دوب روطچ روكنك . ماشرآ وش هفخ -وت نيردآ

مدز يسناش وساالتور فصن - ايدرب .

مگيم كيربت ور تندش -در نيدار .

يمدوخ شاداد هك قحلا - ماشرآ .

يراد ييادف - ايدرب .

؟ ميريم اجك - نيردآ

يگشيمه ي هفاك - ماشرآ .

تفگ ماشرآ و هفاك هب ميديسر عبر هي زا :دعب

وايب شوپب سابل مه وت ميشيم هدايپ .ام متشاذگ درگاش يلدنص ريز ابمشم يوت ور تاسابل ايدرب -.

يكوا -.



هتشون شريز و هشور ربب حرط هك يديفس نهريپ و يكشم يل راولش . مديشوپ ور سابل ونم ندش هدايپ اه هچب “Proud

boys”. ميميت هي ميدب نوشن هك ميشوپيم تاقوا رتشيب و ميراد ور راولش و نهريپ نيا نوم همه . تسام ميت دامن .ربب

طقف هك رتخد اتراهچ . دروخ زيم هي هب ممشچ وهي هك متشگ اه هچب لا بند مشچ .اب مدش هفاك دراو و مدش هدايپ نيشام زا

هتشون شريز و دوب شور شوگرخ حرط هك دوب يگنر ديفس نهريپ نوش سابل ، منيبب متسنوتيم ور نوش رفن يود هرهچ

دوب “Smartgirls” نوش هرهچ .هب نتفر يكسا ام زا هئولبات . يكشم وشلا زاب ولج ريرح وتنام و يكشم يل راولش هارمه هب

مدش واكجنك . متخانشن شور يرانك رتخد يلو . ِشدوخ دوخ ؟ تسين مقباس يهاگشناد مه انمت هرتخد نوا ، مدرك تقد رتشيب

تفگ مشوگ ومد ديشك ور متسد تشپ زا رفن هي يلو هيك هنم هب نوش تشپ هك يرتخد اتود نوا منيبب :

يربيم ور نوم وربآ نكاالن ايح مكي ؟ ينكيم هاگن ارتخد هب هفاك طسو -.

متفگ دوب، نيردآ هك ادص بحاص هب وور متشگرب :

تسام زا يپك نوشاه سابل و نتسه پيكا هي ارتخد .-انيا

مينكيم تبحص شعجار نيشب .-ايب

نوا ميگب ارتخد هب يروجچ مدركيم ركف نيا وهب مدوب هريخ دوب مولج هك يزوم ريش .هب ميتسشن و ميتفر زيم تمس مه اب

ننزب شيتآ ور اه سابل .

هشب هراپ مراكفا ي هتشر دش ثعاب ماشرآ يادص :

؟ ينكيم ركف يچ هب يوه -

ور اه سابل نوا نشب يضار هك مينك يراك هي دياب . نتفر يكسا ام ياه سابل زا شوهاب نارتخد مسا هب هنورتخد پيكا -هي

ننزب شيتآ .

متفگ يزومرم دنخبل دشواب نشور منهذ شوماخ غارچ ركف. وت ميتفر نوم همه :

وايب سرپب يكي زا ور يدمتعم انمت كالس ميات ميتفريم بقال هك يهاگشناد ورب ادرف نيدار -.

تفگ نيدار :

؟ هترس وت يچ -

زغم -.

مديسرپ يدج -.

نيمهفيم ادرف ، نيرپسب نم هب ور يچ همه نيشابن نارگن -.

نداد نوكت رس همه …

انمت •~•~



مديرپ منيريش باوخ زا هنانح يادص :اب

دش ريد كالس وشاپ انمت -.

متفگ دولآ باوخ يادص :اب

مباوخب راذب كالس، ياباب روگ -.

ميراد كالس يحلا ابص زورما -.

؟ هاگشناد ميرب دياب امتح ، ميراد هك ميراد -

يتخانشن ور يحلا ص زونه وت هكنيا لثم -.

يلو شمسانشيم -…

وشاپ هرادن يلو -.

تفگ و ديشك ور وتپ هك مدادن تيمها :

ميراد ،كالس يباوخب مراذيمن -.

مباوخب يتشاذگ هگا نوت هنوخ مدموا بش هي طقف هنانح فوا -.

مرت نيا ياين زورما و هشب اتراهچ هگا و يتشاد تبيغ هسات .اتاالن يروخيم تبيغ تدوخ كرد، الاينكالسهب صا هشاب -

يتفيم .

لوغشم هنانح ي هداوناخ . ميدش جراخ قاتا وزا متشادرب هلوكمور . مديشوپ ور ماه سابل و مديرپ تج لثم شفرح نيا اب

تفگ ديد ور اتام شنامام ، ندوب ندروخ هناحبص :

ديروخب هناحبص ديايب -.

تفگ هنانح :

هدش ريد ميرب دياب نامام .-هن

مه ور ارهز و هثدحم هار .وت ميداتفا هار هاگشناد تمس و ميدش نيشام راوس . ميدش جراخ هنوخ وزا ميديشوپ شفك

ميتشادرب .

يگشيمه ياج .رس ميدش كالس دراو و ميتفر كالساه تمس تعرس .اب ميدش هدايپ و مدرك كراپ ور نيشام و ميديسر

داد و مديشك يدنلب غيج . داتفا ميلدنص رانك يا هوهق كسوس هب ممشچ دوب. هدموين زونه داتسا ركشورادخ و ميتسشن

كسوس مدز: .

تفگ و تخادنا شهب يهاگن . تفرگ شتسد يوت ور كسوس و دموا دش دنلب ارسپ زا يكي :

ِيكيتس پال كسوس .-نيا

دوب هتشون شور . شمتشادرب و مدش .مخ داتفا زيم ريز ذغاك هب ممشچ :



رد يياه مدآ ابدب تروص نيا ريغ رد دينزيم شيتآ ور دیدوب هديشوپ هفاك يوت زوريد هك يياه سابل نوا زورما نيمه "

رورغم نارسپ ) ديتفيم )"…

هنانح •~•~

متفگ و مدز توس :

ادنفسوگ يوه -.

مداد همادا دشو بلج مهب نوش هجوت ارتخد :

متخير همانرب ارسپ راك تاليف هساو -.

يا؟ همانرب -هچ ارهز

نوت قباس ياه رسپ تسود .اب ننكيم تفوك راهان و دازحرف نريم مه اب يگمه اه هبنشكي ، متفرگ ور نوشرامآ - هنانح

دازحرف ميرب س هبنشكي هك ادرف نينك گنهامه .

هنكمم ريغ نيا ؟هن دازحف ميرب ايب مگب دارآ هب ينعي - هثدحم .

سارسپ ميت زج هك ِنيدار نم قباس رسپ تسود - ارهز .

مراد رهوش -نم انمت .

دايب نوتاهاب هنوتب هك دينك روج رسپ اههي هچب - هنانح .

نايب ننوتيم رايدهم و ماهم نوشاتسود اتود اب ناميا و امين - هثدحم .

؟ نيك اقيقد يتفگ هك ييانيا - انمت

كيدزن حاتاالزا رابدنچ مه رايدهم و ماهم . نشيم بوسحم نم يميدق ياه قيفر زا اتود و نتسه ردارب ناميا و امين - هثدحم

ندامتعا دروم نيشابن نارگن ، نتسه ناميا و امين ياتسود و نوش مديد .

؟ هيكوا . ماهم اب ونم رايدهم اب ،انمت ناميا اب ارهز امين، وتاب هثدحم - هنانح

منزب گنز نوشهب دياب ، نايب ننوتن دياش ؟ يراد هلجع ردقنا ارچ هنانح - هثدحم .

نزب گنز عيرس دنت دوز - هنانح .

داد باوج قوب اتدنچ .دعب تشاذگ ركيپسا يور و تفرگ ور امين ي هرامش هثدحم :

يدرك ام زا يداي بجع .هچ مزيزع رهاوخ .-سالمهب

تفگ دزو يوحم دنخبل هثدحم :

متشادن تچ تقو ال صا دوب غولش مرس ؟اتاالن يروطچ امين شاداد .-سالم

هش هضارق ِيشوگ وت تعاس راهچ و تسيب نوچ تشادن تچ تقو ال ،صا شدوخ نوج .هرآ



؟ ياوخيم يچ حاال بخ . مزيزع هرادن لا كشا -

؟ ماوخب يزيچ دياب منزيم گنز عقوم ره هگم -

يچ . يديم مايپ ينك يسرپ لا وحا ياوخب هگا و ينزيم گنز نم هب ياوخب يزيچ عقوم ره ،وت مراد تزا نم هك يتخانش -اب

؟ ياوخيم

؟ دازحرف يايب نم اب ادرف ؟ يراد هفاضا تقو امين -

مايب منوتيم .-هرآ

نايب وگب مه ماهم و رايدهم هب تسين يتمحز .هگا دايب وگب مه ناميا هب افطل هشاب -.

دش شراوس هثدحم داد ور هرسپ هراچيب !

منكن ركف رايدهم و ماهم يلو هنوتيم ناميا -.

نايب نك نوشروج امتح هبجاو يليخ امين ياو -.

.عفال منكيم يعس هشاب -.

.-ياب

تفگ و تشاذگ شفيك يوت ور يشوگ :

؟ مينك راكيچ نشن يضار رايدهم و ماهم -هگا

شابن نارگن نشيم يضار - هنانح .

دوب هدموا مارگلت زا نشيكفيتون دش، دنلب هثدحم يشوگ گنيد يادص دعب هقيقد دنچ :

نيشاب رد ولج كي تعاس ادرف ندش، يضار ماهم و رايدهم ""

••••••••••••••••••••••••••••••

نوشهب مهاگن مين يتح ارتخد و ميدش در ارسپ زيم رانك .زا ميدش ناروتسر دراو اه هچب اب هارمه ماهم تسد وت تسد

ات متفرگ نوشزا ور مهاگن عيرس . ندركيم هاگن ام هب يدوسح و بجعت ،اب متخادنا نوشهب يهاگن يمشچ هشوگ . نتخادنن

هشابن عياض .

هثدحم •~•~

متفگ و متسشن يبوچ تخت يور . ميدش دراو و مدرك زاب ور كشخ انوس قاتا :رد

هبسچيمن كشخ انوس لثم يچيه ،االن شيخآ -!



تفگ و ديشك زارد هنانح :

؟ نيراد يا هشقن ادرف هساو اه، هچب يلو . دصرد دص هك نوا -

يچ؟ هساو هشقن - ارهز

هاگشناد - هنانح .

؟ ديرادن يرظن امش اه هچب . هسريمن منهذ هب يزيچ شتسار ...هن موا - ارهز

مينك رجفنم ور هاگشيامزآ مينوتيم - انمت .

مقفاوم هيبوخ يليخ ركف - ارهز .

مدركيم يرامش هظحل هاگشيامزآ ندش رجفنم هساو .زااالن ميدوب قفاوم مه هنانح .نمو

………………………………………

و مدز توس دش. يتروص كال هاگشيامزآ و ديكرت بمب . مووووووووووو ـــــــــــ وب متشاذگ ماه شوگ يور ور ماه تسد

متفگ :

مرگ نوت مد دوب .-عيلا

دیزرا يم يلو نوماه سابل هب دروخ دنگ هكنيا -اب هنانح .

؟ هدب ور هاگشناد ريدم باوج داوخيم -يك ارهز

؟ ينكيم بارخ ور نوم بوخ اهحلا فرح نيا اب ارچ ارهز - هثدحم

مينك ركف مه راك تبقاع هب دياب هرخ -بال ارهز .

هدب ور ريدم هكيترم نوا باوج هرب دياب انمت - هنانح .

نم؟ ارچ -هع انمت

يداد ور هاگشيامزآ ندرك رجفنم هديا وت نوچ - هنانح .

ميريم مه اب يگمه سپ ديدرك تكرش راك نيا وت مه امش يلو - انمت .

نينكن ثحب اه هچب - هثدحم .

تفگ دش. هكوش ديد هك يا هنحص دشواب قاتا دراو نوماه يس ال كمه زا يكي دشو زاب هاگشيامزآ :رد

ديدنك ور نوتدوخ دايم،ربق هراد هللاي دبع -.

نومدوخ مه اجنيا تراسخ ، هنكب يطلغ چيه هنوتيمن مه ريدم نوا . نومدوخ يتح هنكب ور ام ربق هنوتيمن يدحا چيه - هنانح



نكن يلوضف مه امش . ميديم .

مگب هرتهب هللاياي دبع ياقآ دورو دشاب نامزمه هرتخد جورخ . تفر نوريب قاتا ،زا ميدينشن هك تفگ يزيچ بل ريز هرتخد

تفگ يبصع و تشادرب هزبسش يامشچ يور زا ور شكنيع هللاي دبع . هاگشناد ريدم :

نم رتفد ديرايب فيرشت االن نيمه يرصن و يدمتعم ، يمجن دار، اه مناخ -.

دش جراخ هاگشيامزآ وزا تفگ ور .نيا

دوب يبصع يليخ ، ديياز نوم -واگ هنانح .

؟ ديرضاح . هتفگ هكيترم هك يلحم هب نتفر مود هلحرم ، يدرسنوخ ظفح لوا ي هلحرم - هثدحم

-هرآ هنانح .

-هرآ ارهز .

-هرآ انمت .

ميرب دينزب - هثدحم .

لخاد و تفگ يدييامرفب هك مدز ور رد نوزرل تسد .اب ميتفر ريدم رتفد تمس هگيدمه تسد هب تسد يياتراهچ

تفگ و تخادنا نوم رساتاپ هب يهاگن . ميدرك هاگن شهب مولظم و ميداسياو شزيم يولج يفيدر . ميدش :

دينك تسرد ور نوت هعنقم ، ِنوريب يليخ نوتاهوم -.

تفگ هك ميدرك تسرد ور نوماه هعنقم :

نيتسه اهوجشناد نيرت غولش االنزج يلو ديدوب هسردم مظن اب ياه رتخد بقالزج امش -.

تفگ و درك دنلب ور شتسد ارهز :

لبق تلا ح هب مينوتيمن و ميتسين االن سپ ميدوب مظن اب ياه رتخد بقالزج ديتفگ نوتدوخ امش هللاي، دبع ياقآ ديشخبب -

ميدرگرب .

نوش  هفايق متسنوتيمن يلو ندش قاتا دراو رسپ اتراهچ دش. زاب رد هلصاف وبال دروخ رد هب يا هقت هك هدب باوج تساوخيم

تفگ و داد هللاي دبع ياقآ هب ور تكاپ هي ارسپ زا يكي . ندركيمن هاگن نم هب نوچ منيبب :ور

متفرگ شاتسود و دار مناخ زا زوريد نم ور سكع ريخ.نيا هب نوت تقو .-سالماقآ

ور اه سكع هللاي دبع ياقآ . هتفرگ نم زا يسكع هچ منودب مدش واكجنك يليخ دوب. ايدرب داد ور تكاپ هك يرسپ ، مديمهف حاال

تفگ و ديد :

؟ تساجك سكع ناكم -

هاگشناد طايح -.

تفگپ و داد نوكت يرس :



مرسپ نونمم هشاب -.

تينابصع واب تفرگ شدوخ هب تنوشخ گنت مك هللايمك دبع هاگن . ندش جراخ قاتا وزا نداد نوكت رس شاتسود و ايدرب

مديزرل مدوخ هب سرت زا هك دز :داد

هاگشناد نيا يوت ور نوتاپ ديرادن قح امش . مدب ماجنا ور راك نيا مدش روبجم يلو تساوخيمن .ملد هدوب امش راك سپ -

ناردنزام ديريم و منكيم روج ور نوت يلا قتنا زورما نيمه ، ديراذب .

مرظن هب داتسا يلو - انمت …

يدمتعم مناخ ديسرپن ور امش رظن يسك هللاي- دبع .

متفگ بل ريز و مدرك يمخا :

منوخيم سرد مه هليوط يوت كرد،نم .-هب

همودك سكع نوا منوديمن زونه .نم ميدش جراخ قاتا زا مه واب مدرك هراشا اه هچب .هب

~•~•تمنا

هك مريگب ور مدوخ يولج منوتيمن . ميراد هيضق نيا رس اوعد هي شدعب مدوب نئمطم يلو متفگيم سايلا هب ور هيضق دياب

مدن ارسپ پيكا هب مدلب شحف يچره .

ي هرامش و مدروآ رد مفيك يوت زا ور ميشوگ و مديشك يفوپ . ميتشادن ور يزيچ باصعا و دوب هتفرگ نوم حلا نوم همه

داد باوج قوب اتدنچ زا .دعب متفرگ ور سايلا :

؟ مناج -

؟ يبوخ سايلا -سالم

هشاب هداتفا قافتا نوا هشيمن ترواب هك مراد بوخ ربخ !هي ميلا ع متسين بوخ -.

مشيم تخبدب هنرگو ناريا هدرگيمرب هراد هگن شاك ياو .

؟ هدشيچ ؟ يربخ -هچ

ناريا مدرگرب هرارق هتفه نيا هعمج دشو مومت تيرومام هرخ .-بال

متسه يتخبدب ،انمت متسين يدمتعم انمت هگيد نم دعب وزااالنهب دروخ مندوب تخبدب رهم .

مديمهفن يچيه هگيد هك يياج دشات رت ديفس و ديفس ريوصت مك .مك متفرگ عوهت تلا وح هجيگرس شفرح نيا .اب

……………………………………



و هربق وت ممسج مدرك سح هك يروط ندوب مرس باالي ارتخد . متخادنا مفارطا هب يهاگن و مدرك زاب ور ماه مشچ مورآ مورآ

ديمهف دشيم نوشاه مشچ زا ور نيا و ندوب تحاران تدش .هب ندش عمج ربق رود ارتخد .

؟ ديتفرگ لغب مغ يوناز ؟ارچ هنوتچ - انمت

وگب شهب وت هنانح - هثدحم .

وگب تدوخ ؟ مگب يچ -نم هنانح .

وگب وت ارهز - هثدحم .

وگب ؟وت مگب يروطچ - ارهز .

هدشيچ منيبب هنزب فرح نوت يكي -ها انمت .

وت انمت - هثدحم …

داد همادا و درك ثكم :

يا هلماح .-وت

متفگ و مدرك يكيف ي هدنخ :

؟ هدشيچ ادج ور. نوت يكرخ ياه يخوش دينك عمج -

تفگ تينابصع اب هثدحم :

دوب تبثم باوج نتفرگ شيامزآ تزا اه هچب يا، هلماح وت مگيم مراد هيچ؟ يخوش -.

و مدروخ يرادراب دض صرق دوب شوخ ملد يلو مدوب هدرك كش ممدوخ هتبلا ؟ نيا زا رتدب يتخبدب دش. راوآ مرس يور ايند

يتسه يقمحا روجچ وت انمت هخآ دوب، هداتفا قافتا مندب وت يگلماح وعالمئ دوب هداتفا بقع منيهام تداع . هتفيمن يقافتا

يگدنز و سناش نيا وت ور،فت نم روخن درد هب يگدنز نيا هربب يا؟بآ هلماح يديمهفن .هك

ندموا ايند هب زا تفده ؟ دوبن مسب يرابجا جاودزا ايادخ . دايم هرخ بال يلو دوب هدموين باال زونه ، متخادنا ممكش هب يهاگن

يدروايمن ايند هب ور نم شاك ؟يا مشاب نيمز يور مدآ نيرت تخبدب دياب نم ؟ارچ همنديشك رجز !نم

يايند نيا هب موصعم لفط هچب هي مدش ثعاب نم نوچ مدركيم هانگ ساسحا هكنيا رطاخ هب رتشيب مدوب تحاران يليخ

هكنيا رطاخ هب ومه هراد هانگ هكنيا رطاخ هب منك،مه شطقس منوتيمن مه يفرط .زا هشب تخبدب شنامام لثم و دايب فيثك

هراذيمن همهفب هگا سايلا .

متفگ ضغب :اب

منك؟ راكيچ -حاال

يزاسب و يزوسب دياب - هثدحم .

دش دصرد رفص هچب نيا دوجو ،االناب مريگب طالق سايلا زا منوتب هك متشاد ديما دصرد كي اتاالن .هگا

ينك شطقس ينوتيم هكنيا -اي هنانح .



؟ ينك طقس ور هپتيم شبلق هك يهانگ ييب هچب دايم تلد اعقاو وت انمت - ارهز

منك لوبق ور اه يتخس دياب مدموا حاالهك بخ يلو مدمويمن ايند هب شاك نم. يگدنز هب دروخ ،دنگ تشذگ هگيد - انمت .

يدش ديما ان ردقنا هك هتشذگن يزيچ زونه ، مدموا رب شسپ وزا متشاد مه وت زا رتدب طيارش -نم هثدحم .

زج نم يگدنز . مربب تذل ميگدنز زا هك منك هدارا منوتيمن ال صا نم يلو يتسه و يدوب يا يوق رتخد ،وت يراد قرف -وت انمت

هرادن يچيه يتخبدب .

رود هراد،عفال ينارود يزيچره . تسه شاه هدنب هب شساوح هشيمه ادخ و تسين تخبدب سكچيه . نزن ور فرح -نيا ارهز

يشيم قفوم رخآ ورد يراذب رس تشپ التور كشم مامت دياب ووت هتاه يتخس ِرود .وت

مديديم ورات هريت ور ايند و كرحتم ي هدرم هي مدوب هدش نم يلو ندزيم هدنهد رناژي ياه فرح نوشات هس …ره

ايدرب •~•~

ارتخد هب هك يتمهت رطاخ هب ميتسنوديم ود وره تشاد نادجو باذع نم لثم مه ماشرآ . دركيمن ملو نادجو باذع سح

رغ يه مه نيدار و نيردآ دش. سكع رب اقيقد يلو هشيم كنخ ملد مدركيم ركف .نم ِميدرك تسرد هك يياه پاشوتوف و ميدز

ديريگب نادجو باذع شرخآ هك ديدرك ور راك نيا ارچ هك ندزيم .

منئمطم . هنكيم ملو نادجو باذع لقادح يلو هشيم سيورس منهد منوديم . مگب هللاي دبع هب ور تقيقح مرب متفرگ ميمصت

نقفاوم مه اه هچب هيقب .هك

زاب ور دمك ورد مدش دنلب . مدشيم رضاح دياب مك ومك دوب حبص تشه تعاس . دايم مه شدوخ تفگ و مدز گنز ماشرآ هب

جراخ هنوخ وزا متشادرب ور ميشوگ و مداد تلا ح ور ماهوم . مديشوپ يا هريش راولش اب هارمه يبآ ترشيت وهي مدرك

مداتفا هار ماشرآ هنوخ تمس و مدش نيشام راوس . مدش .

هدايپ و مدرك كراپ ور نيشام و ميديسر . ميداتفا هار هاگشناد تمس دشو نيشام راوس ماشرآ و مديسر هك ديشكن لوط دايز

هملا وكم مدينش مرس تشپ زا هك ييادص دوب.اب هدش مومت زاكالساه يكي ميات راگنا ، ميدش هاگشناد طايح دراو . ميدش

دش يكبلن هزادنا مامشچ دوب، صخش اتود :

؟ هدش هلماح يدمتعم انمت يتسنوديم يتسار - لوا صخش

؟ دوبن درجم هگم - مود صخش

درك جاودزا شيپ هام دنچ اباب -هن لوا صخش .

دوب دوز يليخ ندش راد هچب هساو يلو - مود صخش .

تفگ يكي نوا هب مورآ ارتخد زا يكي . ندوب هاگشناد ياه هچب زا رتخد اتود ميديد هك ميتشگرب و مينك لمحت ميتسنوتن هگيد :

هفايق هك ميرب .ايب ناردنزام هب ندرك لقتنم ور شوهاب يارتخد نفخ پيكا نوشاتسود زا هگيد اتدنچ و ارسپ اتود -نيا

مينيبن ور نوش سحن .

ركف ميدرك هك يراك نوا اب يلو مسرپب هثدحم زا دياب درك؟ جاودزا يك اب انمت . ميدوب كوش وت زونه ماشرآ و ونم نتفر ارتخد

هنزب نيس ور ممايپ ال صا منكن .



متفگ و مديشك يفوپ :

ناردنزام هنكن لقتنم ور ارتخد نك شهاوخ شزا و هدب حيضوت ور هيضق هللايلك دبع هب ورب وت ماشرآ -.

راظتنا ) ننكيمن مه نوم هاگن يتح و دايم نوش امدب زا هاگشناد ياه هچب ي همه مدركيم سح . تفر و داد نوكت يرس

؟)هن يشب قيفر نوشاهاب هك ننك تسامتلا نايب ارسپ اي يريگب ور نوش هرامش ننك تسامتلا نايب هشيمه لثم ارتخد يتشاد

متشادن عقوت مه دح نيا رد يلو …

هثدحم •~•~

متخادنا شهب يهاگن نامام يادص .اب مدوب هدز لز موربور راويد هب يصرح و مدوب هتسشن لبم يور هنيس هب تسد :

دش ريد وش رضاح وشاپ -.

دروآ رد وم منوبز ؟ مايمن مگب راب دنچ -.

زادنن هار ور شيپ تعاس هي نايرج افطل هثدحم -.

؟ نديم طال لا دم وت هب ينومهم نوا وت نم ندموا ؟اب ينكيم رارصا ردقنا ارچ مايمن مگيم نامام بخ -

؟ يايب ياوخيمن ارچ -

مرادن .-حلا

هدب يقطنم باوج ، تسين نم لا وس باوك مرادن .-حلا

داد باوج نم ياج هب ماسرآ هك متفگن يزيچ :

هشب وربور ايدرب اب داوخيمن نوچ -.

نيرفآ : متفگ و مدز ينكشب .

نيشيمن گرزب تقوچيه ايدرب و ماسرآ -وتو نامام .

ِناخ ايدرب هچبس هك ينوا دنبن، عمج ايدرب وراب -ام ماسرآ .

گرزبردپ هنوخ ميرب ات هشب رضاح هرب دياب هثدحم .االنمه مرادن ور اه ثحب نيا ي هلصوح -نم نامام .

،مرب هدرك توعد ور نادناخ ولك هتفرگ گرزبردپ هك يا ينومهم هب مروبجم دزو فرح نامام فرح ور هشيمن هكنيا لثم .هن

………………………………………

دنلب ور مرس . ساه مايپ ندنوخ لوغشم و هداسياو مرس باال رفن هي مدرك سح هك مدركيم تچ ارتخد اب پاستاو هورگ وت

تفگ وهك متفرگ شزا ور مهاگن عيرس . مدش مشچ وت مشچ ايدرب واب مدرك :



؟ دينزيم فرح هاگشناد لا قتنا عجار -

يتسه هك مه لوضف -.

هيبوخ ربخ وت هساو هنكيمن يقرف هك نم هساو هتبلا مراد بوخ ربخ هي يتسار -.

تفگ هك مدرك شاگن يلا :وس

نوتاه رسكالس ديرب دينوتيم هبنش زا تفگ . مينك فرصنم هللايور دبع ميتسنوت يتخبدب اترازه اب حبص زورما -.

متفگ و متشادرب ور لبم نسوك . هشن ور رپ هك مدرواين مدوخ يور هب يلو درك ملا حشوخ يليخ شفرح :

تمتشكن ات نك رارف طقف -.

و داد يلا خاج يلو مدرك ترپ شتمس ور نسوك و مدرك يريگ هنوشن . تفرگ هلصاف مزا رتم تشه _ تفه و داد نوكت يرس

متفگ و مرس هب مدز . گرزبردپ رس وت دروخ نسوك :

ماوخيم رذع ؟نم هبوخ نوت حلا گرزبردپ مرس! رب كاخ ياو .-يا

تفگ و ديدنخ گرزبردپ :

ورب لا كالسوبيلا امتح ، يراد ندرك باترپ وت يصاخ تراهم هگا مرتخد مگيم . ترس يادف -.

تباسح ادعب هنزيم داد مامشچ وت هك اه هاگن نوا ،زا متخادنا شهب يهاگن و متفر شهب يا هرغ مشچ هك دز يا ههقهق ايدرب

متفگ و مدز يدنخبل . مسريم :ور

مريم مشچ -.

متفگ ايدرب هب باطخ و مدرك يمخا انيا. اباب شيپ تفر دزو يدنخبل مه گرزبردپ :

هگيد عفد نمض .رد يدوب هيضق نيا رصقم وت نوچ هنكن لا قتنا ور ام ينك فرصنم هللايور دبع هك يتشاد هفيظو -وت

ابوت منوديم نم يدب يلا خاج .

ديشخبب هشاب هشاب -.

تفگيم هك مدينش مرس تشپ زا ور ايليا يادص :

مينكيم دقع هگيد ي هتفه ي هبنشجنپ هللا شنا نشاب يضار اه رتگرزب .هگا ِراگن مه شمسا ، هيبوخ رتخد .-هرآ

متفگ ايدرب هب .ور تسين نم هب شساوح و هنزيم فرح يدهم اب هراد مديد هك متشگرب :

؟ هنكيم جاودزا هراد ايليا -

.-هرآ

هشلا س راهچ و تسيب ؟عفال دينكيم هلجع ردقنا ارچ -.

ِيجاودزا مدآ يليخ ايليا ، منكيمن ركف جاودزا الهب صا هك نيبن و .-نم

ينومب درجم ترمع رخآ ات ينوتيمن وت يلو هشاب -.



ات مديم حيحرت سپ منك. لسنك ماتسود وراب شدرگ و حيرفت و مدب شوگ رتخد هي فرح هب مرمع رخآ ات منوتيمن يلو -هرآ

منومب درجم مرمع رخآ .

هراد يركف زرط هي سكره -.

هنانح •~•~

هدب ور تنيشام چييوس هثدحم - هنانح .

؟ يشابن ارهز و انمت و نم نوزيوآ ردقنا هك يرخيمن نيشام ارچ وت هنانح فوا - هثدحم

هگيم تسار - ارهز .

ايهن؟ يديم چييوس - هنانح

ايب بخ يليخ - هثدحم .

ور شنيشام رفن هي مديد هك مرايب رد گنيكراپ زا ور نيشام متساوخيم . مدش جراخ ژ اساپ زا مدش دنلب و داد مهب ور چييوس

هچ نم اباب ؟هن اجنيا ندموا مه انوا هنكن دوب، ارسپ نيشام يپك شنيشام . مرايب رد ور نيشام منوتيمن هك هدرك كراپ يروط

منكيم يياركف .

نيشام راوس تساوخيم و دموا ماشرآ هك مرايب شرد يروطچ هك مدركيم ركف نيا وهب مدوب هريخ نيشام هب يروطنومه

متفگ هك هشب :

ماشرآ .-اقآ

-هلب؟

متشپ يتشاذيم ولج متفريم يتفگيم لقادح ؟ هتسرد نوتراك هخآ . مروخب نوكت منوتيمن هك مولج يتشاذگ يروج .-هي

تتشپ مراذيم يدعب يرس تولج متشاذگ عفدنيا -.

متفگ و مدرك يمخا ديسر منهذ هب هك يزيچ اب يلو مدرك شاگن جيگ شلوا :

ايح يب روعشيب هكيترم -.

تفگ و ديدنخ :

هشاب هتشاد فارحنا ردقنا تنهذ مدركيمن ركف -.

رادرب منيشام يولج زا ور تنيشام لا، يخيب ور نم نهذ -.

هشاب -.

هثدحم •~•~



تسپ ور ندوب هدرك لغب ور هگيدمه هك رسپ و رتخد كيف سكع وهي مدش اتسنيا دراو . هشابن دب ارسپ نداد صرح دياش

مدز نشپك شريز و مدرك :

ملد يوت هدموا رفن "!"هي

هلمج زا يياه تنماك . مدش قشاع اعقاو دوب هدش نوشرواب تلم و مدرك تسپ ور سكع :

؟ يدش قشاع ""

نيشاب رادياپ ""

؟ مشوپب يچ يسورع ""

يفيح وت اباب نكن جاودزا ""

نك توعد تيسورع وت منم ""

تشاذگ تنماك و ديد ور تسپ ايدرب هكنيا :ات

هكرابم يا؟ هلماح "!"هع

دوب ايدرب فرط زا هك دموا نشيكفيتون مارگلت زا هقيقد دنچ زا .دعب مدرك شك وبال مدش يبصع :

؟ تسا يعيبط يرادراب نارود رد ندوب يبصع ""ايآ

مدرك پيات و مدرك زاب ور شمايپ . مدب نوشن فعض عطقن ديابن يلو هدب صرح ور نم روطچ هدلب اعقاو رسپ :نيا

دايب شيپ وت لثم يياه زغم يب هساو هنكمم لا وس "."نيا

متفرگ سيو . تشاذگ دنخبل و ركوپ يجوميا :

يروجچ هدب داي ،مهب يسانشيم رتشيب ور تاه سنج ومه يرسپ منك.وت فارتعا يروطچ منوديمن يلو مدش قشاع "نم

هنكن دب ركف و هشن تحاران هك منك فارعا "

داتسرف سيو نم لثم دزو نيس :

هنك فارتعا دياب لوا نوا و هرسپ نوا . نكن دروخ تور هنورتخد رورغ مرظن "."هب

منك شتيذا شور نيا زا دايمن مدب يلو دش. شرواب دوز ردقچ …نيا

ايليا •~•~

ميريگب ميايب هك نتفگ دشو رضاح شباوج زورما . ميداد ور جاودزا زا لبق تاشيامزآ و ميتفر راگن اب شيپ زور دنچ .

