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. تسا منهج هب خلت یطوقس هیبش دوعص هلپ ره ... دشکیمن میاپ

! هلپ نیرخآ
! رد نیرخآ

... ناج همین یا هناخ و
. رت نشور هشیمهزا ییاهوم اب منیبیم ار مدوخ منکیم زاب هک ار رد

یتسد . منزب ادص ار مدوخ مهاوخیم . یمیدق یلدنص یور ما هتسشن
! دوشیم هفخ میادص . دریگیم ار میولگ خیب

ی هحفص هب و ما هتسشن لا یخ یب نم اما دیآ یم ینتخوس یوب
ممشچ و دتفا یم ریز هب مرس . ما هدش هریخ بیرغ یا هلجم یمیدق

! مدوب هتسشار یلا ق زورید نیمه . یلا ق یور یکاخ یاپدر یور
مساوح یتح رگید راگنا . متفا یم نیمز یور . مرادن نداتسیا ناوت

تعاس . موشیم هریخ مدوخ هب و منیشن یم . تسا دازا میولگ هک تسین
. تسین رابخا یادص زا یربخ و تسا هن

یم هرجنپ تمس هب ! میوگیم ار مدوخ ، دوشیم دنلب یلدنص یور زا
! دور

! مسرت یم هرجنپ زا نم . هدش ممرگ
! یدنلب زا

! عافترا زا
منکیمزاب هک ار هرجنپ ... دنازوسیم ار متسوپ یور قرع تشرد یاه هناد

: دوش یم دنلب قاتا ی هشوگ ی هنهک باق جنک زا مردام یادص ...
... ما هراچیب کرتخد

یئاطعزاملوس #
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1_ تراپ _ همادا #
متسب  ار ممشچ  متشاذگ زیم یور ار ذغاک

ای دیشکیم خر هب ار هنامس یگدنسیون تردق مهرد یاه ژه او نیا 
درب یم جنر نآ زا هک ییاهنت

شنورد دیما ششوج زا شا هدیرپ گنر ی هرهچو ناشیرپ لا ح نیا
.. شناج دیشروخ غورف یشوماخ زا ای دوب



دوب هتسشن میور هبور قیمع دنخبل اب مدرک زابار ممشچ مدوب هدیسرت
شدوخ دوب هدیرپ گنر شتروص یمک هک حاال شا هنوگ یور لا خ

دوب هتخود نم هبار شا هدیشک یاه مشچ داد یم ناشن رتشیبار
رت نشور شا هرهچ تشاد یکشم هنیمز هک راد لگ یرسور نآاب ردقچ

تشذگ یم رتشیب هچره اما لوا زور زا هن متشاد  شتسوددادیم ناشن
یگچب زا هک نم یارب دشیم هنشت وا اب ندز فرح یارب رتشیب مناج
هنامس لثم ینزاب تبحاصم دوب یبیجع زیچ متشاد یدایز یاه تسود
هصغ گنر یتح شیاهرعش شیاه رکف دوب یر گید راید لها راگنا هک
کش یب مدوبیم لگنج قشاع رگا نم دوب توافتم نم اب مه شیاه

. دشیم ریوک هنیرید قشاع و هتسبلد هنامس
شیا هوهق و هاتوک یاهوربا یفیرظ مخا  دش عمج شتروص یور دنخبل

؟》 دموین تشوخ ما هتشون زا 》 : تفگ و دز دنویپ مهبار
یلیخ 》 : دیسرپ هرابود دوب نییاپ مرس مدرک  اج هباج زیم یور ار هقرو

؟》 ننکیمن لوبق ینعی هحاضتفا
ابیز 》 : متفگ مدرشف و یمک ار مبل و مدرک دنلب ذغاک یورزا ار مهاگن

《 .. نم هنامس ! کانسرت اما
هگا بوخ 》: تفگ ودش دنلب شیاج زا ودیشک متسد ریز زا ذغاک

《 مربیم مدوخ نم یربیمنوت
ارچ 》 : متفگ و مداتسیا شیور هبور و مدشدنلب یلدنص یور زا

اه هتشون نیا  دنچره . سیناه هتشون نیا مفرح نم یشیم تحاران
. یگب شهب دیاب هرخ بال هنیا مفرح ننکیم یلا خ وملد هت رتشیب

وملد هت همهفیم شتقو هب نیا ارچ منودیمن ؟؟ ینکیم نوهنپ شزا ارچ
《 ... هنکیم یلا خ

یئاطعزاملوس #
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. دندوب هدما لیماف همه ابیرقت
هدش اه هتشرف لثم شدننام سورع دیفس سابل نااب ، کچوک یانله

. دوب



نیمه رد نم شیپ لا س ۲۶ . تخادنا مدوخ دلوت دای ارم هاگادوخان
. مدما ایند هب ترامع

یگدنز یتشپ ترامع یوت شداوناخ ورذا همع زونه اه عقوم نا
، دندرکیم

. میدرکیم تنطیش غاب یوت ردقچ
. مدید اروا هک مدناخرچیمرس اه نامهم نایمرد

یتشپ هلوک کی اب ، دوب هدیشوپ ار شیکشمدنلب لنش هشیمه لثم
. ششود یور گرزب

هب هلجع اب تفریم اه هلپ تمس هب تولخ یا هشوگ زا و مارا
: متفرگ ار شیوزاب ، دوب هدیدن ارم زونه متفر شتمس

! اسیاو نیمسای
نیا وت هربخ هچزاب ؟؟ هتچ : تفگ و درک مهاگن  یسوبع ی هفایقاب

؟ نوتسربق
. دوب هتفرگ هدیدان هشیمه لثم ای ، دوبن شساوح متسنادیمن

تسانله دلوت ! سیه : متفگ دزرلن مدرکیم یعس هک یمارا یادص اب
! یرادن ربخ یچیهزا هک یایم رید دقنا

! هشاب نوشکرابم ! هبوخ : تفر باال ار هلپ نیلوا نم هب هجوت یب
... هشبدایز نوشلسن شزورف هداونوخ

متفر قاتا ات شلا بند مه نم ، درک یط مهار رگید یاه هلپ صرحاب
نم هب ار شخلت هاگن ، منیبب شیاه مشچ ردار یگتسخ متسناوتیم ،

: تفگو تخود
؟ ییوت اشزورف بشما کقلد یدرک لگشوخ یلیخ

. مدرکیمن شکرد
رطاخ هب شیناشیپ و دوب هدش زمرق صرح و مشخ تدش زا شتروص

. دوب هداتفا نیچ مخا
مامت یاه یروخلد یتح و شیاه هنعط ، شیاه فرح شمتخانشیم

. شیندشن
. یشزورف هی متدوخ وت . نتسهوت ی هداونوخ انیا وت هتچ _:

تومع ی هون دلوت یایم یشیماپ من اال
.. ینکیم ظفح وتکقلد تدوخ لوق هب رهاوخ یوربا و



. دز فرح عطاق دیابوا اب دوب هتفرگ دای یلو مدوبن یبصع
! دیایب دلوت یارب هک تساه نیازا رت زابجل متسنادیم

. مایم هک هتبلا : دز یدنخزوپ
نوا تشپ ننکیم تروبجم یتقو ور وت ی هرخسم شیامن یدرک کف
تسد زا یرایبرد ادص هب وگرم سوقان نوا و ینیشب یتبکن یونایپ

. مدیم
... دیخرچ متمس هب ودرک یچون درک زاب ار شقاتا رد

. تسا نم هب ندز هبرض لا بند متسنادیم
رتهب نک تحارتسا مزیزع یا هتسخ منودیم : متفگ دنلب نیمه یارب

یشیم
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. متفر نییاپ اه هلپ زا مارآ

؛ متشاد تداع شیاه فرح هب هکنیااب
. دزیم گنچ میولگ هب مهزاب ضغب اما

. مداتسیا نلا س ی هشوگ
ییوگ دما شوخ و دندیخرچیم اه نامهم نایم مادم نارهم و هنامس

. دندرکیم
تقو نآ ، دنکیم او نارهم اب ار شیاه گنس هنامس دیاب رگید بشما

. دشیم هتشادرب مشود یور زا زار نیا راب مه نم
هفخ غیج و کنکداب ندیکرت یادص هک مدوب قرغ مدوخ االت یخ یوت

. دروا دوخ هب ارم ما همعرتخد ، راگن ی
و دوب مهرد راگن ی هرهچ ، دندوب میور هبور تسرد ناهام و راگن

. درشفیم شا هنیس هب ار شتسد
هچب انیا 》: تفگ وداد ناکت فسات هناشن هب ار شرس دید هک ار نم
یدنب یطرش کنکداب ندنوکرت رتدوز رس هشیم ترواب الن! یزدوگ نتسین

؟!》 ندرک
《. ینکیم شغولش ردقچ ! هک هدشن یزیچ اباب 》 : تفگ هدنخ اب ناهام



و متخادنا مشوگ تشپ ار منازیوا یاهوم ی هشوگ نامزمه و مدیدنخ
《. هیا هرخسم یزاب هچ نیا واال! هراد قح 》 : متفگ

. دوب هدش لا حشوخ مبلق توق زا هک راگن
مهاگن تبحم اب و تفرگ شتسد یوت ار متسد ودما رتولج مدق دنچ

درک
《 ! ایور ندش بوخ تاهوم گنر ردقچ 》: _
زینار ناشییوگ کر تداع متخانشیم ار ناشتفج

یاه یزاب سول رس زا و یدوخیب ، دوب اج هب هشیمه راگن یاه فیرعت
. نیمسای الف خرب تشاد یا هزماب ینابرهمروج کی ، دوبن هنارتخد

یلیخ اباب هرا 》 : تفگ ودیدنخ ناهام مهدب ار شباوج هکنیا زا لبق
《 دوب هرگوداج یدش هرتخد نوا هیبش هدش بوخ

《. نک هرخسم وتدوخ 》 : متفگ و مدیدنخ دنلب
《 متسین یندش هرخسم منوتیمن 》: تفگ یجک دنخبل اب

. دش تکاس ات دز شیولهپ هب ار شیوزابراگن راب نیا
. مدشیمن تحاران ناهام زیما تنطیش یاهرظن راهظا زا تقو چیه

. هناخ نیمه یوت میدوب هدش گرزب مهاب ام
نارهم ، ناهام ، نیمسای ، نم

اجنیا شتقو رتشیب ، دنتفر یتشپ ترامع زا هکنیا زا دعب مهراگن یتح
. دوب

ناهام هرابود نوچ ، دوب زاسراک هظحل دنچ یارب طقف راگن ی هملقس
کیرش راب نیا مهراگن ونم و شیگشیمه یاه یخوش هب درک عورش

. میدش شیاه دنخب وگب
ندرگ زا هک داتفا انله هب هرابود ممشچ هک دوب کیک ندروا تقو

. درکیم ناشیاشامت قشع اب هک ینارهم و دوب هدش نازیوا شردام
. دنامن رود راگن و ناهام مشچزا هک ، مدز یوحم دنخبل هدارا یب

تایگچب ؟ یداتفا تدوخ دلوت دای هنکن ؟ هیچ 》: تفگ هدنخ اب ناهام
مدوخ دای نم و تفگ هدنخ هب ار نیا 《 . یدوب تشز یلیخ ییادخ

هدز نوریب یروجدب متروصزا هک ییاه پل و هاتوک یاهوم نااب مداتفا
هیقب هب هجوت یب وا دش ثعاب نیا و دش رت گنررپ ما هدنخ ، دوب

《 ؟ هن تسین تدای ودلوت نوا  وت  راگن 》 : دهدب همادا



؟》 هگم دش یچ ، هن 》 : تفگ هناقاتشم راگن
یچیه 》: تفگ ودرک هراشا نم هب ودش رت دنلب شا هدنخ ناهام

《 هدش سورع دوب هدز مهوت دوب سورع سابل ، شسابل نوچ موناخ
نک عمج 》: متفگ راو دیدهت یخوش هبراب نیا و تخادنا لگ متروص

《 وتایزاب هرخسم
دامود هک هیرگ بش رخاات بش لوا زا 》 : دوبن رادرب تسد راگنا یلو

《 ؟ تساجک
االن ات ارچ منودیمن ! ایدوب یجاودزا ادیدش 》: تفگ ودرک مهاگندنخبلا ب

؟》 یدنوم درجم
حاال؟》 یچ هک 》 : متفگ ضرتعم

《 هئوت یور شنزوس بشما نیا نک شلو 》: تفگ ودیدنخ راگن
《 دوب هدرک باختنا مشدامود هخا هن 》 : _

فرح نیا ، تساوخیمن ملد اعقاو مدرک شهاگن یعقاو مخا اب رابنیا
. دونشب یسک اراه

؟》 دوب یک دامود 》: تفگ هک دوب هدش مهرت قاتشم هزات ایوگ راگن یلو
《 نارهم اقا 》 : تفگ و درک نم هب یزیما تنطیش هاگن ناهام

.. ندیدنخ هب درک عورش و
زا هاگا دوخان ما هرهچ ، منزب شکتک میاه یگچب لثم تساوخیم ملد

. دش خرس زور نا حاضتفا یروا دای
یلیخ ، هگید نک سب 》: متفگ و مدرک هاگن ناهام هب تینابصع اب

؟》 هگیم یچ هونشب هنامس ! اتسین اجنیا شاج افرح نیا ! یروعشیب
. دیدنخ هرابود لا یخیب یلو ناهام

ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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. دوب هدش مامت نشج

میاهوم یزمرق دوب ناهام اب قح مدوب هتسشن هنیآ یور هبور نمو
، دزیم قوذ یوت



. مدرکیم ضوعار شگنر دیاب
یاشامت لوغشم و مدروا باال ار میشوگ و متفراو یلدنص یور هتسخ

. مدشاه سکع
، مدیسر هک هنامس و نارهم و مدوخ سکع هب

... میگلا س ۵ دلوت زور حاضتفا تفرگ ما هدنخ
ار میکدوک یاهایور زونه میاه مشچ مدروا متروص یولج ار متسد

. مدرگرب نارود نآ هب تساوخیمن ملد اما ، تشاد
نیمسای لثم ییاه یخلت متشاد تسود اه یخلت ی همهاب ار مزورما

. دنک شمامت دوب رارق یک متسنادیمن هک
نییاپ زا ، متفر نیمسای قاتا تمس هب و مدش دنلب یلدنص یور زا

رد ی هریگتسد . دوب شوماخ اه قاتا ی همه غارچ و دما یمن ییادص
. دوب لفق مدناخرچار شقاتا

. درادن یا هدیاف مندز رد متسنادیم
. درکیمن زاب ار رد نیمسای

. دزیم ندینشن هب ار شدوخ
متفر  مقاتا تمس هب و متشگرب
. درک بلج ار مهجوت ییادص هک
. دما یم ورهار هت قاتا زا ادص

، متفر قاتا تمس هب واکجنک
. مدرکزاب ار قاتا رد دیدرت اب و

توافت نیااب دوب هتفر ورف یکیرات رد رگید یاهزور ی همه لثم قاتا
. دوب هتسشن قاتا یمیدق زیم تشپ یسک هک

. متفر رتولج یمک ، دزیم نوریب شتسد ریز زا یمکرون
. دیرپ شیاج زا هدروخ اج

. تسا هنامس ، مدش هجوتم زیم یور یشوگ فیعضرون اب
. درکیم مهاگن یکیرات یوت یگدیرپ گنر و بجعت اب

. تفرگ ما هدنخ ششنکاو زا
؟》 یتسشن یکیرات وت ارچ ! منم ! سرتن 》 : متفگ  و مدیدنخ

مخا اب و داد نوریب ار دوب هدرک سبح هنیس یوت هک یسفن هرخ بال
وت یایم یروجنیا ارچ ، مدرکیم شیاریو وناتساد متشاد 》 : تفگ



《! نج نیع
: مدیدنخ

تبشما یگتسخ همه نوا دعب هنووید یوت ، متسنودیم هچ بوخ 》
کف اعقاو ! هناوید نک تحارتسا ورب ! یراد نتشون هساو ژی رنا زونه

《. هدش اج هباج تزغم وت منکیم
؟》 نیروجچ نشیم اج هباج نوشزغم هک ییامدا 》 : تفگ و دز یدنخبل

《 !! ناوت لکش دب ال ! منودیم هچ 》 : متفگ و مدرک جک ار مرس
، متسناوتیم نم و دوب هدرک نشور یمک ار قاتا شا یشوگ رون

. منیبب ار زیم یور ی هتخیر مه هب یاهذغاک
دیاش ! منک شمومت بشما دیاب هن 》 : تفگ و دش مخ شیاهذغاک یور

《 !! هشب رید
: متفگ و متسشن زیمرانک ی هیاپراهچ یور

نک تحارتسا وربوت ؟ هنکیم رارف رشان نواای ؟ منکیم رارف نم هگم 》
. یسیونب ینوتیم رتهب شمارا اب هزات

《 ؟؟ قاتا نیا  یوت منوا یکیرات نیا  یوت رتخد ، هیچ هشیم رید
اجنیمه بشره هدیم ماهلا مهب قاتا نیا 》 : مدینش ار شهآ یادص

《. مسیون یم اجنیا همهفب یسک ماوخیمن ! هتخوس شغارچ مسیونیم
. دوب مردام قاتا ، متخادنا قاتا هب یهاگن

. تشاد وا یارب یماهلا هچ قاتا نیا
نیرت کیرات قاتا نیا نم یارب مه دیاش ، دوب یلومعم قاتا کی قاتا نیا

. درکیم ملصو هتشذگ هب هک ییاج ، دوب هناخ نیا ی هطقن
ونم اجنیا اما ! ایور مدیدن ور تردام ؟ هن هگم هتردام قاتا اجنیا 》 _:

اب یهاگ هشیم ترواب مشیم مورا اجنیا هشکیم شدوخ تمس هب
《. منزیم فرح یلدنص نیا اب قاتا نیا یاراوید

. مدیمهفیمن نم هک دزیم ییاه فرح
. مدرک شهاگن گنگ

هن ، متشادن تسود ار یلدنص نیا ، متشادن تسود ار قاتا نیا نم
هکنیا

شوماخ مشخ کی هیبش رتشیب ! هن ، دنک منیگمغ اهزور نآ یروآ دای
هک تشاد ناج ، تشاد ناج قاتا نیا ، تفگیم تسار هنامس دیاش ، دوب



. دناسریم مبل هب ار مناج
تدای ویخلت تارطاخ ! دیشخبب 》: تفگ وداد ناکت ار ما هناش هنامس

《 !! مدروا
؟》 یتفگ شهب 》 : متفگ همدقم یب و مدز یگنر یب دنخبل

شباوخ ، دوب هتسخ یلیخ بشما ، دشن تصرف 》 : دز یخلت دنخبل
؟》 ایور یتسه یچ نارگنوت ! درب

ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
یئاطعزاملوس #

دش _ مگرازفلعرد _ یا _ هیاس #
@saylbgbbgfjj12vbhfvm

4_ تراپ #
. دیبات یم ممشچ هب هرجنپ الی زا دیشروخ رون

میاه ناوختسا یوت یگتسخ . مدیشک مرس  یور ات ار وتپ هلصوح یب
. دروخیم لوو

. متشاد تخت هب یدیدش ششک نانچمه نمو ، دوب ۱۰ تعاس
رادیب دیاب  تسین یا هراچ مدیمهف ، مدینش هک ار میشوگ گنز یادص

. دزیم گنز نانچمه نارهم هنرگو ، مدشیم
ندید اب متسشن تخت ی هبلو مدرک ادج تشلا ب زا ار مدوخ یتخس هب
یاه مشچ تفرگ ما  هدنخ هنیآرد ما هتفشا یاهوم و هدیلو ژ ی هرهچ
رادقم اه مشچ اب رباربان گنجرد مه منینزان ینیب و دندوب هدرک فپ

. دوب هتفرگ ار متروصزا یهجوت لباق
. مدیشک زارد تخت ی هبل هرابود رتدب هک ما هتفشازمرق یاهوم

: متفگ نفلت یادص هب بل ریز و
《 هن زورما هن 》

هدمآ دوب نیرز . مدروخ ناکت یمک مدینش  هک ار قاتارد ندشزاب یادص
. درببار میاه سابل دوب

روبجم ورن زورما بوخ 》 : تفگ و تخادنا نم هب یراب فسات یهاگن
《. ینکیم راک بش فصن ات ابش ستفه هی ، یتسین هک

میراد مهم ی هسلج هی اباب هشیمن 》: متفگ هتسب یاه مشچ نامهاب
، زورما



گنز راب ۲۰۰ نارهم مشن اال نیمه . تکرش مرب  دوز امتح زورما هتفگ ومع
《 !! هدز

. تخادنا دبس رد و تشادرب یلا ش منازیوا یاپ ریز زا و دش مخ
هداما و ینکب لد تخت نیا  زا وت ات ، یدشرادیب دوز هک مدقچ 》 _:

《 ... ام لسن یارتخد ، هدش  ۱۲ منک کف  یشب
با همشچ رس زا وا لسن یاهرتخد ، مدوب ظفحار شیاه فرح هیقب

و قتر ار اهراک مامت هناخ نیمه  یوت یگلا س ۱۲ زا شدوخ ، دندروآ یم
نک سب 》 : متفگ یخوش هب و  مدرک  شهاگن یمشچریز . درکیم قتف

هئوت ریصقت مشمه ، مدش لبنت ودک هیبش ومفایق  نیبب ! نیرز ادخ وروت
ت.》 زمشوخ یاهاذغ نیااب

یریگب می رژ یرن زاب ادخ وروت 》 : تفگ و درک مهاگن مخا اب
نیمسای زا نوا ! هخا هقاچ تاجک ! تساو متسین زپب یزبس نم ! ناجرتخد

هگب دایب میدق  هثم زور هی دنوم ملد هب ، نووختسا و تسوپ هدش هک
تسه مولعم هن هروخیم یچ تسه مولعم هن ! زپب هتفوک مساو نیرز

《! هریم اجک
نازیوا شتسد یوت کرچ تخر دبس دوب هداتسیا قاتا طسو رکفتم

. تشاد ینیشنلد ی هناردام ینارگن شنیچرپ تروص ،و دوب
! شمسوبب اوه یب درک ما هسوسو هک یردقنا

. متفر نوریب قاتا زا مدیشوپ هک ار مسابل
. دوب هتسشن نییاپ ی هقبط هناحبص زیمرانک یلدنص یور نیمسای
هدشن تصرف هک ، مدوب تکرش یاهراک ریگرد ردقنا ، دلوت بش زا دعب

. مینزب فرح دوب
هب زاب ، هتشاذگن شناهد همقل کی دوب شیور هبور باتک مرگ شرس

. درک یم هاگن شباتک
《 ریخب حبص 》 : متفگ و مدش شکیدزن مارا 

لوغشم شباتک هب هرابود و تفگ یدننام همزمز و مارا ریخب حبص
. دش

متشادرب دبس زا ینان
؟ ینوخیم نابز _:
! داد ناکت ار شرس



! نیمه هساو مراد االن کالس : تفگ و تفرگ یا همقل
《 تسین ارصع تهاگشزوما هگم 》 _:

《 متفرگ یصوصخ 》 : تفگ هاتوک
. مدشیم کیدزنوا هب رتشیب دیاب ، مدز یدنخبل

هب یتفگیم ! هرتهب یلیخ یصوصخ کالس متفگ  تهب ملوا زا 》 _:
《 .. ممدوخ نم دادیم دای تهب دمویم متفگیم متسود 

《. دمویمن مشوخ شزا 》 _:
! هشیمه لثم حیرصو هاتوک

هب ! هرآ .. بوخ 》: متفگ نیمه یارب منک ینیشن بقع دوبن رارق اما نم
《! هنوخ دایب وگب تملعم

! هنوخ دایمن 》 : تفگ و دما مفرح  نایم
: متفگو مداد هیکت میلدنص هب متشادرب زیم ی ور زا ار ریش ناویل

؟》 نوشنوخ یریموت 》
اجنوا هلیطعت اه حبص متسود ی هفاکوت هن 》 : تفگ و تسبار شباتک
مگب دیاب هشسنج و نس هب عجار تیدعب لا وس هگا . مینوخیم سرد

《! مرب دیاب هگید . تسین نومنیب مه یا هطبار چیه ! هنووج هرسپ
. دش دنلب شیاج زا

یم نم ، هبارخ تنیشام هگا ینزیم ارچ حاال هشاب 》: متفگ هدنخاب
《! تمنوسر

سنا آژ نونمم هن 》: تفگ و تخادنا ششود یورار شگرزب یتشپ هلوک
لوبق منک رارصا تشادن یلیلد 《. تفر رد تمس هب تعرس هبو مریگیم 

. درک یمن
هرابود متشادرب ار مچییوس دوب هدش رید ، متخادنا متعاس هب یهاگن

. دروخ گنز ما یشوگ
؛ مداد باوج راب نیا ، دوب نارهم

! ولا
. دوب هف کال نفلت رو نا زا شیادص

《 ییاجک وت 》 _:
. مدش هکوش نیرز غیج اب هک مهدب ار شباوج متساوخیم
نفلت تشپ زا مادم ، دوب هدینش ار غیج یادص مه نارهم یتح



. دیسرپیم
. مدوب میاجرس روابان و هکوش اما نم

: دشیم هدینش باال زا مه ومع نز یادص
《 سنا ژ روا 》

... دشرارکت مرس یوت راب رازه هملک نیا و
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ

دش _ مگرازفلعرد _ یا _ هیاس #
یئاطعزاملوس #

@saylbgbbgfjj12vbhfvm
4_ تراپ #

.. هام دنچ ای مدوب رظتنم تعاس دنچ درکیم یقرف هچ
یور ، درکیم یلا خ ار ملد هت ، هدننک ینوفعدض داوم و لکلا یوب

. مدوب هتسشن یزلف یلدنص
. مدوب هتفرگ ار هنامس رهاوخ ی هدرک خی یاه تسد و

دما ورهار زا هک ناهام . دوب هتخیر نام همه ناج هب یبیجع توکس
ات تشاد یبیجع مخا ، متفر شتمس هب ناباتش و مدش دنلب رایتخا یب

. مدوب هدیدنار شمخا لا ح هب
《! دوب هلماح 》 : متفگ مارا

《 منودیم 》 _:
《 متسنودیم نم 》 _:

《 منودیم 》 _:
متفگیم 》 دیاب 》 _:

《 ؟ هریمب هگا 》: متفگ هرابود درک توکس
دروخ رسو دیزرل ملد دش هریخ میاه مشچ یوت داتسیا تکرح زا

《 یتسین رصقم وت 》 _:
《! تفگ غورد مهب ، هرادن سود هچب نارهم تفگ 》 : مدیلا ن راب نیا

《 دوب شتقامح زا 》 _:
شیارب هنامس ندشراد هچب متسنادیمن تقو چیه نم ، مدوب خزرب نایم

! تشاد گرم مکحم
، دوب روا باذع شتوکس



شا هرهچ دوب هدش زاب شیاه مخا طخ درک مهاگن درس یاه مشچ اب
. تشادن یسح چیه

. مدرک سح ار میاه بل یور کشا یروش
. مدز گنچ ار میوتنام

لولس یوت یا هرخسم هانگ ساسحا ، مدز هیکت مرس تشپ راوید هب
. دزیم هسرپ میاه

. متشاد تداع نم ، دوبن یدیدج سح
مهارمه یتنعل سح نیا هشیمه . تفر مردپ یتقو . درم مردام یتقو

. دوب
《 هش بوخ شاک 》 : متفگ رایتخا یب

مهاگن محر یب ردقنا لا ح هبات درک مهاگن یخی ی هرهچ نامهاب ناهام
. مدوب هدرک تقامح نم درکیم مشنزرس ، متشاد تسود ، دوب هدرکن

《 وگن شهب 》 : تفگ اهنت وا یلو
《 ؟؟ یچ 》 _:

وگن سکچیه هب ! وگن نارهم هب ور یتفگ نم هب هک یتافرخزم نیمه 》 _:
یقافتا وت هکنیا ، تسنودیم ونیا مشدوخ ، دشیم هلماح دیابن نوا نیبب

؟》 یمهفیم ! تسین وت هانگ ینزب یفرح هدادن هزاجا ویدیمهف
. دتفیب یقافتا دوب رارق رگم ! مدرک شهاگن موهفمان

. دنارپ اج زا ار نامیود ره نارهم یادص
. دوب زمرق شیاه مشچ

دناخرچ ناهام ونم نیب ار شهاگن مهبم
تسا تخس شیارب نداتسیا مدرک سح

. تفرگ ار شتسد ناهام
یتسنودیم یدوب شتسود نیرتهب وت ؟ یتسنودیم وت 》: تفگ همدقم یب

؟》 هرادراب هک
. دندرک ادیپ ار ناشهار میاه کشا هرابود

《! شاب مورا ؟ یراد راکیچ نیا هب 》: تفگ مشخ اب ناهام
: متفگ مارا مدوبن غورد مدا نم مبلق ، نارهم هاگن متسناوتیمن رگید

《 تسین بوخ شارب متسنودیمن 》
. دنک نایغط نارهم هک دوب یفاک هلمج کی نیمه



. مدز خی ، درک میاه مشچ ی هلا وح هک ار شدرس هاگن
. درشف مه هب ار شیاه بل ودیشک شا هدیشک تروص یور ار شتسد

زا ، نارهم مشخ زا هن ، مدوب هدیسرت . مدینشیم ار مبلق یاه شپت یادص
. مهدب تسد زا ار هنامس هکنیا

فرح یلدنص نیا اب قاتا نیااب نم 》، مداتفا هنامس یاه فرح دای
《 منزیم

سح مناتشگنا کون رد یتح ار شدرد ، دیچیپ مبلق یوت یبیجع درد
. مدرک

. داد تروق هتفگن ار شفرح اما ، درک زاب ار شناهد هرابود نارهم
. مدوب هدرک تقامح ، دوب مقح تفگیم هچره

. متفگیم ، مدید ار شیامزا ی هگرب هک یزور نامه شاک
. داتفا مبلق ناج هب درد هرابود

. متشادرب راوید زا ار ما هیکت ، دش هایس میاه مشچ شیپ
. مدرک تسار تماق یمکو

. مدینش ار ناهام راو همزمز یادص
؟》 یبوخ 》 _:

هرابود ، میور هبور تسرد دوب هداتسیا اج نامه نارهم . متفگن یزیچ
. متخیریمورف متشاد

ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
ییاطعزاملوس #

دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #
@saylbgbbgfjj12vbhfvm

6_ تراپ #
! نمهب : تفگ ینارگن اب رذآ همع ، دشدنلب شیاج زا فرح یب یلو ومع

طسو دنخبل اب نانچمه نیمسای دما رتولج رذآ همع هب هجوت یب
. دوب هداتسیا نمیشن

. دشرت کیدزن نیمسای هب ومع . دزیمن یفرح یسک . دوب هدش خلت مناهد
. دیچیپ مشوگ یوت یلیس یادص ، درب باال ار شتسد

. مدرک سحار مناهد یخلت ! دوب هدرب متام
نیمسای . دزیم گنز مشوگ . دوب هدمآ ورف نم تروص یوت یلیس راگنا



یادص هک ، دوب هدش زیخ مین شیاج یوت رذا همع ، دیدنخیم نانچمه یلو
! رذآ نیشب : مدینش ار ومع مکحترپ

. دوب هتفرگ ار شردام تسد هدیرپ یگنراب راگن . تسشن هرابود همع
ار میکشم منماد . مدوب شگنتلد . دزیم ار ممشچ شتروص یخرس

. متفرگ باال
مشخ هب هجوت یب . متفر رتولج . متفرگیم لغب ار مکچوک رهاوخ دیاب

. دیشک متسد نایم زا ار شتسد ، متفرگ ار نیمسای یوزاب ومع
.. خلت دوب خلت مناهد . داد مله شاخرپ اب و

ایور : تفگ ییادص
. دوب هدش هتسب زورما یارب متیفرظ دوب هدشرید

دراد _ همادا #
همادا _6_ تراپ #

! تخوسیم متسد یوت مرس یاج
لوپمآ نیمود تشاد هک ، دوب ناهام هب شمشچ نارگن یا هفایقاب راگن

. درکیم یلا خ مرس یوت ار
! رتکد ! هشیمن بوخ ال وپما نیااب نم لا ح : متفگ هتفرگ یادصاب

. یتشادن ندز فرح یان االن هک دوبن ال وپما نیمه هگا : تفگ و دیدنخ
! تنووید رهاوخ نوااب

! هراد قح ! هساسح یلیخ نیمسای : متفگ و مدرک مخا
یتقو ! یروخن صرح ردقنا هشیم : تفرگ شتسد یوت ار متسد راگن

. هشب نوغاد ترس مدیسرت نیمز یدروخ
. دوب هدش مامت شراک راگنا هک ناهام

همب نوجمداب نیا سرتن : تفگ و تسشن رت فرط نا شیور هبور
. تفر یا هرغ مشچراگن

. مدیشک یدنلب هآ
یتقو زا ! ایور هشچ نیمسای : تفگ و تخادنا یهاگن راگن هب ناهام

. یغای ، شکرس ، هدش ضوع ردقچ مدید . متشگرب
.. هشیثرا رطاخب هگا ؟ هیچ هساو شاراک نیا

منم ! هلا قتنا ی هداما هک شیثرا ! هن : متفگ و مدما شفرح نایم
! هشچ منودیمن



هک ور ومع . تفرگن باال ثحب رکشورادخ : تفگ و درک نم هبور راگن
! یسانشیم

ناشیاه فرح ای ، مدوب هدش کزان لد منادیمن ، مدرک شهاگن ضغب اب
. دوب درس یدایز

. دش بوخ تفگیم راگن حاال ، دوب هدروخ یلیس همه یولج مرهاوخ

. تشاذگ میناشیپ یور ار شتسد ودز یدنخبل راگن ، مدرک ناشهاگن
. مراد جایتحا باوخ هب : متفگ روخلد اما نم

هدشن ور هبور نیمسایاب رگید نم و دوب هتشذگ هتفهود زور نا زا
. مدوب

. دنارذگیم شقاتا یوت ار شتقو رتشیب تفگیم نیرز
. دما یمن نییاپ مه هناحبص ندروخ یارب یتح

. مدناماج شقاتا ی هتسب رد تشپ رابدنچ
لی دال اب راب رازه ناهام هکنیااب ، متشادن یرتهب زور و لا ح مه مدوخ
هداد مناشن تیعطاق اب و دوب هدز فرح هنامس گرم دروم رد یکشزپ

سح نانچ مه یلو ! هتشادن نم توکس هب یطابترا هنامس گرم ، دوب
. دما یم مغارس هب هدننک هفخ ضغب کی هیبش اهبش ندوب راکهانگ

. دوب شخپ مزیم یور هنامس یاه هتشونذغاک
. مدناوخیم ار ناتساد نیا متشاد هک دوب یراب نیمتفه نیا

. دروخ رد هب یا هقت
هدیشوپ یدنلب یکشم یوتنام هشیمه لثم دوب نیمسای . دش زاب رد و
دوب هتخادنا ششود یور هفرط کی ار شا یتشپ هلوک و دوب

. مدرک شهاگن
! متسود یداش هنوخ مریم زور دنچ : تفگ همدقم نودب

وپ ار شیناشیپ هشیمه لثم شیاهوم یرتچ ، مدرک شهاگن نارگن
. دوب هدناش

. راکبلط هشیمه لثم شنحل و دوب گنر یب شتروص
؟ زور دنچ : متفگ مارا

! هشب هک زور دنچره : تفگ ودرک مهاگن فاص
ار قاتا رد و مدز شرود ، متفر شتمس هب و مدش دنلب زیم تشپ زا

. متسب



. مداد هیکت قاتا رد هب
" نیمسای مینزب فرح دیاب وت و نم "

. درک اج هباج ششود یور ار شا یتشپ هلوک و دیشک یدنلب فوپ
! رایب هنیک همه نیا یارب لیلد هی ؟ ارچ : متفگ مارآ ییادص اب

ال! بق متفگ وملی دال : تفگ ودز یناج یب دنخبل
. مداد رارق شتروص یور ار متسد و متفرگ هلصاف رد زا یمک

شگنتلد . مدرک ششزاون دوب مرگ شتروص ، دزن مسپ هک دوب بیجع
. مدوب

؟ یدز ونایپ ارچ : تفگ مارا
! یدادیم راشفور اه هیو کال روطچ مدید

! کقلد ! ایور یدش نوشکقلد
هک نییاسک اهنت ، مراد نوشسود : متفگ دزرلب متساوخیمن هک ییادص اب

. میراد
. دروا شنییاپ و ، تشاذگ متسد یور ار شتسد

صاقت یضوع نمهب نوا : تفگ هک دوب هدینشن ار میاه فرح راگنا
. هدیم سپ ویلیس نوا

. دوب زمرق شا هرهچ مشخ زا
! یدزیم تسد دیابن . دوب شسورع رادازع نوا _:

قمحا یراد تسود ای یقمحا اعقاو وت ایور : تفگ ودز یدنخشین
هریمب نارهم دوبرضاح هک ینومه ؟ ناخ نمهب ؟ نرادازع ایک ؟ یشاب

یتقو . دز یشیتا وبا ره هب و شدوخ شنز ؟ هنکن یسورع هنامس اب اما
نامام قاتا یوت زورره هراچیب ی هنامس . یدوب هدرک دیعبت وتدوخ وت

." درکی م هیرگ و تسشنیم
مهاگن خی لثم نیمسای . دوب شیرارکت تداع نیا سپ . دش کشخ منهد
هنامس هرخ بال یلو . تسه هشیمه ازیچ نیا : تفگ و مدرک ضغب . درک

. ندوب هدرک لوبق ور
اه هراچیب . نرادازع ! هرا : تفگ و دش در مرانک زاو دز نم هب یا هنت

یبوخ کقلد هک یکی . نشاب دیدج سورع هی لا بند دیاب هگید االن
. هشاب

موناخ ایور زا رتهب یک : تفگ ودز یکمشچ . مدیخرچ شتمس هب



! شزورف
. تسب ار رد مکحم و تفگ ار نیا

ره اما ، متشادن لوبق ار شساسا و هیاپ یب یاه فرح ، درکیم درد مرس
. دناسرت یم ارم شیاه فرح اب راب
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ

ییاطعزاملوس #
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

7_ تراپ #
هدرک ما هف کال امرگ . دوبن یندش نشور راگنا هن ، مدرک تالش هرابود

. مدروا رد مفیک یوت زا ار میشوگ مدش هدایپ نیشام زا . دوب
ییانشا یادص هک ، متشگ یم هرامش لا بند و متخادنا نییاپ ار مرس

هب نتشگرب زا مناوتن هک دوب صاخ شیادص ردقنا . درک بلج ار مهجوت
. منک رظن فرص شتمس

نم نیشام رانک هک ینیشام تمس هب رتولج مدقدنچ یناوج درم
. تفریم دوب هدش کراپ

. دوب شتسد یور یا هریت یبا تک
نم هب تشپ . موش قیقد رتشیب مدرک یعس . دزیم فرح شنفلت ابو

ار شخر مین و تشگرب هرخ .بال دوب شدوخ هک شیادص . دوب هداتسیا
! داهرف ، دوب شدوخ . مدید

دش عطق هک شنفلت . مدرک شهاگن نادنخ . دوب هدش ضوع ردقچ
و دروا باال ار شرس ! هدز لز وا هب یسک ، دوب هدش هجوتم هزات راگنا

. تسشن شا هرهچ یور یقیمع دنخبل مندیداب
هتسشن شوخ شا یناوختسا ی هرهچ یور هک یدنخبل نامهاب ودمآولج

! هشب هزجعم دوبن رارق زورما : تفگدوب
؟ ینکیم راکیچ اجنیا : متفگ و مدیدنخ

دیابن : تفگ دنخبل اب . تشاد یبوخ لا ح شرطع . درک مهاگن رت قیقد
. مدوبیم اجنیا

. تسام ی هنوخ نوبایخ نیا هت هخا هن : مدیدنخ
شرتسگ ونوشراک اشزورف نگیم هتسار سپ : تفگ ودش رتکیدزن یمک

. نوبایخ راک وت نداتفا ! نداد



! ینوخب یساکع دئوس یتفر مدرکیم کف ؟ یبوخ : دشراد ناج مدنخبل
. یتسه یسک رظتنم ، هلصفم : تفگ و درک عمج ار شدنخبل

! هشیمن نشور : متفگ و متخادنا منیشام هب یهاگن هف کال
! تمنوسریم نم ایب : تفرگ شنیشام تمس هب ار شتسد داهرف

مرب دیاب ییاج . مزادنب هاگن وتنیشام مشاب نملتنج منوتیمن هک دیشخبب
. مراد زاین ماسابل هب

نایب منزیم گنز سین رود مهار ! یراد فطل هن : متفگ و مدیدنخ
. مریگیم سنا اژ ممدوخ نربب ونیشام

! هشاب نومملا کم نیا لا سراهچ دعب ینعی : دز هرگ مه هب ار شیاهوربا
! ریسم وت منزب وتخم منوتب هک منکیمن تسرد وتنیشام متفگ هزات

اب هاگشناد نوا وت لا س همه نوا : متفگ و . تفرگ ما هدنخ شفرح زا
وت نوا هک االن یدزن ومخم یتشاد یقشع یاهارجام ارتخد فصن

. مدرک هراشا شتسد یوت گنر یا هرقن ی هقلح هب ؟ هتتسد
یارب ملد ردقچ ، مدرک سح شا هدنخ ندید اب نم هب و دیدنخ دنلب

نامیاه یمهرود یارب ، هدش گنت ندیدنخ
مگیم مراد نیمه رطاخب اقافتا ! وت یدشن ضوع ال صا :" تفگ هدنخ اب

" . تمنوسرب ایب
وا دروم رد ندز فرح اب دما یمن مدب مه نم . دوب بوخ شلا ح ردقچ

نا کیرات یاضف زا یمک شددعتم یاه قشع یروا دای و شرسمه و
. مریگب هلصاف اهزور

ییاطعزاملوس #
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

8_ تراپ #
کراپ اجنامهار مدوخ نیشام . دروا اج ار ملا ح شنیشام رلوک یامرس

. متفریم شغارس دیاب ادعب ، متشاد هلجع . مدرک
رنه و یساکع زا تسد هک دوب مولعم شپیت زا ، دوب هدش ضوع داهرف

. تسا هتشادرب
مراکفا چم عقوم هب هک ، مدرکیم شلیلحت و هیزجت منهذ یوت متشاد

؟ یدیسر میا هجیتن هب ! بوخ : تفرگ ار
؟ هجیتن : متفگ یلا وس



! نم دروم رد هگید هرآ : دناخرچ ار نامرف ودیدنخ
نم تمس هب ار شتسد ، مهدب ار شباوج هکنیا زا لبق ، مدز یدنخبل

روخب : تفرگ متمس هب و دروا رد   یرطب کی دروبشاد زا و ، درک زارد
! هنکیم رتهب وتلا ح کنخ   ریشکاخ تبرش !

. دنکب اهراک نیا  زا دمآ یمن مدای ، مدرک شهاگن پچ پچ
سپ : متفگ نیمه  یارب . دوب ناروتسر ی هچب وا شدوخ لوق هب

! هداد رییغت وتمتسیس کال موناخ سورع
! هگید هرآ : تفگ دوب ولج هب شساوح هکیلا ح رد و دیدنخ دنلب دنلب

! هئونابدک یلیخ شینیبب دیاب
: متفگ مدرکیم زاب ار یرطب رد هک یلا ح ردو دش رت رادشک مدنخبل

نز ! یتشگرب دئوس زا ! ایشکن تلا جخ وت یلو ! شمنیبیم هک امتح
! ینک نومتوعد تیسورع یدزن ام هب گنز هی یتفرگ

؟ یرادن ناویل تنیشاموت : متفگ مارا ، دوب هدروخن تسد   یرطب
! تسه مگید یکی ! تدوخ لا م هن : دروا باال هن هناشن هب ار شرس
و گالب معط ، دوب هکرعم مدیشون یرطب زا یمک ، هتساوخ ادخ زا

یندیشون نیا ردقنا هک دوب یرگید یاهزیچ هچ منادیمن و ریشکاخ
وناب دک یباسح شنز تفگیم تسار سپ . دوب هدرک بسچلد ار هداس

. دوب
ناشدادعت هللا شام ، متشگ داهرف یمیدق یاه قشع نایم منهذ یوت  

. دوب ناشیزغم یب و ییابیز ناش همه یگ ژ یو هتبلا و . دوبن مک
همه . دنتشادن   یرنه هتسجرب زایتما چیه   هک یا هدافا و سول یاهرتخد
یمک تسد مه نم هتبلا ، دندوب نیمز یور یاه مدا نیرت رنه یب ناش
زا یرگید ی هعرج : دوب توافتم یکی نیا امتح سپ . متشادن اه نازا

؟ نیدشانشا مهاب دئوس وت ! تسکرعم : متفگ و مدیشکرس یرطب
هدش زمرق غارچ . دوب هدز مشچ هب یک منادیمن ار شکنیع دز دنخبل

! ومه میسانشیم هتقو یلیخ اج نیمه هن : تفگ شمارآ نامه اب . دوب
! شیدید مهوت

اعقاو ، مراذگب مفیک یوت ار یرطب مناوتب ات مدرک زاب ار مفیک پیز
. منک مورحم تبرش نیا ی هیقب تذل زا ار مدوخ   متسناوتیمن

هک هیلمع غامد رتخد نومه هئونیم هنکن ؟ شمدید منم : متفگ بجعتم



! یدوب تسود شاهاب راب نیرخا
! هن : داد ناکت رس

هرتخد نوا سپ : متفگ مشاب یمهم یامعم لح لا حرد راگنا هناواکجنک
هشیلا ح یشاقن زا یلیخ تشاد اعدا هک ینومه ! تسین مدای وشمسا ...

.. اما
هن : درک هاگن ور هبور   هب هرابود و تخادنا نم هب کنیع ریز زا یهاگن

یلک شاهاب مدلوت نشج نیرخا وت هکنیا ییامنهار . تصرف نیرخا !
! یدز فرح

اه یلیخ اب شدلوت نشج یوت . منک ور وریز ومتارطاخ لک مدرک یعس
وگب تدوخ اباب منودیمن ! تییامنهار نیااب : متفگ هف کال . مدوب هدز فرح

! هیک
. امسا : تفگ دنخبل اب . دوب هدش زبس غارچ

نامکرتشم یاه تسود یوت ام ال صا . دما یمن مدای یمسا نینچ ، امسا
. میتشادن امسا

مدلوت یوت هک ینومه ! نومنوبغابرتخد : تفگ دید هک ار میگف کال
. درکیم ییاریذپ

یرنه مدا داهرف . مدینشیم هک دوب ییاهزیچ نیرت بیجع زا یکی نیا
تقو چیه ، تشاد لکشم شردپ اب دمآ یم مدای اه عقوم نآ ، دوب

. تشادن ار شردپ رورغ وربکت . دشاب رجات شردپ لثم تشادن تسود

. دنک جاودزا ناشنابغاب کچوک رتخد اب دشیمن لیلد اه نیا ی همه اما
۱۰ مک مک رتخد نا میتفرگیم هدیدان ار یتاقبط ی هلصاف رگا یتح

. دوب رتکچوک داهرف زا لا س
. دوب شلا _۱۴س ۱۳ هکنوا ؟ هچب رتخد نوا : متفگ بجعتم

. میدرکدقع ! هشلا س ۱۸ سین هچب هگید االن : تفگداهرف
. دوب هدنام او مناهد بجعت تدش زا

یچ تدوخ ! لپرام مناخ وگب تدوخ زا بوخ : تفگ ودرک مهاگن داهرف
. نینکیم یگدنز تانیاومع اب یعمج هتسد یروجنومه مزونه

! هرآ : متفگ مارا
چیه ؟ اعقاو : تفگ بجعتم .  دوب هدشزاب یمک نامیور شیپ کیفارت

. مدرکن کرد ونوتندرک یگدنز مهاب هیضق نیا تقو



! ندوب هنوخ هیوت شیراج اب تنامام نک کف
: متفگ و مدرک زاب ار مدنبرمک و مدرب تسد . میدوب تکرش کیدزن
ضوع ردقنا وروت هک نومه ! قشع مشدعب ! دوبن هک شووه ! دوب شیراج

! هدرک
مکی طقف ، مدشن ضوع عقاورد : تفگ ودرک زمرت تکرش رد یولج

... یضوع
نم تمس و دعب و تفگ یدج ار شا هلمج ، تشادن بل هب یدنخبل

. دز هیکت شیلدنص هب و تشگرب
ریز ار شرطع شوخ لا ح هرابود ! صاخ ، دوب هدش بیجع شهاگن

. مدرک سح مینیب
  سورع   ندید مایب یک حاال ، مدش لا حشوخ : متفگ و متشادرب ار مفیک

. موناخ
! هدنیا ی هبنش هس : تفگ ودز یدنخبل

تباب مدرک هراشا مفیک هب و ! تتوعد تباب نونمم : متفگ و مدز دنخبل
! نک رکشت موناخ سورع زا مه هزمشوخ تبرش

ییاطعزاملوس #
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

@saylbgbbgfjj12vbhfvm
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کی نارهم ، دوب هتفر هنامس یتقو زا  . مدش هدایپ نیشامزا . مدوب هتسخ
. دوب هدشن رضاح راکرس مه زور

ومع  . دشرتهب ملا ح یمک طایح ی هشوگ منیشام ندیداب مدرک زاب ار رد
ی هناهب هب حبص ادرف متشادن تسود نم و تفریم تکرش هب دوز
یاه هلپ تمس هب . دناشکب اجنا هب شدوخ اب ارم منیشام ندوب بارخ
. مدید اه هلپ یور   ار رفنود اوه نشور کیرات یوت هک . متفر یگنس
نحل ، دندشن نم روضح هجوتم . دندوب راگن و نا هام ، متفر رتولج یمک

. مدش عاضوا هجوتم ، مدینش هک ار ناهام
نیگمشخ هک یا هرهچ و نایرگ یاه مشچ اب راگن . مدیسر هلپ هب ابیرقت

. دش در مرانک زا هلجع اب دید ار نم ات ، دوب
؟ هدش نوتاوعد : دوب هداتسیا رت باال هک . مدرک هاگن ناهام هب بجعتم



هنکن ، نزب فرح بوخ : متفرگ یدب سح . قیمع و ین ال وط درک مهاگن
! هدش شیروط یسک زاب

. میتشاد هلصاف هلپ کی اهنت حاال . متفر رت باال هلپ کی
. دیزرل هاگا دوخان متسد

سول ! هدشن شیزیچ یسک اباب هن : تفگ و درک رود ممشچزا ار شهاگن
. موناخ راگن یایزاب

هلمج رظتنم . یریگیم ار ناشچم هک دوب هدش یراکاطخ یاه مدا لثم
. تفر نییاپ هلپ زا مرانک زا و دنامن نم یدعب ی

نیا مرب ایور ، دیشخبب : تفگ هک مدرک شهاگن ، متشگرب بجعت نامهاب
. هدنکن ومروگ رذآ همع ات منوسرب وسول راگن

تسود ار رگیدمه یلو .. دندرکیم دایز اوعد ناهام و راگن . مدز یدنخبل
. دنتشاد

. مدش هناخ لخاد  
هرجنپ رانک لبم کت   یور نییاپ ی هقبط نمیشن   رد مدید ار ومع نز  

. دنکیم هاگن ار نوریب و هتسشن
. دز ندیدن هب ار شدوخ اما ، دوب هدید ارم دورو اعطق

. دشاب هیشاح رد درکیم یعس .  دوب روطنیمه هشیمه
. داتفا نارهم و هنامس یلا خ قاتا هب ممشچ ، متفر  باال اه هلپ زا

، درک یمارا سالم ، دوب هتسشن باال ی هقبط   ییاریذپ طسو   نیمسای
کف : متفگ متفریم مقاتا تمس هب هک روطنامه و . مداد ار شباوج

. یداش ی هنوخ ینومیم رتشیب مدرکیم
نم هعفد ره هتشز اباب : تفگ و داتفا هار متشپ ودش دنلب شیاج زا

! اجنیا هدموین یداش مراب هی ! انیا یداش ی هنوخ مریم
هن : متفگ ومتشگرب تفر   قربدیلک تمس هب نیمسای . مدرک زاب ار رد

! نبوکیم شکچ نراد راگنا مرس وت نزن وغارچ ادخ وروت
وگب نک توعد و یداش مهوت بوخ : متشادرب مرس یور زا ار ملا ش

! هنوخ دایب
! هنوخ یگب هشیم تور تدوخ وت ؟ هنوخ : تفگ هناضرتعم  

ی هنوهب هی نیا : متفگ متفریم مقاتا هرجنپ تمس هب   هک روطنامه
؟ هگم هشچ ؟ یگرزب و یبوخ نیا هب هنوخ ؟ هدیدج



مشکب رانک متساوخ ، دروخ متروص هب هزات یاوه . مدرک زاب ار هرجنپ
. دزیم فرح ناهام اب هنارکفتم هک مدید ار نمهب ومع هک

. دوب مهرد تدش هب ناهام ی هفایق
یور ار شتسد . دما متمس  هب دید ار میگریخ و توکس هک نیمسای

؟ هدش یچ : تفگ و تشاذگ ما هناش
ناهام وراگن اال متحا ، منودیمن : متفگ و متفررانک هرجنپ یولج زا

! هدش نوشثحب
. تسشن تخت ی هبل دز یخلت دنخشین

توعد ویداش هک هشچ هنوخ ؟ یتفگن : متفگ و مدروا رد ار میوتنام
؟ ینکیمن

نازیوا تخت زا شیاپ هک روطنامه . درکیم یجک نهد تشاد شدنخبل اب
هلگ هی مگب یداش هب : دوب فقس هب شهاگن . دیشک زارد تخت یور ، دوب

؟ هگم هراجاق رصق ؟ مینکیم یگدنز هنوخ هی یوت مدا
ار ما هقیقش مناتشگنااب . دوب هدش رتشیب مدردرس . متسشن تخت ی هبل
، شدوخ یمیدق قاتا ، نییاپ هتفر هقبط نیا زا هک نارهم : مداد ژ اسام

! هک سین یسک ام زج اجنیا االن
ینزیم فرح اباب هیبشردقچ وت :  دوب نتفگ " هه "   هیبش رابنیا شا هدنخ

یهاوخدوخ . تساوخیمن هک یراک هب ! هنک یضار ونامام ساوخیم یتقو
! ایور

یور هدشاهر یاه تسد . میدرکیم هاگن مهب !  متمس هب دناخرچ ار شرس  
مینیچیم ون زا ور باال ی هقبط مهاب :  متفرگ مناتسد نایم ار شتخت

. مینکیم زاب ور تشپ یدورو رد مشدعب ! نومدوخ ی هقیلس هب .
! ور امدا نیا ! ایور ماوخیمن وراجنیا نم : تفگ تنکل اب نیمسای

یامدا اب زورره اما قاتا نیازا رتکچوک نامتراپا هی یوت مرب مرضاح
. مشن ور هبور نتشک هرذ هرذ ومردام هک ییوگغورد

یاهدرد نیمسای ی هنهک یاه درد . مدیشک یهآ و متفرگ باال ار مرس
ودره ام . دوب توافتم اهدرد نیا زا نامریسفت . دوب مه نم ی هنهک

هب یا هناسفا درم لا یخ نم ، میتفابیم لا یخ میدشیم هک اهنت نامیات
قشاع هک یسک رت نابرهم یمک ، دوب نمهب ومع هیبش هک یسک ! ردپ مان

نیمسای هک ییاه مدا نیمهرانک غولش یگدنز قشاع د. وب شا هداوناخ



. تشادن ناشتسود
. دوب دایز میهاوخدوخ تفگیم تسار نیمسای شتسار

و هناخ نیا مهار نیمسای مه ، مشاب هتشاد ار همه متساوخیم هک
.. اه مدا نا مه ار شتارطاخ

هک دیدیم ار ینز نیمسای : تفگیم یرگید زیچ نیمسای لا یخ یلو
یور   هک ینز . درکیم سبح ورهار یاهتنا قاتا یوت ار شدوخ اه تعاس

راکبلط همهزا ودروخیم صرق تشم تشم و تسشن یم یلدنص نا
نم یارب شیاه هدنخ یلو . دربیم شباوخ هک دیدنخیم ردقنا . دیدنخیم
شارخ ار مبلق یتنعل ضغب . تشاد   همادا میاه سوباک یوت دشیمن مامت

ثحب نیا ! هنکیم درد یلیخ مرس نم نیمسای : متفگ و مدش تخمز . داد
. سدیافیب

یور زا ودادن همادا ار شثحب هک مهاگنرد دید هچ منادیمن نیمسای
. تشاذگ اهنت نز نا یاه هدنخ یادص اب ارم و دش دنلب تخت

10_ تراپ #
میاه مشچ و . مدیشک زارد تخت یور . دشیم رتشیب هظحل ره مدردرس  

. متسب ار
سابل یمیدق یاصع   نا اب   غورف و مدوب هتسشن یمیدق یونایپ تشپ

. دوب مرانک یکشم
.. دندرک یم نویش راگنا مناتسد ریز اه هیو کال

اب ، تشاد نت هب سورع سابل ، مدیدار هنامس ! مدرک هاگن مفارطا هب
! تفرگ ما هدنخ شندید

! مدوب هدید هک یسورع نیرتابیز
ییاه هرطق ، دوب نوخ یاه هرطق شنماد یور ، دما متمس هب هنامس

! مدیسرت . دندشیم رت گنررپ هک
.. دما یمن رد میادص ! دشیمن منزب گنها متساوخیمن ! دیدنخیم هنامس اما