تفگ و تفرگ راتسرپ تسد زا ور تكاپ قوذ اب راگن :

دركن لوبق ماباب يلو تسين دوخيب ياه شيامزآ نيا هب يزاين مدوب هتفگ نم هتبلا -.

متفگ و مدز يدنخبل :



هتشون يچ نيبب نك .-زاب

متفگ ينارگن .اب داتفا شتسد زا ذغاك دشو رپ شاه مشچ . تخادنا ذغاك هب يهاگن و درك زاب ور تكاپ :

؟ ممناخ ينكيم هيرگ ارچ ؟ دشيچ -

متخادنا شهب يهاگن . متشادرب ور ذغاك و مدش مخ و مديشك يفوپ . ندش يراج شامشچ زا شاه كشا و تسكش شضغب

متفگ و مدرك هراشا ذغاك .هب مدرواين رد رس شزا يچيه يلو :

؟ هشب ينوراب تگنشق يامشچ دش ثعاب هك هدش هتشون يچ يتفوك نيا يوت -

تفگ هيرگ :اب

مشب راد هچب منوتيمن نم نوچ مينك جاودزا مه اب مينوتيمن .-ام

هدش يهابتشا هي منئمطم نم درك؛هن هطاحا ور مولگ يدب ضغب .

مدز داد و مدرك هراپ ور ذغاك صرح :اب

،نم نداد كردم شهب يكلا و هرادن داوس ؟ تساجك ، تفرگ شيامزآ تزا هك يرتكد ! يشب راد هچب ينوتيم وت هغورد -نيا

ميشب راد هچب مينوتيم ام هك منئمطم .

تفگ مخا اهاب راتسرپ زا يكي :

نينزب داد نيرادن قح امش . نتسه يرتسب ضيرم يلك و هناتسراميب اجنيا نوت يمومع طاالع ضحم ؟ هنوتربخ .-هچ

تفگ هك مداتسرف ماه هير هب ور شاهوم رطع . ملغب وت داتفا هك مديشك ور راگن تسد ، شهب هجوت :يب

ماوخيمن . يشب مرگرس شاهاب و يدب داي شهب هملك يلك ينك، يزاب شاهاب يلك و يشاب هتشاد هچب يراد وزرآ هك منوديم -

دوجو تيگدنز الوت صا راگنا هك يروط ينك شومارف ور نم ماوخيم تزا . هشب ويخلا ايور هب ليدبت توزرآ هك مشب ثعاب

ينزب ور امدآ زا هگيد يرس هي ،ديق امدآ يرس هي هب نديسر هساو دياب . متشادن .

مراگن . منكيمن ضوع هچب يتح سكچيه وراب وت نزن،نم ور فرح ...-نيا

تفگ يدرس واب مفرح طسو ديرپ :

ميدشيم هطبار دراو ديابن مشلوا زا ووت .نم راذن ممسا ور،ور تيكلا م ميم ، متسين وت .-نمملا

تفگ يخلت دنخبل واب ديشك نوريب ملغب زا ور شدوخ :

رادهگنادخ ، مراد تسود نك. نوريب تبلق زا ور نم منكيم تساوخرد تزا هنازجاع -.

تفر مراگن ، تفر مقشع دش؛ يراج مامشچ زا كشا . تفر و تفگ ور !نيا

مناج نادجو هئوت اب قح ( هدشن ريد مزونه ، شلا بند ورب وشاپ ؟ ينكيم هيرگ يتسشن ارچ ).

مدش منيشام راوس عيرس درك. تكرح دشو يسكات راوس مديد هك متشگ راگن لا بند مشچ واب مدش جراخ ناتسراميب زا ود اب

مداتفا هار يسكات لا .وبند



يلدنص يور . مدش هدايپ و مدرك كراپ رت بقع ور نيشام منم دش. هدايپ و تشاد هگن يتولخ كراپ رانك نيم يس زا دعب

نيمه يور ميتشاذگ رارق مه هكاب يراب نيلوا دوب، انشآ يلدنص نوا . تخادنا نومسآ هب يهاگن و تسشن گنر يرگيج

ميتسشن يلدنص .

تفگ نومسآ هب ور ضغب :اب

هك دنچره هنك شومارف ور نم هك نك شكمك . هسرن شوزرآ هب هك مشب ثعاب ماوخيمن يلو مراد تسود ور ايليا نم ايادخ -

ايليا يتخبشوخ زج يچيه . نشب تخبشوخ مه هكاب هدب رارق شهار رس بوخ رتخد منك.هي شنوريب مبلق زا منوتيمن نم

ماوخيمن تزا .ور

متفگ و متفر ولج :

مشيم تخبشوخ ابوت طقف .-نم

تفگ و داتفا نم هب شهاگن :

يتسين يبوخ يوگغورد -.

متفگ سيف ركوپ :

و مدوب تقشاع يزور هي هك نودب طقف مراذيم مارتحا تتساوخ هب مه ،نم ياوخيم و ينكيم ركف روطنيا وت رگا هشاب -

رادهگنادخ ، هنوميمن نتفگ هساو يفرح هگيد . يدوب مقشاع .

مشب فقوتم دش ثعاب مرس تشپ زا راگن يادص هك متفر نيشام تمس و متشگرب :

؟ ينك يگدنز هچب نودب ينوتيم اعقاو -

متفگ يلا حشوخ واب شتمس متشگرب :

.-هرآ

وگن يسك هب يزيچ نوم ندشن راد هچب هيضق نيا عجار افطل يلو منكيم جاودزا تاهاب هشاب -.

مشچ -.

تفگ و دنوبسچ مينوشيپ هب ور شينوشيپ . دموا ولج دزو يدنخبل :

متاهاب شهت !..-ات

ايدرب •~•~

نتفگيمن ام وهب دوب يا هيضق هي راگنا ، ندزيم كوكشم ايليا و راگن .

يهاگن دوب منوش يور هك يا هنورتخد تسد هب تشحو واب تفرگ رارق منوش يور يتسد هك مدوب مراكفا قرغ

وت مشچ هثدحم واب مدرك دنلب ور مرس . كباجنس حرط يتشگنا دنب اب هارمه كيش اما هداس حرط و هاتوك ياه نخان . متخادنا

مداد نوكت مديمهفن ينعم هب ور مرس . ديسريمن ادص هب ادص دوب دنلب گنهآ يادص نوچ ، مدينشن هك تفگ يزيچ . مدش مشچ

تفگ و درك مشوگ كيدزن ور شرس دشو مخ هك مدركيم شاگن سيف ركوپ داد. نوكت ترس وت كاخ ينعم هب ور شتسد :هك



وهب ينيشب يلدنص يور اه گرزباباب لثم هكنيا هن يشاب صقر تسيپ وت ناراب لثم دياب ؟وتاالن يركف وت ارچ مگيم -

ينزب لز داماد سورع .

نوا .اب مدرك لو ور شتسد هك ميتفر منيشام رانك . گنيكراپ تمس شمدنوشك مدوخ لا وبند متفرگ ور شتسد و مدش دنلب

تفگ وابنهلا داد ژ اسام ور شتسد ،چم شتسد يكي :

دش دوبك متسد چم يديشك ور متسد مكحم ردقنا -.

مكوكشم راگن و ايليا هب ؛نم ميشن فرحنم يلصا ثحب حاالزا بخ . يتسه يزانزان ردقچ .-وت

ارچ؟ -

هنوخ دموا يتقو يلو . هگيد مهاگشيامزآ رتكد يتم ال سان هدب نوشن مهب ور شجاودزا لبق شيامزآ باوج ايليا دوب رارق -

انيا و تسه يزيچ هي منئمطم .نم دركيم ضوع ور ثحب عيرس متخادنيم ثحب تقوره و دوب هدرواين شدوخ وراب ذغاك

نگيمن نومهب .

تفگ و تخادنا باال وربا :

هچب ال صا اي دشيم صقان نوش هچب نوچ ندركيم جاودزا مه اب ديابن انيا دياش . منزيم ور سدح نيمه منم يلو منوديمن -

ننكيم جاودزا نراد و هتشذگ راك زا راك هگيد االن يلو . ندشيمن .راد

و دوب هتفرگ باال شتسد وراب شدنلب نماد ژه ينم . ديسر شوگ هب يدنلب هنشاپ ياه شفك قت قت يادص هك مداد نوكت يرس

تفگ دزيم سفن سفن و ديوديم هك يلا حرد . ديوديم دنلب هنشاپ ياه شفك :اب

ميدش تخبدب -.

هثدحم . شمتفرگ رخآ ي هظحل هك داتفيم تشاد و درك ريگ نيمز هب ششفك ي هنشاپ . منوج هب داتفا سرتسا شفرح نيا اب

متفگ ژه ينم هبور شهب هجوت يب يلو درك يحيلم مخا :

؟ ميدش تخبدب ؟ارچ هدشيچ -

تفگ هديرب هديرب :

و تسايليا رفن تسيب نوا زا يكي ، ندش يمخز رفن تسيب دودح . تسكش و داتفا دوب اجنوا هك يگرزب ي هنيآ -...

مهب سلجم تفگ هشيم يياروج وهي دوب هدش همهمه . متفر سنلا تمس تعرس واب مدادن شوگ شفرح ي همادا هب هگيد

تفگ يگچاپتسد اب ديد ور نم ات دوب.اباب هدروخ :

دوز سنا رواژ هب نزب گنز ايدرب -.

و ديسر سنا رواژ هك درب نامز ردقچ منوديمن . مداد ور اجنيا سردآ و متفرگ ور سنا رواژ ي هرامش عيرس و مداد نوكت يرس

درب ناتسراميب هب ور دوب نوش وزج مه ايليا هك يمخز دارفا .

شنربب هك دركيم سامتلا هيرگ .اب داتفا ندوب هدش يكشم شاه مشچ و زمرق شگنر ييوميل سابل هك راگن هب مهاگن

داديمن شوگ شفرح هب يسك يلو ناتسراميب .

نيا يلو ميتفرگ لصفم ور نشج نيمه هساو ننك يگدنز زاريش نرب نوش دقع نشج زا دعب ندوب هتفرگ ميمصت راگن و ايليا

داتفا قافتا .



ضوع ينوتك وراب شراد هنشاپ ياه شفك هثدحم . ميدوب اجنوا طقف هثدحم دشونمو تاالركالخيلا هقيقد تسيب زا دعب

تفگ و درك :

؟ ناتسراميب يايمن -وت

؟ ناتسراميب يريم -وت

تفگ و داد نوكت تسار و پچ هب ور شرس :

هراد هيحور هب زاين و هريم شوه زا راب هي هقيقد جنپ وره هنكيم يبات يب تفگ نامام نوچ راگن شيپ مريم ارتخد .-هناب

ميرب مه اب راذب -.

ميدرك تكرح ناتسراميب تمس و ميدش جراخ زاتاالر مه واب داد نوكت …رس

~•~•بردیا

تفگ و درك زاب ور نيشام رد هثدحم . مدرك كراپ ور نيشام و ميديسر :

؟ يشيمن هدايپ -وت

منزب فرح ماشرآ اب مدموا طقف .-هن

؟ هنكيم راكيچ اجنيا نوا -

شنامام ي خهلا رتخد هشيم راگن . دايب هدرك شروبجم شنامام منك ركف -.

تفگ يگلصوح يب دش.اب نيشام راوس و دموا ماشرآ دعب هقيقد دنچ دش. هدايپ و تفگ " ناهآ ":

انيا هنوخ نتخير ليماف .-لك

؟ ينكيم ليماف يطاق ور تدوخ ارچ -وت

؟ يشاب ناتسراميب ديابن ،وتاالن منيبب اسياو ال .صا هتفر رس ملصوح . منومب اجنيا هدرك مروبجم منامام -

مرب مرادن تئرج -.

ليابوم و مديشك ور زبس ي همكد دش. نايامن هحفص يور ناراب مسا و دروخ گنز ميشوگ هك داد نوكت فسات يانعم هب يرس

متشاذگ مشوگ رانك :ور

؟ ناراب -هلب

لمع قاتا ندرب ور ايليا مگب مدز گنز .-سالم.

يچ؟ هساو لمع قاتا -

هگيد نرايب رد شتسد زا ور اه هشيش هدروخ ناوخيم -.



هشاب -.

ماهنت نم ناتسراميب .-ايب

،عفال هشاب -.

ظفادخ -.

ديسرپ يلوضف اب لومعم قبط ماشرآ و مدرك عطق ور سامت :

؟ دوب -يك

؟ يايم ، ناتسراميب مرب دياب .نم لمع قاتا ندرب ور ايليا هگيم ؛ ناراب -

ميدرك تكرح ناتسراميب تمس و مدرك نشور ور نيشام و تفگ ."هرآ"

………………………………………

دعب هتفه ((كي

لصو ور سامت و متشادرب زيم يور زا ور يشوگ و مديشك يا كالهف فوپ . مديرپ باوخ زا ميشوگ گنز يادص اب

تفگ ، هشاب شدوخ يادص مدرك كش هك ييادص اب هثدحم . مدرك :

؟ يياجك -سالم

؟ هتفرگ تادص ارچ -سالم

يلو منك نامرد ور مدوخ هك مدرك تالش يليخ . تفرگ مادص مه زوريد مراد درد ولگ و بت و درد رس هك تسه يا هتفه دنچ -

و حملا يب يلو هدش رضاح شباوج واالن مداد شيامزآ متفر و مدرك كش نيمه هساو . مدش مرتدب چيه هك مدشن بوخ

؟ يريگب و يرب االن ينوتيم ، تسين هنوخ مه يسك . مشب جراخ هنوخ زا منوتيمن

هدب سردآ هشاب -.

متروص وهب يتشادهب سيورس متفر و متشاذگ زيم يور هرابود ور يشوگ . ميدرك يظفاحادخ و درك ركشت و داد ور سردآ

مدز يكنخ .بآ

دعب و مداتفا هار دوب هداد هثدحم هك يسردآ تمس .هب مدش جراخ هنوخ وزا متشادرب ور ميشوگ ماه، سابل نديشوپ زا دعب

مدش ناتسراميب دراو و مدرك كراپ ور نيشام . مديسر تعاس مين دودح .زا

دوب تبثم باوج و دوب يو يآ چا شيامزآ دوب. شباوج طقف مدنوخ هگرب زا هك يزيچ اهنت و داد مهب ور هگرب راتسرپ .

تهب تنعل ؟ هكاپ لگ لثم هثدحم مدركيم ركف هك مدوب قمحا ردقنا ينعي ؟ هنكمم روطچ دش. هلا چم هگرب دشو تشم متسد

هثدحم !



شدرد يلو تفرگ درد متسد هك مدز نومرف هب يمكحم تشم و مدش نيشام راوس و مدش جراخ ناتسراميب زا تينابصع اب

دوب ممسج زا رتشيب يليخ مبلق ،درد مدركن سح ...ور

ايدرب •~•~

يلصا رد ركشورادخ . مدش هنوخ لخاد و مدرك روبع طايح زا تعرس دش.اب زاب رد هقيقد دنچ زا دعب و مدز ور نوفيآ گنز

دوب .زاب

نيه منديد هدز.اب لز هشوگ هي وهب هتسشن تخت يور مديد هك مدرك زاب ور هثدحم قاتا ورد متفر اهباال هلپ زا باتش اب

دموا ولج دشو دنلب عيرس و ديشك .

مگب شهب دايب رد منهد زا يچره اي مرايب شرس رهباليي هنكمم ، دوبن مدوخ تسد ممشخ لر .تنك

تردق .اب تسشن نيمز يور دروخ ورس دروخ دمك هب شرس دش، ترپ و مدز شهب يمكحم يليس هك درك مهاگن يلا وس

تفگ هكابنهلا مدز شهب يدگل :

؟ ينكيم نيچمه ارچ هتچ؟ ، دموا مدرد ييييآ -

تفگ شحاسمت ياه كشا هكاب مدرك شدنلب و متفرگ شاهوم :زا

ينكيم خيلا نم رس يراد هدرك تاك تاهاب ترتخد تسود ،الدب مدزيم سدح دياب -.

ديزرل هنوخ ياه هشيش مامت هك مدز يداد دش. ينوخ شبل و مديبوك شنهد هب مكحم متسد :اب

يچ؟ ينعي يمهفيم ، يراد رذيا وش...وت هفخ -

؟ ههههرآ درك: يزرل هك مدز داد رت دنلب و

تفگ هيرگ ،اب داتفا نيمز يور و مدرك شلو :

؟ مراد رذيا اعقاو -

هي داوخيمن ملد نك، مگ ور تروگ وش دنلب !حاالمه تفيثك تاذ نوا وت فت ينك، يشورف نت دشيمن مرواب . مگيم كيربت -هلب،

نداد شرورپ نوش نيتسآ وت رام . هشاب مموصعم ي همع ي هنوخ وت هزره نز ...هي رتخد !

مدز داد و مدز شولهپ هب يدگل :

وشمگ -.

هنوخ وزا تشادرب ور شلا وش ترشييوس و ديبوك مهب رابدنچ ور شسيخ ياه كلپ . تخادنا مهب يهاگن ترفن دشواب دنلب

دش جراخ .

دوب تخس مساو يليخ هيضق نيا مضه ؛ مديشك يقيمع سفن ..!

……………..………….……………



هشاب هتشاد ربخ هيضق نيا زا منوا متساوخيم دايب، مدوب هتفگ شهب مدوخ دش. زاب نيردآ طسوت قاتا رد هك مدوب ركف يوت .

ميدوب هگيدمه يوربور اقيقد . مداد ور شباوج و داد وساليم تسشن تخت يور دنخبل .اب

يا هتخير مهب ؟ شاداد هدشيچ -.

متفگ و مدز يخلت دنخبل :

يدز سدح تسرد .-هرآ

ورف ركف وهب تشاذگ شنوچ ريز ور شتسد . داديم شوگ ماه فرح هب تقد اب منوا ، مدرك فيرعت شساو ور هيضق لك

تفگ دشو جراخ شت يخاال يايند زا هقيقد دنچ زا دعب . تفر :

منيبب هدب ور شيامزآ ي هگرب -.

يمهفيمن شزا يزيچ هك .-وت

هشاب هديشك هشقن شساو رفن هي دياش هدب. هظحل ،هي منوديم -.

ِزيم يور -.

تخادنا شهب يهاگن و تشادرب زيم يور زا ور ذغاك .

تسين هثدحم شيامزآ باوج .-نيا

متفگ بجعت :اب

داد مهب ور نيا راتسرپ دوخ يچ؟ ينعي -.

يدركيم كچ ور تاصخشم دياب ،وت هدايز ندب يهابتشا ور شيامزآ باوج هكنيا لا متحا -.

دوب هگيد رفن هي هساو كال شيامزآ تفگيم تسار نيردآ ، مدرك كچ ور راميب تاصخشم و متفرگ شتسد زا ور ذغاك .

تفگ و تخادنا مهب يهاگن :

ناتسراميب ميرب .-ايب

باالزا يليخ تعرس واب مدرك نشور ور نيشام و متسشن نومرف تشپ . ميدش جراخ هنوخ زا مه واب مداد نوكت يرس

مدش جراخ گنيكراپ .

مدرك لو ور نيشام و مدش هدايپ و مدرك زاب ور .رد ديخرچ نيشام هك مديشك ور يتسد زمرت و ميديسر هك ديشكن يلوط .

مدرك اديپ ، مدوب هتفرگ ور شيامزآ باوج شزا هك يصخش نومه و متفر ناتسراميب لخاد تعرس .اب

مداد راشف يمك و متشاذگ منيس هسفق يور ور متسد . نشب مظنم ماه سفن ات مديشك يم يقيمع ياه سفن .

؟ نيتشاد راك يسك -سالم،اب راتسرپ



نيداد يهابتشا ور باوج مدش هجوتم يلو متفرگ نوتزا ور شيامزآ باوج و مدموا شيپ تعاس هي نم -سالمهلب. ايدرب .

متفگ و مداد شهب ور هگرب :

شتسه هگيد رفن هي هساو شيامزآ باوج .-نيا

؟ نوتراميب مسا -

دار هثدحم -.

تفگ و داد مهب هگيد ذغاك وهي تفرگ متسد زا ور هدش هلا چم ذغاك :

دش هابتشا نيمه هساو هغولش مرس اعقاو زورما ، ماوخيم رذع -.

هدوب الازن وفنآ هي طقف و تشادن رذيا هثدحم . متخادنا هگرب هب يهاگن و مداد نوكت يرس !

لثم و دوب هدياف يب تالمش يلو منكن بارخ شرس يور ور، ناتسراميب ولك منزن داد ات متفرگ نودند هب ور منيياپ بل

منك لر تنك ور مباصعا متسنوتن هشيمه .

متفگ يدنلب يادص واب مديبوك زيم يور هدشمور تشم تسد :

؟ يريگ يم قوقح يكلا ؟ هغولش ترس هك يرايم هنوهب و ينك يمن عمج ور تساوح ارچ -!

تفگ يدنلب اتبسن يادص واب درك مخا هراتسرپ :

هنك داديب و داد دايب داوخب شلد يكره تسين هليوط اجنيا ، نيشاب هتشاد طسلت نوت باصعا يور افطل مرتحم ياقآ -.

يدوب امش رفن ود نوا زا يكي و مدب هابتشا ور رفن ود هساو نم هنكمم نريگب شيامزآ باوج نايم هك يرفن دص ،زا مشدعب .

ينك داديب و داد يرادن قح امش و هيعيبط هيضق نيا يلو هراد سناش هب يگتسب .

متفر بقع يمك و ديشك تشپ زا ور متسد رفن هي هك مدب ور شباوج متساوخيم .

نك شمومت يراد تسود يكره ناج ور وت ايدرب -.

متفگ و متخادنا دوب، هدز ور فرح نيا هك نيردآ سرتسا يرپ هرهچ هب يهاگن :

مدرك يم بارخ شرس يور ور ناتسراميب لك يدروخ يمن مسق .-هگا

هقيقد دنچ . مدش راوس و مدرك زاب ور نيشام رد يگلصوح يب .اب متفر منيشام تمس و مدروآ رد شتسد يوت زا ور متسد

تسشن درگاش يلدنص يور و دموا نيردآ مه .دعب

تفگ هك منك نشور ور نيشام متساوخيم :

مراد لا وس هي نك،نم ربص هظحل .-هي

؟ هدرك تيبصع ردقنا يچ

هتشاد الازن وفنآ هثدحم ، نداد هابتشا ور شيامزآ باوج -.



لك مير،وت يم اجك متسنوديمن . ميداتفا هار داباجكان تمس و مدرك نشور ور نيشام درك. ركش ور ادخ و داد نوكت يرس

دوبن يگدننار هب مساوح ال صا ريسم .

ينوميشپ و هودنا مشرخآ مش يم يبصع و منز يم داد همه منك؟رس لر تنك ور ممشخ منوت يمن اديدج ارچ !نم

شاب بظاوم ايدرب -.

نومرف يور ور مرس و مدز رانك ور نيشام . مدنوخرچ تسار تمس هب ور نومرف و مدموا مدوخ هب دز نيردآ هك يداد اب

متشاذگ .

؟ منيشب نومرف تشپ نم ياوخيم ، تسين بوخ تلا الح صا زورما -وت

مدش؛ رگشاخرپ يليخ مدز. يگزره تمهت دوب رت كاپ لگ زا هك يرتخد ،هب نيردآ ملا غشآ يليخ نم مدز. تمهت شهب -نم

ترپ شتمس هب گالبور ناويل ، شمدروخ ِبآ هكنيا يخلا هب منم و دروآ گالب يهابتشا نوا و متساوخ بآ ناراب زا زوريد

يسك و مريمب ماوخيم . نتسين يندرمش هك هدايز نوش دادعت ردقنا ، هماهراكهاش زا هنومن هي هزات نيا دش. هكيت رازه و مدرك

مر يم و منك يم عمج ور ملياسو زور ،هي هشن رطاخ هدرزآ متسد .زا

؟ لگسا ير يم اجك -!

يم ور مدآ طيارش نيرتدب وت يتح هشيمه نيردآ . متخادنا شنودنخ ي هفايق هب يهاگن سيف ركوپ و مدنوخرچ ور مرس

يم تحار و يتسين يبصع هگيد وت يهلا نذا هب نگب نايب هنيا هرايم نم ياه بل ور هدنخ هك يزيچ اهنت االن يلو هنودنخ

ينك يگدنز ينوت .

مهب ياهوم هب هجوت يب . متخادنا م هدرم يپژ هرهچ هب يهاگن طسو ي هنيآ يوت وزا متشادرب نومرف يور زا ور مرس

متفگ نيردآ هب ،ور متخير :

منك؟ راكيچ -االن

هرايب شدوخ رس رهباليي هك هراد ور نيا تيلباق االن نوا ، ياوخب تيل حال شزا يرب دياب -.

تساجك منوديمن -.

دوب هتشاذگ بايدر اهرتخد ي همه نيشام يوت نيدار بقال هتفر تداي هكنيا لثم -.GPS ينوت يم نك عفلا ور تيشوگ

ينك شاديپ .

يراد يا هظفاح بجع -...

هثدحم •~•~

و مباوخب . مباوخب داوخ يم ملد طقف ، هتشذگ ردقچ منود يمن . مدش هتسخ هك مدرك يگدننار رهش اهو هداج وت ردقنا

هرابود ماوخ يمن . ندرُم مردام و ردپ منيبب هدز،هك تمهت مهب ميياد رسپ منيبب ،هك مراد رذيا منيبب هك مشن راديب تقوچيه

وت نم حور دوب. هدرم رت لبق يليخ نم حور ؛ تشكن ور نم حور نوا تمهت .هن، تسايدرب شلتاق ، هدرم محور . منيبب ور انيا

مديد يمن ور اه زور نيا و تفر يم نيب زا عقوم نومه ممسج شاك درم!يا شيپ سلا جنپ فداصت نومه .

نيمز يور ياه هشيش هدروخ . دموا يمن ينيشام چيه و مدوب هداج طسو تسرد . مدش هدايپ و مدرك زاب ور نيشام رد

تست ور شيزيت هك متشاذگ متسد يور و متشادرب ور اه هكيت نيرتگرزب زا يكي و مدش مخ درك. بلج شدوخ هب ور مهجوت



ترپ تمس نوا وهب ديرب هقلحمور تشگنا ات متسد چم زا هشيش و ديشك تشپ زا ور متسد رفن هي هظحل نومه يلو منك

متفرگ رارق يمرگ شوغآ يوت و تفرگ رارق منهد يولج يتسد هك مديشك غيج ششزوس .دش.زا

مهب ندز تمهت . تسين مهم محور ندرم . تسين مهم نم يضيرم . دوبن مهم يلو دموا يم نوخ شزا و تخوس يم متسد

مدوبن مهم تقوچيه ، متسين مهم .كالنم تسين مهم .

دش هراپ مراكفا ، ديچيپ مشوگ يوت هك ييادص :اب

؟ يدرك يم راك يچ يتشاد -

متفگ شيبصع ياه مشچ هب هريخ و مديشك نوريب ايدرب لغب زا ور مدوخ :

؟ مدرك يم راك يچ ينودب ياوخ يم هك ممهم تارب نم هگم ال هچ؟صا وت -هب

؟ يدز يم ور تگر يتشاد -

هراد يسفن هب دامتعا هچ نيا . ندش داشگ ماه مشچ !

يوت هك مدرك يم تست ور نيمز يور ياه هشيش يزيت متشاد طقف . منزب ور مگر وت فرح رطاخ هب هك متسين لگسا يردقنا -

تسين مهم ال صا هتبلا . ديرب دشو هديشك متسد يور هشيش و يديشك ور متسد يضوع .

؟ ينك تست ور نيمز يور ي هتسكش ياه هشيش يزيت يتساوخ يم ارچ ؟ يدش لُخ -وت

هچ؟ وت -هب

متفگ و مدز سپ ور شتسد عيرس هك تفرگ ور متسد و ديشك يفوپ :

يشب ضيرم مه وت هنكمم . نزن تسد نم .-هب

يراد الازن وفنآ طقف . ندوب هداد هابتشا ور شيامزآ باوج ، يتسين ضيرم .-وت

هشاب -.

مدرب مترشييوس بيج يوت ور ميمخز تسد . هشن ور رپ هك مدرواين مدوخ يور هب يلو مدش لا حشوخ يليخ شفرح نيا اب

دوب درس اوه يلو ميدوب نيدرورف لصف يوت . هشن رتشيب شزوس ثعاب امرس .ات

متفگ سح :يب

اين ملا بند هگيد . هنوخ .-ورب

ايدرب . متخادنا مرس تشپ هب يهاگن ندز، مدق هقيقد جنپ زا دعب . متشادرب مدق دموا يم رود ي هلصاف زا هك يرون تمس هب

مدنودرگرب ور مرس و مدز يدنخزوپ دوب. هدش هريخ مهب و دوب هداسياو شاج .رس

تفگ هرسپ و درك زمرت مرانك دوب، ينووج رسپ شدننار هك يروتوم :هي

هدش ينوخ تسابل -.

هشب ينوخ مترشييوس زا يتمسق دوب هدش ثعاب متسد نوخ . متخادنا مترشييوس هب يهاگن .



متفگ و متخادنا هرسپ هب يهاگن :

تسين مهم -.

ناتسراميب تمنوسرب .-ايب

تسين مهم متفگ -.

تفگ و ديشك يفوپ هرسپ :

دنچ؟ يبش -

متفگ يجيگ :اب

يچ؟ -

ياه مشچ هب يهاگن . ديسام شنهد وت فرح و دروخ شتروص هب يتشم هظحل نومه يلو هنزب فرح تساوخ يم هرسپ

هدش يتريغ مدز.ثمال يدنخزوپ ملد ووت متخادنا دز، يم زمرق هب تينابصع تدش زا هك ايدرب .

نومه و درك شدنلب و تفرگ هرسپ ي هقي زا ايدرب . نيمز يور داتفا دشو ترپ روتوم زا هرسپ و ديشك ور هرسپ تسد ايدرب

تفگ دوب، شتسد وت هرسپ ياه هقي هك روط :

وگب هگيد راب هي يراد تئرج هگا ؟ يتفگ يچ -.

تفگ ييوررپ اب هرسپ :

يبش متفگ -...

شزا طقف هرسپ دزو يم هرسپ هب يپ رد يپ ياه تشم ايدرب . دنوم هفصن شفرح دزو شتروص هب يتشم هرابود ايدرب

اوعد وت هنوت يمن سكچيه مد، يم قح هرسپ هب دروم هي نيا .وت تشادن ور شدوخ زا ندرك عافد تردق و دروخ يم كتك

هشب قفوم لوكره نيا .اب

مدوب هدش هريخ نوشهب يثنخ مه هنك،نم يراك تسنوت يمن و دروخ يم كتك نانچمه هرسپ و دوب هتشذگ هقيقد دنچ .

نوشادج هگيدمه تالشزا يلك زا دعب هرخ هنك.بال نوشادج هگيدمه زا درك يعس و تفر ايدرب رانك دشو در مرانك زا يرسپ

درك رارف دوب، هدروخ كتك هك يرسپ و درك .

ينك يم اوعد زورما هتمدنچ راب نيا . ايدرب هگيد هسب -.

اجك زا نيردآ ال صا دوب. نيردآ دش، صخشم شرهچ وحاال تخادنا نم هب يهاگن هرسپ دوب. نيردآ هيبش ردقچ شادص

؟ هدموا نومسآ زا هنكن دش؟ شاديپ

تفگ نم هب باطخ ، نيردآ هب هجوت يب ايدرب :

درك؟ تتيذا -

.-هن

تخبدب نوا ؟( هنديباوخ ياج ييادخ ؟هن هنديباوخ ياج هداج طسو هگب نم هب يكي . تسب ور شاه مشچ و داد نوكت يرس

دنبب ملگ ( موهوا ) ينوا رادفرط هك مه )وت هتسب ور شاه مشچ طقف (...)



نَمَتآ •~•~

زا هنوخزپشآ يا هشيش ياه فرظ مامت هك يسايلا وهب متشاذگ منهد يوت و متشادرب ور فرظ لا غترپ زا يا هكيت لا گنچ اب

داجيا يفرخزم يادص و دنتسكش يم اه فرظ . مدش هريخ درك، يم ترپ هنود هنود و...ور نودكمن ، ناويل ، باقشب هلمج

هرابود و هنكش يم فرظ زور هراد،ره مسيداس يضوع .االغ ندوب شخب شمارآ اهادص نيا سايلا رظن زا هتبلا ، ندرك يم

هرخ يم نومه زا لدم .هي

تكرح ابهي يبصع درك. ترپ دوب، كييازوم شسنج هك ينيمز هب باتش واب تشادرب تنيباك يوت زا ور ناويل نيرخآ

هشوگ هي درك ترپ و درك زاب ور شتاوارك .

مش يم نارگن مراد مك .مك مدش دنلب و متشاذگ لبم ي هتسد يور ور متسد !

تفگ و دموا ولج تعرس اب سايلا :

ما يبصع ارچ ينودب ياوخ يمن هعفد نيا هك بلا ج .-هچ

هدش تزور ره راك هگيد ياه طلغ اترازه و ندرك تيذا ، نتسكش فرظ هدش. يداع مساو عوضوم .-نيا

يلو ...-هرآ

داد همادا و درك يا هفرس :

هراد قرف شليلد هعفد نيا يلو -.

؟ يقرف -هچ

ينيب يم .-االن

عورش ماه هفرس و همك ژن يسكا مدرك يم سح درك. لصو نويزولت وهب دروآ رد شبيج زا ور يگنر يكشم و كيچوك شلف

سايلا ومه نم مه .دش.

زا كشا و اوه هرذ هي هساو مدز يم هل هل هك دوب.ردحيلا يتروص لياف درك، يلپ ور دوب شلف يوت هك يلياف اهنت سايلا

مدب شوگ دوب صخش يود هملا كم هك يتروص لياف هب مدرك يم يعس دش، يم يراج ماه مشچ :

تسود كمك وهب منك طقس ور ما هچب رارق بشما نم هك مگب مدموا و متسه يدمتعم انمت . يگمه -سالمهب لوا صخش

مشب در زرم وزا منك رارف يقاچاق مدنيآ رسمه مگب هرتهب اي مزيزع رسپ .

هزاسب انمت نودب يگدنز اب دياب مه سايلا هنك. يم جاودزا نم اب بشما انتم -و مود صخش .

كراولش و پات وراب مصقر مليف متفرگ ميمصت -نم لوا صخش ...

دش دنلب رطخ گنز يادص دشو شوماخ نيزولت و تفر اه قرب ديسر هك اجنيا .هب

متخانشن ور مود صخش يلو دوب نم هيبش تدش هب شادص دوب رتخد هك لوا صخش ؟ ندوب يك هگيد انيا خقلا للج .اي

تفگ يكانسرت و زومرم دنخبل اب سايلا :



يدمتعم انمت مناخ ينيب يم ور نم هب تنايخ ي هجيتن -!

و تخادنا مهب يهاگن راب نيرخآ يارب . دروآ موجه هنوخ هب دود درك، شزاب هكنيا ضحم وهب تفر رد تمس هب تعرس اب

دش ديدپان دود يوت .

؟ سفنت هساو دوب مه ژين يسكا هگم يلو منك سفنت ژنور يسكا هك مدرك يم وتالش متشاذگ مولگ يور ور متسد

يقافتا هچ و متسه اجك اقيقد ممهفب مدرك يعس و مدرك كاپ متسد تشپ وراب ندش يم يراج ماه مشچ زا هك يياه كشا

هداتفا .

مولج متسنوت يمن . متفر رد تمس هب ود .اب هتفرگ شيتآ نامتراپآ و هديياز مواگ مديمهف ، دموا هك يناشن شتآ آژري يادص

دوب دود اج همه و منيبب .ور

هك مگب تحار منوت يم دش. منتفر زا عنام دشو رو هلعش شيتآ ، نوريب مرب متساوخ ات يلو دش زاب لماك و مداد له ور رد

مشب هفخ يدوز هب هرارق و مداتفا .ريگ

شاهاب نتفر رو يلك زا دعب و متفر هرجنپ تمس هب ود دوب.اب هرجنپ ديسر منهذ هب هك يزيچ نيلوا و يياريذپ هب متشگرب ،

و ندوب هديباوخ راكنارب يور اه يضعب و ندز يم غيج اه هياسمه ي همه . متخادنا طايح هب يهاگن و مدش مخ . مدرك شزاب

نوشندرك يم سنا رواژ راوس .

يقافتا الل منوبز اعطق يچ؟ هچب يلو مرپب منوت يم و همود ي هقبط اجنيا ؟ مرپن ؟ايآ مرپب منك؟ايآ راك يچ بخاالن

يم حيجرت سپ . ميريم يم هچب ومه مدوخ مش،مه يم هفخ و اجنيا منوم يم هش؟ يم يچ مرپن مه رگا . هتفيم شساو

مرپب .مد

يور ، ندرك تالش يلك زا دعب هرخ .بال هرجنپ ي هبل يور ور مپچ ياپ و متشاذگ ژ افوش يور ور متسار ياپ و متفرگ هرجنپ زا

مدرك زارد نيياپ تمس هب ور ماهاپ و متسشن هرجنپ ي .هبل

دوب هرجنپ زا نديرپ مهار اهنت و دوب هتفرگ ور هنوخ لك شيتآ ، متخادنا مرس تشپ هب يهاگن و مدنوخرچ ور مرس .

سوكعم شرامش .اب مرامشب ور دايم منهذ وت هك يدادعا ور مدرك يعس و متسب ور مامشچ . رازه يور دوب هتفر مبلق نابرض

كي هس،ود، . نيياپ مرپ .يم

مدرك سح ماهاپ اصوصخم مندب يوت ور درد سح . نيياپ مدش ترپ و مديشك ولج تمس هب ور مدوخ و مدرك لو ور ماتسد

دز بيسآ مامشچ هب مه مندش ترپ هكنيا لثم دش. هريت اج همه شدعب .و

مديمهفن يزيچ دشو هايس اج همه كال هگيد شدعب و مدوب تلا ح نومه وت هقيقد دنچ ...

نَمَتآ •~•~

ثعاب هك همنهد و غامد يور ينيگنس مسج هي مدرك يم سح . ديسر يم شوگ هب يگنگ ياهادص طقف و دوب كيرات اج همه

منزب فرح منوتن هش .يم

هنز يم فرح هراد هثدحم هك مدب صيخشت متسنوت و ندش حضاو اهادص مك :مك

زور دنچ ، ندرك يچيپ دناب و هتخوس شتروص فصن . هنومب اجنيا بشما دياب هگ يم رتكد طقف متفرگ ور شاهوراد -

هنك هظح مال هگا تفگ رتكد منوا و هتخوس مه شندرگ و فتك . هدرگ يم رب قباس تلا ح هب هشاب يتشادهب دناب يوت شتروص



اي هرب هار هنوت يمن هام هكاتهي هنيا لكشم طقف . هملا وس هبوخ ركشورادخ مه شا هچب هش. يم بوخ هام ود زا رتدوز

ميگب شهب ور نيا يروطچ منود يمن هش. يم بوسحم جلف مگب هرتهب .

تفگ دزو غيج هنانح :

هنيبب تساجك ؟! تساجك هنكاالن تبقارم انمت زا هنوت يم درك يم اعدا هك هكيترم سايلا نوا سپ ؟ هدش جلف انمت ينعي -

؟ هتخوس شيتآ وت شندب و هدش جلف شنز

هنانح شاب مورآ -.

االن تيعضو يوگخساپ يك ! يتحار نيمه هب تخوس مه مندرگ و فتك ، تروص ؟ مديرپ هقبط ود زا نوچ ؟ مدش جلف نم

هنم؟

هدنوبسچ مهب بسچ وراب ماه مشچ رفن هي راگنا دش؟ يم هگم يلو منك زاب ور ماه مشچ مدرك يم يعس .

هدب نوكت ور تتسار تسد تشگنا هرآ، هگا ؟ يونش يم ور نم يادص انمت . مارهز .-نم

مدب يفيفخ نوكت ور متسار تسد تشگنا متسنوت تالش يلك زا دعب و مدرك عمج متسار تسد يوت ور مناوت مامت .

تفگ دز يم جوم شزا حيلا شوخ هك ييادص اب ارهز :

مينيبب ور يبآ يوگ اتود نوا ات نك زاب ور تاه مشچ افطل انمت . هونش يم ور نومادص انمت ؟ نيديد اه هچب -.

؟ مدش روك هنكن منك. وراب ماه مشچ منوت يمن ادخ يا

مداتفا دوب هدز مهب يگلا س جنپ يوت هك مگرزب نامام فرح ...داي

يدب ماجنا ور راك نوا ينوت يم هك ينك هدارا همز ال طقف هرادن دشن يراك چيه ""

مايم رانك الت كشم نيا مامت واب منك زاب ور ماه مشچ منوت يم نم دوب. گرزب نامام اب قح .هرآ،

مك يلو دوب رات اج همه . مدوب قفوم و منك زاب ور ماه مشچ هك مدرك رابتالش نيرخآ يارب و مدرك راركت ور هلمج نيا ردقنا

مديد ، مدوب هديشك زارد شور هك يتخت رود ور ارتخد دشو حضاو ريروصت .مك

تفگ قوذ اب ارهز :

اوچس -.

-نه؟ هثدحم

منك يم هدافتسا شزا قوذ ينعم هنم،هب ديدج كالم هكيت اوچس - ارهز .

سح داد، تسد مهب مدوب هدرك شا هبرجت بقال هك يسح نومه هرابود نم. هب ندز لز مغ اب همه و تفگ " ناهآ " هثدحم

يم رت دب ور حملا هظحل وره دوب مس لثم مساو ارتخد نيگمغ و محرت ياه هاگن . ندش عمج مرود همه و مربق يوت هكنيا

ندوب نوشدوخ رتشيب دباالمن حلا ليلد يلو دنتسنود يمن نوشدوخ درك. .

و زومرم دنخبل نومه مزونه . ميداد دوب، هدش قاتا دراو هك يصخش هب ور نوم هاگن يگمه دشو زاب باتش اب قاتا رد

درك يم قيرزت مهب ور يدب سح و دوب شبل ي هشوگ شكانسرت .



تفگ يگتخاس ينارگن واب داتسرف بقع هب شتسد وراب شاهوم :

؟ مدوب تنارگن و متشگ تلا بند ردقچ ينود يم . انمت يداد ما هتكس -

منزب فرح حضاو مدرك يعس و متشادرب متروص يور زا ژنور يسكا كسام :

يدرك يمن لو ممكش يوت هچب ورابهي نم شيتآ نوا وت يدوب نم نارگن هگا .-وت

تفگ و درك يمها سايلا :

مينز يم فرح شرابرد ادعب -.

يدب نوشن ماتسود هب ور تيعقاو تاذ هك هيبوخ تصرف االن اقافتا ؟ ادعب ارچ -.

ييوت هدرك تنايخ هرو يم شوربآ هك ينوا نوچ هرادن يقرف نم هساو -.

ندرك فيرعت هب مدرك عورش و مدز يدنخزوپ :

تسكش يم يام هنوخ يوت فرظ يلك هنازور . مدروخ يم كتك اه تقو يهاگ يتح و ميتشاد گنج و ثحب زور ...-ره

آ يدرَب •~•~

نم تيعضو يياجك ! تنديد هساو هدز كل ملد هك .خآ مدش هريخ دوب سرخ لكش هك شك وهبپال متفرگ ورباالرت دنبندرگ

جاودزا ال ؟صا يشوپ يم يچ ؟ ينكيم راك يچ ؟ يياجك .االن تمديدن هك هش يم سيلا هدجيه ؟ گنشق مشچ ينيبب ور

نومه يدرگيمرب يزور هي هكنيا ديما هب طقف اتاالن يتسنود يم هش؟ يمن وت لثم مساو يرتخد چيه يتسنود يم ؟ يدرك

هك؟ ينيب يم ور متيعضو مش. يم هنوويد و يبصع مراد مك مك تدوبن زا هكنيا هيچ؟ لكشم ينود يم يلو ؟ ميلبق يايدرب

هدش زيربل مربص ي هساك ! منوت يمن هگيد وت نودب ،نم درگرب عيرس يتسه اجره يلو . يدرك شومارف ور نم مدياش ايهن،

هش يمن قباس يايدرب هگيد ايدرب نيا ياين ،رگا يدرگرب مد يم تصرف هام دنچ !ات گنشق مشچ !

مراذ يمن شا هدنز اعطق و منك يم اديپ ور دش نوم ييادج يناب و ثعاب هك ينوا مه ور وت مه يزور هي هرخ .بال

ملد يوت ور زار نيا و مدوب قشاع يگچب نومه زا ؟نم همهفيم يچ قشع زا سهلا شيش رسپ ،هي گنشق مشچ وگب نم هب وت

هروخيمن درد وهب هچوپ قشع هراد داقتعا هك يرسپ باقن نيا دياب يك يك؟ات ات يلو . متفگن يزيچ يسك وهب متشاد هگن

ردقچ نم هگم "؟ مديسر مگنشق مشچ وهب مقشاع "نم مگب و منزب داد يمالد جرب زا هك هسر يم يزور يك ؟ مراد هگن ور

يرب يم نيب زا ور ناسنا هي يراد طقف تراك نيا اب درگرب دوز مگنشق مشچ ؟ مراد لمحت .

مراد وت زا هك ِيراگداي اهنت دنبدرگ نيا ! گنشق مشچ تساجنيا هشيمه تاج .وت شمدرشف و متشاذگ مبلق يور ور دنبندرگ ،

مشاب هتشاد مه تدوخ هك ايب دوز .

دش زاب نامام طسوت قاتا ورد دروخ رد هب يا .هقت

؟ ينك لغب ور تردارب راب نيرخآ يارب ياوخ يمن . انريم نراد هشيمه يارب راگن و ايليا -



متفگ و مداد نوكت يرس :

مايم .-االن

مدرك همزمز بل ريز و متشاذگ يگشيمه صوصخم هاگياج يوت ور دنبندرگ دش. جراخ قاتا دزوزا يدنخبل نامام :

گنشق مشچ مترظتنم -…

آ يدرَب •~•~

تفگ ايليا و ميدنك لد مه زا هرخ بال ندرك لغب يلك زا :دعب

هش يم گنت نوتارب نوم لد . مگب منوت يمن يعطق ،عفال ميدرگرب هگيد سلا يس - تسيب دياش -.

تفگ ضغب اب ناراب درك. كاپ شتسد تشپ وراب شاه كشا نامام و داد نوكت يرس :اباب

يشاداد درگرب دوز -.

مزيزع هشاب -.

ردقچ انيا ـــ فوا درك. هقلح ناراب رمك رود ور شتسد مه ايليا . ديكرت شضغب و درك ترپ ايليا شوغآ يوت ور شدوخ ناراب

نيساسحا .

شراك نوچ نيردآ هب مداد ور منيشام منم ، ههاگريمعت يوت و هبارخ شنيشام مه اباب ، تخورف ور شنيشام زوريد هك ايليا

هاگدورف نرب يسكات اب ندش روبجم راگن و ايليا نيمه هساو . تشادن نيشام و دوب يرورض .

درك تكرح هب عورش نيشام و مداد نوكت يتسد . ندش يسكات راوس راگن و ايليا و ندنك لد هگيدمه زا ايليا و ناراب هرخ بال

تخير ور دوب شتسد يوت هك يا هساك بآ شرس تشپ نامام .و

مديشك ور زبس ي همكد درك. ييامندوخ هحفص يور ماشرآ مسا و دروخ گنز متسد يوت ميشوگ . متسب ور ورد مدز يدنخبل :

-ولا؟

هب ميدوب هدرك يراذگ ادص هك يا يتوص لياف نوا هناتخبشوخ هك مگب مدز گنز طقف مراد هلجع يليخ نم . ايدرب -سالم

هديسر سايلا تسد .

ركشورادخ -.

انمت يلو هداد تاجن هصمخم نوا زا ور شدوخ عيرس سايلا . هدرك رارف و هدز شيتآ ور نومتخاس رفن هي طسو نيا يلو -

تخت يور رضاح وردحلا هدش اديپ طايح ي هچغاب يوت شمسج . هرپب هرجنپ زا هش يم روبجم و هتفيم ريگ اجنوا

هناتسراميب .

عيرس طقف ننك؛ اديپ هدز شيتآ و نومتخاس هك ور يسك نرب اه هچب وگب -.

هشاب -.

؟ يرادن يراك -



منارگن يليخ نتفگن نم هب يزيچ هچب حلا بجار نيبب نك. ربص -.

؟ ينارگن ارچ . هبوخ اال متحا -

مداد همادا ديدرت واب مدرك زير ور ماه مشچ :

متسين هبيرغ نم وگب تسه هگا ؟ تسه يزيچ هچب و انمت وتو نيب هنكن -.

مداد هلصاف مشوگ زا ور يشوگ هك دز يداد نانچ :

يگ؟ يم يرو يرد يدرك تفوك يچ وت؟!زاب يگ يم يچ ااااااااايدرب -

ظفادخ مدرك طلغ يچيه يچيه -.

شزا يلو هشابن تراسج منك( يم فيرعت تزا مراد نم تقايل يب هخآ اه. هدش هنوويد منيا . مدرك عطق ور سامت عيرس

؟(هلب يدرك عورش )زاب يدركن فيرعت )

هيك؟ انمت -

متفگ و مدرك يمخا . متشگرب بقع وهب مديشك ينيه ناراب يادص :اب

؟ مرفنتم نتسيمياو شوگ هكفلا يياسك زا مدوب هتفگ -!

ريخ -.

نودب هظحل نيا زا سپ -.

هنوخ ورب . هشاب -.

مروخب اوه منومب اجنيمه داوخ يم ملد چون -.

تفگ دزو داد ناراب :

.-هن

هنك يم راك يچ منيبب ات منومب اجنيمه هرتهب هنك. يم نوهنپ نم زا ور يزيچ هي هراد اعطق ؟ هسرت يم ارچ .نيا

هظحل نومه يلو هرب رد تمس تساوخ يم و ديرپ تج لثم ناراب و دموا گنز يادص مش. مرگ مكي ات مدرك لغب ور مدوخ

متفگ مخا واب متفرگ ور شوزاب :

منك يم زاب ور رد مدوخ -.

منك يم تسامتلا .-هن

هشاب رد تشپ دزد هي دياش ال ؟صا مراذ يم نم ينك يم ؟يخلا ينك زاب ور رد يرب ياوخ يم بش هدزاي تعاس -.

متفگ يزيچ حاالهي ياو هنز؟) يم رد دايم دزد ييادخ هنز؟هن يم رد دايم دزد ).

تفگ و مولج تخادنا ور شدوخ مزاب ناراب يلو متفر رد تمس و مدرك اهر ور ناراب يوزاب :



هنوخ ورب منك يم شهاوخ -.

راين نموباال يور نوا رانك ورب مهار رس .-زا

تسين يناريا دوب مولعم شفايق .زا مدش وربور ينووج رسپ واب مدرك زاب ور .رد تفر رانك و ديسرت مفرح نيا .زا

تفگ يسيلگنا هب هرسپ :

-Hey.IwanttotalkwithBaran.

منزب فرح ناراب اب ماوخ يم نم (.(سالم.

مداد باوج يسيلگنا هب مه :نم

-Baranisn’tathome.Iam herbrother,Iwilltellheryourmessage.

مگ يم ناراب هب نم دينزب ور نوت فرح افطل ، مشردارب نم . تسين هنوخ ناراب ).)

و دوب هدش سيف ركوپ هرسپ داد. سالم يسيلگنا دزوهب رانك ور نم هظحل نومه ناراب يلو هنزب فرح تساوخ يم هرسپ

تفر موربآ دروآ رد ور مغورد .ها مدش بآ تلا جخ زا .نم

؟ هنزب ناراب هب هك هراد يفرح هچ يام هنوخ رد يولج بش هدزاي تعاس هرسپ نيا ، منيبب اسياو

متفگ يسراف وهب مدرك مخا :

هيك؟ هرسپ -نيا

هنومه نوشيا درك؟ ملو نوا يلو مدوب هدش يرسپ هي قشاع اداناك يوت مدوب هتفگ تهب بقال هتداي -.

مشاب هتشاد طلست مباصعا ور مدرك يعس و مديشك يقيمع سفن .

مسرت يم ،نم ايدرب ريگن هچاپ ادخوروت -.

؟ مريگب هچاپ مگس نم هگم -

تفگ و ديبوك شنهد يور ور، شتسد غيج :اب

ريگب هچاپ هنيا مروظنم ! متفگ يچ ياو .-يا

تفگ دزو غيج مزاب هك مدوب هدز لز شهب سيف ركوپ :

ينك يم ترپ ور مساوح شمه .-ها

هريخ ام هب سيف ركوپ هرسپ مدز. يدنخبل هتساوخان مدوب هدرك مخا هك روطنومه . مشاب ينابصع اي مدنخب متسنود يمن

تفگ هرسپ هك منزب فرح متساوخ يم و مدرك عمج ور مدوخ عيرس دوب. هدش :

يگب غورد دوبن زاين -.
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متفگ تشحو :اب

؟ يدلب يسراف -وت

تفگ دزو يوحم دنخبل هرسپ :

.-هرآ

نيا يولج منك! شا هفخ داوخ يم ملد طقف . متخادنا هنك لر تنك ور شا هدنخ تشاد يعس هك ناراب ي هرهچ هب يهاگن

تشاذن وربآ مساو هرسپ .

؟ ميشاب اهنت هش يم . منزب فرح ناراب اب متساوخ يم -نم

؟ هگب داوخ يم يچ بش هفصن هدزاي تعاس سهلا وود تسيب - تسيب رسپ ؟هي هتفر اجك متريغ !نم

متفگ و مدرك مخا :

ريگن مه ور ام تقو سالتم هب ورب هن مه رگا نزب نم روضح رد اجنيمه يراد يفرح هگا هش. يمن ريخن -.

تفگ و داد نوكت يرس هرسپ :

مش يم محازم ادعب -.

شدوخ هب هك مدز ينكشب شتروص يولج . دوبن غاب وت راگنا و دوب ركف وت ناراب . متسب ور "رد ظفاحادخ ي" هملك نتفگ اب

تفگ و دموا :

؟ تفر اكرآ -

هدوب اكرآ هرسپ مسا سپ .

درب فيرشت .-هرآ

هرب؟ يتشاذگ ارچ -

طايح غارچ هكنيا دشات يم رت كيدزن و كيدزن يصخش ياه مدق يادص . تفرگ زاگ ور شبل و ديسرت هك مدرك مخا يروط

تفگ و داسياو ناراب رانك اقيقد و دموا رت ولج نامام دش. نايامن نامام ي هرهچ دشو نشور :

ِدارهم الو يتس ِيسورع و دقع هعمج -.

يتح ننك. يم جاودزا نراد حاال تفر يمن بوج هي وت مه اب نوش بآ الهك يتس و دارهم . تخير مرپ و كرك هلمج نيا اب

رتخد يليخ .كال داتفا رختسا يوت و داد له الور يتس شصرح زا مه دارهم و دوب هداد صرح ور دارهم ال يتس راب هي همداي

هنك يم جاودزا رامرهز جرب نيا اب هراد هك هدروخ گنس هب شرس دارهم ال، يتس نيا هيبسچن .

؟ ننك يم جاودزا ييوهي ارچ داد؟ ور ربخ نيا -يك ناراب !

ميتوعد وتتاالر مه ام ننك يم جاودزا نراد تفگ دزو گنز نم االنهب نيمه تومع ،نز مرتخد منود يمن - نامام .



اميدش ريسا . ادرفسپ ينعي هتفه نيا ي هعمج .
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مدوخ ندرك زيلا نآ لوعشم هنيآ وزا مدز يدنخبل . مدرك رس ور مگنر ديفس وشلا مديشوپ ور يسابلا ك دنلب هنشاپ ياه شفك

نيا ماه. منخان نروكينوي حرط و يتروص ي هنوگ ،رژ گنر مك يتروص مشچ هياس ، يليتساپ زبس ،زنل يتروص .رژ مدش

ندلب بوخ ور نوشدوخ راك مه اهرگشيارآ .

هشاب يليتساپ زبس شاه مشچ گنر مدش رادرتخد هدنيآ رد هگا مراد وزرآ . دموا يم متروص هب يليخ زنل گنر .

تفگ دزو يكمشچ هنانح :

يشب سورع هك يراد مك يفپ فپ ديفس سابل هي طقف هللا شام -.

متفگ و متشادرب ور منيشام چييوس و فيك . مديشك رس سفن هي ور دوب زيم يور هك يبآ ناويل و مداتسرف سوب شساو :

ظفاحادخ منك.عفال يم ناربج ، شفك تباب يسرم -.

مسارم .وت مداتفا تاالرهار تمس وهب مدش راوس . متفر نيشام تمس و مدرك دنت ،اپ شبناج زا يباوج ندنوم رظتنم نودب

منك يم ناربج ِيسورع هك شبش متفگ نوشهب يلو متشاد هاگشناد ميات نوا نوچ مشاب متسنوتن دوب رهظ هك نوش دقع .
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هي يلو ندوب دامود و سورع لثم رهاظ .رد متخادنا ، ندوب هتسشن داماد و سورع هاگياج يوت الهك يتس و يدهم هب يهاگن

نوشزا هش يمن مور تساجنيا يتخبدب ارچ؟! هخآ ننك. يم جاودزا نراد يروبجم منك يم سح . ندزن لد هت زا دنخبل

مسرپب .

مشب كنخ مكي طايح يوت مرب هرتهب ! هنوم يم كشخ انوس لثم همرگ ردقچ سنلا فوا .

لصو ور سامت دوب. يدهم مدش؛ منهريپ بيج يوت ميشوگ شزرل هجوتم . مدش جراخ وزاسنلا مدش دنلب يلدنص يور زا

مدرك عطق ور سامت و مداد شهب ، تساوخ يم ور قيقد سردآ . مدرك .

دش عطق عيرس شادص يلو مدينش ور رتخد هي غيج يادص هك مدوب تاالر ِغاب يوت ندز مدق لوغشم .

يادص شدنب تشپ و دموا نوريب زا ور نيشام هي زمرت يادص . دوبن اجنوا يسك يلو مدنوخرچ مفارطا و رود نيب ور مهاگن

؟ ندرك تفخ ور يكي هنكن . دمويم غيج !

هك داتفا شش و تسيود نيشام هي هب ممشچ و مدش جراخ يدورو رد .زا مدرك شنشور و متفر منيشام تمس تعرس اب

لا وبند مداد راشف و متشاذگ زاگ لا دپ يور ور ماپ مه نم درك. رارف و تشاذگ زاگ يور ور شاپ ديد، ور نم ات شا هدننار

مداتفا هار ِنيشام .

نشور ور هداج نيشام غارچ رون طقف و دوب كيرات ال ماك . ميديسر يكانسرت و تولخ نوبايخ هي ،هب هقيقد هد دودح زا دعب



هكانرطخ مرب اهنت دايب منزب گنز يكي هب هرتهب ؟ ننك تفخ منم هنكن درك. .يم

و مدز هبرض سامت نيرخآ يور ، يماسا هب ندرك هاگن نودب و مدش ريخا ياه سامت دراو و مدروآ رد مبيج يوت زا ور ميشوگ

ديچيپ يشوگ يوت يدهم يادص قوب اتدنچ زا :دعب

؟ ايدرب -ولا

عيرس طقف متسرف يم هك ينشيكول نيا هب نيايب تعرس تياهن اب نيتسه اجره يدهم -.

مداتسرف شساو ور نشيكول و مدرك عطق ور سامت مدب ندز فرح تلهم شهب هكنيا نودب .

تعرس اب مرمع حاتاالوت يلو متشاد تسود باالور تعرس هكنيا دوب.اب هاجنپ دصو ، متخادنا منيشام تعرس هب يهاگن

هك تسان ؛اال زيزع نادجو وش تكاس هلب) (هلب ايتسين نك )لو ينك يم يراد ) مدرك هكاالن مدوب هدركن يگدننار هاجنپ دصو

منك فداصت و هرب رد متسد زا نيشام لر .تنك

و مدرك فقوت رت بقع و مدرك مك ور متعرس منم درك. فقوت و درك مك ور شتعرس مك مك مدوب هدرك شبيقعت هك ينيشام

مدرك شوماخ ور اه غارچ عيرس .

النم ؟صا نرايب شرس ناوخ يم هچباليي هيك؟ هنيشام وت هك يرتخد نوا ينعي . منوج هب دوب هداتفا هروخ لثم سرتسا

؟ اجنيا مدموا ارچ !

ور مدوخ . مدش هدايپ ادص رسو نيرت مك واب مدرك زاب مورآ ور نيشام دش.رد يمن هديد يزيچ و دوب كيرات كيرات اج همه

مدرپس شوگ نوش هملا كم وهب مدرك نوهنپ نيشام تشپ :

نيرادرب هراد طال يچره اه هچب - لوا صخش .

دينك ربص - مود صخش .

؟ دارآ هدش يچ ارچ؟ - لوا صخش !

ديسر يم شوگ هب يا هفخ ياه غيج يادص طسو نيا و تفگن يزيچ مود صخش .

هيك؟ رتخد نوا ال يچ؟صا نرايب رتخد نوا رس باليي هگا ؟ نرفن دنچ ؟ ننك راك يچ ناوخ يم انيا

نرايب بال رتخد نوا رس مراذب ديابن درك. يم ما وكالهف دوب هدش داجيا منهذ يوت لا وس اترازه .

هدش يطاق غيج يادص طالاب گنيريج گنيريج يادص . متفر ولج ، دموا يمن مه ماپ يادص يتح هك مورآ يليخ ياه مدق اب

تفر يم رژه مباصعا يور و ...دوب
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تفگ يدنلب يليخ يادص دزواب هدبرع اهزدز زا يكي . مدرك نشور ور شا هوق غارچ و مدرك جراخ مبيج زا ور ميشوگ :

هد يم نوم ول هر يم االن شنيريگب -.

تشادن هدياف يلو مدرك يم .قتال نتفرگ ور ماه تسد رفن منك،ود رارف و مايب مدوخ .اتهب



يم كمك دشو دنلب رتخد غيج يادص هرابود . ندوب هدركن ملو زونه رفن ود نوا و مداسياو ماج ورس مدش يخلا يب

دز داد دزو يليس شتروص هب مكحم اهرسپ زا يكي . تساوخ :

وش هفخ -.

دمويم شا هفخ ياه قه قه يادص طقف دشو تكاس هرتخد .

متفگ و مديشك يفوپ :

هيك؟ هرتخد -

تفگ دوب، هتفرگ ور متسد هك يياهرسپ زا يكي :

؟ مسانشب يراد راظتنا -

تفگ دوب هدز يليس هك يرسپ نوا هب ور :دعب

هيك؟ بسچن هرتخد نيا دارآ، -

تفگ ، هشكب نوريب هرتخد تسد زا ور وگنلا تشاد يعس هك ِدارآ،ردحيلا شمسا مديمهف حاال هك هرسپ :

مقباس رتخد تسود -.

متفگ درگ ياه مشچ :اب

دار؟ هثدحم -!

تفگ و تخادنا نم هب يهاگن هرسپ :

؟ شيسانشيم -

.-هرآ

؟ هدزدب ور هثدحم ياه طال داوخ يم ارچ دوب.اما رسپ نيمه درك تنايخ هثدحم هب هك يدارآ سپ

تفگ دزو غيج هثدحم :

نك مكمك يتسرپ يم يكره هب ور وت ايدرب -.

وش؟ هفخ متفگن هگم -

ند؟ يم شوگ هگم اه تفص نوويح نيا يلو " دينك شلو " مگب متسنوت يم طقف مدب شتاجن منوتب هك مدوبن يطيارش !وت

تفگ دزو غيج هرابود هثدحم :

نكب يراك هي تقشع نوج ور وت ايدرب . يضوع نك ملو ، دموا مدرد يييآ -.