مدیسرت .... دشیم مردام هیبش رتشیب دنخبل رهاب و دیدنخیم هنامس
.. دوب هدش تخس مندیشک سفن

. تسا هدرک خی مندب مامت مدرک سح ! دوب یدب باوخ
اج همه مدیدیمن ار تعاس . مدرکاو ار ممشچ ، دوب هدش رتشیب مدردرس

هرخ . بال مدرک وجتسج ار میشوگ تخت رانک زیم یور .   دوب کیرات



درد رس نیا . مدروخیم نکسم دیاب  . دوب مین ۱و تعاس مدرک شیادیپ
. درادرب مرسزا تسد هک دوبن ییاه نا زا

مدمک یوشک یوت صرق لا بند شمک رون یوت و مدرک نشور ار رو ژ ابا
! هدش مومت ! یتنعل : متشگ

یور زا مارا روطنامه .  مدرک ترپ زیم یور ار نکسم یلا خ ی هقرو
. متفر رد تمس هب و مدش دنلب تخت

تنیباک یوت اجنا دیاش . دوب نییاپ ی هلپ هار تسار تمس هناخزپشا
. مدرکیم ادیپ نکسم

ی هناخباتک نشور   غارچ و زاب همین رد ، مدیسر هک اه هلپ نییاپ هب
و ومع چپ چپ یادص . مدز رود ار ورهار . درک بلج ار مهجوت یمیدق

زورما هلا سم دروم رد امتح . متشادن شوگلا ف هب تداع . دما یم ناهام
. مدیسرپیم ار هیضق راگن ای ناهام زا ادرف دیاب ، دوب

بلج ار مهجوت قه قه یادص هک متشگرب هناخزپشآ ریسم تمس هب
. درک

. نارهم یمیدق قاتا رد انک دوبانله ، متفر رتولج
قاتا رد یولج   اجنامه . دندروخیم ناکت هیرگ تدش زا شیاه هناش

متسد یوت یهام لثم کرتخد . مدرک شلغب هلجع اب . دوب هتسشن شردپ
نامه اب . مدرک زان ار شیاهوم و . مدیسوب ار شتروص . دروخیم ناکت

... هتفر ماباب مدید باوخ : تفگ هیرگ تلا ح
هداد تسدزا ار مردپ هک یلوا یاه بش مه نم ، مدیمهفیم ار شدرد

هرابود ار شتروص . مدیدیم مهار ردام نتفر باوخ هشیمه ، مدوب
! هشقاتا وت ساجنیا تاباب ، سین یزیچ : متفگ و . مدیسوب

! هنکیمناو ورد منزیم رد یچره ارچ سپ : تفگ ضغب نامهاب
. منزیم رد نم االن رازب ! هدینشن هباوخ امتح : متفگ و مدز یدنخبل

یسک . مدز رد هب یا هقت دنچ . مداتسیا رد یولج و مدرک لغب ار انله
. دادن باوج یسک و مدز رد راب ۴ منک کف . مدز رد هرابود ، دادن باوج

راب نیا . دشاب هداد شتسد راک شتوکس دوب نکمم ، مدوب هدش نارگن
. مدینشار دیلک ندیخرچ یادص . مدز ردرت مکحم

ار رد ، دوب باوخ سپ بوخ . دزیم مکحم مه زونه سرت تدش زا مبلق
ارچ اباب انله : تفگ نم هب هجوت نودب . دوب مهرد شا هرهچ ، درک زاب



؟ یدیباوخن
: تفگ شا هنارتخد ی هوشع تیاهن ابدوب هدش مارا یمک حاال هک انله

! ییاباب مباوخب وت شیپ ماوخیم
. مرادن دوجو ال صا نم ییوگ ، مدشروخلد یمک شیتوافت یب زا

. دراد نم زا یرپ لد متسنادیم
! تگرزب نامام شیپ ورب مرادن هلصوح نم ناج اباب : تفگ هف کال
رگید . دنزب سپ ار هراچیب رتخد تسناوتیم روطچ . دش هتفرگ ما هرهچ

! هدز وتقاتارد راب دنچ ینودیم : مدرکن توکس
! مدینشن : تفگ توافت یب

: متفگ و متفر رتولج ، دزیم یزمرق هب یمک شیاه مشچ ، مدرک شهاگن
! هدید دب باوخ ! هباوخب اجنیا رازب

لکلا یوب ! دروخ متروص هب شسفن هک دیشک یدنلب ها طقف درکن مهاگن
شیپ تمربب ایب مرتخد ایب : درک زارد ار شتسد . درک مبجعتم شسفن

. تگرزب نامام
. مدیشک سپ ار انله تینابصعاب

! دوب نم هب رگید حاال شهاگن ؟  یا هنووید
. منیبب ار شقاتا لخاد متشاد یعس اما نم

! منوباوخب ورانله هدب یا هنووید : تفگ رت دنلب ار شفرح هرابود  
. درک ورف مندرگ رد ار شرس و دیسرت انله شیادص مشخ زا

شیلا ح دوبن انله رگا . دوب هتفرگ جوا مدردرس ! مدوب هتسخ و یبصع
مناوتب هک دوبن یزیچ انله ی هدیسرت ی هرهچ ندید یلو . مدرکیم

. مریگب شا هدیدان
اب   نم قاتا وت میرب ! مزیزع سرتن : متفگ ومدرک زان ار کرتخد یاهوم

! یباوخب لا مشپ
یشوهاب رتخد ، درک مهاگن انله ، دوب میگچب کچوک دیفس کسورع لا مشپ

ار شرس مارا . دروا یمن تسد هب یتمینغ نینچمه رگید تسنادیم ، دوب
. دش هریخ نارهم هب سرتاب وداد ناکت

. متفر باال اه هلپ زا نارهم اب فرح نودب
، دوبن یتخس راک شندناباوخ و انله اب ندرک یزاب

شتسدرد ار لا مشپ یاه شوگ ، درب شباوخ دوز شسرت و هیرگ رطاخب



. دوب هتفرگ
دنچ طقف درک بوخ ار ملا ح هیناث دنچ شموصعم ی هفایق یاشامت

. میاجک دروا مدای هب هرابود نارهم راد شخ یادص نوچ ، هیناث
؟ درب شباوخ : تفگ و دوب هداتسیا رد بوچراهچ یوت نارهم

ĤĤĤĤĤĤĤ
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. متفر نوریب قاتا زا و مدز شا هنیس هب یتشم
قاتا دراو ، دوب زاب شقاتا رد ، متفر نییاپ اه هلپ زا . دما یم   ملا بند

. مدز ار دیلک و مدش
تخت رانک زیم یور . دوب هداتفا شزوس هب متروص مامت مشخ تدش زا

.. همین ناویل کی و دوب رپ ابیرقت   گرزب یرطب کی
مهدیاش ، دوبن ینابصع نم زا رتمک ، دوب شدوخ . متشگرب ، دما اپ یادص

! تسم
دنچ نیا سپ : متفگ و مدرک شهاگن مشخ اب تسب شرس تشپ ار رد

! یدرکیم وطلغ نیا یتشاد ! یدوب هدرک نصحت تقاتا وت زور
! دنبب وتنهد : تفگ ودیدنخ

ترتخد تروص یوت وتیلکلا سفن   هک وت ای مدنبب نم : دیزرلیم میادص
و ینیشب هک ینیبب یاوخیمن وترتخد ، یشکیمن تلا جخ ! یزیریم

. دوب هدما دورف متروص یوت هک دوب یمکحم یلیس ! دنام مامتان مفرح
حاال و ؟ زور ؟۱۰ تشذگیم نیمسای تروص یوت   ومع یلیس زا زور دنچ

؟ یلیس نیا
اب ! دوبن یداع شلا ح . دوب هدرک رتشیب ار متراسج یلیس مدرک شهاگن

نیمز یور ار یا هشیش یرطب و متشگرب زیم تمس هب تینابصع
. مدیبوک

مدوخ ساو بش هی منوتیمن ؟ ینکیم یطلغ هچ : درک هلمح متمس هب
! مشاب شوخ

اهر ار مدوخ مدرکیم ال قت نم و دوب هتفرگ شیاهوزاب یوت ار میوزاب
. دوب دایز شیاه تسد راشف . منک



یچ مروخیم یچ یگیم یایم حاال یشکیم ومنز لوا : تفگ هدنخ اب
... ی هرتخد ؟ ینکیم هیرگ نم ی هچب هک هچوت هب ! مروخیمن

. دنک مامت ار شا هلمج مدوب رظتنم ، مدرکن ال قت رگید ! مدرک شهاگن
. درک اهر ار میاه تسد ودنادرگرب ار شرس

. دنتساوخیم هک دنتساوخیم ندیراب هار میاه کشا مداتسیا میاج یوت
. دنرابب اجنیا دوبن رارق

. مشاب اهنت رازب ! تسین بوخ ملا ح نم ! ایور نوریب ورب : تفگ مارا
هدنک اج زا مبلق . دندوب درد زا رپ   شزمرق یاه مشچ ، مدرک شهاگن

. دش
طسو ینزب دنگ هک ینومب اهنت : تفرگ نم زا ار شهاگن . متفر رتولج

! هتندرگب نوا تیلوئسم ؟ نارهم یراد رتخد هی وت ! تیگدنز
هب یدیمهفیم هگا ! یمهفیم هچ نمرتخد یگدنز زا وت : درک مهاگن دنت

! یتفگیم یتنعل نم
بوخ شلا ح . متسشن شیور هبور مه نم . تسشن نیمز یور و دش مخ

و دوب تب صال زا رپ هشیمه نارهم یادص . دوب شیگدنامرد تیاهن ، دوبن
. دوب هتسکش تیامح هوک نا حاال

ممهفیم ! وردام وردپ گرم ! ورانله لا ح ممهفیم نم : متفگ ضغب اب
یتقو منودیم نم ! هنک تلغب یکی نوا یرظتنم ردقچ هریم یکی یتقو
درک مهاگن . دایم یچ انله رس یرطب هب یبسچیم و قاتا نیا وت یایم

! دوب موهفمان شهاگن
. مدوب شقاتا رد تشپ هک نم و شیاه صرق و مداتفا مردام دای
ولت ولت ، تفر قاتا رد تمس هب دش دنلب مارا .  مدرمیم نم بشما

. دروخیم
؟ یریم اجک ، منک تکمک رازب : متفر شتمس هب و مداتسیا

وت هثم ! هشاب وت شیپ ماوخیمن شرایب ! مرتخد شیپ : تفگ ودیدنخ
! هشاب

! یتسم االن وت یباوخب دیاب . مدیشک ار شیوزاب
ورب ! متسین هن متسم هن !االن   یتشاذن وت ! متسین : تفگ هناتخسرس

! رایب ومرتخد وشمگ
! دب یا هظحلو ، دوب بوخ یا هظحل . دزیم فرح تینابصع اب



وت قشع وت تبحم وت ! ینکیم یور هدایز یچ همه وت : متفگ هنازابجل
! یچ همه وت لکلا

. مدرک شهاگن نم و درک مهاگن : رد تمس هب داد مله راب نیا
شتسد . دوب هریخ راکهانگ کی هب راگنا ! دندوب یدب روج شیاه مشچ

. تشاذگ میولگ یورار
هک یلا حشوخ وت :  دش قیقد متروص یور ! منکن نامگ ؟ مدوب هدیسرت

؟ هدرم
و دیدنخ . مدنادرگرب ار متروص هاگادوخان . تسشن متروص یور   شسفن

؟ ینزیمن غیج ارچ : داد راشف رتشیب ار شتسد
هشیمه یارب راب هی هکنیا ساو : مدوب هدرک قرع و دوب دنک مسفن

. ینک یلا خ وتاه هدقع
. دشرت هناخاتسگ و رت دنلب شا هدنخ

. مدیشک یقیمع سفن . تشادرب میولگ یور زا ار شتسد
هک ار رد . منک هچ هناوید درم نیااب متسنادیمن . تفر رد تمس هب

! تشگرب متمس هب . مدیسرت یمک تسب
̿ĤĤĤĤĤĤĤ
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؟ یتسب ورد ارچ : مدرک شهاگن بجعتم . تسب هکار رد

؟ یدیسرت : تفگ ودز دنخبل
؟ مسرتب تزا دیاب یچ یارب ! قمحا : متفگ و مدز یدنخزوپ

. دز باال ار یتختور و تفر تخت تمس هب نم هب نداد باوج نودب
هب یتنعل سرت . مدوب هداتسیا میاج رس . مدرکیم هاگن شتاکرح هب تقداب

یزیچ زا هک ییاه تقو مداتفا نامیاه یگچب دای .  دوب هداتفا مناج
یومع رسپ ، مدرکیم رکف مردپ زا دعب هکیسک نیلوا هب ، مدیسرتیم

. دوب منوگمدنگ
! هرذگیم شوخ : تفگ و دروا رد یرطب ود ودروا باال ار شرس

. دوب هتفرگ شتسد ار هشیش دنخبلا ب روطنامه ، مدرک شهاگن متفر ولج
؟ یتسب ارچ ورد : متفگ یبصع



! ننک ادیپ وت شیپ ومدسج هگا : دش رت گنررپ شا هدنخ
. نک مومت وتیزاب هرخسم هکرتیم هراد مرس نارهم : متسشن تخت یور

. تفرگ باال و ، درک زاب ار یرطب رد
ناکت ار شا هناش تسداب . تشادن یشکدوخ دصق زونه ، دروخ یمک

! ماوت اب : مداد
! هنوزوسیم ومدعم بصم ال : تفگ توافت یب ، دینشن ار میادص راگنا

ونم هشرادیب ، هدیسرت راب هی رتخد نوا ، نکاو ورد : متفگ رتدنلب رابنیا
! هسرتیم زاب هنیبن

تمرگ یتنعل ! هیلا ع ال صا : تفگ ودناخرچ ار یرطب نم هب توافت یب
! هنکیم

. مدز شا هناش هب رت مکحم رابنیا . مدیسریم راجفنا زرم هب متشاد
، متخانشیم ار ومع ، متساوخیمن اما . منزب داد مشکب غیج متسناوتیم

. دشیم لح اجنیمه زیچ همه دیاب
نک سب :  متفگ مدادیم ناکتار شا هناش هک روطنامه

. دیزرلیم میادص
شا یتنعل تداع ، متسنادیم . دروخ یرطب نازا هرابود توافت یب یلو وا

! نکن تهب تنعل : متفگ بل ریز . متسنادیم ار
میوناز تخت یور . دوب شوخ یدایز مهدیاش ، دوبن شوخ شلا ح رگید

کشا . مدرک ورف  میاهوناز نایم ار مرس و ، میاه تسد یوت مدرک عمج ار
. دندرکرپ ار متروص یور اه

! نکن هلا ن هسب : دز میوناز هب تشگنا رساب
. نزن تسد نم هب : متفگ ومدیشک بقع ار میاپ

! یسرتیمن نمزا مدرک کف ؟ هیچ هووا : تفگ ودیدنخ دنلب
! مسرتیمن وت هثم یقمحا زا هک همولعم : متفگ یبصع

، تخود نم هب ار شزمرق یاه مشچ . دیشک باال یمکزا ار شدوخ
. درکیم میبصع شهاگن

! هدب مهب ودیلک : متفگ و مدماین هاتوک یلو
! هدش گنت تارب ملد : تفگ یراد شخ و مارا یادصاب

. نکن متیذا ردقنا ! نک سب : متفگ تنکلا ب و مدرک شهاگن تام
مهاگن . متخیر کشا طقف  ، مدشن دنلب تخت یور زا دما رتولج یمک



. درک
هدروخ ار یرطب فصن ! دوبن ندزاج تقو حاال ، مدرک شهاگن مه نم

. دوب یداعریغ زیچ همه شهاگن . دوبن یداع شلا ح . دوب
نم : تفگ و .  تشاذگ شیناشیپ یور ار شتسد ودیشک زارد تخت یور

! تمدز یتنعل
یتقو تفگیم هنامس : تفگ ودیدنخ . مدرک توکس اما دش رتدنت مکشا
مدش قلخدب ارچ منودیمن . نشیم یکلا یدایز تاینوبرهم ، یروخیم ونیا

.. بشما
بیج یوت دیلک ، مدرک هاگن میور هبور راوید هب و مدرک توکس

. مراد شرب متسناوتیم دوب هدیشک زارد هک حاال ، دوب شراولش
شتارطاخ ترپ شساوح . مدیشک ولج تخت یور یمک ار متسد مارا

: موش مکحم مدوخ یاج یوت هرابود دوش ثعاب شیادص ، دوب
! شیتفرگ مزا یتنعل یوت متشاد شسود

: متفگ ضغب ای تسا سرت زا متسنادیمن رابنیا هک ینازرل یادصاب
! متسنودیمن هک مروخب مسق تشیپ دیاب هگید ردقچ

ودش دنلب شیاج زا . دروخ یناکت تخت هک مدیشک ولج یمک ار متسد
. درک اهر متروص یور ار شسفن .  تسشن مرانک تسرد

و لش شیادص یلگشوخ یلیخ وت : دیدنخ . مدیشکرانک ار  مدوخ یبصع
. دوب راد شک

مکتک شاک . دوب هتشادرب کرت مبلق ، دما یمنوا هب اه یخاتسگ نیا
. مدرک هلمح شتمس هب ، دزیم

ملد . مدیبوک تشم شا هنیس هب منکیم هچ متسنادیمن مه مدوخ
. دیدیمن کشا تدش زا میاه مشچ . میدرمیم نامتفج تساوخیم

مدش هتسخ . دنک ما هناوید هک . تساوخیم ار نیمهراگنا یلو وا
مهب عاضوا نیا زا ملا ح دشن معنام . تفرگن مهار میاه تسد یتح

نازرل یادص نامه و . متشادرب شا هنیس یور زا   ار میاه تسد . دروخیم
ونیا ترهاوخ هب هک یریمب ماوخیم طقف . ماوخیمن مدیلک هگید : متفگ

! یگیم
مه شتوکس زا نم اما ، دوب هدرک توکس .   دوب متروص یور ار شهاگن
تخت رود درکیم . ملا بند مشچ اب مدش دنلب تخت یور زا مدشیم . یبصع



. متفرگ مرس یور ار میاه تسد یبصع . مدیخرچ قاتا و
. دنداتفا هار هب میاه کشا هرابود

. دوب ما هریخ تکرح یب تخت یور اجنامه یلو وا
! نزن لز مهب _:

رهاظ شبل یور یدنخبل مدرک سح یا هظحل . متفگ ار نیا شاخرپاب
. مدرک هاگن شتمس هب دنت . دش

حبص ات دعب ! نک شوماخ وغارچ ! دایم مباوخ : تفگ ودیشک یا هزایمخ
هدب شحف مهب و تدوخ ساو ورب هار

شهاگن ، دوب هدرک توکس . مدز مدق هرابود و ، مدرکن شوماخار غارچ
. مرادرب ار دیلک ات متفر شتمس هب .   دوب هتسب شیاه مشچ ، مدرک

، دوب هتفرگ مکحم ، تفرگ ار مچم تفر شبیج تمس هب متسد هکنیمه
، مدرک شهاگن . تسا نتسکش لا ح رد متسد مدرک سح هک یروج

. مدید شمشچ ی هشوگ ار کشا . دنیبب ار مدرد متساوخیمن
شخ یادص نامهاب ، دما یم نوریب رود یهاچ هت زا ییوگ شیادص

ار متسد . درکن اهر ار مچم یلو . مدرک همزمز ار مفساتم لثم یزیچراد
؟ یدرک منیرفن وت : درکن اهر اما مدیشک

.  مدیشک ار متسد هرابود و مدرک توکس ، تفگیم نایذه تشاد
درک رارکت ار شلا وس

ĤĤĤ
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متسد دهد راشف رگید یمک مدرک سح ، درک رتشیب ار شتسد راشف
. مدرک توکس هنازابجل ، مدماین نییاپ معضوم زا یلو . دنکشیم

هب ار شمشچ . دوب هشیمهزا رتکیدزن شتروص . دش زیخ مین شیاج یوت
! هنوخ نیا وت یدوب مدا نیرت تسرد هشیمه : تفگ و . تخود میاهبل

همه ! هنکیمن هابتشا تقو چیه هک یکی ! نیرت قفوم نیرت مورا ؟ ارچ
رس نوا وت یچ ؟ ارچ یدیسرپ تدوخزا ؟ ایور ارچ . نراد شسود

؟ هئوت ی هدنوماو
ضغب . دش شخپ مندب مامت رد متسد یوت درد مدرک شهاگن موهفمان

. دش عمج متروص هاگادوخان و مدرک
. درکیم دمع هب ار راک نیا ای دوبن شساوح منادیمن



. دوب رایشوه یمک زونهراگنا ، دوب بیجع
یراک روصت زا ، دروا رتولج ار شتروص . دوب ضارتعا کی لثم متوکس

. مدیشک بقع ار متروص یبصع ، دنکب دهاوخیم هک
! هشیمه ! دمویم مشوخ تزا : تفگ راو همزمز یادص نامهاب

مرازا رتشیب هت ورس یب یاه فرح نیا ندینش ، متسب ار میاه مشچ
دادیم

مارتحا هرذ هی نیا هعفد هی رازب ! وگب اج هی وتاه هلمج ی همه _:
. هش بارخ نومنیب

هدش هتسخ یزاب هبرگ شوم زا . مدرک زاب ار میاه مشچ و متفگ ار نیا
. دوب هدش دایز شدرد متسد ، مدوب

دنچ یرطب نا یاج هب راگنا ، دوبدایز شا هلصوح هکنیا لثم یلو وا
. دادیم مرازا هلصوحاب و باوخیب روط نیا هک ، هدروخ هوهق ناجنف

تسود ونم وت ! وشمه ! مگیم وشمه : تفگ و تخادنا متسد هب یهاگن
؟ یتشاد

. دسرب اجنیا هب تساوخیم سپ ، مدرک شهاگن گنگ
، مشاب هتشادن ارچ : متفگ و مدرک شهاگن تباث ، هتشذگ تارطاخ هب

.. نم میدش گرزب مهاب وت و نم
دوب   هداد راشف هک ییاج متسد یور ار شیاه بل ، دش عطق مفرح

. دش مهاوخن قباس یایور بشما زا دعب ، مدروخیم مسق ، دوب هتشاذگ
زا هجنکش اب دنهاوخیم هک دوب ییاه مدا هیبش رتشیب ، دوبن تسم وا

. دنریگب فارتعا وت
و   درک مهاگن هرابود و دروا باال ار شرس . دوب هدش دنلب   مبلق نابرض

؟ وهابور مسق ای منک رواب و سورخ مد : تفگ
باال ار دوب هدرک اهر هرخ بال هک ار متسد ، دوب هدش کشخ مناهد

. دنتفریم ورف یتخس هب هدماین میولگ وت یاه فرح . مدروا
مترکف یتح ، تدنخبل ، ترهچ ! یتردام هثم : تفگ ودرک مهاگن تیدجاب

! هنکیم دوبان ومدا
تینابصع یارب نکمم یاج نیرت تسرد نم و ، دوب بیجع شلا ح

. مدوب هدرک توکس
! ایور ، دوب نیمه شمه ی همه : تفگ دنخبل اب درک مهاگن هرابود



فارتعا نیا زا شوخرس حاال و هتفرگ ار شفارتعا هک دوب یسک لثم
. دباوخب تحار لا یخ اب ایند رخا ات دناوتیم

یور سین مبیج یوتدیلک : تفگ ودرک بترم تخت یور ار شتشلا ب
! هرد

هک ، متفر رد تمس هب !  یفرح چیه یب . مدش دنلب تخت یور زا
.. تناماماب وت قرف : تفگ

. دوب هتسبار شیاه مشچ ، دنامراک همین شفرح ، مدیخرچ شتمس هب
. دوب هدیشک طسو ار مردام یاپ ارچ ال صا

. مدرک اهر ار مدوخ انله رانک تخت یور
هدیباوخ نکمم لکش نیرت مارا هب و دوب هدرک لغب مکحم ار لا مشپ

. دوب
ین ال وط ی هیرگ هی زا دعب لا مشپ ندرک لغب اب میاه یگچب مه نم

. دروخ متسد چم هب ممشچ هک منک لغب ارانله متساوخ .  مدشیم مارا
یور هک ییامرگ و شیاه بل دای ، دروخ کرت مبلق ، دوب هدش دوبک

همه مشخ و سرت و هانگ ساسحا ، متسشن . مداتفا دوب هتخیر متسد
هب یکیرات رد و مدش دنلب . دوب دایز متسددرد . دوب هداتفا مناج هب شا
رد ار مدنبچم هیلوا یاه کمک ی هبعج زا متفر ییور هبور دمک تمس

توکس ارچ . داتفا شیاه بل هب مدای هرابود . متسب متسد یور و مدروا
هچ مسق ! هابور مسق ای منکرواب ار سورخ مد دیوگب دناوتب ات ، مدرک

. دنک یرکف نینچ نارهم هک مدوب هدرک یراک اجک نم ، دوب
هفایق شوخ . دوب شردپ هیبش ، مدش هریخ انله هب و   متشگرب تخت هب

... نابرهم و
تاباب هثم : متفگ و مدرک شزاون مارا دندوب هدروخ رف هک ار شیاهوم

! شابن
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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هنوگ یور یا هسوب . دوب باوخ نانچمه انله ، متخادنا تخت هب یهاگن



. مدز شدیفس یاه
. مدرک زاب ار رد .و مدرک زادنارب هنیآ رد ار مدوخ هرابود و

. دوب هتسشن ومع نز رانک نمیشن یوت   نیرز ، مدما نییاپ اه هلپ زا
ناهام هک بیجع . متفر یتحار لبم تمس هب و متفگ یمارا ریخب حبص

. دوب هناخ   ور تعاس نا
. دز دنخبلو تسب ار شباتک نم ندیداب

وت شیپ بشید انله ! مزیزع ریخب حبص : تفگ ودش دنلب یلو نیرز
دوبن بوخ شلا ح شاباب بشید هرآ : متفگ و مدرک اهر ار مسفن ؟ دوب

. مدوخ شیپ شمدرب
مقاذم هب هک یراد ناج دنخبل اب دوب هدید ار نم هزاتراگنا هک ومع نز
. رایب هنوبص ایور ساو نیرز ! مزیزع یدرک بوخ : تفگ دماین شوخ

نوجنف هی طقف نم هن : متفگ و مداد هیکت لبم هب ار مرس هف کال
. مرادن لیم ال صا االن ، مروخیم هوهق

و نیشنلد ی هرهچ طوطخ یور ینارگن ودندش زیر نیرز یاه مشچ
. تسشن شدرگ تروص

درد مرس یتفگ هک مبشید ؟ وت یبوخ : تفگ و دما ولج رمک هب تسد
! یدروخن ماش هنکیم

دردرس نومه سین یزیچ ! مشب تنوبرق هرا : متفگ و مدز یعونصمدنخبل
. هدرک مف کال هگید هبشید

زونه ومع نز ، تفر هناخزپشا تمس هب فرح یب و درک مهاگن هریخ
. متسبار میاه مشچ نیمه یارب . درکیم مهاگن دنخبل نامهاب

؟ یدروخ امرس دیاش منک تنیاعم یاوخیم ؟ یبوخ : تفگ مارا ناهام
! تسین یزاین هن : متفگ و مداد ناکت ار مرس هتسب مشچ روطنامه

! هیباوخ مک رطاخب
؟ ناج ایور هدش یچ تتسد  _:

شهاگن ومع نز ، مدرک زاب ار ممشچ . دروا دوخ هب ارم ومع نز یادص
باوخیب بشید دب ال : تفگ ناهام . دش ین ال وط متوکس . دوب مدنبچم هب

! سکوب راکوت یدز وهی   یدوب هادش
.  دیدنخیم ، مدرک شهاگن

. مدرکیم راک سکوب هرا : متفگ مارا



! نکن تیذا وناج ایور : تفگ ودیدنخ ومع نز
بشما ارهاظ ، هدرک نتفر دصق هک مدوب لا حشوخ . دش دنلب شیاجزا و

:   تخادنا نم هب یرهاظ رهم رپ هاگن . دوب بوخ شلا ح بشید الف خرب
! مزیزع تمنیبیم

. دش در نامرانک زا وا و . مدز یوحم یدنخبل
؟ هدش یچ تتسد یتفگن : تفگ و درک مهاگن ناهام

! هنکیم درد بشید زا منودیمن : متفگ و مدروا رت باال ار متسد
! شمنیبب هدب ، درک زارد ار شتسد

؟ یدپوترا ای هینیب و قلح و شوگ تصصخت :  متفگ یبصع
ماشوگ ! هینیب و قلح و شوگ مصصخت نوچ اقیقد : تفگ ودز دنخبل

! هنکیم سح بوخ و غورد یوب ممینیب ! هزیت
. مداد هیکت لبم هب ار مرس هرابود و متفگ بل ریز ییاباب ورب

مشچ اب ار شا هرهچ  ، دش شخپ مشوگ یوت نیرز یاه مدق یادص هک
  شدیفس درگ تروص و لپت یاهاپ و هاتوک دق نااب . مدرک روصت هتسب

یدنخبل رکف نیا زا ، هدرکیم   ییاه یربلد امتح هدوب ناوج یتقو ...
. مدرک زاب مشچ ، تسشن مبل یور

. دنشاب هدز مبل یور لفق راگنا ناهگان هک منک شمیدقت ار مدنخبل هک
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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رپ دبس کی .  دنام هریخ دوب نیرز تسد رد هک یلگ دبس هب مهاگن
! هزات میرم یاه لگزا

نیا ! ایور : تفگ و دما رتولج نیرز هک . مدوب لگدبس تام  ، داتسیا مبلق
. ندروا وت ساو ودبس

: متفگ دیدرت اب . دندوب هدرک خی میاپو تسد . مدشدنلب میاج زا
. تشادن هدنتسرف ؟ شدنتسرف

: تفگ وداد ناکت یرس نیرز . تخیر ورف مناج قامعا رد یزیچ رابنیا
. نک هاگن متدوخ یاوخیم ! دروا کیپ ، دوبن متشگ هک نم هن



دشاب یکانرطخ زیچ هکنیا لثم نم یلو ، تفرگ متمس هب ار دبس
. مدیشک بقعار مدوخ

زمرق نابور نامه دبس نامه اه لگ نامه ، متخانشیم ار لگ هتسد نیا
، دوب مدای .  مدوب ظفح زا ار شا همه دبس تفاب حرط یتح ، دبس رود

مرس یور تبیصم ، دوب هدیسر هار زا لگ هتسد نیا راب ره نوچ
. دوب هدش بارخ

نآ و ، مردام زیم یور . دوب ملا س ۱۶ مدید ار لگ هتسد نیا هک لوا راب
هک یزور نامه . دندوب هتخیما مهرد اه لگ یوب و بیجع رطع یوب

. درک هتکس مردپ
، دوب لا حرس یلیخ ردام هک یزور نامه . دوب مدای بوخ مهار مود راب

. مدوب هدیدن داش ردقنا ار وا لا ح هب ات
. درک یشکدوخ ردام زور نا یادرف تسرد  ، یتنعل یاه لگ

. دوب مردام یارب اه لگ نا راب ود ره ، درک ندیپت هب عورش مبلق
مهاگن نارگن و بجعتم نیرز ، دیزرل متسد . مدوب نم بطاخم حاال

مایم . مقاتا یوت شرازب : متفگ منک عمجار شلا یخ هکنیا یارب .  درک
! شمنیبیم

االغ رب راوس یقشاع زا سانشان یلگ هتسد : تفگ و دز یتوس ناهام
دیفس

نارگن شیاه هدنخ هب هجوت یب نم . دیدنخ . مدرک شهاگن پچ پچ
. مدوب نیبدب یدایز دیاش ، دتفیب یدب قافتا دوب رارق دنکن ، مدوب
وردپ گرم هب یتح ای مه هب یطابترا چیه دیاش لگ هتسد ۳ نیا

. متشاد هروشلد اما . دنتشادن مردام
. مریگب سنا اژ ای ینوسریم ونم : متفگ ناهام هبور
! مدروا باال ار متسد چم هک ، درک مهاگن لا وسرپ

شآ وش هداما ورب هشاب ! دوبن مدای وتتسد ناها : تفگ ودز یدنخبل
! هگید یمومع کشک

. متفر اه هلپ تمس هب و مدز یدنخبل
تقداب ار لگ دبس تشاد و ، دوب هدش مخ   هک مدید رود زا ار نیرز

یسک هچ ، تفرگ ارف ار مدوجو مامت یدب سح . دادیم رارق مزیم یور
. دوب هتخادنا هار ار یزاب نیا



، مدرکیم زکرمتم ار منهذ دیاب ، مدوب هدرک توکس ناهام نیشام یوت
. دوب هتفشا منهذ ، دیفس میرم یاه لگ ، ردام هب عجار نارهم یاه فرح

. دروا دوخ هب ارم نیشام دیدش زمرت هک
باوخ زا هکیسک لثم . دوب هتفرگ شا هرهچ ، متخادنا ناهام هب یهاگن

؟ وهیدش یچ : متفگ ، دشاب هدیرپ
ور هنووید نیشام نوا   یدیدن ایتورپه وت مهوت : تفگ یبصع ناهام

! نومهب هنزب دوب کیدزن
رگا یتح ... فداصت ، گرم ، میرم لگ ، تسشن میاه مشچ رد سرت
مدا . مهد ناشطبر مه هب متشاد قح نم ، دنتشادن مه هب مه یطبر

. دنازرلیم ار ملد لگ دبس نیا اما ، مدوبن هفارخ
؟ هدش یزیچ ؟ یبوخ : تفگ وداد ناکت ممشچ یولج ار شتسد ناهام

و مدرک رت مکحم ار یلدنص هب   ما هیکت و مدرشف مه هب ار میاه بل
! هتخیر مهب مباصعا ! یچیه هن : متفگ

! یشیم هزماب یگیم غورد یتقو _:
. تخود نم هب ار شهاگن و تفگ ار نیا

؟ ینک تکرح یاوخیمن : متفگ هف کال
! نوتمدید نم _:

. مدرک شهاگن و متشگرب بجعتم
مدموا ! مدوب اباب شیپ نم ! نارهم قاتا یوت یتفر مدید بشید : داد همادا

؟ هدش یچ . مدید ورامش نوریب
شراج مهاوخب هک دوبن یزیچ بشید حاضتفا ، متشاد مک ار نیمه

.  منزب
. دشیم یضار غورد هب منکن رکف ، دوب ما هریخ روطنامه ناهام

! هشجیتن : متفگ و مدرک هراشا متسد یور دنبچم هب   نیمه یارب
تشپ هابتشا ! هرسپ نیا سنووید : تفگ و تفرگ مشخزا یدر شهاگن

! هابتشا
! هگید نک تکرح : متفگ ومدیشک یها

^ ... نیا منیبب رازب ! نکاو وتدنبچم : تفگ ، نم فرح هب هجوت نودب
! وتتسد منیبب نک زاب !^ دروخ ار شفرح

. مدیشک ار متسد اه هتفرگ قرب لثم ، دروا متسد تمس هب ار شتسد



، ادخ وروت : متفگ و مدرک هاگن شیاه مشچ هب هتسخ یاه مشچ اب
! هن زورما

تسم درم کیاب ار بشید هک ینم یارب . دوب بیجع شیارب مشنکاو
. دوبن بیجع یلیخ ! هن متشاد راک ورس

یچ بشید : تفگ ینازرل یادص اب ودندش گنت شیاه مشچ کمدرم
. درک تتیذا ؟ دش

. دوب تسم : متفگ یدننام هلا ن یادص اب
! ایور   هدرک تراکیچ : تفگ مشخاب ناهام

هک متفگیم . دوب یلیس زا رتدب شیاه فرح هک متفگیم ؟ متفگیمدیاب
! هتفرگ فارتعا نم زا

! هدرک شدوبان هنامس گرم ! مینک کمک شهب دیاب : متفگ مارا
تتیذا هگا ادخب ! هقمحا : تفگ و داد ورب ور هب ار شهاگن ناهام

یگن مهب و هشاب هدرک
یدنخیم ارچ : تفگودرک مهاگن بجعتم ، مدز یدنخبل و مدرک شهاگن

یشیم یروجنیا یتقو هک تایزاب ردارب رطاخب شلوا : متفگ و مدیدنخ
رطاخب دیاش نوا ! یسانشیمن ونارهم هکنیا رطاخب   مود . دایمن تهب ال صا

! هنزیمن بیسا نم هب یلو هشاب تحاران هنامس گرم
مهاگن قیقد اه هلپ یور زورید لثم درک مهاگن بیجع دنخبل یاجب

تهب هیقب زا رت رود یلیخ دیاش نم ایند نیا یوت : تفگ ودرک
. ماوت هب همهزا رتکیدزن اما مداتسیا

هک مدرک تشادرب یتیامح نیمه ار شینعم اما ، مدیمهفن ار شا هلمج
. دشیم ملا ح لماش . متشادن ار شراظتنا هک ییاه تقو

 
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ  
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یولج . دوب رت هاتوک مردپ زا یمک شدق . مدوب هتسشن شیور هبور

هب شا هرهچ قیمع تیباذج زونه یلو ، دندوب هدش دیفس شیاهوم
راگنا ، دوب شا هشیمه تداع . درکیم هاگن میاه مشچ هب . دما یم مشچ



. دنک کح تنهذ یوت هار نیرت عیرس زا ار شیاه فرح تساوخیم
ریغ مهاب هتقو یلیخ : تفگو تشادرب زیم یور زا ار شا هوهق ناجنف

. میدزن فرح راکزا
.. زورید ی هسلج نوا ندایز یلیخ اراک ازور نیا : متفگ و مدز یدنخبل

شلو ور هسلج : تفگ و تشاذگ زیم یور هرابود ار ناجنف نمهب ومع
! هتفگ مهب ییازیچ هی رفن هی نوچ یایب متساوخ نم ! مرتخد نک

. دوب هتفگ بش نا تاقافتا دروم رد یزیچ ناهام دیاش ، مدروخ اج
روج و عمج ار مدوخ ، مدوب هدرک مگ ار میاپ و تسد یمک هکنیااب

. مدش شفرح ی همادا رظتنم و ، مدرک
. دوباجنیا زورید نیمسای : درک لا بقتسا توکس نیا زا مه وا

. متشادن اوعد و گنج ی هلصوح ال صا ، تفر باال یمک مبلق نابرض
! یتسین قفاوم مهوت ! بوخ و ! هرب هنوخ نیا زا داوخیم هک تفگ _:

و ، دوب هشیمهزا رت مارا شا هرهچ . مداد ناکت شفرح دییاترد ار مرس
همادا تسا رارق هن ای تسا نافوط زا لبق شمارا نیا متسنادیمن نم

. دشاب راد
ودش هریخ ناجنف لخاد هب اهنت اما راب نیا تشادرب ار شناجنف زاب

! هش لقتسم و هرب میرازب هرتهب منک کف ! ناج ایور : تفگ
. مدرک شهاگن بجعتم

کف نم شتسار ، شاراتفر ی همه و شزور نوا راتفر : داد همادا ومع
. مینک شکمک دیاب ام ! هنکیم رتدب وشلا ح هراد ام تفلا خم منکیم

ما هدش سبح سفن هاگادوخان ، تشاد یبوخ سح میارب شینابرهم نیا
. نیشاب فلا خم امش مدرکیم کف نم : متفگ و مداد نوریب ار

نم ؟ مرتخد ارچ : تفگ و دز ار شردان یاهدنخبل نامهزا نمهب ومع
یگدنز یازیچ نیرتزیزع اتود امش ! منومیشپ مه یلیس نوا زا یتح

. دینم
هرهچ هشیمه ، مدوب هدید رتمک ار شتبحم . دش گنررپ مبل یور دنخبل

! یروتسد شنحل و ، دوب یدج شا
. دوب هدما نییاپ شعضوم زا عیرس ردقنا ومع هک دوب بیجع

زا _: . دنک مرگ هداوناخ هب ار نیمسای لد تسناوتیم راک نیا دیاش
؟ نیدز فرح مهاب ؟ ربخ هچ نارهم



! متفرورف لبم یوت هرابود و . دش عمج مبل یور دنخبل
تسود ومه یلیخانوا   هیعیبط ! هتخیر مهب طقف ! هن هک ینانچنا فرح _:

. نتشاد
نوا : تفگ یدرس نحل اب . دوب هدش درس و یدج هرابود ومع

یتح دوبن رسدرد زج یچیه رتخد نوا ! شنتفر زا منیا شندموازا
! شنتفر

هنامس زا تقو چیه . دوب هدش زمرق شتروص یمک ، دیشک یقیمع سفن
مک مک اما دما یمن مشوخ هنامس زا لیاوا مه نم . دما یمن ششوخ

نیرفآ نارهم باختنا هب راب نیلوا یارب هک دوب تقو نا و شمتخانش
. متفگ

. میوگب شیاه یبوخ زا هک متشاد ار شناج ، دوب هدنز هنامس رگا دیاش
فرح : تفگ و درک مهاگن هریخ هرابود ومع . مدرک توکس حاال یلو

، هیمیمص همهزا رتشیب وت اب نوچ مدرک کف ، دایمن متکرش    ، هنزیمن
. هشاب هدز یفرح

 .. طقف هتفگن یزیچ نم هب هن : _ 
جارخا   ور شیشنم ، تکرش یوت طقف : متفگ مارآ . دوب نم هب شهاگن  

! هدرک
؟ شیشنم : تفگ رکفتم ومع

! ههاتوک دق رتخد نومه یدمرس مناخ ! هرا _:
لبق دیاش :   تشگیم مسا نیا لا بند شنهذ   رد راگنا ، درک توکس یمک  

! هدرک شجارخا اهارجام نیا
شجارخا هتفگ و تکرش هدز گنز شیپ زور ۳ تسرد ! هن : متفگ مارا

. مدرک بجعت یلیخ   منم ! ننک
؟ یدزن فرح شاهاب دروم نیا رد _:

ور هبور تارج یتح بش نآ زا دعب نارهم و   نم ، تشادن ربخ ومع
. میرادن ار   مهاب ندش

! هدشن تصرف ینعی ! هن : متفگ مارا
. ما هدروخن تسد ناجنف هب مدز لز مه نم و . درک توکس ومع

تیاکش هنوتیم ؟ ینیزگراک هتفر هرتخد : تفگ و تسکشار توکس هرخ بال
! هنک



زا یکی زا ! هتفرگن مشیوست کچ یتح تفگیم یرادباسح لوئسم ! هن : _
. تسین مهم شارب و هرادن تیاکش دصق هتفگ هک مدینش ادنمراک

. درکیم هاگن ور هبور هب هنارکفتم نانچمه ومع
یشنم نا زا   یدمرس . مدش بجعتم مدینش ار ربخ نیا یتقو مه نم

، دوب وا هب نارهم دامتعا درکیم شرتبیجع هک یزیچ و ، دوب قیقد یاه
ار یدمرس نارهم ، میتفرگیم اهدنمراک دروم رد هک یتاسلج رد هشیمه

. دادیم رارق اه شاداپ لوا تسیل
انله اب تقو دنچ ماوخیم ! هرذگیم یچ نارهم رس وت سین مولعم _: 

. نشرود اضف نیا زا مکی هک اجره یبد هیکرت سیراپ ! رفس شمتسرفب
نارهم متسنادیمن هکنیا طرش هب اما ، دوب یبوخ داهنشیپ ومع داهنشیپ

، دشاب هعجاف انله یارب تسناوتیم نیا و ! هدرک عورش ار لکلا هرابود
دناوتیم ردقچ متسنادیمن اما ، دراد تسود هناقشاع ارانله متسناد یم
. تشاد مرب سرت نیمه یارب ، دشاب لوئسم شرتخد هب تبسن

؟ یچ وت : تفگ و درک مهاگن ومع
؟ یچ نم : متفگ و مدیشک یتسد متک ی هبل هب

مهوت !  هروج وت اب یلیخ انله ! ورب نوشاهاب مهوت مرظنب : تفگ ومع
رفس یتفرن هک هغولش دقنا ترس هتقو یلیخ هک

زا رتهب یک " : تخادنا نیمسای یاه فرح دای ارم ، ومع داهنشیپ
" شزورف موناخایور

عمج ار مدوخ دیاب   ومع داهنشیپ حاال و ، ومع نز تلع یب یاهدنخبل
نم ! ناج ومع هن : متفگ و متخود ومع هب ار مهاگن ، مدرکیم روج و

. نشاب مهاب نیرازب مهانوا ، مراد ومدوخ یاه همانرب
رارصا ! مزیزع هشاب : تفگ و دناخرچ متروص یوت ار شمشچ ومع

. منکیمن
ĤĤĤ
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زا مه نیمسای . دوشیم هدرم ژ پدوز اما ، دراد یبیجع رطع میرم لگ

تسود . دوب هدش هریخ اه لگ نیا هب زیر کی ، دوب هدما هک حبص
، مشاب رفنتم میرم زا هکنیا هن ، دوش لگ دبس نا کیدزن یسک متشادن

، دبس نا و لگ نامدیچ نا یلو . مدوب میرم یوب قشاع نم اقافتا



نامتراپا هی : تفگ و تشادرب لگ زا ار شهاگن   هرخ بال . درکیم متیذا
باوخ قاتاات ود ! هجرب هی یوت ، تسین رود دایز ماجنیا زا مدرک ادیپ
. هراد یلا حاب ی هرظنم   یلیخ شضوع تس باال شراجا مکی ، هراد

و متخادنا دوب ادیپ هدرپ ی هتفر رانک ی هشوگ زا هک غاب هب یهاگن
. مدیشک یفوپ

حاال : تفگ ودیخرچ متمس هب نیمسای . مدش هریخ مپاتبل هب هرابود و
. تسا هباوخود شضوع رت یلومعم یاج هی ای هراجا ور میرازب مکی

هباوخود : متفگ مدناوخیم ار اهداد رارق زا یکی   متشاد هک روطنامه
ی هباوخ کی ، کیدزن مه هکیش مه نوبایخ هت جرب نیمه ؟ یچ یارب

! یرفن هی هک مهوت هراد کیش یلیخ
و هدش ضوع ترظن وت دیاش بوخ : مدرک سح ار شهاگن ینیگنس

! یایب یتساوخ
همان ارچ یدمرس ها : مدش هریخ مپاتبل هب نیمسای فرح هب هجوت یب

! هداتسرفن مساو ونیا ی
میارب نارهم رتفد زا دیاب یدمرس هک دوب یا همان زا متینابصع
. داتفا یم بقع نامراک یزور دنچ همان نا نودب ، داتسرفیم

! هدش جارخا هک نوا ؟ نارهم یشنم یدمرس : تفگ بجعتم نیمسای
تخانشیم اجکزا ار یدمرس نیمسای ، مدرک شهاگن و مدروا باال ار مرس

. دوب هدیمهفار شجارخا هیضق اجک زا ال صا ،
! هدش جارخا ای هدوب نارهم یشنم ینودیم اجک زا وت : متفگ دیدرت اب

دشاب هدش نشور یا هقرج شنهذ یوت هک راگنا دعب و درک توکس
! یتفگ تدوخ : تفگ

زج سکچیه هب ویدمرس هیضق نم هن : متفگ و مدز هرگ ار میاهوربا
! مدیمهفرید ممدوخ ال صا ، متفگن ومع

نارهم زا دب ال ووا : تفگ و تشگرب اه لگ تمس هب هرابود نیمسای
یروضح ریغ یروضح و نفلت اب بشات حبصزا دقنا اهامش واال ، مدینش

! هونشیم مدا ! نینزیم فرح راک دروم رد
نوا یتنعل ! هدرک شجارخا ، دوبن مدای ال صا ! هشاب : متفگ مخا نامهاب

! هدرک جارخا ارچ ور هراچیب رتخد
! هدموین شراک هب هگید دب ال : تفگ نیمسای



! هدموین شراک هب یچ ینعی : دیچیپ مهرد رتشیب میوربا
: تفگ و دیشک میرم ی هدرم پژ یاه گربلگ یور یتسد رابنیا یلو وا

. مراد سود وشوب یلیخ رخب   میرم هشیمه
. مداد هیکت میلدنص هب ار مرس و مدیشک یقیمع سفن

! دوب میرم لگ قشاع نامام : تفگ و تشگرب متروص تمس هب
؟ نامام : متفگ تنکل اب

؟ یتسنودیمن وت ! هرا : تفگ وداد ناکت ار شرس نیمسای
. متسنادیمن ردام زا اهزیچ یلیخ ، مدوب رتگرزب نیمسای زا هکنیااب نم

مدینش ار میشوگ شزرل یادص هک ، مدوب اوه و لا ح نیمه یوت
هئوت هیشوگ : دیسرپ یلا وس نیمسای

" داهرف " : متخادنا زیم یور هب یهاگن
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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! موناخ ایور ! سالم : مدینش ار ینز فیرظ یادص ، متشادرب ار نفلت
. تشاد یبیجع شمارا شیادص

. متسه مدوخ ! هلب : متفگ و مدز دنخبل هاگادوخان
رسمه متسه امسا نم : تفگ هدرمش و مارا یلبق تفاطل نامهاب ادص

. داهرف
؟ یبوخ . مزیزع متقوشوخ ؟ اعقاو _:

! روطنیمه منم : تفگ بدا زا یجوم اب اما رتدنلب یمک راب نیاامسا
؟ هروطچ نوتلا ح امش مبوخ

. مبوخ منم نونمم : متفگ و مدیخرچ یلدنص یور
مامت نم ی هلمج دوش نئمطم تساوخیم هکنیا  لثم ، درک توکس یمک

. دوب باذج میارب شبدا . دیاین مفرح نایم ات هدش
! ندوب هتشاذگ هرارق نوتاهاب ادرف یارب داهرف اقا ! موناخ ایور _:

. تسه هک نوترطاخ
. دوب هدش مشومارف ابیرقت ، دوب هبنش هس ادرف



! هلب : متفگ تنکلا ب
مدوخ اصخش متساوخ : تفگ شنابرهم یادص نامهاب هرابود امسا  

! ینومهم نوا یارب ، منک توعد نوتزا
. مایم امتح نم ، بوخ ردقچ ! هتبلا _:

. نراد راک نوتاهاب داهرف اقا مریگیمن ور نوتتقو نم ! منونمم _:
و دشن ضوع منحل یلو . مدش بجعتم اقا تفگیم داهرف هب هکنیا زا

تتوعد زا : متفگ دسرب شوگ هب شتبحم مدرکیم یعس هک ییادصاب
! منونمم یلیخ

داهرف یاورپ یب ی هدنخ یادص ناهگان ، مدرک یظفاحادخ هک امسااب
اموناخ موناخ ! سالم : تفگ نادنخ . دیچیپ نفلت یوت

اه هکوک تفیک رکشورادخ سالم : متفگ و شیداش زا تفرگ ما هدنخ
زا رفن هی هرخ بال یچ سپ ، هرا : تفگ و تفرگ باال شا هدنخ

. تسشنام موناخ امسا لد هب میدق یاتسود
مهاگن و دوب هتسشن هرجنپ ی هبل نیمسای ، متشگرب پاتبل تمس هب

؟ یلبق یاج نومه ساجک نوتنوخ ! هگید هبوخ : درکیم
! تساج نومه اقیقد هرا _:

! نوتمنیبیم سپ بوخ _:
. متشاذگ زیم یور ار یشوگ . مدرک یظفاحادخ داهرف اب

؟ دوب یک : تفگ و دش دنلب هرجنپ ی هبل زا نیمسای
؟ هتدای ! داهرف : متفگ دنخبل نامهاب

ورود هک تیهاگشناد مه نومه ؟ داهرف : تفگ و درک رکف یمک نیمسای
. دوب رتخد زا رپ شرب

ضوع یلیخ ! هشدوخ هرآ : متسب ار پاتبل یور ی هحفص و مدیدنخ
! یدیم وشپیت دیاب ! هدش

رادلوپ یلیخ شاباب همدای : تفگ و داد باال ار شیوربا هشوگ نیمسای
مدب شزا ردقچ . دشیم روتوم هی راوس ایند راد زا شدوخ یلو دوب

. دمویم
هزات ! هشوپیم دنرب راولش و تک االن :  متفگ و تفرگ تدش ما هدنخ

! هدرک مجاودزا هک بلا ج
زج اه عقوم نوا ! وگن ؟ داهرف ؟ نوا : تفگ بجعتم و درک مهاگن



شزا یلو مدوب هچب هکنیااب . تشادن یچیهزارد نوبز هی و هفایق
! کچوک یایور ، تفگیم مهب شمه دمویمن مشوخ

! میدوب مه هیبش یلیخ اه عقوم نوا هخا : متفگ و مدرک شهاگن
؟ یراد رارق شاهاب : تفگ و تفرگ هدینشن ار مفرح نیمسای

ترواب ! شنزو شدوخ اب هرا : متفگ و متشادرب ار مزیم یور راکدوخ
! هشلا س ۱۸ هرتخد هشیم

! هنوشلیماف ! بجع : تفگ و درک مهرد ار شیاه مخا
!! هنوشنوبغاب رتخد ! هن : مدز یجک دنخبل

. دوب لا وس تم عال کی هیبش شا هفایق
ĤĤĤĤĤĤĤ
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حرط شا هبل هک مدیشوپ یدنلب یکشم یوتنام ، مدما نییاپ اه هلپزا
مشچ هک ، مدوب هدرک باختنا یروط مهار مشیارا . تشاد یی طال یاه

هداد شرافس هک ار یلگ هتسد . دنیایب مشچ هب رتشیب   ما یکشم یاه
. متفرگ متسد یوت مدوب

اب   ههجاوم . دندوب هتسشن نمیشن یوت   نارهم و ناهام  ، دوب مینو ۶ تعاس
زا دادیم ناشن هک ، شدعب توکس و بش نا تاقافتا زا دعب نارهم
راودیما ، متفر رد تمس هب مارا . دوب تخس ، تسین نامیشپ شیاهراک

. دنوشن مروضح هجوتم مدوب
ایور فووا : تفگ دنلب یادص اب ناهام . دشن هدروارب مراظتنا نیا یلو  

! یریگیمن لیوحت وناب
یدش ابیز یلیخ : تفگ و درک مهاگن تریحاب ، متشگرب شتمس هب

. مدز دنخبل . مدیدار نیسحت شهاگن یوت
شهاگناب هک مدوب نونمم ردقچ و . دنادرگنرب ار شرس یلو نارهم

. درکن مبذعم
مهاب ماش متساوخیم ؟ نوریب یریم : تفگ ودش دنلب شیاج زا ناهام

! ییاج هی میرب



! هماش ساو مرارق ! هرا : متفگ و مدرک شهاگن
شلا حبشوخ ! هشاب : تفگ یلو مدید شمشچ یوت ار یروخلد در

؟ یک لا ح هب شوخ : متفگ و مدیدنخ
هک یتخبشوخ یاقا نوا : تفگ و تخادنا شرس تشپ هب یهاگن

؟ یراد رارق شاهاب
؟ مشاب هتشاد رارق نز هیاب هشیمن ینعی ؟ هدرم ینکیم کف ارچ _:

! هدرم هی ! چن : تفگ ودیدنخ
. دوب شیشوگ مرگرس ام هب هجوت یب ، متخادنا نارهم هب یهاگن
یاقا نک تسرد وتراکفا : متفگ و مدرک هراشا ناهام رس هب دنخبل اب

رتکد
یتفگن ! مشوخ مفرحنم راکفا اب نم : تفگ و دش رت مرگ شا هدنخ

! هیچ شمسا
! داهرف ههاقا مسا : متفگدنخبلا ب

! داهرف : تفگ مارا
؟ هیچ بوخ ! امسا   مشنز مسا : متفگ و مدیدنخ

مدیم هزاجا سپ بوخ : تفگ و دز یکمشچ ، درک هاگن میاه مشچ هب
لزامدام یرب

... ونوتمسا دایمن مدای :  متفگ و مدروا رد شیارب ار منابز
! دیدنخ

؟ ینک یگدننار ینوتیم ؟ هرتهب تتسد چم _: 
هباج لبم یوت یمک   نارهم ، مدیشک تسد متسد چم هب هاگادوخان  

. درواین باال ار شرس اما دشاج
هگید هقد دنچ مدز گنز سنا اژ ! مرتهب : متفگ و مداد ناکت یرس

! هسریم
! شاب تدوخ بقارم !  هشاب : دز یدنخبل

! امتح : متفگ و مدز دنخبل
مه ال بق ! مدیسر دوز یلیخ نیمه یارب  ، دوبن رود مهدایز داهرف ی هناخ

نامه رگید راب و ، شدلوت نشج یاربرابکی ، مدوب هدما هناخ نیا هب
زور نا یروا دای اب . دندوب هدرک دقع نارهم و هنامس هک یزور
هدنهانپ هناخ نیا هب زور نآ عقاو رد .  تسشن مبل یور یخلتدنخبل



داهرف ردپ ساوح مناوتب مه ، مهد تاجن ار مدوخ مه هک . مدوب هدش
. منک ترپ شا یمیدق یاه نیشام و داهرف تبیغ زا ار

هشوگ گنز . دوب هدرکن یرییغت زونه میور هبور دنلب گنر یا هوهق رد
؟ هیک : تفگ نوفیا تشپ زا ینز و مدرشف ار رد ی

! شزورف ، متسهایور : متفگ مارا
. دشزاب میور هب هک دوب طایح رد یادص ، یدعب یادص

عونرد هک یتشپ غاب سکعرب  ، دوبن گرزب مه نادنچ میور شیپ طایح
. دوب یدرفب رصحنم غاب شدوخ

نیشام رانک طایح ی هشوگ ! متفر میور هب ور نامتخاس   تمس هب  
داهرف ردپ ، مدز یدنخبل  . دوب کراپ یمیدق یوراماک تلر وش کی ؟ داهرف

یرییغت چیه هناخ یمیدق نامتخاس . دوب یمیدق یاه نیشام قشاع
هتفگ داهرف ردپ ، مدوب هدما اجنیا هک زور نا ، تسه مدای .  دوب هدرکن

هدیسر رد یولج   هب ابیرقت ! تسه شگرزب ردپ لا م هناخ نیا هک دوب
مهزاب و ، داتسیا شبوچراهچ یوتداهرف و دش زاب یدورو رد هک مدوب

. مدش هدز تفگش شرییغت همه نیا زا
راولش کی ودوب هدیشوپ هاتوک نیتسا ی هریت یبا ترش یت کی

باذج ار شا هرهچ شتروص یور شیر هت و دوب دنلب شدق ..   یکشم
یاه ترش یت زا رگید ! بوخ ، وجشناد داهرفاب هسیاقم رد . درکیم رت

. دوبن ربخ یندرم رغ ال لکیه نا وداشگ
سابل یارب دوب مولعم هک ، دوب هداتسیا یا هتخپ درم میولج سکعرب

. تسا هدرک رکف یباسح شندیشوپ
، مدیسر رد هب یتقو . دوب هتسشن بوخ شا هدیشک تروص یور دنخبل

. تسشن یم لد هب هک یرطع . دیسر مماشم هب شبوخ رطع هرابود
هگید یدموا شوخ ! سالم : تفگ و تفر رانک رد یولج زا دنخبلا ب

یتشاذگ تنم یباسح
! ییامرفیم یراک بوچ یراد هوا سالم! : متفگ و مدز دنخبل

! ناج امسا : تفگ و تفرگ رد تمس هب ار شتسد داهرف
داهرف رانک زا دوب رت هاتوک نمزا یتناس دنچ شدق هک یناوجرتخد

زبس هب یمک شیاه مشچ گنر و تشاد یرامخ یاه مشچ ، دما ولج
. دنزیم ار مشچ هک ییاهزبس نا زا هن اما دروخیم



بل رژ و دوب هدرک شیارا اهدلب ان لثم ، تشاد یدنت شیارا همه نیااب
هرهچ تفارظ اب شنامشچ تشپ یکشم گنررپ طخ نا اب شا هریت

. دوب راگزاسان شا
میارب شتسد شزرل ، متفرگ ار شتسد درک زارد متمس هب ار شتسد

. دوب بیجع
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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. میدش دراو و مداد امسا تسد هب ار لگ هتسد
رییغت اب رید راگنا هناخ نینکاس ، تشاد ار یلبق هوکش نامه زونه هناخ

گرزب اتبسن ینلا س دراو و میتشذگ یکیراب یورهار زا .  دنتفرگیم وخ
و دوب دیفس و هایس یاه سکع باق زا رپ ییور هبور راوید ! میدش
مارا امسا ! دوب هدش هدیچ اج نا مه یمیدق   یتحار گنر زبس لبم دنچ

! مناخ ایور میرب تمس نیازا دیاب : تفگ و تفرگ ار متسد
. تشاد دنخبل زونه یلو ، دوب برطضم یمک شا هرهچ ، مدرک شهاگن

هدلب شدوخ نیا ! ینک ییامنهار ونیا داوخیمن : تفگ ودما ولج داهرف  
! ههار

یتفگ هک نونمم : متفگ امسا هبور و مدرک یمخا
راب دنچ . دوب امسا هاگن رد یبیجع زیچ ، متفر ییاریذپ تمس هب و

و ، دتسرف یم ششوگ تشپ هب ار شا یکشمدنلب یاهوم   رات هک مدید
. دشکیم یهاتوک قیمع سفن

. دوب نادنخ وداش هشیمه لثم ، تشادن یداع ریغ زیچ یلو داهرف
. میدیسر ییاریذپ هب هرخ بال

ار نایک ورسخ داهرف ردپ اجنیا هک   یزور نا یروا دای زا نم و
یلا ق لبم ییاریذپ یاه لبم مامت . تسشن مبل یور دنخبل . مدرک تاق مال

یاه هسفق نا و درکیم ییامندوخ نامیاپ ریز فابتسد شرف ، دندوب
کچوک ی هنومن زا رپ مهزونه اه هسفق ی هبل ! باتک زا رپ یبوچ

دوبن ینیئزت ال صا هک یمیدق نوفامارگ نا و .  دوب یمیدق یاه نیشام



دهاوخیم هکیسک لثم ، مدرک هاگن قاتا هب هرابود . درکیمراک مهزونه و
. دنک ظفح ار قاتا تایئزج مامت

دوخ هب ارم یا هفرس اب داهرف هک ، مدوب قاتا وحم تدم هچ منادیمن
. دروا

راب هبوخ : تفگ هدنخ اب داهرف . مدرک هاگن ناشتمس هب هدز تلا جخ
! ینیبیم ور اجنیا سین تلوا

. مشیمن هتسخ اجنیا مایب مراب رازه : متفگ ناجیه اب
امسا وداهرف . متسشن لبم یور . منیشنب هک درک فراعت تسد اب داهرف

. دوب هدش تس یا هنایشان روط هب ناشسابل . دنتسشن میور هبور مه
یسلجم یدایز ، داهرف تحار سابل سکعرب ، امسا یا همروس نهاریپ
رد اروا لا س و نس هب یرتخد ، متشادراظتنا . دوب ریگاپ و تسد و

. منیبب یرت نشور یاه سابل
اراه لگ امسا ، داتفا زیم هب مهاگن ! نونمم اه لگ تباب : تفگ داهرف

. دوب هتشاذگ زیم یور
! ساجکردپ ، منکیم شهاوخ : متفگ و مدزدنخبل

شدنخبل مه داهرف . دیشک ششوگ تشپ یاهوم هب یتسد هرابود امسا
. مدرک شهاگن نارگن . دش عمج

 .. ورسخ اقا : متفگ تنکل اب
. دناسرت ارم مه شرکف

بوخ یلو ، دیسرناجنوا هب هناتخبشوخ ! هن : تفگ ودیشک یقیمع سفن
! نشب جلف شت ال ضع هدش ثعاب هتکس

تساوخیم ملد . متسنودیمن ال صا نم ! دب ردقچ : متفگ فسات اب
! نوشمنیبب

اما هباوخ هک االن ! شنرایب مگیم هتبلا : تفگ ودز یخلت دنخبل داهرف
! هداد تسد زا مشملکت تردق یلو ! نییاپ شنرایب مگیم ماش یارب امتح

اب هک یتاف ال تخا الف خرب ، داهرف ردپ ورسخ ، مدرک ضغب هاگادوخ ان
درکیمن یعس نمهب ومع الف خرب وا . دوب یا هبذج رپ درم ، تشاد داهرف

، دزیم فرح هکنیمه . دنزب لز تیاه مشچ یوت شیاه فرح ریثات یارب
. یدرکیم توکس شیاه فرح رخا ات هاگادوخان

ار شیاپ و دوب هدز گنچ ار شسابل نیچرپ نماد داتفا امسا هب ممشچ



، دوب هداتفا شرهوش ردپ یارب هک یقافتا یروا دای ینعی . دادیم ناکت
. درکیم شتیذا ردقنا

، دوب رارق هیقب و داهرف ، دوب قاتا نیمه ردداهرفردپ   ورسخ اب مرادید
عمج یوت و . دنرادرب یساکع یارب ار شردپ یمیدق یاه نیشامزا ات ۳

. دوشور هبور ناخورسخ اب ودنک یراکادف ، دوبن رضاح یسک
دای !  هدروخ ناشنت هب ششکرت هک دنتفگیم یق ال خادب درم زا همه

، دوب هدرک مرو هیرگزا هک ییاه مشچ اب ، مداتفا اهزور نا یایور
و نارهم دقع زا هک مشاب یا هطقن هک متشگیم یتعاس دنچ لا بند

. مشاب رود هنامس
یفرعم داهرف تسود ار مدوخ و اجنیا مدما یم دیاب هشقن قبط

. دربب اراه نیشام دناوتب داهرف ات متخادنا یم هار گنج کی و مدرکیم
. دشن روط نا زیچ چیه یلو

تسود ور ایور یبیجع زرط هب اباب : تفگ توکس نتسکش یارب داهرف
. دوب هدش هزجعم راگنا ال صا . تشاد

ات تفگ مهب ، میدز فرح ردقچ زور نوا : متفگ و مدرک هاگن امسا هب
، دز فرح شانیشام دروم رد ، منومب اجنیا منوتیم داهرف ندموا

شنوخباتک
. مدرک توکس

هدیمهف مزور و لا ح زا  ، دوب هتفگ میارب مه شیمیدق قشع زا یتح
. تسیچ ارجام ، دوب

دنچ حاال شیناشیپ ودوب هتسشن کشخ زونه ، متخادنا امسا هب یهاگن
. تشاد قرع هناد

! دیگب اهامش بوخ : متفگ دنکن ندوب بذعم سح هکنیا یارب
. مدرک هاگن اه نا هب و مداد لبم هب ار ما هیکت

. تخادنا امسا هب یهاگن مخا اب داهرف
فرح بوخ یلیخ امش ! مگب یچ : تفگو درک مخ ار شرس امسا

... ونینزیم
هزاجا وا زا شفرح ی همادا یارب راگنا ! تخادنا داهرف   هب یهاگن

. تساوخیم
! نیلگشوخ میلیخ : تفگدرادن یعنامدرک سح هک دعب



! یراد فطل : متفگ و مدز دنخبل هک دوب هدز نیریش ردقنا ار شفرح
! نزان یلیخ تامشچ ! یرتربلد هک تدوخ اما

زا یکی ایور : تفگ و ، داد ناکت نمرس تشپ یارب یتسد داهرف
نومه ؟ هگید ندوب تومعرسپ اتود نوا اب یلو . دوب هدکشناد یاگنشق

! هشب کیدزن شهب تشاد تارج یک قامچلق اتود
. درکیم مهاگن دیدرتاب هک ، دوب هدرک رواب ار شیاه فرح راگنا امسا
ال صا اال حات نیا ونم یاهومعرسپ ! وشافرح نکنرواب : متفگ و مدیدنخ

! هدیدن
?ĤĤĤ
21_ تراپ #

هراشا و مخا اب یهاگ یاه هاگن ، دوب هدش ضوع یمک داهرف الق خا
فلا خم شدوخ هاگشناد نارود رد . دوب بیجع میارب امسا هب شا
یارب روطچ مدیدیم حاال اما . دوب ندرکراتفر بادا یدابم تخسرس

امسا ، میتفگ یرد ره زا . تفرگیم داریا راکتمدخ زا هنانیب زیر ییاریذپ
مشچ داهرف هب شیاه فرح دیئات یارب عقاوم رتشیب ، دوب فرح مک

! تخودیم
. مدروخیم ، دوب هدرک تسرد امسا هک یا هزمشوخ ینیریش زا متشاد

اج هی مدا همه نوااب یروطچ وگب وت ! ایور بوخ : تفگ داهرف هک
. منودب متشاد تسود هشیمه ! نینکیم یگدنز

! بوخ شتسار : متفگ و متشاذگ باقشب رد ار ینیریش ی هکت
شردام وردپ ی هچب اهنت شدوخ نوا ، دیرخ ور هنوخ نوا مگرزبردپ

! دوب ینتان مردپ ی همع ، غورف همع و دوب
دوز ور شردام وردپ نوچ مگرزبردپ لا حره هب : متفگ و مدرک توکس
هی هک تفرگ میمصت نیمه یارب ، دوب اهنت یلیخ ! دوب هداد تسد زا
لوا ، تشاد هچب ات ۳ شدوخ بوخ ! هشاب هتشاد گرزب ی هداونوخ

یگدنز هنوخ نوا یوت مومع نز ایرثاب و درک جاودزا منمهب ومع
ینعی شدرجم ی هچب اتود و مگرزبردپ و نییاپ ی هقبط انوا ، دندرکیم

باال! ی هقبطرذا همع وماباب
نوا وت نایب مانوا دیاب تفگ مگرزب اباب ، درک جاودزا ماباب یتقو هگید

! هنوخ



! تشادن هنوخ نوتاباب : دیسرپ هن دال هداس امسا
! هشاب هتشاد یک نشاب هتشادن لوپ اشزورف : تفگ و دیدنخ داهرف
یفرح یتقو مگرزبردپ ! ناج امسا : متفگ و   مدرک داهرف ی هناور یمخا

. تشاد شسود یلیخ ممردپ ! هرایب هن شفرح ور تسنوتیمن یسک دزیم
و : تفگ ودناخرچ شتسد یوت و تشادرب زیم یور زا یبیس داهرف

زیم یور لماک ار ینیریش باقشب ؟ تومع نز ؟ دش یضار روطچ تنامام
قشاع اما ، دوبن یضار ال صا مردام ! دندوبن یضار : متفگ و متشاذگ

. درک تداع مک مک بوخ و . دنوم اجنوا شرطاخب و . دوب مردپ
تقو چیه . و دوب رفنتم هناخ نا زا مردام ، دوب نیمه غورد نیرتگرزب

. درکن تداع
؟ یچ نوتگرزباباب گرم دعب : تفگ ودرک مهاگن هریخ امسا

هجوتم هک ! میش ادج میتفرگ میمصت عقوم نوا : متفگ و مدیشک یسفن
هن .. ماباب مسا هب هدز شگرم لبق هدز ور هنوخ لک مگرزب ردپ میدش
هب دوب هداد لا قتنا ونوشمه ... تکرش ماهس دصرد ۷۰ هکلب هنوخ اهنت

ماباب
هدرک زیزع بوخ تاباب سپ : تفگ و تشاذگ شیاجرس ار بیس داهرف

! هدوب
  گرزب ردپ سنودیم   طقف ، تشادن ربخ ماباب : متفگ و مدز یخلت دنخبل

! دوب هتفرگ وشمهس گرم لبق هک ما همع !  هفلا خم ومع یاراک اب
مهاگن گنگ دوب هدرواین رد رس یزیچ نم یاه فرح زا راگنا هک امسا

. درک
! نرب ترامع زا نتساوخیم ومع نز و ومع اتعیبط ! بوخ : مداد همادا

درکیم کف نوچ ومع مان هب دز ور هنوخ لک نوا دش عنام ماباب یلو
. تسین شقح لا وما نیا

؟ نیتفرن هنوخ نوا زا ارچ و : تفگ ودرک اهر ار شسفنداهرف
ار ناشدایرف و داد یادص اهزور  . مداتفا مردپ وردام یاه اوعد دای

... ردام یاه ندروخ صرق دعب و . مدینشیم
و دش ضیرم منامام شدعب ، میتفر لا س کی طقف میتفر : متفگ مارا

! درک تبقارم شزا ومع نز و میتشگرب
... بیجع ردقچ : تفگ داهرف



! مدرشف مه هب ار میاهبل و مدرک توکس
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غاب یور هبور تسرد ییاج ندید هب ارم داهرف و امسا  ، ماش زا لبق
. دندرب یتشپ

نلا س هیبش تسرد یتشپ نلا س !  داهرف دلوت  ، مدوب هدید ار اج نآ ال بق
رودات رود ! غاب یابیز ی هرظنم اب هتبلا و رتکچوک یمک ، دوب یدورو رد

. دندوب هتشاک توت تخرد غاب
هدید ار نا ال بق دما یمن مدای هک مدید ار یزیچ مدش هک نلا س دراو  

بجعتم . دوب نلا س ی هشوگ یمیدق یونتشا دنرگ یونایپ کی ، مشاب
؟ دوب اجنیا ال بق ونایپ نیا : متفگ و مدرک هاگن

هتقو یلیخ : تفگ ودما ولج داهرف ، دنزب یفرح امسا هکنیا زا لبق
! ساهلا س ساجنیا

. مدشن شهجوتم روطچ بیجع هچ : متفگ ددرم
شمه : تفگ و درب ورف شیکشم راولش بیج رد ار شتسد داهرف

. دوب غولش ردقنا اجنیا ، دوب نشج هک مشراب هی یدموا رابود
. مدیشک شیور یتسد ، متفر ونایپ تمس هب

؟ نیدلب ونایپ : تفگ هدز ناجیه امسا
! مکی : متفگو مدز یدرس دنخبل

یلیخ نوتامسارم یوت هک مدینش اه هچب زا یکی زا نم : تفگ داهرف
. ینزیم ونایپ بوخ

متساوخیم ! تفگیم ار مسارم مادک ، متشادرب ونایپ یور زا ار متسد
. هدید ار نم ندز ونایپ یسک هچ مسرپب

نامتمس هب دروا یم دوخ اب ار یرچلیو هکیلا حرد راکتمدخ نز هک
. دروا

مهب یمک شا هرهچ !  دوب نایک ورسخ رچلیو یور درم ، دشیمن مرواب
هداتفا شیاه کلپ زا یکی و دندوب هدش جک شی اه بل . دوب هتخیر



. دوب
. دوب دنیاشوخان عضو نیارد تردق همه نا اب یدرم ندید

و تفرگ ار رچلیو و ، تفر ولج دش شردپ روضح هجوتم هک داهرف
. درک تیاده ولج هب ار نا شوخ

! ورسخ ومع سالم : متفگ و مدش مخ وناز یور و متفر رتولج
! تمنیبیم هرابود ملا حشوخ

. دراد تسود ار ندز ادص روط نیا ، دوب هتفگ شدوخ دما یم مدای
یمک شیاه مشچ مدرک سح طقف دروخن مه یناکت یتح دزن یفرح

. دندیشخرد
گنها نومساو یاوخیمن بوخ : تفگو تخادنا ونایپ هب یهاگن داهرف

؟ ینزب
.. االن شتسار هن : متفگ و مداتسیا

داش گنها هی ! هراد سود ونایپ یلیخ اباب : تفگ و تفر ونایپ تمس هب
! یراد سود تدوخ هک یچره

نیا زا   دوب مولعم ، درکیم هاگن نیسحت اب امسا ، مدرک شردپ هب یهاگن
. دیا یم ششوخ زاس

رارق ونایپ یور هبور ار یکیچوک یلدنص امسا و متفر ونایپ تمس هب
. داد

! هدوب ونایپ ملعم اباب یتسنودیم : تفگ و دروا رتولج ار رچلیو داهرف
. دوب هتفگن ونیا ؟ ونایپ ملعم : تشگرب شردپ   هب مهاگن

؟ کالس یتفر یچ وت ! هئونایپ قشاع نوا یلو ! هتفر شدای دب ال _:
سکره متشاد تسود وزاس نیا یلیخ : متفگ و مدیشک یقیمع سفن

: متفرگدای ییازیچ هی هک دعب ! شرانک متفریم منم تسشن یم شتشپ
! نتفرگ ملعم مارب

ایور ، اه هئوت بش کال بشما نیبب ناخ ورسخ ! بوخ : تفگ داهرف
! هنزب داوخیم هک مهونایپ ساجنیا هک موناخ

دوب هتسشن شحور رد راگنا هک یتوکس مامتاب درم نا یاه مشچ
. دوب لا حشوخ مندوب زا سپ ، تشاد یصاخ ششخرد

کف ، مدلب هک یگنها نیرتداش هب مدرک یعس و ! متسشن ونایپ تشپ
. منک



گنها نامه تمس هب ار شهار منهذ مدرشف هک ار هیو کال نیلوا  
! گرم . تفرگ شیپرد یگشیمه

میاه هناش شزرل . دوب سوباک کی لثم ، دندرک قرع میاه تسد هرابود
. دما یم باال تخس هک یسفن و

! نرایب با وگب امسا : تفگ ودما متمس هب بجعتم داهرف
. دوب دما و تفر رد قلطم یهایس و ناهج نایم ممشچ

؟ یبوخ : تفگ و درک مهاگن داهرف
! هن ، مدوب بوخ

. مراد بارطضا نم ! هن : مدرک همزمز
! وشاپ سین یزاین ال صا ، مدیمهف : تفگ و درک مهاگن هنازوسلد داهرف

ناخ ورسخ ، منزب هداس گنها کی متسناوتن روطچ ، متشاد یدب سح
هک یکچوک لبم یور . مدشن قیقد شیاه مشچ یوت ، درکیم مهاگن
یمارا رکشت ، درک زارد یناویل متمس هب امسا . متسشن دوب رت فرطنا

. متفرگ ار ناویل و مدرک
؟ میراد یچ ماش بوخ : _

. دیوگیم مساوح ندرک ترپ یارب ، متسنادیم تفگ داهرف ار نیا
وت رتخد : متفگ و مدز یدنخبل ، دوب ریظن یب ماش یارب امسا تاکرادت

. مشیم هدنمرش مدوخ یرنه یب زا مراد مک مک نم ! ییونابدک اعقاو
ششوگ   تشپ ار شیاهوم مهزاب ، دوب مهرد یمک شا هرهچ امسا

! نونمم : تفگ و تخادنا
هجوت مزیر تاکن هب یزپشآ زا ریغ شاک : تفگ دنخشین اب داهرف

. درکیم
هب ریگتخس ملعم کی لثم و تشاذگ نیمز ار شقشاق و دز ار شفرح

. دش هریخ امسا
هدروخ نیچ یمک شیناشیپ و . دوب هدش خرس شا هرهچ هراچیب رتخد

. دوب
! هیلا ع زیچ همه ! هگم هدش یچ : متفگ مارا

منک توکس هک تساوخ نم زا شراکنیااب و دروا باال ار شتسد داهرف
امسا هبور تیدج اب تقو نا

و عضاوتم ردقنا ایور هگا ! نتسین پوس بسانم اه فرظ نیا : تفگ



. مدرکیم عمج وحاضتفا نیا روطچ نم ، دوبن یمیمص نوماهاب
هک یدوخیب یاه ساوسو نیا ، دوبن گرزب اهردقنا عوضوم نیا مرظنب

. تشاد یگزات میارب ، تشاد داهرف
بش لوا زا هک ینارگن لک راگنا ، دوب هدرک قرع روجدب هراچیب کرتخد

. دوب هدرک نایامن ار شدوخ حاال  ، تشاد
شضوع مریم االن : تفگ تنکل اب و درک هتسب و زاب ار شیاه مشچ

. منکیم
وتراک نیا : تفگ و ، دیبوک زیم یور و تشادرب هرابود ار قشاق   داهرف

! هدب ماجنا راکتمدخ دیاب ونیا ، سین
! تفرورف یلدنص یوت هراچیب رتخد

و متشادرب ار با ناویل ، مدش دنلب میاج زا ، مدرک شهاگن نارگن
. متفرگ شتمس هب و ، متخیر با شیوت

ناویل ، تشگرب نم تمس هب دعب و !  تخادنا یهاگن داهرف هب برطضم
! نونمم : تفگ و تفرگ ار

! یروخ پوس هی رطاخب ! تسین تسرد تراتفر : متفگ و مدرک مخا
! مفساتم : تفگ امسا هبور ، دوب هدش رت مارا یمک راگنا هک داهرف

. مساسح ازیچ نیا یور نم بوخ منودیمن
مدرک هاگن ورسخ ومع هب و میلدنص هب    متشگرب دروخ ار با هک امسا

ناشن ار یزیچ شمشچ . تشاذگیم شناهد رد رگید یقشاق راتسرپ ،
. دادیمن

یتشادن ال بق ! یراد یا هرخسم تیساسح : متفگ و مدیشک یقیمع سفن
. یدش یروجنیا دئوس وت هنکن !

سح ، تفرگ امسا یدر هبور ار لا متسد و تخادنا باال هناش داهرف
. تسا حلص دیفس مچرپ نامه لا متسد نیا مدرک

نوریب یگتفرگ زا شا هرهچ یمک مهداهرف . تشادرب یلا متسد هک   امسا
. مدنومن اجنوا دایز : تفگ و دما

! ینومب تنامام شیپ یاوخیم مدرک کف : متفگ بجعتم
شدوخ یگدنز اب نوا : تفگ و درک هاگن شردپ هب ودرک یا هفرس کت

! هریگرد
؟ ندرک جاودزا : متفگراو همزمز ، دوب بیجع میارب شباوج



! هن _:
! مداد ناکترس

متفرگ میمصت نم ودوب ۱۱ دودح تعاس . دزن یفرح یسک ماش ی هیقب
تیاهن رد یلو ، دناسرب ارم شدوخ تشاد رارصا داهرف هکنیااب . مورب

. دناسرب ارم شا هدننار هک دش یضار
امسا ودوب هدرب باال ار ورسخ راتسرپ ، مداتسیا هناخ یدورو رد یولج
هدننار ، مدوب رظتنم . دورب شیاه تسد نتسش یارب هک تفرگ هزاجا مه

. دروایب ار نیشام داهرف
؟ یراد هلجع نتفر یارب _:

. دوب یبوخ بش اعقاو مدنوم هتقو یلیخ : متفگ و مدیخرچ شتمس هب
منونمم : تفگ ودش رتکیدزن یمدق ، دوب هدز هرگ مه هب ار شیاه تسد

. یدموا هک
. دوب بوخ یلیخ امسا و وت زا منونمم _:
؟ منک یشهاوخ هی تزا منوتیم : تفگ مارا

؟ شهاوخ : متفگو مداد باال ییوربا ، دوب رکفتم شا هرهچ
وت شتسار ، مدش ضوع نم هک ینودیم تدوخ یلو ! رتشیب هییوررپ _:

! وت زج . دندوبن یدایز روخب دردب مدا میلبق یاتسود
بادا هب نوا ! تسامسا ملکشم : تفگو درک توکس یمک . مدش قیقد
هریگب دای دیاب هک تسه یدایز یازیچ !  هرادن تداع ایگدنز روجنیا
فگ هشیمن ! هنکیمن راتفر ام لثم نوچ : متفگ و مدز یدنخزوپ

وت هک هشاب ینومه نوا یراد سود وت منودیم نم داهرف ! ههابتشا
مشاپ ، یدرک شباختنا هگا ! هراد هدارا شدوخ زا همدا نوا یلو یاوخیم

! اسیاو
شدوخ رطاخب نم ! مینودیم وت و نم ور انیا : تفگ ودرک مهاگن

! نوبغاب رتخد نگب شهب یه ای ! ننک شرخسم هیقب مرادن سود ، مگیم
یدب راک ال صا ینوبغاب ! یشاب شتشپدیابوت ؟ نراکیچ هیقب : متفگ یبصع

! هشکب تلا جخ داوخب شرطاخب هک ! سین
! هریگب دای دیاب امسا هک تسهازیچ یلیخ : تفگ و درک مهاگن داهرف

! هریگبدای هک داوخیم مشدوخ
! بوخ : متفگ و مدرک اج هباج ار مفیک یی طال دنب



یوت ! هراد یعامتجا بارطضا نوا ! یشب یمیمص شاهاب ماوخیم _:
! هنزب فرح هنوتیمن ! هشیم برطضمرفن هس زا رتشیب یاه عمج

؟ سانشناور : متفگ و مدرک شهاگن جک
! هنک ادیپ تسود هی هکنیا مدق نیلوا یلو ! شمدرب _:

. منزیم فرح شاهاب امتح نم ! هتبلا : مدروا نییاپ ار میادص
! ینکیم فطل : تفگ و درک دازا ار شسفن

شمارا یادص نااب ، منزب فرح امسااب ، دما یمن مدب مه مدوخ شتسار
هکنیا . مدرکیم سحار یبیرغ ییاهنت ، دوب هتفر هنامس هک حاال ، ششخب
مرظنب ، مشاب هتشاد امسا لثم یتسود مروجاو روج یاه تسود نیب

. دوب یبوخ رییغت
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بابسا نیمسای ادرف . مدوب هتسشن مزیم تشپ هلصوح یب و هتسخ
. مدشیم اهنت   نم و تشاد یشک

شتارطاخ و هناخ نا زا ندنک لد ، تشاد نیمسای هک یرارصا ی همهاب
. مدوب هدرک شوماخ مهار میشوگ یتح . دوب راوشد میارب

. مدرکیم یطخ طخ ار مزیم یور دیفس ذغاک یور راکدوخ اب
ومع راک قاتا هب تسار کی و دوب هدما شیپ تعاس مین رذآ همع

مدزیم سدح . دوب هتفر اجنا دعب هقیقد دنچ مه ناهام . دوب هتفر
. دادیمن یتسرد باوج میاه لا وس هب هک ناهام ، دشاب راگن عوضوم
نیمه متشاد میمصت نم و . دوب هدرک شوماخ ار شیشوگ هک مهراگن

، مورب اجنا وا اب مدنام رظتنم   همع ندمآ اب هک مورب شندید هب رصع
ار نیمسای نتفر تساوخیمن ملد ، مدنامیم راگن شیپ بش مهدیاش
رد مدیسرت یم دیاش ، دوبن رود مه اهردقنا شا هناخ دنچره . منیبب

. موش تسس شیاهرارصا ربارب
هب و مدش دنلب یلدنص یور زا هرخ بال ، مدرک هاگن ذغاک هب هرابود

. متفر نییاپ تمس



تشاد و دوب شرانک انله ، دوب هتسشن نلا س یوت هشیمه لثم ومع نز
و ، دوب مهرد شا هرهچ . تفابیم ینتفاب مهومع نز ، دیشکیم یشاقن
. دوب روطنیمه ، دوبن بوخ عاضوا تقوره ، تفرگ هدیدان ارم مهزاب
یط لماک ار هناخزپشا ریسم زونه ، متفر هناخزپشآ تمس هب لا یخیب
هب و تشاد تسد رد یتسپ ی هتسب ، مدید ار یلگ هک مدوب هدرکن

! متخادنا باال ییوربا . دما یم نلا س تمس
میرباباب : تفگ هک دما نلا س زا انله یادص . دسرب نم هب هک مدرک ربص

! کراپ
یارب هتسب نیا موناخ : تفگ و تشادرب رت دنلب ار شیاه مدق یلگ

. تسامش
هتسب ، تفرگ میور هبور ار هتسب ، دوب هدیسر ابیرقت

! هتاراشتنا فرط زا : متفگ بل ریز و ، متفرگ ار
. مدرک ضوع رایتخا یب ار مریسم

سح ، متسنادیم هک ومع نز ، متفر اه هلپ تمس هب هرابود و
یک ؟ ناج ایور یبوخ : تفگ مارا ، دراذگب رانک دناوتیمن ار   شیواکجنک

؟ نییاپ یدموا
! نونمم : متفگ و مدروا باال ار مرس

ماگ اه هلپ تمس هب هرابود مزادنایب نارهم هب یهاگن هکنیا نودب
لگزا نوا ؟ هیربخ ؟ یراد هتسب : تفگ هرابود ومع نز هک ، متشادرب

! هتسب زا منیا
مسرب مقاتا هب تساوخیم ملد طقف ال عف اما ، متشادن تسود ار شنحل

.
! هتاراشتنا فرط زا :    منک لر تنک ار متینابصع مدرک یعس

یوت و متفر باال اه هلپ زا انتعا یب نم یلو . دنادرگرب ار شرس نارهم
! هئومع قاتا یوت هک ربخ : متفگ ملد

زا همان کی مدرک زاب ار هتسب و  متسشن تخت ی هبل   مدیسر مقاتا هب
و هدناوخ ار هنامس نامر ، دوب هتفگ هک ، دوب تاراشتنا ریدم   فرط

. تسا هدما ششوخ
زا ریغ تکاپ یوت . دینشیم وا دیاب ار بوخ ربخ نیا . دوب هدنز شاک
تعرس اب ار همانلا س . دوب   یمرچ گنر یا هوهق ی همانلا س کی همان نیا



همان کی هیبش دوبذغاک کی شا هحفص نیلوا ، مدروا نوریب تکاپ زا
. مدرک شزاب ،

... دوب هنامس طخ  
.. ناجایور *)

... دش عورش اجک زا و دش هچ منادیمن
ییاهنت یلو   شمدیدن زگره هک ینز .. وت ردام قاتا رد ندز هسرپ دیاش

. مدرک سمل ار شیاه
رکف نیا ییاج کی زا دوب هچره یلو ! انله مکچوک رتخد دیاش ای
یگنتلدو اه ییاهنت نتشون ، میوگ یم ار متارطاخ نتشون . دش عورش

! شزورف ترامع فقس ریز میاه
هب یمک ! یهدب قح تردام هب یمک نم تارطاخ ندناوخ زا دعب دیاش

ی هصق هیبش نم ی هصق دنچره ! یهدب تصرف نیمسایو تدوخ
.. دیاش یلو تسین تردام

زا دعب هک مدرپس  تتسود یدضتعم مناخ هب ار تارطاخ نیا ناج ایور
رفن نیلوا . یناوخیم هک یشاب یسک نیلوا وت ات دراپسبوت هب مگرم
(* مسانشیم هک یتسه یسک نیرت نئمطم وت ! نارهم زا لبق یتح

. مدز قرو ار رتفد واکجنک . مدرک هاگن همانلا س هب هریخ و تام
، متشاذگ تخت یور ار رتفد . مدینش ار قاتا رد یادص هک

. دوب نارهم
هب یمدق . مدرک هاگن دوب هداتسیا مقاتا رد تشپ هک وا هب توکس رد

. تشادرب لخاد
هزاجا ینیبب یتسیاب دیاب ینزیم رد یتقو : متفگ یدنلب یادصاب هک

! هنای وت یایب ندیم
: تفگ یمارا یادص اب . دوب هتخیر مهب شیاهوم و دوب نییاپ شرس

... نم یتحاران بش نوا رطاخب منودیم
... یریگب هزاجا مدینشن ! یقاتا یوت هک مزونه : متفگ رتدنلب رابنیا

دز یدنخبل ؟ ینکیم جل اه هچب هثم ارچ : تفگ و دروا باال ار شرس
! یتفرگن هزاجا مقاتا وت یدموا بش نوا : داد همادا ار شفرح و 

خیب ییاه فرح زور دنچ نیا راگنا ، مدیرپ اج زا اه هتفرگ قرب لثم
. دوب شتقو حاال و دوب هدنام میولگ



! یتفگ دش بوخ ! بش نوا : متفگ و مداتسیا شیور هبور و مدش دنلب
. مدز لز شیاه مشچ یوت و متفر رتولج

! مفساتم تتسد تباب ، دوبن مساوح   نم : تفگ مارا
فساتم نوا ساو یچ یلیس : متفگ و متخادنا متسد چم هب یهاگن

؟ یتسین فساتم مانوا ؟ یچ تافرح .. متسد چم ساو طقف !  یتسین
. دادن هزاجا مرورغ یلو   هزاجا یب ی هسوب نآ یارب میوگب مدما

 ، مدزن یفرح هگا یدرک کف : متفگ و مدش قیقد شیاه مشچ یوت
! تمدیشخب ینعی

. مدب حیضوت رازب بوخ : تفگ نارهم
ینزب یلیس نم هب یداد هزاجا تدوخ هبوت . مرادن مز ال حیضوت نم _:

! ایور : تفگ وداد نوریب صرح ابار شسفن
چیه و ! نوریب ورب نک فطل شزورف یاقا ! هیک ایور : متفگ هرابود

! یایب نم میرح هب ینوتیم هرابود نکن کف تقو
! هنووید : تفگ بل ریز

! نوریب ورب : مدیرغ
شاب مورا ! شابن زابجل ایور _:

هگا ! ممورا : متفگ و مدرک شهاگن هنیس هب تسد و مداتسیا میاجرس
نوچ یدز ویلیس نوا بش نوا هگا نمض رد ! مشیم رت مورا یربوت
بیسا هب یتح هگید راب هی یاوخب هگا اما . مدش هکوش ! یدز هعفدکی
! هشیم رتدب یلیخ مشنکاو ، شاب نئمطم ینکب مرکف نم هب ندز

هک منودیم منومیشپ ادخب ! مفساتم : تفگ وداد ناکت یرس و درک مهاگن
یدرک توکس ویتشاذگ مارتحا منودیم ، یدادن ومباوج ویدرک فطل

رطاخب و ! هشرادیب متساوخیمن هک دوب انله رطاخب ، دوبن وت رطاخب _:
یدش شزرا یب مارب یدروا باال وتتسد هک یا هظحل نومه هنرگو ! ومع

... هک فیعض هی
. شخببوت ! مقمحا مفیعض نم ! هشاب ! هشاب : تفگ ودما مفرح نایم

تخت یور رتفدو اهذغاک ات متفر تخت تمس هب و مدرک توکس
. منک عمجار

؟ ندرک لوبق ور هنامس باتک : تفگ مارا
. متفر زیم تمس هب و متشادرب اراه ذغاک ورتفد



؟ یریم ! هرا مگب هگا _:
. دوب تکاپ یوت مرتفد نوا : تفگ هتفرگ ییادصاب

؟ روطچ : متفگ درسو متخادنا متسد یوت رتفد هب یهاگن
! سنامس تارطاخ رتفد _:

! هشدوخ ! موها _:
راب نیا مدرک سح ، دما رتولج مدید هک . متشاذگ زیم یور ار رتفد

. دش مهاوخ رجفنم مشخزا
، منزیم مدق تقاتا یوت هزاجا یب دیشخبب : تفگ هتفرگ یادص نامهاب

! یدب نم هب ورتفد نوا هشیم
. مدرک شهاگن درس و مدرک دنلب ار مرس

! همهم مارب ! هنک لصو نوا هب ونم یچره ! هدش گنت شارب ملد ! ایور _:
! ییاهنت و دوب مغ ، دوب یگنتلد شیادص نایم

شوخ نز نا دشیم رگم ال صا ، دوب هدش گنت هنامس یارب ملد مه نم
. دوشن گنت شیارب تلد و تخانش ار رادلگ یاه سابل نا اب تبحص

! منوخب مدوخ دیاب شلوا ! شمدیم : متفگ و مدیشک مزیم یورار متسد
! بشما نیمه منوخیم نم : تفگ ودوب هداتسیا نانچمه یلو نارهم

! شمنوخب نم رفن نیلوا هتساوخ مزا ! نارهم هشیمن _:
لثم : تفگ و دز یزیما رخسمت دنخبل و تسشن شیناشیپ یور مخا

زا منکن کف ! ینودب وت طقف وشندش هلماحربخ دوب هتساوخ تزا هکنیا
.. تیرادزار نیا

! نوریب ورب : مدز دایرف دنلب ، دوش مامت شفرح متشاذگن
شیاه فرح اب مدادیم هزاجا رگا مه زونه ، دوبن نامیشپ نارهم

نیا هنرگ و . دوب هدما هنامس رتفد رطاخب ال صا . دهد مرازا تساوخیم
. درکن یهاوخ رذع ارچ تصرف همه

، دوب دنلب یفاک ردق هب مدایرف ، تخادنا نم هب هناروابان ار شهاگن
! تفر بقع هب مدق کی

تارطاخ ! هنم رسمه لا م رتفد نوا : تفگ هکدما شدوخ هب راگنا اما
! شینوخب وت ماوخیمن هنوا

: داتفا همان ی هتشون طخ دنچ هب مدای ؟ دوب هناگچب یزابجل کی نیا
نارهم یتح نیلوا



نیا هب نم یتح ، دوب یساسح عوضوم امتح ، متخانشیم ار هنامس
. مدوب هدش ساسح مه شیگلماح یارجام

کی و شدوخ ناج و دراد رطخ شیارب دنادب هک ، دوبن ینز هنامس
. دزادنایب رطخ هب ار رگید دوجوم

شدوخ ! نکن راتفر اقمحا هثم : متفگ و متشادرب ار همان فرح نودب
! منوخب رفن نیلوا نم هتفگ شمان یوت

. متفرگ شتمس هب ار همان
! تفرگ ار همان و دما ولج تینابصع اب

. درک ترپ متمس هب و درک هلا چم ار همان دش هک مامت
مشدعب ، نم شدعب انلهاب تراتفر زا نوا ؟ وت هتچ : متفگ مشخاب

، هدنمراک نیرتهب یتفگیم هشیمه تدوخ هک یدمرس رتخد نوا جارخا
؟ هنامس طختسد من اال

؟ وهابور مسق ای منک رواب وسورخ مد : متفگ هیانک هب
؟؟ ینکیم هراپ وشطختسد دعب هدش گنت شارب تلد

. دوب هدش ینیبشیپ لباق ریغ شتاکرح ! دیبوک زیم یور یتشم یبصع
و ! دینوخیمن یا هگید مدا چیه هن وت هن ورتفد نوا : تفگ مشخ اب

. درادرب ار رتفد هک درک زارد ار شتسد دعب
نم قاتا زا وشمگ : متفگ دیزرلیم مشخ تدشزا هک ییادصو تینابصعاب

! یناور ! نوریب
! نکن تلا خد ماراک یوت دایز سپ ! میناور نم : تفگ ودز یدنخبل
تارطاخ وت سین مولعم ! نداتسرف نم یارب ورتفد نیا ! سین وتراک _:

! همهفب یسک یاوخیمن هک هدز فرح تیدنگ هچ زا هنامس
، متفر قاتا رد تمس هب و متشادرب ار رتفد وا زا رتعیرس

متادیدهت ! ورب : متفگ و مدش فقوتم هلپ هار یولج دما یم مرس تشپ
! نم هن ! هسرتب هکیسک ساو رازب

؟ رتفد : تفگ و دما نوریب
! مدیم مرایم شمدنوخ یتقو : متفگ دنلب

! یرایم باال ونم یور نوا یراد : دز دایرف راب نیا
تشپ و ، دیا یم باال نارگن هک مدید ار ومع نز ، دوب دنلب شیادص

! رذا همع و ناهام ی هیاس شدنب



میاق وتدوخ تادیدهت تشپ ؟ یدش لدزب دقنا ارچ : متفگ هجوت یب
؟ سنامس گرم رطاخب شمه منک رواب ! ینکیم
. دوب هنامس گرمزا یتحاران زج زیچ شراتفر

. دینزیم داد ارچ ؟ اه هچب هدش یچ : تفگ و دیسر باال هب ومع نز
. دوب هدینش مهوا . دش زاب هک مدینش ار نیمسای قاتا رد یادص

و مارا ومع هک مدید رس تشپ زا نم ودندیسر مه رذا همع و ناهام
. دیا یم باال اه هلپ زا درسنوخ

ومنز رتفد ! ندموا هک مترکشل ! بوخ : تفگ هیقب هب توافت یب نارهم
هک منکیم تیاکش شرخسم تاراشتناو تتسود نوا زا مریم هنرگو ! هدب

! ننک پاچ ناوخیم ومنز یاه هتشون
دما . رتولج یمک نیمسای . دندرکیم هاگن گنگ ومع نز و رذا همع
هشیم کنخ تلد هگا ! یاوخیم یکرهزا نک تیاکش ورب : متفگ شمارااب
ات طقف ! هدیمن هدیدزد   منز تارطاخ رتفد وگب نک تیاکش منمزا ورب

. منوخیم ونیا منم هش یط شدنور و ینک تیاکش یتقو
24_ تراپ #

. دوب هدرک شرت یبصع ممارا نحل
! هدش هچدندیسرپیم مادم مه همع و ومع نز

ی هرهچ رتشیب ، مدرکیم یعس یلو . مدوب یبصع ، متفر مقاتا تمس هب
ار میوزاب شتسداب ، متشادرب هک ولج هب مدق کی مهد ناشنار ممارا

. دیشک
هتسشن مناجرد   مشخ . درک ما هناوید شیاه یرد هدرپ و بش نا دای

! شکب وتتسد : دنتسه همه هک مدوبن هجوتم و ، دوب
! ینزیم نم هب وتتسد ! هشاب ترخآ راب ! نارهم ! یضوع : مدزدایرف

  هک ییایور نامه ، ایور نم . دوب هدش هکوش مه شدوخ ، دزیم دنت مبلق
ار میور هبور درم نیمه مرگ و گرزب یاه تسد رابکی ، دوب شیایور

. مدیسریم راجفنا زرم هب شندز تسد زا حاال . دریگب
؟ هنوتچ . دینک سب : تفگ و دمآ ولج ناهام

. متشاد یدب ضغب اما متخیریمن کشا . درکیم نامهاگن بجعتم ومع
. دما متمس هب و تشاذگ شبیج ردار شلیابوم یشوگ نیمسای

! هدیمن مدوخ هب ومنز تارطاخ رتفد : تفگو دز یدنخشین یلو نارهم



؟ ناخ نمهب یدیم یروتسد هچ
مخا یمک ومع . دنک ارجام دراو مهار ومع تساوخیم ! دوب هدش هناوید

. مینزیم فرح دعب نک مومت مهور هکرعم نیا ! شاب مورا : تفگ و درک
! مینزب فرح االن ادعب ارچ : تفگ ودما ولج نیمسای

؟ ینزیم تسد مرهاوخ هب یراد یقح هچوت اعقاو
. دنزب یفرح تساوخ نارهم ! مدوب یبصع

! ایور : دروادوخ هب ار نام همه نیرز یادص هک
. متفر رتولج یمک

! وت دایب متفگ ! هدموا تتسود : تفگ و درک مهاگن نیرز
هار ریز هارهار یرتسکاخ تک اب یدرم هک مداتسیا هلپ هار رس بجعتم
تفگ ام عاضوا و لا ح اب تبسانم یب یدنخبلا ب دوب داهرف . داتسیا هلپ

! مدموا عقومدب   هکنیا هثم سالم! :
ĤĤĤĤĤĤĤĤ

یئاطعزاملوس #
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

@saylbgbbgfjj12vbhfvm
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. دندوب هریخ وا هب ودندوب هدرک توکس همه
! مدموا عقومدب ! منک رکف : تفگ هرابود داهرف

تندموا هجوتم ، دیشخبب ! یدموا شوخ هن : متفگ و مدروخ یناکت
! مدشن

هک داهرف هب ور و تخادنا نییاپ هب یهاگن و دما رتولج نیمسای
. رونیا زا باال! نییامرفب : تفگ دوب هداتسیا رظتنم نییاپ

ومع نز هبور مارا نم ، دما یم باال یدرسنوخ اب اراه هلپ مارا داهرف
! هناتسود زا : متفگ

ییاریذپ نوشزا مگیم االن ! هلعب : تفگ   ودز یعنصت دنخبل ومع نز
! ننک

. میتفر رانک هار یولج زا همه
نحل ابدیسر هک هلپ نیرخآ هب . دوب نادنخ هشیمه لثم شا هفایق

هک ملا حشوخ یلو مدیسر عقومدب منکیم سح هکنیااب : تفگ یخوش



. منیبیم مهاب ور تداونوخ ی همه
. دما رتولج   نیمسای هک منک یفرعم ات مدیخرچ و مدز یدنخبل نم

اما . دمآ یمن ششوخ نم یاه نامهیم و اه تسود زا ال ومعم نیمسای
: تفگ و دمآ ولج یا هقباس مک دنخبل اب تشاد قرف راگنا هعفدنیا

! منیمسای نم سالم
یدش ضوع ردقچ : تفگو تخادنا اال بار شیوربا و دز یدنخبل داهرف

! متقوشوخ
. درک زارد ار شتسد و تفر ومع تمس هب راب نیا

. تفرگ ار داهرف تسد یدرس اب ، شا هرهچ یور مخا اب ومع
ناخ نمهب دیاب امش : تفگو درشف ار ومع یاه تسد مرگ داهرف اما  

! ایور یومع نیشاب
؟ امش و هلعب : تفگ وداد ناکت یرس ومع

تسود ! متسهداهرف : تفگ تفر یمن رانک شبل یور زا دنخبل هک داهرف
! ایور میدق یهاگشناد مه و

! یتفگن مهب وتلیماف ! ناجرسپ یدموا شوخ : تفگ درس نحل نامهاب ومع
. متسه ینایاس _:

کالس رس   یهاگ اما دوب نایک ، داهرف لیماف ، تفر مهرد میاه مخا
دنلب داتسا ضرتعم یادص یتقو ، تشادن اه نا اب یسرد هک ییاهداتسا

تشاددای ار شمان مهداتسا و درکیم یفرعم " ینایاس " ار شدوخ ، دشیم
. دراذگب یفنم شیارب بسانم تصرف رد ادعب ات درکیم

. دوبن یبلا ج ی  هدیا نمهب ومع اب یخوش    یارب مرظنب یلو
رت نییاپ هلپ کی و تفرگ ار ومع نز تسد همع هک مدوب رکف نیمهرد

. ناج داهرف مدش لا حشوخ نوتندید زا : تفگ و تفر
. مرتخد نییاپ میریم ام ناج ایور

. متفر رتولج و مدز یدنخبل . دوب یسانش تیعقوم نز رذا همع
ار شتروص یور مخا تفرگ داهرف تمس هب ار شتسد هف کال نارهم

! مرب هگید منم ینایاس یاقآ : دوب هدناشوپ
؟ نیشاب ناهام دیاب امش نیدرک فطل : تفگ و درک یثکم داهرف

نم هن : تفگ و درک هراشا وا هب رس اب نارهم ودما رتولج ناهام
! ایور گرزب یومعرسپ ! منارهم



مگیم تیلست سپ ؟ اعقاو : تفگ و تفرگ فسات زا یگنرداهرف ی هرهچ
! هداتفا یقافتا هچ تفگ مهبایور !

. دورب تساوخ و تفگ یمارا نونمم نارهم
مینک نوشتیذا رتمک میدب تسد زا ونومازیزع هکنیا زا لبق شاک _:

؟ هن هگم
. مدیمهفن ار شفرح یانعم مه نم ، درک شهاگن بجعتم نارهم

! هشاب نومساوح دیاب کال مگیم مدوخ هب : تفگ و دز یدنخبلداهرف
! شلا بند هب مه ومع . تفر اه هلپ تمس هب و داد ناکت یرس نارهم
. تشاد رظنریز ار داهرف تقداب و دوب هداتسیا یا هشوگ ناهام اما

؟ دش مومت ای ؟ هدنوم یسک مزاب : تفگ یخوش هب داهرف
هب شمشچ شدوخ راگنا هک موش مدق شیپ مدوخ راب نیا متساوخ

.  دوب هدماین ششوخ شیخوش زا ال صا راگنا هک ، داتفا ناهام
زا تقو چیه هک یرورغاب و تفر رتولج یمک یجک دنخبل اب و

. دش هریخ شمشچ رد مدوب هدیدنداهرف
تیاضر و نیمسای زیر ی هدنخ ، دوب رت بیجع   مرظنب اج نا هک یزیچ

. دوب شا هرهچ یوت بیرغ
. داتسیا هار ی هنایم مه داهرف . دشن مدق شیپ نداد تسد ارب ناهام

! ناهام مومعرسپ : متفگ و متفر ولج
یاقآ هب هب : تفگ و تخادنا نم هب یهاگن جک دنخبل نامهاب داهرف

! فورعم رتکد
مدرک سح . مشاب هدز فرح داهرف یارب ناهام زا دایز دما یمن مدای

. دوب ینیگنس ی هیانک نیا
! نیدموا شوخ : تفگودرک زارد تسد و تسکشار توکس ناهام هرخ بال

. میدش مومت هگید منک کف
. دوب داهرف رخا هلمج زا ناهام یتحاران

. متشادن یروظنم ! ریگن لد هب دایز : تفگ و درشف ار شتسد داهرف
ایور مینزیم فرح ادعب : تفگ مارا و دیشک ار شتسد ناهام

. تفر نییاپ اه هلپ زا و
. مدرک ییامنهار هبور نمیشن هب ار داهرف

و دیشک یقیمع سفن نتسشن ضحم هب ، تسشن لبم یور توکس رد



. دوب یتخس عورش : تفگ
!  مدرک شهاگن لا وسرپ

! هیگنشق ی هنوخ : تفگ وداد هیکت لبم هب ار شرس
شیپ هقیقد دنچ یاوع زا ار   مرکف یمک داهرف ندمآ ، مدز یوحم دنخبل

. مدوب هدش جیگ یمک اما ، دوب هدرک ترپ
؟ درکیم هچ اجنیا ربخ یب داهرف

مدز گنز تهب راب دنچ ماجنیا ارچ نکن کف دایز : تفگ مارا داهرف
. دوب شوماخ تیشوگ

. مدوب هدرک شوماخ ار میشوگ حبص زا ، تفگیم تسار
؟ هبوخ امسا ، دوب شوماخ ! هرا : متفگ بجعتم

راکتمدخ و موش دنلب متساوخ ، دوب هدما مدای یزاون نامهیم هزات راگنا
نیمسای مه شرس تشپ .   دیسر هار زا ینیساب یلگ هک منزب ادصار اه

. دما نمیشن تمس هب
تفگو درک دوب هتفرگ شیولج ار تبرش ینیس هک یلگ هب یهاگنداهرف

. مدموین ینومهم یارب ! یسرم هن هوا :
دراذگب زیم یور ار ینیس ات مداد ناکتار مرس . درک یهاگن نم هب یلگ

. دورب و
. تسشن داهرف یور هبور اقیقد نیمسای

تحار داهرف ات دورب هک ، منک شیلا ح مشچ تم عال اب متساوخیم
. تشادن نتفر دصق ال صا راگنا وا اما ، دنزب ار شفرح

! هداتفا یدب قافتا : تفگ دیدرت یمک اب داهرف
رتفد . دناشکب اجنیاات ار داهرف تسناوتیم یدب قافتا هچ ، مدش نارگن

. متشاذگ مرانک . دوب هدرک قرع متسد یوت   هکار
؟ هدش یچ : متفگ مارآ

! امسا _:
زاب هرابود و تسب ار شیاه مشچ یبصع هک مدید تفگ هک ار نیا

. درک
؟ یچ امسا _:

و هنیبب وروت دایم هک هتفگ اباب راتسرپ هب حبص : تفگ هدرمش داهرف
! هشوماخ مشنفلت ! هتشگنرب عقوم نوا زا



. تسین ماجنیا ارهاظ
؟ هدلب ورام ی هنوخ سردا هگم : متفگ یبرطضم یادصاب

! هدیسرپ تدوخ زا دب ال مدرک کف : تفگ و دیشک یقیمع سفن داهرف
. دوب هتفرگ مزا وترامش هخا

یلو ! بشیرپ داد مایپ مهب ! ارچ : متفگ و متخود داهرف هب ار مهاگن
! هداس االی وس یرس هی طقف . دیسرپن وسردا

مک ، نامتاق مال زور لثم اما ، مدوب هدز فرح امسااب شیپ بشود نم
. تفگن یدایز زیچ .و دوب یتلا جخ و فرح

! یتنعل : تفگ و درک تشم ار شیاه تسد داهرف
دیاش بوخ : تفگ دادیم شوگ نامیاه فرح هب تشاد هک نیمسای

. دوب شوماخ تیشوگ زورما هک وت ! ایور هدز گنز تهب
مرب رازب نیمسای هگیم تسار : متفگ و مدش دنلب اه هتفرگ قرب لثم

. مرایب ومیشوگ
نم هب امسا رگا یتح . مدوب نارگن  ، متفر قاتا تمس هب دنلب یاه مدقاب
، دشیم نم یشوگ یشوماخ هجوتم هکنیا زا دعب دیاب ، دوب هدز گنز

ناشنار ۷ مقاتا یراوید تعاس ، مدش مقاتا دراو . تشگیمرب هناخ هب
. دادیم

مدیشک ار وشک ومدش مخ . متفر متخت رانک یوشک تمس هب هلجع اب
. متشادرب ار یشوگ و

رتدوز یشوگ مدوب رظتنم و . مدوب هداتسیا فاص اجنامه . مدرک شنشور
زا سامت ات ود زج ، دش نشور یشوگ . مدوب یبصع . دوش نشور

. دوبن یرگید سامت ، داهرف زا سامت ۳ و تکرش
اب هک مدید ار ومع نز اه هلپ باالی زا . متفر ورهار هب یبصع ودیماان

. درکیم شوگ رذا همع یاه فرح هب مخا

. متفر نمیشن هب و متشادرب مدق رت دنت
رس ی هرهچ ندیداب ، دندزیم فرح دنتشاد راگنا نیمسای و داهرف
؟ هدز گنز : تفگ ودش جک شیاج یوت یمک داهرف نم ی همیسآ

. تفگ مهب منوشاتسور مسا ! نوشنوخ هتفر دیاش ! هن : متفگ هنادیماان
! هتفرن اجنوا ! هن : تفگ ودش دنلب شیاج زا داهرف

؟ ییانشا ؟ یتسود بوخ _:



ویسک ! یش تسود شاهابوت متفگیمن هک تشاد هگا : تفگ ودز یدنخزوپ
! رهش نیا وت هرادن

؟ یریم اجک : مدرشف مه هب ار میاه بل
. دش دنلب شیاج زا مه نیمسای ، دما ولج مدق دنچ

عقوم دب هک ایور دیشخبب ! شلا بند ندرگب مراپسب اه هچب هب مریم _:
. مدموا

هداتسیا میاجرس جیگ نم . تفراه هلپ تمس هب و . دوب مهرد شا هرهچ
. دوب شوماخ ، متفرگ ارامسا ی هرامش و  مدوب

. منکیم نوتیهارمه نم داهرف اقا دینک ربص : تفگ نیمسای
. مریم مدوخ ! نونمم هن : تفگ ودروا باال ار شتسد داهرف

تفگ و تشگرب داهرف ، دروخ گنز میشوگ ، دوب هدیسرن هلپ نیموس هب
! سامسا :

! هسانشان شرامش یلو ! هن : متفگ و مداد ناکت هن ی هناشن هب ار مرس
! هدب باوج بوخ : تفگ نیمسای

تفر . رت نییاپ   یا هلپ داهرف ، متشادرب ار یشوگ
! شزورف موناخ : دیچیپ یشوگ یوت ینز یادص

! هلب _:
! دش تسد هب تسد یشوگ راگنا ، دش عطق ادص

ریگ نم ! موناخ ایور : دش شخپ امسا بیجع شخب شمارآ یادص دعبو
. مدرک

! دوب قه قه هیبش شیادص
! امسا ییاجک االن : متفگ دنلب _:

نیایب سین بوخ شلا ح نوتتسود موناخ : دیچیپ نز یادص هرابود
، شلا بند

ار یشوگ و   مدیسرپ ار سردا . دوب هدش فقوتم اه هلپ یور داهرف
. مدرک عطق
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25_ تراپ #
یچ : تفگ ینارگن اب . مدرک داهرف هب یهاگن . مدرک عطق هک ار نفلت

؟ هدش
. داد سردا هی ، مدیمهفن : متفگ برطضم

. مش هداما نم رازب : متفگ و مدرک هاگن مقاتا هب  
! هشاب : تفگ وداد هیکت اه ظافح هب داهرف

یلو ، دوب مشوگ یوت امسا قه قه یادص ؛ متفر قاتا تمس هب هلجعاب
. متشگرب نلا س تمس هب هدیسرن قاتا هب زونه

؟ یتشگرب ارچ : تفگ بجعتم نیمسای
. مرادرب دیاب ورتفد _:

هد هب مندش هداما ، متشگرب مقاتا هب و متشادرب لبم یورزا ار رتفد
. دیسرن مه هقیقد

. متفر نوریب و مداداج میتسد فیک یوت ار رتفد
هدناشوپ ار شا هرهچ مخا . دوب اه هلپ ظافح هب شا هیکت زونه داهرف

. دوب
. میرب مرضاح نم : متفگ و متفر ولج

هار نییاپ تمس هب و تشادرب ظافح زا ار شا هیکت توکس رد داهرف
. داتفا

. مدینش ییاپ یادص هک میدوب اه هلپ نییاپ کیدزن
. تسا هداما و هدیشوپ سابل نیمسای مدید و متشگرب

؟ اجک : متفگ ومدز هرگ ار میاهوربا
و تفر نییاپ ، مدوب هداتسیا نم  هک یا هلپ زا یلا یخ یب اب نیمسای

. دایب رب متسد زا یکمک دیاش ! نوتاهاب مایم منم : تفگ
لبقزا رتشیب هظحل ره و دوب هدش بیرغ و بیجع شراتفر رتخد نیا

. درکیم هدز تفگش ار نم
. منک ثحب وا اب هک مدوبن یطیارشرد لا ح نیااب

و مدرک شهاگن ، تشگرب متمس هب نمیشن یوتزا رذا همع نتفر عقوم
. مینزیم فرح مدرگیمرب نیشابن نارگن : متفگ مارا

. میدز نوریب هناخ زا یرگید فرح نودب و

. مداد داهرف   هب دوب هتفگ نز هک ار یسردا



ار مبلق مظنمان نابرض . میدوب هدرک توکس نامرفن هس ریسم مامت
. مدینشیم

. درکزمرت داهرف هرخ بال
. دندوب هتسشن نابایخ رانک هک مدید ار نز ود ، مدرک هاگن مفارطا هب

. مدرک زاب ار نیشام رد داهرف زا رتعیرس
یکاخ شدنلب زبس یوتنام منیبب عضو نیا رد ار امسا دشیمن مرواب

یکشم یاهوم ی هتسد . دوب هتسشن یوج بل شدوخ و دوب هدش
. متفر رتولج . دوب هتخیر نوریب مظنمان شلا شزا و هدروخ رف شگنر

: تفگ و درک مهاگن ددرم ، دوب شتسد یندعم با هک یلا سنایم نز
؟ نیشزورف موناخ امش

نوخ گنر هب شیاه مشچ ، متفر امسا تمس هب و مداد ناکت یرس
. دوب هدرک قرع تدش هب شیاه تسد فک و دوب هدمارد

! هدش شچ : متفگ نز هبور و متشاذگ شا هناش یور ار متسد
یسک ی هرامش ! ندز وشفیک   منک کف  منودیمن : تفگ و درک مهاگن   نز

. دوب شبیج یوت امش تراک ! دوبن دلب مه
. مدوب هداد وا هب ار متراک نتفر زا لبق بش نا داتفا مدای
هیبش یمخز ، دوب یدب مخز شا هناچ یور  ، مدرک شهاگن قیقد

... نیمز یور یگدیشک
. دما   نامتمس هب و هدش هدایپ نیشام زا داهرف ، دما دنب مسفن

هریگیم شسفن ، دوب هداتفا اجنیمه ، مدرک شادیپ یتقو : داد همادا نز
! هنزب فرح هنوتیمن

هشوگ مدش هجوتم ، درکیم مهاگن سرتاب ، مدیشک شتروص هب یتسد
! هدش هراپ شیوتنام

! شمتفرگ مشغآ یوت . تشاد درد شهاگن
! دموین یزیچ یرتکد میرب ایب متفگ یچره : تفگ و درک یچن چن نز

؟ هراد مسا هقباس
متساوخ . مدینش ار شبلق نابوک گنها اب   شا هیرگ یادص مشوغآ نایم

! هدرکیم هچ تولخ نابایخ نا یوت مسرپب
. داتسیا مرانکداهرف . دوبن شتقو اما

: متفگ نارگن . دوب هدش دنت شسفن . درک ادج مشوغآ زا ار شدوخ امسا



! شکب سفن رت مورآ
. ناتسرامیب شمیربب دیاب : متفگ داهرف هبور

. دادیم خیبوت یوب شتوکس ، درکیم شهاگن مخا اب یلو داهرف
. دشیم رتدنت شسفن امسا و

. متفر داهرف تمس هب و مدش دنلب میاج زا
! امسا و وا نیبام ، مداتسیا شلباقم

. تسین بوخ شلا ح : متفگ مارا اما مشخ اب
! منیبیم : تفگ درس

! ندز وشفیک _:
. دوب شهآ نیمدنچ نیا زورما منادیمن ، دیشک یها

! شفیک طقف : تفگ درس نحل نامهاب
! هدیسرت نوا ! یچره : متفگ هف کال

چیه و ، دوب رهش فرط نا تسرد هک درک هاگن ینابایخ هب داهرف
! رونوا ورب : تشاد نایک ی هناخ و ام ی هناخ هب هن یطبر

! هن ، زورما : متفگ راو همزمز
. مرادن شیراک : تفگ هف کال

. دوب هتسشن با یوج رانک نانچمه امسا ، دش مخ داهرف . متفر رانک
میرب وشاپ ! هدش مومت هدوب یچره هگید هسب : تفگ مب یادصاب داهرف

! هنوخ
رس اب یتقو و تخادنا نم هب یهاگن . دوب سرت زا رپ کرتخد هاگن

. داتفا زاب اما ، دوش دنلب درک یعس یتخس هب دسرتن هک مداد شناشن
اهنت یلو داهرف . دوش دنلب مدرک کمک و مدرکزارد شفرط هب ار متسد

. داتفا هار رتولج
ناربج ونوتفطل روطچ منودیمن اعقاو نونمم : متفگ و مدرک هاگن نز هب

. منک
اهنت نیتسرفن هگید یلو ! مرتخد هثم منیا ، منکیم شهاوخ : تفگ نز

. دیشاب اه هلحم نیا لها هروخیمن نوتعضو ورس هب ! ارونیا دایب
! نونمم مزاب امتح هشاب : متفگ مارا

. مدرک شیهارمه نیشام   ات و مدرک هقلح امسا رمک رود ار متسد
؟ ینیشیم ولج : متفگ مارا



! بقع : تفگ راو همزمز
. مدز هشیش هب یروخلد اب

. دیشک نییاپ ار هشیشداهرف
هنوتیمن رتخد نیا ! هنکاو ورد دایب نوتیکی لقا ال : متفگ روخلد نحلا  ب

! هسیاو
. درک زاب ار   بقع رد و دش هدایپ ، دیشک لوط یمک

ملد . دوب یدب عنام نیشام یدنلب ، دوش راوس مدرک کمک امسا هب
نیرت تیلوئسم یب مرج هب ار داهرف ات متشاد هحلسا ، تساوخیم

. متشکیم ایند رهوش
وت هتشز : تفگ درکیم هاگن ما هتفرگ ی هرهچ هب هک روطنامه نیمسای

! نیشب ولج ورب
 

شرافس ! یدرکن هک کمک ؟ یدب روتسد ای ینک کمک یدموا : متفگ دنت
. هدن

مهاگن تقداب و دوب هدش زاب شا هرهچ مخا ، تشگرب بقع هب داهرف
نوبایخ وت هزاغم هی : متفگ هجوت یب و مداد امسا هب ار مهاگن . درکیم
! هرادن ور هب گنر ، مریگب هویمبا شارب دیاب نزب رود مدید یی باال

! هاگنامرد شمیربیم : تفگ یدج داهرف
هدینش شا هنیس راد شخ یادص و دوب هتسب ار شیاه مشچ امسا

. دشیم
میرب منکیم شهاوخ ! هن رتکد : تفگ مارا هتسب یاه مشچ نامهاب

! هنوخ
. نکن یزابجل ! هدب یلیخ تلا ح : متفگ ومدرشف متسد یوت ار شتسد
منیبب رت قیقد ، متسناوتیم حاال .  دزیم یکانسرت یدیفس هب شا هرهچ
هدش هراپ شیوتنام ی هناشرس ی هشوگ . دراد یرتشیب یاه مخز هک

. دوب
لا حزا رتدب شیحور طیارش ، منکن ضغب هک مدرک سبح ار مسفن

. دوب شیمسج
. منکیم شهاوخ : تفگ نازرل ییادص اب و درک زاب ار شیاه مشچ

. میریمن هشاب : تفگ و درک نشور ار نیشام هف کال داهرف



. دز رود و
یاه فقوت وریسم ی هلصاف و کیفارت . میدیسر هک دوب ۱۰ یاه فرط

. دروا یم باال مادم کنیااب امسا ، هار طسو
، دوب بیجع یلیخ نیا و ، تشاد تشحو ناتسرامیب هب ندمآ زا اما

ضوع شا هرهچ گنر یروج دما یم ناتسرامیب مسا یتقو تسرد
. میدما یم نییاپ نامعضوم زا اروف هک دشیم

ات ار امسا و  دندما کمک هب اهراکتمدخ ، میدش هدایپ نیشام زا یتقو  
. میدرب نلا س

! ساجک نوتباوخ قاتا : متفگ داهرف هب تینابصع و یدنت نامه اب
شا هفایق . دوب هداتسیا نلا س طسو و دوب هدروارد ار شتک یلو وا

. درکیم میبصع
هموناخ امسا قاتا اجنوا موناخ : درک هراشا اهراکتمدخ زا یکی

. دوب یمیدق یبوچ رد کی ورهار هت ییاریذپ زا لبق
. دنروایب لخاد هب ار امسا اه نا ات ، مدرک زاب ار رد و متفر شتمس هب

. دوب شیپ لا س ۳۰ لثم هک قاتا نامدیچ لدم و ! هرفن کی تخت
! تخت یور شنینوباوخب _:

. دشکب زارد تخت یور هک دندرک شکمک مارا
. دنراذگب نامیاهنت متساوخ اه نا زا مشچ اب دش مامت ناشراک یتقو

. دیشخرد یم تدش هب شا هرهچ تیموصعم شیارا نودب
شا هناش یهاگزا ره و تخیر یم شیاه مشچ ی هشوگ زا کشا

. دیزرلیم
. مومح یرب منک تکمک یاوخیم : متفگ مارا

. دروا باال تفلا خم ی هناشن هب ار شتسد
. نیکاخ ! ینک ضوعورانیا مرایب تارب ناجک تاسابل وگب سپ _:
. دز گنچ تخت یور یمیدق فاحل هب نم فرح هب هجوت یب

یلو ! تاهاب ندرک راکیچ منودیمن : متفگ و متشاذگ تخت رانک ار مفیک
رصقم وت ! یشکب تلا جخ ای یسرتب شنتفگ زا یاوخب هک سین یزیچ

! یتسین هداتفا تاقافتا زا مودکچیه
! نیشنرس اتود اب دوب روتوم هی : تفگ شیاه قه قه نایم

ییاج هی میریم مهاب ادرف : متفگ ومدیسوب ار شغاد یناشیپ مدش مخ



! یباوخب نک یعس طقف االن ! ینزب فرح تحار ینوتب هک
زا مدرک رارف : تفگودیکچ شا هنوگ یور زا کشا یا هرطق هرابود

. نربب ومفیک نتسنوت طقف ! ندیشک نیمز یور ونم ، نوشتسد
: مدیشک راو شزاون شیاهوم ناشفا نایم ار متسد و مدز یدنخبل

! عاجش رتخد وت هب ! نیرفا
. مدیسرت یلیخ یلو _:

. دش هدنبوک شبلق   نابرض یادص هرابود
زا !! هنزب تهب هرادن شخب مارا یوراد راتسرپ منیبب مریم : متفگ مارآ

. مینزیم ونومه ! هرتهب ییوراد هچ مسرپیم مومعرسپ
مارا ! منکیم شهاوخ ! هن : تفگ سرت اب و درک زاب ار شیاه مشچ

. مباوخیم مدوخ ! هن شخب
! باوخب شاب مورا ! هشاب : متفگ و مدرک شهاگن

یمیدق فاحل زا شیاه تسد هک مدید نم و ، تسب ار شیاه مشچ
. دیزخ نم تسد تمس هب مارا ودش اهر

و فصن الک هب و متفرگ میاه تسد نایم رد ار شفیرظ یاه تسد
. مدش هریخ شیاه نخان یور ی همین

۱۰ نامینس توافت هکنیااب ، دیشکیم هنابز مدوجو   زا یا هناردام سح
. دوب لا س

شردام نیلا برد یگلا س ۱۲ زا هک مدروا یم دای هب ار ییایور نم اما
امسر رگید یگلا س ۱۶ زا و . دوب هدش هفاضا مه شردپ اهدعب و دوب
تداع درکیم بت نیمسای تقوره ... شکچوک رهاوخ و دوب شدوخ

گرم زا شتسار ، مدیسرت یم . منامب  رادیب شرس باالی حبصات متشاد
. درببدوخ اب مهار مرهاوخ و . دیایب هعفدکی هک ، مدیسرتیم

. مدوب عافد یب نم و دوب هداتسیا نم هب کیدزن ییاج هشیمه گرم
لوو منهذ یوت لا وس رازه ، مداد میور هبور رتخد هب ار مهاگن
. مدرکیم ربص دیاب امسا لا ح ندشرتهب و ادرف ات اما دروخیم

هب ممشچ هک ، مشکب نوریب ار میشوگ هک متشادرب ار مفیک رکف نودب
. مدرک شزاب و متشاد شرب داتفا رتفد

هک یا هحفص دنچ تشادن یبیرغ زیچ ، دوب هنامس ی هرمزور تارطاخ
هناموصعم ردقنا . دوب باوخ ، دش هدیشک امسا تمس هب مهاگن مدناوخ



. تسشن متروص یور یظیلغ دنخبل هاگادوخان هک دوب هدیباوخ
. مدش دنلب و متشاذگ تخت یور مارا ار شتسد

. متشگ دیلک لا بند راوید یور و متشادرب ار مفیک و رتفد
. مدما نوریب قاتا زا و مدرک شوماخ ار غارچ

ĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
ییاطعزاملوس #
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. دندوب هتسشن ییاریذپ یوت نیمسای وداهرف
. مدوب هتسب ار میاه مشچ ، لبم یور یگتسخ زا

؟ هدوب یچ ارجام : تفگو تسکشار توکس نیمسای هرخ بال
؟ همهم یسک یارب هگم : متفگ و مدرک زاب مشچ

اعقاو هن : تفگ و تشاذگ زیم یور ار شیشوگ ودز یدنخزوپ داهرف
! ینارگن زا مدرکیم هتکس متشاد نیمه ساو ! سین مهم

! وتیلدمه . تساوخیم ور تتیامح تساوخیمن وتینارگن : متفگ یتحاران اب
زا روطچ منودیمن و هگیم غورد هکیسک زا ، منک تیامح یچ زا _:

؟ هدروارد رس رهش رس نوا
و نم یولج ار شنز تسناوتیم روطچ ، متخادنا ریز هب ار مرس

. دربب لا وس ریز نیمسای
شلا ح رازب ! هتشاد یلیلد دب ال بوخ : متفگ و مدماین نییاپ معضوم زا

! هدموا شرس یی بال هچ زورما ینودیم ! هگیم هشب بوخ
ار شیشوگ نیمسای رابنیا و . دوب یبصع یمک داهرف ! مدرک توکس

. دوب هتفرگ تسدب
رارف نوشتسد زا هراچیب رتخد ، ندرک هلمح شهب رفن دنچ : مداد همادا

! هدرک
! رایب با موناخ یارب هموصعم دز ادص داهرف . دیزرلیم ما هناش

. دینکیم ماگن یروجنیا ارچ : متفگ بجعتم . درک مهاگن نارگن نیمسای
، دندما متمس هب

. منزیم فرح شاهاب ادرف هشاب ! هدش زمرق یلیخ تتروص ! شاب مورآ _:
باالس! مراشف منک کف : متفگ .و مدرک شهاگن



. مدوب هدش مناتشگنا زگزگ هجوتم هزات
تحارتسا مکی ! نم قاتا شنیربب مگیم : تفگ و درک یهاگن نیمسای هب

. نیرب ماش زا دعب ! هنک
. دیخرچ مرس یوت رکف هرابود ، دروا هک ار قاتا مسا

رود یتسود هک نم زا تحار ردقنا هک یدرم ، دوب ادج ناشقاتا ارچ
. موش شقاتا میرح دراو تساوخیم مدوب

. تشادن شقاتا رد ییاج شرسمه
مه ینارحب طیارش نا رد داهرف ، دنتشاد الف تخا مهاب رگا یتح

. میربب شدوخ قاتا هب ارامسا تشاد دیکات
نیمسای هک فیح ! مبوخ نم : متفگ راو همزمز و مدرک ادیپ یدب سح

! ساجنیا
اب سداما ماش ! ناج نیمسای : تفگ و درک مهاگن یلا وس داهرف

! هنکیم تییامنهار نیرب هموصعم
ناکت شیاج زا هرخ بال هک تسا یدج عوضوم هک دیمهف راگنا نیمسای

. تفر مدختسم هارمه فرح یبو دروخ
زا ار ناویل : تفرگ میولج دوب هدروا هموصعم هک یبا ناویل داهرف

. تتروص یور منک یلا خ ونیا هگا هشیم یچ : متفگ و متفرگ شتسد
صرح دقنا ! مرایم رد امسا لد زا مدوخ متفگ هکنم : تفگ ودیدنخ

۱۶ االن تراشف مراد متح روخن
زورما یتقو زا ؟ !!! ناج نیمسای : متفگ صرح اب و مدز یدنخزوپ
؟ هیچ هصق داهرف ؟  یتفگ شهب ناج امسا هی یدید ورامسا

متدوخ هک مرادن قح وگن مروخلد شزا طقف ! تسین یا هصق _
! متسین قح یب ینودیم

: متفگ هرخ بال درکیم ادج ار اه لا وس مرکف و دوب ناویل هب مهاگن
ارچ ! مرادن نوتطبار زا یبوخ سح یلو ! مشاب لوضف ماوخیمن

؟ نیدرک ادج مهزا ونوتقاتا
غارس دشیموا دوخ زا طقف هک یتحاقو و یزیما تنطیش دنخبل اب

!؟ یساسح باوخ قاتا هب دقنا هشیمه وت : تفگ تشاد
نوا یلو ! رایب رد یزاب هرخسم ! وگن هشاب : متفگ و متخادنا باال ییوربا

! هتخیر مهب یحور رظن زا یلیخ رتخد



ادرف ال! عف : متفگ و نتشادرب لبم رانکزا ار مفیک و مدش دنلب میاج زا
. منزیم رس شهب

! نیدروخیم ماش : تفگ ودش دنلب نم هارمه
رارق یمیدق یروخ راهان زیم هک متفر یتمسق تمس هب فرح یب
نیمسای : متفگ مارا ، دوب هتسشن یلدنص یور فرح یب نیمسای . تشاد

. میرب وشاپ
. میدش نتفر هداما و دش دنلب فرح یب

و ینارنخس هلصوح نم ؟ نم ی هنوخ میرب بشما یاوخیم ایور _:
. مرادن ونمهب لدج و ثحب

؟ ینکیم یگدنز ادج وت : تفگو دناخرچ ام نیب ار شهاگن داهرف
! سداما ابیرقت منوخ اما ادرف زا هن زونه : تفگ ودز یدنخبل نیمسای

. مدرک هراجا
دیعب وا زا ، دما یمن مشوخ نیمسای رروم یب یاه یرگاشفا دوخ زا
. دیوگب یسک هب یتحار هب ار شمسا یتح هک دوبن یرتخد ، دوب

! تسه یلکشم هنوخ هگم : دیسرپ یدج داهرف
روط ره بشما ومع امتح ودوب نم شیپ هنامس رتفد ، دوب هک لکشم

. دنک رارقرب یتشا تساوخیم هدش
هبور و مدیشک یقیمع سفن . دوب یغولش رصع . دوب هداتفا راک زا منهذ

! هیگداونوخ هداس ثحب هی سین یزیچ هن : متفگ داهرف
نروخیم وشحور نراد تسین هداس ال صا : تفگ هجوت یب یلو نیپسای

. هنکیم تدیدهت یلک ینتسکف تارطاخرتفد هی رطاخب ناخ نارهم !
ĤĤĤĤĤ

! نینک یهارمه رخا ات ورام نیدموا شوخ دیدج یاضعا
! هشب بلا ج ناتساد هرارق

هیده _ تراپ #
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، دوش نامیگداوناخ طباور تایئزج دراو یدایز نیمسای هکنیا زا لبق
. مدیشک ار شیوزاب

؟ ینکربخ نومارب سنا اژ هی هشیم : متفگ هص خال داهرف هبور
! ورامش هنوسرب هدننار مگیم االن ؟ ارچ سنا آژ : تفگ و درک یمخا داهرف



. دوب تیاضر تم عال متوکس
. درکن ندنام هب یرارصا رگید مه داهرف

داهنشیپ ، مینامب وا دیدج ی هناخرد بش نآ هکنیا یارب نیمسای رارصا
. دوبن یدب

نیمسای ندرک یگدنز اهنت دروم رد هک ییاه تفلا خم ی همه دوجواب
. تسین یدب رکف ال صا ، مدرک رکف شنت همه نیا اب یلو ، متشاد

، مدرکیم ینارنخس شیارب اج همه هشیمه نم هک ، دوب یزیچ الل قتسا
. متشاد هلوقم نیا رد یبیجع ییاهزمرق طخ مدوخ یارب اما

. تشاذگیم اپریز تحار نیمسای هک یزیچ
نیمسای داهنشیپ رتشیب ، مدرک رکف ردقچره یلصا نابایخ هب ندیسر ات

. متشادن ثحب و   لا جنج وراج هلصوح ال صا ، تسشن ملد هب
داهرف ی هدننار زا میدیسر یلصا نابایخ هب یتقو نیمه یارب

. دناسرب نیمسای ی هناخ هب ارام ، متساوخ
یاهرشت و شیوزاب ندیشک رطاخب هک نیمسای ی  هرهچ فرح نیااب

. دش زاب ، دوب هتفرگ یباسح متقو یب و تقو
شزورف ربارب رد مه نآ دشیم بوسحموا یارب گرزب یزوریپ کی نیا

! اه
نیمسای ی هناخ هک متفگ . مداد ربخ ار نامندماین و مدز گنز نیرز هب

. دنوشن نارگن و . منامیم
و جک نامدیچ هک   هباوخود یا هناخ ، میدوب نیمسای نامتراپا رد

. دزیم دایرف ار نیمسای مسا شنراقتمان
نا زا یکی و متسشن شگنر یلدرخ ی هپاناک یور یگتسخ ی همهاب

. متشاذگ مرس ریز ار شا یگنر یگنر یاه کتشلا ب
! دوب شتقو ، مدرک زاب ار هنامس رتفد

. دوب هتفر شقاتا هب دشیم یتعاس کی ، نیمسای
نیا رد یمرگرس نیرت باذج تسناوتیم هنامس تارطاخ ندناوخ

. دشاب غولش و شنترپ یاهزور
. مدرک عورش ار ندناوخ

. متسنادیمن ار   مدوب هدناوخ هحفص دنچ
! دوب حبص ۲ ابیرقت تعاس اما



سح ار متروص ی هدش کشخ یاه کشا در  ، مدیشک متروص هب یتسد
. مدرک

ات ، متشاذگ زاب ار باریش ! متفر ییوشتسد تمس هب و مدیشک یدنلب ها
. دوشن رادیب نیمسای

. دوب هدش قه قه هیبش ما هیرگ
. تشاد یبیجع درد تقیقح نیا

زا ریغ یلکشم هجوتم ، انله ندرواایند هب زا دعب هامدنچ هنامس
. دوب هدش شیرامیب

. دوب هدرک رت هتفشا و رت تخس شیارب ار یرامیب یاهزور هک یزیچ
! تنایخ

! دوب هدرک تنایخ هنامس هب نارهم
. دوب هدرک لمحت یدایز یاه یتخس و اه یرهم یب نم نابرهم تسود

. دوب یگرزب یراکادف ، ترامع رد شیگدنز زورره
. دوب هدرک یگدنز کچوک قاتا کیرد نارهم رطاخب

. دوب هدیشچ ار نم لیاوا نا یتح و ومع نز و ومع یاه یرهم یب
دوب هدرک عورش دنخبلا ب ار شزورره

! مدیمهفیم ار رتفد نیا ندناوخ یارب نارهم رارصا لیلد حاال
. دوب نارهم ندنادرگرب یارب ! هنامس یگلماح لیلد و

. درکیم تسم یا هناهب هب زور ره هک ینارهم
! مدیمهفن اراه نیا روطچ

؟ متشاد هلصاف ناشقاتا اب قاتا دنچ
. مدرک کاپ ار میاه کشا و متسب ار باریش یبصع

! دوب هدنام رگید ی هحفص ۴ ۳ . مدرک زاب ار رتفد هرابود و
تنایخ مهردپ ینعی ! مدیمهفن ار مردام هب هنامس   یگدنز تهابش زونه

!؟ دوب هدرک
نشور ار شراگیس تقوره مردام تسه مدای ، تشادن ناکما نیا

ترپ دوب رفنتم راگیس زا هک ردپ تروص یوت ار شدود و درکیم
همه زا هکنیااب مارهب : تفگیم شزان زا رپ بیجع نحل نامهاب ودرکیم

تنایخ مهب تقو چیه یلو ! مرفنتم تزا هکنیااب ، یرفنتم ماراک ی
. یدرکن



! مردپ ی هناقشاع هاگن و . دیدنخیم دعب و
هکنیا مدیمهفیمدیاب هک یرگید زیچ

یاه هلیسو نیب هکینامز هک ، دوب هتشون رتفد یاج یاج رد هنامس
! هتشگیم نز نا لا بند شفارطا یاه مدا و نارهم

تخس شرواب شیارب هک ! هدش مردام دروم رد بیجع زار کی هجوتم
! هدوب

نیا شرخا ی هلمج و رخا ی هحفص یلو مدناوخ ار تاحفص هلجع اب
: دوب

نآ موناخ هیاس مدیمهف هرخ ،بال دوب یبوخ زور اهدرد ی همهاب زورما
... اب بش

! دعب ی هحفص مدز قرو
. دوبن یرگید ی هتشون تسد ی هحفص

رخا ی هحفص یسک ای تسه یرگید رتفد ای دوب نیا شینعم نیا و
! هدنک ار

. دوب شگرم زا لبق هتفه کی هب طوبرم هرطاخ خیرات
. دادیم ناشن ار دنفسا ۲۹ همانلا س ی هحفص

و اهرهش ی هلصاف و نفلت هرامش هب طوبرم تاحفص مه شدنب تشپ
! رگید طبر یب یاهزیچ

! متسب ار رتفد یبصع
... بش نآ و دوب وا دروم رد زار ! دوب مردام هیاس

.... یبش هچ بش مادک
! دوب اجک شا هیقب سپ

ĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
ییاطعزاملوس #

دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #
@saylbgbbgfjj12vbhfvm

28_ تراپ #
نیا زا شمه همهفب نیرز : متفگو مدرشف اه ینیمز بیس یور ار سس

! تتقورس دایم هشیماپ یروخیم ازیچ
! هداتسرف اذغ مارب رابود هتفه نیا مشیروجنیمه : تفگ ودز یدنخبل



دروم رد : تفگ دتفیب شدای یزیچ هکنیا لثم دعب درک توکس یمک
. یدزن یفرح هگید رتفد

! تشذگیم رتفد ندناوخ زا هتفه ۲
چیه و . مداد نارهم هب اررتفد ، متشگرب هناخ هب زور نا یادرف نم

نیمه طقف تفگ متسود ، مدز رس مه تاراشتنا رتفد هب ! مدزن یفرح
. تسا هداد شلیوحت هنامس و هدوب هبعج کی یوت هک هدوب رتفد کی
رد ماوخب هک دوبن یزیچ : متفگ و متشاذگ مناهد رد ار ینیمز بیس

. دوب یلومعم تارطاخ رتفد کی ! منزب فرح شدروم
یایب یتفرگن میمصت زونه : تفگ و درک مهاگن پچ پچ نیمسای

! اجنیا
! مدرکن کف شهب _:

! امترهاوخ منم ؟ هگم هراد ندرک کف _:
؟ دایم تدب ومع زا ارچ وت : مدیسرپ شفرح هب هجوت یب

مهاگن و تشگرب ، درکیم خرس ینیمز بیس تشاد و دوب نم هب شتشپ
. درک

؟ دایم تدب ومع زا ردقنا ارچ بوخ ! امدیسرپن یبیجع یزیچ _:
نوا ! هدیشک باال ونوملا وما ی همه ! هحضاو : تشگرب   قاجا تمس هب
سییر نوا یلو هئوت لا م شدصرد ۷۰ تکرش نوا ! دوب ام لا م هنوخ

!  سریدم تئیه
. دز شمسا هب شدوخ اباب _:

! هگید مریم نم : متفگ ین ال وط ثکم کی زا دعب ! هگید دز لوگ ور اباب _:
؟ اجک _:

نیا منیبب ! راگن شیپ مریم : متفگ و متخادنا مشود یور ار مفیک
. هشچرتخد

رذآ همع ی هناخ تمس هب تسار کی ، مدز نوریب هک نمسای ی هناخ زا
. متفر

اه شزورف ی هناخ سکعرب ! دوب ییاوه و با شوخ یاج ناش هناخ
. دوب یزورما و تحار شنامدیچ ، دوبن یربخ راکتمدخ زا

. دوب راگن یشاقن یاه ولبات زا رپ شیاهراوید و
. دش زاب تعرس هب رد ! مدز ار رد گنز یتقو



! مدش هناخ دراو مارا
! دوبن فارطا و رود یسک

؟ همع ؟ راگن : متفگ و مدز یخرچ ناشکچوک نلا س رد
نم : دوب یراک لوغشم راگنا هک دیسر مشوگ هب راگن مارا یادص هرخ بال

! سین نامام ! رونیا ایب هدنب متسد
تخت ریز ار شدوخ و دوب هدیشک زارد ، متفر شقاتا تمس هب

. دیشکیم
سالم! _:

؟ یبوخ ! سالم : تفگ دوب هدیرب هدیرب تالش تدش زا هک ییادصاب
! ادیشخبب

؟ یبوخ : متفگ بجعتم و مدز وناز شرانک
. مدرک شادیپ هرخ بال هع ! مووا _:

. دشکب نوریب تخت ریز زا ار شدوخ مدنام رظتنم
. دوب یمیدق موب کی شتسد یوت

و دوب هداتفا دوگ شمشچ ریز یمک ، دوب هتخیر مهب شرس رود شیاهوم
. دما یم مشچ هب شبترمان یاهوربا

سب زا ، متساوخیم ور یمیدق موب نیا ! یدید نج هگم : تفگ هدنخ اب
وت رازب اباب مگیم یه . متخت ریز هرازیم هرادن اج شساو یچره نامام

. هرتهب هشاب تسد رس هن هگیم . رابنا
وتیشوگ هتقو دنچ ؟ هروطچ تلا ح ! هبوخ : متفگ و مدز یدنخبل

! یایمن هک ما هنوخ ! یدرک شوماخ
یموب نیلوا موب نیا ! مشکب یچ ترظنب : تفگ و دیشک موب هب یتسد

. مدرکن هدافتسا دش یچ منودیمن یلو . مدیرخ هک دوب
هدش عمج شیاه مشچ یوت هک یکشا ، متسناوتیم یلدنص یور زا حاال

. منیبب ار دوب
! هدش یچ _:

. مدز مهب ناهام اب یچیه _:
! هرخسم هچ : متفگ و مدز یدنخزوپ

! یدج ای هرخسم : درب هیاپ هس تمس هب ار موب ودش دنلب شیاج زا
شنتفگ . هتشذگ تخس مهب یفاک هزادنا هب ! ایور لا یخیب . دش مومت



. هنکیمن تسرد ویزیچ
راگنا ال صا . دیدش بیجع نوتمه ارچ : متفگ و مدز گنچ ار مفیک

! نوتمسانشیمن
همه نیا روطچ اعقاو وت ! ایور : دز یدنخزوپ ، دوب وا تبون درک مهاگن

. یدرک لمحت ور انوا لا س
وت یاج نم شاک یتفگیم هک یدوبن وت دوخ نیمه : متفگ تینابصع اب

! یچ همه ریز هنزیم اوعد هی اب مدا هگم ! منیبب وناهام زورره هک ، مدوب
اه عقوم نوا . مدوب قمحا نم بوخ : داد ضغب هب ار شیاج شدنخزوپ

مدیاش ! هشیم مقشاع رتشیب ، هنیبب زورره ونم هگا هک مدرکیم کف
. دشیم

یلو ! هنیمه تهابتشا بوخ : متفگ اما مدیمهفن ار شرخا ی هلمج
  یدنمرنه وت ! نیتوافتم هتسرد . ننودیم همه ! هراد تسود وروت ناهام

یرت مورا وت ! نیراد رظن الف تخا ! هملع و قطنم لها نوا ! یساسح
. نیراد تسود ورگیدمه یلو ! رت غولش نوا

شمشچ هب هک مدرکیم تالش ردقچ هکنیا . مداتفا نارهم و مدوخ دای
هرهچ ، مدرکیم لا یخ نم لقا ال . مردپ هیبش نارهم و مدوب اهنت نم . میایب

. دوب شهیبش هک شا
لدم کی زورره . دوب هق عال ی هناشن میارب نارهم یاه تیامح اهزور نا

قشع یارب ینعی ، دیدن ارم تقو چیه وا یلو !  وم گنر کی ، سابل
. دوب هدید رابکی اهنت هک دش یرتخد قشاع وا ! دوبن ندید هب یزاین

هرگ مکحم ار شیرسور ، دوبن نراقتم شیاهوربا ! نم اب توافتم یرتخد
. دشاب نم تسناوتیمن مهوا ، مشاب وا متسناوتیمن تقو چیه نم . دزیم

نومه ال صا ! هدش مومت نم یارب ناهام ، نیبب ! ایور : تفگ هتسهآ راگن
! وشاهاگن مدیدیم . مدرکیم مومت دیاب ، تشگرب هسنارف زا هک یتقو

! اه هاگن مودک _:
تقشاع هک یدش یسک قشاع حاال ات : تفگ و تسشن تخت ی هبل

؟ هشابن
متشاد تسود ویکی . منودیمن ؟ قشاع : تسشن متروص یور یوحم دنخبل

. مدرکیم رکف نم هک یروجنوا هن اما تشاد مسود ،
! نارهم : دیسرپ



. دوب هبیرغ ! اباب هن : دریگب فارتعا نم زا یسک دوبن رارق
. دوب منهذ رد یا هبیرغ ، مدوب شقشاع نم هک ینارهم مه اعقاو

! هراد تسود ور یا هگید سک مناهام ! یمهفیم سپ بوخ _:
ییاطعزاملوس #

29_ تراپ #
؟ یک : متفگ لا وسرپ

نوچ ! یسانشیمن ور ام ! یگیم تسار وت : تفگ ضغب اب ، دیزرلیم شتسد
! هدوب هدش باتک باسح نوماقشع . میدوبن نومدوخ تقو چیهام

ومدا هنوتیم یرلا گ نوچ مدنوخ رنه نم . هدش باتک باسح نوماترفن
دوس ینعی مطباور ! طسو دایم طباور یاپ هشب فورعم ! هنک فورعم

! هداوناخ
. مدرک شهاگن جیگ

۷۰ نوچ ! ینک هرادا وتکرش هک یدنوخ یناگرزاب ، وت دوخ : داد همادا
داحتا ی هناشن نیا نوچ یدنوم ومع ی هنوخ وت . هئوت لا م شدصرد

! تساوخیم هداونوخ نوچ ینک جاودزا نارهم اب یتساوخیم ! سداونوخ
ای تسرد ، اه تقو نآ ، مدرکیم رکف نم ینعی ، درکیم هابتشا اراجنیا

مداد . هلب باوج   یراگتساوخ نآ هب   هک دوب هق عال رطاخ هب طلغ
! راگن : متفگ نازرل ییادصاب

. دش نم قشاع تحلصم رطاخب ! هنیمه مناهام ! ایور هدب شوگ راب هی _:
منم ! شنریگب همقل وت یارب هک دوب یعیبط ، دوب رتگرزب نارهم نوچ

مه هیبش اه هداونوخ . دوب مهم بسن و لصا . مدوب بسانم ناهام یارب
. میقشاع ارچ ، مدیمهفن منومدوخام . نشاب

ماجنا تشاد تسود یراکره . دوب نیمسای ، هداونوخ تسرد مدا اهنت
! هک شیقب ! شجاودزا منوا ! دروم هیوت لقادح منارهم .  داد

اب هک یدیسر شهب یتقو ورانیا ی همه : دوب ناشیرپ ، مدرک شهاگن
یشاقن قشاع وت . مرادن لوبق ور ازیچ نیا نم شتسار . یدز مهب ناهام
تشاد تسود ومع ! هقفوم کشزپ هی ناهام ! نک هاگن   موب نیا هب ! یتسه

لوق هب درک جاودزا تشاد سود هکیسک اب منارهم ! تکرشوت دایب
اراکنیا یاج هرتهب .  مراد سود متیریدم . مراد تسود ومتشر منم ! تدوخ

! ینزب فرح ناهام اب ینک یعس



ویک ناهام ینودیم ! ایور یگیم یچ وت : تفگ هک مدش دنلب میاج زا
! هراد تسود

یاه هاگن . دشاب تسرد مسدح تساوخیمن ملد ینعی ، متسنادیمن نم
: متفگ و مداتسرف نوریب راشفرپ ار مسفن ! شیدج و یخوش و ناهام

. منودب اجک زا دیاب نم
سپ : دش هریخ ما هدیسرت یاه مشچ هب . دیشک مکحم ار ما هناش

! تسین یداع تهاگن ! ینودیم
. مداد ناکت جیگ ار  مرس

شمشچ یوت تشاد یعس مدما هک یا هظحل زا هک یترفن ی همهاب
! هنکیمن قشاع ویسک ندید زورره یگیم ! تهب تنعل ! وت : تفگ دنک ناهنپ

رفنود طقف هداوناخ نوا یوت ! تسه ! سین مهم توافت یگیم ! هدرک اما
! ناهام و وت ندوب رگباسح و یقطنم هشیمه

نیا نم ، مدزیم فرح قیقد دیاب ، موش طلسم منهذ هب مدرک یعس
اراهزیچ یلیخ هک روطنامه ! مدرکیم راکنا دوب یتقو دنچ ار هق عال

و نم هب تنعل . دنک ظفح ار شدوخ مظن زیچ همه ات مدرکیمراکنا
! مقطنم

! هگید یدروارد تاجک زا ونیا : متفگ مارا
! ومع هب ! منامام هب ! نم هب طقف هن ! تفگ شدوخ : تفگ و دیدنخ

نم هب دیاب تشاد مسود ... هگا : درک تیارس مه نم هب راگن زرل
! تفگیم

هتبلا ! هرادن تسود هن باوج هک شیسانشیم ! هگیمن هراد تسود نوچ _:
! یتنامام هثم مهوت ! تسین یبیجع زیچ

! وگن ترپ و ترچ ؟ یچ ینعی : مدرک مخا
مورا وت هثم منوا ! نسانشیم همه هگید وموناخ هیاس ! ترپ و ترچ _:

. دربیم لد مورا
هک ! درب وماباب لد   نم نامام ال! وا ! هیچ تروظنم : مداد ناکتار شا هناش

! هراد نم هب یلخد هچ ! نم قشاع ناهام میریگ امود ! شنوج شون
شلصو مرادن یا هق عال چیه هک ! هنم تسد هراپ بانط نیا رس نوا

. منک
لثم تسرد اما ! هدوب یک تنامام ینودیمن : تفگ یا  هدزمغ هاگن اب 



! ینوا
! مردام هدوب یک منیبب وگب وت _:

هک ! تشاد دزمان تنامام اب جاودزا لبق ! ییاد : تسشن تخت یور هرابود
. دوب شقشاع

؟ یچ : متفگ دیدرت اب
مودکچیه هن و نم هن وت هن ! ینودب وت دوبن رارق نوچ ! ینودیمن وت _:

! اه هچب زا
؟ یدیمهف اجک زا وت سپ _:
. تفر رد منامام منهد زا _:

. دنابسچیم مهب ار تدم نیا تاقافتا تشاد مزغم ، متسشن یلدنص یور
. دشاب نیمهدوب نکمم ، دوب هدیمهف هنامس هک یزار

؟ درک لو وشدزمان نامام اب ییانشا دعب اباب : مدرک همزمز
! هدوب هلماح ینعی ! هدوبن شدزمان طقف نوا : تفگ ودز یدنخبل

؟! هلماح : متفگ بجعت اب . داتسیا مبلق
هک هتدای ! هنک طقس وشچب درک شروبجم هیاس یلو ! هدوب هلماح ، هرآ _:

. درک توکس ... هثم ! شدیتسرپیم ییاد . درکیم یربلد هچ
! دش یچ نز نوا : مدرک ضغب

. منودیمن _:
؟ دوب یچ شمسا _:

! میرم _:
مدوجو قامعا هب ودرک روبع میاه ناوختسا زا . دیچیپ مدوجو یوت درد

. درک رفس
هب تنامام یاراک : تفگ تشاد ار مناج نتفرگ دصق هک ییادصاب راگن

... شییاوسر ! دشن متخ اجنیا
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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ییاوسر هچ _:



اما ، مروخلد تزا ! غورد مودک ؟ هتسار شمودک منودیمن نم : تفگ راگن
. منک تحاران وروت ماوخیمن

زور مامت . دیسر یمن یسک هب شرازا نم ردام . مدرک شهاگن هنادیماان
! دوب شقاتا یوت

کچوک قاتا نا رد اهزور . دوب شیگدرسفا واه صرق مرگ شرس
نم و . تسا یبطقود دنتفگیم ! دیدنخیم دعب و درکیم هیرگ و تسشنیم

. دنکیم تعفد مه دنکیم تبذج مه ! تسابرنها ینعی : متفگیم مدوخ هب
دیاش ، دوب شبذج نیمسای . مدوب شبطق مه نوچ ، درکیم عفد ارم

. دوب شدلج میوگب
و هیرگ . دوب هتفگ راگن یارب رذا همع هک دوبن یی ال ویه نآ نم ردام

ندرکادج رس . دوب مردپ اب شیاوعد . دوب شقاتا ورملق نورد شا هدنخ
... الل قتسا رس ، هناخ

۲ ال ثم . دندوب صاخ میگچب رد شیاه هیبنت دشیم محر یب یهاگ
کی گرم هب تیاضر ردق هب شیمحر یب اما ... نداتسیا اپرس تعاس

 . دوبن مهزا قشاعود ییادج و نینج
. درکیم یراکتسد منهذ یوت ار شریوصت تشاد راگن حاال

. دوبن تاباب لد زا میرم ندرک نوریب   تنامام ییاوسر : داد هماداراگن
. دوب شتنایخ تنامام ییاوسر

. دوبندب ملا ح رگید ! مدیرپ اج زا رابنیااما ، دوب هدز مکشخ نآ زا لبق ات
زا مراد . یش هفخ هشیم : متفگ و مدرک شهاگن شدوخ لثم ترفناب

. مرایم باال فرخزم مه نیا
نآ رگید . متسشن اه لبم زا یکی یور و متفر نلا س هب !  درک توکس

. دوبن باذج میارب هناخ
. مدوب یبصع ینیگمغ زا رتشیب

نامام نیبب ؟ یتسشن اجنیا ارچ : دمآ نوریب شقاتا زا ملا بند هب راگن
! امتفگ تهب ورانیا نم همهفن

نم لوا دیاب هنودیم منامام هب عجار یزیچ یسک هگا ؟ یچ ینعی _:
! هنک تباث وشافرح کردم ودنس اب دایب همع ات منیشیم . منودب

! یاوخیم کردم و دنس نم نامام زا ارچ : تفگ و درک مهاگن هف کال
! ایور زادنن منوج هب ومنامام .  سرپب ییاد زا ورب



! هراد ومع هب یطبر هچ ! هدز ور افرح نیا تنامام یتفگ تدوخ وت _:
نامام هب وتنایخ ی هصق شدوخ نوا : تسشن لبم ی هتسد یور

! هتفگ
نیا ممهفب هگا راگن : متخادنا مشود یور ار مفیک و مدش دنلب یبصع

. یتخاس وت   وتایدنرچ
تندرک بارخ ساو متساوخیم هگا نم : تفرگ یزوسلد گنر شهاگن

دقچ منودیمن نم ایور . وتنامام هن مدرکیم بارخ وتدوخ مزاسب غورد
. تشادن یبوخ زور و لا ح متنامام بوخ یلو ؟ هتسار ایاضق نیا
. مدیود رد تمس هب تردق مامت اب دنک مامت ار شفرح متشاذگن

. متشادن کش ، تشاد طبر هنامس زار هب ارجام نیا
. مناوخب ار رتفد تساوخیمن هک ، تسنادیم مه نارهم دب ال سپ
یور ومدرک شوماخ ار میشوگ ، دوب راگن دروخیم گنز مادم نفلت

. مدرک ترپ میرانک یلدنص
یلا خ یسک رس ار مصرح تساوخیم ملد . مدزیم فرح ومع اب دیاب
ات ، مدیشکیم ار شیوم ، مدزیم کتک هچب لثم ار راگن شاک . منک

. دهد رازا ار نم ات هتفگ اراه غورد نیا ی همه هک دنک فارتعا
.. مدیسر هرخ بال

نئمطم دیاب لوا . مدنامیمن شرظتنم . دوبن ومع نیشام . متشادرب مدق دنت
. هتشادرب نارهم ار رتفد ی هیقب ، مدشیم

... تکرش متفریم شدعب
تفگ و دز یدنخبل مندیداب .  دوب هدیشوپ سابل ناهام ، مدش نلا س دراو

... دش بوخ ایور هع :
. متفر باال اه هلپ زا   مشخ اب . مدادن ار شباوج

مدق نارهم قاتا تمس هب و مدما نییاپ هتفرن . درکیمن راک تسرد مرکف
. متشادرب

هک ار نارهم قاتا رد ی هریگتسد . درکیم مهاگن بجعتم ناهام
. مدناخرچ

! هدرک راکیچ زاب : دناسر نم هب ار شدوخ ناهام
رد هب تشم اب مکحم . دوب لفق یتنعل رد ، متفرگ هدینشن ار شفرح

. مدیبوک



؟ یبوخ : تفگ هرابود ناهام
رد هک ، مدرک رگید ی هلمح ی هدامآ ار متشم و مدرک شهاگن مشخاب

. دش زاب
و تسب ار شمشچ نم ندیداب ، دوب مهرد شا هفایق یمک دوب نارهم

. مدز دنگ منودیم : تفگ راد شخ ییادص اب
. دوب هتشادرب ار رتفد وا ینعی ، مدرک شهاگن مهبم

شاج نم شاک ! ورتفد نوا یدنوخیمن شاک : تفگ ودرک زاب ار شمشچ
. مدرمیم

. مدش شقاتا دراو  ، تفر لخاد و . دش مخ شیاهوناز
رتفد ی هیقب زا مهوا اعقاو ای . درکیم فرحنم ارم رکف تشاد

؟ تشادنربخ
هدنوخن ، ربب ورتفد ساج نوا : درک هراشا شزیم یور هب و  درک مهاگن

هشیم مورا نم ییاوسر زا شحور هگا ! نک پاچ .  هتشون یچ منودیم
! نک شپاچ شربب

نادنخ ودروا رد یا هشیش و تفر دمک تمس هب . دوب زیم یور رتفد
! مییاوسر یتم سال هب : تفگ

. تشادن ربخ سپ ، دوبن بوخ شلا ح
.. ینزیم دنگ دقنا ارچ : تفگ ودما شتمس هب ناهام

. متفر نوریب و متفرگ هدینشن ار ناشیاه فرح هیقب
. دشیم تباث راگن یاه فرح ندوب غورد دیاب .. تکرش متفریم دیاب
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. دوب درسنوخ هشیمه لثم  ، مدوب هتسشن شیور هبور

یاه غورددیوگب . دنک شدر مدوب رظتنم ، مدوب هتفگ ار میاه فرح
. منکن رواب ار راگن

. مریگن یدج ار ، ناهام وراگن یزاب هچب دیوگب
. دوش یبصع هشیمه لثمای



. مدادیم ناکت ار میاپ ! مدوب یبصع نم . دوب مارا اما
هب اه هصق نیا هشاب تسار میریگ : تفگ وداد باال ار شیوربا ی هشوگ

. مرتخد ینکیم یقرف هچ وت لا ح
! اه هنم هنامام هب عجار افرح نوا ؟ هنکیمن قرف : متفگ و مدرک مخا
وت تشاذیمن یتح هیاس . نودنخن ونم ایور ! نامام : تفگ و دز یدنخبل

. نامام یگب شهب
ردام هک هشیم لیلد . نامام مگب شهب تشادن سود هکنیا : متفگ یبصع

همع لوق هب درکن یردام هیاس ال صا ! دب ردام میریگ ؟ هشاب هدوب یدب
. ننزب تمهت شهب هشیم لیلد نیا . غورف

شاب مورآ : دش هریخ میاه مشچ هب و درک عمج ار شتروص یور دنخبل
! هدزن تمهت نوا هب یسک ! ایور

. مدرک شهاگن گنگ
یچره میکره ! هروخب مهب ترهاوخ و وت شمارا ماوخیمن نم : داد همادا

ونوششوگ هک ! هراگن و ناهام زا تیروخلد هگا ! ریگب هدینشن ، تفگ
. منوچیپیم

یک وفرخزم همه نیا مگیم ! هک متسین هچب : متفگدنلب یادص اب هعفدکی
؟ رذآ همع ! هتخاس

! ایور نزنداد : تفگ تینابصع و مکحت ای
. مدرک توکس هاگادوخان

سین تمهت مگیم ! هدش کنز هلا خ حاال ات یک زا ترذآ همع : داد همادا
یتسه یک یکاپ تابثا لا بند ! هیچوت هب هیاس هنز نوا منص ! سین ینعی

ونز نوا   مسا دوب یکره تاج یدوبن وت هگا ینودیم متدوخ ! وت
... دروایم

. دوب دایرف هیبش شیادص ! درک توکس
. مدرک شهاگن . دیزرل میولگ

. دیشک نجل هب وتاباب یگدنز نوا ! مرتخد : دش رت مارآ
؟ نیراد دنس : متفگ ضغب اب

؟ یرادن رواب ونم یافرح : تفگ ودیدنخ
؟ هیچ نوتدنس : متفگ ضغب اب هرابود

درکیم یعس یلو ، تفگیم شتروص یخرس ار انیا دوب هدش یبصع



نوریب ار سکع کی و شزیم یوشک تمس هب دش مخ دهد ناشن مارا
. تفرگ میولج ودروا

نز . دندوب هتسشن مهرانک . دیفس نماد و تک اب نز کی اب دوب مردپ
. دوب میرم لگ هتسد کی شتسد ! تشاد یبیجع دنخبل

. منیبب رتهب ات متفرگ ومعزا ار سکع
! میرم ! کردم نیلوا نیا : تفگ ومع
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! هک سکع هی بوخ : متفگ و دیزرل متسد

شاهاب تردام شیپ متفر ، درم تاباب هک یبش : تفگ و دز دنخبل ومع
هنووید مدرک کف لوا ، دمویم قاتا یوت زا شدنخ یادص . منزب فرح

. طایح وت دیرپ هک دوب درم هی ! هزاب هرجنپ مدید مدرک او ورد ! هدش
. دوب هدیچیپ شقاتا لک وت هنودرم رطع یوب . دوب تکاس تردام
: داد ینیگنس مخا هب ار شیاج دنخبل و دش رت خرس شا هرهچ

. تفگن درکیم راکیچ وت قاتا وت متفگ ! تفگن ؟ هیک متفگ
شارتخد ! نک شلو تفگ تشاذن رذآ ! شمشکب متساوخیم مدش هنووید
نز هک مینک انرک و قوب وت هک دیابن ننک رس گنن نیا اب روطچ

... نومشاداد
و دوب هدش کشخ مناهد . متشاد یا هدننک رجزنم سح . درک توکس

.. درد زا هتشادرب کرت مناتشگنا رس ، مدرکیم سح
یدیسرپ حاال ات ! تاباب ! همردارب دنس ؟! یاوخیم دنس مزونه : داد همادا

درک هلا س ۱۶ یوت مسا هب تشادن و تشاد یچره   شگرم لبق ارچ
؟ نیمسای هب نک شلقتنم یدید صالح هگا ادعب هک تیصو هیاب

! هسرب هیاس هب یزیچ ساوخیمن . دوب هدیمهف نوچ
سدح . سین دنس انیا ! ههابتشا : متفگ و دیچیپ میولگ یوت ضغب

. منکیمن رواب نم ! سامش
. دراذگب یرثا نم یور شهاگن اب تسناوتیمن ، درک مهاگن هریخ هرابود



هب ونیا هدرک هابتشا تمع نزن فرح مسکچیهاب و ! هنوخ ورب : تفگ مارا
. مینزیم فرح یدش هک مورآ !  ورب مهوت . هتفگ راگن

ار تیاه نادند   هک اه نامهزا . دوب هداتفا منت یوت یدب زرل ، مداتسیا
دنتساوخیمن هک دندوب ییاه کشا زا رپ میاه مشچ . دبوکیم مه یور

. دنرابب
! همهافتوس ! هغورد هی نیا : مدیرغ میاه نادند نامه نایم زا یلو

. نک تحارتسا هنوخ ورب : تفگ مکحت اب هرابود ومع
 . دوب هدیبسچ ار میولگ یتسد راگنا . دوب نیگنس میارب تکرش یاضف

. مدشیم هفخ متشاد
! ومع اب یظفاحادخ یب ، مدما نوریب تکرش زا

. دوب هتخیر ورف میایند
مشچ هیرگ طرف زا . مدید ار ما هتفرگ ی هرهچ روسناسا ی هشیشزا

. دندوب هدز نوریب لا ش ریز زا بترمان میاهوم و دوب هدش زمرق میاه
. دنتشادن نداتسیا ناوت میاهاپ .  مدرشف ار رد گنز

.. داهرف االن یدموا دش بوخ هع : درک زاب ار رد نیمسای
. دز لز ما هرهچ هب و درک توکس

. متفگ یبل ریز سالم . مدش لخاد . مدز شرانک
و تفرگ شیاه بل لغب ار شتسد یوت نفلت وداتفا هار مرس تشپ

؟ هدش یچ : تفگ
؟ نشیم نم هزادنا تاسابل : متفگ هتفرگ یادص نامه اب

: متشادرب شا هناخ مامح تمس هب یمدق نم و دما رتولج مدق کی
! افطل رایب مارب سابل تسد هی ! مومح مرب ماوخیم

ار میولج و دناسر نم هب ار شدوخ .  مدینش ار شیاه مدق ندشدنت
یسک . یدوب بوخ یتفریم یتشاد هک وت : درک مهاگن نارگن ، تفرگ

! هدش شیروط
مرب یرازب هشیم ! هدشن یزیچ : متفگ و مداد ناکت هن هناشن هب ار مرس

! هنای مریگب شود
. متسبار رد . مدش مامح دراو . درکیم مهاگن روطنامه و تفر رانک

هب ار شیاج . دوب هدش مامت میاه کشا . مدنام شود ریز یتعاس مین
. دنازوسیم ار منورد هک دوب هداد یمشخ



... مدوخ زا ومع زا مردام زا متسنادیمن
رظتنم هپاناک یور هک مدید ار نیمسای ، مدمآ نوریب هک مامح زا

. دوب هتسشن
؟ مساو یدرک ادیپ سابل : مدناخرچ ار مرس یور ی هلوح

. درک مهاگن توکس رد
یتحار راولش و ترش یت تخت یور . متفر شقاتا تمس هب انتعا یب

. دوب هتشاذگ یتروص
. درکیم مهاگن هنیس هب تسد ، داتسیا رد بوچراهچ رد نیمسای

. مدرک اشامت شقاتا یدق ی هنیا رد ار مدوخ
. تساردام هیبش مشیاه مشچ تفگیم هشیمه ردپ

. دش هدرشف مبلق
؟ هدش تاوعد نارهم اب : تفگ و تسکش ار توکس هرخ بال

! هن _:
یدنلب شیکشم یاه یرتچ ، مدرک هاگن شا هدیشک یتروص هب

. دوب هدناشوپ ار شیناشیپ
. دشیم ردام هیبش تسرد ، درکیم مهاگن هک راکبلط

زا مگیم تهب یه . ساشزورف نوا راک منودیم هک نم ؟ یچ سپ _:
ورب یشیم اپ ادرف زاب حاال ! هداونوخ یگیم . نکب لد یتفوک ترامع نوا