شدعب و منك اديپ تاجن اتود نيا تسد زا منك تالش منوت يم هك يياج ات دياب . دروخ مسق ور گنشق مشچ نوج نوا

مدب تاجن مه ور هثدحم .



يعس و مدز شتروص هب يتشم . مديشك نوريب هرسپ تسد زا ور متسار تسد و مدرك عمج ماتسد وت ور مندب يورين مومت

تفرگ رت مكحم هرسپ يلو مشكب نوريب مه مپچ تسد مدرك .

و درك جراخ شبيج زا كيچوك يوقاچ ،هي مدوب هدز تشم شهب هك يرسپ ...
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شتسد زا ور وقاچ متساوخ يم و مدروآ ورباال مدازآ تسد . تشاذگ مندرگ يور و درك جراخ شبيج زا كيچ يوقاچ هي

مروخب نوكت متسنوتن هگيد و درك شاتسد ريسا مه متسار تسد دوب، هتفرگ ور مپچ تسد هك يرسپ يلو مريگب .

تفگ دزو يثيبخ دنخبل هرسپ . مدرك سح مندرگ يور ور نوخ ودر داد راشف مندرگ يور ور وقاچ هرسپ :

مرب يم ور ترس يروخب نوكت -.

درك يم ماگن شبل ي هشوگ دنخزوپ اب نوا و متخادنا شهب يزيگنا ترفن هاگن .

دش دناب هثدحم غيج يادص :

منك يم تياكش نوتزا هتفيب شندرگ ور شارخ هي هگا ادخ ؛هب دينكن شتيذا -.

تفگ دزو يدنخزوپ هرسپ :

ميشُك يم مه ور وت هشاب المز هگا هزات . تسين يزيچ هك شارخ .-هي

تفگ مكحت اب دارآ و ديشك ينيه تشحو اب هثدحم :

هشاب ينز يم هك ييافرح هب تساوح ثرمويك . ميشك يمن ور .-هن،وت

دش تكاس ثرمويك و درك شبيصن ينيگنس ي هرغ مشچ دارآ يلو هنزب فرح تساوخ يم ثرمويك .

دوب يا هگيد ياج مساوح نم يلو تخوس يم روجدب وقاچ ياج هدش. سيخ كال مندرگ مدرك يم سح .

هك ما يزور نوا رظتنم . يشاب تحاران تندوب هدنز وزا منهج هشب تيگدنز زور ره منك يم يراك !هي دارآ منك يم تتخبدب

يتفا يم ماپ .هب

تفگ و ديشك يا كالهف فوپ دارآ :

دايمن رد وگنلا هدب. ور تسدربنع نوا ديما -.

داد دارآ وهب دروآ رد شا هلوك زا تسدربنع دوب،هي ديما شمسا و دوب دارآ رانك هك يرسپ .

ديد ور فارطا دش يم يتخس وهب دوب فيعض يليخ .رون

تفگ دز يم جوم شوت يلا حشوخ هك ييادص اب دارآ شدنب تشپ و دموا زلف نتسكش يادص :

ميرب دينك عمج اه هچب . مدش قفوم هرخ .-بال

تفگ دزو هثدحم يولهپ هب يدگل ديما :



؟ مينك راك يچ ور اتود -نيا

ننومب اج نيمه نيراذب نينك نوش .-لو

؟ يربب ضيف شزا ياوخ يمن . تسا هرتخد مروظنم -!
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متفگ يدنلب يادص دشواب تشم متسد :

هيناجم شناحتما . ينك يظفاحادخ تنوج اب دياب اما يربب ضيف تدوخ لوق وهب ينزب تسد شهب ينوت .-يم

دز چپ مشوگ رانك و درك مكيدزن ور شرس دش. ربارب دنچ مندرگ شزوس و داد راشف رتشيب ور وقاچ ثرمويك :

؟ يشراكيچ !-وت

متفگ و متسب درد زا يا هظحل ور ماه مشچ :

مشرهوش -.

متفگ دوب، ركف وت هك يدارآ هب وور مدز يدنخزوپ . مدش وربور ثرمويك ي هناروابان هاگن واب مدرك زاب ور ماه مشچ :

هيناجم شناحتما ، امگيم مزونه -.

تفگ مخا واب دموا نوريب ركف زا دارآ :

هدرجم هثدحم ؟ ينك يم رز رز يچ -.

ديسر شوگ هب سيلپ نيشام آژري يادص هك منزب فرح متساوخ يم و مدرك يچون .

راوس نتساوخ يم و نتفر نوش نيشام تمس وزرل سرت اب نوش همه . ندرك ملو ، ندوب هتفرگ ور ماه تسد هك يياهرسپ

دز يم فرح نفوركيم هكاب اه سيلپ زا يكي يادص شدنب تشپ و دموا يزادنا ريت يادص هك نشب :

ديروخن نوكت -.

ممشچ نيشام ياه غارچ رون و درك فقوت سيلپ نيشام . ندرك دنلب ور نوشاه تسد و دندرك تسيا نوشاج رس نوش همه

متفگ بل ريز و متشاذگ ماه مشچ يور ور ماه تسد دز. :ور

يدرك مروك ور، غارچ نوا نك شوماخ -.

نوشرس تشپ مه هگيد سيلپ نيشام اتدنچ . ندش هدايپ اه سيلپ ي همه و درك شوماخ ور غارچ سيلپ نيشام ي هدننار

دوب شوماخ لوا زا نوشاه غارچ هللا دمحلا و ندرك فقوت .

ندش هدايپ نيشام زا يدهم و ومع و درك فقوت سيلپ نيشام رانك مه يگنر ديفس سنايلر ب نيشام .

تفگ ينارگن اب ومع و ندموا متمس هب تعرس اب ومع و يدهم :

هدش ينوخ تندرگ . ناتسراميب ميرب دياب وش نيشام راوس عيرس مرسپ -.
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جراخ ماه بل نيب زا يخآ و ديشك ريت متسار يولهپ مدش، دنلب مش.ات دنلب درك مكمك و تفرگ متمس هب ور شتسد يياد نز

.دش

سپ . متخادنا دوب هدش ينوخ حاال هك متشگنا هب يهاگن . مديشك يا هفخ غيج ششزوس وزا مديشك مبل يور ور متشگنا

مدوب هدز غيج يليخ نوچ تخوس يم مه مولگ مبل، رب عالهو هتبلا هدش. هراپ مبل هك هنيا ششزوس ليلد .

تفگ ينارگن اب يياد :نز

تتسد هثدحم -...

؟ مديمهفن مدوخ ارچ سپ دوب. هدرك يزير نوخ متسد و دوب هدش هراپ هيخب . متخادنا متسد هب يهاگن !

متفگ و مدز يخلت دنخبل :

تسين يزيچ -.

ناتسراميب ميرب .-ايب

يرتن كال مرب ماوخ يم .االن تسين يزيچ متفگ هك نم ناج يياد .-نز

تفگ يدج نحل و مخا اب يياد :نز

نزن فرح نم فرح ؛ور ناتسراميب ميرب ايب متفگ -.

اقيقد ونم تسشن مرانك مه يياد .نز مدش نيشام راوس و ميتفر نيشام تمس يياد نز كمك واب مداد نوكت يرس راچان

ميداتفا هار ناتسراميب تمس هب يگمه دشو نيشام راوس مه يياد هك ديشكن بلوط . مدوب هتسشن ايدرب و يياد نز طسو .

مه نم هش. هدايپ درك كمك ايدرب وهب دموا دشو هدايپ عيرس يدهم درك. كراپ ناتسراميب نيرت كيدزن رانك ور نيشام يياد

ميتفر ناتسراميب لخاد هب مه واب مدش هدايپ يياد نز كمك .اب
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تفگ و تخادنا متروص هب يهاگن . دموا متمس هب شتسد يوت هليسو اتدنچ اب راتسرپ و متسشن يلدنص يور :

هدش دوبك مه تمشچ ريز و هدش هراپ تبل -.

مديبوك يم زيم هب ور مملا س تسد درد تدش دش.زا مبل نامسناپ لوغشم راتسرپ و مداد نوكت يرس .

ديسرپ و ديلا م متروص هب ور يدامپ راتسرپ دشو مومت مبل نامسناپ هقيقد دنچ زا دعب هرخ :بال

؟ يدرك فداصت -

ديسرپ هرابود و مدرك يچون :



؟ يدرك اوعد -

تفگ يا كالهف يادص اب راتسرپ و مدرك چون هرابود :

؟ يدش يلكش نيا ارچ سپ -

؟ هطوبرم امش -هب

لوضف مدرم ؟! هدموا مرس هچباليي نم هچ وت هب لوضف ي هرتخد شيا دش. متسد ندز هيخب لوغشم و تفگ "هن" راتسرپ

اندش .

تفگ دزو يدنخبل راتسرپ هقيقد دنچ زا :دعب

دش مومت -.

متفگ و مديشك مولهپ هب يتسد :

هنك يم درد مولهپ -.

تفگ و درك هراشا تخت هب راتسرپ :

رايب رد ور تسابل و باوخب تخت نوا يور -.

يياهراك هي مشدعب دشو يسررب لوغشم و دموا متمس هب هرتخد . مداد ماجنا ور دوب هتفگ هك يراك و مداد نوكت يرس

هنك يم راك يچ هك منيب و منك تقد متسنوتن متشاد درد نوچ يلو داد ماجنا .
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تفگ و دموا متمس هب ود اب يياد ونز مدش جراخ قاتا .زا مدش دنلب و مديشوپ ور مسابل :

؟ هروطچ تلا -ح

متفگ و مدز يدنخبل :

ميدرك مورحم يسورع زا ور امش ديشخبب طقف . مبوخ ركشورادخ -.

ميتفرن يسورع دش رتهب اقافتا مزيزع .هن يبوخ هك ركشورادخ -.

ال؟ صا هچ نم هب اباب نك لو هر؟ يمن يسورع هك هراد دامود و سورع ي هداوناخ اب يلكشم هچ نيا هگم او

ايدرب هنك؟ يدزد نم زا تساوخ يم ارچ سپ هراد يبوخ ميلا عضو هك دارآ . مدش هريخ يا هطقن وهب متسشن يلدنص يور

؟ اجنوا دموا ارچ ايدرب ال ؟صا همرهوش تفگ ارچ

مدرك يمن اديپ نوشساو يا يقطنم باوج چيه و متشاد باوج يب لا وس اترازه .

و تفرگ رارق منوش يور يتسد ...
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مديرپ ماج زا رتم شيش و تفرگ رارق منوش يور يتسد .

منم سرتن -.

متفگ و مدروآ راوباال ديدهت ور متشگنا مدز. سپ ور شتسد و متخادنا دوب هدز ور فرح نيا هك ايدرب هب يهاگن :

ايدرب نيبب -...

تفگ و مفرح طسو ديرپ :

مه تسابل . يدب گس يادص هك تمنزيم يروط ، نوبايخ وت يتفيب هار رهاوج اترازه اب هگيد هعفد ؛ هثدحم نيبب وت اقافتا -هن

هزاب هللا شام .هك

متفگ و مدرك مخا :

؟ ينك يم ديدهت ور -نم

.-هرآ

؟ يقح هچ -هب

هچ؟ وت هب ممما -

دموا تشپ زا يياد يادص هك مدب ور شباوج متساوخ :يم

يرتن كال ميرب دياب ديش دنلب اه هچب -.

ميدوب هداتفا كدرا هجوج لثم مه ايدرب و ونم نداتفا هار يجورخ تمس هب يياد ي هداوناخ . تسشن مبل يور يدنخبل

نوش لا .بند

ميدش هدايپ يگمه و ميديسر هك ديشكن يلوط . ميدرك تكرح يرتن كال تمس وهب ميدش نيشام راوس .

االنهب يلو دوب اجنيمه مدوب رفنتم شزا هك يياه ناكم زا يكي . متخادنا يرتن ردكال هب يهاگن و مديشك يقيمع سفن

دارآ هنك تتنعل ادخ مرب. دياب دارآ رطاخ !
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تفگ و تخادنا نم هب يهاگن مين گنهرس بانج :

؟ ديراد تياكش تاكشم دارآ ياقآ زا امش دار مناخ -

متفگ و متخادنا ايدرب ي هدش نامسناپ ِندرگ هب يهاگن :

.-هلب

؟ دينئمطم -



.-هلب

ديرب دينوت يم هش.عفال يم عورش هگيد ي هقيقد هد ات هاگداد . هشاب -.

متفگ و متخادنا ايدرب هب يهاگن . ميدش جراخ گنهرس قاتا زا ايدرب اب هارمه و مداد نوكت يرس :

؟ يدرك تياكش دارآ زا ارچ -

همولعم -.

ور نم ات دارآ . شندرب يم يقاتا تمس وهب ندوب هتفرگ ور دارآ ياه تسد زابرس اتود . مداد نوكت " ناهآ " ينعم هب ور مرس

تفگ ديد :

دينك ربص هظحل .-هي

تفگ مخا اب دارآ و ندرك فقوت اه زابرس :

يريگ يم سپ ور تتياكش ير يم االن نيمه -.

متفگ و مدرك هراشا ايدرب ندرگ :هب

مريگ يمن سپ ور متياكش هروج چيه منك. يم تياكش تزا هتفيب شارخ شندرگ ور هگا مدوب هداد مسق -.

يريگ .-يم

شاب يخلا نيمه .-هب

تفگ نوش يكي و نديشك ور شتسد اهزابرس يلو هنزب فرح تساوخ يم دارآ :

دش مومت نامز -.

متسشن ورهار يلدنص يور و مديشك يقيمع سفن . ندرب نربب دوب رارق هك يقاتا تمس هب ور دارآ .

منك شومارف ور ندوب هداتفا هك يتاقافتا هقيقد دنچ يارب مدرك يعس و متشاذگ مه يور ور ماه كلپ .
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شزا دنخبل واب تفرگ متمس هب ور دوب شتسد يوت هك يبآ ناويل . مدرك زاب ور ماه مشچ ، ايدرب طسوت ممسا ندز ادص اب

دش بوخ وحملا مدروخ سفن هي ور ناويل ياه بآ مومت . متفرگ .

تسشن مرانك و تخادنا بزهلا لطس لخاد ور ناويل و داد نوكت يرس . مدرك ركشت شزا و مداد ايدرب هب ور خيلا ناويل .

تفگ و متفرگ يزاب هب ور يشملا هشوگ :

يگ؟ يم ور شتسار مسرپب لا وس -هي

موهوا -.



نرايم ترس هيباليي يتسنود يم هك ملا؟وت بند يدموا ارچ -.

تفگ دشو هريخ شوربور راويد :هب

منود يمن ممدوخ اتقيقح -.

متفگ و مديشك يفوپ :

؟ نتسين تلصو نيا هب يضار دارهم الو يتس ترظن -هب

؟ روطچ -

ندوبن لا حشوخ ال صا هخآ -.

منود يمن اعقاو -.

متفگ و مدز شوزاب هب يتشم :

؟ ينود يم يچ وت سپ -

تفگ هدنخ :اب

يچيه -.

مدش يشملا هشوگ اب يزاب لوغشم هرابود و متفگ يا هديشك شيا .

هثدحم -.

هلب؟ ينعي زيچ -اج...

؟ مناج يگب يتساوخ -يم

متفگ و مديشك يفوپ :

.-هرآ

تفگ و داد نوكت يرس :

دياب يلو هتخس تساو شا يروآداي منود يم ؟ ينك فيرعت مساو ور نوت ييانشآ هيضق و دارآ اب تراديد نيلوا هش -يم

منودب .

هب هريخ درك. دنلب ور مرس و تشاذگ منوچ ريز ور شتسد . مدرك فيرعت شساو ور هيضق ولك متخادنا نيياپ ور مرس

تفگ ماه مشچ :

؟ يزادنيم نيياپ ور ترس ارچ -

تفگ و ديشك يفوپ ايدرب . مدب هك متشادن يباوج عقاو ؛رد مدادن باوج :

هنز يم كوكشم زيچ هي اجنيا -.



تفگ هك مدرك هاگن شهب يلا :وس

هنوت يم روطچ هدرك يشكدوخ هك دارآ رتخد تسود هيضق ؟ هشاب يفداصت هنوت يم يروط هچ نيمز يور هبعج نوا -

هشب تسود تاهاب هتساوخ يم دصق زا منئمطم ؟نم هشاب يفداصت .

داد همادا بل ريز :و

؟ هشاب هتشاد هنوت يم يفده هچ ينعي -

؟ مقمحا ردقنا ارچ ؟ مدوب هدركن تقد مدوخ ارچ !

لخاد ديرايب فيرشت دار هثدحم و هناگي ايدرب -.
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دز هاگداد وت زوريد يضاق هك يفرح يروآداي .اب مدش هريخ نوريب وهب مدنوبسچ نيشام بوطرم ي هشيش هب ور مرس ،

مدز يدنخبل :

هش يم موكحم سبح سلا هس ،هب يدزد مرج هب تاكشم دارآ ياقآ ! هاگداد مكح "."

دش رت گنر رپ مدنخبل ، هروخ يم كنخ بآ نادنز وت هراد االن دارآ هك نيا روصت .اب

ندش موكحم سبح سلا دنچ هب مديمهفن دوب ترپ مساوح ردقنا يلو نادنز نداتفا مه دارآ ياه تسدمه .

نيشام هساو كراپ ياج لا بند نتفر ماسرآ و اباب و ميدش هدايپ نامام ونمو درك فقوت گرزبردپ ي هنوخ رد يولج نيشام .

دوب هديچيپ اوه يوت ساي ياه لگ رطع . مدش طايح دراو و مداد له ور دش.رد زاب رد هظحل دنچ زا دعب دزو ور گنز نامام

داد تسد مهب يبوخ سح و مداتسرف ماه هير هب ور شرطع .؛

لا وحا زاسالمو دعب و ميدش هنوخ دراو يلصا رد .زا دنوشك شدوخ لا بند ور نم اه هچب لثم و تفرگ ور متسد نامام

متسشن هرفن ود لبم يور و مدرك لو ور نامام تسد ، ليماف لك اب يسرپ .

ديشك يا هفخ غيج و تفر رو شتصش تشگنا نخان الاب يتس . متسشن موربور ي هرفن ود لبم يور و ندموا دارهم الو يتس .

تفگ و ديبوك دارهم يوزاب هب شتسد :اب

يتفوك نيا ميمرت هساو مشب عالف هاگشيارآ وت تعاس ود دياب .حاال يتسكش ور منخان يدز -.

يدب سپ دياب هك هشناوات نيا و يتفرگ هچاپ تدوخ .-وت

تفگ و تسشن لبم يور نم رانك ايدرب درك. فرط نوا و شور و تفر دارهم هب ينيگنس ي هرغ مشچ ال يتس :

نيرايب رد يزاب سول و نينك اوعد ام يولج يسورع و دقع يادرف هشاب يگنشق راك منك يمن ركف -.

تفگ و تخادنا ال يتس هب يهاگن صرح اب دارهم :

هتسشن اجنيا يزاب سول يادخ دنبن، عمج -.



تفگ يظيلغ مخا واب تشگرب باتش الاب يتس :

متسين درمان يلو مشاب سول مه ردقچ .-ره

يا هدافا وتدوخ نك عمج -!

هتنامام يا هدافا -.

متفگ يدنلب ابيرقت يادص واب متشاذگ مشوگ يور ور ماه تسد :

دينك شمومت -.

ي هحفص هب يهاگن دشو دنلب ميشوگ گنيد يادص . دنتخود مشچ نيمز هب نوش تفج و ندش تكاس ال يتس و دارهم

متخادنا ميشوگ :

ياه گنهآ نيرتديدج اب دصراهچ و رازه راهب "..."

مدآ قوذ وت ننز يم ترپ و ترچ تاغيلبت نيا هشيمه . مدرك شكاپ و مدنوخن ور شا همادا .

مداد يم طالتق مدوبن روبجم -هگا دارهم .

زارد هداج زاب هار . هتفرگن ور تولج يسك هدب، ال-طالق يتس .

نَرَب رس هلصوح اعقاو نش؟! يمن لا يخيب ارچ رشب اتود .نيا

تفگ و درك مخا ايدرب :

؟ ديدرك جاودزا مه اب شلوا زا ارچ سپ ديريگب طالق دياوخ يم هگا اتود امش -!

ميدرك جاودزا يروبجم ...-ام
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ميدرك جاودزا يروبجم .-ام

هاگن هگيدمه هب يا هظحل بجعت تدش زا ايدرب نمو . تفر دشو دنلب و تشادرب ور شفيك هلمج نيا نتفگ زا دعب ال يتس

ديسرپ دز يم جوم شوت بجعت هك ينحل اب ايدرب . ميتخود يبصع ِدارهم هب ور نوم مشچ دعب و ميدرك :

؟ دينك جاودزا درك نوتروبجم -يك

هلصاف نومزا دشو دنلب " ديشخبب ي" هملك نتفگ واب دروخ گنز هظحل نومه شيشوگ يلو هنزب فرح تساوخ يم دارهم

دوب نامام فرط زا مايپ . دروآ مدوخ هب ور نم ميشوگ فيتون يادص هك مدوب شيلا خ ياج ي هريخ . تفرگ :

هنوخزپشآ ايب عيرس ""

تفگ و دموا مفرط هب ديد ور نم ات نامام . متفر هنوخزپشآ تمس وهب متشاذگ يلسع زيم يور ور يشوگ :

دينيچب ور زيم ارتخد كمك االناب نيمه -.



؟ هرادن راكتمدخ اجنيا هگم -

دايب تسنوتن و دموا شيپ شساو يلكشم يلو هراد -.

مومت زا دعب . ندش ندروخ اذغ لوغشم و ندش عمج زيم رود همه . ميديچ ور زيم ارتخد كمك واب متفگ "يا هشاب كالهف"

تفگ گرزبردپ هك ميشب دنلب متساوخ يم اذغ ندش :

دينيشب هظحل .-هي

ميدوب گرزبردپ بناج زا يفرح رظتنم نوم همه و نوشاج رس نتسشن ندوب هدش دنلب هك ييانوا .

تفگ دزو يدنخبل گرزبردپ :

بشما . مدب ربخ هي ماوخ يم عمجمیا مه رود همه ...-حاالهك

تفر طايح تمس دشوهب دنلب و درك يهاوخرذع ايدرب . دنوم هفصن گرزبردپ فرح و دروخ گنز ايدرب يشوگ .

تفگ و درك فاص ور شادص گرزبردپ :

هش يم صخشم نوش يسورع و دقع قيقد خيرات بشما و ننك جاودزا مه اب هرارق وژهلا يدهم . متفگ يم متشاد -...
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يدهم ياه مشچ .هب هيضاران مديمهف شاه مشچ وزا متخادنا هبژهلا يهاگن . ميدوب هدش هكوش وژهلا يدهم زج هب همه

نتسين تلصو نيا هب يضار هك انيا ؟ هگيم يچ گرزبردپ سپ دوب. يضاران منوا ، مدرك هاگن .

تفگ مخا دشواب دنلب ال يتس :

يردارب و رهاوخ ي هطبار يرابجا جاودزا اب راذن . نكن روبجم ور وژهلا يدهم افطل يلو ميتخاس و ميتخوس هك دارهم و -نم

؟ ننك تنيرفن رمع هي دايم تشوخ . هشب ترفن هب ليدبت !

تفگ يدنلب اتبسن يادص واب درك هراشا ال يتس يلدنص هب گرزبردپ :

ياهراك .وت ننكن جاودزا هبيرغ اب انيا هك منيب يم صالح ؟نم ينك يم فيلكت نييعت نم هساو هچب فلا .وت تاج رس نيشب -

نكن تلا خد .نم

طايح زا ور ايدرب يادص يلو هنزب فرح تساوخ يم گرزبردپ . تسشن شاج ورس داد نوكت فسات يانعم هب يرس ال يتس

دوب هتفگ دايرف يچ"وراب ي" هملك هك ميدينش .

متفگ و مدز يكيف دنخبل :

هدش يچ منيبب مر يم .-نم

تفگ يشوگ تشپ درف وهب شتمس مرب درك هراشا ديد ور نم ات ايدرب . متفر طايح فرط هبو مدش دنلب :

هدش يچ وگب هگيد راب هي نيدار -.



ندرك تبحص هب درك عورش نيدار . تفرگ متمس هب ور يشوگ و درك عفلا ور ركيپسا ايدرب :

ميتفر .ام هرايب شدوخ اب هراد رتخد تسود يكره و يزاب رهش ميرب ميتفرگ ميمصت هاگشاب ياه هچب زا اتدنچ اب زورما "

نرت راوس اه هچب زا يكي داهنشيپ وهب ميدش ميت هي .خالهص ميديد ور ارهز و هنانح يقافتا روط هب اجنوا و يزاب رهش

يم ناتسراميب .االن هداتفا نرت زا هنانح هك دموا شيپ يلكشم هچ منود يمن يلو نتسشن مه اب ارهز و هنانح . ميدش يياوه

هلمع قاتا وت هنانح و ميد ".ال
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تفگ ينارگن اب ايدرب . مداد هيكت راويد هب ور متسد ، ملداعت ظفح يارب و تفر جيگ مرس :

؟ يبوخ -

تفگ نيدار . مشاب بوخ مدرك يعس و متفگ بل ريز " موهوا ":

هنوخ وت مه انمت دش، يروج نوا هك هنانح هنز. يم ادص ور هنانح و انمت و هثدحم ياه مسا شمه و هنك يم يبات يب ارهز "

نم . عيرس طقف اجنيا ايب رادرب ور هثدحم ، هرايم هچب و شدوخ رس هيباليي اعطق هيچ هيضق همهفب هگا و ِقلطم تحارتسا

ظفادخ هش يم مومت هراد راشژم ."

تفگ ايدرب درك. رت يطخ طخ ور مباصعا يپ رد يپ ياه قوب يادص :و

ناتسراميب ميرب دياب -.

هشن نارگن مگب منامام هب مرب نم ات نك هدامآ ور نيشام ورب .-وت

زاب ماسرآ طسوت رد هظحل نومه اقيقد يلو منك زاب ور يلصا رد متساوخ يم و مدرك روبع طايح زا ود داد.اب نوكت يرس

ميدرك دروخرب مه هب مكحم .دشو

متفگ و متشاذگ مغامد يور ور متسد :

يدرك راكان ور مغامد يدز ؟ تساجك تساوح -.

؟ هلجع نيا اب اجك .حاال ييوت هراد هلجع و تسين شساوح هك ينوا -

؟ يدب ربخ نامام هب هش يم ، ناتسراميب مرب دياب نم . هناتسراميب يوت واالن نيياپ هدش ترپ مرا كراپ يياوه نرت زا هنانح -

؟ يرب يم فيرشت يك -اب

ايدرب -.

تفگ و درك مخا :

ير يمن اج چيه نوا .-وتاب

نمو مسا نگ يم ، تسين بوخ شلا ح ارهز و هرطخ وت متسود ور.االن اه يزاب هبرگ و شوم نيا نك شمومت ماسرآ ياو -

مرب راذب منك يم شهاوخ . مشاب شرانك هك همز ال اعقاو واالن هنز يم ادص .



متفگ و مدز يدنخبل داد. نوكت ورس دموا محر هب شلد منيگمغ نحل نيا اب راگنا :

ياب ، مدرگ يمرب دوز هدب. ربخ اباب و نامام .-هب

ميداتفا يمالدهار ناتسراميب فرط هب تعرس .اب مدش ايدرب نيشام راوس و مدش جراخ هنوخ زا ود .اب

متفگ و مدز درك.قن دروخرب هشيش اب مكحم مرس و ولج تمس هب مدش ترپ ونم درك زمرت ايدرب :

تفرگ درد مرس ؟ ينك يم زمرت يروج نيا يراد ضرم -.

نم منيا ديآ؟اي يم راك اههب عقاوم نيمه هساو و ينميا دنبرمك مسا هب دراد دوجو يا هديدپ نيشام رد يتسناد يم -ايآ

؟ مگب دياب !

تفر مداي بخ -.

تفگ و درك يا هدنخ :

هن وگب وت نراد يشومارف ارتخد مگ يم .-حاالنم

متفگ و مديبوك شوزاب هب یتشم :

نراد يا يوق ي هظفاح هرسپ هك .-هن

تفگ هك مشب هدايپ متساوخ يم و مدرك زاب ور نيشام .رد تفگن يزيچ و درك يا هدنخ :

ير؟ يم اجك اسياو -

؟ ميديسرن هگم -

ايدش ترپ اديدج . ميزمرق غارچ تشپ رضاح ريخ،ردحلا -.

متفگ يسول نحل واب متسب ور :رد

ميديسر مدرك ركف .-نم

يد يم نوم تسد راك اه ندرك ركف نيا نكن،اب ركف -.

مدش هريخ ولج وهب متفر يا هرغ مشچ ...

هثدحم •~•~

تفر مداي يتح و متفر شريذپ تمس هب تعرس .اب مدش هدايپ نيشام وزا ميديسر ايدرب اب ندرك لكلك يلك زا دعب هرخ بال

مدادن تيمها ايدرب ياه رغرغ وهب مدنبب ور نيشام .رد

؟ تساجك يرصن هنانح -

متفگ يبصع يادص واب مديبوك زيم يور ور متشم دش. رتويپماك ندرك كچ لوغشم مومت شمارآ اب ِراتسرپ :



؟ نيدب ور نم لا وس باوج رت عيرس هش يم مرتحم مناخ -

تفگ و درك مخا هراتسرپ :

ديشاب روبص و دينك ظفح ور نوتدوخ شمارآ افطل -.

تفگ دعب هظحل دنچ :

امش هنافساتم يلو . تفه و يس ي هرامش لمع قاتا مراهچ ي هقبط -...

سفن ات مديشك يقيمع سفن و متفر اهباال هلپ .زا متفر اه هلپ تمس هب تعرس واب مدادن شوگ شفرح ي همادا هب هگيد

و يس ي هرامش لمع قاتا هب مديسر رتم، دنچ ندرك يط زا دعب و مدرك يم هاگن اه قاتا ي هرامش هب تقد نش.اب مظنم ماه

دوب هدرك لغب ور شاهاپ و دوب هتسشن نيمز يور ارهز و دندز يم مدق يبصع نيردآ و نيدار و ماشرآ . تفه .

تفگ و مولج ديرپ نيدار هك مشب دراو متساوخ يم و متفر قاتا تمس :

لخاد يرب نراذ يمن -.

وشن مهار دس لخاد مرب ماوخ يم ؟نم تسانوا ي هزاجا هب هگم -.

هع هش يمن -.

نامز و نيمز هب نداد شحف هب مدرك عورش بل ريز و مديشك يفوپ .

هك شماداد راشف مدوخ هب ردقنا و مدرك هقلح شرود ور ماه تسد . ملغب وت تخادنا ور شدوخ مكحم دشو دنلب ارهز

دش دنلب شنتفگ خآ يادص .

سامت دز. يم كمشچ هحفص يور انمت مسا . مدروآ رد موتنام بيج زا ور مليابوم و ميدش ادج مه زا ميشوگ گنز يادص اب

مدش نوميشپ يلو منك شوماخ ور يشوگ متساوخ يم و مدرك در .ور

تفگ و ديشك ورباال شغامد ارهز :

؟ يدادن باوج ارچ -

دوب انمت -.

.-اها

متفگ يسرتسا رپ يادص واب متفر نوش تمس . دندش جراخ اه راتسرپ زا اتدنچ اب رتكد دشو زاب قاتا :رد

؟ هروطچ هنانح -حلا

تفگ و درك كاپ ور شا ينوشيپ يور قرع لا متسد اب رتكد :

هشاب ادخ هب نوت ديما . ميداد ماجنا دموا رب نوم تسد زا هك يراك ره .-ام

رتكد خيلا ياج وهب مدوب هدنوم توهبم و تام يروطنومه . نتفرگ هلصاف نومزا اهراتسرپ اب هارمه هلمج نيا نتفگ زا دعب

مدوب هدش هريخ .



مزير يم مه هب ور نامز و نيمز ، هنومن سملا هنانح !هگا

نَمَتآ •~•~

شتسد ديفس زر لگ هخاش وهي دوب رد تشپ هنانح . مدرك شزاب و متفر رد تمس هب تعرس واب مديرپ ماج زا گنز يادص اب

تفگ تنكل واب تخادنا مهب يبجعتم هاگن :دوب.

تاهاپ اپ... انمت .-ت...

مداسياو نوشور االن يلو مدوب جلف نم داتفا مداي و متخادنا ماهاپ هب يهاگن .

متفگ قوذ واب مدز يدنخبل :

متسين جلف هگيد .-نم

تفگ و درك رپرپ ور شتسد يوت زر لگ هنانح :

مناتسراميب يوت نماالن يلو -.

؟ يياجنيا يلو يناتسراميب يچ؟االن ينعي -!

ردقنا دوب. رتشيب نم زا يليخ نوا تعرس يلو شتمس مديود . تفرگ هلصاف مزا دنخبل واب تخير مرس يور ور لگ ياهرپ

دش وحم شريوصت هكنيا دشات رود ...مزا

نَمَتآ •~•~

؟ هناتسراميب االنوت هنانح ينعي ؟ دوب يباوخ هچ هگيد نيا . مديرپ باوخ زا غيج اب

متسنوت يمن و دوب رود يليخ يلو دوب زيم يور بآ چراپ . مدش يم هالك يگنشت زا متشاد ؛ متشاذگ مولگ يور ور متسد

مگب مناخ يرهم هب دياب . شمرادرب مدوخ .

؟ مناخ ييرهم -

تفگ دشو قاتا دراو عيرس و مدرك شادص رتدنلب يادص اب عفد نيا . دشن شزا يربخ يلو تشذگ هقيقد دنچ :

؟ مناخ مناج -

متفگ و مدرك هراشا بآ چراپ :هب

ماوخ يم .-بآ

و مدرك ركشت . مدروخ ور بآ ولك متفرگ شتسد زا ور ناويل . دروآ مساو و تخير چراپ زا بآ ناويل وهي داد نوكت رس

مداد شهب ور ناويل .



يررض يلو ايهن هدب باوج سامت هب هنوت يم منود يمن ، ِناتسراميب تفگ . هداتفا هنانح هساو يقافتا هچ مديمهف يم دياب

منزب گنز شهب هرادن .

يقافتا هچ دش! ربارب دص مينارگن دوب. شوماخ يلو متفرگ ور هنانح ي هرامش . متشادرب نيمز يور زا ور ميشوگ و مدش مخ

؟ هداتفا !

همكد يور و مدرك چرس ور هثدحم مسا منيبطاخم يوت . اميدش ريسا اباب .يا دوبن سرتسد رد يلو متفرگ ور ارهز ي هرامش

درك سامت در يلو هدب باوج مدنوم رظتنم و مدز يدنخبل . هنشور شيشوگ هك داد يم نوشن نيا و دروخ قوب مدز. سامت .ي

مداد مايپ هثدحم وهب پاستاو يوت متفر يتحاران واب تفر نيب زا مدنخبل :

؟ يراد ربخ هنانح يد؟زا يمن باوج ارچ ؟ يياجك ""

سناش يكشخ هب .يا هشوماخ شتن ينعي نيا دشو كيت هي ممايپ !

مداد سا ما سا هثدحم اهوهب مايپ يوت متفر :

پاستاو ""ايب

هدب باوج مدنوم رظتنم و پاستاو يوت متشگرب عيرس ...

نَمَتآ •~•~

مدرك پيات يبصع . تفگن يزيچ يلو دز نيس ور ممايپ دشو نآالني هقيقد دنچ زا :دعب

هگيد هدب باوج ""

تلا ح ور تفر و درك فطل هرخ :istypingبال

ياب هفيعض ""متن

؟ هگب نم هب داوخ يمن هك تسه يزيچ هي هنكن ؟ هشچ نيا !او

مدرك پيات شساو :

هدب نمو لا وس باوج راين هنوهب ""

هثدحم تتربب بآ دش.ها وفآالني درك شوماخ ور شتن !

دش شاه سابل ندرك عمج لوغشم و تشادرب تخت ريز زا ور نودمچ دش. دراو سايلا دشو زاب قاتا .رد

؟ يتم سال هب اجك -

تفگ و تخادنا مهب يهاگن :مين

ناملآ مرب دياب مراد تيرومام -.

سالتم .-هب



متفگ بل ريز و متشاذگ ممكش يور ور متسد دش. عمج متروص شدرد وزا دروخ ما هدعم هب يدگل :

؟ ينز يم دگل مهب هك يدش گرزب ردقنا يِك مرسپ -!

تفگ يدلب يادص اب سايلا :

؟ هرسپ ينود يم اجك زا تدوخ -وت

هرسپ هگيم مهب هناردام سح -.

هرتخد هگ يم مهب هناردپ سح يلو -.

يلا غشآ و ساسحا يب مدآ هي ؟هن،وت يردپ ال صا ؟!وت هناردپ سح ههه ...

آرَهَز •~•~

مروخب اوه مكي طايح وت مرب دياب دوب، هفخ ناتسراميب ياوه .

مدش رود اجنوا وزا متشادرب ور مفيك . مدنوكت ور موتنام كاخ و مدش دنلب هثدحم كمك .اب

مدش هريخ نيمز يور تلا فسآ وهب متسشن طايح لخاد خيلا ياه تكمين زا يكي يور .

نيلوا دياش . يرايب دب تشپ يرايب .دب مشاب نم دوخ هدشن زاب ناتسراميب هب شاپ هك يسك اهنت ام پيكا نيب زا منك ركف

مشاب نم ربق ريز هرب هك يصخش .

رتخد هي نوا يچ؟! نوا يلو متشاذگ اج ششيپ ور مبلق نم نش. يم در ماه مشچ يولج زا زونه هفاك وت بش نوا ريوصت

نوا ، هدوب هابتشا زيچ همه هگب دايب مرظتنم اه هام دعب زونه . متسه االمن هتبلا ، مدوب هداس ردقچ دوب. هديسوب ور هبيرغ

هدركن تنايخ .

يياجات . انشآ يليخ دوب، انشآ شرطع . هرسپ هك مداد صيخشت ش هنودرم رطع ؛زا مدركن هاگن شهب يلو تسشن مرانك يرسپ

هش يمن هروج چيه منك؟! ششومارف منوت يم يروطچ ال صا . تشاد ور وب نيمه منوا رطع همداي .هك

مداتسرف لخاد هب ور مبترمان ياهوم و مديشك رتولج ور دش.شملا هراپ مراكفا ي هتشر ، نيدار طسوت ممسا ندز ادص .اب

متفگ ، مدينش روز هب ممدوخ هك ييادص :اب

؟ مناج -

هنز يم فرح ملقع ياج هب مبلق منك يم سح ارچ؟ . ديرپ نوريب منهد زا هاگآدوخان " مناج ي" هملك .

؟ يرهق ماهاب زونه -

؟ ميدوب رهق هگم -هن،

؟ ينك يمن ماگن ارچ سپ -!

تسب شقن مبل يور يدنخبل ، مبلق روتسد هب مزاب . مدش مشچ وت مشچ شاهاب و مدرك دنلب ور مرس .



تفگ و ديشك يقيمع سفن :

مگب هفاك يوت بش نوا ي هرابرد ور يتقيقح هي ماوخ يم يلو تسين شتقو االن منود .-يم

مونش .-يم

يسناش مه بش نوا هدش. نم ريگيپ يليخ ، ششيپ مر يم هرابود مشو يم نوميشپ نم هدرك ركف مقباس رتخد تسود -

شينوشيپ نوا دشو ترپ مساوح هظحل .هي داتفا هار ملا بند منوا ، منزب گنز متسود هب هك هفاك تشپ متفر ونم دوب اجنوا

يديد تدوخ ور شا هيقب و مينوشيپ هب دنوبسچ .ور

آرَهَز •~•~

مدش هدنمرش وحاال مدوب هتفر يضاق تمس هب هفرط هي نم . متخادنا نيياپ ور مرس تلا جخ تدش .زا

تفگ و دنوراخ ور شرس :

؟ يرهق ماهاب -االن

درك شزاون مور هنوگ و دروآ ولج ور شتسد دزو يدنخبل . مداد نوكت هن يانعم وهب مدرك دنلب ور مرس .

تفگ نيدار هك مدوب ، ندوب هدش يبآ الك فطل هب هك ماه نخان هب هريخ :

؟ ميبآ گنر قشاع مدوب هتفگ -

متفگ و مدز يحيلم دنخبل :

دياش .-اع،

مداد همادا سول نحل واب درك ثكم يمك :

؟ يتسين نم قشاع ينعي يا، يبآ گنر قشاع يتفگ -

تفگ و ديدنخ :

مراد وتعالهق هب يلو مراد تسود يليخ ور يبآ گنر هك دوب نيا هلمج نوا زا مروظنم -.

مدرك وزاب متسب رابدنچ دييات ينعم هب ور ماه مشچ .

هثدحم يادص شدعب و دموا يدنلب هنشاپ ياه شفك يادص :

وخ ربخ هي ارهز ارهز -...

يش هشوگ اب ندرك يزاب لوغشم هك روط نومه . تخادنا نيياپ ور شرس و دروخ ور شفرح ، داتفا نيدار هب هك شمشچ

تفگ دوب، شلا :

مدش محازم عقوم دب هكنيا لثم -.

متفگ و متخادنا مپچ ياپ يور ور متسار ياپ :



هن .-هن

تشاذگ شينيب يور توكس يانعم هب ور شتسد . داتسيا هثدحم رس تشپ و دموا نوم فرط هب هتسهآ هتسهآ ايدرب .

دوب هدشن ايدرب روضح هجوتم زونه هثدحم .

متفگ و مداد نوكت رس سوسحمان :

؟ دوب يچ يگب يتساوخ يم هك يبوخ ربخ هثدحم بخ -

تفگ دزو يدنخبل :

هنومب اجنيا هرارق بشما و هدموين شوه هب زونه ، هبوخ شلا ح هنانح نتفگ ارتكد -.

مهعيلا يليخ -.

ظفاحادخ مرب،عفال و مگب ور نيا مدوب هدموا -.

تفگ وابنهلا تشاذگ شغامد يور ور شتسد درك. دروخرب ايدرب هب مكحم و تشگرب باتش :اب

دش دوبان مغامد . يياجنيا ممهفب نكب يزيچ يموهوا يناهآ هي ايدرب .-ها

ميديدنخ يم دنلب دنلب و مينك لر تنك ور نومدوخ ميتسنوتن هگيد نيدار .نمو

ـ هثِدَحُم •~•~

متفگ ايدرب نودنخ ي هفايق هب وور مداتسرف نوريب صرح رپ ور مسفن :

يش يم مياق نم رس تشپ هشاب ترخآ ي هعفد -.

تفگ هدنخ اب مفرح هب هجوت :يب

؟ تلا جخ اي يدش هجوگ صرح -زا

متفگ هشب عياض هك نيا يارب :

مودكچيه -.

مدينش رس تشپ زا ور ارهز يادص هك مدز يزير دنخبل :

؟ هروطچ ترسپ تسود ، مناخ هثدحم -

متفگ و شتمس متشگرب :

؟ هتفر تداي هگم ملگنيس هك -نم

يرادن رسپ تسود هك مدرك يم يروآداي تهب ور نيا متشاد طقف هتفرن مداي .-هن

متفگ دوب مبل يور هك يدنخبل نومه .اب هدنبب ور ششين ات مدب شهب نكش نودند باوج هي دياب :



؟ هروطچ تزغم -

نتفگ مه اب نامزمه و دندز تسد نيدار و ايدرب :

هفرط ود يتيصخش بيرخت -.

مناخ ارهز ينكن بيرخت ور نم يشاب مدز.اتوت يقيمع دنخبل ونم درك يم ماگن سيف ركوپ ارهز !

ـ هثِدَحُم •~•~

يوت زبس هجوگ .هي متسشن نويزولت يوربور هرفن هس لبم يور و متشادرب ور شمدوب هدرك زبس هجوگ رپزا هك يا هساک

مليف هك اه هكبش زا يكي يور هرخ .بال مدرك نيياپ ورباالو اه هكبش و متشادرب ور نويزولوت لر تنك و متشاذگ منهد

يا هگيد ياج مركف يلو مدرك يم هاگن نويزولت .هب فرط نوا مدرك ترپ ور لر تنك و مدرك فقوت داد يم نوشن ييامنيس

.دوب

ور ينومهم يوت زور نوا ! هانگ ييب هچب هدش، هابت ي هدنيآ ، هتفر تسد زا تراكب . تشذگ وداب قرب تعرس هب زيچ همه

منك يمن شومارف تقوچيه .

كب شلف >>

منك شضوع هدش روط ره دياب هنك. يم منوويد هراد ِگنت اعقاو سابل .نيا

متفگ و مدرب ششوگ كيدزن ور مرس و متفر شتمس . هزير يم بورشم هراد مديد هك متشگ ايدرب لا بند مشچ :اب

؟ تساجك ورپ قاتا منك، ضوع ور مسابل ماوخ -يم

مشب شكيدزن مدش روبجم نومه هساو ديسر يمن ادص هب ادص و دوب دنلب يليخ گنهآ يادص .

تفگ و دروآ مشوگ رانك ور شرس :

تسار تمس يورهار يباال هقبط -.

شقاتا . مدش لخاد و مدرك زاب ور اه قاتا زا يكي .رد متفر دوب هداد ايدرب هك يسردآ قبط و متشادرب ور مسابل و مدرك ركشت

دش يم رتم يس ادودح دوب گرزب يليخ .

ريگ مدنبندرگ هب يكانتشحو زرط هب مسابل يلو مدروآ رد ور دوب همع ي هيده هك يا هرخسم و گنت سابل و متسب ور قاتا رد

هنك؟ ادج مه زا ور انيا هراد حلا يك ياو درك. !

ـ هثِدَحُم •~•~

دوب اجنوا هك يكيچوك زيم يور ور دنبندرگ و مديشك يقيمع سفن دش. ادج مسابل ،زا دنبندرگ اب نتفر رو يلك زا ،دعب



غيج دش. دراو زمرق ياه مشچ اب ايدرب دشو زاب قاتا رد هك شمشوپب متساوخ يم و متشادرب ور مديدج سابل . متشاذگ

تفگ يثيبخ دنخبل واب دموا رتولج . متفرگ منت يولج ور مسابل و مديشك يدنلب :

؟ يدرك هدامآ بشما هساو ور تدوخ -!

هب هك نيا ات متفر يم رت بقع ونم دموا ولج شدنخبل نومه .اب منزب فرح متسنوت يمن و دوب هدرك هطاحا ور مولگ ضغب

درك دروخرب ما ينوشيپ هب شا ينوشيپ هك يدح ات دموا ولج . مدنوخ ور مدوخ ي هحتاف و مدرك دروخرب راويد .

يتسين هدامآ هك نيا لثم -!

...م...ن ايدرب ...-ب...

يچ؟ !-وت

؟ ينزب تسد نم هب ينوت يم يروجچ ! تمع رتخد و تسود نيرتهب ما، هثدحم -نم

تماوخ يم االن نيمه نم هنيا مهم ، يتسه يك تسين مهم -.

بوج وت هرب هك يبآ يلو هنك يم يهاوخرذع مزا يلك هدرگرب يداع تلا ح هب متسنود يم . هتسم دوب مولعم شنهد يوب زا

هدرگ يمن رب هگيد !

....................…...........................

منيبب رات ور اج همه دوب هدش ثعاب ماكشا . مدش تخبدب امسر ديچيپ ملد ريز هك يدرد .اب

مديچيپ يم مدوخ هب درد زا ونم دموا قاتا رد ندش هتسب يادص دعب هقيقد دنچ ...

كب شلف ناياپ >>
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متشاذگ زيم يور ور لر تنك و مدرك شوماخ ور نويزولت .

هدش يچ شندرك طلغ هجيتن هنودب دياب سپ هنوا رصقم مگب، ايدرب هب ور هچب هيضق دياب .

متخادنا مرس يور و متشادرب مه شلا .هي مديشوپ و متشادرب ور دمك لخاد يوتنام نيرت تسد ومد متفر مقاتا تمس .هب

تشادن ضيوعت هب زاين و دوب بوخ مراولش .

دنچ زا دعب . دايب سوبوتا ات مدنوم رظتنم و متفر هچوك رس سوبوتا هاگسيا تمس . مدش جراخ هنوخ وزا متشادرب ور مفيك

مدش راوس و دموا سوبوتا هقيقد .



متفرگ هاگتسد يولج ور دوب متسد يوت هك يتراك و متفر ولج رد تمس . مدش هدايپ و مديسر هرخ ،بال راظتنا يلك زا .دعب

دموا رد تكرح هب سوبوتا و درك ركشت هدننار و داد ادص هاگتسد .

نيياپ شاه هلپ وزا مدش در لپ يور وزا مديشك يقيمع سفن . متفر باال شزا رابجا وهب متخادنا هدايپ رباع لپ هب يهاگن

مدموا .

دراو و مداد له ور دش.رد زاب رد هظحل دنچ زا دعب و مدز ور گنز . مدرك فقوت يياد ي هنوخ رد يولج و مدش هچوك دراو

يسرپ لا وحا زاسالمو دعب و متفر شتمس دش.هب نايامن ناراب ي هنورتخد ي هرهچ دشو زاب يلصا .رد مدش طايح ،

مديسرپ :

س؟ هنوخ ايدرب -

هشقاتا وت .-هرآ

متفر اهباال هلپ وزا مدرك ركشت ...
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و مديسرپ مدوخ زا هرابود ور دوب هدرك ريگرد ور منهذ دوب تقو دنچ هك يلا وس و مدوب هدش هريخ متسد يوت دنبندرگ هب

تسد تاهراك لر تنك و يدوب تسم هن،وت هك همولعم ؟( مدرك تنايخ گنشق مشچ هب نم منك. اديپ شارب يباوج مدرك يعس

؟ مراد نادجو باذع ارچاالن سپ وگن، قح ردقنا ( دوبن تدوخ

متفگ و مدرك مخا . مدرك مياق متشپ ور دنبندرگ هدش لوه دشو زاب هثدحم طسوت قاتا :رد

هيبوخ راك ندز .-رد

تفگ و دموا ولج مفرح هب هجوت :يب

شمنيبب ماوخ يم هدب ؟ تتسد يوت دوب يچ نوا -.

هش يمن -.

؟ شمنيبب نم ياوخ يمن هك دوب تتسد يوت يچ منيبب وگب . تسين ميلا ح تاملك عون نيا وزا منوت يمن هشو يمن -نم

يمن و شمدوب هتفرگ مكحم مه نم . ديشك و تفرگ ور دنبندرگ و دروآ ولج ور شتسد دشو هككالهف مدادن ور شباوج

تفگ و درك مخا . شتريگب متسد زا تسنوت :

ور بحاص يب نيا نك شلو -.

متفگ و شمتفرگ رت مكحم :

شيريگب ينوت يمن -.

ور يفرخزم يادص و ندش باترپ نيمز هب دنبندرگ ياه هنود دش. هراپ و ديشك ور دنبندرگ مكحم دشو يبصع مفرح نيا اب

ندرك داجيا .

متفگ يبصع و متخادنا دنبندرگ ي هدنكارپ ياه هنود هب بهاگن :



ينيب يم دب هنرگو هشب شلوا زور لثم دياب -.

تفگ بل ريز و درك هاگن شهب تقد .اب تشادرب ور دنبندرگ وپالك تسشن نيمز يور :

تسانشآ يليخ -.

شفيك يوت ور هسيك و تخير هسيك لخاد و درك عمج ور نيمز يور ياه هنود مومت و تشادرب زيرف هسيك شفيك يوت زا

تفگ و تسشن تخت يور . تشاذگ :

؟ يراد دنبندرگ هك يرتخد هگم -وت

تفگ .كالهف متفگن يزيچ و مدوب هريخ شهب سيف ركوپ :

يدوبن ادگ ردقنا هك .وت هدوب طال شسنج دنبندرگ هنك يم ركف هنودن يكي ؟ يتفرگ هك هيا هفايق هچ .-نيا

متفگ يبصع :

دوب يراگداي نوا . تسين شلوپ ِثحب ، ثحب -.

نم منك. تبحص تاهاب هيضق نوا دروم رد متساوخ يم ؛ ميرذگب -...

ناويل وهي هثدحم يولج سانانآ تبرش ناويل هي ناراب درك. عطق ور شفرح هثدحم دشو قاتا دراو تسد هب ينيس ناراب

دش جراخ قاتا زا دنخبل .اب تشاذگ نم يولج .مه

تفگ و داد هيكت شهب ، تسب ور دشورد دنلب هثدحم :

شيامزآ مرب متفرگ ميمصت مدوخ اب نتفر راجنك يلك زا دعب دوب. هداتفا بقع منايهام تداع و متشاد يبيجع عالمئ -نم

مداد شيامزآ متفر حبص زورما . مدب .

داد همادا و ديشك يقيمع سفن :

ما هلماح .-نم
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؟ ديفس ياه همانسانش ؟ هثدحم مشردام هنم؟ ملا هچب اعقاو . مدوب هدش هريخ شهب توهبم و تام !

؟ هشيم يچ هچب تشونرس . مشب راد هچب يروط نيا مدرك يمن ركف تقو چيه

مدموا مدوخ هب هثدحم يادص :اب

؟ مينك راك يچ ور هچب -

متفگ و متخادنا ياباال هنوش :

منود يمن -.

تفگ تينابصع :اب



ور نم هاچ وت يتخادنا ور تدوخ مه . يدرك يم مشاهاجنيا ركف دياب يدروخ يم بورشم يتشاد يتقو -.

و داد مله . مدوب هدز لز شهب يجيگ اب نانچمه نم اما دموا متمس دشوهب رت يبصع هكنيا ات مدرك يم شاگن اه جيگ لثم

دروآ يم دورف ماه هنيس يور شور يپ رد يپ ياه تشم و مور ديرپ . نيمز يور مداتفا .

متفگ و مدموا نوريب يجيگ تلا :زاح

هدب تاجن يشحو ِرونوج نيا تسد زا ور نم يكي .خآ، دموا مدرد وشاپ -.

نيا دياش ، هنزب تشم مهب داوخ يم ردقچره متشاذگ و مدش يبيخلا هگيد داد. همادا شراك وهب دركن مفرح هب يهجوت

هشب مورآ مكي يروط .

همداي ، ميشاب هتشاد مدياش هتبلا ؟ ميرادن تراكب ارسپ ام ارچ . مدرك هابت ور شيگدنز ؟لك مدوب هدرك راك يچ اعقاو نم

ِشراتفر و تريغ هب درم تراكب تفگ يم هشيمه مگرزبردپ .

تفگ و درك تسرد ور شلا .ش متسشن فاص و متفرگ زيم ي هياپ زا مه نم دش. دنلب دشو هتسخ هرخ :بال

هنوخ نوسرب ور .-نم

تفگ نم رتزا عيرس يلو مرادن حلا مگب متساوخ :يم

؟ مرايب نيشام يتشاد راظتنا هنكن -

مداد نوكت ورس مديشك يفوپ ...

نَمَتآ •~•~

يلكشم دياش يلو هنوخ هسر يم هد تعاس دوب هتفگ دوب. هدموين زونه سايلا يلو دوب رهظ هدزاي تعاس و هنوخ مديسر

هرادن يقرف مساو شدوبن و دوب هتبلا . هدموا شيپ شساو .

درب مباوخ ، متشاذگ تشلا ب يور ور مرس .ات مدرك باترپ تخت يور يرادا راولش و وتنام وراب مدوخ و مدروآ رد مور هعنقم .

.............................................

دوبن سايلا زا يربخ يلو دوب هدش رهظ ود تعاس . مديرپ باوخ يا،زا هشيش فرظ نتسكش يادص .اب

ياذغ . متفر هنوخزپشآ تمس وهب مدرك ضوع يگنوخ ياه سابل وراب ماه سابل . مداد مندب هب يضوق و شك و مدش دنلب

ينيس اب هارمه . متشاذگ ينيس يوت غود ناويل وهي لا گنچ و قشاق وراب باقشب . متخير باقشب يوت مدرك مرگ ور بشيد

ربخ هكبش مدز و مدرك نشور ور نويزولت و متشادرب ور لر تنك . متسشن نويزولت يولج و مدش جراخ هنوخزپشآ .زا

تفگ ربخ ي هدنيوگ هك مدوب ندروخ اذغ لوغشم :

تشاد هتشك دون دصو و درك طوقس ينف صقن ليلد هب ناريا هب ناملآ ياميپاوه حبص ي هقيقد وهد تشه تعاس زورما -.



مديشك رس ور غود ناويل و مدش يكوا هفرس اتدنچ .اب مداتفا هفرس وهب مولگ وت ديرپ اذغ .

يمن و هدش دازآ سفق زا هك متشاد ور يا هدنرپ سح يلو مشاب تحاران يسك گرم زا ديابن منك؟ هيرگ اي مدنخب دياب االن

هرب اجك هنود .

مداد مايپ هثدحم هب مارگلت يوت و متشادرب ور ميشوگ :

منك؟ راك يچ مسرت يم يياهنت زا نم . هدرم سايلا هدرك طوقس اميپاوه ""

متفگ و شيويپ متفر هرابود درك. "دا انفخ " مسا هب هورگ هي لخاد ور ونم دوب نآالني هثدحم :

يد؟ يمن باوج ارچ ؟ يدرك دا ور نم هيچ هورگ نوا ""

؟ دوب شِچ نيا دش. وفآالني دزن نيس ور ممايپ يلو !
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متفگ و مدرك هراشا رد :هب

منك؟ ضوع ور مسابل هدنب نوريب يربب فيرشت ياوخ يمن -

دنلب هثدحم يشوگ گنيد يادص هك مرايب رد ور مسابل متساوخ يم و متسب ور .رد تفر نوريب قاتا وزا تفر يا هرغ مشچ

زا مارگلت زا نشيكفيتون . متشادرب ور شيشوگ و درك هبلغ مهب يواكجنك يلو شيشوگ تمس مرن متساوخ يم شلوا دش.

متسنوت دوب هداد داي مهب بقال ماشرآ هك يدنفرت اب يلو دوبن يا هداس راك شندرك وزاب تشاد لفق شيشوگ دوب. انمت فرط

هك عقومره يلو هيچ شفده و هرهام ردقنا ندرك كه وت يروجچ ماشرآ دوب لا وس مساو هشيمه منك. زاب ور يشوگ لفق

درك يم ضوع ور ثحب مديسرپ يم شزا .

مدنوخ و مدرك زاب هروخب نيس هك نيا نودب ور انمت مايپ . مدش هجاوم هتفر تسد زا مايپ يلك واب مدش مارگلت دراو .

تحاران شگرم زا همولعم شندز فرح زرط زا هتبلا ؟ هچب ابهي هزيرب شرس هب يكاخ هچ داوخ يم ؟حاال درُم انمت رهوش

ارچ؟ يلو هدشن

ور همه . مدرك دا پيكا يارسپ وراب هثدحم و انفخ مسا هب مدز ديدج هورگ .هي مدش مارگلت دراو و متشادرب ور ميشوگ

مدرك يم انشآ رتشيب انمت و هنانح وراب ماشرآ و نيردآ دياب . مدرك دا ور هنانح و ارهز و انمت ، هثدحم يشوگ واب مدرك نيمدا

مدز ور هورگ نيا نيمه هساو .

تفگ و داد مايپ هرابود انمت :

يد؟ يمن باوج ارچ ؟ يدرك دا ور نم هيچ هورگ نوا ""

متشاذگ زيم يور و مدرك لفق ممدوخ يشوگ . متشاذگ شفيك رانك ور شيشوگ و مدش فآالني عيرس .

؟ يدشن رضاح -

متفگ يدنلب يادص واب مدرك زاب ور مدمك :رد

نك ربص مايم .-االن



قاتا لخاد و تخادنا نم هب يهاگن كوكشم هثدحم . مدش جراخ قاتا وزا متشادرب ور ميشوگ و مدرك ضوع ور مسابل عيرس

هنك يم ثحب يلك و مدز تسد شهب همهف يم هنك كچ ور شيشوگ هگا منئمطم . تفر .

متفگ و متشادرب ور چييوس :

ايب عيرس نيشام وت مر يم .-نم

مدش جراخ هنوخ زا عيرس .و
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مديسرپ همدقم نودب . مدش ايدرب نيشام راوس و مدرك يظفاحادخ ناراب :اب

؟ يدز تسد نم يشوگ -هب

داد باوج درسنوخ :

.-هرآ

متفگ و مدرك مخا :

مشاب هداد تهب يا هزاجا نيچمه دايمن مداي -.

مريگ يمن هزاجا يسك زا ماهراك هساو .-نم

يروعش يب يليخ -!

يم ميگچب وت هك يكدوكدهم هب ميديسر هكنيا ات مدوب هريخ ولج هب هار لك درك.وت تكرح نيشام و ولج تمس مدرك ور

متفر .

مش هدايپ ماوخ يم راد هگن -.

تفگ بجعت :اب

يچ؟ هساو -

مگ يم راد هگن -.

تفگ هك مشب هدايپ نيشام زا متساوخ يم و مدرك زاب ور نيشام درك.رد فقوت و تفگ " هشاب ":

ير؟ يم اجك نك، ربص -

؟ هراد يطبر وت !-هب

.-هرآ

ييوررپ يليخ -.



ميمصت دشو ميسقت تمسق ود هب فداصت نوا زا دعب نم يگدنز . ندش هدنز ميگچب تارطاخ مومت و مدش هدايپ نيشام زا

اجنيا هك دوب يراب نيرخآ نيا نيمه هساو منك. عورش ور ديدج يگدنز و منك شومارف ور ميگدنز لوا ي همين مدوب هتفرگ

مديد يم .ور

تفگ و داسياو مرانك دشو هدايپ نيشام زا ايدرب :

؟ اجنيا يدموا ارچ -

منيبب راب نيرخآ هساو ور ميگچب كدوكدهم ماوخ .-يم

تفگ بجعت :اب

؟ يدمويم اجنيا يدوب هچب مه -وت

.-هرآ

؟ يسانشيم ور گنشق مشچ -

متفگ يجيگ :اب

-نه؟

يچيه -.

دوب تخس مساو نوشندرك شومارف و تشاد هرطاخ مساو يلك اجنيا راويد .ردو

ييانشآ و ابيز بقل ردقچ هيك؟ گنشق مشچ !

متفگ و ايدرب تمس مدرك :ور

؟ يدمويم اج نيا مه -وت

.-هرآ

نيا دز.زا لز مامشچ وت فاص دشو هديشك ايدرب طسوت متسد هعفد هي هك مدش هريخ رد هب هرابود و مداد نوكت رس

متفگ و مدموا مدوخ هب يلو مدرك بجعت شندوب يناهگان :

؟ يديدن لگشوخ هيچ؟ -

مديدن ييانشآ نيا هب يلو مديد -.

تفگ قوذ واب تشاد هگن رت تفس ور مرس هك مدرگرب متساوخ يم و متفگ هشاب :

ينومه .-وت

يچ؟ -

تفگ و تشادرب ور شاتسد :

گنشق مشچ -...
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دوبن مداي شور هرهچ و مسا يلو مدوب يكوا يرسپ ابهي اجنوا هك دوب نيا دمويم مداي كدوكدهم ي هرود زا هك يزيچ اهنت .

متفگ و مداد نوكت تسار و پچ هب ور مرس :

دايمن مداي يزيچ نم .-هن

تفگ و ديبوك شينوشيپ هب تسد :اب

يدرك يطخ طخ نمو زبس رتفد هتداي ؟ مدرك هيرگ ردقچ و نيمز ور يتخادنا ور نم يفيق ينتسب هتداي ؟ هتفر تداي روطچ -

؟ ميدرك يم رارف و ميدز يم ور مدرم ي هنوخ گنز ميتفر يم هتداي ؟ ميدرك شكاپ مه اب يا يتخبدب هچ اب شدعب و

هك يرسپ نوا منك لوبق منوت يمن تساجنيا لكشم يلو دايم مداي هراد ابيرقت ور انيا . متفر ورف ركف وهب مدنوراخ ور مرس

هشاب ايدرب ، مدنورذگ يم شوخ شاهاب يگچب نارود .وت

متفگ و متخادنا شهب يهاگن :

ميتسين هگيد نوچ نك، هجوت ميدوب ي هملك هب يلو . ميدوب تسود امبقال يگب ياوخ يم منك ركف -.

تسين وساالتنم باوج .-نيا

متفگ و مدز :داد

ردقنا . متسين نوبرهم ،ابوت مشاب مرگا . متسين نوبرهم و داش ي هچب رتخد نوا هگيد نم ! هتشذگ اه هتشذگ يلو ، همداي -هرآ

؟ هتخس تارب شمهف

هدب نوشن ركوپ شيگدنز دب تاقافتا هب داوخ يم يِك ات منود يمن دز. يمن يفرح و دوب هدش هريخ مهب سيف ركوپ .