! منهج نومه وت
. نزب گنز نیرز هب :  متفگ و مدیشک یها

! ارچ _:
! اجنیا هتسرفب سنا آژ اب وماه هلیسو وگب : مدیشک ار مود هآ
هیرگ یچ ارب مدرک کف ! هنووید هع : دز یدنخبل ودش زاب شتروص

؟ یدرک
! ندرک تنوریب هنکن ! نکربص : داد همادا و درک یثکم

. مشاب اهنت تدم هی داوخیم ملد طقف هن _:
. تفگ یموهوا

هی وت مدا رفن دص اب اباب هیچ . ینکیم تداع . روخن هصغ دایز بوخ _:
. هنوخ

. دز گنز تاپ شیپداهرف یتسار : تفگ دعب درک ربص یمک



مردپ نداد بیرف و مردام ناتساد ، مدروخ اج شینامدوخ نحل زا
. دوب هدرک مساسح

تهب : داد همادا و درک اهر تخت یور ار شدوخ لا یخ یب یلو نیمسای
امسا هک تفگ ! دز گنز نم هب نیمه ساو ، یدوب شوماخ ، دوب هدز گنز

! هنک رکشت تزا تاتبحم ساو داوخیم
شلو بوخ : متفگ و مدرک بترم مدوب هدز نت هک ار یتروص ترش یت

. مرادن هلصوح ال عف نک
. مدرک نوشتوعد نم یلو : تفگ ودیشک زارد تخت یور ولهپ هب

لا ح و سح اعقاو ! منودیمن هگید : متخادنا باال ار ما هناش انتعا یب
. مرادن

! ادرف سپ ای ادرف اال متحا متفگ ! متفگن هک زورما _:
. تشاد تاهاب مگید راک هیداهرفاقا حاال

. مباوخب ماوخیم تختور زا وشاپ ! تسین مهم : متسشن تخت ی هبل
نوا وت رازب رخب تخت هی تدوخ ارب متفگ تهب یه : تفگ و دیدنخ

... نم   هن یتفگ ! قاتا
. متشاذگ مناهد یور ار متشگنا

32_ تراپ _ همادا #
. نیمسای دایم مباوخ ! سیه : متفگ

تلا ح نیا ی همه منک رواب : تسشن شمشچ یوت هرابود ینارگن
؟ تسنوخ نوا زا نتفر رطاخب

متروص یور ات ار وتپ ! مدرک اج ار مدوخ تخت یور و مدرک توکس
. مدیشک باال

هریم دادارق هی ارب هراد داهرف : تفگ و دش دنلب تخت یور زا نیمسای
! یشاب ششیپ وت تشاد تسود ! ساهنت امسا تفگ ! هیسور

. مدش شوهیب ، مدینشن ار شا هلمج ی هیقب
. مدماین نوریب تخت زا مامت زور ود

درم نا و میرم زا یدر متارطاخ نایم رد و مدیشکیم زارد تخت یور
. مدرکیم وجتسج ار سانشان

ار دنتسه طوبرم مردام هب متسنادیم هک ییاه سردا و اه هرامش مامت
. مدرک تشاددای



. تشادن مه یتسود . تشادن یدایز لیماف مردام
. درکیم یگدنز اکیرمآ ، دوب لا س ۳۰ مه وا هک متشاد ییاد کی طقف

زیچ مه وا ، متسنادیم لکرد اما . میتفرگیم ییویدیو سامت یهاگ
. دنادیمن مردام زا یدایز

مسابل نیرت هداس . مدما نوریب نیمسای قاتا و تخت زا بش نا هرخ بال
. مدیشک نوریب ما هدیسر هزات یاه نادمچ نایم زا ار

  هک دوب نیرز طقف . دوب هتفرگن ار مغارس ومع ی هداوناخ زا یسک
. دنازرلیم ار نیمسای ی هناخ نفلت ندب و نت تقو یب و تقو

، هتفرگ میادص ارچ ، تسا شوماخ میشوگ ارچ هک ، دزیم رغ مادم
. ما هدرک رهق ارچ

. مدیسرپیم تصرف رس مهوا زا دیاب
هدیسر دشیم یتعاس مین امسا و داهرف . متسشن هرفن کت لبم یور

. دندوب
یکشم یرسور کیاب ، دوب هدیشوپ ینمچ زبس دننام تک یوتنام امسا

. دوب هدیچیپ شرس رود هک
. دربیم شیاهوم الی ار شتسد مادم زونه اما . دما یم رت مظنم رظنب
بوخ تلا ح تفگ ناج نیمسای ! یدموا هرخ بال : تفگ ودرک مهاگن داهرف

! هدیرپ تگنر یلیخ مه اعقاو .  سین
. مرتهب االن سین یزیچ _:

ینوتیم ! هیسور مریم مراد بشما : تفگ ودرک مهاگن ددرم داهرف
ینومب ششیپ

. دوب هدیچیپ مه نایم ار شیاه تشگنا هک درک هراشا ییامسا هب
. دوب هدرک میسرپزاب نیمسای ردقنا زور ود نیا ، دوبن یدب رکف

. منزب یفرح ضغب و یگف کال زا مدیسرتیم هک
امسا هب نیمه یارب ، دوب بسانم میارب اضف نیا زا ندوب رود زور دنچ

. دادیم ناشن ار شقایتشا شدنخبل اب هک ، متخادنا یهاگن
! امتح ! هشاب _:

! هاگدورف مریم نم سپ : تفگ ودز یدنخبل داهرف
هداما ماش نم اجک : تفگ اج نامهزا دوب هناخزپشا یوت هک نیمسای

! شمه نیدموا هتعاس مین امش . مدرک



مرید ! مرب هگید هن : تفگ ودناخرچ متروص یوت ار شقیقد هاگن داهرف
هشیم

! مشبقارم نم ورب : متفگو مدز یدنخبل
داهرف اقا نیدرگرب تم ال سب : تفگ بل ریز و مارا امسا

. مدوب بجعتم مه مدوخ هک دش روج و تفج زیچ همه عیرس ردقنا
! بشما هن دنزیم فرح هدنیا زور دنچ زا داهرف مدرکیم کف
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! شداهنشیپ ندرک لوبق عیرس و داهرف نتفر یناهگان   دوجو اب

. مدرک لا بقتسا داهنشیپ نیا زا یلیخ
. متشاد زاین ششمارآ و توکس هب مه نم و دوب یتکاس رتخد امسا
دیاب نم . دوب بوخ   ندرک رکف یارب متفرگیم هلصاف هداوناخ زا هکنیمه

. مدیمهفیم ار تقیقح
فرط کی و متشاد شلوبق   مردپ لثم هک دوب ینمهب ومع فرط کی

. مردام
امسا یاه مشچ ، مینامب شا هناخ بش هک درک رارصا نیمسای ردقچره

. دش رت مارآ ان
. میتفر نایک ی هناخ هب بش نامه نیمه یارب

هک ار ملا ش . دوب هناخ داهرف ردپ راتسرپ اهنت . دندوب هتفر اهراکتمدخ
ما هرهچ هب تقد اب امسا . متخادنا مشود یور دوب مرس یور دنب مین

! موناخ ایور نییامرفب : تفگ ودرک هاگن
هک یقاتا رانک تسرد قاتا کی . مدرک هاگن درکیم هراشا هک یتمس هب

. دوب نا رد شدوخ بش نا
. متفر رتولج یمک

! ننک هداما نوتساو نتفگ داهرف اقا ور اجنیا : تفگ مارا نحل نامهاب
. ملغب قاتا هک منم

؟ زونه نیدرکن یتشآ هگم : متفگ دیدرت اب



. میدوب رهق هگم : تفگ هفقو اب و تفرگ تنکل  
. مدش یریگیپ لا یخیب مه نم . دوب هدشن مفرح هجوتم راگنا

مبلق میور هبور تسرد راوید نیلوا نامه ، درک زاب هک ار قاتا رد
یخوش نم اب تشاد دصق یسک ! مدرک هاگن هرابود و مدز کلپ . تخیر

. دنک
! هنکیم راکیچ اجنیا نیا : متفگ و مدرک هاگن امسا هب کوکشم

ایور مودک : درک قرع شیناشیپ هرابود دعب و درک مهاگن مهبم امسا
... نم ! نیگن داهرف اقا هب ادخب ! موناخ

. درک توکس ، تفگیم هچ
! اجنیا یدروا ونیا وت : مدیرغ تینابصع اب

! دایم نوتشوخ ونایپ نیا زا مدرک کف ادخب : تفرگ تنکل   هرابود
. داهرف اقا هب نیگن منکیم شهاوخ

. داتفا قاتا هشوگ رد ونایپ هب ممشچ هزات
. دیزرلیم نونجم دیب لثم کرتخد . دوب نلا س یوت هک دوب ییونایپ نامه

! یسرتیمداهرف زا دقنا ارچ ! شاب مورآ مزیزع ! هن : متفگ ینارگن اب
مبلق . دوب راوید یور یولبات یپ ممشچ اما مدادیم یرادلد امسا هب

. داتفا یم راک زا تشاد
.. نایک ی هناخ رد مه نا ! میور هبور تسرد ولبات نیا
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. مداد شتسد هب ار با ناویل
. دیشکرس سفن کی و تفرگ ار بآ ینازرل تسداب

نایم زا و دیزرلیم شتسد . مدرک شهاگن و مدرک رت تشرد ار ممشچ
. تشاد نم هب مه یهاگن مین ناویل رولب

تشپ و تشاذگ زیم یور مکحم ار ناویل . دروخ ار با   رخا هرطق ات
. درک کیدزن شیاه بل هب ار شتسد



شیاه بل زا ار شتسد اروف . دشاب هدمآ شدای یزیچ هکنیا لثم دعب
. درک رود

: متفگ هرخ بال و مدرک شهاگن هلصوح یب
؟ هیک قاتا نوا -

: تفگ ودیخرچ نم تمس هب شمشچ ،و دروخ یناکت شا هناش
؟ مودک -

! ننک شداما نم ساو هتفگ داهرف هک یقاتا نیمه _
: تفگ ودز کاویل هب یا هقت شتشگنا اب .  دوب هدش رت مارآ یمک

منم باالس. هقبط هک منوشاباب ! هداهرفاقا لا م نلا س رونوا قاتا ! یکشیه -
! اجنیا ام میرادن یا هگید سک . میرانک قاتا نیمه هک

مدوب هدرک نهپ زیم یور هک ار میاه تسد و مدیشک یا هف کال فوپ
: مدوب هدش اه سرپزاب هیبش . مدز هنیس هب ،

شرییغت نم ندموا ساو مگیم ینعی ؟ هدوب یروجنیمه هشیمه ! بوخ -
؟ نیداد

ینما ان ساسحا راگنا هرابود و داد ناکت تسار و پچ هب ار شرس
: درک

متفگ ! ونایپ رطاخب نلا س نیرن امش متساوخ طقف نم ! موناخ ایور -
. هشیم رتگنشق قاتا نوا یروجنیا

: مدما شفرح نایم و ! مداد لخاد هب ار میاه بل
! شگید لیاسو قاتا لک ! تسین ونایپ هب نم روظنم ال صا _

هک تفگ داهرف اقا طقف ! هقاتا نوا وت ساهلا س نوشمه ! مودکچیه _
! ننک نوشبترم

مه نم شتسار هک . دیسرتیم داهرف زا اهنت ، تسنادیمن یزیچ امسا
! اجنیا ؟ ولبات نیا . مدیسرت بشما

ییاهزیچ ای ، دوب هدرک هداما میارب ار قاتا نا یفداصت داهرف ای
. تسنادیم

. تشاد ولبات هب یطبر نایک ورسخ سپ ، تسنادیمن مه داهرف رگا یتح
نوریب ار میشوگ ، مدوب هدروا مدوخ اب هک یگرزب یتسد فیک نایم زا
. دوب شوماخ . مدز گنز ، مدرک وجتسج ار داهرف هرامش و . مدیشک

. متشاذگ زیم یور ار مرس و . متخادنا مفیک یوت ار یشوگ



: تفگ هتسهآ امسا
لد هب یفوخ هی هنوخ نیا کال . داین نوتشوخ قاتا نوا زا نیراد قح -

! هزادنیم مدا
نایم یطخ و  ، دندوب هدش زیر شیاه مشچ ، مدرک شهاگن زیم یور زا

. دوب هدرک قرع یمک شیناشیپ . دوب هدرک شوخ اج شیاهوربا
: متفگ و مدرک دنلب ار مرس

اجنیا میایب یدرک رارصا زورما یه ارچ ، اجنیا زا یسرتیم ردقنا هگا -
. میدنومیم نیمسای شیپ . مینومب

تنکلا ب و تفر شیاهوم نایم هرابود شتسد .  دیرپ شکلپ هک مدید
: تفگ

... رارصا هک تفگ داهرف اقا متساوخیمن هک نمم -
. دش دنلب شیاج زا و تشادرب ار زیم یور ناویل .  دروخ ار شفرح

: متفگ یلا وس . دندوب بیجع شتاکرح
! اجنیا میایب ینک رارصا هک تساوخ تزا داهرف -

: تفرگ با ریز ار ناویل و تفر ییوشفرظ کنیس تمس هب
بوخ .. نینودیم ینعی ! هن -

: داد همادا ودرک سبح یمک ار شسفن
! هرتهب نومدوخ ی هنوخ نتفگ . هرآ بوخ -

بل و مدرک هاگن تفریم ناویل یور زا تشاد یدوخیب هک با ریش هب
: مدرشف مهب و مدرک جک ار میاه

! هشوماخ   مشیشوگ ! موه -
مشچ هت ، تشگرب متمس هب و درک اهر کنیس یوت اج نامه ار ناویل

: دوب یقیمع سرت و ینارگن شیاه
هگا ، ننکیم شوماخ امیپاوه وت ونوشنفلت   مگب نوتهب نتفگ داهرف اقآ -

. نینزب گنز نوشهب دیاب ادرف نیتشاد راک نوشاهاب
: مدرک شهاگن کوکشم

؟ منزیم گنز شهب نم ، دوب نئمطم دقنا اجک زا -
هناخزپشا هشوگ گرزب یمیدق لا چخی تمس و تخادنا باال ار شا هناش

: تفگ ودرک زاب ار شرد ، تفر
ات تفگ ، منک تسرد نیریش تبرش نوتساو تفگ داهرف اقآ دش بوخ -



. دایب اج نوتلا ح مرایب تبرش نوتارب امتح نوتقاتا وت نیتفر
مدیسرتیم داهرف زا رتشیب متشاد نم و درکیم وجتسج ار لا چخی یوت

.. رخا ی هلمج نیا اب صوصخ هب
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مدرک . اشامت ار ولبات نایم نز   بوخ هرابود
هدز شتروص یور هک یا هدنبور ! ایرد رانک یکشم دنلب یاهوم اب ینز

. مسانشب ار شیاه بل و اه مشچ هک دوب زاب یردقنا دوب
هک یا هولق ییاه بل اب هریت گنر یا هوهق و هدیشک یاه مشچ

. درکیم ییابرلد ناشیخرس
! شیانشا دنخبل و . دندوب زاورپ هب اوه نورد شیاهوم

. متسشن تخت ی هبل . دش مدرس
تبرش هک یعقوم نامه . دوب هتفر شقاتا هب دشیم یتعاس کی امسا

. دروخ مهب شلا ح اما ، دروخب شدوخ متفگ  ، دروآ نم یارب ار   لا قترپ
لبق زا شتروص گنر . دیسرتیم ناتسرامیب زا ردقنا ارچ متسنادیمن

... شیاه سرت و . دوب هدش رتدرز
مدرکیم رکف هک متشاد یلطاب لا یخ هچ . دوب ربخ هچ هناخ نیا رد

. تسا بوخ ملا ح اجنیا
یط ار قاتا ضرع ، مدش دنلب میاج زا هرابود رظتنم یاه مدا لثم

. مداتسیا ولبات یور هبور و مدرک
: متفگ بل ریز و

! هلد هت زا تا هدنخ _
شیپ زور ود هک ییاه فرح و تاقافتا اب ار مردام سکع نیا طبر

. دنتشادن یطبر مه دیاش . مدیمهفیمن ، مدوب هدینش
لدم مردام مه دیاش ، هدرکیم یشاقن شیناوج رد ، دوب هتفگ ورسخ

! هدوب شیشاقن
  لثم ییادص . مدینش ورهار زا ییادص هک ، متفر هرجنپ تمس هب هرابود



! یزیچ نداتفا
. دوب هدش دب شلا ح هرابود امسا دیاش

نینج لثم ار شدوخ ، دوب زاب همین امسا قاتا رد ، متفر رد تمس هب
. دوب اجک زا ادص سپ . دوب هدیباوخ ولهپ هب و دوب هدرک عمج
هناخزپشآ زا ادص . مدینش ار ادص هرابود ، مدرک مکحم هکار شقاتا رد

. متفر اجنا تمس هب هلجع اب ، دوب
. دشیم رتشیب مسرت ، مدشیم رتکیدزن هناخزپشا هب هچره

. دشاب هدمآ دزد ، دوب نکمم
یتمیق یاهزیچ و هقیتع هزادنا نامه هب اما ، تشاد نابهگن هناخ نیا

. درکیم روسج ار یدزد ره هک تشاد
ار یدرم ی هیاس یکیرات رد . مدیسر یمیدق ی هناخزپشا بوچراهچ هب

. دوب نم هب شتشپ هک . مدید
قرع در ، منک ادیپ ار دیلک ات مداد تکرح راوید یور مارا ار متسد

. مدرکیم سح متشپ و ندرگ یور ار
. میدروخ اج نامتفج تشگرب یتقو ، مدز ار دیلک هرخ بال

. دوب داهرف
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. دوب یساسحا ره زا یلا خ شتروص ، درک مهاگن میقتسم
.. مشخ هن سرت هن بجعت هن

. دوب هتخادنا فرطود هب فاص ار شیاه تسد
: متفگ و مدرک شهاگن هلصوح یب یلو نم

؟ یتخادنا هار شیامن -
هک مدید شیاه بل یور یدنخبل در ، دش ضوع شا هرهچ تلا ح یمک

: درک شعمج عیرس
! هنوخ نیایب بشما ، مدرکیمن کف . دش لسنک مزاورپ ؟ ایور یبوخ -

: مشاب توافت یب ودرسنوخ شدوخ لثم مدرک یعس



. هشاب هدوب یزاورپ لوا زا هگا هتبلا ، دش لسنک هک بوخ هچ ؟ اعقاو -
: تفگ ودما متمس هب و تسشن شیناشیپ یور مخا

! هدوبن زاورپ یچ ینعی ؟ روطچ -
بقع ار یلدنص هک شلا یخیب تلا ح هب ، مشاب مارآ متسناوتن رگید

: دیشورخ رتشیب ملد و مدرک یهاگن دنیشنب ات دیشکیم
؟ هدموا اجک زا ولبات نوا -

یور ار شیاپ . دوب یدج شا هرهچ یلو . دنزیم دنخبل مدرک سح هرابود
: تخادنا شیاپ

. تسهولبات هنوخ نیا وت یلک ، ولبات مودک -
یمن مشوخ شدرسنوخ نحل زا . مدرمش سوکعم مرس یوت ۵،۴،۳،۲،۱

: متفگ مارآ مهزاب اما . دما
نم ساو یتساوخ هک یقاتا نومه ! نامهم قاتا یوت یولبات نوا -

. ننک شدامآ
و دز هرگ مهب ار شیاه تشم درکن ناهنپ ار شدنخبل رگید راب نیا

: تفگ
هگنشق هماباب یشاقن . ساجنوا هتقو یلیخ نوا ! یگیم ور ولبات نوا -

؟ هن
و شیاه فرح زور نآ ! نم هب شردپ هجوت . دش دنت یمک مبلق نابرض
رطع یوب ، راگن یاه فرح ، مزادنا یم زیزع دای ار وا نم تفگیم هکنیا

. تفگیم ومع هک هنادرم
یلدنص دنب ار متسد ، مدما رتولج و مداتفین اپ زا یلو . تفر جیگ مرس

متفین : ات مدرک شیور هبور
. راوید هب هدز هک هتشاد شسود یلیخ امتح - 

و دوب هدیمهف ار ملا ح و سح دیاش تخادنا نم هب یهاگن ودیدنخ
: دربیم تذل

. دوب شقوشعم -
. متشاد یگدروخ مهب لا ح سح . دشدایز ما هجیگرس

: متفگ ینازرل یادص اب
؟ هقوشعم یچ ینعی -

: تفگ وداد ما هدش گنر مک زمرق یاهوم ی هتسد هب ار شهاگن



. ناهنپ قشع هی ! هگید هقوشعم -
: داد همادا دیچیپ مرس یوت شا هدنخ

هی ! همردپ مروظنم ورسخ ، دوب شقشاع ورسخ . دوب هیاس شمسا -
شرانک هشیمه نوا یلو مدوبن نم دوب رضاح منئمطم ! شتسرپ ییاروج

. دوب
مسرپب هک ، متشادن ار نیا تراسج . دیکچ ممشچ ی هشوگ زا یکشا

؟ تسا نم ردام نز نا دنادیم
. دشیم ترفن زا رپ شنحل دربیم ار شمسا یتقو هک یا هیاس

. دیتسرپیم ار مردام مهوا ، مداتفا مردپ دای
. میوگب یزیچ متساوخ

. داد ناکت ار نامیودره ، نلا س زا یغیج یادص هک
رتشیب متشحو هظحل ره نم و . دیشکیم غیج مادم ، دوب امسا یادص

. دروخ نیمز هب مکحم هک مدرک اهر یروج ار یلدنص . دشیم
. دش نامزمه امسا یاه غیج یادص اب شیادص

: داتسیا میولج داهرف هک ، مدیود نلا س تمس هب
. منکیم یگدیسر شهب مدوخ . یش  تیذا ماوخیمن ! نومب اجنیمه وت -

ار شا هناش یفرح چیه یب دعب ،و مدرک هاگن شیاه مشچ هب یا هیناث
. متفر امسا قاتا تمس هب و مدز رانک

یور شیاهوم ، دیشکیم غیج مادم و . دوب هدرک زک تخت زا یا هشوگ
خرس شتروص . دندوب کشا سیخ شیاه مشچ و . دوب هدش شخپ شرس

. دوب قرع سیخ شیناشیپ و دوب هدش
یتخت ور ی هشوگ . درکیم همزمز ندرک سامتلا هیبش یموهفمان یاهزیچ

. دوب هدز گنچ ار
: مدرک دنلب ار میادص یمک

... ناجامسا ... امسا -
. دما لخاد هب مه داهرف . دیدیمن ارم راگنا ، دادن ار مباوج

ار متسد . مداد ناکت ار امسا یاه هناش و متسشن تخت یور وا زا لبق
. متفرگ باال و مدرب شا هناچ ریز

، مدینش مرس تشپ رد ار یسک اب داهرف ندز فرح یادص . دزیمن فرح
. مدناخرچ ار مرس



دوب . هدینشار ادص مهوا ، دوب شردپ راتسرپ
. مداتفا تخت یور هک مخرچب امسا تمس هب متساوخ

همه نیا منادیمن هک شکچوک ییاه تسد اب . دوب هتخادنا ارم امسا
. دزیم گنچ ار میوزاب یور ، دوب هدروا اجک زا ار تردق

. مدرکیم سح میوزاب یور ار شیاه تشگنا یاج
. دوب هتسشن ما هنیس یور وناز ود و ، دوب هدمآ نوریب وتپ ریز زا

. سرت نازا رتشیب ، متشاد درد . دوب ما هنیس یور شنزو مامت
: متفگ   یتخس هب و دنلب

! هیچ اراکنیا ! وشن هنووید -
. درب شروی متروص هب شیاه نخان اب طقف دزن یفرح

. منک شدنلب ما هنیس یور زا ، مدرک یعس و مدیشک غیج
. درکیم هلمح مشخ اب ، دوب دایز شتردق ، مداد شله بقع هب

. دوب هدش مک مناوت . دوب هداتفا هرامش هب میاه سفن
ار شیاهوزاب یتسد ، مدید هک مداد شله مناوت ی همهاب راب نیا

 .. هتفرگ
: دز دایرف و دیشک مکحم ار شیاهوزاب داهرف

! یشحو ، مشکیم وروت نم ! قمحا -
. مدرکیم هفرس مهرس تشپ ، دوب هدرک ریگ مسفن

. دوب هدش شخپ ما هنیس ی هسفق یوت درد
هب ات ، دیشک می باال و دما متمس هب راتسرپ . دوب هدش دیدش میاه هفرس

. منزب هیکت تخت
سفنره اب . متفرگ باال ار متسد . دش مگ میاه هفرس نایم ناشیاهادص

. دشیم شخپ ما هنیس یوت درد
: دز دایرف و دیود متمس هب داهرف ، تفر یهایس ممشچ درد زا

. نکن هفرس ! نکن هفرس -
نیااب . دندوب هدروآ دوجو هب نم رد یجیگ تلا ح ود ره سرت و درد

. متسیاب مدرک یعس لا ح
: تفگ و دیشک ولج ار شدوخ داهرف

رتشیب ، مدرکیم سح هک ییاه هفرس ! راین راشف تدوخ هب ! نیشب -
. دش منداد باوج زا عنام تسا یبصع



راتسرپ هب ، درکیم متیاده تخت یور تسداب هک روطنامه یلو داهرف
: تفگ

. باوخ لبق یدادن وراد شهب هگم -
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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. دوب هدش رتهب مدز هک ینکسم اب مدرد

مک یلیخ هنیس ی هسفق ای هدند یگتسکش لا متحا ، دوب هتفگ رتکد
. تسا

، مدوب هدیشک زارد تخت یور رظتنم . دندوب یبصع رتشیب میاه هفرس
. دیایب میاه سکع باوج ات . مدوب نامهم اجنیا یتعاس دنچ

. مدرک نشور زور دنچ زا دعب ار میشوگ هرخ بال
.  متشاد   نارهم یتح و نیرز ، رذآ همع ، ناهام زا خساپ یب سامت دنچ

و مدرکن زاب ار اه مایپ . متشاد مه مایپ دنچ . دیچیپ منت رد رتشیب درد
. مدما نوریب اه مایپ زا

متسد لغب هک مفیک یوت و مدرک شوماخ هرابود ار میشوگ هلصوح یب
. مدش هریخ قاتا یدورو رد هب و متخادنا دوب
. تشگرب داهرف هک ، دوب هتشذگن یا هقیقد دنچ

درد ما هنیس زاب هک ، مدیشک یقیمع سفن . دوب هتفرگ ار میاهوراد
. تفرگ

. دوب هریخ شتعاس هب و دوب هداتسیا تخت رانک فرح یب
: دچیپن ما هنیس یوت درد ات منزب فرح هدرمش هدرمش مدرک یعس

؟ هشچ رتخد نوا -
. دوب مرس باالی مرس ی هلیم هب شمشچ ، دینشن ار میادص راگنا
. مدیشک باال تخت یور زا ار مدوخ یمک و مدرک یا هفرس کت

. دش ما هریخ تقداب
: مدرک رارکت ار ملا وس

؟ درک هلمح نم هب ارچ ؟ هشچ رتخد نوا -
تشاد هناخزپشآ رد هک ییاثنخ تلا ح زا ، دوب یگف کال زا رپ شهاگن

: تفگ و تشاذگ تخت یور مرانک ار اهوراد . دوبن یربخ
راشف رطاخب تاه هفرس رتشیب تفگ رتکد . نکن کف ازیچ نیا هب -



. هیبصع
: متفگ و مدرک شهاگن هناجوجل

زا هسرتیم ، سین بوخ شلا ح هرتخد نوا ؟ هربخ هچ هنوخ نوا وت -
. منکن رکف منوتیمن ، درک هلمح نم هب . وت

: تفگ و دز یدنخبل
. منکیم شجنکش و مدیشک شریجنز هب هنوخ نوا وت نم یچیه -

: متفگ و مدرک یا هفرس
ال صا . هدب شلا ح رتخد نوا هک یردقنوا . ینک یراک نیچمه تسین دیعب -

. نراد مکشزپناور منک کف اجنیا . ناتسرامیب شیدرواین ارچ
: تفگ یبصع

شهب تشاذگ هن دموا رتکد هن یلو ، دوب هدش بوخ شلا ح هک یدید -
.. شهب تنعل ! هنزب شخبمارآ

: متفگ یبصع
! تسین یداع نوتاراتفر اهامش ال صا ؟ هشچ مگیم -

: تفگ ودز یدنخشین
هکنیا ! ولبات هب عجار االت وس نوا ! هیداع ادیدج تراتفر یلیخ وت هن -
زور ود تفگیم ترهاوخ ، یدوب هدرک شوماخ وتیشوگ مامت زور ود

! یدرک سبح وتدوخ تقاتا یوت
. یمهفیم . مدرکن هلمح یسک هب نم -

: تفگ و تسشن شیاهوربا یور مخا
؟ ینک تیاکش شزا ینوتیم -

مهب هک وت ... هشچرتخد نوا هش مولعم یروجنوا دیاش ، یگیم تسار -
. منک تیاکش هگا یلو ، یگیمن

سرت ، دیزرل مبلق نایم یزیچ هک یروج ، دوب هریخ میاه مشچ هب
: درک ذوفن مبلق هب یقیمع

میتفر اج نیا زا ، دایب تاسکع باوج رازب ! سین تیاکش هب یزاین -
. مگیم تهب نوریب

. دوب هدش رتمک ما هفرس و درد ، متفرگ مارآ یمک تفگ هک ار نیا
شرس ، دوب هتسشن متخت رانک یلدنص یور تکاس روطنامه یتعاس مین

. دوب مرگ شیشوگ اب



. مدرکیم زاب یهاگ ، مدوب هتسب ار میاه مشچ مه نم
تسا نم ردام هیاس تسنادیم داهرف . دوب هدنام میولگ نایم یفرح

؟ هنای
: متسکش ار توکس هرخ بال یلو ، متشادن ار لا وس نیا ندیسرپ تراسج

! هنز نیا مگیم -
: مداد تروق یتخس هب ار مناهد بآ . درک مهاگن یلا وس

؟ تساجک االن ؟ هدوب دزمان تاباب اب ! هیاس ! هموناخ نیمه -
و تشاذگ شیاپ یور ار شیشوگ هلصوح اب درک زاب ار شیوربا هرگ

: تفگ
؟ هدش مهم تارب نز نوا ردقنا ارچ ؟ هن یگیم ، ینزیم کوکشم مگیم -

: متفگ و مدیشک میوتنام ی هبل هب یتسد
. یدرک فیرعت تدوخ هک یناتساد نوا اب یدشیمن واکجنک یدوب وت -

: تسشن شیاه بل یور یگنرمک دنخبل و تخادنا باال ار شیوربا
بلا ج ازیچ نیا مارب نم .. سارتخد امش لا م طقف ایواکجنک نیا ! هن -

! یزیچ هیدوب ییانج هیضق هگا حاال ! سین
. دیوگب یرتشیب زیچ ات ، مدرک شهاگن رظتنم

راگنا . دش فقوتم تخترانک ، دما رتولج ودش دنلب یلدنص یور زا
: مونشب ار شیاه فرح نم طقف تساوخیم

یکی اب هریم هرتخد دعب ، ندوب یس کال مه ییوجشناد نارود یوت -
. منامام اب مماباب ! هنکیم جاودزا هگید

. دوب هدش مارآ مبلق نابرض ، مدیشک یقیمع سفن
: داد همادا و داد تکرح تخت ی هبل ار شتسد داهرف

! هدرگیمرب اهلا س دعب یلو -
! یثنخ ی هرهچ نامه مه زاب ، مدرک شهاگن مهبم

: داد همادا
شباختنا ، دوب هتفگ ماباب هب . تشادن تسود وشرهوش یلو ، دوب لهاتم -

! شدشخبب و هدوب هابتشا
هریخ ور هبور هب و متفرگ داهرف زا ار مهاگن  ، دش دیدش مبلق شپت

: متفگ یفیعض یادصاب و مدش
؟ دوب هتفرگ طالق تنامام هک هیتقو لا م نیا -



: دیشک تخت ور یور مارا ار شتسد هرابود ودز یا هدنخ
مدلوت زور تسرد . دوب ملا س ۲ نم هک هیتقو لا م ، رتخد یراک یاجک -

! تشگرب
لا س ، میتشاد ینس توافت لا س کی داهرفو نم ، دیچیپ مبلق یوت درد

... هفرس مهزاب و مدرک یا هفرس . دوب میی باال
هک دوب هدیرپ میولگ نایم یزیچ ، دوب هدش کشا زا رپ میاه مشچ

. تشادن نتفر نییاپ دصق
ایند . مدوب شتفرشیپ عنام تفگیم هشیمه . تشادن تسود ارم مردام

. تشاد درد شیارب مندما
، ییاهنت یاپ ، یگدرسفا یاپ ، متشاذگیم نم ، تفگیم هک اراه نیا

... ِیاپ
: تفرگ متروص میولج تسرد ار با یکیتس پال ناویل
؟ هشیم دراو یناور راشف وت هب نم یاج . روخب با -
. مدروخ سفن کی ار بآ ، متفرگ شتسد زا ار ناویل

. دوبن یفاک مهایرد ، دوب رتشیب شاک
Ĥ
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؟ منک عورش بوخ -

شلا وس ، متفریم رو سکع تکاپ اب نم . میدوب هدش یلصا نابایخ دراو
: منک یج حال منهذ رد متسناوتن ار

؟ ویچ -
! تاه هدند یاج منک کف   هتشادرب کرت تظفاح هع -

: داد نم هب ور هبور زا ار شهاگن
! ییولبات یوت نز نوا رکف وت زونه هنکن ؟ یبوخ -

: متفگ و مدرک هاگن نوریب هب
. هریگرد مرکف مکی ! هن -

. دش مک تارکف زا دیاش ، مگب تهب امسا دروم رد رازب سپ بوخ -
: دوب شیدج خر مین هب مهاگن

. مونشیم -
: تشاد یبیجع قرب شیاه مشچ ، دوب هدرک هرگ مه هب ار شیاهوربا



! هشیردپان ، نومنوخ نوبغاب -
: متفگو مداد ناکت یرس

! هشاباب مدرکیم کف -
: تفگ و درک یچن

! هداد تسد زا یگچب وت ور شاباب ! هشیردپان -
هکنیا رگم ، دوبن رواب ریغ و تخس شیاه فرح اجنیاات ، درک توکس

: مدیسرپ تقاط یب ، دوب نایم رد یرگید قافتا
هنکن ؟ هدش یروجنیا نوا یرازا رطاخب ؟ هدرکیم شتیذا هیردپان ینعی -

.. شهب
ات ، دیشک رانک هب یمک ار نیشام و دیدنخ دنلب داهرف ، مدروخ ار مفرح

: دورب رتولج ، تشاد هلجع یروجدب راگنا هک یرس تشپ نیشام
وت دیاب االن شیردپان ، دوب هداتفا قافتا هگا هترکفوت هک نوا بوخ -

... رتخد هک دوب نادنز
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

؟ یچ سپ -
! نتشک شامشچ یولج وشردپ ، شردپ -

: درکیم متیذا دنبرمک ، مدش زیخ مین یلدنص یور زا
! امسا یولج -

: داد همادا سح یب
... نیمه ساو ! هدیسرت منوا ، هتشاد نمشد ! هرآ -

! دش تکاس هرابود و
؟ شدعب بوخ -

! هرادن هگید یدعب -
و رپ بش نآ تاقافتا زا مرس . میدوب هدیسر نیمسای ی هناخ یولج هب

. دشیم یلا خ
باترپ میگدنز هایس قامعا هب ار نم ، دوب هتفگ داهرف هک ییاه هصق

. دوب هدرک
: دروآ دوخ هب ار نم داهرف یادص هک منک زاب ار نیشام رد متساوخ

! ایور -
شمشچ نایم   کانسرت بیجع قرب نامه هرابود ، متشگرب شتمس هب



: دوب
. نکن رواب ور یونشیم یچره ! شاب تدوخ بقارم -

: متفگ بجعتم
؟ یچ ینعی -

. دروخ ناکت سرت زا میاه هناش هک دوب دنلب یروج شا هدنخ شیادص
ی هشوگ زا هک ییومرات هتسد و دروا ملا ش تمس هب ار شتسد ینعی  
. مدیسرتیم داهرف زا ارچ ، داتسرف لخاد هب ار دوب نوریب بترمان ملا ش

: دش هریخ میاه مشچ هب
. مگیم ور تردام ... هیاس ینعی -

بیجع درم نیا ردقچ ، تسنادیم سپ . درک مهاگن هرابود و ، تفر بقع
هک یزیچ سکعرب نم ، مدینشیم ار مبلق یادص ، متشاد یدب سح ، دوب

. مدوب وسرت ، مدادیم ناشن اه لا س نیا مامت
. دندوب تباث شیاه مدآ ، دوب مظنم نم یایند

. دوب یلومعم میاه هصغ ، مدوب یلومعم نم
کی ار میگدنز یاه هیاپ ونیمود کی لثم تشاد اه ارجام نیا حاال اما

. تخادنا یم کی هب
دشیمن . ادج شیاه بل زا دنخبل

: دزرلن میادص   مدرک یعس
! ینودیم سپ -

: تفگ و دیدنخ هرابود
! یشهیبش ردقچ -
؟ شیدید هگم -

: تفگ و دروآ ولج ار شرس
.... شزورف ایور ! وت زا رت شیب ! شمسانشیم مه ، شمدید مه -

. دش عورش میاه هفرس ، تفرگ درد ما هنیس ی هسفق هرابود
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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. دوب هتفرگ شیزاب
. دربیم تذل وا راگنا اما ، مدوب هدیسر یگفخ زرم هب ابیرقت

ی هشیش . درک زاب ار شا هقی باالی ی همکد ، میاه هفرس هب هجوت یب
: تفرگ نابایخ تمس هب ار شهاگن و دیشک نییاپ ار ی هرجنپ

؟ هن هگم  .. تسا هفخ یلیخ اوه -
مسفن راب هس ود و متسبار میاه مشچ . تخوسیم میولگ هفرس رطاخب

. مداتسرف میاه هیر هب مکحم ار
: متفگ نازرل ییادصاب

نوا هب وتدوخ مدیسرپ  تزا یتقو ارچ سپ ؟ ویچ همه یتسنودیم -
؟ هن مشب تیذا یتساوخیم ؟ یدز هار

و هدیشک ی هرهچ تشپ ، دوب هداد باال ار شیوربا تشاد یجک دنخبل
. مروایب رد رس متسناوتیمن هک تشاد یراکفا شباذج

: تفگ جک دنخبل نامه اب
وت ی هزادنا هب یسک لا س دنچ نیا منکیمن کف ؟ یدش متیذا وت هگم -

! هشاب هدوب شوخ
: متفگ یبصع

نیا ی همه رصقم راگنا ینزیم فرح یروج هی ! هتشذگن شوخ نم هب -
... منامام هگا ! منم ازیچ

: تفگ شاخرپ اب و دمآ مفرح نایم
! هگید وگب ؟ یتشاد مک تیگدنز وت یچ وت ! هراد طبر وت هب یلیخ -

نیرخا لقا ال یلو درم دوز هگا ، هدوب تتشپ هوک هثم هشیمه تاباب
؟ هدوب شتیامح شزا ترطاخ

. تفرگ مزا ومردپ ، هیاس نوا تردام یچ نم
زا یگلا س ۶ وت    مرتگرزبرهاوخ . دوبن اما دوب هدنز اهلا س نیا همه ماباب

ماباب نوچ ! مردپ هن دوب هنوخ مردام هن نوچ ، درم   جنشت و بت
. دوب تردام قشع مرگ شرس ، دوبن ام هب شساوح

. دوب هدرک رپ ار ما هرهچ مامت کشا
هب اهارجام نیا یاجک ، دوب کانسرت شهاگن ، درک مهاگن ترفن اب هرابود

. تشاد طبر نم
. دوب هدش تسس ندش هدایپ یارب میاهاپ



: تفگ ودیدنخ
یتخبشوخ یلیخ ! هن هگم دوب ترانک یچره ای هدرسفا ، یتشاد مردام -

! یراکهدب مهب
: متفگ نازرل یادصاب

، افرح نیا نتفگ ونم ندرک تیذا اب ینکیم کف اعقاو وت ؟ نم -
! هدرم   دب ای بوخ نم ردام ! هدرگیمرب تیتخبشوخ

! یا هدنز هک وت -
هریگتسد یور ار متسد ، تسشن میاه بل یور یا هدارا یب دنخبل

: متفگ و متشاذگ
. مریم هگید نم -

سین نکمم هتشذگ زا رارف -
. دریگب ماقتنا ای ، دنک مکمک تساوخیم ، دوب هدش هناوید

: مدیلا ن ضغب اب
. هدش زور دنچ نیا متیفرظ یفاک ی هزادنا هب -

: تفگ دنزیم فرح شدوخ اب راگنا هک یروج توافت یب
فیرعت تارب ور ارجام نیا هک مشاب رفن نیلوا متسنوتن هک فیح -

. منکیم
. مدیود ار روسناسا ات ابیرقت و مدرک زاب ار رد . مدنامن رگید

. درکیم مهاگن هریخ و بجعتم بش تقو نا مندید اب نابهگن
. دسرب روسناسا رتدوز تساوخیم ملد یلو نم

. مدرک زاب مارآ ار رد ، متشاد ار نیمسای ی هناخ دیلک
. مدرک یط نلا س تمس هب ار کچوک یورهار ضرع نیچرواپ نیچرواپ

. مدروخ اج ، دوب هتسشن لبم یور وناز راهچ هک نیمسای ندید اب
. دشدنلب شیاج زا ، درک مهاگن نارگن

. دوب شرس تشپ یراوید تعاس هب ممشچ
: متفگ یا هتفرگ یادصاب

؟ ارچ یدیباوخن -
: تفگ ودیشک شراد لگ ترش یت هب یتسد ، دش دنلب شیاج زا

. دوب یچ سکع باوج ! نیایم رترید مدرک رکف -
: مدرک زاب مندرگ رود زا ار ملا ش و متخادنا لبم یور ار مفیک



؟ مدوب ناتسرامیب نم   ینودیم اجک زا وت -
: تفگ دنخبل اب

! تفگ مهب داهرف -
: مدز دایرف یبصع ، تشذگ مرس زا هیاس لثم   یکانسرت رکف

. یدش یمیمص شاهاب ردقنا اال حات یک زا ؟ وت هتچ -
: تخادنا داهرف تاکرح دای ارم شیدرسنوخ ، تسشن لبم یور هرابود

ی هرتخد نوا ریصقت شمه ، هدوبن رصقم هک داهرف ! ایور -
! هنک راکیچ ساوخیم شنز هک هتفگ تهب سپ ! سیه -

! هدوبن رصقم هراچیب ترظن زا و
: تفگ و درک ورف شیاه یرتچ نایم ار شتسد نیمسای

. هراد یطبر هچ ادخ هدنب نوا هب ! شنز یگیم یراد تدوخ -
: متفگ و متسشن هپاناک یور

طبر نارهم هب ه راد طبر ومع هب هگب یزیچ هی ومع نز هگا یلو -
! هراد   طبر مانله هب یتح همه هب هراد

: تفگ هف کال و دیمهف ار ما هیانک
. یتسه ینابصع ردقچ ! اباب هشاب -

: متفگ و متشاذگ مرس یور ار متسد
. یشب یمیمص هرسپ نیااب مرادن سود -

هب و مدشن هجوتم هک تفگ بل ریز یزیچ ودش دنلب لبم یور زا
. تفر شقاتا تمس

. مدشیم هناوید ، متشاذگیم مهرانک هک ار زیچ همه
، امسا یارجام ، میگدنز هب داهرف یناهگان دورو ، دوب یزاب کی لثم
.. و ناهام وراگن یگدنز شوخان لا ح ، رتفد نآ ، نارهم اب میاوعد

. مدروآ راشف ما هقیقش فرطود هب تشگنا کون اب
... مرس حاال و میولگ هب مبلق زا ، دشیم اج هباج مندب یوت درد راگنا

! هیاس ! مردام ، تشاد رس کی نم یگدنز ی اهارجام ی همه
. مردام یتح ، متشادن یسک زا نتخاس تب هب تداع تقو چیه نم

شریغتم یوخ و قلخ و شبیرغ و بیجع یاه هیبنت مه نیمه یارب
. مدرکیم کرد ار

. دزیرب مه هب ار ییاه یگدنز دهاوخب هک ردقنا . دوبن دح نیا رد یلو



شتسود مه شدوخ لیماف یتح ، مردپ هن لیماف یاه نز مدید یم
. دنتشادن

توافتم ، دوبن یمسر و کیش هیقب لثم شندیشوپ سابل ، دوب توافتم
. دوشن دنلب شیاه هقهق شیادص دوبن بقارم . دیشوپ یم

ردقچ مدرکیم سح یهاگ . دوبن هنابدوم دایز شتاملک . دوب راگیس قشاع
. دوب شدوخ . دنکیم یگدنز اهر

ار شیاهرطع زا یکی و متفریم یکشاوی راب ره ، مدوب رت هچب یتقو
. مدزیم

. درکیم مهیبنت و دیمهف یم وا دعب
یاج متسد چم .. متسکش ار شبوبحم یراگیساج هکنیا یف تال هب رابکی

. تفرگ ار شیراگیساج
. دوب هداد راشف نارهم هک ییاجنامه تسرد ، مدرک هاگن ار متسد چم

..   . درب مباوخ ات مدرک رکف ناشیرپ راکفا نیا هب ردقچ منادیمن
، دوب هدز نوریب هناخ زا دوز حبص نیمسای ، دوب یا هدننک هتسخ زور

. مدوب هتسشن اهنت نم و
. دوب یلصا نابایخ هب ور هک دوب هناخ ی هرجنپ هب ممشچ

. مدرک اشامت ار ما یشوگ . مدوب گنتلد
گنز مادم عقوم نا زا و مدوب هدرک شنشور هک دوب تعاس کی

. دروخیم
. مدش دنلب یلدنص یور زا و ، متخادنا مرادلگ دنلب نماد هب یهاگن

قوذ یوت ناشگنر میاهوم ، متخادنا یهاگن هناخ نوتس یور ی هنیا هب
. دوب هدش مک شیزمرق . دزیم

. منک یکشم ار میاهوم تساوخیم ملد
طیارش نیرتدب رد هکنیا زا هیقب یهاگ ، مدرک زادنارو تقداب ار مدوخ

. دندشیم بجعتم ، مسرب رظنب ابیز تساوخیم ملد مه
: تفگیم هشیمه نیرز اما

! تردام لثم -
. متفر رانک هنیا یولج زا یبصع  ، هلمج نیا یروا دای اب

هدیسرن هناخ زپشا بوچ راهچ هب زونه ، متفر هناخزپشا تمس هب و
. مدوب



. دوب سانشان ی هرامش . دروخ گنز متسد یوت یشوگ
: متشادرب ار یشوگ

هلب -
: دوب راگن دولا ضغب یادص

... ایور یبوخ ایور سالم -
هک دوب ییاه نامز یارب تداع قبط نیا و . دز ادص ار ممسارابود

. دوبن بوخ دایز شلا ح
، مدرک زاب ار لا چخی رد مرگید تسد اب و متفرگ مشوگ ریز ار یشوگ

: متفگ یروخلد اب
؟ زاب هدش یچ

. مدروآ نوریب ار ریش تکاپ
: تفگ توکس یمک زا دعب راگن

! تمنیبب دیاب -
: متفگ هف کال

. مرادن ینومرد تسرد باصعا و لا ح ال صا نم راگن منکیم شهاوخ -
: تفگ رارصا اب

. تمنیبب رازب حاال هشاب -
: متفگ و متشاذگ رتناک یور   ار ریش تکاپ

. مشاب مدوخ ساو نیرازب زور دنچ هی ! هگید تقو هی -
: تشاد یروتسد مکح شیادص ابیرقت

زورما ، زورما -
. دوب یا هزات ی هصق زور ره ، مدرکیم هچ دیاب رگید ار نیا

: متفگ توافت یب
! نزن گنز مهب   یا هتفه هس ود هی کال ! هن زورما -

؟ متفر هنوخ زا نم هتفگن تهب تنامام ، یناهام و نم نارگن مرگا
، دیسر یم شوگ هب نفلت فرطنا زا نابایخ هیبش ییوهایه یادص

: تفگ درک نارگن مهارم شنارگن هک ییادصاب
. هرادن نم وناهام هب یطابترا ال صا ! ایور همز ال ! زورما نیمه هن -

: تفگ هف کال هک مدرک توکس یمک
؟ هشاب مرادن تقو نم . تسین ندرک کف تقو ال صا ، زورما نیمه -



: متفگ للعت اب
؟ مایب اجک ! هشاب هشاب -

: مدینش ار شسفن نداتسرف نوریب یادص
! رتهب یایب رتدوز ردقچره ! همتسود ی هنوخ اج نیا نیبب ! نک تشاددای -

: متفگ و مدرشف مه هب ار میاه مشچ
! مگیم وگب -

. مدرک عطقار نفلت و متفرگ ار سردا
. ریش تکاپ هب مهاگن و دوب متسد یوت ذغاک

: متفگ تینابصع اب
... دوز دوز یه ! هکیدزن تسردا میلیخ -
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ  
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رهش رس نا هقبط ۴ نامتراپا کی یور هبور   نیگنس کیفارت کی زا دعب
. مدوب هداتسیا

. مدرشف هک ار لوا ی هقبط گنز . دوب یمیدق و یرجآ هناخ یامن
. مدز ار هناخ گنز و متفر باال هلپ ۴ . دشزاب رد

تسود زا مادکچیه هیبش شا هفایق و پیت ، درک زاب ار رد یرتخد
. تشاد یی طال هاتوک یاهوم . دوبن متخانشیم هک راگن یاه

: متفگ مارآ
سالم -

: تفگ دنخبل اب
وت امرفب ییایور وت ، سالم -

: مداد ناکترس
. تساجنیا تفگ مهب دینک ادص   وراگن هشیم ! نونمم -

: درک زارد فراعت ی هناشن هب ار شتسد و درک زاب ار رد
. روخب تبرش ناویل هیوت ایب . مزیزع تفر وت یاپ شیپ -

: متفگ و مدرک هرگ مه رد ار میاهوربا



! اجنیا مایب ، تفگ نم هب شدوخ ؟ تفر اجک -
: تفگ ودرب ورف شیاهوم رد یتسد رتخد

مشیپ زورما مدرک رارصا منم ، تشاد هلجع اعقاو یلو . منایرج رد هرا -
. هتفر هشیمن متعاس مین نیمه ! شلا بند نایم تفگ .  دنومن هنومب

: مدیشک یدنلب فوپ
؟ هخا شلا بند دموا یک -

: تفگ و تخادنا باال هناش کرتخد
یمیدق لورتاپ هی . مرایمن رد رسرتخد نیا یاراک زا ال صا نم ادخب -

. مدیدن وشوت ، دوب
: متفگ بجعتم

مدش دنلب رهش رس نوا زا نم هخآ ، تفگن نم ندموا دروم رد یزیچ -
. شرطاخ ساو مدموا

: داد ناکت ار شرس و درک شوگ میاه فرح هب هنارکفتم
متشاددای تساو تشاد ، مدب تهب هک داد تکاپ هی اقافتا ! ارچ -

، داوخیمن تفگ هگید هک دز گنز یلورتاپ ورای نوا ردقنا هک تشونیم
تارواب بقارم ! هگیمن تسار سکچیه ازور نیا ، مگب تهب تفگ طقف

. شاب
: داد همادا و دش هریخ نم ی هرهچ هب فرح نیااب

! شمرایم مریم االن -
ار راگن ی هرامش و مدیشک نوریب مفیک زا ار میشوگ و مداتسیا یرانک

* دوب شوماخ * ، متفرگ
مهار شمسا یتح هک یرتخد ندمآ رظتنم . مداد ناکت یبصع ار میاهاپ

. مدوب هدیسرپن
. داد متسد هب ار یکچوک کاپ دمآ هرخ بال

. متفر هلپ هار تمس هب و  . مدرک یبل ریز رکشت
. مدرکزاب ار میور هب ور تکاپ رکفتم ، مدرک زاب ار نیشام رد

: دوب سکع ود طقف
مردپ : دوب هداد مناشن نمهب ومع هک دوب یسکع نامه اقیقد لوا سکع

. تسا میرم دنتفگیم هک ینز نآ و
. دوب هتسشن مردپ رانک رد مردام هک دوب یرتگرزب سکع مود سکع و



نیا رد یزیچ ، مدرک هاگن تقد اب اراه سکع . دش مه رد ما هرهچ
درکن . بلج ار مهجوت اه سکع

. دوب مردپ اه سکع کرتشم ی هطقن اهنت
متشاذگ . یرانک یلدنص یور ار تکاپ

نیمه یارب اهنت رارصا همه نآ ، درذگیم هچ راگن رس یوت متسنادیمن
! سکع ود

یم وا زا و مدزیم   گنز هرابود دعب دیاب ، مدرک نشور ار نیشام
. مدیسرپ

هاگنار مقاتا ی هرجنپ ... هناخ یگنس ناکلپ و هچغاب یاه جاک فیدر
. دزیم ترچ ییاهنت رد هک ... مدرک

: متفگ مدوخ هب . متشاد دیدرت
.. یدمویم دیابن هنووید - 

.. مدوب  هناخ نامتخاس لباقم تسرد نم ، دوب هدشرید یلو
هک مدش قیقد .. مدید میور هبور یا هیاس هک متفر ولج مدق کی مارآ

.. شمنیبب مکرون رد
: تفگ یمارآ یادصاب و دش مدق شیپ شدوخ اما

! ایور سالم - 
ور رد ور مهاب هک مدوب هدرک وزرا ریسم مامت هک یسک ! دوب ناهام

. میوشن
: تفگ رتدنلب ییادص اب هرابود ناهام

! امدرک سالم -
: متفگ گنرد یمک اب

سالم! -
: تفگ هرابود هک مداتفا هار هناخ تمس هب و

! ایور -
یارب دوشن   رت هدیچیپ نیا زا   عاضوا هک متفگیم یزیچ دیاب مداتسیا

: متفگ توافت یب نیمه
؟ تساجنیا مه همع -

: تفگ رارصا اب ناهام
.. نم ، هرآ -



: متفگ و مدرک عطق ار شفرح
! وت میرب هشیم -

میاه فرح رد یشزرل و ، موش طلسم مدوخ هب مدرک یم یعس
. دشابن

مه ردقچره اوعد و ثحب ره زا دعب   هک دوب نیا اه شزورف تلصخ
... هداتفین یقافتا هک دننک دومناو یروط دنتسناوت یم دیدش

هک دادیم تردق نم هب   لصا نیمه دیاش .  مدوب شزورف کی مه نم
... مراذگب اپ هناخ نیا هب هرابود

: درک افتکا هلمج نیا هب اهنت و درک نم هب ین ال وط هاگن
... نم ههابتشا تهب هتفگ مدروم رد یچره -

هتخیر ملد هب ار سرت   یرابجا راضحا نیا ، مداتفا هار هناخ تمس هب
. دوب

نآ اب هک مدید ار نیرز هک  ، مدوب هتشاذگن خناخ لخاد هب مدق زونه
.. دیآ یم متمس هب   باتش اب روطچ شدرد وناز

رد ..  مدرک شلغب مکحم و مدیود شتمس هب ... دوب هدش گنت شیارب ملد
ضوع ار ملا ح یروط   نیرز ی هناردام ساسحا  ، متشاد شمارآ ششوعآ

راگن یارجام هب انتعا یب ، مدینش یمن ومع نز یادص رگا دیاش هک درک
. مدرک یم لغب ار نیرز نانچمه

نم هکنیااب ... مدیشک نوریب شیاه هسوب و   نیرز شوغآ زا ار مرس
یارب نامیگنتلد راب نیا اما ، مدوب هتفر مه یرت ین ال وط یاه ترفاسم

. دوب هشیمهزا رتشیب مه
. مداد ار ومع نز سالم باوج مرس هاتوک ناکت اب

: تفگ و درک مهاگن نارگن نیرز
. ساجنوا تومع باال، ی هقبط نمیشن ورب ایب -

: تفگ و دمآ ولج ومع نز ، متخادنا اه هلپ هب یهاگن
. نترظتنم اباب ورب ، مرتخد هرا -

ندرک دازآ اب هارمه هیناث دنچ زا دعب و متشاذگ مه یور ار ممشچ
. مدوشگ مه ار ممشچ ، مسفن

: مداتفا راگن فرح دای ، متفر باال هک هلپ نیلوا زا
. شاب تارواب بقارم ، هگیمن تسار سک چیه -



یارجام یاشفا زا دعب زور دنچ تسرد ، دوب هدش مگ راگن حاال
.... مردام
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هب ناشرس نم ندیسر اب . دندوب هتسشن   مه یور هبور رذآ همع و ومع
. تشگرب متمس

، دوب مولعم شا هتخیر مهب ی هرهچ زا و دوب سیخ همع یاه مشچ
. تسا هدیباوخن ار بشید

. دوب راوتسا هشیمه لثم یلو ومع
هدادن ار مم سال باوج زونه . متسشن متسد رانک لبم یور و مدرک سالم

. دندوب
ار مرس ما هدینش ار یسک یاه مدق یادص ، دندوب ما هریخ رکفتم اهنت

. دوب ناهام ، مدناخرچ بقع هب
. تسشن ومع رانک ودش در نم رانک زا مارآ

: تفگ دشاب هدش یمسر هسلج هک راگنا رذا همع
. دموا هک مناهام بوخ -

: متفگ و مدرک ناشهاگن بجعتم نم  ، دش هریخ ومع هب دعب و
؟ هشیم هگم ! هدشمگ راگن تفگ نفلت تشپ زا همع -

ودز هیکت لبم هب درک یا هفرس کت ، داد ناشن یشنکاو ومع هرخ بال
: تفگ

شارتخد هک هداونوخ نیا وت هدش مسر راگنا . هتفر هتشاذگ ، هدشن مگ -
! نریم نرازیم یکی یکی

. مدیمهف   ار شا هنعط
: تفگ دنزن قه درکیم یعس هک یلا ح رد همع

دیاش مگیم یلو نیدرک اوعد مهاب منودیم ، هدزن گنز وت هب ناج ایور -
! هدز گنز تهب

: متفگ و مداد ناکت رس
. ششیپ مرب تساوخ مزا  .. شیپ زور دنچ ! ارچ -



نامرادید   یارب شا هلجع و راگن زور نا نحل مدرک یعس . مدرک ثکم
. مروایب دای هب ار

. دوب درسنوخ نانچمه ومع  ، درک مهاگن قاتشم همع
دشاج هباج یمک شیاج یوت مدید مدناخرچ ناهام تمس هب ار ممشچ

: تفگ و
؟ تفگ یچ ؟ شیدید ، بوخ -

: متفگ و متخادنا باال هناش
. دوب هتفگ هک ییاج متفر -

زا یزیچ و دنتفریم اج نا رگا ، شتسود ی هناخ میوگب متساوخیمن
. دیا یم شیپ هچ متسنادیمن تفگیم تکاپ

. دوب هدش مک مدامتعا هنامس تارطاخ همادا ندش مگ زا دعب
: مداد تروق ار مناهد با

تفگ نفلت تشپ مشدوخ . دوبن مدیسر یتقو یلو -
. ماهاب تشاد راکیچ مدیمهفن هراد هلجع  

: تفگ بل ریز ناهام
! هنووید -

هلا چم شتسد یوت هک ار یلا متسد لصاتسم و دیشک یدنلب ها همع
. درب شمشچ تمس هب هرابود ار دوب هدش

هب ار مرس ، دوب هی گال زا رپ شهاگن ، دوب ما هریخ نانچمه یلو ومع
. متخادنا ریز

سود ، منکن هتسخ ومدوخ و منزن گنز مشهب ، مدرگن شلا بند هتشون -
! هشچ منودیمن ... مدرک شراکیچ نم هگم هخا ! هنک یگدنز اهنت هراد

رصقم ار وا راگنا ، درک هاگن ناهام هب دعبو تفگ همع اراه نیا
. تسنادیم

اه باوج و لا وس نیا ، تسیچ نم راضحا لیلد طسو نیا متسنادیمن
. دیسرپ دشیم مه نفلت تشپ زا هک   ار

وت لا ح یتقو زا . یداد ریگ رتخد نیا هب ارچ ! هئوت ریصقت ! ایور وت -
هنکن هک تفرگ منادجو باذع ، تشاد یتحاران مک شدوخ مچب ، دید ور

. هشاب هدرک تیذا ور وت
... تردام و تدوخ قح رد یبوخ همه نیا دعب تزا متشادن عقوت



اما ، دوب نابرهم همع ، دما یمن مشوخ تنم زا ، مدرک شهاگن یبصع
. دوب هدرکن فطل مرهاوخ و ردام و نم هب یسک
. مینک تیذا ار یسک هک میدوب هدرکن یراک مهام

همع هب دعب نم هب لوا نمهب ومع هک ، مهدب یباوج هک مدرک زاب ناهد
: تخادنا یدنت هاگن

هداونوخ زار متفگ راب رازه ! هتدوخ نوبز زا یشکیم یچره . رذآ هسب -
. هشب یچ هک تسول رتخد نوا تسد فک یتشاذگ یتفر نک ظفح ور

نیا .. شدوخ ی هنوخزا نتفراب وشدوخ زج ، هدرکن تیذا ویسک ایور
. هقمحا هک راگن

: تفگ یرت نییاپ یادص اب دعب و درک ثکم یمک
هگید فرخزم ره و هرادن شسود هتفگ و هدرک تیرخ ناهام منودیم -

یا
ناهام یاه فرح ، تشاد قح اعقاو ؛ تفرگ اج مبل یور یجک دنخبل

. دندوب فرخزم
همادا همع یاه مشچ یوت میقتسم هاگن اب ار   شیاه فرح ی همادا

: داد
ناهام هدرک تباث اعقاو ترتخد . رذآ هگید هتشادن وشبنج مهراگن یلو -
شدوخ ! یباوخب تحار و هنوخ یرب هکنیا نم رظن . شداوخن هراد قح

. هدرگیمرب هگید هتقو دنچ
. دش هریخ همع هب و درک توکس

، دش دنلب شیاج زا یفرح چیه یب یلو همع ، دوب همع هب نامهاگن همه
. دوب هتخود نم هب زونه ار شزیت ودنت هاگن

یاه دیدهت و راگن اب شا هتشذگ تاف ال تخا ی همه ، دما یمن شدب
ندرگ هب ار شرتخد نتفر و  دریگب هدیدان ار هناخ کرت یارب راگن یلبق

. دزادنایب نم
؟ ینک تحارتسا هنوخ یریم ای ینومیم ماش ساو ، بوخ -

. دوب هسلج متخ شیانعم نیا و   تفگ ار نیا ومع
تخوس شیارب ملد ، متشاد همع زا هک یروخلد ی همهاب یا هظحل

. دشاب شدوخ تسناوتیمن تقو چیه نوچ
. تسه شتسد ریز راگنا هک درکیم راتفر وا اب یروط هشیمه نمهب ومع



شمارتحا یلو تفرگیم هدیدان ار همع یهاگ مهوا دنچره رتمک مردپ
. تشاد ار

: تفگ ضغب اب همع
! همرظتنم زیورپ ، هنوخ مریم هن -

هطقن نیرت یا هیشاح رد هشیمه هک دوب یدرم ، ما همع رهوش زیورپ
. دوب هداوناخ ی

. تسا هدیسر شهاوخلد ی هجیتن هب هک ، دوب نیا رگناشن ومع توکس
. تفر نییاپ اه هلپ زا ، دنامب یرگید فرح رظتنم هکنیا نودب همع

و لورتاپ نآ ، تشاد زور نا هب یطبر دیاش راگن نتفر ، دوب رپ منهذ
.. هلجع همه نا

ات هک یا هناخ رد مه نآ  ، متشاد تیروذعم ساسحا هک دوب بیجع
. متسنادیم ایند یاج نیرت شخب مارآ   شیپ زور دنچ

هاگن ار باال ادمع و مدوب هتخود میرتسکاخ یوتنام ی هبل هب ار ممشچ
. مدرکیمن

؟ دز گنز تهب راگن شیپ زور دنچ اقیقد ایور -
: دشاب درسنوخ ردقنا تسناوتیم روطچ ، مدرک شهاگن

! شیپ زور هس منک کف -
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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: تفگ و دیشک ولج ار شدوخ ناهام
؟ دوب حبص ؟ دز گنز تهب یک اقیقد ؟ ینئمطم -

تفگ ، هگید زور هی رازب متفگ یه ، تشاد هلجع مردقنا ! شحبص هرا -
. هشیم رید هن

: تفگ ومع هک . مدرک شهاگن جیگ  
هب عجار هن ای دز هتشذگ زا یفرح هرابود ینعی ؟ تفگ تهب میزیچ -

؟ ناهام و شدوخ
و مدش رت بجعتم ، دوب مهم شیارب راگن سامت تلع ومع هکنیا زا

: متفگ
رارق هک ییاجنوا متفر یتقو هک ! هگیم ونم دید یتقو تفگ ینعی . هن -



دروم رد امتح . نیتفگ مهب امش دوخ هک ودوب یچره هخا . دوبن میتشاد
! هدوب ناهام

: تفگ و داد ناکت یرس ومع
هراشا ناهام هب ) نیااب شاوعد رس هنووید هرتخد نوا دیاش متفگ . هرآ -

. هشیم ادیپ شدوخ نک شلو . هنک تتیذا شاغورد اب وروت داوخب ( درک
راگن دوبن دروم رد تحار ردقنا ، دش دنلب شیاج زا هلمج نیا نتفگ اب

. دوبن رواب لباق میارب هک دزیم فرح
. مداتفا رذا همع یتح و دز نیمسای شوگ هب هک یلیس دای

شمارتحا هب دوب یرگید رابره دیاش ، تخود میاه مشچ هب ار شهاگن
. دوب هدیبسچ نیمز هب مکحم میاهاپ راب نیا اما ، مداتسیا یم

: تفگ مارا
! مرتخد   سینوت لا م ندرک هاگن یروجنیا -

. مدوب هدرک شهاگن روطچ متسنادیمن ، دش در مرانک زا و
. مدشیم شهیبش رتشیب اهزور نیا ، مدوب روخلد مردام زا هکنیااب

. تشاد هک یبیجع یدرسنوخ و مدرک هاگن شنتفر هب
متفریم . راگن تسود نامه غارس بشما نیمه دیاب

. مدروا ار منیبطاخم تسیل و مدروا نوریب ار میشوگ
؟ یتسه یضار دیدج ی هنوخ زا -

. مدوب هدرک شومارف ار شروضح روطچ نم ، دوب ناهام یادص
: مشاب مدوخ دوب شتقو . مدرک شهاگن درس و مدروا باال ار مرس

... راگن یافرح -
هب ، تسشن میرانک لبم یور تسرد دما تمس هب و دش دنلب شیاج زا

. مدش ممامتان لا وس باوج رظتنم و .  مدیخرچ شتمس
شا هدش بترم یاهوم هب یتسد دوب هدش خرس یمک ششوگ رانک

: تفگ و دیشک
شتسار -

. مونشب ماوخیم وشتسار شتسار -
هلپ یور زور نآ هک یهاگن نامه زا هرابود و دش هریخ میاه مشچ هب

. مدش یبصع ، تشاد اه
.. ایور مراد تسود نم هک نیا شتسار -



. متشاذگ مناهد یور ار متسد . مدینش ار مبلق نتسکش یادص
: داد همادا هک

؟ هراد باتک باسح قشع وگب مهب وت ! همدآ دوخ تسد قشع هگم -
. .. نارهم و ایور نگب میچره

رتشیب شیاه شوگ یخرس و ، دوب هداتفا نیچ شیناشیپ ، درک توکس
مکحم هک دوب شیاه تسد هریخ هکلب دوبن ما هریخ رگید . دوب هدش

: دندوب مه تشم
ال بق ینعی ، منودیم مهور وت . هرادن تسود وروت نارهم منودیم نم -
یلو ! هسریمن وت هب متسد هک ، دوب هدش مرواب هگید میدوب رت هچب یتقو
ور وت هدرم هنامس هکنیا ی هناهب هب و مدب تتسد زا ماوخیمن ... االن

. منیبب مشاداد   رانک
نارهم رانک هنامس گرم زا دعب دیاب نم ارچ ، تفگیم اجکزا ار نیا
شنیبدب نهذ ی هصق مه اه ردقنا راگنا نیمسای یویرانس نیا ، مشاب

. دوبن
. دندوب هتفرگ میمصت میارب هکنیا زا ، متشاد یگفخ سح

. نیرادن تسود ومه نارهم و وت منودیم نم ، هدب تصرف مهب ! ایور -
... وت یلو منئمطم هک نارهم زا

نیگمشخ   هک مدوب نئمطم مزغم یاه لولس   زا اما متسنادیمن ار مهاگن
: دندوب

هن . ناهام متسین یچیه تارب رهاوخ زج هک ! نمزا شاب نئمطم -
. نکن تیذا ونم هن وتدوخ

. درکیم متیامح هشیمه هکدوب یردارب ناهام ؛ متشاد ضغب
هدشدوبک یاه تشم و یناشیپ یور یاه قرع و . دوب نییاپ شرس

. مدیدیم ار شا
: مدش دنلب میاجزا

تیذا مسرتیم هدوب هتسباو هشیمه نوا ! شاداد مینک ادیپ وراگن هرتهب -
! هشب

. دادیم مرازا رتشیب شتوکس درواین باال ار شرس
. مربیم راک هب یرت دنت تاملک مدرکیم رکف نیازا لبق هک دوب بیجع

هداوناخ هک مدرکیم لا یخ ای . میا هداوناخ زونهام   هک دوب هتفر مدای اما



. میا
ĤĤĤĤĤĤĤ

ییاطعزاملوس #
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

@saylbgbbgfjj12vbhfvm
43_ تراپ #

یدورو رد تمس هب ، متشادن ندنام هب یا هق عال . مدمآ نییاپ اه هلپ زا
تمس هب ار مرس هاگا دوخان انله یاه هدنخ یادص اب هک متفر نلا س

. مدنادرگرب نلا س ی هشوگ
یشاقن مرگ ناشرس ، هداتفا تاقافتا ی همه زا لا یخیب انله و نارهم

. دوب
لکش هب ، شدیفس رادلگ سابل و دوب گنر زا رپ انله تروص و تسد

. دوب هدش یگنر یکانتشحو
گنربا یوت ار شیاه تسد انله . تشادنوا زا یمک تسد مه شردپ

یم هک مدینش ار هنامس یادص راگنا ... هحفص یور دعب ودادیم راشف
" : دزیم شرمک هب ار شتسد دعب "و هشعضو هچ نیا ادخ یاو " تفگ

" یرت هچب منیا زا وت نارهم
نامهاب هک دش مهجوتم رتدوز انله  . دیکچ نییاپ متروص رانک زا یکشا

. درک ملغب ودما تمس هب یگنر یاه تسد
ودیفس یاه پل . دوب شردام هیبش شتبحم ، مدرک شلغب مکحم

. مدیسوب ار شزمرق
لوغشم ودش ادج ملغب زا هک انله ، درکیم نامهاگن مخا اب نارهم

. دش ینابز نیریش
. دوب دایز نامنیب یروخلد ، دمآ رتولج شردپ

، تفر هک شا هقیقش یور دیفس یاهرات یپ ممشچ ارچ منادیمن یلو
. مدش گنتلد هاگادوخان

: تفگ هتفرگ ی هرهچ نامهاب
-سالم

؟ یبوخ سالم -
یدیفس و شنت هایس نایم مادم ممشچ هک دوب ینم ی هریخ شهاگن



. دوب شدرگ رد شیاهوم
: تفگ بجعتم

؟ یبوخ وت ، مبوخ -
: متفرگ ار منابز یولج هک ، یبوخ ینئمطم میوگب متساوخیم

. دوب هدش گنت کجورو نیا ارب ملد . متسین دب -
! هریم تدای یگنتلد یزادنب توتنام هب یهاگن : تفگ و دیدنخ

متخادنا یهاگن دوب هدش یگنر یگنر حاال هک منت یرتسکاخ یوتنام هب
! یاو : متفگ هاگادوخان و

، تفر بقع یمک ودروخ اج منحل  زا انله
: دش نهپ متروص یور دنخبل ومدرک یهاگن شا هدیسرت یاه مشچ هب

. هدش لگشوخ میلیخ ! موناخ لگشوخ هرادن بیع -
مدیشک ار شپل و متفر رتولج

منوا ، شتسد ور داتفا وتنام هی جرخ شاباب نوچ ، هراد هک بیع -
هدنرب شدوخ لوق هب شمه هک ایور هلا خ یاهوتنام

خیب ییاه فرح . مدیشک انله رس یور یتسد و مدز یخلت ی هدنخ
. تفریمن نییاپ اه یخوش نیا اب هک دوب هدنام میولگ

؟ تکرش یایمن -
: مدرک شهاگن بجعتم

؟ یریم وت هگم -
: تفگ و درب شیناشیپ تمس هب ار شیگنر تسد

! هدیباوخ اراک زا یلک یتسین وت . هشیم یزور دنچ -
: مداد ناکت رس

! هریگرد مرکف یلیخ ، مایم مشب رتهب -
یکیدزن نیا  زا مدوب هلا س ۱۸ یایوررگا ، دمآ ولج هب مدق کی ودش یدج

. مدرکیم یفابلا یخ منهذ جنک و ، دشیم روش زا رپ ملد اعطق
یوت ار یفرح راگنا ، مدرک شهاگن هریخ ، مدروخن ناکت رابنیا اما

: تفگ هرخ بال ، درکیم رورم شنهذ
! وت هب شساسحا هب عجار هدز فرح نم اب ناهام -

. مدرک سح ار یگتفشارب هرابود
یسح تهب هک متفگ  شهب دیسرپ مسح دروم رد نم زا ! هگید هقشع -



.. هک میدوب مه تسود نیرتهب طقف مرادن و متشادن
: دوب هدش خلت هک مدینش ار مدوخ ی هفخ یادص

. میتسین منوا االن -
: تفگ ودز هرگ ار شیاه مخا

. نکن وت بوخ یلو راگن رطاخ هب ننکیم شنزرس وناهام همه -
ییوهی ردقنوا شق عال دنچ ره ، نکن ششنزرس ! هن هدب لد شهب مگیمن

هک یسک هی ناونع هب مگیم اما مدروخ اج منم هک دوب هنیمز یب و
هگا وگب یروجنوا هن یگب یاوخیم هگا نکراتفر شاهاب هراد تسود

مه هلب یگب یاوخیم
ردقنیمه هشیمه ، دش قیقد میاه مشچ هب هرابود و دروخ ار شفرح

دوب هداتسیا میور هبور تسرد روطنیمه هک مداتفا یزور دای ، دوب کر
. دزیم فرح نم نتساوخن زا و

اجنیا ندنوشک ور وت ارچ حاال -
! هتفر هتشاذگ راگن هک ینودیمن وت ینعی -

: تفگ و تخادنا انله هب یهاگن
. مایم االن نک لماک وتیشاقن ورب مرتخد -
. تفر شیشاقن تمس هب ودز یدنخبل انله

: دوب میاه مشچ هب شهاگن
؟ مینیشب -

: متفگدرس
! همرظتنم نیمسای هدش مرید هن -

: تفگ ینییاپ یادصاب و درک مهاگن هنادیماان
! هتفرن یرود یاج -

: مدروا نییاپ ار میادص نت مه نم
؟ تساجک ینودیم -
: تفگ و درک یچن
؟ سین رتهب مینیشب -

: تفگدیدن نم زا یناکت یتقو
! انیا و تسین یدب یاج هک داد مایپ زورید اما . تساجک منودیمن هن -

. دیسرپیم لا وس نم زا دوب هدموا مشلبق



؟ یک دروم رد -
توکس نامیود ره . مدینش دوبانشا میارب هک ار ومع نز شفک یادص

: تفگ و تشذگ نامرانک زا امن خن دنخبل نامهاب ، میدرک
؟ مرتخد ینیشیمن ارچ ناج ایور -

. میدزیم فرح تکرش یاهراک دروم رد میتشاد . متحار نونمم -
: تفگ دنخبل نامه اب ومع نز

. شاب تحار مزیزع هشاب -
و مدیشک یا هف کال سفن هاگادوخان ، دش رود شیاپ یادص هک یمک

: متفگ
. نیا تسد زا فووا -

: متفگ و مدش مهابتشا هجوتم مدید هک ار نارهم مهرد ی هرهچ
... ینعی هن -

: تفگودز یگنرمک دنخبل
. مزا دیسرپ تردام دروم رد راگن ! سین مهم -

لا بند رگید ، تسنادیمن ار زیچ همه یتنعل راگن رگم ، دش یلا خ مبلق
. دوب هچ

: متفگ یا هتفرگ یادصاب
: تفگ و دیخرچ متروص یوت شهاگن ؟ یلا وس هچ ؟؟ منامام -

، مدوب همهزا رتگرزب هک نم فگ ! هگید هواکجنک اباب شابن تحاران -
ارچ متفگ منم ! همدای اه عقوم نوا زا یزیچ ای مدید وتنامام یاتسود

. یرتگرزبوت نوچ تفگ ، هسرپیمن تدوخ زا
؟ یتفگ یچ وت -

: تفگ مارآ یادص نامهاب یلو دیدنخ
رتشیب داوخیم و هدیسرپ فگ ، سرپب تنامام زا یگرزب هب هگا متفگ -

... هیاس هخآ مدرک بجعت یلیخ شتسار ! هنودب
. درک یثکم

وت زا لا س ۵ شمه نم منودیمن شزا یزیچ نم ، ومع نز مروظنم
وشیارا قشاع تدوخ لثم ، تشاد قرف همهاب کال تنامام ، مرتگرزب

. منودیمن یا هگید زیچ یلو . دوبانیاوصقر وشزرو
. مدرک توکس . تسنادیمن ار مردام یارجام نارهم ینعی



: تفگ مارا
؟ ایور یبوخ -

. مداد ناکت رس
. تکرش یایم ادرف -

یزیچ هچ درکیم وجتسج ار هتشذگ ردقنا ارچ ، دوب راگن لوغشم منهذ
. دوب بلا ج شیارب هتشذگ رد

ĤĤĤĤĤĤĤ
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مراک یور متشاد یعس ، مدناخرچیم مزیم یور یاهذغاک نیب ار مرس

. منکن رکف هتشذگ هب و ، منک زکرمت
. دوب یشنم ، دروا دوخ هب ارم مزیم یور نفلت گنز یادص هک

. متشادرب ار یشوگ
! نوتندید ندموا ینایاس یاقا ، شزورف موناخ نیشخبب -

ینایاس مسرپب متساوخ ؟ ینایاس ، مدرشف میناشیپ هب ار میاه تشگنا  
. داتفا داهرف یبلقت لیماف هب مدای هک تسیک

! وت نایب وگب ، هشاب : متفگ مارآ
. مداد هیکت یلدنص هب و متشاذگزیم یور ار نفلت هف کال

هک دوب هدیشوپ یا یرتسکاخ راولش و تک ، دش زاب ییادص اب رد
. دوب هتسشن شنت هب بوخ

. تشاد قرب شنامشچ هشیمه لثم
. مدرب ورف اهذغاک نایم ار مرس هرابود و متفرگ شا هرهچ زا ار مهاگن

.. شزورف موناخ سالم! -
. دوب هداتسیا میولج شا یگشیمه دنخبل و رورغ اب ، مدروا باال ار مرس
. دوب هدرب ورف تداع قبط شراولش بیج یوت ار شیاه تسد زا یکی

: متفگ ریخات اب
سالم -

مزیم رانک یمرچ لبم تمس هب هتسها و درسنوخ ، مدرک شهاگندرس و



مراک زیم و نم هب شهاگن هرابود ودناخرچ قاتا یوت ار شرس ، دما
تباث هظحل دنچ مردپ و نیمسای و نم سکع یور شهاگن ، دیسر

. دنام
هفایق . دوب شبل یور هرخسم دنخبل نامه نانچمه ، دروا باال ار شرس

یمتح ناشدرب یلو دنا هدما هزرابم یارب هک تس ییاه مدا هیبش شا
. تسا

: تفگ هدنخ اب ، تسشن لبم یور مارا
. یمرگ لا بقتسا هچ -

: متفگ توافت یب و یدج
اجنیا یایب هدش ثعاب یبجاو راک -

ار شبش نآ یاه فرح هک مشاب ییایور و ، دزرلن میادص مدرک  یعس
.. هدینشن

: تفگ و تشاذگ شیاپ رانک ار شتسد
! نیراد یبوخ تکرش هچ ! بجاو یلیخ -

: متفگ و مدرک شهاگن واکجنک
. تسین ام تکرش ندوب بوخ هک تبجاو راک ، بوخ -

، دروخ رد هب هقت دنچ هک دنزب یفرح تساوخ و تفرگ یدج ی هفایق
: متفرگ باال ار مرس

! وت ایب -
. دش لخاد هوهق ینیساب هک دوب یچرادبآ

: تفگ دنخبل اب داهرف ، تشاذگ داهرف یولج هک ار هوهق
هراد ندروخ یاچ نیا مگب ات هشاب یاچ مدادیم حیجرت -

. تشادرب ار ناجنف و دیدنخ  
: مدرک شهاگن هف کال ، تفر هک یچرادبا

؟ هدش یچ وگب داهرف -
: تفگ و تشاذگزیم یور ار ناجنف

لا م تکرش مهس دصرد ۷۰ مدینش هخآ ، متشگیم سییر رتفد لا بند -
. مدرک بجعت هتومع سییر مدید ! هئوت

. مدرک شهاگن توکس رد ، دش رتشیب ممخا
: داد همادا توافت یب ی هفایق نامهاب



... هراد یبوخ ییاورنامرف ! تومع لا ح هب شوخ - 
: متفگ ضرتعم

... بجاو هیضق -
: تفگ لا یخیبو دیشون یمک و تشادرب ار شناجنف

مهم یلیخ متفگ هک ییانیا ، مدوب هدرک باسح رتشیب تشوه ور - 
؟ دش ادیپ تا همعرتخد دیشخبب هن تییاد رتخد یتسار ... هگید ندوب

: متفرگ هلصاف یلدنص هاگ هیکت زا یمک متفر باال میوربا
؟ هدش مگ یراد ربخ اجک زا وت -

: دروا رتولج ار شرس
! نیتسه یسانشرس ی هداونوخ امش هرخ بال -

. تشاد ربخ تایئزج همه نیا زا روطچ ، مدرک شهاگن سرت اب
مدرک فیدر منهذ یوت لا وس اترازه ، دروخیم هوهق یبیجع شمارآ اب

: تش اذگ زیم یور ار ناجنف هک
. ترهاوخ مدینش نیمسای زا اباب حاال! یدیسرت دقنا ارچ -

ار متسد ریز ذغاک هاگادوخان متخیر مهب رتشیب نیمسای مسا ندینش اب
. مداد له یرانک هب

: درکیم متیذا ، دوش کیدزن نیمسای هب داهرف هکنیا رکف
؟ یدز فرح نیمسای اب یک وت -

منزب فرح شاهاب وت زا امسا یهاوخ رذع دروم رد مدز گنز ، زورید -
هتشاذگ تمعرتخد تفگ هدش یچ مدیسرپ . هغولش ترس مکی تفگ ،

. هتفر
! هدزمان نارهم منودیمن ای ناهام اب هک سین تا همعرتخد نومه نیا

. منکیم نوشیطاق مهاب همه هیبش نوشامسا دقنا
: متفگ و مدرک شهاگن مخا اب روطنامه

! هدش یچ یگب هشیم داهرف -
؟ هتفگ تارب تردام تنایخ هب عجار   نم لبق یک -

تمس هب تقداب هک ار شیاهومزا رات دنچ .  دوب هدش یدج شا هرهچ
. دروخ ناکت دوب هدرک تیاده باال

: دیزرل میادص
؟ روطچ -



. مدیسرت یم شیاه هاگن نیا زا ، درک مهاگن تقد اب
. ماه همانرب طسو هدیرپ یک . منودب ماوخیم -

و مدربورف ما هدش گنر هزات یاهوم الی یتسد ، مدشدنلب میاج زا
: متفگ

! هتفگ مهب ممعرتخد نک کف وت ؟ همانرب -
. دوب زیم هب ما هیکت و مدوب هداتسیا شیور هبور حاال ، درک یچن

: تسشن شیاه بل یور هرابود دنخبل
! هنیبیم ور شوه ردقنیا هنکیم فیک مدآ -

. منودب منم وگب یزیچ هی ! هتگرم هچ -
زاب ار شرد و تشادرب یرانک لبم زا ار   شا یا هوهق یمرچ فیک

: درک
! نیبب ونیا -

: متفگ و متفرگ ، دوب هتفرگ میولج هک   ار یتکاپ
! تسه یچ بوخ -
: تفگ ودز یدنخبل

! روطارپما یزاب -
: متفگ مدروایم رد تکاپ زا ار یدیفس یاهذغاک   هک روطنامه

! نتسه یچ انیا ؟ هیچ روطارپما یزاب -
: متفگ دشاب یچرادبا هرابود هکنیا زا هف کال ، دندز رد

ال. عف سین مز ال یزیچ -
. متشاد کیچدک زاک هی یراد نومهم منودیم شزورف موناخ ! منارهم -

درکیم هاگن شفارطا هب تشاد هلصوح اب هک داهرف هب و مدیشک یفوپ
: متخادنا یهاگن

! وت ایب -
. دمآ داهرف تمس هب زیچره زا لبقو ، دش دراو مارا

و درواین شدوخ یور هب اما مدناوخ شیاه مشچ نایم زا ار بجعت
: درشف یمرگ هب ار داهرف تسد

! شزورف یاقآ نوتمدید هرابود یتداعس هچ -
: تفگ و دز یدنخبل نارهم

... دوب یذغاک هی ، مدموا نوتتبحص نیب هک دیشخبب ! نونمم -



. تشاد ایور یروف یاضما هب زاین
: تفگ یدرسنوخ نامه اب داهرف

هک من اال ، مایم عقومدب هشیمه هک منک یهاوخ رذع دیاب نم ! هتبلا -
رطاخب هنرگو نیروبص سییر شزورف یاقآ هبوخ  .. یراک تعاس طسو

! هنک جرخا ور ناج ایور دوب نکمم میرکف یب نیا
. تسین هداس دنمراک هک ناج ایور -

: دناخرچ قاتا یوت ار شهاگن ودز یدنخبل داهرف
. تسین مسییر یلو ! هرا -

. متفر مزیم تشپ و متفرگ نارهم زا ار هشوپ شا هنعط هب هجوت یب
. داتسیا مرس باالی تسرد و دز رود ار زیم نارهم

. دادیم مناشن ار مدرکیم اضما دیاب هک ییاهاج تسداب
: تفگ دنخبل اب داهرف

؟ شزورف یاقآ هروطچ نیمز عاضوا
: تفگ و دروا باال یمک ار شرس بجعتم نارهم

یاقآ میتسین نیمز راک یوت ام -
: تفگ و داد ناکت یرس داهرف

. متسه ینایاس -
و تفر رد تمس هب و تفرگ نم زا ار هدش اضما یاه هشوپ نارهم

: تفگ
. نوتندید زا مدش لا حشوخ . یهاوخ رذع مزاب -

: متفگ یمیمص ودز یدنخبل داهرف
. مدش لا حشوخ یلیخ تندید زا مه نم -

: تفگ هک مدرک شهاگن هرابود نارهم نتفر زا دعب
! یدیدن ور اذغاک بوخ -

تکاپ زا هفصن هک ییاهذغاک و مدرک زارد زیم ی هبل یور ار متسد
. مدروا رد ار مدوب هدروآ نوریب

ی هیشاح رد نیمز راتکه دنچ دروم رد ، دوب داد رارق هیبش یزیچ
... رهش

: متفگ یگف کال اب
! هراد ام هب یطابترا هچ هنیمزدیرخ هداد رارق هکنیا بوخ -



دروم رد مداتفا نارهم هب شفرح دای ، دهد باوج داهرف هکنیا زا لبق
. نیمز تیعضو

نییاپ هب ار مهاگن و متشاذگ منییاپ بل یور ار متشگناهاگادوخان
. مداتسرف دادارق

. دوب ام تکرش   رهم واضما اهداد رارق ی همه یاپ
. میدرکیمن شورف و دیرخ نیمز ام

.. مدش هریخ داهرف هب بجعتم
: تفگ ودش دنلب شیاج زادیدنخ

. یشاب هتشادن ربخ مدزیم سدح -
هتشذگ هب طوبرم هک دوبن یزیچ رگید نیا ، دوب هدرک قرع متسد فک
هکنیا نودب ، دوب هدش هدیرخ ام تکرش طسوت نیمز راتکه دنچ . دشاب

. موشربخاب یلصا راد ماهس ناونعب نم
؟ نیلعج ؟ یدروا اجک زا ور انیا -

هداتسیا شیپ هقیقد دنچ نارهم هک ییاجنامه تسرد ، دما مرس باالی
. دوب

. تشاذگ میلدنص باالی ار شتسد
! ییوت مریگب ماقتنا شزا دیاب هک یسک مدرکیم کف هشیمه ، ینودیم -

. میراد میکرتشم نمشد دوب هتفر مدای یلو
کرتشم نمشد -

: تفگ و دناخرچ شدوخ تمس هب ار میلدنص
! تومع -

. دش زاب یبیجع ی هرفح مبلق ی هنایم
ĤĤĤĤĤĤĤ
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: مداتفا تنکل هب
؟ نمهب ومع -

راک هنهک یوج زاب کی هیبش ، دنتشاد یصاخ یدرس شیاه مشچ



: دیسرپ
شدوخ ال صا ؟ دز ور افرح نوا تردام دروم رد تا همع رتخد ارچ -

؟ تسنودیم اجک زا
یروط داهرف نحل اما . دوبن ییوجزاب هب رارق ، مداد تروق ار مناهد با

مربخ یب نم و دنادیم یرتشیب یاه زیچ راگنا هک دوب
: متفگ هتفرگ یادص نامه اب

.. تفگ ور انیا منوا دش نومثحب ام بوخ ! مهاب نیا هراد یطابترا هچ -
! هنک تحاران ونم هک

؟ شدعب -
. مدش تحاران نم شدعب ! هیلا وس تسیب هگم اباب یا -

زیم ی هبل ودز رانک زیم یور زا ار اه ذغاک یدرسنوخ نامه اب
. تسشن

مدرک شهاگن تیدج اب و مدیشک بقع ار یلدنص
: تفگ لا یخیب

! یدینش یچ هنای تومع شیپ یتفر هکنیا ! همهم شدعب -
هدوب هطبار نیا نایرج رد تفگ بوخ ؟ روطچ -

. متشاد مردام ی هطبار هب ندرک رکف زا یدب سح
؟ هدوب نایرج رد یک زا -

: مدرک مخا
مردپ گرم دعب تقو دنچ نومه منودیمن -

: درک یا هدنخ
! هبلا ج !  هنم یگلا س ۲ دلوت هب طوبرم هطبار نیا یلو -

: مدیشک متروص هب یتسد
! هدیمهف عقوم نوا ومع بوخ . هبلا ج شیچ -

، نومیگدنز طسو هدموا تنامام هک تفگ مردام هب یک ینودیم ! چن -
! شزورف نمهب

  .. دوب ملا س ۱۷ یتقو هن دوب ملا سود نم یتقو منوا
. دوب نمهب نش ادج مهزا ماباب و نامام دش ثعاب هکینوا

: متفگ بحعتم
.. رارف ی هصق نوا سپ -



! هنک راد هحیرج وتتاساسحا هتساوخیم دیاش ! هدوب غورد -
منامام هک ، هشن نیا ریگرد مرکف هک هنک مکمک هتساوخیم مدیاش -

! هدرک تنایخ اهلا س
مردام هب و ام یگدنز طسو هدموا طقف ! هدزن مد و هدیمهف متومع و -
زا مجح نیا ، سین راد هدنخ ! هریگب طالق نوا هدش ثعاب و هتفگ
منوا هتفگ تردام تنایخ دروم رد تا همع هب نوا . تومع یراکادف

! هدرم تردپ یتقو تسرد
؟ ینودیم اجک زا وت متفگن ورانیا نم -

. مدش دنلب میاج زا
: دیدنخ

وتلقع هک ییوت مهم . مگیم یچ نم سین مهم نیا ! یریگیم دراگ ارچ -
نیمز همه نیا ینودیم ! هرذگیم یچ ترب ورود نیبب . یزادنب راک هب دیاب

. هدش هدیرخ وت تکرش مسا هب یروجچ
: دیزرل میشوگ ، مدز رود ار زیم

. میراد هسلج زورما یتنعل -
: تفگ و درک مهاگن داهرف

. مندموا هب ننک کش مسرتیم ! ورب سپ -
. مدرک شهاگن تام

. متسرفیم تارب هک یسردآ نوا هب ایب بش ! شزورف موناخ هگید ورب -
! هماتسود زا یکی ی هفاک

. متفر رد تمس هب و مداد ناکترس
. دوب دنس نآ و داهرف یاه فرح یپ مرکف مامت هسلج  لوط رد  
. مدوب هتسشن کیرات همین ی هفاک نورد یلدنص کی یور حاال و

. مدوب هدرک قالب مه یوت ار متسد و . مدادیم ناکت ار منازیوا یاهاپ
نم و متشاد رارق داهرف اب ۸ تعاس ، دوب ما یچم تعاس هب ممشچ

عبر هک ، مدوب هدرک هلجع شیاه فرح ندینش و ندما یارب ردقنا
. مدوب هدیسر رتدوز یتعاس

. دوب هدرک ضوع ار شیاه سابل . مدروا باال ار مرس سالم یادص اب
یمسر سابل نآ زا رگید ، تشاد نت هب یکشم یناتسبات ترش یت حاال

. دوبن یربخ



فوپ هاگا دوخان شندیداب هک ، دوب کچوک یوداک هبعج کی شتسد
. مدیشک یدنلب

: تفگ و دیشک بقع ار یلدنص
؟ هیچ -

هک یتکاپ و هبعجره ازور نیا ، متفگ و مدرک هراشا هبعج هب تسد اب
. تسین شوت یبوخ زیچ منیبیم

: تفگ ودز یدنخبل
؟ دوب هدیسر تارب هک یرتفد نومه هثم -

. تشادربخ اه زیچ یلیخ زا داهرف ، مدرک مخا
تخادنا یهاگن راد هفاک تمس هب دعب ودش اج هباج یلدنص رد یمک

: تفگ و
؟ یدادن شرافس یزیچ -

: متفگ و متخادنا باال یا هناش
. مونشب مدموا ، مروخب مدموین -

. درک هاگن تقد اب و تشادرب ار زیم یور یونم
هب ار مرکف شیدرسنوخ ، مدوب شا هریخ ، مداد ناکت ار میاپ مهزاب

. تخیریم مه
: تفگ و درک مهاگن شمارا اب

. نک شناحتما مه وت مرظنب !  هیلا ع ال صا هفاک نیا صوصخم کیک -
. مدش دنلب یلدنص یور زا و . متشادرب ار مفیک شیاج هب  ، مدزن یفرح

: تفگ توافت یب و ، دش ادج شبل زا دنخبل
شرافس نیریش زیچ هیوت مرظن هب یلو ! هبوخ یلیخ مه شوسرپسا -

! هدب
: درک هاگن میاه مشچ یوت ودروا باال ار شرس

! هشب خلت تتاقوا هگید یلیخ مسرت یم -
. متسشن یلدنص یور هرابود و ، مدرشف مه هب ار میاه مشچ

: تفگ ودیدنخ
! هدیرخ نوتتکرش هک انیمز نوا -

: مدما شفرح نایم
! یچره ای هشاب لعج هنکمم -



: تفگ   وداد له متمس هب ار هبعجو دز یدنخزوپ
! نک زاب ور هبعج نیا -

: متفگ و متخادنا هبعج هب یهاگن
؟ هیچ   سکع ودنس زاب شوت هیچ -

: تفگ ودیشک شتروص یور ار شتسد ود ودیدنخ دنلب
، هدیم نوشن ! هدیرخ نوتتکرش هک ییانیمز نومه دنس ! هدنس اقیقد -

! هدوب یک یلبق کلا م
: متفگ هنارکفتم

. مسانشیم نم ؟ هیک بوخ -
: تفگ ودیشک شدوخ تمس هرابود ار هبعج و تخادنا باال ار شیوربا

. شیسانشیم شزورف ایور ، منودیمن -
نا رد ال صا نم . دوب هرخسم دزیم هک یفرح ، مدینش ار مبلق یادص

 .. راتکه دنچ مه نا ، متشادن ینیمز هقطنم
: منزب دنخزوپ هکدوب نم تبون راب نیا

مایب دیاب ارچ دعب . متشادن ینیمز نیچمه ال صا نم ! تسا هرخسم -
! هریگیمن تا هدنخ وتدوخ ... مدوخ تکرش هب مشورفب ومدوخ یانیمز

یا هگید سکره ای مومع ، تسرد وت یافرح ی همه ضرف هب ال صا
، هرادن ناکما ال صا هک ! هرب یبا ریز تکرش یوت داوخب

! هش مک تکرش باسح زا داوخب یدایز لوپ نیچمه هگا نوچ
مشدعب ! رتشیب مدیاش ، هدرایلیم هسود ثحب ، مشیم هجوتم نم اعطق

یردقنوا تکرش ی هیامرس لک ینعی ، میرادن یلوپ نیچمه ام ال صا
! هروخن نوکت با زا با و هش مک شزا غلبم نیا هک سین

! هدب نوشن وشدوخ ییاج هی دیاب یرسک نیا لا حره هب
. دیوگب یزیچ تساوخ و دش مخ داهرف

همادا و مدروا باال توکس ی هناشن هب ار متسد و مدیشک یقیمع سفن
: مداد

ونم ی هتشادن نیمز تکرش   یهتشادن لوپ اب نایب دیاب ارچ ال صا -
هک ، مدوب یا هلماعم طسو نم روطچ . مشیم هجوتم نم نگیمن ! نرخب

؟ مدوب مدوخ شرادیرخ و هدنشورف
تشاد راگنا ، درکیم میاشامت و دوب هدز هناچ ریز ار شتسد ود داهرف



. دیدیم زنط ملیف کی
مراد طقف هک تشاد ار انعم نیا میارب شهاگن ، مدرک شهاگن یبصع

. منک هیجوت ار مدوخ هک ، منزیم اپ و تسد
. تشادن ییانعم میارب شیاه فرح اعقاو یلو

. تشادرب هناچ ریز زا ار شتسد مرس باالی یدرم یادص اب
: تفگ هدنخ اب هک دوب راد هفاک درم

. مدوب ترظتنم هبنش هس نم ! افرط نیا زا ، داهرف اقا هب -
: تفگ ودز دنخبل داهرف

نم هب وربا اب و رایب نومارب تاکیک نومه زا اضر ! وگب غورد رتمک -
. درک هراشا

مشچ هب یدرگ کنیع ودوب هتسب یبسا مد ار شیاهوم هک   ناوج درم
، تخادنا داهرف دوخ دای ارم شپیت .  تشگرب نم تمس هب ، تشاد

. میدوب هاگشناد هک ییاه تقو
: تفگو دز یدنخبل اضر

! یرازیم رارق هرابود اه لا س دعب هرخ بال یدوب هتفگن -
: تفگ و تخادنا نم هب یهاگن

. مگب کیربت شباختنا هب اج هی دیاب هرخ بال اعقاو ، متقوشوخ -
. مدرک شهاگن مخا اب بجعتم نمودیدنخ دنلب داهرف

! هنک اپ هب نوخ شدزمان یاوخیم ! همتسود ایور ، شاب مدا ! هتشز -
: تفگ و دروا باال ار شتسد ود درم

! هشب انشا یکی اب هرخ بال   نیا هنوموزرا هگید ! موناخ ایور دیشخبب -
! رایب وتکیک ورب -

. دش رود نایوگ مشچ مشچ و تخادنا داهرف هب یهاگن فرح نیااب
. دوب هدشن عمج زونه داهرف ی هدنخ

: متفگ یبصع   یلو نم
! یدرک جاودزا یتفگن ارچ -

! شهب مگیم دش رت یمسر هک ادعب ! سین مهم دایز -
: متفگ هناجوجل

ی هیضق ؟ ینکیمن شیفرعم تاتسود هب هک هگم هشچ امسا ؟ ارچ -
؟ هیچ نم دزمان



: تفگ ودرک مهاگن یدرسنوخ نامه اب
. یدرکن در ورتکد یراگتساوخ باوج مدرک کف ؟ یرادن هگم -

: داد همادا ودناخرچ ار هبعج
رتکد موناخ یشیم . تسه مرتکد هگید -

: متفگ بجعتم و مدرک شهاگن صرح اب ، دیدنخ
؟ هگید هیک رتکد ، داهرف یگیم ترچ ارچ -

هیبش یلیخ نوشامسا ، مگیم هشیمه نیبب ال صا ، دوبن رتکد هگم هع -
؟ دوبن هرتکد هگم ناهام ! نمه

ربخ اب نا زا یسک هک دوبن یفرح نیا . دیزرل متسد ، تفر باال میوربا
. دشاب

: متفگ دیدرت اب
! هتفگ یک وتافرخزم نیا تهب تنعل ! ینودیم اجک زا وت -

. دناسرت یم ارم شدرسنوخ لا ح و توافت یب یاه مشچ
ردقچ ره ، متفگ نیرفآ ششوه هب مدینش یتقو ال صا ! هشدوخ سپ هع -

! هراد زغم نیا ، هنزیم دنگ ششاداد نوا
کیدزن ینیس کی اب اضر هک ، مبوکب زیم یور متساوخ صرح اب

. مدرک توکس ، دش
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. دیرادن مز ال هگید زیچ نتفگ اب و ، تشاذگ زیم یور ار ینیس
: متفگ و متخود مشچ داهرف هب .  دش رود زیم زا

؟ یراد اجک زا ور تاع ال طا همه نیا -
! هدرک لدرد مساو هدش گنت لد ناهام نک کف وت -
: تفگ و تخادنا هوهق ناجنف هب یهاگن فرح نیااب

! هشیمن امسا یاکیک دنچره ! هیزیچ بوخ . روخب کیک زا -
: مدیرغ

! داهرف -



: تفگ ودناخرچ ار ناجنف ودیرب کیک زا یا هکت
! مگیم یدج -

: دز یدنخبل و تخادنا ممهرد ی هرهچ هب یهاگن
! یرادن ربخ ، مدوب نئمطم ! هدیرخ ور وت نیمز نوتتکرش مدیمهف یتقو -

زا رتشیب یک ترظنب ! هراد مه هکیچوک رسپ ور شزورف نمهب شوه
دصرد داتفه بحاص ، همولعم بوخ . هراد دوس شارب شا همعرتخد

.. تکرش ماهس
مارآ مارآ ردقنا دنزب . ار شفرح مامت ، متشاذگیم دیاب . مدوب هدرک توکس
. دنزیم فرح یرارکت ی هنازور یارجام کی زا دراد راگنا . دزیم فرح
زاین درم کی ندوب باذج یارب هچره داهرف . مدش هریخ شا هرهچ هب

. مدیسرتیم باذج درم نیا زا اهنت نم یلو . تشاد دوب
: تفگ شمارآ نامهاب دروخ هک ار شکیک ی هکت

مردام هک یدوب یا هیاس رتخد وت ، مریگب ماقتنا تزا متساوخیم -
... نامام هن متشاد اباب هن ومیگچب مامت نم . دشادج ماباب زا شرطاخب

... هک متفگ ال بق وید ژ ارت نیا هَا
. دوب میاه تسد هب شمشچرتشیب ، دوبن میقتسم نم هب شهاگن

اب هیاس هطبار هگا ال صا . تفگ ور هصق نیا یک متفگ زور هی اما -
! شزورف نمهب هب مدیسر ... متشاد هداونوخ االن منم . دشیمن ور ورسخ

: تفگ هک متفرگ ملا ش ی هبل هب ار متسد
... تاهوم روطنیمه ! هرتهب یلیخ یلبق زا ، مراد تسود وتک ال گنر -

توکس یادص روطنیمه ، مدینشیم ار مبلق یادص ، مدرک شهاگن برطضم
فارشا نم یگدنز یاهزیچ نیرت یئزج هب داهرف  .. ار مرکف رابگرم

متفگ یا هتفرگ یادص اب . دوب دتمم رادشه ری آژ کی لثم نیا و تشاد
:

! هراد مومع هب یطبر هچ نم یوم و الک گنر -
: تشاذگزیم یور ار ناجنف ، دیشون ار شا هوهق زا یرادقم
شزا نوا هک فگیم مردام !  ایور هنکیم یزاب تاهاب هراد نمهب -

زا سکع یلک ! هدید هیاس اب ور ورسخ نوچ ! هنک کرت وماباب هتساوخ
! هدادن نوشن شدوخ ردارب هب ومودکچیه یلو ! هتشاد هیاس

! داد رارق میور هبور و درک زاب ار هبعج



. مدرک شهاگن تام ، متخادنا هبعج ی هدش زاب یوداک هب یهاگن
: تفگ ودرک یا هراشا مشچ اب

. نک زاب ور هبعج رد -
هبعج نورد هزوریف یابیز دنبندرگ ، مدرک زاب ار هبعج نازرل تسد اب

هتخوس ذغاک تشم کیاب دوب
: متفگ بجعتم

؟ انیا -
: تفگ و دز یدنخزوپ

یزیچ هی ! هتخوس همان هی اب دوب هداد ماباب هب ! تسا هیاس دنبندرگ -
... یظفاحادخ هیبش
؟ تسه یک لا م -

: تخادنا باال ار شیوربا
نامز ات ورسخ اب هیاس ی هطبار منکن کف یلو . منودیمن وشخیرات -

  . هدش عطق ییاج هی زا هتشر نیا ! هشاب هدوب تردپ گرم
: متفگ راو همزمز مدرک شهاگن و متشادرب ار دنبندرگ

ومع ارچ سپ هدش عطق نوا زا لبق هگا ! مدیدن شندرگ تقو چیه -
! هتشاد هطبار سسک اب ، اباب گرم بش منامام هراد رارصا

: تفگ و دز یدنخزوپ
میدوب . رفس مهاب نامز نوا ورسخ و نم نوچ ، هدوب هگید یکی دیاش -

: دیزرل هاگادوخان متسد دماین  . مشوخ شفرح لوا تمسق زا
! یگب منامام هب عجار یفرخزم ره یرادن قح -

: تفگ ودیدنخ دنلب
! هرت شوهاب وت زا نیمسای ! یدیمهف وشفرخزم طقف مفرح لک زا -

: متفگ تینابصع اب دوب نم فعض هطقن نیمسای
؟ یراد طابترا نیمسای اب وت ؟ یچ ینعی -

: تفگ و دش رت دنلب شا هدنخ
. منک راکیچ نم هراد هق عال لهاتم یادرم هب شنامام هثم نوا -

عافد یارب ارم صرح و مشخ هشیمه ، مدش قیقد شیاه مشچ یوت
: متفگ هدرمش ؛ درکیم رت یوق

یسک هب یتح ! یرتدب نوا زا مدیاش ۰ ؟ یتسین تاباب هثم ؟ یچ وت -



! یدن تسد زا وتاتصرف هک یراد نز یگیمن
: تفگ ودز قرب شیاه مشچ

رارکت هتشذگ قشع ! ورسخ هیبش منم تردام هیبش نیمسای ! بوخ هچ -
؟ سین گنشق هشیم

مه یور میاه نادند ! مامت یدرسنوخ اب وا و مدرک شهاگن مشخ اب
: دندشیم هدرشف

! نکن هدافتساوس نیمسای زا ! یروعشیب یلیخ -
! وت هب ناهام سح هیبش یزیچ هی ! هقشع شمسا -

مشخ تدش زا . دیزرلیم منت مامت هن میاه تسد . دش کانسرت شا هدنخ
. دشیم هکت هکت تشاد میاه لولس

: مدیلا ن صرح اب
؟ هیچ نوا ! هن هگم هیزیچ هی ساو انیا ی همه ؟ یاوخیم یچ -

: تسشن شمشچ رد یبیجع تیدج ، دش فقوتم شا هدنخ
! ور وت -

: متفگ بجعتم
؟ نم -

: داد ناکت ار شرس
نوا ور ایزاب نیا ! هیرارکت نمهب ی هصق ! یشاب نم میت یوت دیاب وت -

شرب و رود یامدا اب یرارکت هصق هی اب هراد ساهلا س ! هدرک عورش
مورحم ثرا زا ی هصق و تگرزباباب دروم رد یچ هتدای ! هنکیم یزاب

! یتفگ تومع ندش
زغم ات شیخلت ! مدیشک باال سفن کی ار هدش درس ی هوهق ناجنف

. دز ار ملد شیدرس . تفر ورف مناوختسا
: متشاد ار میولگ رد یزیچ ندرک ریگ سح

؟ دوبن یضار ومع یاراک زا هک نومه -
ینودیم ال صا ؟ یدرک کف شهب حاال ات ؟ دوب یچ اراک نوا و ! اقیقد -

و ؟ نوشتدیرخ مه وت تکرش و هئوت لا م ادنس نوا مگیم تهب ارچ
؟ شزا یرادن ربخ وت هک مدوب نئمطم لبق زا ردقنا

. مداد ناکت هن ی هناشن هب ار مرس
. دیرخ شدوخ زا شدوخ مه ور ورسخ نیمز شیپ لا س دنچ نوچ -
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. دوب هدرک شدوخ ریگرد بیجع ارم داهرف یاه فرح
. دوب هدرک فیرعت هک یرخا یارجام صوصخ هب

 .. هدوب کیرش نمهب ومع اب نایک ورسخ هکنیا
. مدیدیم باق کیرد ار ناش همه حاال

شوهاب و هربخ ییارجا ریدم کی ورسخ تکرشرد هک ، هیاس مردام
مه نآ   هدرکیم راک ورسخ اب هک ینمهب ومع مه فرط نا زا و هدوب

.... گرزبردپ مشچزا رود
. متسنادیمن ار نیا ، دوب ارجام نیا یاجک مردپ

مهاب مردام و ردپ هک هدوب ینامز یارب   اهارجام نیا تفگیمداهرف اما
. دنا هدوبن انشآ

مهب نمهب ومع اب ار شتکارش شرطاخب ورسخ هک یا هصمخم نآ و
: دوب یبیجع زیچ ، دنزیم

* ییوشلوپ یارب نیمز یروص ی هلماعم *
. تشاد   لا ح و هتشذگ زا لماک ی هدنورپ کی راگنا داهرف

. مدش فرط نآ و فرط نیا تخت یور . دوب هتفرگ درد مرس
یارجام تسا یسک هچ راک ، مدشن نئمطم یتقو ات تشاد رارصا داهرف

. منکن ینلع ار اه نیمز شورف و دیرخ
. دوب مرس یوت رفن دنچ ندیود یادص لثم ، تفرگ جوا مدرد رس

. مدروخیم صرق شندرک تکاس یارب دیاب ، مدش دنلب میاج زا
زا نمهب ومع رکف ؛ دیبوکیم اپ مرس تسار تمس رد هناجوجل یسک

. دشاب هدوب نارهم راک دوب نکمم هکنا زا رتدب . دما یمن نوریب مرس
: متسبیم مدق ره رد درد زا ار میاه مشچ

هنک نوتتنعل ادخ -
ریسم متشاد . مدرشف ار میاه مشچ هرابود  ، متفگ راو همزمز ار نیا

ولج هن . دیخرچیمراو هریاد هک میگدنز لثم ، متفر یم رودم ار تسار
... بقع هن ، متفر یم

مدوخ قاتا نایم کچوک یورهار دراو ، متفر نوریب قاتا رد زا هرخ بال
. مدینشار شا همزمز یادص هک ، مدش نیمسای و



ممسا ندینش هک موش در متساوخ ؛ دوب نفلت اب شندز فرح یادص
. مدرگرب بقع هب یمدق دش ثعاب

... ومع هب هگب هریمن ! هلقاع ایور -
-....