متفگ و مدنودرگرب ومور . مدش نوميشپ و متفر مدق دنچ . مداتفا هار نوبايخ تمس وهب مدادن تيمها يلو متفرگ هجيگ :رس

منك يم طقس ور هچب نيا مگب،نم تفر مداي يتسار -.

منك طقس ور مولظم ي هچب هك متسين محر يب يردق نوا ،نم متفگ غورد .

تفر يهايس ماه مشچ و ديخرچ اج همه وهي هك مدوب هتفر يمدق دنچ . مداتفا هار نوبايخ فرط وهب متشگرب هرابود ...
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اب يزاب لا حرد PS5 تفگ و نويزولت يولج دموا رحس وهي هك مدوب :

يتفگن يچيه مديسرپ رابرازه ؟ تساجك راشژتر وگب ندرك يزاب ياج هب ماشرآ -.

متفگ و مدرك پوتسا ور يزاب :

منك يم دروخ ور تاه  نودند ينك، مادص ماشرآ هگيد راب .-هي



متساوخ راشژر هي طقف . يشحو ِشاداد ،نم نراد نوبرهم شاداد مدرم -.

مورح ،زاملا يگدنز عضو نيا ،زا ندوب كيف زا مدش هتسخ . مراد تسود ور مدوخ يلصا تيوه نم يمهف يمن ارچ -

ندوب دزد و ندروخ .

ياه لا غشآ لطس رانك دياب االن ندوبن انوا هگا . ميراد اباب و نامام زا ميراد يچره .ام انيس ينعي زيچ رآ... شابن ركشان -

ميدرك يم ييادگ رهش .

منك ييادگ لا غشآ لطس رانك مد يم حيجرت نم يلو هشن ترواب دياش ؟ نوش ميديدن سهلا هس يدرك تقد -.

زارد هداج زاب ،هار هتفرگن ور تولج يسك -.

متفگ و مدز شلا هبب يتشم :

مدشن يبصع نيا زا رتشيب وشات رود ماه مشچ يولج .-زا

؟ مروخب مورح لوپ يك منك؟ات يگدنز ييازريم ماشرآ تيوه اب دياب يك هش؟ات يم مومت يگدنز يِك . تفر و تفرگ هفايق

مداد مايپ ايدرب وهب متشادرب ور ميشوگ و مديشك يفوپ :

هتفر رس ملصوح مينزب رود ميرب ""ايب

داد باوج دشو نآالني هقيقد دنچ زا :دعب

منك يم لمحت ور سول هچب هي مراد .عفال مايب منوت يمن ""

هزوس يم شدنيآ نز هساو ملد ننك. يم تاك مشرخآ همرگ شاهرتخد تسود اب شرس شمه منيا هدز. لر هرابود منك ركف .

مدرك پيات :

ظفادخ ، هرذگب شوخ هشاب ""اهآ

دوب نيردآ فرط زا هك دموا انفخ هورگ زا فيتون هي هظحل نومه و مدز لا سرا ي همكد يور :و

هگب هياپس يكره شيك مير يم ادرف ""

ـ هثِدَحُم •~•~

تيعضو دوب. هريخ قفا وهب ديبوك يم نيمز هب ور شتسار ياپ مورآ مه ايدرب مدز. يمن يفرح و مدوب هريخ مرس هب

مدوب فيلكت هكبال نم اصوصخم ، ميتشاد يا هرخسم .

؟ ينك يم ركف يچ -هب

مگب و مزادنب شهب يهاگن دش ثعاب ايدرب يادص :

منك؟ ركف منوت يم مه يا هگيد زيچ هب نوماه يتخبدب -زج

تفگ دزو شاهوم هب يگنچ :



يراگتساوخ مايب ماوخ يم نك گنهامه تداوناخ .اب ميتسين تخبدب .-ام

ديسرپن ممرظن يتح هك مجيوه نم طسو نيا منك ركف . هزود يم و هرب يم تحار .هچ

متفگ و مدرك مخا :

منك يمن جاودزا ابوت يگ؟نم يم يچ -.

يرادن هگيد ينك،هار .-يم

منك شفخ ماتسد اب تساوخ يم ملد . مدوب هدش هريخ شهب صرح .اب

همهفب يسك ماوخ يمن مه ور هچب ي هيضق منك، يمن جاودزا ابوت زگره .-نم

ينم ملا نوچ ينك جاودزا ماهاب يروبجم يلو هيكوا هچب هيضق -.

يمن ور راك نيا تردام رطاخ هب يلو منك تياكش تزا ينوناق منوت يم نم مشدعب . مشاب يسك هكملا متسين نوويح -نم

منك .

يتخانشن ور نم زونه وت يلو هدب ماجنا ياوخ يم يراكره -.

متفگ و مدز يدنخزوپ :

يتخانشن ور نم زونه مه .-وت

تفگ ، شاهاب نتفر رو هقيقد دنچ زا دعب . تشادرب ور شيشوگ ودنوخرچ هقدح يوت ور شاه مشچ :

يايم نم اب مه وت مقفاوم ،نم شيك ميرب هگ يم نيردآ -.

تفگ و تشاذگ مبل يور ور شتسد مدب، باوج مايب :ات

هدب شوگ مفرح هب راب ،هي سيه -.

مدب شوگ ايدرب فرح هب مروبجم يلو اجنوا ميرب مدوبن يضار دايز . تشادرب ور شتسد و مداد نوكت .رس

آ يدرَب •~•~

هس دوب رارق . ميدنورذگ شوخ يلك اه هچب اب زورما درب. مباوخ هديشكن هيناث وهب مديشك زارد ، شلا ب ندرك ميظنت زا دعب

اتود رس تبيغ هسلج هي رطاخ هب ندز رغ يلك ارتخد هك دنامن هتفگان . هيفاك رفس هساو يلو همك هكنيا ،اب مينومب اجنيا زور

مينك نوش يضار ميتسنوت يلو نوش .كالس

مديرپ منيريش باوخ زا نيدار يادص :اب

وشاپ ايدرب -.

متفگ و مدرك لغب ور :وتپ

مباوخب راذب نزن .-رز



هدموا دشرا روكنك باوج ، وشاپ مگ .-يم

هدرك نشور ابيرقت ور قاتا نيدار بات پل رون طقف و دوب كيرات اج همه . متسشن ماجرس و ديرپ مرس زا باوخ شفرح نيا اب

ندوب باوخ اتود ام زج هب همه و .دوب

متفگ و مدرك هاگن بات يپل هحفص :هب

ايهن؟ مدش لوبق -

تفگ ، تياس ندرك كچ زا دعب نيدار :

.-هن

يادف هرادن بيع ). هگيد ِنم سناش منيا . تفگ يم تسار نيدار ، مدرك كچ ور تياس تقد واب مديشك شتسد زا ور بات پل

هلب (هلب ايدش نوبرهم اديدج ( ترس )

متفگ و مدرك لغب ور :وتپ

مراد سناسيل هك ،نم هرادن لا كشا ال .-صا

يتفرگ بلقت اب منومه .-هرآ

متفگن يزيچ هگيد نومه هساو دوب قح شفرح .

تفگ سرت اب نيدار . متسشن اجنومه ، دموا هنوخزپشآ زا هك يگتسكش يادص اب يلو مشكب زارد متساوخ :يم

؟ هدموا دزد هنكن -

نم ردارب وت ينك يم يياركف بجع -.

هب ماه مشچ نوچ دش. نشور هنوخزپشآ غارچ دزو ور قرب ديلك نيدار . ميتفر هنوخزپشآ تمس هب مورآ و ميدش دنلب

مدش وربور هك يا هنحص واب منك زاب ور ماه مشچ متسنوت هقيقد دنچ زا دعب . ندش هتسب ، ندوب هدركن تداع ييانشور ...

آ يدرَب •~•~

تفگ ضغب اب هثدحم . دموا مبل يور يدنخبل ، ملباقم ي هنحص نديد :اب

تسكش و دروخ رس متسد زا ناويل يلو مروخب بآ مدوب هدموا -.

ِباصعا ور يليخ منود يم طقف ايهن ِيگلماح تارثا زا منيا منود يمن . تخير يم كشا ادص ويب تسكش شضغب .

متفگ و متفرگ ور شتسد :

؟ ينك يم هيرگ ارچ ،وت هداتفا هك هيقافتا -

هشب جراخ هنوخزپشآ زا مدرك شكمك . مدينشن هك تفگ يزيچ بل ريز و درك كاپ شدازآ تسد تشپ وراب شاه كشا .

منك؟ شزيمت يروجچ حاال بخ . متخادنا نيمز يور ياه هدروخ هشيش هب يهاگن و مدنوراخ ور مرس



تفگ دزو مولهپ هب يتشم نيدار :

تسارتخد راك .-نيا

تفرگ درد مولهپ نزب، رت مورآ مكي هكيترم -.

تفگ و متمس درك ترپ ور زادنا كاخ و وراج و تفر يا هرغ مشچ :

نك زيمت ور اجنيا -.

نيمز و تشادرب يط نيدار . متخير زادنا كاخ يوت و مدرك عمج وراج وراب اه هشيش و مدنوخرچ هقدح يوت ور ماه مشچ

ندوب هديباوخ زارگ لثم مزونه اه هچب درك. كشخ .ور

يلو مباوخب هرابود ماج رس مرب متساوخ يم . ميدش جراخ اجنوا زا نيدار هارمه و مدرك شوماخ ور هنوخزپشآ غارچ

تفگ و درك هراشا هرجنپ وهب ديشك ور متسد نيدار :

هر؟ يم هار اه تخرد الهبالي هراد رفن هي ينك يمن سح -

هدموا دزد اعقاو هعفد نيا منك ركف هگ. يم تسلر مديد مدرك تقد !

متفگ و مداد نوكت :رس

؟ يراد هحلسا -

مد يمن تهب يتفرن يزابرس نوچ يلو .-هرآ

نك كيلش نومسآ نكن،هب كيلش وراي هب يلو نك كيلش تدوخ هشاب فوا -.

نمحرلا هللا مسب " نتفگ زا دعب درك. يريگ هنوشن و تشگرب هقيقد دنچ زا دعب . هرايب ور هحلسا ات تفر و تفگ "يا هشاب "

رد تمس هب تعرس دزواب غيج مه هدزد ندز، رغ هب ندرك عورش و نديرپ باوخ اهزا هچب ي همه و درك كيلش " ميحرلا

دمويم يدورو .

و درك دروخرب نيدار هب مكحم دوب، رتخد منك ركف هك هدزد يلو درك شزاب و تفر رد تمس نيدار ...

آ يدرَب •~•~

ميتسنوتن هگيد . تسارهز مديد ، مدرك تقد هرتخد هفايق .هب فرط هي ندش ترپ مودك وره ندرك دروخرب نيدار هب مكحم

هدنخ ريز ميدز يگمه و ميريگب ور نوم هدنخ يولج .

تفگ و درك بترم ور شلا ش ارهز :

هشابن طايح يوت ييوشتسد هك ديريگب نومرد و تسرد ي هنوخ هي متفگ هعفد دص -.

متفگ و متخادنا ياباال هنوش :

شاب وگخساپ نيردآ -.



تفگ نيردآ :

هنوتدوخ لكشم نيا ، هرادن يطبر نم .-هب

................................................

رانك ور يشوگ و مديشك زبس ي همكد يور دوب؛ نايامن هحفص يور نامام مسا . مديرپ باوخ زا ميشوگ گنز يادص اب حبص

متشاذگ مشوگ :

؟ نامام مناج -

تفگ هدرمش هدرمش و ضغب اب نامام :

ناراب ... اجنيا ...ايب... ترهاوخ -...

متفگ ينارگن دش.اب عورش شاه هيرگ و تسكش شضغب :

يگ يم يچ ممهف يمن نكن هيرگ نامام يچ؟ ناراب -.

هك منزب فرح متساوخ يم و مدز ماهوم هب يگنچ دش. يم رتشيب ش هيرگ تدش و درك يم همزمز ور يموفهمان تاملك

دموا اباب يادص :

؟ ايدرب -ولا

؟ هداتفا ناراب هساو يقافتا هچ ؟ مناج -

رادهگنادخ ، نوسرب ور تدوخ عيرس طقف مگ. يم نارهت .-ايب

...-اباب

درك عطق ور يشوگ عيرس و دادن نديسرپ لا وس تلهم مهب .اباب

هش يمن راديب رشب نيا هكرتب مه يمتا بمب . دشن يلو هشب راديب هك مدز ادص ور نيردآ و مدش دنلب .

تفگ مخا واب ديرپ باوخ زا هك مدز شولهپ هب يدگل :

؟ هدش تچ حبص لوا -

نارهت ميرب مياوخ يم هثدحم نمو ريگب تيلب اتود وشاپ -.

ارچ؟ -

شاب دوز طقف ، نيردآ تسين نديسرپ لا وس تقو .-االن

تفگ هقيقد دنچ زا دعب . تشادرب ور شيشوگ و داد نوكت :رس



هراد خيلا ياج اتود طقف هنك، يم زاورپ هگيد تعاس هي هك شتسه اميپاوه .-هي

نك ورزر ور نومه -.

مداد سا ما سا هثدحم وهب متشادرب ور ميشوگ و متخير مكيچوك كاس يوت ور ماه سابل عيرس . تفگ " هشاب ":

نارهت مير يم نك عمج ور تاه  لياسو وشاپ "."

داد باوج هظحل دنچ زا :دعب

مايمن "."نم

مدرك پيات يبصع :

راين ورباال نم گس يور نوا "."

هشب رتهب اتحملا مدز متروص هب ور كنخ وبآ هنوخزپشآ متفر . مدرك ضوع ور ماه سابل و مدرك لفق ور يشوگ ي هحفص .

هشوگ هي مدرك شترپ دعب و مدرك كشخ ور ماه تسد و متشادرب يذغاك لا متسد .هي

دموا نوريب شتسد كاس اب هثدحم دشو زاب ارتخد قاتا .رد

ميدرك تكرح هاگدورف تمس وهب ميتفرگ يسكات وهي ميدش جراخ يوال ،زا نيردآ اب يظفاحادخ زا .دعب

هثدَحُم •~•~

هداتفين يبوخ قافتا تفگ يم مهب يسح دوب،هي هتفرگ ملد . ميداتفا هار هاگدورف تمس وهب ميدش يسكات راوس .

مدرپس شوگ گنهآ يادص وهب مداد هيكت نيشام ي هشيش هب ور مرس :

تسین وت هیبش یسح چیه مارب "

مشمارآ ریگرد وت رانک

هیفاک ناهج مامت زا نیمه

مشکیم سفن ترانک هک نیمه

تسین وت هیبش یسح چیه مارب

ینم یوجتسج ره نایاپ وت

هشمارآ نیع وت یاشامت

ینم یوزرآ نیرت ابیز وت

ینکیمن اهر باذع نیا زا ونم

ینکیمن هاگن نم هب یمرانک



هسریمن نم هب وت بلق مامت

هسب نم یارب یمرکف هک نیمه

ینکیمن اهر باذع نیا زا ونم

ینکیمن هاگن نم هب یمرانک

هسریمن نم هب وت بلق مامت

هسب نم یارب یمرکف هک نیمه

زونه ندوب ابوت تداع نیا زا

هشوخ ترانک ما هظحل هظحل نیبب

زور هی ندوب ابوت تداع نیمه

هشکیم ونم مشاب وت یب هگا

هدب حملا ردقنا ییاه تقو هی

وتلا ح یسک ره زا مسرپیم هک

نم تشپ منکیم سح ییازور هی

وت لا بند هدرگیم رهش همه

وت بنلا هدرگیم رهش همه

ینکیمن اهر باذع نیا زا ونم

ینکیمن هاگن نم هب یمرانک

هسریمن نم هب وت بلق مامت

هسب نم یارب یمرکف هک نیمه

ینکیمن اهر باذع نیا زا ونم

ینکیمن هاگن نم هب یمرانک

هسریمن نم هب وت بلق مامت

هسب نم یارب یمرکف هک نیمه "



مشچ . ميدش اميپاوه راوس رب، رس هلصوح و فرخزم ياهراك نداد ماجنا زا دعب . ميدش هدايپ و درك باسح ور هيارك ايدرب

متفر باوخ وهب متشاذگ مه يور ور ماه .

.................................................

جراخ اميپاوه شملا،زا ندرك بترم زا دعب و مديشك متروص هب يتسد . مدش راديب ، ميديسر تفگ يم هك ايدرب يادص اب

ميداتفا هار يياد ي هنوخ تمس وهب متفرگ پنسا . ميدش جراخ هاگدورف وزا ميتفرگ ور اه نودمچ . ميدش .

هشاب هداتفين يصاخ قافتا مدرك يم ادخ ادخ . متشادن يبوخ سح يلو نارهت ميدموا ارچ متسنود يمن مزونه ...

هثِدَحُم •~•~

نيگمغ ش هرهچ دش. زاب يياد طسوت يلصا ورد ميدش هنوخ دراو تعرس دش.اب زاب رد هظحل دنچ زا دعب هك مدز ور گنز

هداتفين يبوخ قافتا هك داد يم نوشن نيا و .دوب

ناراب •~•~

كب شلف >>

شيك ندوب هتفر شاتسود هكاب مه ايدرب ، ديرخ ندوب هتفر اباب و نامام دش. هنوخ دراو دنخبل اب سكلا و مدرك زاب ور رد

هنوخ دايمن يسك دوب تحار ملا يخ نيمه هساو .

هب سكلا . ميدوب يا هسردم مه عقاو ،رد ميدش انشآ مه اب اداناك يوت . ميسانش يم ور هگيدمه هك سهلا هس سكلا نمو

ناخ ايدرب يلو هنيبب ور نم هك دوب هدموا راب هي شلبق هتبلا . ناريا دايب دش روبجم دوب، يناريا هك شنامام توف رطاخ

رانك هيضق نيا اب مشب ثعاب و مدب شيرادلد هك مدرك يعس يليخ ،نم هرذگ يم شنامام گرم زا يا هتفه ود زورما . تشاذن

مدوب قفوم مه ابيرقت دايب، .

تفگ و داد نوكت يفنم هبعالتم ور شرس . هنيشب متفگ و مدرك هراشا لبم :هب

منوم يمن اج نيا دايز .-هن

ارچ؟ -

مينومب اجنيا رتشيب دركن لوبق يلو مدرك ثحب ماباب اب يلك . اداناك مدرگرب دياب -.

دموا ملا بند مه سكلا ، متشادرب مدق مقاتا تمس وهب مداد نوكت ور مرس .



دموا هار همه نيا ارچ سپ ، هنزب گنز اي هدب مايپ نم هب تسنوت يم سملا هك دوب نيا دوب هدرك ريگرد ور منهذ هك يلا وس

؟ هگب ور هلمج هي نيمه هك اجنيا

دموا ملا بند مه سكلا مدش، دراو و مدرك زاب ور مقاتا سارت .رد

مدروآ نوبز هب ور ملا وس و مدش هريخ نومسآ :هب

؟ اجنيا يدموا ارچ سپ ، يدب نم هب ور ربخ نيا گنز اي مايپ وت يتسنوت يم هك -وت

تفگ دزو يدنخزوپ :

مدب تهب ور ربخ هك دوبن نيا مفده اهنت نوچ -.

يچ؟ ينعي -

متفر ورف يعونصم گرم دشوهب كيرات اج همه ، نيمز هب مرس دروخرب .اب نيياپ مدش ترپ و داد مله ، مايب مدوخ .اتهب

كب شلف ناياپ >>

هثِدَحُم •~•~

تفگ دزو شاهوم هب يگنچ ايدرب :

نيياپ هدرك شترپ يسك دياش ؟ هدرك يشكدوخ هك دينئمطم -.

تفگ يياد :

نكوكشم همه ، منود يمن -.

؟ تساجك نامام يتسار -

هديباوخ اجنوا ناراب هك يقاتا رانك -.

؟ هنوخدرس ينعي -

امك وت هتفر طقف هدنزس زونه ترهاوخ . هچب ريگب زاگ ور تنوبز -.

مدش دراو و مدرك زاب مورآ ور شقاتا .رد متفر ناراب قاتا تمس وهب مدش دنلب . تسشن لبم يور و داد نوكت ور شرس ايدرب .

دوب هدروآ رد صقر هب ور هدرپ وداب دوب زاب سارت .رد

مدش مخ دوب. هداتفا سارت ي هشوگ هك كيچوك شلف هي هب دروخ ممشچ . مدرك يسررب هب عورش تقد واب مدش سارت دراو

ور ملداعت يا هظحل يارب و درك ريگ ماپ هكنيا ات مدرك يط اتود اتود ور اه وهلپ مدش جراخ اجنوا زا تعرس .اب شمتشادرب و

دش مندش ترپ ثعاب مراك نيمه و متفرگ مكحم ور هدرن . مداد تسد .زا

ديسرپ ينارگن اب ايدرب :



؟ يبوخ -

متفگ و مديزگ ور :مبل

.-هرآ

مديسرپ و متفرگ ايدرب تمس هب ور شلف . مدرك يط مه ور هدنوم يقاب ي هلپ ات دنچ :

ِيا؟ هگيد صخش اي ناراب هساو شلف -نيا

داد نوكت هن ينعم هب ور شرس و تخادنا شلف هب يهاگن .

يصخش ياه سكع . مدش شاه لياف دراو و مدرك لصو شهب ور شلف . متشادرب ور شبات وپل متفر ايدرب قاتا تمس هب

مدش هرسپ ي هفايق هب هريخ تقد واب مدرك موز اه سكع زا يكي يور دوب. شلخاد و... ترفاسم ، دلوت نشج سكع لثم .

دوب يلمع مه شغامد . تشاد يكشم ياه مشچ و گنر طاليي ياهوم .

متفگ و متفرگ ايدرب تمس هب ور بات پل . متفر حلا تمس هب تعرس واب متشادرب ور بات :پل

؟ يسانش يم ور صخش -نيا

تفگ و تخادنا روتينام اب يهاگن :...
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تفگ و تخادنا روتينام ي هحفص هب يهاگن :

ِناراب هرسپ تسود نيا .-هرآ

تفگ دنلب يادص اب يياد :

يچ؟ -

؟ نيتسنود يمن هگم هراد، رسپ تسود ناراب -

؟ يتفگن نم هب ارچ -هن.وت

هردام و ردپ ي هفيظو نيا هنك. يم راك يچ و هدرگ يم يك اب منيبب مرب مرادن هفيظو ، مشردارب .-نم

متفگ ، هنكن اديپ ششك ثحب هكنيا يارب :

؟ نيياپ هدرك ترپ نكلا زاب ور ناراب نوشيا نوترظن -هب

تفگ و درك مخا ايدرب :

؟ يدروآ اجك زا ور نيا سكع يتسار . منكن ركف -

دوب ِشلف نوا ياه لياف يوت -.



تفگ و تخادنا روتينام هب يقيقد هاگن و ديشك متسد زا ور بات پل يياد :

؟ هنيا راك اعقاو ينعي . هشاب لتاق هروخ يم شهب -

متفگ و متخادنا ورباال ماه هنوش :

ننك يم يريگيپ انوا ، ديدب سيلپ هب ور شلف نيا يلو . منود يمن -.

تشاذگ شبيج يوت و ديشك نوريب بات پل زا ور شلف يياد .

متفگ :

؟ ناراب شيپ ميرب االن تسين رتهب -

تفگ و تخادنا نم هب يهاگن ايدرب :

ينك تحارتسا هنوخ يرب دياب يا هتسخ وت يلو .-هرآ

مايم منم ، هبوخ حملا چون -.

تفگ و درك مخا :

نزن فرح نم فرح .-ور

هشاب -.

متفر هنوخ تمس ،هب هاتوك يظفاحادخ زا دعب و متشادرب ور مكاس ...
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مباوخب تشاذ يمن يسح هي يلو مباوخب متساوخ يم راهان ندروخ زا .دعب

مدش جراخ هنوخ وزا متشادرب ور ميشوگ . مدرك ضوع مينوريب سابل وراب ميگنوخ ياه سابل و مدش دنلب .كالهف

دوب هدش يرتسب ناراب هك يناتسراميب تمس هب متفر سوبوتا اب نيمه هساو متشادن يگدننار ي هلصوح .

دوب طوبرم ناتسراميب هب هك يزيچره وزا هاگشيامزآ ،زا لكلا ،زا دروخ يم مهب ناتسراميب زا .حملا

دوب ناتسراميب ِرد يوربور اقيقد سوبوتا هاگتسيا . مدش هدايپ و مديسر عيرس .

مدرك شادص و مداتفا هار شلا بند درك. يم روبع اجنيا زا يبصع تلا هكابح مديد ور ايدرب و مدش طايح دراو تعرس اب

ميداتفا هار داباجكان تمس وهب مدش شنيشام راوس عيرس منم دشو شنيشام راوس . دينشن ور مادص يلو .

تفگ و متمس هب تشگرب هك مدز ادص ور شمسا . مدش هدايپ منم دشو هدايپ نيشام .زا ميديسر هقيقد تسيب دودح زا :دعب

؟ ينك يم راك يچ اجنيا -وت

؟ اجنيا يدموا ارچ . يدينشن يلو مدز تادص ناتسراميب طايح يوت -



مريمب يياهنت راذب ، هثدحم ورب اجنيا .-زا

هنك؟ راك يچ داوخ يم هگم ؟ مريمب يياهنت يچ ينعي . منوج هب داتفا هروخ لثم سرت شفرح نيا !اب

دز يمن رپ مه هدنرپ اجنيا ، متخادنا مفارطا هب يهاگن .

دزو سپ ور متسد يلو مديشك و متفرگ ور شتسد و شتمس مديود عيرس درك. زاب ور شاه تسد و تفر هاگترپ تمس هب

متفگ ضغب .اب نيمز يور مداتفا و داد ملوه :

؟ ينك يم يروجنيا ارچ هتچ؟ -

تفگ و تسشن مرانك دموا عيرس ، تخادنا مهب يهاگن :

؟ يملا دش؟س تيزيچ ، ديشخبب -

تفگ قه قه .اب مداد ندش يراج ي هزاجا ماه كشا وهب مداد نوكت :رس

متخبدب يليخ نم هثدحم -!

متفگ و مدرك مخا :

تسين تخبدب سكچيه -.

مدوب هديدن ور شاه كشا حاتاال . داتفا هيرگ وهب تسكش شضغب .

تفگ و درك كاپ ور شاه كشا تسد تشپ ...:اب
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تفگ :

هثدحم تخوس مرگيج -...

داد همادا هك مدرك شاگن يلا :وس

تفر مرهاوخ ، تفر مناراب -!

مدوب هدش هريخ شهب توهبم و تام .

؟ دوب هدرك يهانگ هچ هگم دش؟ يم يروج نوا شتشونرس دياب ارچ ؟ مينيبب شوخ زور هي ديابن ارچ ايادخ هش؟ يم هگم

دوب تيمولظم هب موكحم شهانگ !

دز يم فرح و درك يم هيرگ دنلب دنلب ايدرب :

مكح منك يم روبجم ور ماباب ، يميگدنز مدآ نيرت زيزع هك وت نوج !هب شمشك يم هسرب سومان يب نوا هب متسد -نم

هنك اضما ور صاصق !

هش يم عورش هراد هزات ميگدنز موش تاقافتا هكنيا زا لفاغ ؛ متخير يم كشا ادص .يب



ايب هار ماهاب منك يم شهاوخ . ييوت مراد هك ينومك نيگنر اهنت دش. ورات هريت مايند ، هثدحم دش مخ مرمك -.

يلو مدب شيرادلد دياب منك.االن يمن تقو چيه ، مدركن شومارف ور شراك نوا مزونه يلو تخوس شساو ملد ارچ؟ غورد

منك شلغب هك هنيا هنك، شمورآ هنوتب دياش و دايم رب متسد زا هك يراك اهنت منز. يم دنگ هشيمه ؛ متسين .دلب

مدرك هراشا و مدرك زاب ور ماه تسد و مديشك زارد نيمز يور هش، يم فيثك ماه سابل و ِيكاخ نيمز هكنيا هب هجوت يب

هدرك ملغب مكحم ، نريگب شزا ور شكسورع نتساوخ يم هك يا هچب لثم . ملغب يوت دموا و ديشك زارد مرانك . اجنيا دايب

.دوب

منك شومارف ور خلت زواجت نوا ديابن . مشب شقشاع ديابن نم يلو ديزرل ...ملد

.............................................

لوبق نتساوخ يمن يياد ونز يياد يلو دايب رانك شرهاوخ گرم اب ايدرب هك منك يراك مدوب هتسنوت دوب. ناراب موس زورما

هدرُم نوش رتخد هك ننك .

دايب هنوت يمن هروج چيه هك شتفگ يلو دش تحاران يليخ ديمهف يتقو . ايليا زج هب نتشاد روضح مسارم وت زورما همه

نارهت .

بات يور . متفر طايح وهب مدش دنلب نيمه هساو درك. يم اقلا مهب ور يدب يليخ سح ندرك يم هيرگ همه هك يياضف

مدش هريخ دوب، هتخادنا شدوخ يور ور ينارون ياه هراتس اب گنر يكشم رداچ هك ينومسآ وهب متسشن .

؟ ميدش بكترم يا هتساوخان هانگ هچ ؟هب مينود يمن نومدوخ و ميتفر هابتشا ور هار ياجك ؟ ميديسر اجنيا هب هك دش يچ

مداتسرف تنعل ، متشاد هك يروخن درد هب يگدنز وهب مديشك لد هت زا يهآ .

تفگ و دموا متمس هب ايدرب :

دموا ايند هب يتقو مه هچب . مينك يم جاودزا مه سلا،اب هي زا دعب . مگب نوماه هداوناخ هب ور هچب ي هيضق ماوخ -يم

هنوم يم وت شيپ .

متفگ و مدرك مخا :

منك يمن جاودزا ابوت .-نم

تفگ دنلب اتبسن يادص واب تفر رد هروك :زا

؟ متقشاع راو هناويد يمهف يمن ارچ -

دايم مدب تزا نم يلو -.

يرادن ور مندرك كرد تردق نيمه هساو هيچ قشع ينود يمن .-وت

متفگ دنلب يادص :اب



ماوخ يمن مدش، لقاع هگيد االن يلو مدوب تقايل يب هي قشاع ينامز هي نم هرآ . مدوب قشاع نوچ هيچ قشع منود -يم

يم ملد هك يتعاس ره وت ماوخ يم ، ترفاسم مرب ماتسود اب ماوخ يم منك، يگدنز درجم مرمع رخآ ات ماوخ يم . مشب قشاع

فرح يلو مدش هديشرت نگب ايليخ دياش . مريگب هزاجا مد يم ماجنا هك يياه راك تباب يسك زا ماوخ يمن ، هنوخ مايب داوخ

راذب ماهنت و ورب .االمن ماوخ يم سفق نودب يگدنز هي هك منم مهم ، تسين مهم نوش ...
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ديسر يم ملقع هب هك اجره . تسين هثدحم زا يربخ چيه هزور هس . داسياو بش هدزاود يور ، مدرك هاگن تعاس ي هبرقع هب

هك يبش نوا يادرف دش يم اقيقد هك شيپ زور هس . ميدركن شاديپ يلو ندرك وور ريز ور نارهت لك مه اسيلپ ، متشگ ور

دش بيغ دعب هب عقوم نوا هنك.زا يور هدايپ نوش هنوخ كيدزن كراپ يوت هر يم تفگ شنامام ،هب ميديد ور هگيدمه .

هر يمن شساو ممايپ نشيكفيتون و هشوماخ مه شتن . دشاب يمن دوجوم هكبش رد هرامش هگ يم منز يم گنز شهب ردقچره .

و نامام . مباوخب متسنوت يم شخبمارآ صرق اب طقف اه بش دوب. هدرك رت بارخ ور حملا مه ناراب گرم ، مدوب نارگن يليخ

نرادن نم زا يمك تسد مه .اباب

دش دنلب مليابوم گنز يادص هك مدوب قرغ مدوخ يخاالت يوت ...
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تفگ و تخادنا ماپ رسات هب يهاگن و مولج ديرپ دارآ وهي هك مدوب يور هدايپ ردحلا كراپ يوت :

؟ يديشوپ يكشم ارچ -

تسين طوبرم وت .-هب

يديشوپ هكيترم نوا رهاوخ رطاخ هب هك وگن -.

؟ يدوبن نادنز هگم ال صا . تسين طوبرم وت هب متفگ -

تسين يتخس راك نادنز زا ندرك رارف -.

متفگ و مديشك ينيه :

؟ يدرگ يم رهش وت لو و يدرك رارف نادنز -زا

ميرب مه اب .ايب همهف يمن يسك يلو .-هرآ

مايمن ينوتسربق چيه ابوت .-نم

تفگ دزو يدنخزوپ :

يايم يلو -.