تسار هی دموا وت شیپ زا یتقو زا . تفگن نم هب یچیه مگیماباب -
. شقاتا وت تفر

. تسا داهرف طخ تشپ متشادن کش . دش سبح هنیسرد مسفن
. دندوب هدش یمیمص مهاب یک زا

تسود مدیشک بقع ار مدوخ . مدینش هک ار نیمسای یاپ یادص
. دراذگب مامتان نم ندید اب ار نیشنلد ی هملا کم نآ متشادن

: تفگ یا هفخ یادصاب نیمسای
دب هن یگیم هرب تسرفب ورامسا مگیم ! داهرف سین تساوح وت - 

مینوتیمن . نومدوخ رود میدیچیپ کالف هی .. نیا زا رتدب بوخ . هشیم
. مینک شزاب

. دش هارمه راطق هیبش توس کی اب مرس یوت جوجل کدوک یاپ یادص
همه هرابود و دش هایس یا هیناث ممشچ . دندش مخ میاهوناز هاگادوخان

. دشرونرپ اج
. مدوب هدرک انشآ داهرف اب ار نیمسای هک نم هب تنعل

. دراد یا هشقن هچ داهرف دوبن مولعم
ار یمهم عوضوم راهرف ینعی نیا و دوب هدش ین ال وط نیمسای توکس

. تفگیم شیارب
: تفگ ینییاپ یادص اب ، دش رتکیدزن شیاه مدق یادص

مباوخب . منمرازب باوخب ورب حاال ! هشاب . هشاب -
. درک عطق ار نفلت یهاتوک توکس زا دعب و

. دادیم شندما نوریب زا ربخ رد ژ یغ ژ یغ یادص دما رد تمس هب
. تفرگ شیپرد ار هناخزپشا هار ، دوش نم هجوتم هکنیا نودب

هب ار مدوخ و مداد راوید هب ار ما هیکت   هتسویپ همین روطنامه نم و
. مدناسر نلا س

. دیچیپیم مرس یوت هک یبیجع درد و . دوب مدوجو رد یبیجع مشخ
ار شمان ابیرقت . دوب لا چخی رد یولج نیمسای .  مدیسر نلا س هب هرخ بال



: مدز دایرف
... نیمسای -

هناخ توکس شنداتفا یادص یلو   دوب هچ شتسد یوت فرظ منادیمن
... تسکش ار

مردام ریوصت رانک ، امسا هب داهرف و نیمسای تنایخ روصت مرس یوت
. دزیم مهب ار ملد

: تفگ و تشگرب متمس هب
... یناور شاوی -

ĤĤĤĤĤĤĤ
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مرس فارطا   ار متسد ود . منک باترپ لبم یور ار مدوخ   متسناوت اهنت

. مدرشف ار ما هقیقش تشگنا ود اب و متفرگ
. مدینش هک ار نیمسای یادص . متشاد یدب لا ح

شنینط هک ییادص نامهاب ، مدیچیپ مدوخ هب درد زا . دش رتشیب مدرد  
: متفگ درکیم تیذا ار مشوگ

... دردرس زا مدرم ! هدب مهب یتفوک هی شخب مارآ هی نکسم هی -
. مدینش ار تنیباک رد ندش زاب یادص اهنت  ، مدوب هتسب ار میاه مشچ

. هریگیم درد ترس مادم ورب رتکد هی ؟ یراد دردرس مزاب -
دایرف تساوخیم ملد ، مداد تروق مهب میاهبل ندرشفاب ار ممشخ مامت

. دشاب تسناوتیم یبصع راشف زج یزیچ هچ میاه دردرس تلع . منزب
. مدرک توکس

. مدینش ار ناویل قت قت و با ریش ندش زاب یادص
میرب یاوخیم . مرایمن رد رس ازیچ نیا زا نم ؟ هشاب تراشف زا هنکمم -
انیا ومرس تهب نیازا دعب رتکد نیا ، تفرگ درد ترس ات هک سب ؟ رتکد

. هشاب هتشاد یتلع هی دیاش اباب تفگن . دز
یم ار شیاه یروخلد هتشر هرابود ، تسا ناهام هب شروظنم متسنادیم

. دیچیپ



هب هقیقش زا ار میاه تشگنا هف کال . دزیم گنز مشوگ یوت شیادص
. مدرشف اراه نآ .و مدرک تیاده میاه مشچ تمس

، دما یم فرظ ی هبل هب قشاق ندروخ هیبش یزیچ یادص هرابود
متیذا نلا سرون دروآ یمن ار صرق ارچ سپ ، دنکیم هچ متسنادیمن

. مدرک عمج ممکش یوت ار میاهاپ و . مدیشک زارد لبم یور . درکیم
هک ینیس مدوشگ مشچ ، مدرک سح مرس باالی ار شا هیاس هرخ بال

هبور ار صرق کی اب با ناویل ، تشاذگ نیمز یور ار دوب شتسد
: تفرگ میور

متمشچ ، هتراشف زا دیاش ! روخب متبرش نیا شدعب ، یدروخ وصرق -
؟ هریم یهایس

تشاد شدوخ ارچ شدوخ اما . متسنادیمن ؟ تفریم یهایس ممشچ
. تفریم یهایس لا بند

شا هراک همین مسا مناوتب ات مدناخرچ ناهد یوت یتخس هب ار منابز
: منزب ادص ار

! سای -
. تسشن متسد رانک تسرد و داد نم هب ار شهاگن

! مناج -
ار شیاه مشچ هشوگ ناویل رولب تشپ زا  ، مدیعلب یتخس هب ار صرق

. دوب هدروخ نیچ هک مدیدیم
: متشاذگ زیم یور ار ناویل

؟ یراد یا هطبار هچ داهرف اب وت -
: تفگ یلا وس و تخادنا باال ییوربا

؟؟ داهرف -
ینزب فرح شاهاب دیابوت ارچ ! یدزیم فرح شاهاب مدینش ! داهرف هرا -

؟ سای
هب هکنیا یاج هب شیاه مشچ و دوب هدز هرگ مهرد ار شیاه تسد

. دروخیم لوو شیاه تسد قالب نایم دشاب نم یاه مشچ
: دما فرح هب هک منک رارکت ار ملا وس متساوخ

! ایور سین ینکیم رکف وت هک یروج نوا -
راگنا شینیبیم یتقو ؟  هیروجچ وگب نم هب وت ؟ نیمسای هیروجچ -



. ینزیم فرح فلتخم یاه هنوهب هب شاهاب مادم یدنخیم ، تمسانشیمن
؟ یراد شسود .  یگیم شهب ور   ییاهزیچ نیرت یئزج

عورش ندیبوکاپ مزغم یوت مکحم هرابود ، مدروخ اج مدوخ ملا وس زا
و مدوب هدیسرپ یکانسرت لا وس . مدرشف میناشیپ هب ار متسد فک  . دش

. دیاین مغارس اجنیا نیمسای ندوب کر ، مدوب راودیما
: دز یدنخزوپ و درک شهاتوک ترشریت دنب ار شتسد ، درک یا هفرس

؟ یشیم تحاران وت مشاب هتشاد شسود -
: متشاذگ زیم یور هتشادنرب ار تبرش ناویل

؟ تسه تساوح هلهاتم نوا ! هنم یلا حشوخ هب هگم -
: دش دنخبل هب لیدبت شدنخزوپ
. میتسود اتود طقف ام سرتن -

تبیرف هراد نوا . مدینش وتافرح مدوخ . نیمسای تسود اتود مودک -
 . سین تساوح هدیم

: تفگ و درک مخا
! هنزب لوگ ونم دیاب ارچ ؟ یدروا رد تاجک زا ور بیرف -

... نوچ -
بآ هب رادگ یب ، متسناوت یمن . مدرکیم عمجار منهذ دیاب . مدرک توکس

: مداد همادا ، منزب
... یسانشیمن ونوا وت نوچ -

: دیدنخ دنلب
. منم هب وگب بوخ ؟ ایور هترسوت یچ . شیسانشیم وت هگم -

بجعت ! یلک یاناد ینکیم کف هک هیچ وترسوت ، سین یچیه نمرسوت -
هنیک مادم ، یدش گرزب نوشنیب هک یا هداونوخ زا وت .  تزا منکیم

دامتعا یدید رابود شمه هک یداهرف هب اما . ینکیم عمج تلد یوت
. یدرک

قرب زونه . متشادن شتسود هک دوب یتراسج قرب شمشچ ی هشوگ
ارم مه نیمسای تراسج نیمه اما ، تشادن ار داهرف یاه مشچ

: دناسرتیم
زا رتشیب . مسانشیم وداهرف نم ! ینکیم هدیچیپ ردقنا ویچ همه ارچ -

. شمدید مرابود



: متفگ بجعتم
؟ یرازیم رارق شاهاب -

رگ لا ح رد میناشیپ ، مدرک سح . مدرشف میناشیپ هب رتمکحم ار متسد
. تسا نتفرگ

سپ ار شتسد انتعا یب ، تفرگ متمس هب ار تبرش ناویل ، دما ولج
. مدز

! هلا س کی ! شمسانشیم هتقو یلیخ نیا مروظنم -
! خآ -

: دیچیپ مرس یوت یدب درد
! یتفگن مهب ارچ ؟ لا س هی ؟ وت یتفگ یچ -

: تفرگ متمس هب ار تبرش ناویل هرابود
. هشب یروجنیا یچ همه دوبن رارق ال صا ! یمهفب دوبن شتقو -

: متفگ تنکل اب
... دروم رد -

یاهاعدا نوا و . منودیم مه شردپ دروم رد هرآ ! روخب وتتبرش -
.. نمهبومع

: متفگ و مداد باال ار میوربا
فرح ازیچ نیا زا تحار ردقنا هشیم ! یشابن درسنوخ ردقنا هشیم -

ینزن
: مدز شیوزاب هب ار متسد . دوب هدش دایرف لثم میادص هرابود

مش کیدزن تهب متساوخ راب رازه ، مدوبن ترهاوخ هگم نم ؟ میک نم -
نیمسای . متسنودیم نامام دروم رد دیابن نم . یدز مسپ

هب و دروا نوریب متسد نایم زا ار شتسد انتعا یب اهنت درکن مهاگن
تفر . شقاتا تمس

تفرگ  . . هدیدان ار میاه هیرگ و اه دایرف مامت
ĤĤĤĤĤĤĤ
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دنت هشیمه زا مشیارآ . مدرک زادنارب   نیشام ی هنیآ رد ار مدوخ هرابود
تارثا متساوخیم ، متشاد یا هدیشک مشچ طخ میاهمشچ تشپ . دوب رت

. دشابن ما هرهچرد بشید درد رس
. مدوب هدرک رس نکمم لکش نیرتدب هب هک ار بشید ،

حاال . مدرکیم زاب ار میگدنز یاه هرگ دیاب . مدوب هتفرگ یمهم تامیمصت
. مدزیماپ و تسد غوردو تسار همه نیا نایم هک

یارب لح هار نیرتهب دیاش . مهدن ناشن ربخ یب ار مدوخ متفرگ میمصت
. متسه زیچ همه نایرج رد منک سح مه نم هک دوب نیا هلباقم

زا . دوب نیمز ی هلماعم نآ زا ندروا رد رس نم یارب مه مدق نیلوا
. متفر تکرش تمس هب و مدش هدایپ نیشام

و . متشادیمرب مدق عیاقو نیا زا لبق یاهزور لثم درسنوخ و هتسهآ
هتشاد یتسد هلماعم نیا رد دنتسناوتیم هک ینادنمراک مامت هب مشچریز

. متخادنا یم یهاگن مین ، دنشاب
. مدش لخاد یدرم مب یادص اب مدز رد . مدیسر یلا م شخب هب هرخ بال

زا دید ارم ات . دوب هتسشن یلدنص تشپ یلا م شخب لوئسم رفنامز
: دشدنلب شیاج

.. نییامرفب شزورف مناخ سالم -
: مدش   هاگن هجوتم هک متخادنا شزیم هب یهاگن

یسرباسح رتافد و شورف ودیرخ الی یاف لک نم ! رفنامز یاقآ سالم -
. ماوخیم ور

: دینشن ار مفرح راگنا
؟ یچ -

: متفگ یمکحم نحل اب
اه لیاف لک و ریخا هام ۶ هب طوبرم باسح رتافد رفنامز یاقآ -

... هداس تخادرپ شیف هی یتح یچ همه اهدادرارقو
: مداد همادا دعب و مدرک توکس

. نیدش هجوتم -
: تفگ تنکل اب

... هب یزاین هچ ! نیراد یسرتسد متسیس هب هک امش  -
: متفگ و مدما شفرح نایم



... هیچ نوتلکشم رفنامز یاقا هیچ . منک کچ مرتافد ماوخیم -
: تفرگ شزیم یولج یمرچ لبم تمس هب ار شتسد و دما ولج

بوخ .. یلو سین ینکشراک مدصق نم ! شزورف موناخ نینیشب نییامرفب -
؟ نتسه نایرج رد گرزب شزورف یاقا ال صا  .. یچ ساو منودب دیاب

: متفگ یبصع
ریز هب دیاب نم شدعب . متکرش ی هدمع رادماهس نم رفنامز یاقا -

. منک کچ ومدوخ تکرش یاباسح ماوخیم یچ یارب مدب حیضوت متسد
: دوب هدش متینابصع هجوتم  

متسرفیم نوتارب نم شزورف موناخ نوتقاتا نیرب امش ، دیشخبب -
. مدرک یواکجنک دیشخبب . نرایب ورتافد

رد تمس هب هک متسد . متفر رد تمس هب توکسرد و مداد ناکت رس
: متشگرب تفر

! زیچ همه -
تمس هب ار مهار ، تسا هدش هجوتم بوخ مدش نئمطم هکنیازا دعب و

. متفرگ شیپرد مقاتا
مدیدج سابل هب نیسحت اب ار شهاگن ، دش دنلب لوه مندید اب یشنم

: متفگ و مدز یدنخبل . تخود
هرظتنم شزورف موناخ وگب و یلا م روما نزب گنز هگید تعا مین -

. دش یچ سپ
. متفر قاتا تمس هب نم وداد ناکت یرس یشنم

! هدش هدیرخ لوپ مادک زا اه نیمز نیا متسنادیم دیاب
هکنیااب .  منک ینلع ار میواکجنک هک سین ین ال قع ال عف ، دوب هتفگ داهرف
تیساسح دیابن ، دوب یقطنم شفرح نیا اما ، متشادن یدامتعا داهرف هب

. مدرکیم داجیا
. دزیم گنز رفنامز هب یشنم رگید تعاس مین ، مدرک هاگن متعاس هب

! وت نیایب  . درپب باال میوربا یات دش ثعاب مقاتا رد یادص
. دش هریخ ما هرهچ هب  ، دوب نارهم

: متفگ دنخبلا ب
. متشاد راک تاهاب ، یدموا دش بوخ سالم -

، درک میبصع نیا و . تسا هتفگوا هب رتافد دروم ردرفنامز ، متسنادیم



. دوب هتخانشن تیمسر هب یسک ار نم تدم همه نیا روطچ
: تفگ هدنخ اب نارهم

! هدنوخن مهاب اباتک باسح  ، هدش یچ ! شزورف موناخ یدرک اتدوک -
: متفگ و مدرک ظفح ار میتیراع درسنوخ ی هفایق و دنخبل

. هربخ هچ متکرش وت منودب ماوخب ساتدوک ! نیشب -
میور هبور   ودش عمج شدنخبل . متفگ دیکات اب ار متکرش ی هملک ادمع

. تسشن
. دوب هتسشن هنیس هب تسد و تکاس مدرک شهاگن

. مینک یراکمه شرف هدننکرداص تکرش هی اب ماوخیم -
متسود هب یتح ، مدوب هدرک ار شرکف لبق زا . درک مهاگن بجعتم

مدوب هدرپس ندما زا لبق حبص مهدوب شرف ی هدننکرداص هک ناجرم
. دنک دییات زاین تقورد ار میاه فرح هک

: تفگ مخا اب
! هراد شرف هب یطبر هچ امراک -

: متفرگ یزاب هب مناتشگنا نایم ار راکدوخ
وت ینیبیمن ! هراد طبر نوشهب هک ننکیم ییاراک همه ازور نیا هگم -
! هنکیم دراو ایبول دوخن لیابوم تکرش .  .. میرحت ، وشبلب عاضوا نیا

نایرج رد دیاب اباب . هراد بناوج یلک ، ایورداوخیم هیامرس راک نیا -
.. هشاب

: مدما شفرح نایم
مدید و مدرک یسررب وراباسح نم هکنیازا دعبور   هریدم تئیه اعطق -

مدشن . دوخ رس شابن نارگن . مرازیم نایرج رد میریگب ماو مینوتیم هک
: تفگو دز یدنخبل

هتکس تشاد رفنامز . ینک کچ وراباسح یاوخیم ماو رطاخ ساو سپ -
. ینک شجارخا یریگب داریا شزا یاوخیم هدرک کف ، درکیم

: مدرک شهاگن و متفگ یچن
. مریگب اباسح وت ور وت چم ماوخیم دیاش -

: تفگ و درک مهاگن مخا اب
هک میگدنز باسح زج نم ! نک کچ ونم یاباسح لک ایب ! ینزیم هنعط -

. متفرن یبا ریز هگید یاج ههایس



: متفگ و مدرک شهاگن محر یب
. دوب یخوش ، دوبن هنعط هن -

. دش دنلب شیاج زا نارهم .  ما هدز هنعط متسنادیم مه مدوخ
! نارهم -

. درک مهاگن تشگرب
ور یدمرس موناخ ، تیشنم ، هرتخد نوا . هدشن مومت تاهاب مراک -

.. راکرس نودرگرب
: درکن شوماخ ار منورد شتا زا یا هرذ شا هرهچ یگتخیر مهب

. منودرگیمنرب ونوا نم هک ینودیم متدوخ هشیمن -
: مدرک شهاگن تقداب

؟ ارچ -
. نکن تیذا ونم دقنا ! ایور ارچ ینودیم تدوخ -

: متفگ بحعتم . دوب هدش یبصع
منوا هشب جارخا دیابن یدمرس مگیم طقف نم ؟ منودیم ویچ نم ؟ ارچ -

تسود تقو ره یک ره هک سین صالح هب ال صا نیا ! تلع نودب
! هنک جارخا ومظنم وتیح ال صاب دنمراک هی تشاد

. مدز یدنگ هچ یرایب مور هب یاوخیم ارچ -
نوریب هک یمکحم یاه سفن اب شتروص یخرس ، دما رتولج مدق دنچ

: دناسرت ارم یمک داتسرفیم
! یدنوخور هنامس رتفد هک وت -

شوخ اج میاه بل یور یدنخزوپ دعب یلو ، مدروخ اج یمک شلوا
: درک

ردقچ وت نارهم ادخ یاو . مدزیم سدح ! هدوب یدمرس نز نوا سپ -
. یقمحا

: متفگ مشخ اب . درک مهاگن مهبم
ورتفد ! هیک هتسنودیمن ینعی ! شرتفد وت هتشونن ونز ونوا مسا هنامس -

.. تتقایل اعقاو ! نوخب
: متفگ محر یب هرابود و مدروخ ار مفرح ی همادا

. هدیم افعتسا شدوخ تشاد تسود هگا . شراکرس هدرگیمرب یدمرس -
. هرتهب یلیخ یروجنیا



هگید یاج هی هب مینوتیم ، هشاب تیشنم یاوخیمن وت هگا نمضرد
. مینک شلقتنم

. تفر رد تمس هب هلجع اب .و درک مهاگن مشخ اب نارهم
: متفگ درس نحل نامه اب

.... هزرلن تلد وهی هک . یرایب درم یشنم تدوخ یارب ینوتیم وت -
. دوب مز ال میارب امرس نیا مرظنب
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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زیچ مدرک . کچ اراه لیاف و باسح رتافد ی همه ، مامت زور ود
قیقد ال ماک ، دنا هشیمه لثم اه باسح . دروخیمن مشچ هب یبیجع

یئزج الف تخا اب دشیم هک ، دندوب یئزج ردقنا اه یرسک اما ، دنادوبن
. درک ناشهیجوت اپ هدرخ یاهدیرخ و اه تمیق

، مدوب هدرک کچ ار مردپ لا وما و اه نیمز مامت حبص ، مدوب هتسخ
لبم یور و مدیشک یا هزایمخ .  میتشادن هقطنم نآ رد ینیمز چیهام

، دوبن هناخ نیمسای . مدرک وجتسج رگید راب ار اه لا ناک ، مدشاج هباج
. میتفرگ یم هدیدان ار رگیدمه . میدوب هدزن فرح مهاب رگید بش نا زا
. مدرک ششوماخ و ، مدش هتسخ اه هکبش ندرک باال و نییاپ زا هرخ بال

ندش زاب یادص هک مدوب هدیسرن ورهار هب زونه ، متفر مقاتا تمس هب
اهنت نیمسای ، دادیم ناشن تفگ و پگ یادص درک . بلج ار مهجوت رد

: تفگیم هک مدینش ار شیادص تسین .
. منکیم شرادیب مه هشاب باوخ هگا -

  لوا .. دوب یسک هچ بش تقو نآ ، مدیشک میاهوم هب یتسد واکجنک
: تفگ مندیداب دش دراو   نیمسای

! هرادیب ایور اه هچب هع -
شهارمه یناسک هچ ، مدیسرپ وا زا مخا نامهاب و و مدرک مخا

. دنتسه
زا رپ یاه مشچ اب مندید اب ، دش دراو امسا لوا ، دیسرن باوج هب



ورهار نوتس رانک و دش دراو داهرف مه دعب و . دیود متمس هب کشا
. دز هیکت

، شدنلب یاه هیرگ نایم . دناسر نم هب ار شدوخ هیرگ و ضغب اب امسا
یهاگ شیاه فرح ... درکیم شنزرس ار شدوخ ، درکیم یهاوخ رذع

شرود ار متسد و مدرک ضغب مه نم یلو .  دشیم موهفمان میارب
یاه فرح . تشاد ضغب لا س رازه ردق هب راگنا هراچیب کرتخد . مدرشف

. دوبن یفاک شندرک مارا یارب نم
امسا لا ح هب یا هرخسم رورغ شیاه مشچ رد ، دمآ ولج یمک داهرف

: درکیم یجک نهد
! هگید وتروغبا نک شمومت -

زا ارم . دوش یگتفرگ قرب راچد هک یسک لثم شفرح ندینش اب امسا
. دوب هدرک رپ ار شتروص کشا نانچمه یلو دز سپ ششوغآ
تمس هب لا یخیب یلو وا ، مدرک داهرف ی هلا وح یدولآ مشخ هاگن

: تفگ نیمسای هبور و تسشن هپاناک یور . تفر ناملبم
سای   ماوخیم تایگشیمه هوهق نوا زا -

لبم یور تحاقو اب و وررپ ردقنآ ، دوشیم دنلب مرس زا دود مدرک سح
لماک ار شمسا ، درکیم دیکات هشیمه هک ار ینیمسای و دوب هتسشن

نیا راگنا . منزب یفرح متساوخ . دزیم ادص سای ینامدوخ . مینزب ادص
. ما هدرب ناشطبار هب یپ نم هک . دوب هدماین ناشدب مه نانچنا رفنود
رارق نیا . ناشدوخ لثم مدشیم درسنوخ دیاب مه نم ، مدروخ ار ممشخ

. دوب نم
: متفگ و مداد رارق امسا رمک تشپ ار متسد انتعا یب

. منکیم کرد وتطیارش نم . نکن تیذا وتدوخ دقنا ، مزیزع نیشب ایب -
: تفگ قه قه اب

... ادخب مدرکدب یلیخ نم -
اما مهدب شوگ امسا یاه فرح هب تساوخیم ملد

مهب ار مرکف تفگ هک " ینابرق مشچ " و نیمسای نادنخ ی هفایق
. تخیر

یب نیمسای وداهرف راتفر هب تسناوتیم روطچ . تسشن لبم یور امسا
یارب ییاج نم یاه سدح قبط ناشجاودزا رگا یتح . دشاب توافت



یبصع رتشیب نیمسای یدیق یب زا . دوب شرسمه داهرف . تشادن قشع
. مدشیم

: تفگ دوب هتفر او یتحار لبم یور هک روطنامه داهرف
نم یتساوخ راذگ هیامرس ، تنیمز اب یدرک هچ ... موناخ ایور بوخ -

. امتسه
. دیدنخ نیمسای شدنب تشپ و تفگ هنعط هب ار شرخا ی هلمج

: متفگ و مدز یدنخبل
یاقآ یراد یتسد میلعج یاه هلماعم وت مسا لعج زا ریغ متسنودیمن -

تفگ . نیرفا دیاب تاتیلباق هب اعقاو ینایاس
ار منیتسا ی هشوگ امسا هک دیوگب یزیچ تساوخ ، دش گنررپ شدنخبل

ابدوب کشا قرغ نانچمه شا هرهچ ، متشگرب شتمس هب . دیشک
: تفگ هتفرگ ییادص

! اهنت ، موناخ ایور منزب فرح نوتاهاب هشیم -
. دیرپ باال داهرف یوربا

: متفگ و مدیشاپ شتروص هب یدنخبل
... هرت ملا س شاوه اجنوا .  نم قاتا میرب ایب ، هتبلا -

. میدش دنلب مه هارمه . داد ناکت دییات هناشن هب یرس
اب نیمسای ، درکیم رتهب ار ملا ح نیا و ، دوب هدش عمج شدنخبل داهرف

. دما نلا س هب هوهق ینیس
تمس هب ار امسا فرح یب . درکیم هاگن امسا و نم هب بجعتم مهوا

: مدینش ار داهرف یادص هک مدوب قاتا رد کیدزن مدرک ییامنهار مقاتا
! هنکن تفخ هرابود تقو هی -

رتخد هب مهاگن نم و . دیزرلیم امسا یاه تسد ، متشگرب شتمس هب
، مداتسیا داهرف یولج و مدرک یط رتدوز ار هدما هار . دوب هراچیب

دوب شتسد یوت هوهق ناجنف
: متفگ مشخ اب

! هنک ریگ تولگ یوت هوهق یسرت یمن یچوت -
: تفگ و دیدنخ

یسک اب لقاع مدا . مشاب هدرک نوشبرجت هک مسرتیم ییازیچ زا نم -
. هشیمن اهنت شتشکب داوخیم هک



: متفگ و مدز یدنخزوپ
! هردقنیمه ترسمه زا تتیامح نازیم -

: تفگ دوب شتروص هب دنخبل روطنامه
! هن هدایز -

! هنزیم مهب وملا ح هنومیم لد رس . یلیخ -
. درکیم مرت یبصع امسا قه قه یادص

: تفگ داهرف
. تشک وشدوخ ورب -

: متفگ و مدز یخلت دنخبل
! یدرکن نوشبرجت هک یسرتب ییازیچ زا دیاب میهاگ هشاب تدای -

؟ یچ هثم -
... نم هثم -

. مدش قاتا یهار نیمسای هب یمشخ زا رپ   هاگن اب و متفگ ار نیا
زا رتشیب ات ، مدرکن نشور ار غارچ ادمع . دوب هتسشن تخت ی هبل امسا

نیمسای و داهرف ... تفریم نلا س هب هاگادوخان مرکف . دشکن تلا جخ نیا
.. ای ماقتنا یارب کیرش ود ، هداس یتسود کی ، دوب روطچ ناش هطبار

: متفگ مارا
؟ هدش یچ یگب یاوخیمن -

: تفگ ودیشک باال ار شا ینیب
.. نم ، موناخ ایور -

: متفگ هف کال . درک هیرگ هب عورش هرابود
! نزب وتفرح ، ینکن هیرگ هشیم -

هب هک مدید ار شرس ، دوب هدرک تداع یکیرات هب ممشچ هک حاال
: دیخرچ متمس

! نینک مکمک هشیم -
یکمک هچ -

: درک رتمرگ ار ملد نیا  و تفرگ جوا یمک شیادص نحل
.. مروخن صرق ! هرتکد نوا شیپ مرن ماوخیم -

ار شیاه صرق تفگیم داهرف ، مداتفا بش نا دای ، دروخن صرق
. هدروخن



: متفگ بجعتاب
؟ یریمن رتکد نوا شیپ ارچ ؟ یروخب صرق یاوخیمن ارچ -

: تفگ تنکل اب
هیرگ هرابود و ...   نم -

شفرح اما دما فرح هب . دیایب فرح هب شدوخات . مدرک توکس رابنیا
. درک مبوکخیم میاجرس ارم

.. ما هلماح -
یتح ، منادیمن حاال اما . مدشیم لا حشوخ شیارب دیاب یداع تلا ح رد

یاهراتفر زا ، متفرگیم روتکاف مهار داهرف و نیمسای ی هطبار رگا
. دروخیمن مماشم هب مقشع یوب هک نم داهرف

. تخیر مهب ار مراکفا هتشر امسا یاه هیرگ
؟ هتهام دنچ -

! همهام ۳ -
ناتقاتا هک رفنود امش میوگب متساوخ ، مدیشک میناشیپ هب یتسد

. تشادن یطابترا نم هب ناشیصوصخ لئاسم متفگن اما ، تسادج
؟ یتفگداهرف هب -

رود ار متسد متسشن شرانک و مدش دنلب ، دش رتدیدش شا هیرگ
: متخادنا شندرگ

. یشاب یوق دیاب ، یشیم نامام یراد وت ! نکن هیرگ -
: تفگ قه قه نامه اب

 .. اه گس سفق یوت هزادنیم . هشکیم ونم همهفب هگا -
: متفگ و تفرگ ما هدنخ شسرت زا

هگا . هشکب ارچ وروت ..  هلوئسم مشدوخ نوا ! هتره رهش هگم ! ازیچ هچ -
یمن یاوخیمن هگا وت هک زادنب وتچب ورب هگیم ، هشاب دب میلیخ

... یزادنا
: تفگ هیرگ نایم

.. هرازیمن مدنز ! هشکیم ! هشک یم -
: متفگ و . مدش هف کال هک ، درک رارکت ار الت مج نیا دقنا

. یدرکن خالف راک یشنز وت ! اباب یا -
. مدرک شدنلب و مدیشک ار امسا تسد



. متفر قاتا رد تمس هب ممصم اما نم . دنک اهر درکیم یعس ار شتسد
. مدرکن یهجوت امسا یاه هیرگ هب

نیمسای و داهرف . دش ثعاب امسا زور و لا ح نا اب نامیناهگان دورو
نیمسای . دندوب هتسشن نلا س زا یا هشوگ ناشمادکره .  دنوش ریگلفاغ

. درکیم یزاب یلا خ ناجنف اب هنارکفتم داهرف و دوب شیشوگ مرگ شرس
فرح نآ و دنتسین یجابناخ و هلا خ مه اهردقنا ، دادیم ناشن نیا

. تسا قارغا یمک ، دندنبیم مه هشیر خیب هک ییاه
. دوب هدیسر سامتلا هب شراک ، دیشک ار متسد هرابود امسا

... مدرک داهرف هب ور ممصم اما نم
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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. دوب دما و تفر رد امسا و نم نیب شهاگن مهرد یاه مخا اب داهرف
مین شیاج یوت نیمسای هک یردقنا ، دوب هدنهد ناکت امسا یاه هیرگ

: تفگ بجعتم و دش زیخ
.. وشاپ ! رتخد وت هتچ -

نآ رد هک یخزرب زا ار رتخد نیا و متفگیم دیاب ، مدرک زاب ار مناهد
. مدادیم تاجن دوب

: متفگ داهرف هبور یلو نم . دیشکیم ار مسابل ی هبل و درکیم سامتلا
... امسا داهرف -

و زجع جوا رد شنتفگ موناخ ایور ، دوب غیج هیبش شا هیرگ یادص
نم یادخ . دنازرل ار میاه هناش هک تشذگ منهذ زا یرکف . دوب هیرگ
یتح . درکیم نامهاگن یدج روطنامه داهرف ، دشابن تسرد مرکف شاک

. دونشب هک دوب شوگ اپارس ، درکیمن توعد شمارآ هب ارامسا یا هرذ
یزیچ نک شلو " : میوگب متساوخ . دوب هدرک دنک ار منایب تردق ، رکف

" تسین
: دیود داهرف تمس هب ودرک اهر میوتنام نیتسا امسا دوخ هک

... نم متسنودیمن ادخب ! نیشخبب ونم ادخ ور وت داهرف اقا -



یادص . تفریم ورف کشا نایم  رتشیب شتروص هلمجره اب و دزیم قه
. دوب هتفرگ هیرگ طرف زا شنیشنلد و شخب مارآ

. دربیم ورف رکف رد ارم رتشیب نیا و ، دوب هدننک رجزنم شلا ح
: تفگ بجعتم داهرف

! هدش یچ -
تشاد رگید هیرگ تدش زا نیمز یور هک ییامسا ات ، متفر ولج یمک

. منک دنلب ار دیزرلیم
: تفگ هیرگ اب و دز سپ ار متسد امسا

.. اقا ما هلماح نم -
. منک شدنلب مدرک تالش هرابود ، مداتفین اپ زا یلو . دش مهرد متروص

. متشاذگ شیوزاب ریز ار متسد
شا هرهچ ، متخادنا یهاگن مین داهرف هب یمشچریز . دوب یبیجع توکس

فقوتم شیارب نامز راگنا ، تفگ دشیم . دوب نکمم تلا ح نیرت یثنخ رد
. تسا هدش

ار امسا هرخ بال . دوب رت کانسرت شتلا ح نیا ، درکیم دایرف و داد شاک
. مدرک دنلب دوب یتمحزره هب

. یدوب ریش هک لبق هیناث دنچ ، یدش تکاس ارچ -
و . دوب نم هب شهاگن ، متخادنا یهاگن مرب و رود هب بجعتم

.. نم مه شبطاخم
.. وت و نم یاوعد ات هرت مهم امسا لا ح االن -

مسفن . دش هدیشک متسد زا امسا مدرک سح هک متفرگ ارامسا تسد
حاال هک یداهرف و دوب هداتفا نیمز یور کرتخد متشگرب ، داتسیا

، دندادیم الن وج مرس یوت راکفا . دروخ هرگ مهب نامهاگن . دوب هداتسیا
عافد وت زا هناناج تقو نآ ، دشابن تسرد مرکف شاک امسا یاو

. مدرک رارکت مرس یوت ار نیا ... منکیم
و درک ورف شبیج یوت ار شتسد تداع قبط یثنخ هاگن نامهاب داهرف

همه نیااب امسا هب ؟ دیا یم ندش ردپ داهرف هب ، مدیسرپ مدوخ زا نم
؟ دمآ یم ندشردام فعض

یلو نم هب شهاگن ، دیشک نوریب مراکفا نایم زا ارم شیادص
: دوب امسا شبطاخم



؟ ههام دنچ -
لز شخر مین هب و هداتسیا   شرانک حاال نیمسای . دوب اریگ شیادص

. دوب سرت زا رپ مه نیمسای هاگن . دوب هدز
مگ شباوج اه قه قه و اه هلا ن نایم ، مدینش یمن ار امسا یادص

. دوب هدش
؟ هتهام دنچ . مدینشن -

: مداد باوج نم شیاج هب
! هشهام ۳ -

مرس یوت نم و . یثنخ ، دوب هدماین دوجو هب شا هرهچ رد یرییغت
. موشن تام ، دورب شیپ   روط ره هصق هک مدیچیم ار میاه هرهم

؟ یدیمهف هتقو دنچ -
زا لبق . دوب هدش ممرگ .. توکس نایم امسا ی هیرگ و قه قه مهزاب

: داد باوج امسا دوخ میوگب یرگید ی هلمج هکنیا
مدوب هتفر هک زور نوا . متسنوتن شمزادنب متساوخ ادخب ، اقا ههام ۱ -

ادخب اقا .. رهش رس نوا
و تشگرب امسا تمس هب درس یا هفایقاب ودز یتبسانم یبدنخبل داهرف

: تفگ
! هنوخ میریم . سین مهم . مزیزع هشاب -

: دیلا ن بل ریز نیمسای  
داهرف -

. مدیسرت ، تفرگ ار شتسد و تفر  امسا تمس هب ، نیمسای هب انتعا یب
: تفگ یلبق لا یخیب نحل نامهاب  داهرف

سای ، مرادن شیراک -
مخار شرس و داتسیا نم شوگ رانک تسرد و ، داتفا هار رد تمس هب

: تفگ و درک
هک مرادن یزیچ نوچ . مسرتیمن مدرکن نوشبرجت حاال ات هک ییازیچ زا -

ناجیه یلیخ منکیم کف منک هبرجت مراد سود یلو . مسرتب شرطاخب
! هشاب زیگنا

: تفگ و درک یا هراشا امسا هب . مدرک شهاگن یلا وس
. مدوب هدرکن شبرجت اال حات -



، مدرک شهاگن گنگ مهزاب
: تفگ و دیدنخ

؟ موناخامسا کانسرت ای هزیگنا ناجیه ! هگید ندش ردپ -
. دناسرت ار نم شیادص هک یروج تفگ دنلب ار نیا

. منیبب ار شتروص تایئزج متسناوتیم رتهب ، مدوب شکیدزن هک حاال
. دوبن یثنخ هجو چیه هب هن دوبن یثنخ

هبور ، دتفیب شیارب یقافتا مدیسرت یم ، دروخیمن ناکت شیاج زا امسا
: متفگ نیمسای

. رایب دنق با شارب ورب -
هب شا هرهچ ، درکیمن هیرگ رگید ، متفر شتمس هب داهرف هب انتعا یب

. دوب هدش درز تدش
: متفگ مشخ اب . دوب هداتسیا نانچمه نیمسای

دنق با -
. دش فقوتم هار نیب هک . تفر هناخزپشا تمس هب و درک مهاگن هاتوک
یط ار هناخزپشا هار هلجع اب هرابود و تخادنا داهرف هب یهاگن مین

. درک
. میرب وشاپ -

: مدیرغ ینابصع
هگب تهب هسرت یم هک یدرک یطلغ هچ ! هرب هار هنوتیمن ینیبیمن -

؟ طقف نوا ی هچب هگم ؟ تسلماح
هرهچ اعقاو رابنیا ، دمآ نامتمس هب و دز یدنخزوپ و دیخرچ متمس هب

: تفگ وداتسیا نامرس باالی ، دوب نیگمشخ شا
یلو ؟ هشکب سفن هنوتیمن ؟ هنزب فرح هنوتیمن ؟ هرب هار هنوتیمن -

؟ نم یگدنز هب هنزب دنگ هنوتیم ؟ هشب هلماح هنوتیم
: دیزرل یم شیاه هناش هرابود حاال هک تفر امسا تمس هب شهاگن
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. منکیمنرارکت رابود وفرح هی نم هنوخ میرب وشاپ -

یم ، مدز رانک ار مرکف ، دیدرت نایم نم . دروخ یناکت امسا یاه هناش
. دنکیم ال قت ندش دنلب یارب امسا مدید

: متفگ یمارا یادص اب



شلح . یزیچره تسه یلکشم هگا مینزیم فرح ، نیشب ایب داهرف -
! هتنز نیا بوخ . مینکیم

یراک هچ . تفرگ ار امسا یوتنام ی هبلو دش مخ نم هب هجوت یب
. دوب یرکف هچ نیا طسو نیا . مداتفا هیاس تنایخ رکف ، دوب تسرد
. دراد تسد هب یناویل هناخزپشا بوچراهچ رد هک مدید ار نیمسای

یاه تسد یور ار متسد ، منک مارآ ار عاضوا مدرک یعس هرابود
. دنک اهر ار امسا یوتنام متساوخ . دندوب هدز خی ، متشاذگ داهرف

: تفگ و درک مهاگن مخا اب
! نکن تلا خد وت ! ایور -

: متفگ و مداد ناکت رس هناجوجل
نم . ادخ وروت نکن ! سرت زا هریمیم هراد مشیروجنیمه رتخد نیا - 
؟ هشاب دینزب فرح مهاب نوتتفج دعب شاب مورآ وت ، منکیمن تلا خد
ار هنایم تسا رتهب ، تسا تسرد زیچ هچ ینادیمن هک یطیارش رد

. ینک ظفح
. مدوب هتفرگ شیپرد ار کیتکات نیمه مه نم

یلو داد متسد هب ار دنق با ناویل دیسر هار زا هرخ بال نیمسای
: دوب داهرف ی هتخورفارب تروص هب شهاگن

مینکیم شلح مینیشیم دعب ! یتسه ینابصع االن وت هگیم تسار ایور -
تشاد یرارصا هچ ، دنزب دنخبل درک یعس و تسبار شیاه مشچ داهرف

: دهدب ناشن درسنوخ ار شدوخ طیارش نآ رد
. نومدوخ ی هنوخ میرب ماوخیم طقف !  سای متسین ینابصع نم -
. دیشون   ناویل زا یمک یتخس هب ، متفرگ امسا تمس هب ار ناویل

: تفگ ودش رتکیدزن داهرف هب نیمسای
هچ یشیم ینابصع یتقو هک ینودیم متدوخ !  وگن ورانیا هگید نم هب -

. یشیم یرخ هلک
زا هک ، دوب کیدزن داهرف هب ردقنا ینعی ، مدرک ناشهاگن بجعتم

ی هطبار هب ندرک رکف . تسنادیم مه شیاه یگناوید و اه تینابصع
متفگو مدرک هدافتسا داهرف توکس زا . دربیمن شیپ زا یراک رفنود نیا

:
تحارتسا دیاب . قاتا یوت شمیربب ، ریگب ورامسا تسد نیا ایب نیمسای -



... نیشب مکی مهوت داهرف ! هنک
مارآ مارآ ، تفرگ ارامسا یوزاب ریز و ، درک لا بقتسا مداهنشیپ زا نیمسای

یب نیمسای . میدناباوخ تخت یور ار امسا . میتفر نم قاتا تمس هب
داهرف لا ح نارگن رتشیب ، مدرکیم سح . تفر نلا س هب یفرح چیه

. تسا
متفگ : و متخود امسا هب ار مهاگن

یتح هکنوا ؟ یسرت یم شزا دقنا ارچ ، هشیم تسرد یچ همه . سرتن -
. تفرن باال یلیخ مشادص

. مدرک دب شهب نم . مسرتیم رتشیب هتکاس یتقو -
تبقاع یلو مسرپب مدیسرت یم ار منهذ یوت لا وس مدرک توکس

: مدیسرپ
منودیمن ... هک هگیم ونیا مهب تسرت یلو هیدب لا وس یلیخ ، منودیم -

هچب مگب دیابن دیاش
: مداد همادا و مدیشک یقیمع سفن

تیذا وت مرازیمن ، هشاب یچره شباوج امسا نیبب ؟ هداهرف زا هچب -
! هشن رت یبصع وهی هک داهرف هب مگب یچ منودب دیاب نم یلو . یشب

. مدش دنلب تلا جخ اب نم و ، تفرگ جوا شا هیرگ
: هشیش نتسکش لثم ییادص اب دش نامزمه شفیفخ یادص

. متسین شنز ال صا نم . تسین نوا ی هچب -
. دنتشادن یا هطبار مهاب سپ ، دوب ادج ناشقاتا . مدیسرپن یرگید لا وس

ارچ و هنوگچ و یسک هچ دروم رد یتح امسا زا . مدش نلا س دراو
. داتفا هتسکش نادلگ و داهرف هب مهاگن . تشادن نم هب یطبر ، مدیسرپن

دوب یدب یگ ژ یو نیا . متشادن شتسود اعقاو نم ودوب نیمسای نادلگ
. دندمآ یم ممشچ هب دروم یب یاهزیچ تخس طیارش رد . متشاد هک
فرح لوغشم تخس هک ینیمسای و داهرف ی هتفرگ تروص زا مهاگن

. دیسر شتسد هب ، دوب وا اب ندز
. دوب نوخ زا رپ شتسد

یفرح هچ نیمسای متسنادیمن ، دوبن خرس شتسد زا رتمک شا هرهچ و
. مدیدیمن داهرف رد ار شرثا اما ، دنزیم

لر تنک ار شدوخ بوخ قافتا زا گرزب مجح نیا اب . دوب یبیجع مدا



متشاد تسود ! نیمسای و . دوب کانسرت شتوکس امسا لوق هب ، درکیم
. مداتفا امسا یاه فرح دای یتقو اما منک لیلحت مه اروا

یادصاب   هک مدوب هدشن کیدزن زونه . متفر ناشتمس هب . دش مدرس یمک
: مدش بوکخیم مدوخ یاجرد داهرف دایرف

! هسب ، سای هسب -
مسا یهاگ هک مدوب یسک اهنت نم . دزیم مهب ار ملد شنتفگ سای

مدشیم هیبنت شرطاخب و .. یگچب رد مه نآ ، مدرکیم ففخم ار نیمسای
. مردام  ، هیاس تمس زا
: متفگ و متفر رتولج

؟ ینکیم مورا وتدوخ مدرم ی هنوخ لا وما نتسکشاب -
هک یدایرف و ، مردام دروم رد شیاه فرح دای طقف !  هن ؟ مدوب سنجدب

. دنک خلت ارم ردقنا تسناوت یم دوب هدز نیمسای رس
: تفگ و دش قیقد متمس هب

؟ هشیم بوسحم مدرم ی هنوخ لا وما وزج ، سای نودلگ -
: متفگ نیمسای هبور و مدز یدرس دنخبل و مدروخ اج

! هنکیمراک شنوبز زونه هک ینیبیم شابن شنارگن -
. دوبن روخلد شا هرهچ ، دوب هریخ داهرف هب ودوب هدرک توکس نیمسای

: مدرک هراشا شتسد هب
هگا هتبلا ؟ دش نوخ زا رپ شفک مدرم ی هنوخ ، شیدنبب یاوخیمن -

لا م سای ی هنوخ مگب دیاب ، سین مدرم ی هنوخ سای ی هنوخ یگیمن
. تسه منم

: تفگ و تسبار شیاه مشچ
هب یزاین . ممورآ نم مگب دیاب ! ینک ممورآ افرح نیا اب یاوخیم هگا -

. مرادن تندرک مورآ
: متفگ شدوخ هیبش یدرسنوخ اب مه نم ، درکیم رهاظت بوخ ردقچ
زا اعقاو یلو ! همک مارب هلئسم نیا تیمها ! یشب مورآ مرادن یزاین -

. مشیم تیذا ، منوخ فک نوخ ندید
. تفر باال شیوربا

: تفگ یمارا یادص اب نیمسای  
. مرایب نامسناپ لیاسو   مریم -



. دوب یرود یاج داهرف هاگن در . تشذگ داهرف رانک زا و
شیارب راگنا اما . درکیم هیخب دیاب ، دوب شتسد هب مهاگن . مدش رتکیدزن  

. دوبن مهم
: تفگ دنخزوپ اب تسکش ار توکس داهرف هرخ بال

. میتساوخیمن هچب هک ام ! هناوید ی هرتخد -
: متفگ هک درک مهاگن مخا اب ، مدز دنخبل   هاگادوخان شفرح اب

. تسین وت لا م هچب نوا منودیم نم . یشیمن هتسخ یگیم غورد دقنا -
: تفگ یبصع

؟ هن   تفگ تهب یناور نوا -
... داهرف یلو مدیمهف شسرت و اه هیرگ نوا اب ، مدیمهف مدوخ -

: تفگ و دیسر هار زا نیمسای . دوب هدرک تشم ار شتسد
. شمنیبب هدب ، ینکیم تشم وتتسد ارچ ! ادخ وروت -

هب ات . دوب رارقیب ردام کی هیبش شراتفر ، مدرکیم هاگن شتاکرح هب
. مدوب هدیدن ار نیمسای زا هجو نیا لا ح

: متفرگ یپ ار مفرح
ادج قاتا ات ود امش !  نیش ادج مهزا نیرادن تسود ومه هک امش -

؟ نیشاب مهاب هک نیموکحم هگم ارچ بوخ . نیراد
لوغشم تقد اب هک نیمسای تسد ریز زا ار شتسد و دز یدنخزوپ

: تفگ و دیشک نوریب ، دوب نامسناپ
! هخا یراد قاتا هب یا هق عال هچ وت -

یارب . تسا هتفرگرارق تنایخ دروم هک دوبن یدرم هیبش شهاگن تنطیش
: مدیسرپ نیمه

؟ نیتسین رهوش و نز اهامش هنکن -
ĤĤĤĤĤĤĤ
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: داد ار مباوج نیمسای رابنیا دز . یدنخزوپ
؟ ینک یریگ هجیتن هک سین لیلد ینودیم زیچ ات دنچ هی -



: مدرک رارکت ار ملا وس
؟ نیتسین رهوش و نز -

و هظحل دنچ یارب ، درک مهاگن
: دز نوریب هناخزپشا زا  

. میتسین -
راجفنا کی ملد ، مداتفا هار شلا بند مه نم . دوب هتفر سارت تمس هب
مفارطا یایند و طباور ی همه ، دوب تخس میارب شرواب ، تساوخیم

. دزیم مهب ار ملا ح هک ، دوب هدش غورد زا رپ ردقنا
. دوب هدز لز رهش هب مدرک زاب ار سارت رد

هب ارم مه شنداد تاع ال طا یتح زومرم درم نیا ، متفرگ رارق شرانک
دخرچیم . شرسرد هچ هک یناوخب شهاگن زا دشیمن . تخیر یم مه
هنیس هب تسد دوب . هدماین ملا بند نیمسای ، متخادنا سارت رد هب یهاگن

. دوب هداتسیا توکس رد هرجنپ هب ور
. دوب هدش یلا خ شهاگن راگنا ، دزیمن قرب شیاه مشچ

ردقنا ار نیمسای و دناسرتیم ارامسا هک ، تشاد هچ یلا خ هاگن نیا
. درکیم نارگن

.. نکن رکف نم هب دایز -
مرکف ، دنکیم مهاگن میقتسم هک مدید حاال ، دروا دوخ هب ارم شیادص

: متفگ و مدرک روج و عمج ار مدوخ . دوب هدناوخ ار
غورد مهرس تشپ دقنا ارچ ؟ هترس وت یچ مدرکیم رکف متشاد -

؟ یگیم
! هنکیم راکیچ منوخ وت امسا یسرپن هک دوب نیا یارب غورد نوا -

. دشیم تسار هگید هام کی ، دوبن غورد هتبلا میلیخ
سارت کچوک یلدنص تمس هب ، مدرکیم شهاگن هک ینم هب هجوت نودب

. تسشن شیور و تفر
: متفگ و متشگرب شتمس هب
؟ هیچ تقیقح لصا االن و -

. منزب فرح شهب عجار مرادن سود و هیصوصخ یلیخ -
تمس هب ، مدشیم حیرص دیاب مه نم سپ . دوب حیرص و خاتسگ ! نیمه

. متسشن شیور و . متفر شیور هب ور یلدنص



. دوبن یبسانم تقو بشما اما . مدیسرپیم دیاب هکدوب یدایز یاه لا وس
. منک لماک مدرک یعس   ار شا هراک همین نامسناپ و مدرب ولج ار متسد

! یتحلصم شزاس و ... حلص یارب دوب یدیفس مچرپ راک نیا
هک روطنامه و مدرواین باال ار مرس ، مدرک سحار شهاگن ینیگنس

: متفگ مدوب مرگرس
سرت و وت تینابصع زا مجح نیا مرظنب اما ، نزن فرح شهب عجار -

. هنکیم تتیذا هچب نوا یلیخ هک هگیم ونیا امسا
زا مه نم مدرک یعس و متفرگ هدیدان ار شدنخبل ، مدروا باال ار مرس
مک مک متشاد ، مربب تذل شدوخ ی هزادنا مدوب هتخادنا هار هک یزاب

: متفرگیم دای ار یزاب نیناوق
ناهام یراگتساوخ دروم رد . هشاب هتشاد هیخب هب زاین تتسد منک کف -

؟ ینودیمن ویچ هیوت
: تفگ و تخادنا باال ار شیوربا

؟ ویچ -
: دش گنررپ مدنخبل

. منزب فرح شدروم رد مرادن مسود ، هیصوصخ یلیخ -
: تفگ و دز یدنخزوپ

؟ طیارش نیا وت منوا ینکیم یف تال یراد اه هچب هثم -
زیچ همه نتسنود نودب هشیمن هک   ینودب متساوخ طقف سین یف تال -

. میشاب میت هیوت مینوتیم
: تفگ ودیشک یفوپ

جیگ انیا زا رتشیب یاوخیمن هک وت ! ایور نرادن یطبر مه هب انیا -
. یشب

. تفگیم تسار ، مدوب هدش جیگ نم
: داد همادا

رواب ! هرادن هتشذگ و وت و نم ی هصق هب یطابترا چیه ارجام نیا -
! هنکیم رتدب وتلا ح شنتسنود نک

. دوبن تسرد رتشیب رارصا . مدرک توکس
: دروا دوخ هب ار نامتفج نیمسای یادص

؟ مدب شرافس یچ ماش نوتارب -



امسا .  میتشادن ندروخ هب یلیم مادک چیه . میدروخ توکس رد ار ماش
شا هرهچ . دش شوهیب ابیرقت مه شدعب و . دروخ قاتا رد ار شماش

. دزیم قوذ یوت   روجدب شیاه مشچ ریز یهایس و دوب هتفرگ
نلا س رد داهرف و نیمسای ، متفر نیمسای قاتا هب نم ماش زا دعب

. دندوب
. متفر ورهار هب نیچرواپ نیچرواپ ، دنیوگ یم هچ ، منادب مدوب واکجنک

سح . مدینش یمن یزیچ هک ، دوب مک ردقنا ناشندز فرح یادص
و مداتسرف مشوگ تشپ ار میاهوم ، درکیم اغوغ نم رد یواکجنک
ثعاب متسد رد یشوگ شزرل هک متفر نلا س تمس هب مارآ و درسنوخ

... دوب راگن زا سامت . متسیاب تکرح زا ، دش
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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، متسشن تخت ی هبل و متشگرب قاتا تمس هب راگن ی هرامش ندید اب
: مداد خساپ ار سامت و

... راگن -
راگن حضاو ریغ یادص دعب و . دیچیپ داب یادص لثم ییادص مشوگ رد

: مدینش یدننام داب یوه وه نایم زا ار
. دیسر تتسدب تکاپ ! ایور -

! هسریمدب ردقنا ارچ تادص ، وت ییاجک -
: تشاد تشگرب یهاگ و دیسر یم ریخات اب شیادص

؟ دیسر تتسد هب تکاپ مگیم  -
: متفگ و مدرک یط ار قاتا ضرع ، مدش دنلب میاج زا هدارا یب

؟ ییاجک االن ! دیسر هرآ -
لصو و عطق تدش هب ادص ، دنک رت دنلب ار شیادص نت درکیم یعس

: مدینش ار شیاه هدیرب هدیرب ، دشیم
نم وگن یزیچ اسکع دروم رد ییاد هب ، مدرگیمرب هگید زور دنچ نم -

. مرب هگید



: متفگ و متسب مارآ   ار نآ و متفر رد تمس هب
! هدب نتنآ اج هی ورب ، هیروجنیا تادص ارچ ! نک ربص -

ادعب ... ادعب ... مریم هگید نم ایور -
و متخادنا یشوگ هب یهاگن . دش عطق سامت هک میوگب یزیچ متساوخ

سکع ادرف   رگید راب یارب دیاب . دوب شوماخ ، متفرگ ار هرامش هرابود
. مدرکیم یسررب ار ، دوب هتشاذگ میارب راگن هک ییاه
. متفر رد تمس هب و . متشاذگ تخت یور ار یشوگ

ار نیمسای و داهرف مشچ ی هشوگ زا ، متشذگ نلا س زا درسنوخ و مارآ
. دندزیم فرح یا هتسهآ رایسب یادصاب هک مدید

هب یدمع ییانتعا یب اب ، دوب هدناشک اجنیا هب ارم یواکجنک سح
. مدرک زاب ار اه تنیباک زا یکی رد فده نودب و متفر هناخزپشآ تمس

. مداد ناشن لوغشم ار مدوخ و
هدنام هراک همین ناشیاه فرح اج نآ   هب نم دورو اب راگنا هک   اه نآ

هریخ نم هب تقد اب مدناخرچ ار مرس ، دندیشک یدنلب فوپ ، دوب
. دندوب

: متفگ متشاد هک یبناج هب قح تس ژ نامه اب  ، دز یدنخبل نیمسای
. مروخب بآ مدموا ؟ نم هب نیدز لز ارچ ؟ هنوتچ -

دنخبل نامهاب نیمسای . تسشن مداهرف تروص یور یوحم دنخبل راب نیا
: تفگ

. تنیباک وت هن نرادیم هگن لا چخی وت ال ومعم وبآ چراپ -
: متفگ و متخابن ار مدوخ

.. متساوخیم ناویل -
: تفگ ودرک تنیباک هب یا هراشا نیمسای

. تسا هدنیوش مزاول لا م اجنوا -
لا چخی تمس هب و . متخادنا باال متسناد یمن ی هناشن هب یا هناش

یزیچ هچ ، مدرگرب ناشتمس هب دش ثعاب داهرف ی هدنخ کت هک متفر
. ددنخب هک دوب هدش ثعاب

اب ؛ دوب یصاخ تنطیش ناشتفج یاه مشچ نایم رد ، مدرک ناشهاگن
: متفگ مخا

؟ نیتخادنا متسد -



: تفگ و تخادنا نیمسای هب یهاگن داهرف
اب وسابل شوخ شزورف ایور ات تشذگیم دیاب لا س دنچ نم ترظنب -

! مدیدیم یپیت نیچیمه
نا زا   رادلگ یاه حرط اب یخن یمهرس کی اب نم ، ددنخب تشاد قح

ییاهوم و ، یشوگرخ یاه لدنص اب ، دتفا یم فپ ناشراولش هک ییاه
. مدوب هداتسیا هناخزپشآ طسو . مدوب هتخیر مشود یور هک

! وشن سنجدب داهرف -
تفگ نیمسای ار نیا

: درک ما یبصع شا هدنخ یادص هرابود
دشیم شاک سای ... لا جنج همه نیا دعب ، دوب یلا ع یلیخ ادخ یاو -

. درک تبث ور هنحص نیا
: متفگ و مدرک شهاگن جک مخا اب

! هتقورید یرب یاوخیمن -
: تفگ هدنخ نامه اب

؟ تسه تساوح ؟ هتیف تال نیمدنچ -
: متفگ و متخادنا باال هناش

! هشاب تساوح وت ! مرامشیمن نم -
یارب دیدهت ی هناشن هب ار منامشچ و مدرک توف ار مسفن یصرح

. مدرک تشرد نیمسای
. متفر مقاتا هب ، منزب یرگید فرح   هکنیا نودب یبصع

صرح اب نم ؛ دندزیم فرح بش یاه همین ات داهرف و نیمسای بش نا
نیمسای یارب متساوخ مه رابود یکی . مدشیم ولهپ نآ هب ولهپ نیا زا

ار مدوخ یولج یلو . دراد نتفر دصق داهرف یک هک ، متسرفب مایپ
. متفرگ

قاتا راوید یور تعاس هب یهاگن .  مدشرادیب یتخرک سح اب حبص
هدرب مباوخ تقورید لا یخ و رکف زا هتشذگ بش . دوب ۴۰ و ۱۱، متخادنا
باال تشلا ب یور زا ار مرس یتخرک و یجیگ سح اب حاال و دوب

. مدروا
یا هقیقد دنچ . مدز رانک ار وتپ هلصوح یب . دوبن شتخت یور نیمسای
مک مک . دوب هتسشن میاج رد اج نامه یلا خ نهذ اب یرکف چیه نودب



و امسا جاودزا ندوب غورد ، شیگلماح ، امسا . دمآ مدای بشید تاقافتا
... داهرف

هتشاذگ نم روطچ . دش هدیبوک مرس هب کتپ لثم اه نیا ی همه راگنا
، مدرک سح منورد ار مشخ نایلغ . مروخب یزاب امسا و داهرف زا ، مدوب

یور یاهوم ، مدش دنلب میاج زا مشخ اب . دوب باوخ منهذ بشید راگنا
رد یسک ، دوب زاب قاتا رد . متفر مقاتا تمس هب و . مدز رانک ار متروص

. دوبن قاتا
و هملک رازه مرس رد .  دوب هدش تشم میاه تسد ، متشادیمرب مدق دنت

. مروایب دورف ناشرسرب هک ، مدوب هدرک فیدر فرح
نامه اب . دادن باوج یسک . مدزادص ار نیمسای ، دوب یلا خ نلا س اما

نفلت .  متفر هناخ نفلت تمس هب ، مدرکیم سح مدوجو رد هک یتینابصع
. متسشن هناخزپشآ رتناک رانک یاه یلدنص زا یکی یور و متشادرب ار