شاب يخلا نيمه .-هب



دياب دوبن يا هراچ يلو مشكن سفن هك مدرك ور تالمش مومت . تشاذگ منهد يور هدننك شوهيب داوم هب هتشغآ لا متسد هي

دش يچ مديمهفن شدعب و مدش شوه يب اجنومه . مديشك يم سفن .

..............................................

دوب هدش هريخ مهب و دوب هداسياو مرس نجباال لثم دارآ . مدرك زاب مورآ مورآ ور ماه مشچ .

و دوب هدش هتسب مه منهد . متسشن شور هك يا يلدنص هب هدش هتسب ماهاپ و تسد مدش هجوتم يلو مش دنلب متساوخ يم

منزب غيج متسنوت يمن .

متفگ و مدرك مخا درك. زاب ور منهد و دموا ولج دارآ :

مرب راذب نك ملو ؟ اجنيا يدروآ ور نم ارچ -.

يسوپب هكنيا ات ينوم يم اج نيا ردقنا ير. يمن يياج چيه .-وت

تتريغ وت .-فت

دش جراخ قاتا دزوزا يدنخشين .

مدوب شوهيب هك دش يم يزور دنچ منك ركف . ديشك يم ريت يگنسرگ تدش مزا هدعم .

دش جراخ قاتا وزا تشاذگ مولج ور ينيس دش. قاتا دراو شتسد يوت ينيس ابهي نووج رتخد دشوهي زاب قاتا .رد

يزبس همروق باقشب ابهي دوب بآ ناويل هي ينيس تايوتحم .

متفگ و مدز :داد

مروخب اذغ هك يدرك يم زاب ور ماتسد لقادح -.

تفگ و تشادرب ور باقشب . تسب ور دشورد قاتا دراو دارآ :

مدب اذغ تهب مدوخ هرارق -.

دش روك ماهتشا هنك؟ يمن ملو ارچ نيا .ها

متفگ و مدرك مخا :

مروخ يمن -.

يروخب يروبجم -.

همادا يردق هب ور راك نيا . تشاذ يم منهد يوت و درك يم تشروخ و جنرب رپزا ور قشاق . متفگ "يا هشاب و" مديشك يفوپ

دوب هدروآ ور ينيس هك هرتخد نومه دز. ادص ور اه راكتمدخ زا يكي مسا دارآ و مدروخ ور بآ دش. مومت اذغ هكنيا ات داد

درب ور ينيس دشو قاتا دراو .



تفگ و تخادنا نم هب يهاگن دارآ :

هنز يم هل هل هراد ايدرب منيب يم هكنيا هراد يبوخ سح يليخ ! يليخ هك نم ؟هب هرذگ يم شوخ -.

داد همادا دزو يدنخشين . مدوب هدز لز شهب مخا واب مدرك تشم ور متسد :

يشب نم ملا دياب .وت ِينديد يليخ تسين رتخد شقشع همهف يم هك هظحل نوا ايدرب ي هفايق -.

متفگ و مدز يدنخزوپ :

مداتفا هك مدوب رهاوج هي لثم دارآ،نم اقآ يدرك ريد . منوا نمملا نوچ متسين رتخد نم هنود يم ايدرب ! لطاب يخلا يهز -

يدرك تنايخ مهب و يتسنودن ور مردق وت يلو تتسد .وت

مدرك سح ور اه هشيش نديزرل دز هك يدايرف :اب

ورو شدوخ دعب ور، وت لوا . شمشك يم شاب نئمطم ؟ هنكب يراك نيچمه يتشاذگ ارچ هدز؟ تسد تهب سومان يب نوا -

ور مدوخ شدعب .

يترطف تسپ نوويح هي ور.وت تدوخ ورومه مچب و رهوش ور،مه نم مه . شكب !-ايب
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تفگ دزو يدنخبل دز. گنز رفن هي وهب دروآ رد شبيج يوت زا ور شيشوگ :

هيچ نم طسوت تندش هديدزد هب ايدرب شنكاو مينيبب راذب -.

داد ور نفلت باوج هظحل نومه ايدرب يلو مدب ور شباوج متساوخ :يم

-...

هنم شيپ هثدحم منك، تحار ور تلا يخ مدز گنز نيبب -.

-...

نزب فرح مدآ لثم هدن شحف -.

-...

و جنپ تعاس ات متسرف يم ور قيقد سردآ ِرهظ. زا دعب جنپ هب هقيقد هد تعاس .االن ِنادرُك اجنيا . هرادن يطبر نم -هب

ياپ نمض .رد ينك يظفاحادخ تچب نزو اب دياب يرايب رتريد . اجنيا يرايب دقن لوپ رايلم تسيب يراد تصرف هقيقد هاجنپ

ظفادخ هش. يم مومت نورگ تارب نوچ طسو شكن مه سيلپ .

متفگ و مدرك مخا درك. عطق ور سامت عيرس :

اجنيا دايب نوا ماوخ يمن ؟نم اجنيا دايب يتفگ ارچ -.

اجنيا داين ايدرب هك هراد طرش هي طقف -.



داد همادا هك مدرك شاگن يلا :وس

ينك جاودزا نم اب دياب -.

اجنيا دايب ايدرب هرتهب مدش فرصنم -.

شساو متسرف يم ور سردآ نم سپ هشاب -.

داتسرف ور سردآ .و

دوبن يا هراچ يلو . مديوج يم ور ماه نخان دوب زاب ماه تسد هگا هك يروط ؛هب متشاد سرتسا يليخ . مدوب هتفرگ هروشلد

متفرگ نودند هب مور هراچيب .وبل

تشاذگ اهنت يخاالمت يايند يوت ور دشونم جراخ قاتا زا دارآ ...

هثِدَحُم •~•~

كب شلف >>

لبق سلا جنپ ))

دوب هدش مادختسا رادباسح ناونع هب تكرش هي وت دارآ هك مدوب لا حشوخ يليخ .

مدرشف ور مشش ي هقبط ي همكد و مدش روسناسآ راوس .

ليدبت تيعقاو هب هك دوب ينيريش يايور مارب هتسشن زيم تشپ دارآ هكنيا روصت . ديبوك يم هنيسم راويد هب مكحم مبلق

دوب هدش .

دموا نوريب شزا يهايس و تسكش مبلق مديد هك يا هنحص اب يلو مدرك زاب ور ،رد ندنوم رظتنم نودب و مدز رد هب يا .هقت

يگشيمه ترفن و هنيك دش يهايس نومه !

يارب هك ينم دوب.و هدرك لغب ور هرتخد مه دارآ دوب. هتسشن دارآ ياپ يور هرتخد و ندوب هتسشن لبم يور هرتخد وهي دارآ

مدش رفنتم قشع زا هشيمه ...

كب شلف ناياپ >>

ور نم نوا ارچ ؟ هشكب ور ام داوخ يم اعقاو ينعي ؟ دوب يچ هنك يم يظفاحادخ هچب نمو اب ايدرب هكنيا زا دارآ روظنم

؟ منكن ور راك نيا مدوخ ارچ ؟ هشكب !

نم يلو دوب هداتفا اذغ ينيس يوت زا وقاچ نيا درك. بلج شدوخ هب ور مهجوت دوب هداتفا نيمز يور هك يزيت يوقاچ

شمدوب هديدن .



تعاس هب يهاگن . شمرادرب هك مدش قفوم ندرك تالش يلك زا دعب و مدرك زارد شتمس هب ور ماپ متسنوت يم هك يياج ات

دنوسر يم ور شدوخ اتاالن دايب تسنوت يم ايدرب هگا داد. يم نوشن ور هقيقد لهچ و جنپ ، متخادنا .

دش متسد فيفخ شزرل ثعاب شيدرس و متشاذگ مپچ تسد گر يور ور وقاچ .

دنچ نيا وت هك نيشخبب ور نم ماسرآ ، يياد ،نز يياد . هلصاف نيا هش يم مومت هراد هگيد ؛ نوت شيپ مايم مراد اباب ، نامام -

ايدرب . مدرك نوت تيذا ...سلا

مداد همادا و مداد تروق يتخس هب ور مضغب :

مشاب تهاوخلد قشع متسنوتن و مدز تِسَپ هگا شخبب ور نم ايدرب -.

متخادنا دوب هدش هدمآ رب ابيرقت هك ممكش هب يهاگن .

تفر يمن ادخ تشاد هگا ، هرادن يا يگنشق چيه ايند نيا هتبلا . ياين ايند هب هش يم ثعاب هك شخبب ور تنامام ، ينامام -

باال نوا .

يم گنشق ايند نم نتفر اب دياش . ديزرا يم يلو مدرك سح متسد چم هيحان وت ور يديدش شزوس و مداد راشف ور وقاچ

.دش

تفر يهايس ماه مشچ هكنيا ات مداد راشف رتشيب ور وقاچ ...

آ يدرَب •~•~

نوج اي همهم رورغ (االن مريگب ضرق لوپ ماباب زا هراذ يمن مرورغ منك. روج لوپ درايلم هد مراد تقو تعاس كي زا رتمک

ريگب ضرق لوپ ورب رورغ و مدنهج ؟ تقشع ).

هتفيب ديابن هك هتفيم يقافتا هنرگو مريگب دياب يلو ايهن. مريگب ضرق مدوب لد .ود متفر اباب راك ِقاتا تمس .هب

متفگ همدقم نودب و مدرك زاب ور .رد تفگ " دييامرفب " اباب و مدز رد هب يا :هقت

يد؟ يم ضرق لوپ درايلم هد -اباب

تفگ و تشادرب شاه مشچ يور زا ور شكنيع :

رادرب قودنصواگ يوت ،زا مرسپ .-هرآ

متشادرب شزا سانكسا ناموت درايلم يهد هزادنا .هب مدرك زاب ور شرد و متفر شتمس داد.هب مهب ور قودنصواگ ديلك اباب

هد كناب مرب دياب .حاال مدش جراخ قاتا وزا مدرك اباب زا يرصتخم ركشت ، قودنصواگ رد نتسب زا دعب . متخير مكاس لخاد و

ينك باختنا ور تربق گنس يور رعش زااالن هرتهب ! دارآ هنك تتنعل ادخ منك. خيلا ور تسه مباسح وت هك يدرايلم .

دوب هداتسرف دارآ هك يسردآ هب تعرس واب متخير كاس نومه يوت ور اه سانكسا ، مدرك خيلا ور مباسح لك هكنيا زا ،دعب

متفر .

هدنچ متعرس متسنود يمن درك. يگدننار باال تعرس دشاب يم و دوب تولخ هداج ركشورادخ يلو دوب وطالين ابيرقت هار

نتفرگ هلصاف نيمز اهزا كيتس ال تعرس تدش زا مدرك يم سح يلو دوب. ترپ كال مساوح نوچ .



مدز داد و مديبوك نومرف يور ور متشم مه رس تشپ :

سرب مداد هب ايادخ ؟ مراذب ملد ياجك و نيا حاال دوبن يدرد مك ناراب يچ؟ هرايب شرس باليي دارآ هگا ؟ مسر يمن ارچ .-ها

نيشام ورد متشادنرب ور چييوس ال صا . مدش هدايپ و مدرك زاب ور نيشام .رد مديسر هكنيا ات ديشك لوط ردقچ منود يمن

متسبن .مه

ديشك يم لوط فكمه دايب وات دوب هداسياو رخآ ي هقبط اقيقد مسناش زا يلو متفر روسناسآ تمس .هب

يتنعل !-ها

مدرك يم سفنت روز وهب مديسر مهد ي هقبط هب هكنيا ات مدرك يط ور اه هلپ هفقو ويب متفر اه هلپ تمس هب ود ...اب
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تفگ و داسياو مرانك دموا و داد مله دارآ :

؟ لگسا هتچ -

يوت ور شخي تسد . متسشن نيمز يور و شتمس مديود . مديشك يدنلب نيه داتفا هثدحم نوج يب مسج هب هك شهاگن

تفر يشكدوخ تمس هب مركف يلو ارچ منود يمن . ينوخ مه شتسار تسد دوب، حور ويب گنر يب شتروص . متفرگ متسد .

شامدآ اي هدرك ور راك نيا دارآ ؟هن،اي هشدوخ راك هگم ال درك؟صا ور راك نيا ارچ يلو .

كيچوك تكرح هي زا غيرد يلو مدز ادص ور شمسا راب دنچ و مديشك مشوغآ يوت ور هثدحم نوج يب مسج .

متفگ و متخادنا دارآ هب يهاگن . مدرك شدنلب و متشاذگ شندرگ ريز ور متسد وهي شوناز ريز ور متسد :هي

منك يم منهج تساو ور تيگدنز -.

سنا رواژ هب مدز گنز و مدش جراخ اجنوا زا تعرس .اب

نيشام راوس نوش هارمه منم . ندش نيشام راوس و نتشاذگ دراكنارب يور ور هثدحم و ديسر سنا رواژ هك ديشكن يلوط

ميدرك تكرح ناتسراميب نيرت كيدزن تمس وهب مدش .
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مدش هريخ ش هتسب ياه مشچ هب هشيش تشپ وزا مديشك هشيش يور ور متسد .

وت يلو . مدش ريپ سلا شش ي هزادنا زور شش نيا دوب.وت سلا دص ي هزادنا ش هيناث ره هك يزور شش ؛ تشذگ زور شش

؟ يتسين نم ركف هب ارچ ؟ مريم يم وت يب يگ يمن ! درمان يدركن زاب ور تاه مشچ

وراب ميگدنز زا هقيقد هنكاالنره يمن هيرگ درم مدوب دقتعم هك ينم . ِسيخ مدش هجوتم هك مديشك متروص يور ور متسد

مگنشق مشچ نك زاب ور تگنشق ياه مشچ . نيبب ور االننم تيعضو و نك زاب ور تاه مشچ منك. يم يرپس هيرگ .

دموا نيردآ يادص و تفرگ رارق منوش يور يتسد :



هدب هربخ امتح يدرك اديپ زاين نومهب هگا و شكن تلا جخ طقف ميد. يم ماجنا تساو دايم رب نوم تسد زا هك يراكره .-ام

نم . ِكرحتم ي هدرم واالنهي هدرُم ايدرب ندوب هديمهف مه نوشدوخ هگيد . ننيبن ور ماكشا هيقب ات متخادنا نيياپ ور مرس

دروخ هرگ يتخبدب اب متشونرس هظحل نومه ،زا مدرم مدموا ايند هب يهك هظحل نومه .زا

متفگ و مدرك دنلب ور مرس و مدرك كاپ متسد تشپ وراب ماه كشا عيرس :

هدش بارخ مدوخ نيشام ؟ يدب ضرق مهب ور تنيشام هش يم نيدار -.

هيلا خ مباسح نوچ منزب نيزنب مرادن لوپ مگب دشن مور . هرادن نيزنب طقف سِملا منيشام ، متفگ غورد .

تفگ و تفرگ متمس هب ور چييوس نيدار :

امرفب -.

متفر يم دياب . مدش نيدار نيشام راوس و مدش جراخ ناتسراميب زا تعرس .اب مدرك ركشت بل ريز و متفرگ شزا ور چييوس

نگ؟ يمن غورد مهب هك مولعم اجك ،زا تساجنوا هثدحم دياش . ميدوب اجنوا شيپ ي هتفه هك يهاگترپ نومه هب

يلو درك يم قيرزت مهب ور يبوخ شمارآ شتوكس دوب. توكس و دوب هدموين اجنوا يسك مزونه . مدش هدايپ و مديسر

تسين اجنيا نم شمارآ ندعم ...
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شهب مزودب ور مهاگن دش ثعاب هثدحم يادص هك مدوب هدش هريخ مفارطا :هب

؟ تساجك تساوح ايدرب -

متفگ و مدز دنخبل شدوخ لثم دوب. هتسشن ربا يور سورع سابل واب دوب شبل يور يقيمع دنخبل :

يياجنيا وتاالن متسنود يم نگ، يم غورد مهب متسنود يم .-نم

ندش وگ غورد امدآ ، مزيزع .-هرآ

؟ يراذن ماهنت و يرن هش -يم

منوم يم وت شيپ هشيمه مر، يمن تقو چيه .-نم

منوم يم وت شيپ هشيمه ، منوم يم وت شيپ هشيمه ، منوم يم وت شيپ هشيمه ))

دش وكا مرس يوت راب هس هلمجش .

دش؟ يروجنيا وهي ارچ سپ دوبن درس ردقنا هك نم گنشق مشچ . تشاذن يلو منك شلغب متساوخ !يم

منك؟ تلغب يتشاذن ارچ -

تفگ و داتسرف ششوگ تشپ ور شاهوم :

تسين اجنيا ممسج ، محور هي نم نوچ -.



تفگ هثدحم و دموا يديدش داب هي يلو منزب فرح متساوخ :يم

مقشع ظفاحادخ -.

مدز داد و شتمس مديود دش. يم رت وحم و وحم شريوصت :

ورن .-هن

دش خيلا ماپ ريز وهي ...
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مدوخ هشن راديب هگا . ندرك فپ هيرگ تدش زا ماه مشچ مدوب نئمطم . مدوب هدرك لغب ور ماهاپ و مدوب هتسشن نيمز يور

مشك يم .ور

تسين مولعم يچيه هگب و نوريب دايب داوخ يم امتح دش.هه قاتا دراو دشو در نومرانك زا رتكد .

منيب يم ممشچ يولج ور ماقيفر ندش رپرپ مراد . انمت حلا فرط نوا زا هثدحم يشكدوخ فرط نوا ،زا دوبن بوخ ،حملا

؟ نيا زا رتدب يچ !

هدرك يفرعم ور شدوخ هتفر و هدوب راكف خال هكنيا لثم . نادنز هتفر انيس مگب هرتهب اي ماشرآ هك هنيا انمت دب حلا ليلد .

نيا .وت هنود يمن هيضق نيا ي هرابرد يزيچ ايدرب يلو . دادن حيضوت نيا زا رتشيب نيدار نوچ منود يم ردق نيمه طقف

هك هدرك شتحاران يردق هب هثدحم ي هيضق هراد، قح هتبلا هنك. يم راك يچ و تساجك ماشرآ ديسرپن مه راب هي زور دنچ

هدروآ راشف شهب ناراب گرم مه فرط نوا هدش.زا ترپ شساوح .

يلفط تفر هنامولظم ردقچ ... ناراب ياو ... ناراب !

تفگ و تسشن مرانك دموا انمت :

مدآ يچ؟ االن يلو دوب هسردم فيلا كت ندادن ماجنا نوم هغدغد اهنت عقوم نوا . يگچب نارود هب ميدرگرب دش يم شاك -

منوت يمن ، ارهز منوت يمن هگيد هدب؛نم يليخ ندوب گرزب !

ديزرا يمن ندش هدروآرب هب هك دوب ييوزرآ اهنت ندش گرزب ، تفگ يم تسار . شمديشك شوغآ وهب مدرك زاب ور ماتسد .

اب رتشيب شاك . ميدروخ يمن ور هتشادن ريرحتلا مزاول ترسح شاك . ميدرك يم يگچب ، وزرآ نيا ياج هب عقوم نوا شاك

.االنام ينكب ور شركف هك ينوا زا رتشيب ، هريد يليخ االن يلو . هگيد سوسفا اترازه و مدرك يم يزاب نوماه يزاب بابسا

ميشك يمن هگيد ميد، يم اجاو هي هرخ بال يلو . مينك مرن هجنپ و تسد گرزب الت كشم اب دياب هك ميتسه يياه گرزب .مدآ

هشاب هدادن زااالناو انمت مراوديما طقف ...
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درك هاگن رتكد هب يلا وس دشو دنلب عيرس انمت يلو متشادن ندش دنلب يان . ندش جراخ قاتا زا راتسرپ اتدنچ هارمه هب رتكد .

تفگ و تخادنا شتسد يوت ياه هگرب هب يهاگن رتكد :

هچب ومه شدوخ مه . هبوخ نوش حلا ركشورادخ -.



تفگ درگ ياه مشچ اب انمت :

؟ ديدركن هابتشا دينئمطم ؟ دوب اجك هچب ؟ هچب -

شوخ زور ، هچب تباب مگ يم كيربت . هبوخ هچب و نوشدوخ حلا مدش هجوتم و مدرك كچ ور دار مناخ تيعضو .-نماالن

ينعي ؟ هتفگن نم هب ارچ سپ ؟ ِرادراب هثدحم ينعي دوب. هدرب نوم تام نوم همه . تفرگ هلصاف نومزا و تفگ ور هلمج نيا

هك هعقاو ؟ مدوبن شزار مرحم !

تفگ و ديشك شتروص هب يتسد ماسرآ :

هيك؟ زا هچب دينود يم امش -

مرحم ور نم هثدحم هك دوب نيا درك تحاران ور نم هك يزيچ . نتسنود يمن مه اه هچب . مداد نوكت هن ينعم هب ور مرس

درك تواضق هفرط هي ديابن س هلماح هنود يمن مدياش هتبلا . هتفگن هچب دروم رد يزيچ و هتسنودن شرارسا .

رتخد ياشامت و لكلا زا ولمم ياوه نوچ . ندوبن اجنيا هثدحم ياباب و نامام دوب نيا ، ميدروآ هك يسناش اهنت طسو نيا

ندنومن اجنيا دايز دوب، مس نوشساو امك وت نوش .

تفگ و دموا نوم تمس هب تسد هب يشوگ كالهفو نيدار :

ِشوماخ مريگ يم ور شرامش ردقچره ؟ تفر اجك ايدرب نينود .-يم

تفگ نيردآ :

تنيشام ؟ مينودب اجك امزا ؟GPS-هن هرادن

هراد -.

تساجك نيبب تيشوگ زا بخ -.

تفگ هقيقد دنچ زا دعب . تفر رو شيشوگ واب تفگ " هشاب " نيدار :

يدب ور تنيشام ينوت يم نيردآ . هرايب شدوخ رس باليي مسرت يم ؛نم تولخ ياه هداج تمس هر يم هراد . مدرك شاديپ -

؟ ايدرب لا بند مرب

دش جراخ ناتسراميب زا دنخبل اب نيدار داد. نيدار هب ور شنيشام چييوس و داد نوكت رس نيردآ ...
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دز داد و ديود ايدرب . مدش هدايپ عيرس و مدرك زمرت :

ورن .-هن

كال نوم سابل و ميداتفا نيمز يور هگيدمه .اب ميديشك مدوخ تمس و متفرگ ور شوزاب يلو نيياپ هشب ترپ دوب هدنوم مك

دش يكاخ .



تفگ ضغب اب ايدرب :

تشاذگ اهنت ور نم مزاب ، تفر هرابود ؟ شيديد -.

متفگ و مدنودرگرب مدوخ تمس هب ور شتروص :

مراد بوخ ربخ .هي سيه -.

تفگ دزو يخلت دنخبل :

هبوخ شلا ح هثدحم يگب هك هنيا يگب مهب ينوت يم هك يبوخ ربخ اهنت .-االن

هنيمه منم ربخ اقيقد -.

تفگ و تخادنا مهب يهاگن سيف ركوپ :

؟ مقمحا نم ترظن -هب

داد همادا هك مدادن باوج :

رواب ور تافرح هك متسين قمحا مه اردقنوا نم مگب ماوخ يم طقف ايهن. يگ يم غورد مدب صيخشت هك مديسر ينس -هب

منك .

راب دنچ . هشاب هگيد صخش هي نيا و هنم ياه مشچ زا لكشم دياش هدش! درس ردقچ ؟ تسايدرب هنم لغب وت هك يرسپ نيا

هنم ي سهلا نيدنچ قيفر ايدرب نومه نيا ، مديد يم تسرد يلو مدز كلپ .

متفگ يروابان :اب

؟ يرادن دامتعا نم دش؟هب درس ردقنا ارچ -

؟ يدعب لا وس . مرادن دامتعا سكچيه هب هگيد عقاو ،رد مرادن دامتعا وت هب هش.هن مرگ يراخب راذب -!

متفگ دعب و هرب شكاخ ات مديشك مسابل هب يتسد . مدش دنلب و مداد نوكت فسات يانعم هب يرس :

ايب يتساوخ تقوره مر، يم نم . يتحار روط ره هشاب -.

مدرك تكرح ناتسراميب تمس وهب مدش راوس و متفر نيشام تمس .هب

دوب هديد بيسآ يليخ يناور و يحور ظاحل هنك،زا اديپ ور شدوخ هك تشاد تقو هب زاين نوا ...
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دوز هچ منز؟ ) هدموا شوه هب منز دياش ، تفگ يم تسار نيدار دياش . مدش هدايپ و مدرك فقوت نيردآ نيشام تشپ اقيقد

تباث هك هشاب رضحم و هقلح دياب امتح هگم . هداد مدوخ هب مه شتراكب ، ِممرحم ، همنز نوا عقاو رد هرآ (. يدش خهلا رسپ

؟ همنز هشب !

 هتسب ياه مشچ نديد .اب مداسياو هثدحم قاتا يوربور و متفر ورباال اه هلپ . مدش ناتسراميب دراو و مدش منادجو لا يخيب

دامتعا دوز هشيمه ارچ ؟ ايدرب يا هداس ردقچ .وت امدآ فرح هب نداد شوگ ي هجيتن ، يگداس ي هجيتن . مدروخ حلا دض ش

؟ ينك !يم

تفگ و داسياو مرانك هنانح :

دايب شوه هب دياب مك ،مك هبوخ شلا ح هتفگ رتكد -.

متفگ قوذ .اب مدش شاه بل ندروخ نوكت هجوتم هك مدرك هاگن شهب تقد اب هشيش تشپ :زا

دز فرح -!

متفگ هرابود و مدرك هراشا شهب :

دز فرح -!

تفگ دزو يگنر رپ دنخبل هنانح :

دز فرح .-هرآ

دز يم ادص ور ممسا بل ريز . متخود شهب ور مهاگن و متسشن شرانك . مدش قاتا دراو و مدرك زاب ور رد تعرس .اب

متفگ و مديشك شتروص هب يتسد :

؟ مناج -

تفگ ينارگن واب درك زاب ور شاه مشچ مورآ مورآ :

هنك؟ يم راك يچ شدوخ ؟ تشك ور مچب دارآ ؟ مباوخ ؟اي يياجنيا وت ايدرب -

منك رود شزا ور مركف مدرك يعس و مداتسرف نوريب ور مسفن دارآ يروآداي .اب

ور اه هتشذگ دش، مومت هگيد . ينكن ركف شهب ماوخ يم تزا طقف مرادن دارآ زا يربخ . هبوخ مه هچب ، يراديب مزيزع -هن

يشاب ، تشاد ميهاوخ مه هكاب ييابيز ي هدنيآ ركف هب دياب طقف دعب هب نيا نك.زا شومارف .

تفگ دننام ضغب يادص دزواب كلپ مه رس تشپ راب دنچ :

ايدرب -...



؟ مناج -

؟ ينوخ يم گنهآ مارب -

امتح .-هرآ

دوب هدش هريخ مهب قشع اب منوا ، ندنوخ گنهآ هب مدرك عورش و مدرك ركف يمك :

ورب رادرب ياوخ يم اجره وت هساو لد نيا "ايب

ور وت داوخ يم طقف هدرك ور شباختنا ملد

مباذج قشع يا

مبات يب سهلا دنچ

مباوخ هب يايب ابش يگب هرآ هي تهب هك

هشاب لد هت زا ياه هدنخ و مورآ لحاس وهي نوراب من

يبوبحم هدقنا ارچ يبوخ ردفچ وت

هشاج االن متقشاع مگب ماوخ يم

مراد ورابوت مازور نيرت ييايور

مراد تسود لد هت زا سفن مقشع

يراد ور همه تسه ايند يوت يبوخ يچره

يراد ربخ يدرك نوم قشاع يروجدب

مراد ورابوت مازور نيرت ييايور

مراد تسود لد هت زا سفن مقشع

يراد ور همه تسه ايند يوت يبوخ يچره

يراد ربخ يدرك نوم قشاع يروجدب

هراذب تاه هنوش ور رس هشاب ترانك تقشع هراد يبوخ حلا هچ

هرايب نوبز هب ور تمسا يه

هراد حيلا هچ يروجنيا يگدنز

مورآ منو من هراب يم نوراب هراد يبوخ حلا هچ

نوماتودره ياج هبوخ هچ

نومابلق وت نومابلق وت ِجند ي هشوگ هي



مراد ورابوت مازور نيرت ييايور

مراد تسود لد هت زا سفن مقشع

يراد ور همه تسه ايند يوت يبوخ يچره

يراد ربخ يدرك نوم قشاع يروجدب

مراد ورابوت مازور نيرت ييايور

مراد تسود لد هت زا سفن مقشع

يراد ور همه تسه ايند يوت يبوخ يچره

يراد ربخ يدرك نوم قشاع يروجدب "

ييايور يازور _ ينامز فسوي ))

@MohadRoman

#Royaye_Shirin

#Part180

نَمَتآ •~•~

دعب هام ((هن

لگشوخ يليخ مدز. تس ورالك متسد ياه تشگنا يقاب و متشاذگ هقلحم و تصش تشگنا نخان يور ور نخان ياه زنل

دمويم يليخ مشوپب ادرف دوب رارق هك يسابل وهب دوب هدش .

ننك يم شدازآ هگيد هام هس دودح دش. موكحم سبح سلا هي وهب تشاد هاگداد شيپ هام دوب.هن خيلا ماشرآ ياج فيح .

هدرك سيخ ور شاج .الدب متفر شقاتا تمس هب عيرس و دموا مدوخ هب يمات هيرگ يادص .اب

.اب هراوهگ يوت شمتشاذگ مورآ و متشاذگ شنهد يور ور كنوتسپ . مدرك ضوع ور شكشوپ و شمتشادرب هراوهگ يور زا

درب شباوخ هكنيا ات مداد له ور هراوهگ متسد .



مداد باوج و متفر شتمس هب تعرس ،اب دموا هك فا فا يادص :

-هلب؟

منيبب ور دوب هدز گنز هك يصخش ي هفايق متسنوت يمن و دوب نيبرود يولج رفولين لگ هتسد .هي

نك زاب منم -.

زا ماشرآ هقيقد دنچ زا دعب . مدرك زاب ور يلصا ورد مدرك مرس ور دوب لبم يور هك يزبس .شلا مدرك زاب ور رد ديدرت اب

تفگ دنخبل دشواب جراخ روسناسآ :

زيارپروس -!

؟ اجنيا هدموا يروجچ سپ ؟ هشاب نادنز ديابن االن هگم . مدش هريخ شهب توهبم و تام . تفرگ متمس هب ور لگ هتسد

تفگ و دنوخ ماه مشچ يوت زا ور ملا :وس

مدروخ وفع ور هدنوم يقاب هام دنچ نوا -.

متفگ دنخبل نومه .اب متفرگ شتسد زا ور لگ هتسد و دموا شك :مبل

وت .ايب مزيزع يدموا شوخ -.

لكش يا هناوتسا فرظ .هي متسب ور ورد مدش هنوخ دراو منم . تفر لخاد وهب دروآ رد ور شاه شفك و داد نوكت رس

متشاذگ شلخاد ور لگ هتسد و مدرك بآ ورپ متشادرب .

مه نم . تشادرب شدوخ هساو ور اه نوجنف زا يكي ماشرآ . متفر حلا تمس وهب متخير نوجنف اتود يوت و مدرك مد ياچ

متسشن لبم يور و متشادرب ور مدوخ نوجنف .

متفگ و متخادنا شهب يهاگن :

؟ دوب روطچ نادنز نك، فيرعت -

رد يلو اجنوا دوب هدموا ارچ هراد بجعت ياج هيبوخ رسپ يليخ . هنوم يم هام لثم مدش انشآ هرسپ ابهي اجنوا نمت ياو -

ميدوب يكوا مه اب يليخ .لك

متفگ و مدرك مخا :

؟ متسين هام لثم نم ينعي -

يمناخ نكن هسياقم تدوخ وراب سكچيه ! ينومسآ لك ،وت يتسين هام .-وت

تفگ هك مدرك كزان يا يمشچ تشپ :

تارب تفر ملد هك ياو -...

داد همادا هك مديدنخ :زير

وراب هگيدمه ي هياس ينعي . تشاد لكشم اه ينادنز زا يكي دوب،اب ليهس شمسا هك ام قيفر نيا ؛ متفگ يم متشاد بخ -



ميدرك يم يگدنز اجنوا تحار يخلا واتاالناب درك رارف هرسپ نوا ميدروآ سناش يلو . ندز يم .ريت

متفگ و مداد تروق ور دوب هدرك هطاحا و مولگ هك يضغب :

؟ تسارهز و نيدار دقع ادرف يتسنود يم يتسار مهعيلا. يليخ -

تفگ و داد نوكت :رس

ِنيشام يوت هتبلا مديرخ يبآ راولش و تك تسد .-هرآ؛هي

ميش يم تس مه اب سپ -.

داد نوكت دزورس يدنخبل ...
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مديشك يقيمع سفن و مدرك ميظنت هقيم يور ور نويپاپ .

ناراب غاد زونه ، تشاد قح هتبلا دوبن لا حشوخ يليخ شفايق . دموا نيياپ اه هلپ زا كيش اما يكشم ي هداس سابل اب نامام

ميتسين لا حشوخ لد هت زا زونه مه اباب نمو هكلب ، نامام اهنت دوب.هن هدركن شومارف .ور

ور نيشام و دوب هدموا نيياپ رتدوز اباب ميسرن ريد هكنيا هساو . ميدش اباب نيشام راوس و ميدش جراخ هنوخ زا نامام نمو

دوب هدرك نشور .

دش ترپ مساوح و متخود هداج هب ور مهاگن .

مروصت ربخالف .اما ميتفگ نوماه هداوناخ هب ور ارجام ينم، هتفگ قبط . ميراد مه اب يا هناقشاع ي هطبار هثدحم نمو

نمو هتبلا . ميگن يزيچ يسك هب يلو ميشب مرحم مه هب سلا اتهي مينك هغيص دياب عفال نتفگ . ندركن اوعد نوماهاب ال صا

نتسين هبيرغ انوا بخ يلو ميتفگ اه هچب ي هيقب و انمت و نيدار و ارهز هب هثدحم .

ات هنومب هثدحم شيپ دوب رارق دوب.عفال ربلد يليخ و تشاد يتويك ي هفايق . دموا ايند هب هثدحم نمو رسپ شيپ هتفه ود



مه ملوچوك رهاوخ منود يم يلو ميدركن مئاد دقع ناراب تمرح .هب ميريگب يسورع و مينكب مئاد دقع هك هگيد هام دنچ

دوب دهاوخ لا حشوخ اعطق و تشاد دهاوخ روضح مدقع مسارم يوت ...
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ندركن نوم توعد دوب كيچوك اضف نوچ ميدوبن دقع ي هظحل يوت .ام ندوب سنلا هي وت درم ونزو دوب يطاق نوش دقع

مدرك يتخبشوخ يوزرآ نوشساو رود زا يلو .

هر يم رو شلا وابش هداسياو سنلا طسومديد هك متشگ هثدحم لا بند مشچ .اب

متفگ و متفر شتمس هب عيرس :

دش شك نزن،خن تسد تخبدب شلا نوا هب ردقنا -.

نخان و سابل واب دوب التي ششيارآ . منيب ور شفايق قيقد متسنوت دش.حاال مشچ وت مشچ ماهاب و درك دنلب ور شرس

دوب گنر رپ زمرق ،رژش شبل هب دروخ ممشچ درب. يم ور يرسپ ره ولد دوب هدش اه كسورع هيبش دوب. تس شاه .

؟ يديدن لگشوخ -

متفگ مخا :اب

نك شكاپ االن نيمه ر؟ِژ گنر هچ .-نيا

هگيد هدن ريگ منك، اديپ ور گنر نيا متسنوت يتخبدب اترازه .-اب

ينزب رسپ همه نيا يولج رژور گنر نيا هراذ يمن متريغ -.

هشب كاپ لماك هكرژش مديكم يروط و متشاذگ شبل يور ور مبل يسنلا. هشوگ شمديشك و متفرگ ور شتسد .

متفگ و مدز يدنخبل و متفرگ هلصاف شزا :

دش بوخ .-حاال



منزب هگيد گنر هي مر يم نم . هشاب فوا -.

دش رود مزا و مداد نوكت .رس

مه هساو لوا زا انيا ، ندمويم مه هب يليخ . متخادنا ، ندوب هتسشن دامود و سورع هاگياج وت هك ارهز و نيدار هب يهاگن

دوب ناراب دلوت زيارپوس ينومهم يوت هك نوشراديد نيلوا نومه .زا ندوب .

؟ منكن ركف تهب هقيقد ود يراذ يمن ارچ ... ناراب ... ناراب مزاب ... ناراب !

متفگ و مدرك زارد شتمس هب ور متسد . متفر هثدحم تمس وهب مديشك يقيمع سفن :

؟ ميصقرب يد يم راختفا -

تفگ دزو يدنخبل :

هتبلا -.

رود ور شتسد منوا و مدرك هقلح شرمك رود ور متسد . ميتفر صقر تسيپ تمس هب مه واب تشاذگ متسد يوت ور شتسد

ميداد يم نوكت گنهآ متير وراب نومدوخ درك.و هقلح مندرگ ...
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مديشك رس سفن وهي متشادرب ليگران تبرش ناويل وهي متفر زيم تمس هب صقر زا .دعب

شهب مك مك دعب يلو متشادن مچب هب يسح دايز لياوا . متشاد ور لماك دامتعا شهب دوب، نوم هياسمه رتخد شيپ مرسپ

وت منامياز رخآ ات لوا زا يتح . دنوخ شاه مشچ يوت زا دش يم ور نيا و دوب شقشاع لوا نومه زا ايدرب . مدش هتسباو

مش يم يروج هي متفيم شداي عقوم ره ارچ منود يمن دوب. مهارمه لمع قاتا .

تفگ و تفرگ ور متسد ، شتبرش ندش مومت زا دعب دش. شندروخ لوغشم و تشادرب تبرش ناويل وهي داسياو مرانك ايدرب :



؟ هشك يم لوط ردقچ ندرك ضوع شفك هگم . ندنوم ورپ قاتا يوت ِعبر االنهي هخآ . مدش ارهز و نيدار نارگن -نم

متفگ و مداد نوكت ور مرس :

ننك يم راك يچ مينيبب ميرب هرتهب . روطنيمه منم -.

نگ يم يچ مينيبب هك رد هب ميدنوبسچ ور نوم رس اه لوضف لثم و ميتفر ورپ قاتا تمس هب مه :اب

رايب شرد نيدار .-خآ

مزيزع نك ربص هظحل .-هي

نوريب شكب ندش نوغاد ماهاپ -.

هش يم مومت نكاالن لمحت ارهز ياو -.

تفگ دزو غيج ارهز :

دايم نوخ .-االن

هلجح بش هساو يليخ هكنيا لثم ؟ ننك يم يطلغ هچ ورپ قاتا وت انيا . مهب ميدوب هدز لز درگ ياه مشچ اب ايدرب نمو

نراد هلجع .

ميديد هك يا هنحص دشواب زاب دزورد رد هب يدگل ايدرب ...
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هتفر الب قنا نوديم رس امات نهذ و نوريب هشكب شاپ زا ور ارهز گنت شفك تشاد يعس نيدار !

تفگ ارهز و ندرك هاگن ام هب نوش تفج :ره

نينك يم هاگن ور ام زب لثم ؟ هنوتچ -.



ندرك يم هاگن ور ام سيف ركوپ ارهز و نيدار و هدنخ ريز ميدز ايدرب .نمو

متفگ هدنخ :اب

هرب الب قنا نوديم رس امات فرحنم نهذ هك نينزن فرح يروط نينك يم ضوع شفك نيراد يتقو -.

تفگ هك مدز يكمشچ درك. دروخرب راويد واب مداد .اجخيلا متمس درك ترپ و تشادرب ور ششفك ارهز :

نيروعش يب يليخ -.

تفگ و داد نوكت رس ايدرب :

؟ دشن هزادنا شفك ارچ -حاال

تفگ دشو دنلب نيدار :

مديرخ شفك رت كيچوك زياس ود منم و هتفگ رت كيچوك زياس ود ور شاپ ي هرامش ارهز -.

تفگ و ارهز تمس درك :ور

هك هرادن تلا جخ . وگب ور تاپ قيقد ي هرامش هرخب شفك تساو داوخ يم يسك يتقو نم، زيزع هخآ -.

دموا يكيدزن زا انمت يادص و تفر يا هرغ مشچ ارهز :

نيايب نييودب ننك، يم ضارتعا نراد مك مك اه نومهم ديد! يم شلوط ردقچ ارهز نيدار -.
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يوزرآ نوشساو تساوخ يمن ملد . مدوب هدش هريخ ارهز و نيدار هب ونم ميدوب هتسشن سنلا تمسق نيرت هشوگ

يدنزرف هب ور ماقتنا نيا دياش ؛ هديرپن مرس زا ماقتنا ركف مزونه . منكب يتخبدب يوزرآ تساوخ يمن مملد ، منكب يتخبشوخ

دقع هك ههام هي ابيرقت منك.ام ركف ديعس ماب هناقشاع يگدنز هب ماوخ يم طقف االن يلو مرپسب تشاد مهاوخ هدنيآ رد هك

فقس هي ريز ميرب ميقتسم و ميريگن مسارم ميتفرگ ميمصت يلو ميدرك .

مدرپس شوگ كيزوم دنلب يادص وهب مدز يحيلم دنخبل ...

هثِدَحُم •~•~

دعب سلا ((هس

هيبش زور هب زور و هدش شلا س هس داراب . مينك ديرخ ميدوب هدموا داراب اب زورما . ميدموا اداناك ،هب ايدرب اب ميسورع زا دعب

مه اب ايدرب نمو هك سهلا هس .االن هتشگرب قباس لا ور هب نوم يگدنز هك ملا حشوخ يليخ هش. يم رت گرزب و ايدرب نمو

ميراد يا هناقشاع يگدنز و ميدرك جاودزا .

هدرواين ايند هب يا هچب مات زج عفالهب انمت . ندرك دقع دعب هام دنچ و درك يراگتساوخ انمت زا دش دازآ هكنيا زا دعب ماشرآ .

يوت نيردآ لا سراپ ! هدرك اج نوم همه لد وت ور شدوخ بوخ سهلاسهك ود يولوچوك يلد ، نيدار و ارهز قشع لصاح

شيپ هام وهي درك لوبق هتساوخ ادخ زا مه هنانح درك. يراگتساوخ شزا و درك فارتعا ، هنانح ينعي شقشع هب هفاك

يلو ؛ هرسپ شچب سو هلماح هراتس واالن درك جاودزا هراتس مسا هب رتخد ابهي شيپ سلا ود ماسرآ دوب. نوش يسورع

شيپ سلا دنچ هنارت دوب. ميس ال كمه هراتس عقاو ،رد مدرك يفرعم ماسرآ هب ور هراتس نم . ندركن باختنا مسا شساو زونه

مرج رطاخ هب مه دارآ هدش. بيغ تفگ هش يم و تسين اديآ زا يربخ . هزاسب ور شيگدنز شدوخ لوق اتهب تفر ناريا زا

خا هگيد هدش؛ ضوع لبق هب تبسن يليخ ايدرب . هروخ يم كنخ بآ نادنز دشواالنوت موكحم دبا سبح ،هب شنيگنس ياه

هرادن بقالور دب ياه .الق

مدرك لو ور داراب تسد و متفر شتمس .هب ميرادن نروخ يزبس هدموا مداي هزات و داتفا شورف يزبس درم هب ممشچ ،

متفگ و متسشن :

؟ هرخب يزبس نامام ات ينوم يم اجنيا هظحل -هي

شارب تفر ملد ونم داد نوكت يرس !

ديشك لوط هقيقد دنچ . مدرك ، ندروخ يزبس تساوخرد و ِدرم تمس هب مدرك .ور مدش دنلب و متشاك ش هنوگ يور يا هسوب

وربور داراب خيلا ياج واب مدنودرگرب ور مرس دش، مومت هك نيا زا دعب هنك. باسح ور نوش لوپ و هنك عمج ور اه يزبس ات

دوب هتفر دوب هدش بآ راگنا يلو مدرك يسررب قيقد ور مفارطا لك . مدنوبوك مينوشيپ هب ور متسد و مديشك يغيج . مدش

نديدن اجنيا يا هچب نيچمه نتفگ انوا يلو مداد ور شتاصخشم و مديسرپ مه اه راد هزاغم .زا نيمز .ريز

دش عورش يخلت ، نديدزد ور مچب . مدرك طوقس نيمز وور ندش تسس ماهاپ ...!

ناياپ #



آ يدرَب •~•~

دوز هچ منز؟ ) هدموا شوه هب منز دياش ، تفگ يم تسار نيدار دياش . مدش هدايپ و مدرك فقوت نيردآ نيشام تشپ اقيقد

تباث هك هشاب رضحم و هقلح دياب امتح هگم . هداد مدوخ هب مه شتراكب ، ِممرحم ، همنز نوا عقاو رد هرآ (. يدش خهلا رسپ

؟ همنز هشب !

 هتسب ياه مشچ نديد .اب مداسياو هثدحم قاتا يوربور و متفر ورباال اه هلپ . مدش ناتسراميب دراو و مدش منادجو لا يخيب

دامتعا دوز هشيمه ارچ ؟ ايدرب يا هداس ردقچ .وت امدآ فرح هب نداد شوگ ي هجيتن ، يگداس ي هجيتن . مدروخ حلا دض ش

؟ ينك !يم

تفگ و داسياو مرانك هنانح :

دايب شوه هب دياب مك ،مك هبوخ شلا ح هتفگ رتكد -.

متفگ قوذ .اب مدش شاه بل ندروخ نوكت هجوتم هك مدرك هاگن شهب تقد اب هشيش تشپ :زا

دز فرح -!

متفگ هرابود و مدرك هراشا شهب :

دز فرح -!

تفگ دزو يگنر رپ دنخبل هنانح :

دز فرح .-هرآ

دز يم ادص ور ممسا بل ريز . متخود شهب ور مهاگن و متسشن شرانك . مدش قاتا دراو و مدرك زاب ور رد تعرس .اب

متفگ و مديشك شتروص هب يتسد :

؟ مناج -

تفگ ينارگن واب درك زاب ور شاه مشچ مورآ مورآ :

هنك؟ يم راك يچ شدوخ ؟ تشك ور مچب دارآ ؟ مباوخ ؟اي يياجنيا وت ايدرب -

منك رود شزا ور مركف مدرك يعس و مداتسرف نوريب ور مسفن دارآ يروآداي .اب

ور اه هتشذگ دش، مومت هگيد . ينكن ركف شهب ماوخ يم تزا طقف مرادن دارآ زا يربخ . هبوخ مه هچب ، يراديب مزيزع -هن

يشاب ، تشاد ميهاوخ مه هكاب ييابيز ي هدنيآ ركف هب دياب طقف دعب هب نيا نك.زا شومارف .

تفگ دننام ضغب يادص دزواب كلپ مه رس تشپ راب دنچ :

ايدرب -...

؟ مناج -



؟ ينوخ يم گنهآ مارب -

امتح .-هرآ

دوب هدش هريخ مهب قشع اب منوا ، ندنوخ گنهآ هب مدرك عورش و مدرك ركف يمك :

ورب رادرب ياوخ يم اجره وت هساو لد نيا "ايب

ور وت داوخ يم طقف هدرك ور شباختنا ملد

مباذج قشع يا

مبات يب سهلا دنچ

مباوخ هب يايب ابش يگب هرآ هي تهب هك

هشاب لد هت زا ياه هدنخ و مورآ لحاس وهي نوراب من

يبوبحم هدقنا ارچ يبوخ ردفچ وت

هشاج االن متقشاع مگب ماوخ يم

مراد ورابوت مازور نيرت ييايور

مراد تسود لد هت زا سفن مقشع

يراد ور همه تسه ايند يوت يبوخ يچره

يراد ربخ يدرك نوم قشاع يروجدب

مراد ورابوت مازور نيرت ييايور

مراد تسود لد هت زا سفن مقشع

يراد ور همه تسه ايند يوت يبوخ يچره

يراد ربخ يدرك نوم قشاع يروجدب

هراذب تاه هنوش ور رس هشاب ترانك تقشع هراد يبوخ حلا هچ

هرايب نوبز هب ور تمسا يه

هراد حيلا هچ يروجنيا يگدنز

مورآ منو من هراب يم نوراب هراد يبوخ حلا هچ

نوماتودره ياج هبوخ هچ

نومابلق وت نومابلق وت ِجند ي هشوگ هي

مراد ورابوت مازور نيرت ييايور



مراد تسود لد هت زا سفن مقشع

يراد ور همه تسه ايند يوت يبوخ يچره

يراد ربخ يدرك نوم قشاع يروجدب

مراد ورابوت مازور نيرت ييايور

مراد تسود لد هت زا سفن مقشع

يراد ور همه تسه ايند يوت يبوخ يچره

يراد ربخ يدرك نوم قشاع يروجدب "

ييايور يازور _ ينامز فسوي ))
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دعب هام ((هن

لگشوخ يليخ مدز. تس ورالك متسد ياه تشگنا يقاب و متشاذگ هقلحم و تصش تشگنا نخان يور ور نخان ياه زنل

دمويم يليخ مشوپب ادرف دوب رارق هك يسابل وهب دوب هدش .

ننك يم شدازآ هگيد هام هس دودح دش. موكحم سبح سلا هي وهب تشاد هاگداد شيپ هام دوب.هن خيلا ماشرآ ياج فيح .

هدرك سيخ ور شاج .الدب متفر شقاتا تمس هب عيرس و دموا مدوخ هب يمات هيرگ يادص .اب

.اب هراوهگ يوت شمتشاذگ مورآ و متشاذگ شنهد يور ور كنوتسپ . مدرك ضوع ور شكشوپ و شمتشادرب هراوهگ يور زا

درب شباوخ هكنيا ات مداد له ور هراوهگ متسد .

مداد باوج و متفر شتمس هب تعرس ،اب دموا هك فا فا يادص :

-هلب؟

منيبب ور دوب هدز گنز هك يصخش ي هفايق متسنوت يمن و دوب نيبرود يولج رفولين لگ هتسد .هي

نك زاب منم -.

زا ماشرآ هقيقد دنچ زا دعب . مدرك زاب ور يلصا ورد مدرك مرس ور دوب لبم يور هك يزبس .شلا مدرك زاب ور رد ديدرت اب

تفگ دنخبل دشواب جراخ روسناسآ :

زيارپروس -!

؟ اجنيا هدموا يروجچ سپ ؟ هشاب نادنز ديابن االن هگم . مدش هريخ شهب توهبم و تام . تفرگ متمس هب ور لگ هتسد

تفگ و دنوخ ماه مشچ يوت زا ور ملا :وس

مدروخ وفع ور هدنوم يقاب هام دنچ نوا -.



متفگ دنخبل نومه .اب متفرگ شتسد زا ور لگ هتسد و دموا شك :مبل

وت .ايب مزيزع يدموا شوخ -.

لكش يا هناوتسا فرظ .هي متسب ور ورد مدش هنوخ دراو منم . تفر لخاد وهب دروآ رد ور شاه شفك و داد نوكت رس

متشاذگ شلخاد ور لگ هتسد و مدرك بآ ورپ متشادرب .

مه نم . تشادرب شدوخ هساو ور اه نوجنف زا يكي ماشرآ . متفر حلا تمس وهب متخير نوجنف اتود يوت و مدرك مد ياچ

متسشن لبم يور و متشادرب ور مدوخ نوجنف .

متفگ و متخادنا شهب يهاگن :

؟ دوب روطچ نادنز نك، فيرعت -

رد يلو اجنوا دوب هدموا ارچ هراد بجعت ياج هيبوخ رسپ يليخ . هنوم يم هام لثم مدش انشآ هرسپ ابهي اجنوا نمت ياو -

ميدوب يكوا مه اب يليخ .لك

متفگ و مدرك مخا :

؟ متسين هام لثم نم ينعي -

يمناخ نكن هسياقم تدوخ وراب سكچيه ! ينومسآ لك ،وت يتسين هام .-وت

تفگ هك مدرك كزان يا يمشچ تشپ :

تارب تفر ملد هك ياو -...

داد همادا هك مديدنخ :زير

وراب هگيدمه ي هياس ينعي . تشاد لكشم اه ينادنز زا يكي دوب،اب ليهس شمسا هك ام قيفر نيا ؛ متفگ يم متشاد بخ -

ميدرك يم يگدنز اجنوا تحار يخلا واتاالناب درك رارف هرسپ نوا ميدروآ سناش يلو . ندز يم .ريت

متفگ و مداد تروق ور دوب هدرك هطاحا و مولگ هك يضغب :

؟ تسارهز و نيدار دقع ادرف يتسنود يم يتسار مهعيلا. يليخ -

تفگ و داد نوكت :رس

ِنيشام يوت هتبلا مديرخ يبآ راولش و تك تسد .-هرآ؛هي

ميش يم تس مه اب سپ -.

داد نوكت دزورس يدنخبل ...
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مديشك يقيمع سفن و مدرك ميظنت هقيم يور ور نويپاپ .



ناراب غاد زونه ، تشاد قح هتبلا دوبن لا حشوخ يليخ شفايق . دموا نيياپ اه هلپ زا كيش اما يكشم ي هداس سابل اب نامام

ميتسين لا حشوخ لد هت زا زونه مه اباب نمو هكلب ، نامام اهنت دوب.هن هدركن شومارف .ور

ور نيشام و دوب هدموا نيياپ رتدوز اباب ميسرن ريد هكنيا هساو . ميدش اباب نيشام راوس و ميدش جراخ هنوخ زا نامام نمو

دوب هدرك نشور .

دش ترپ مساوح و متخود هداج هب ور مهاگن .

مروصت ربخالف .اما ميتفگ نوماه هداوناخ هب ور ارجام ينم، هتفگ قبط . ميراد مه اب يا هناقشاع ي هطبار هثدحم نمو

نمو هتبلا . ميگن يزيچ يسك هب يلو ميشب مرحم مه هب سلا اتهي مينك هغيص دياب عفال نتفگ . ندركن اوعد نوماهاب ال صا

نتسين هبيرغ انوا بخ يلو ميتفگ اه هچب ي هيقب و انمت و نيدار و ارهز هب هثدحم .

ات هنومب هثدحم شيپ دوب رارق دوب.عفال ربلد يليخ و تشاد يتويك ي هفايق . دموا ايند هب هثدحم نمو رسپ شيپ هتفه ود

مه ملوچوك رهاوخ منود يم يلو ميدركن مئاد دقع ناراب تمرح .هب ميريگب يسورع و مينكب مئاد دقع هك هگيد هام دنچ

دوب دهاوخ لا حشوخ اعطق و تشاد دهاوخ روضح مدقع مسارم يوت ...
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ندركن نوم توعد دوب كيچوك اضف نوچ ميدوبن دقع ي هظحل يوت .ام ندوب سنلا هي وت درم ونزو دوب يطاق نوش دقع

مدرك يتخبشوخ يوزرآ نوشساو رود زا يلو .

هر يم رو شلا وابش هداسياو سنلا طسومديد هك متشگ هثدحم لا بند مشچ .اب

متفگ و متفر شتمس هب عيرس :

دش شك نزن،خن تسد تخبدب شلا نوا هب ردقنا -.

نخان و سابل واب دوب التي ششيارآ . منيب ور شفايق قيقد متسنوت دش.حاال مشچ وت مشچ ماهاب و درك دنلب ور شرس

دوب گنر رپ زمرق ،رژش شبل هب دروخ ممشچ درب. يم ور يرسپ ره ولد دوب هدش اه كسورع هيبش دوب. تس شاه .

؟ يديدن لگشوخ -

متفگ مخا :اب

نك شكاپ االن نيمه ر؟ِژ گنر هچ .-نيا

هگيد هدن ريگ منك، اديپ ور گنر نيا متسنوت يتخبدب اترازه .-اب

ينزب رسپ همه نيا يولج رژور گنر نيا هراذ يمن متريغ -.

هشب كاپ لماك هكرژش مديكم يروط و متشاذگ شبل يور ور مبل يسنلا. هشوگ شمديشك و متفرگ ور شتسد .

متفگ و مدز يدنخبل و متفرگ هلصاف شزا :

دش بوخ .-حاال

منزب هگيد گنر هي مر يم نم . هشاب فوا -.



دش رود مزا و مداد نوكت .رس

مه هساو لوا زا انيا ، ندمويم مه هب يليخ . متخادنا ، ندوب هتسشن دامود و سورع هاگياج وت هك ارهز و نيدار هب يهاگن

دوب ناراب دلوت زيارپوس ينومهم يوت هك نوشراديد نيلوا نومه .زا ندوب .

؟ منكن ركف تهب هقيقد ود يراذ يمن ارچ ... ناراب ... ناراب مزاب ... ناراب !

متفگ و مدرك زارد شتمس هب ور متسد . متفر هثدحم تمس وهب مديشك يقيمع سفن :

؟ ميصقرب يد يم راختفا -

تفگ دزو يدنخبل :

هتبلا -.

رود ور شتسد منوا و مدرك هقلح شرمك رود ور متسد . ميتفر صقر تسيپ تمس هب مه واب تشاذگ متسد يوت ور شتسد

ميداد يم نوكت گنهآ متير وراب نومدوخ درك.و هقلح مندرگ ...

هثِدَحُم •~•~

مديشك رس سفن وهي متشادرب ليگران تبرش ناويل وهي متفر زيم تمس هب صقر زا .دعب

شهب مك مك دعب يلو متشادن مچب هب يسح دايز لياوا . متشاد ور لماك دامتعا شهب دوب، نوم هياسمه رتخد شيپ مرسپ

وت منامياز رخآ ات لوا زا يتح . دنوخ شاه مشچ يوت زا دش يم ور نيا و دوب شقشاع لوا نومه زا ايدرب . مدش هتسباو

مش يم يروج هي متفيم شداي عقوم ره ارچ منود يمن دوب. مهارمه لمع قاتا .

تفگ و تفرگ ور متسد ، شتبرش ندش مومت زا دعب دش. شندروخ لوغشم و تشادرب تبرش ناويل وهي داسياو مرانك ايدرب :

؟ هشك يم لوط ردقچ ندرك ضوع شفك هگم . ندنوم ورپ قاتا يوت ِعبر االنهي هخآ . مدش ارهز و نيدار نارگن -نم

متفگ و مداد نوكت ور مرس :

ننك يم راك يچ مينيبب ميرب هرتهب . روطنيمه منم -.

نگ يم يچ مينيبب هك رد هب ميدنوبسچ ور نوم رس اه لوضف لثم و ميتفر ورپ قاتا تمس هب مه :اب

رايب شرد نيدار .-خآ

مزيزع نك ربص هظحل .-هي

نوريب شكب ندش نوغاد ماهاپ -.

هش يم مومت نكاالن لمحت ارهز ياو -.

تفگ دزو غيج ارهز :

دايم نوخ .-االن



هلجح بش هساو يليخ هكنيا لثم ؟ ننك يم يطلغ هچ ورپ قاتا وت انيا . مهب ميدوب هدز لز درگ ياه مشچ اب ايدرب نمو

نراد هلجع .

ميديد هك يا هنحص دشواب زاب دزورد رد هب يدگل ايدرب ...

هثِدَحُم •~•~

هتفر الب قنا نوديم رس امات نهذ و نوريب هشكب شاپ زا ور ارهز گنت شفك تشاد يعس نيدار !

تفگ ارهز و ندرك هاگن ام هب نوش تفج :ره

نينك يم هاگن ور ام زب لثم ؟ هنوتچ -.

ندرك يم هاگن ور ام سيف ركوپ ارهز و نيدار و هدنخ ريز ميدز ايدرب .نمو

متفگ هدنخ :اب

هرب الب قنا نوديم رس امات فرحنم نهذ هك نينزن فرح يروط نينك يم ضوع شفك نيراد يتقو -.

تفگ هك مدز يكمشچ درك. دروخرب راويد واب مداد .اجخيلا متمس درك ترپ و تشادرب ور ششفك ارهز :

نيروعش يب يليخ -.

تفگ و داد نوكت رس ايدرب :

؟ دشن هزادنا شفك ارچ -حاال

تفگ دشو دنلب نيدار :

مديرخ شفك رت كيچوك زياس ود منم و هتفگ رت كيچوك زياس ود ور شاپ ي هرامش ارهز -.

تفگ و ارهز تمس درك :ور

هك هرادن تلا جخ . وگب ور تاپ قيقد ي هرامش هرخب شفك تساو داوخ يم يسك يتقو نم، زيزع هخآ -.

دموا يكيدزن زا انمت يادص و تفر يا هرغ مشچ ارهز :

نيايب نييودب ننك، يم ضارتعا نراد مك مك اه نومهم ديد! يم شلوط ردقچ ارهز نيدار -.

~•~•اوآ

يوزرآ نوشساو تساوخ يمن ملد . مدوب هدش هريخ ارهز و نيدار هب ونم ميدوب هتسشن سنلا تمسق نيرت هشوگ

يدنزرف هب ور ماقتنا نيا دياش ؛ هديرپن مرس زا ماقتنا ركف مزونه . منكب يتخبدب يوزرآ تساوخ يمن مملد ، منكب يتخبشوخ

دقع هك ههام هي ابيرقت منك.ام ركف ديعس ماب هناقشاع يگدنز هب ماوخ يم طقف االن يلو مرپسب تشاد مهاوخ هدنيآ رد هك

فقس هي ريز ميرب ميقتسم و ميريگن مسارم ميتفرگ ميمصت يلو ميدرك .



مدرپس شوگ كيزوم دنلب يادص وهب مدز يحيلم دنخبل ...

هثِدَحُم •~•~

دعب سلا ((هس

هيبش زور هب زور و هدش شلا س هس داراب . مينك ديرخ ميدوب هدموا داراب اب زورما . ميدموا اداناك ،هب ايدرب اب ميسورع زا دعب

مه اب ايدرب نمو هك سهلا هس .االن هتشگرب قباس لا ور هب نوم يگدنز هك ملا حشوخ يليخ هش. يم رت گرزب و ايدرب نمو

ميراد يا هناقشاع يگدنز و ميدرك جاودزا .

هدرواين ايند هب يا هچب مات زج عفالهب انمت . ندرك دقع دعب هام دنچ و درك يراگتساوخ انمت زا دش دازآ هكنيا زا دعب ماشرآ .

يوت نيردآ لا سراپ ! هدرك اج نوم همه لد وت ور شدوخ بوخ سهلاسهك ود يولوچوك يلد ، نيدار و ارهز قشع لصاح

شيپ هام وهي درك لوبق هتساوخ ادخ زا مه هنانح درك. يراگتساوخ شزا و درك فارتعا ، هنانح ينعي شقشع هب هفاك

يلو ؛ هرسپ شچب سو هلماح هراتس واالن درك جاودزا هراتس مسا هب رتخد ابهي شيپ سلا ود ماسرآ دوب. نوش يسورع

شيپ سلا دنچ هنارت دوب. ميس ال كمه هراتس عقاو ،رد مدرك يفرعم ماسرآ هب ور هراتس نم . ندركن باختنا مسا شساو زونه

مرج رطاخ هب مه دارآ هدش. بيغ تفگ هش يم و تسين اديآ زا يربخ . هزاسب ور شيگدنز شدوخ لوق اتهب تفر ناريا زا

خا هگيد هدش؛ ضوع لبق هب تبسن يليخ ايدرب . هروخ يم كنخ بآ نادنز دشواالنوت موكحم دبا سبح ،هب شنيگنس ياه

هرادن بقالور دب ياه .الق

مدرك لو ور داراب تسد و متفر شتمس .هب ميرادن نروخ يزبس هدموا مداي هزات و داتفا شورف يزبس درم هب ممشچ ،

متفگ و متسشن :

؟ هرخب يزبس نامام ات ينوم يم اجنيا هظحل -هي

شارب تفر ملد ونم داد نوكت يرس !

ديشك لوط هقيقد دنچ . مدرك ، ندروخ يزبس تساوخرد و ِدرم تمس هب مدرك .ور مدش دنلب و متشاك ش هنوگ يور يا هسوب

وربور داراب خيلا ياج واب مدنودرگرب ور مرس دش، مومت هك نيا زا دعب هنك. باسح ور نوش لوپ و هنك عمج ور اه يزبس ات

دوب هتفر دوب هدش بآ راگنا يلو مدرك يسررب قيقد ور مفارطا لك . مدنوبوك مينوشيپ هب ور متسد و مديشك يغيج . مدش

نديدن اجنيا يا هچب نيچمه نتفگ انوا يلو مداد ور شتاصخشم و مديسرپ مه اه راد هزاغم .زا نيمز .ريز

دش عورش يخلت ، نديدزد ور مچب . مدرك طوقس نيمز وور ندش تسس ماهاپ ...!

ناياپ #