قوب دنچ . مدادیم ناکت یبصع ار میاهاپ ، متفرگ ار نیمسای ی هرامش
: داد باوج هرخ بال و دروخ

! سالم -
: متفگ نتفر هیشاح نودب

؟ تساجک امسا -
هنوخ تفر -

: مدوب هدرک اهر ار میادص حاال یلو نم ، دوب درسنوخ و مارآ شیادص
هدرک هیرگ یلک نوچ متفگن یزیچ هگا بشید ؟ یدرک هرخسم ونم -
هتفر روطچ داهرف زا دیسرت یم هکنیا ؟ دوب یزاب هایس شمه . دوب

؟ هنوخ
: تفگ مارآ روطنامه

هنوخ هریم زور دنچ تفگ ! لا نیمرت شمدرب حبص نم ، شاب مورآ -
میریگب میمصت ادعب ! هشب مورآ داهرف ات ، شنامام

55_ تراپ #
ینارگن زا مجح نیا ، متشاد یگنسرگ و فعض ساسحا . مدرک توکس

. درکیمرتشیب ار ممشخ داهرف یارب نیمسای
هب زیچره زا لبق . متشاذگ رتناک یور و مدرک عطق ار نفلت فرح نودب

. دتفیب راک هب مرکف ات ، متشاد زاین ندروخ یارب یزیچ



************
نم رد .و دربیم ورف یبوخ ی هسلخ هب ارم نیرز یاذغ بوخ یوب

هب ای توعد نیا لوبق ، متفگ مدوخ اب . درکیم هدنز ار یبیرغ تاساسحا
، مدرک یعس هرابود . دشن دب مه یلیخ راگن تشگرب یارب ینامهم یترابع

نیرز تخپ شوخ رپ مکش غرم زا ، زیم رود یاه مدا هب توافت یب
هک ، دوب هداد مایپ ینامهیم هب مندش توعد زا لبق هک راگن .  مربب تذل

مینک . راتفر درس مهاب ینامهیم رد دیاب
: تفگ و تسکش ار توکس نارهم هرخ بال

؟ نیتفرن هگید یاج لوبناتسا ریغ راگن بوخ -
: تفگ و تفرگ باال ار شرس راگن

. لوبناتسا نومه ! هگید هن -
. تسا هداتفین یقافتا راگنا هک ، دننک دومناو یروط نتسناوتیم روطچ
، متشاذگیم هداوناخ داحتا و تردق یاپ ال بق ار اه شزورف تداع نیا

نیا دارفا ی همه هکنیا هیبش یسح . متشاد یرگید سح زور نآ اما
نمهب ومع کسام . دنا هدرک ناهنپ کسام کی تشپ ار ناشدوخ هداوناخ

اه فرح هب تقد هب هک رکفتم و تکاس ی هرهچ نیا تشپ ، دوب هچ
. دوب ناهنپ یسک هچ ، درکیم شوگ

هب ال صا شا هزور دنچ تبیغ هک یروج ، تفرگ ار تبحص یپ راگن
: دیاین مشچ

ور شاضف اما هیمیدق ! مدوب هتفر ال بق ، دوب ایرد رانک ، هفاک هی میتفر -
. متشاد تسود

. داد ناکت یرس نارهم
. تمهم ی هفاک -

راگن ی هرهچ رد . دروایب باال ار شرس هکنآ یب ، تفگ ناهام ار نیا
ار شا هلمج نیا و دوب تکاس بش مامت ناهام .  مدید  یگتفرگ یمک
: داد همادا کشخ و درس روطنامه . متشادنپ حلص مچرپ ی هلزنم هب

. متشاد تسود وشاضف منم ، میدوب هتفر مهاب ال بق -
. تشادن ار ناهام ندز فرح راظتنا مه وا ، دش تکاس ال ماک راگن

شنارگیزاب ات ، دوش مامت شیامن نیا دوز ، مدوب رظتنم اهنت یلو نم
. دنشاب ناشدوخ ، دنناوتب



یم کیدزن نانز دنخبل شنابرهم و درگ تروص نا اب هک مدید ار نیرز
: متفگ و تفرگ دنخبل گنر متروص شدنخبل زا ، دوش

. ناج نیرز ، دوب بوخ یلیخ -
یمارآ زیچ ، دش در نم زا و تشاذگ ما هناش یور یتسد و دز یدنخبل

شا یدج و رکفتم تلا ح هکنیا نودب ومع و درک همزمز ومع شوگ رد
. درک دییات ار شیاه فرح ، شتسد ندرک دنلب اب دهد رییغت ار
یزیر همانرب یلک اه یمه رود نیا یارب هتشذگ هامرد هکنیا سح

. دوب هدرک میبصع مدیشیدنا یم شندش مامت هب اهنت نونکا و مدرکیم
؟ مرتخد یراد یا همانرب هچ وت بوخ -

بجعتم . دوب هدز ادص مرتخد ارم هشیمه لثم هک ، دوب ومع یادص
: متفگ و مدرک شهاگن

؟ همانرب -
: تفگ نم هب هریخ و داد ناکت رس

؟ تییاد شیپ اکیرمآ یرب یاوخیمن هنیا مروظنم -
، دندش فیدر مرکف رد مهرس تشپ اه لا وس تم عال ، مدرک توکس

: متفگ و مدرک یا هفرس
؟ اکیرمآ -

: درک فیدر مهرس تشپ ار شت ال مج یبیجع مخااب و هدرمش هدرمش
هش ضوع تاوه و لا ح یرب یراد جایتحا شهب مرظنب ! هرآ -

ĤĤĤĤĤĤĤĤ
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

ییاطعزاملوس #
@saylbgbbgfjj12vbhfvm

56_ تراپ #
مدرک یعس . مدیشک یقیمع سفن . دیخرچ زیم تشپ دارفا یور مهاگن

: مشاب مارآ
. متسه اه ال عف ال عف ، اجنیا مراد راک یلک ! ناجومع هن -

: تفگ و تشادرب زیم یور زا یناویل نمهب ومع
نم رظن . ینک شتسرد تلا کو هیاب ینوتیم یگیماضما رطاخب هگا -
. ربب تدوخ اب منیمسای ، ینک ضوع ییاوه و لا ح و یرب هکنیا



دوب یزیچ نیا و مدوب هداد تلا کو ، اضما یارب مه ال بق . مدرک توکس
. درک لوغشم ار مرکف هک

نوا ، رفس هرب داوخن ال عف هک هراد قح ایور منک کف ، ناجاباب -
. دموا بلا ج یلیخ مرظنب ژش ورپ

ومع . درکیم هراشا شرف نیغورد ی ژه ورپ هب  ، دوب نارهم یادص  
: تفگ حور یب روطنامه

؟ یدرک دروارب ور اتمیق وت ایور بوخ ؟ شرف ی ژه ورپ -
یم لبق زا ار لا وس نیا باوج ، متفرگ هدیدان ار ناهام ی هریخ هاگن

: متفگ شمارآ اب ، متسناد
هی ینعی ، میرادن یدوجوم نیچمهام ! هرب هنیزه یلیخ ژش ورپ هن -

دودح ! راک نیا یاپ میرازب مینوتیمن ور تکرش هیامرس زا یمظعا شخب
درایلیم ۶

. دوب اه نیمز دیرخ مقر نامه نیا ، مدوب هتفگ دمع هب ار درایلیم ۶
هب یتسدو وداد رارق باقشب یور ار شلا گنچ ، رکفت ی هناشن هب ومع

: دیشک شا هناچ
! هیبوخ ی ژه ورپ هگیم نارهم هک یروجنیا ؟ میریگب او مینوتیمن -

مرظنب ! هدایز نوشدوس یلیخ مدرک یسررب ور اه ماو نم ، هن -
. تسین صالح هب یا ژه ورپ نیچمه

: متفگ و مدرک هدافتسا شتوکس زا . درک توکس و دیشک یموه   ومع
یدایز مرظنب .  مینک ناحتما ور هگید یاه ژه ورپ ماوخیم یلو -

، هدوب یا هیشاح یازیچ ریگرد مرکف هتقو دنچ نیا و مدرک تحارتسا
. منک زکرمت راک یور هشتقو

و مدرکیم رکف اضما قح و تلا کو هب نم و . دش رارقرب توکس هرابود
ییاد زا ، دما یمن ششوخ مردام زا هک نمهب ومع .. نتفر اکیرمآ   ناتساد

هب شتوکس . دما اجک زا داهنشیپ نیا اما دما یمن ششوخ ابقاعتم مه
هار ، تسارارق متسناد یم ، هتفرگ سپ ار شداهنشیپ هک دوبن انعم نیا

. دنک ناحتما منتفر یارب ار یرگید یاه
نز . متسشن همهزا رود یا هشوگ ، نلا س یتحار لبم یور ماش زا دعب

زا ار ناهام راتفر تساوخیم راگنا ، تشگیم راگن رب و رود نانچ ومع
. دروایب رد شلد



نآ یاه فرح زا دعب ، درکیم مهاگن یهاگ یبیجع مخا اب رذآ همع
. مدوب روخلد وا زا مه نم شبش

. دوب هدشن نیمسای ندوبن ریگیپ یسک هک ، دوب نیا بیجع ی هتکن
. دندوب هتفریذپ ار شدوبن همهراگنا

ی هرامش ، متشاد مایپ ود ، مدرک زاب ار میشوگ ی هحفص تداع قبط
: تشادن یسکع هک یسانشان

؟ هرذگیم شوخ ناجومع ی هنوخ سالم، -
: مداد باوج ار شمایپ ، مدرک هاگن مرب و رود هب بحعتم

امش -
هک ، دوب نیا مسدح .  دوب هدیدن ار مایپ اما ، دروخ یکیت ممایپ رانک

مه نیا دب ال ، دوب ربخاب میگدنز تاقافتا نیرت یئزج زا وا ، دشاب داهرف
: متفگ و مدرک ادیپ ار شمسا منیبطاخم تسیل زا ، دوب شدیدج راک

؟ هتدیدج یزاب هرخسم -
ناهام یادص هک دوب نتشون لا ح رد دناوخ ار ممایپ اروف ، دوب نی ال نآ

میور هب ور هک وا هب و منک لفق ار یشوگ ی هحفص دش ثعاب
. موش هریخ ، دوب هداتسیا

: تفگ و درک مهاگن مخا اب
؟ مدش محازم -

ال! صا هن -
: تفگ و دش مخ متمس هب و تسشن میرانک لبم یور

؟ همرج یراگتساوخ ؟ هروخلد تهاگن -
. تسین مرج هن -

  دولآ بضغ یاه هاگن ریز صوصخ هب ، متشادن ار ثحب نیا ی هلصوح
: داد همادا ناهام ، رذآ همع

؟ حلص    سپ . تسین مرجم مه   هداد هن باوج هک میسک ! هبوخ -
: متفگ هاتوک و مدز یدنخبل

! حلص -
: دوش مامت هملا کم نیا ، تشادن دصق راگنا یلو ناهام

کمک تهب منوتیم نم . یراد مز ال هک یلوپ و ژه ورپ نوا دروم رد -
. منک



: متفگ و مدز یدنخشین
! ناج رتکد یدرک ادیپ جنگ هیچ -

. یریگب ور هروخیم تدردب هک یماو ، منک کمک منوتیم ! چن -
و تسشن میناشیپ یور یمگردرس ی هناشن هب یمخا شداهنشیپ زا

: متفگ
و طیارش زا هگا حاال . تس باال یلیخ شدوس ؛ متفگ ممدوخ هک ور ماو -

. میریگب روتکاف داوخیم هک ییاتنامض
کی اب ! هنک تکمک هنوتیم هک مراد یتسود هی نم ، هک مگیم بوخ -

! یاوخب هک یغلبمره و دوس نیا موس
: متفگ بجعتم

؟ ینوناق -
: تفگ و دز یدنخبل

تکمک منم ، یراد شسود هک هیزیچ نیا هگا ! ینوناق یکیم ، ماو مگیم -
. منکیم

: داد همادا هک دراد شا هق عال زاربا هب یطبر نیا ، مسرپب متساوخیم
هب االن ات هگا منودیم نوچ . ندموا مشچ هب یارب تالش راذن وشمسا -
بوخ وملا ح هک هکیچوک راک هی طقف مایمن . مه هگید ، مدموین تمشچ

! هنکیم
نز مخا زا زا رپ ی هرهچ ، متسناوتیم حاال . مدشاج هباج لبم یور  

: متفگ و مدرک دازآ ار مسفن یمک . منیبب مهار ومع
! هیکیچوک راک یلومعم ی هرهب هی اب یدرایلیم ۶ ماو ندرک روج -

: دش راد شک شدنخبل
! هرآ وت یارب -

زیچ کی . تسا هدش زمرق میاه هنوگ مدرک سح ، متفر ورف توکس هب
متولخ و االت یخ رد نم . دوبن تسرد یناهگان ی هق عال نیا ، دوبن تسرد

راگن رانک نم یارب هشیمه وا ریوصت . مدوب هدرکن رکف ناهام هب مه
فرح نیا و یدج ی هرهچ نیا هن .. اه یخوش و دنخبل نامه اب . دوب

درکیم . دب ارم لا ح مه ناشندینش هک ییاه
رد متسد زا نامز هک . مدرک یزاب ملا ش ی هبلا ب و مدرک توکس ردقنا
مرس باالی رسد ینیس اب راکتمدخ هک ، مدروا باال ار مرس یتقو تفر



. دوب هداتسیا
ĤĤĤ
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زونه سانشان ی هرامش ، مدز ار میشوگ لفق هرابود ، راکتمدخ نتفراب

: مدناوخ ار داهرف   مایپ . دوب هدیدن ار ممایپ باوج
رارق هگید هام هی لا ح ره هب ، دوب تدوخ رطاخب طقف میدرک یراکره -

نیا ! سرپن مشلیلد . دوبن غورد میلیخ غورد نیاو مینک جاودزا ، دوب
. دوب تقیقح ندیمهف زا رتهب یزاب هرخسم

سانشان مایپ هب یطبر چیه داهرف باوج ، دندش تشرد میاه مشچ
هیضق لثمای ، دوب هداتسرفن ار مایپ نیا داهرف اعقاو ای ، تشادن

و دوب یبوخ رگیزاب داهرف . دزیم هار نآ هب ار شدوخ ، تشاد شجاودزا
. مدوب هدروخ تسد ور شیزاب زا رابکی نم

ندوب زا یسک اعطق ، مدرک هاگن ار فارطا و رود ، نداد باوج زا لبق
نز و همع ی هرهچ زا دش یم ار نیا . دوبن لا حشوخ عمج نیا رد نم

یزاب مادم شتسد رد رسد فرظ اب مهراگن ، دیمهف حوضو هب ومع
اب یتقو مداتفا هنامس لا وحا و لا ح دای ، مدرک یگفخ ساسحا . درکیم
زا و مدیمهف یمن ار همع یاه مخا لیلد . میدرکیم شهاگن یرهم یب

.. ومع نز ی هرخسم یاه مخا رتشیب همه
تمس هب یمدق دنچ ، متفر یم اج نآ زا دیاب ، مدش دنلب لبم یور زا

. متفر رد
: مدینش ار ومع نز یادص هک

! مرتخد اجک ناج ایور -
ومع ندید اب متشگرب ، دوب نیگنس یلیخ میارب رگید هرخسم مرتخد نیا

ارچ مدیمهف . دوب هدمآ نوریب راک قاتا زا نارهم ی هناش هب هناش هک
یهاگن . مدشیم هفخ مدادیمن ار شباوج رگا . تسا هدز ادص مرتخد ارم
درکیم ندنام هب رابجا هن هک توعد ارم هک ومع یدج یاه مشچ هب

: متفگ و متخادنا
ومنتفر یوزرآ نوتامشچ اب هک رذآ همع و امش ومع نز هدش یچ -

! نیداتفا نمدای وهی االن ؟ نیدرکیم
هک یا همع و دوب هدرک مگ ار شیاپ و تسد هک وا هب   مدز دنخزوپ



هن " یرارکت یاه فرح اب ار میاه فرح باوج ات ، دوب هدش زیخ مین
: مداد همادا انتعا یب . دهدب ار " ینکیم هابتشا

ندرک تشادرب هابتشا زا ونم هک دینکن تالش هک مشیم نونمم - 
مارباه تکرح نیا ال ماک نوچ . دیرایب رد تاکرح نیا و بشما توکس

ام زا هک مینک یلا ح میتساوخیم یروجنیمه مه هنامس هب ، تسانشآ
. دوبنام زا هک شلا ح هب شوخ . تسین

عمج نیا رد هشیمه مه مردام ، هنامس ارچ . متفگ بل ریز ار مرخا هلمج
نوریب یشومارف زا هزات هک یسک لثم ، دوب اهنت رتگرزب یاه عمج و

دعب هک یفربزور نآ . دما یم مدای هتشذگ تاییزج مامت حاال . دشاب هدمآ
سابل کیاب تعاس کی نکلا ب رد هک درک روبجم ارم مردام ینامهیم زا

سح ار زور نا یامرس مبلق . دوب هدش غاد متروص . متسیاب   کزان
لخاد زا ار مبل . دوب زمرق شیاه مشچ دمآ ملا بند هیاس یتقو . درکیم

. مدرشف
هتفرگ تنکل نابز ، دوب هتشذگ ندرک مارآ زا مراک ، دمآ ولج یمک ومع

هجوتم ارم تساوخیم نتفگ ایور اب هک یرذآ همع و ومع نز ی
یاهاپ مدرک یعس مناوت مامت اب ابیرقت و متفرگ هدیدان ار ، دنک شدوخ

. مشکب نوریب ترامع زا ار ممشخ زا نازرل
شزورف ترامع زا رترود نابایخ کی رد منیشام رد دعب هقیقد دنچ

. مدوب
ممشچ یولج زا هدنز شیامن کی لثم تارطاخ و ، دزیم دنت مبلق

نیمسای زا رتشیب ار نم ... شیاه ییاهنت و ، مردام یاه هیبنت ، دنتشذگیم
مزاول و رطع زا هدافتسا و شیاه سابل ندیشوپ مرج هب ، درکیم هیبنت

.. ششیارآ
غارس هاگ چیه اما نیمسای ، مشاب وا یایند رد متشاد تسود هشیمه
لثم تسرد ، دوب ییاهنت و ندناوخ سرد لها ، تفریمن اه زیچ نیا

ار میاه مشچ نیشام ی هنیا رد . هیاس زا یا هیاس هیبش نم و !  مردپ
هک یزیچ ، دنتشاد شیاه مشچ هب یبیجع تهابش ردقچ ، مدرک هاگن

اب داهرف باوج رد و مدروا رد ار میشوگ . مدشن شهجوتم تقو چیه
: مدرک پیات میگتسخ مامت

! هشاب -



هلصوح . تفرگ سامت شتشپ و داد جک ناهد اب کلکش دنچاب ار مباوج
حاال . دوب شسوساج دیدج یاهراکتمدخ زا یکی مه دیاش ، متشادن

یلو منک در ار شسامت متساوخ . دنیبب ار شیامن ی هجیتن تساوخیم
: مداد باوج هظحل نیرخآ رد

ولا -
تعاس مین ، ینوخب ومایپ هشکیم لوط تعاس مین ! بجع هچ ، سالم -

! یدب طبر یب باوج هی هشکیم لوط
: تفگ دید هک ار متوکس

؟ یبوخ -
یتقو زا هک ییوت ، ییوت شلیلد و متسین بوخ هن میوگب متساوخیم

: متفگ اهنت اما ! یتخیر مه هب ار میگدنز بوچراهچ مامت یدمآ
! هرتهب یلیخ ملا ح ، مدیدن وروت یتقو زا -

: تفگ و دیدنخ
؟ ربخ هچ اجنوا یتفر ! یتوعد تومع ی هنوخ تفگ نیمسای -
یادص هک مهدب ار شباوج متساوخ ، تسشن میاهوربا نایم مخا

، منکزاب ار یتفایرد مایپ و مروایب نییاپ ار یشوگ دش ثعاب   مایپرادشه
: دوب سانشان نامه

شورفلگ -
. متفگ ولا هرابود و متشادرب ار یشوگ دروخ ناکت مبلق نایم یزیچ

: تفگ ندز رغ اب داهرف
مسرپیم تزا ورادید تایئزج مایم ادرف هنزیم تبیغ وهی ارچ اباب یا -

؟ هشاب
: متفگ هلجع اب دوب هدش مایپ ریگرد منهذ

. مینزیم فرح ادعب داهرف ! هشاب -
هب هرابود . مدرک عطق ار نفلت ، دریگب ار فرح ی هلا بند متشاذگن

میرم دبس کی . تشاد لیافورپ رابنیا ، متفر سانشان ی هرامش ی هحفص
رد   ار میوتنام ی هشوگ . دندوب هداتسرف میارب هک ییاه دبس نامهزا

: متشون و . مدرک هلا چم متسد
؟ یراد راکیچ نم اب -

مهدعب هظحل دنچ و دادن یباوج مراظتنا الف خرب ، دناوخ ار مایپ



. متخود یشوگ هب ار مهاگن یبصع . دش نی ال فا
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در ار داهرف سامت راب دنچ نیب نیا ، مدنام تلا ح نامه رد یتعاس مین
لز تدم مامت . درادن داهرف هب یطبر شورفلگ نیا مدوب نئمطم . مدرک

راگنا یلو . دهد باوج هبیرغ هک دیاش ، مایپ ی هحفص هب مدوب هدز
یشوگ . دوب شوماخ ، متفرگ ار شا هرامش . تشادن نداد باوج لا یخ

. مدرک تکرح و متشاذگ یرانک ار
نداد باوج هب ممشچ بش مامت مدیسر . هناخ هب یگتسخ ی همه اب

.. درب مباوخ مک مک نم و داتسرفن یمایپ چیه یلو ، دوب ممایپ
هف کال روطنامه مه نم ، درکیم عمج ار هناحبص زیم تشاد نیمسای
هب نامیودره رد گنز یادصاب . مدرکیم کچ ار مزور نآ یاه لیمیا

زج یسک ، مدرک هاگن ار نیمسای مهرد ییاه مخا اب . میتشگرب رد تمس
تمس هب نیمسای زا لبق . دوب هدماین اجنیا هب لا ح هب ات امسا و داهرف
شا هریخ تام ، دوب هداتسیا رد تشپ راگن . مدرک زاب ار رد و متفر رد

: تفگ   شدوخ هک مدوب
؟ یبوخ باال! مدموا مدوخ . هنک نوتربخ هک ، دوبن نابهگن -

، داتفا هار ملا بند هب مهوا ، مدش مدق شیپ و متفگ یمارآ یسرم -
حاال راگن ندیداب . دوب هدرک جک نوریب هب هناخزپشآ زا ار شرس نیمسای

. دیایب هرغ مشچ میارب هک دوب وا تبون
و تفر هناخزپشآ تمس هب یلو راگن . متفرگ هپاناک تمس هب ار متسد

: تفگ
. تمدیدن هتقو دنچ ؟ یبوخ سالم -

و لا ح نیا باوج تفریم راظتنا نیمسای زا هک یزیچ نامه قبط
. دوب شتروص یور مخا اب سالم  کی اهنت یسرپلا وحا

  ظفح ار شرهاظ ، تشاد یعس نانچمه ، تفر هپاناک تمس هب هنادیماان
. دنک

: متفگ و مدشدنلب نم تسشن یتقو
؟ یدروخ هنوبص -

. مروخیمن یزیچ نم نیشب ، مدروخ هرآ -
: متفگ و مدز یدرس دنخبل



! تسداما مرایم   هوهق -
رد هک ار میاپ . داد ناکت تیاضر ی هناشن هب ار شرس و دز یدنخبل
هکنآ یب . مدش ور هبور نیمسای ضرتعم ی هرهچ اب  ، متشاذگ هناخزپشآ

: متفگ بل ریز و متفر شوج هوهق تمس هب و مدز یا هنت منک انتعا
میواسم هزات االن . متشاد قح مدرکیم مشتوعد ، مدرکن شتوعد نم -

؟ میتسین
مدرکن یش تال . دوب امسا و داهرف ی هیضق هب ما هراشا ، درک مهاگن گنگ

و متخیر کچوک ناجنف ود رد ار هوهق مهد خساپ ار شهاگن یگنگ هک
. متشاذگ ینیس رد

  هک شیور هبور . دوب رب و رود هب شهاگن ، دوب هتسشن هپاناک یور راگن
: تفگ متسشن

! هراد حور یلیخ مشروکد ! هیکیش ی هنوخ - 
! هنیمسای راک -

: تفگ و دز یدنخبل
کمک شزا میرلا گ یحارط یارب تساوخیم ملد هشیمه ، هیلا ع شراک -

... نوا بوخ یلو میریگب
: تفگ و دروخ ار شفرح ی همادا

.. یسانشیم هک ونامام . دوبن وت یتحاران مدصق نم بشید ، میرذگب -
: متفگ و متفرگ باال ار متسد

؟ اه سکع نوا ! نزن فرح بشید دروم رد منکیم شهاوخ -
: تفگ و تشادرب ار هوهق ناجنف

ییاد ی هنوخ هدروا تارب کیپ ور اه سکع نوا . منزیمن فرح هشاب -
! نمهب

: متفگ بجعتم
؟ یچ -

زور نوا ! هربخاب هتشذگ زا مه هگید یکی راگنا یلو ، منودیمن قیقد -
تشاد راکتمدخ میدیسر ام هکنیمه ... اجنوا دوب هدرب روز هب ونم منامام

نم هک متفگ نم ! هدروا تارب ور تکاپ نیا کیپ تفگ وت دمویم
. تتسد منوسریم

باجم ارم تسناوتیمن هک دوب شهاگن رد یبارطضا ، مدرک شهاگن قیقد



: دیوگیم ار تقیقح ی همه هک ، دنک
یدوب هتفر هیکرت ؟ هیکرت زا یدز گنز تکاپ ات ود نیمه ساو سپ -

؟ هن هگید
: تفگ وداتسرف نوریب ار شا هدش سبح سفن

هشیمه نامام هک ، ماتسود زا ات دنچ اب . مدوبن هیکرت ، هوک مدوب هتفر -
، دوب شوت سکع اتود نوا نوچ هرا ! ونوشاتدنچ یسانشیم هنوشفلا خم

. مدش تنارگن
: متفگ و مدرک بترم یمک ار مترش یت

! مراودیما -
. یدرک در وشیراگتساوخ وت هک تفگ مهب ناهام ، مگیمن غورد -

: داد همادا یدولآ ضغب یادص اب . مدرک توکس
دیابوت ایور یلو ، متسین مرفنتم شزا یتح هگید ! یرادن یهانگ وت -

وت یارب ور ییاد هتشذگ   یاسکع دیاب یکی ارچ . یشاب بقارم رتشیب
ب  .. تردام بوخ . هتسرفب

شقاتا تمس هب فرح یب نیمسای ، درک توکس نلا س هب نیمسای ندمآ اب
. تفر

: تفگودرک توکس راگن
، مرب هگید نم -
: متفگ بجعتم

هدموا شرطاخب هک یزیچ ! یگب یتسنوت یم منفلت تشپ زا و انیا -
! هیچ یدوب

: تفگ و دش تسار ، دوب هتفرگ هک یزیخ مین تلا ح زا
؟ هنای مگب ورانیا هتسرد منودیمن بوخ -

سپ ، ینیشب نم یولج هک یدرک روبجم وتدوخ شنتفگ رطاخب هگا -
! وگب

: تخادنا شا هناش یور ار شلا ش و دیشک شیاهوم الی هب ار شتسد
متسینرفنتم . تزا نم -

ار وا هک مدوب یفرح   ندینش رظتنم اهنت نم ، مدرک شهاگن هریخ
. دوب هدناشک اجنیاات

تسه هتشذگ دروم رد ییازیچ ! اجنیا مدموا نوا رطاخب ! نمهب ییاد -



! دایمن رد روج هک
؟ یچ -

شتروص و اه تسد ، درک زاب شندرگ رود زا لماک رابنیا ار شلا ش
. دوب هدرک قرع

زا ونوا ابیرقت گرزبردپ هک یعقوم نوا لا م هصق اما ! منودیمن تسرد -
ریغ یاه هلماعم دروم رد یکی هک هگیم ماباب . درک مورحم ثرا

! هتفگ گرزباباب هب شینوناق
. مدیشک ولج ار مدوخ ، مدوب هدش جیگ

زا نوا دش ثعاب و تفگ گرزب اباب هب ورانیا تردام نگیم ، تردام -
! هشب مورحم ثرا

: متفگ و متخادنا باال ار میوربا
؟ منامام -

. داد ناکت دیئات ی هناشن هب ار شرس
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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شا هوهق زا هک یمک . مدوب ندینش قاتشم ، متخود راگن هب ار مهاگن
یرتچ . دما نوریب شقاتا زا نیمسای هک دنزب یفرح تساوخ ، دیشون

یمک هار هنایم ، دشیم شیاه مشچ ندید زا عنام قباس لثم شیاهوم
: تفگ یکشخ نحلا ب دعب و داتسیا

ظفاحادخ -
هتسب یادص مه دعب و دش ناهنپ ورهار رد و دنامن ام باوج رظتنم

. مدینشار رد ندش
: تفگ یجک دنخبل اب ، مداد راگن هب ار مزکرمت هرابود

... مسا هب یکی اب نمهب ییاد هگیم ماباب شتسار -
، تشگیم یزیچ لا بند شنهذ نایم تشاد راگنا ، درک ثکم یمک

کیرش نیا اب ییاد . تسنودیمن تسرد ماباب ناینایکای ینایک منک کف -
! هدرکیم راک اجنوا هیاس تنامام و هدوب



 . دوب داهرف ردپ ، نایک ورسخ راگن روظنم . متسنادیم ار هصق یاجنیاات
. مشاب هدنونش اهنت ، مدرک یعس

: داد همادا راگن
هک مشیقب . هنیبیم لوا راب یارب وتنامام اجنوا مارهب ییاد ینعی تاباب -
... هشیم ادج شلماح دزمان زا هک هشیم هیاس قشاع ردقنوا ، ینودیم
مه وا راگنا ، دش هریخ میاه مشچ رد نمهب ومع لثم و درک توکس

مدرک یعس یلو نم . دنیبب ار نم رد شیاه فرح ریثات تساوخیم
: مشاب درسنوخ

. تساجک دایمن رد روج هک ییاج   بوخ -
: درک دمآو تفر هناخ یازجا نایم شهاگن هرابود ودروا باال ار شرس  

یفرعم نیا رصقم ونمهب ییاد همه ، میرم زا دعب ، شاب هتشاد ربص -
ییارجام ی هیقب و .. هوب هداتفا ییاد مشچ زا مه هیاس و   نتسنودیم

و   هریم هنک اج گرزباباب لد وت وشدوخ هکنیا ساو هیاس متفگ هک
! هدیم ول ششیپ ور ییاد

ارجام نیا ضقانت لا بند منهذ یوتسپ رد و مدوب هدرک توکس
. متشگیم

هدز ورافرح نیا و هریگب ماقتنا داوخب ییاد هنکمم منکیم رکف نم -
هشاب

. داد رارق متسد یور و دروا متسد تمس هب ار شتسد
! هش ور تقیقح مراد تسود نم ایور -

رییغت همه نیا عیرس راگن هک دوبن یقطنم نیا ، مدرک شهاگن بجعتم
یناکت . درک وجتسج ار مردام ی هتشذگ دیاب ارچ ال صا ، دهد هرهچ

: متفگو مدیشک نوریب ، شتسد نایم زا ار متسد مدروخ
؟ ینومیم هک راهان ساو -

اب گنرمک یتروص یاه هدرپ هب مهاگن . هسلج متخ ینعی مفرح نیا
. دوب هتسجرب دیفس یاحرط

. منومیمن مزیزع هن -
. تشادرب   ار شلا ش و ، دش دنلب شیاج زا   فرح نیااب

نم یلو هیک فرط زا هتسب نیا  منودیمن ! ایور شاب تدوخ بقارم -
. مرادن شهب یبوخ سح



: متفگ یمارا نحل اب
میرم ، هنز نوا دروم رد - 

: تفگ تنکل اب و داتفا نییاپ شلا ش ی هبل زا شتسد
. هرادن شزا یربخ یسک -

: داد همادا ، دید ارم توکس یتقو
هدرم االن ات مدیاش -

: متفگ و مدرک شهاگن بجعتم
؟ هدرم -

: تفگ و تخادنا ششود یور بترمان ار شلا ش
! هنودیم هچ یسک .. دیاش مگیم -

***
. تفرگ یسامت هن وداتسرف یمایپ هن رگید شورفلگ ، تشذگیم زور ۳
ره . مهدن ناشن قاتشم و ریگیپ ار مدوخ دایز ، مداد حیجرت مه نم
داهرف رظتنم ، مداد   یلدنص هب ار ما هیکت . مدوب واکجنک تدش هب دنچ

لا یخیب متسناوتن تسا یروف شراک تفگو دز گنز یتقو رصع ، مدوب
. مدوب نابایخ رگ هراظن و مدوب هتسشن شنیشام رد مه حاال . منیشنب

داهرف هب ممشچ رود زا .  متخادنا میاه نخان دیدج حرط هب یهاگن
هتفهن شتروص رد یصاخ تیدج . دیا یم نیشام تمس هب هک داتفا

ار شتک و تشگرب بقع هب . تسشن یلدنص یور و درک زاب ار رد . دوب
نامزمه . تخادنا ب قع یلدنص یور   هظح مال یب ، دوب شتسد یور هک

مدوب شا هریخ نم . تسب ار شدنبرمک و درک میظنت هنیا ابار شهاگن
رظن زا دادیم ماجنا تیدج اب و مهرس تشپ نانچ هک ار شتاکرح و
هزات راگنا و دز باال ار شنیتسا یات ، درک مکحم هک ار دنبرمک . مدنارذگ

: تفگ و درکن مهاگن لا ح نیااب . دوب هدش نم هجوتم
. یدش لطعم دیشخبب -

. مدرک توکس هناجوجل نم  و
یراک " مسرپب هک دوب نیا یعیبط . دزن یفرح رگید و ، درک تکرح

هب . میدوبن یعیبط تیعضو رد وا هن و نم هن یلو .  تسیچ " شیروف
. مدروآ رد مفیک زا ار منفلت و مدیشک یا هف کال فوپ ندز فرح یاج

: تفگ و تسکش ار توکس هرخ بال ، مینک توکس دوب رارق یکات



هک هشاب هتشاد یدوس مارب هکنیا رگم . منومیمن رظتنم دایز ال ومعم نم -
.. هنرگو یرادوت

. دنک لماک ار شفرح متشاد تسود ، مدرک هاگن ار شخر مین
زوریپ سح شفرح نیا .  دوب نم یاه ندادن باوج تباب شیروخلد

هچ متسنادیمن اما ، متشاد دوس شیارب نم . داد یم نم هب یا هنادنم
... یدوس

: مداد باوج .  دوب نارهم ، دروخ گنز منفلت
! نارهم هلب -

نیا ارچ -  . نز کی یراز و هیرگ هیبش یزیچ ، دما یم وهایه یادص
؟ ایور یدرک وراک

: دندما مغارس هب یجیگ و هرهلد
؟ دایم هیچ یادص ؟ راکیچ -

ار شدایرف یادص مه داهرف مدوب نئمطم نم و دزیم دایرف ابیرقت
: تسا هدینش

؟ یراد هنیک ردقنا ؟ یرادیمرب نم یگدنز رس زا تسد یک ؟ وت هتچ -
ریخ " تفگیم هک مدینش ار ینز یادص . هدش خرس متروص مدز سدح

: متفگ لبقزا رتدنلب یمک ، تشاد ییانشا یادص هچ "  ینیبن
؟ هیچ وت یگدنز هب مطبر نم ، بوخ هدش یچ وگب ! نزن داد -

. مدرک سبح   هنیس رد ار مسفن
هنک هتکس نز نیا هگا نیبب ایب ؟ هیچ میگدنز هب تطبر نیببایب -

هگید ایب ! ییوت شببسم
: متفگ و مدز گنچ تداع قبط ار میوتنام ی هشوگ

.. هگا یلو ! مایب اجک -
هنامس ی هنوخ -

.. نفلت قوب دعب و
. دوب هداتفا یقافتا هچ ، دوب هنامس ردام یادص ، ادص نا سپ

نشور و شوماخ راب نیدنچ ار میشوگ ی هحفص هدارا یب و نارگن
. مدرک

نیااب . دوب هدش ما هتفشآ لا ح هجوتم ، درک نم هب یهاگن مین داهرف
: تفگ یدرس نحل اب و دش هریخ شیور هبور هب   لا یخیب لا ح



؟ دش یچ -
: متفگ و مدرک هاگن ار میشوگ ی هحفص راب نیمدنچ یارب هف کال

یسکات هی دیاب ؟ مش هدایپ نم رانک ینزیم ، دوب مومعرسپ یچیه -
. مریگب

: تفگ و تشادن ندرک زمرت دصق ، دز یوحم دنخبل
حاال! دزیم غیج ارچ ، وگب وشیقب ! هتومع نز مدرکیم رکف نم -

: متفگ و متخادنا یهاگن نابایخ هب
. وگب منم هب هگیم یچ یدیمهف هگا ، یدینش وشغیج هک وت -

: متفگ مدرک همزمز مدوخ اب لبق زا رت مارآو مدرک مخ ار مرس
! هرتکیدزن ، مش هدایپ اجنیمه هگا -

: تفگ و دیدنخ
ور یسکات ی هیارک ینوت یم لا حره هب ! تمربیم نم اجک وگب بوخ -

. هگید تسه یسکات دح رد   ممنیشام یانشپا ، ینک باسح نم اب
داهرف وا اما ، دوب شتبحص روجان ی هلصو   طیارش نیا رد یخوش  

سفن و مدرک شهاگن . دوب درسنوخ مه طیارش نیرتدب رد هک یسک دوب
: مدیشک یقیمع

! مگیم تهب ورب -
یاه هیرگ لوغشم مرکف ، مدوب هریخ نوریب هب تکاس ، ریسم زا یمین

 ، تشادن غامد و لد دایز راگنا رور نا هک مه داهرف  ، دوب هنامس ردام
: مدمآ فرح هب هرخ بال . دوب هتشگ رب شیدج الک هب هرابود

! وگب وتیروف راک یتشاد راکیچ نم اب وت -
: تفگ تشاد حبص زا هک یدج تلا ح نامهاب یلو لا یخ یب

! نراد ناخ نارهم بانج االن ور یروف راک -
قرب هرابود شیاه مشچ ، دنامن رود ممشچ زا هک دز یوحم دنخزوپ

لا حشوخ نارهم سامت زا ممهفب متسناوت یمن . دنتشاد یکانسرت بیجع
... تحاران ای تسا

. منک هاگن ار نوریب هرابود   مداد حیجرت
ار مدوخ تیعمج نآ ندیداب هک ، دش هنامس ردام ی هناخ ی هچوک دراو

.  متخاب
: تفگ و درک مهاگن ینارگن اب داهرف



؟ ور هچوک ینئمطم -
. متشادن نانیمطا ، مدیدیم میور هب ور هک یزیچ هب اما   مدوب نئمطم
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نایم نوخ زا رپ یتروص اب نارهم ، دوب ور هبور ی هنحص لفق مهاگن

یرتهب زور و لا ح هنامس ردارب مه فرط نا ، دوب هداتسیا تیعمج
. تشادن

، دندوب هدمآ اشامت یارب هک یمدرم لوا فص هب تمحز هب ار مدوخ
یورین رسفا اه فرح هب هنیس هب تسد   نم رانک داهرف . مدوب هدناسر

، مدوب هتسناوتن ، دش مامت رسفا یاه فرح هرخ بال . دادیم شوگ یماظتنا
هک مدش هجوتم عمجرس اما ، مراپسب شیاه فرح هب ار منهذ لماک

مز ال . تسا هدش ناشیاوعد یگداوناخ یا هلئسم رس شنز ردارب و نارهم
هطبار دروم رد یسک ، مسرپب اوعد نیا عوضوم دروم رد یسک زا دوبن

اب و مارآ داهرف . دوب هداد ربخ هنامس ی هداوناخ هب نارهم یناهنپ ی
مین دعب و دز نم تروص یور یخرچ شیهاگن ، دما متمس هب هنینامط
رورم شنهذ رد ار شفرح ، دیسر یم رظنب . تخادنا نارهم هب یهاگن

.  دیسر سن ال وبمآ هرخ بال ، درکیم رکف یرگید زیچ هب مهدیاش ، دنکیم
. تشاد زاین کشزپ دییات هب هتبلا ، دوب هتسکش هنامس ردارب رس ارهاظ
میرب دیاب فاصوا نیااب ! هرصقم هگیم هک مشدوخ ، ندرک تیاکش شزا -

. یرتن کال
هار شرس تشپ ، تفر نارهم تمس هب نم زا رتولج فرح نیا نتفگ اب

نایرگ یاه مشچ اب مه   هنامس رهاوخ . دوب هدش کیرات یمک اوه ، مداتفا
هاگن نارهم هب مخا اب داهرف . میدیسر رتدوز ام . تفریم نارهم تمس هب

: تفگ و درک
شلح   روج هی نیلیماف مهاب امش ، سیلپ هب ندزیم گنز دیابن -

! نیدرکیم
: متفگ و متخادنا دندشیم هدنکارپ هک تیعمج هب مشچ هرابود نم



. منکب ار راک نیا مقمحا هگم ! تسین نم راک -
وا هب هجوت یب یلو نم ، تشاد رظن ریز ار نامیاه فرح تقداب داهرف

: مداد همادا
هتساوخیم هدوب یکره ، منکیمن یتقامح نیچمه نم ینودیم متدوخ -

! هنک تتیذا
دنشاب هتشاد ینمشد نارهم اب ، دنتسناوتیم هک ار یناسک منهذ رد و

نایم شهاگن طخ ، دوب تکاس یلو نارهم . مدرک رورم منهذ رد ار
نیا هب شندمآ عنام شرهوش یاه تسد حاال هک هنامس نایرگ رهاوخ
تمس نیا هب ار شهاگن . دیخرچیم سن ال وبمآ راتسرپ و دوب هدش تمس

: تفگ یمارآ و هفخ یادص اب اما ، درواین
نز نوا اب نم هدیمهف یتقو هنامس هک هتفگ نوشهب نادجو یب نوا -

! هدش هلماح نم ندنودرگرب رطلخب ، مراد هطبار
هک متسنادیم ینم اهنت ار نیا ، مدرک سح مبلق ی هشوگ رد یدرد

یلو ، دوب هدناوخن ار هچرتفد نم زج سکچیه . مدوب هدناوخ ار هچرتفد
مفیک دنب ار متسد . درک مزادنارب هنارکفتم داهرف . دوب نم رظن نیا

درک یا هفرس کت داهرف . دوب هدیچیپ زیچ همه ، متفین اجنامه ات  ، مدرک
: تفگ و

هب ؟ هدوب یک هتفگ نوشهب ورانیا هک یسک یلو منکیم تلا خد دیشخبب -
لیمیا ؟ هدز ورافرح نیا ینفلت ؟ هدوب درم هدوب نز ! شندید لا حره

؟ هداتسرف
ینازرل یادص اب . دمآ یم نامتمس هب زابرس ، دروا باال ار شتسد نارهم

: تفگ
پیات هک هقرو اتدنچ هیاب هنوخ یوت نتخادنا ور تکاپ هی مودکچیه - 

! ندش
تمس هب ار نارهم . دوب هدیسر ام هب رگید زابرس ، مدیشک یقیمع سفن

  اب و مورب لا وحا و لا ح نیا رد مدید یمن یلیلد . درک تیاده نیشام
اب شردارب ، دوب هتخیر مه هب عاضوا . منزب فرح هنامس ی هداوناخ

ناشیارب درد نیا . دوب هدرک هلمح نارهم هب شردام یراز و هیرگ ندید
. میتفر شنیشام تمس هب داهرف اب . دوب تخس

یاضف . تفریم یتمس هب سکره ، مدوب هدماین یرتن کال هب لا ح هبات



سامت ناملیکو اب ای   ومع اب ، دوبن نارهم رارصا رگا ، تشاد یکیچوک
. دیایب دوجو   هب یرگید ییاوسر تشادن تسود نارهم اما . متفرگیم

. مک مک اما ، دوب تخس شیارب شرواب یمک ، تسین نم راک متفگ یتقو
چیه هب و . دوب هدرک تیاکش نارهم زا هنامس ردارب . دوب هدرک رواب
هب ، دز ار شروز مامت داهرف ، دوبن تیاضر هب رضاح یسک ناونع

دازآ کبس ی هقیثو کیاب ار نارهم تحار میتسناوتیم . دز گنز شلیکو
تیاضر نودب دهاوخیمن تفگیم . درکیم یزابجل شدوخ اما ، مینک

و . متسشن یرتن کال نوریب یلدنص یور دیایب . نوریب هنامس ی هداوناخ
رس دوب هتفرگ شا   هرهچ ، دمآ نوریب داهرف هک مدادیم . ناکت ار میاپ
هک نم هب .  دوب یتخس راک هنامس ی هداوناخ و نارهم اب ندز هلک و

: تفگ و دز یدنخبل دیسر
! میرب وشاپ -

: متفگ و مدز هرگ مه هب ار میاهوربا
؟ روطچ -

: دش رت گنررپ شدنخبل
، ننزیم فرح مهاب نراد وت نوا حاال ، دنداد تیاضر شرتخد رطاخب -

! هرتهب یشابن اجنیا ال عف مگب تهب تفگ نارهم
: درک هاگن دوب نامتخاس هب ممشچ هک ینم هب ودرک ثکم

هی ، یتشاد ربخ رتخد نوا و نارهم ی هطبار زا وت ننکیم کف انوا -
هرتخد نوا و نارهم و وت هک هدوب سکع یلک تکاپ نوا وت ییاروج

. نیمهاب
: تفگ و تفرگ ار میولج داهرف هک ، متشگرب نامتخاس تمس هب یبصع

دیاب . نتسین رصقم انوا . تسین شتقو االن مگیم ! یریم اجک مناخ ووا -
. میدرم یگنشگ زا میرب ایب ، هدرک وراکنیا یک دید

رتشیب حاال مرکف . متشگرب شتمس هب و متخادنا وا هب یا هدنمرش هاگن
هنامس رتفد دوب سکره ؟ دوب یدوخ مه نمشد نیا . دوب هدش لوغشم
کانسرت هجو . دوب شتسد مه یدعب تاحفص اال متحا و ، دوب هدناوخ ار

. دوبن شراک رد یتین نسح هک دوب نیا ارجام
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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خر مین ، دش نشور مه نم نهذ هزات راگنا ، داتفا هار هک داهرف نیشام

: متفگ یا هنابدوم دنخبل اب و مدرک اشامت ار داهرف یدج
! یداتفا تمحز هب ، زورما رطاخب نونمم -

: تفگ و دیدنخ
و مداتفا یتمحز نیچمه وت زورما هک مشاب یچ رازگ رکش دیاب -

. منک مدوخ نویدم وشزورف نمهب رسپ متسنوت
ام داتفا مدای ، مدش هریخ ور هبور هب و متفرگ شخرمین زا ار مهاگن

داهرف . تسا شخب تذل شیارب اه شزورف فعض ره و . مینمشد مه اب
: تفگ هدنخ نامه اب

مارب بشما یزیچ هی طقف . دش هتفریذپ ترکشت هشاب ! نکن رهق حاال -
! دش نشور

، مدرکیم هاگن نوریب هب نانچمه تیعقاو رد یلو " یچ " متفگ منهذ رد
: تفگ و دش ییانشآ ان نابایخ دراو داهرف

باسح شاراک هک یمدآ هی ! هتفرن ناخ نمهب هب ال صا ، شزورف نارهم -
ندروخیمن اشزورف هب ال صا هک شنز ی هداوناخ زا نوا ! هرادن باتک

.. تکرش یشنم اب شیناهنپ ی هطبار زا منوا
زا نوریب یاه مدآ هب نتخادرپ لوغشم ار مدوخ و تکاس نانچمه

: داد همادا داهرف . مداد ناشن نیشام
. تسین یزاب یوت کال دایز لا متحا هب ای هیبوخ رگیزاب ای منک کف -

مشچ و نادنخ شا هرهچ ، دوب نم هب شهاگن ، متشگرب شتمس هب
: دندوب بیرغ هشیمه لثم شیاه

شدوخ دنچره ! هروخیم طخ هایس تسیل زا نارهم مک مک مرظنب ایور -
. هدرک هایس وشیگدنز هداد نوشن هدز هک یدنگ اب
: تفگ هدنخ اب   هک مداد همادا هناجوجل ار متوکس

طقف . یونشب یمهم یازیچ هرارق ، مراد جایتحا تبشما توکس هب -
! هنکیمن اینز دوخ نیا زا نمهب ؟ هنک بارخ ور وت هتساوخ یک منودیمن

نم ندرک بارخ یارب نمهب ومع ، دوبن یقطنم ، متسنادیم مه مدوخ



و درک هراپ ار مراکفا ی هتشر داهرف نفلت . دنک بارخ روطنیا ار نارهم
. دوبرتانشآ یلبق زا نابایخ نیا ، متخود مشچ هرجنپ هب هرابود نم

: تفگ طخ تشپ درف هب تینابصع اب داهرف
و درک عطق ار نفلت ! نکادیپ شارب اج هی بوخ یسرپیم نم زا -

: تفگ
هدنتسرف ، نداتسرف میرم لگ دبس نوتساو اقا هگیم ! هقمحا ردقچ -

حبص زا ! نم باصعا هب ننزب دنگ ندلب طقف . منک شراکیچ ! هرادن
... بشات

. دوب هداتسرف میرم لگ شیارب سانشان کی ، مدینشن ار شفرح ی همادا
: متفگ هلجع اب

! نتسرفب ودبس نوا سکع یگب هشیم -
: تفگ بحعتم

؟ یچ -
: متفرگ شتمس هب و متشادرب ار شیشوگ

! همهم یلیخ داهرف ! هتسرفب ور لگ دبس سکع وگب نزب گنز شهب -
و تفرگ متسد زا ار یشوگ ، دز یرانک هب بجعت اب ار نیشام داهرف

: تفگ
! هدش یچ ! مگیم االن هشاب -

: متفگ و مداد ناکت رس
. مش نئمطم ات منیبب و لگ دبس سکع لوا دیاب ، منودیمن تسرد -

ĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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ار نفلت داهرف . دناتسرف داهرف یشوگ هب ار سکع هظحل دنچ زا دعب
: تفگ و تفرگ میولج

؟ هشدوخ نیبب ! سکع نیا ایب -
. تفرگ درد مبلق ، لگدبس نامه ، دنام ریوصت رد لگ دبس تام مهاگن



دبس نیا ونایپ زا دعب . مشکب سفن مدرک یعس و متسب ار میاه مشچ
ار مرس ، مدرک توکس . تخیر یم مهب روطنیا ارم هک دوب یزیچ نیمود

بلر یز . درکیم یسررب ار ریوصت بجعتم داهرف . مداد هیکت یلدنص هب
: مدرک همزمز

. هشدوخ -
: تفگ و تخود ما هتفرگ بت ی هرهچ هب ار شهاگن بجعتم

؟ یدید ال بق ولگ دبس نیا -
زا راگنا میادص . متشاذگ میناشیپ یور ار متسدو مداد ناکت ار مرس

: دیسر یم مدوخ شوگ هب قیمع یا هرد قامعا
راب نیموس . مردام و ردپ گرم زا لبق راب ره لوا رابود ! هراب نیمراهچ -

. هدموا وت یارب من اال ! هنامس گرم زا دعب تقو دنچ
نوریب مفیک زا ار میشوگ و   مدرک هتسب و زاب درد اب ار میاه مشچ

متفر سانشان هرامش لیافورپ هب . مدرکیم سح ار متروص یغاد ، مدروآ
سکع هب تقد اب و تفرگ ار یشوگ . متفرگ داهرف تمس هب ار نا و

. دش هریخ مخا اب و هتشاذگ شا هناچ رانک ار شتسد . دش هریخ دبس
. یداد مایپ مهب وت مدرک کف شلوا ! ینوخب مشامایپ ینوتیم -

شا هرهچ یور ینیگنس مخا ، دوب هریخ اه مایپ هب تقد اب داهرف
اما ، هقیقد دنچ متسنادیمن . دندوب هدش دنک راگنا قیاقد . دوب هتسب شقن

و دمآ نوریب هحفص زا دعب و . دوب هریخ لگ دبسو اه مایپ هب ین ال وط
. داد متسد هب ار نفلت

: تفگ و دش هریخ ولج هب هنارکفتم
؟ ندروا تدوخ یارب ملوا رابود -

. منامام یارب ! هن -
داهرف ، دوب بیجع ملا ح . داتفا هار هب و درک نشور توکسرد ار نیشام

هظحل دنچ . دوب مه رد شتروص . دوب هتفر ورف قیمع یرکف هب راگنا
: دش شخپ نیشام رد نیمسای یادص و دروخ گنز شنفلت دعب

. هتاهاب ایور سالم! -
: تفگ هتفرگ تلا ح نامه اب

هونشیم وتادص ، هرآ -
تلا ح نامهاب نیمسای . دنک تیاعر ار یدودح دیاب نیمسای ینعی نیا و



: تفگ بیرغ یمیمص
! انیرخب ماش همنسرگ نم ؟ هنوخ نیایمن بوخ -

: تفگ نحل نامه اب نیمسای ، تفگ یا هلصوح یب ی هشابداهرف
هتریسم وت هگا ، مگیم ور ازتیپ مودک هک ینودیم ، ریگب مارب ازتیپ -

! رخب
تسود نیمسای هک ییازتیپ عون یتح ، دوبرکفتم و یدج داهرف هب مهاگن

. تسنادیم مه ار شا هق عال دروم ناروتسر و تشاد
. منک عطق ، دش مومت تاشرافس هگا -

: تفگ هدنخاب نیمسای
الق! خادب ، اباب هشاب -

. مداد ناشن نوریب هب هریخ ار مدوخ هرابود نم و . درک عطق ار نفلت
... لگ همه نیا ؟ میرم ارچ حاال -

یتقو دنچ هک درک روطخ یسدح منهذ هب نم و تفگ داهرف ار نیا
: متفگ و مداد ور هبور هب ار مهاگن . مدوب ریگرد نآ اب دوب

.. ای تشاد تسود میرم لگ هیاس نوچ میرم دیاش -
. یگب اج هی وتاسدح ی همه هشیم ؟ یچ ای -

: متفگ و مدرب ورف مگنر یلسع یاهوم الی ار متسد
رطاخب هگیم مومع ، هتشاد میرم مسا هب دزمان هی مردام زا لبق ماباب -

. وشچب هنک طقس هک ومیرم درک روبجم هیاس و ، درک لو ونوا هیاس
مشچ قرب ، دروا نییاپ ار شدازآ تسد دش جراخ تیدج زا شا هرهچ

نحل نامه اب ، هدیمهف یا هداعلا قراخ زیچ دادیم ناشن شیاه
: تفگ یگشیمه درسنوخ

نم یارب ارچ ؟ هیچ نم هب شطبر یلو ! هشیم باذج هراد هزات یزاب -
؟ هداتسرف لگ

: مدیشک یا هزایمخ ، متسب ار میاه مشچ
. هداتسرف مهوت ساو ونیا یطبترم نم هب نوچ دیاش . منودیمن منم -

: تفگ تنطیشاب دروآ دوخ هب ارم داهرف دنلب ی هدنخ کت
هدیچیپ یاه یزاب زا ، دایم مشوخ ننک یزاب ندلب بوخ هک ییاسک زا -

. میرخب ور یگشیمه یازتیپ سای ساو میرب ! روطنیمه مه
شمحر یب یاه هاگن . متشگ نیمسای هب وا طبر لا بند منهذ رد نم و



... نیمسای هب شبیجع تبحم و دوب نم مهس
. مسرپب متشاد دصق نم و ، دوب طلغ یزیچ اجنیا

تفگیم نوا . دزیم شادص یروجنیا ماباب طقف ؟ سای یگیم شهب ارچ -
! سای هگب شهب هرادن قح سکچیه نوا زا ریغ
: تفگ یدنمورین دنخبل اب وداد ناکت ار شرس

. منودیم -
دیدرت اب ! دوب ؟ دوبن نتسبلد درم داهرف ، مدرک شهاگن هنارگشسرپ

: مدیسرپ
یلو ! درس و بیجع قرب هی هقیمع ترفن هی نم هب تهاگن هت -

منوا . تسا هیاس رتخد منوا بوخ ؟ ارچ . تسین یروجنیا تارب نیمسای
. هشزورف هی

شهاگن اما ، دوبن ما هریخ ، رتدرس شهاگن ودش رت گنررپ شدنخبل
: تشاد یبیجع یامرس

؟ متسین رفنتم سای زا ارچ همهم تارب طقف ، لا وس همه نیا طسو -
. مدرک شهاگن قترس یاه هچب لثم و مداد ناکت ار مرس

سای ! هسانشیمن باتک و باسح نتشاد تسود . مراد شسود نوچ -
وت ، سین هیاس هیبش اما . تسرد تسا هیاس رتخد ! تسرد هشزورف

. یتسین وت سداس نوا ! یتسه
یاه فرح ، درکیم هدنز میارب ار یتارطاخ اه فرح نیا منهذ یاج کی

هچره نم . دزادنایب مدوخ ندرگ ار نم نتساوخن تساوخیم هک یدرم
ضوع تفرگیم ملد تقوره هک یباعل و گنر نیمهاب ، مدوب مدوخ مدوب
لثم هک نم زا تفگیم هشیمه هک یسک ، مدوب هیاس هیبش نم . مدرکیم

یهاگ هکنیا زا ، مدادیم اروا یوب هکنیا زا . تسا رفنتم متسه شدوخ
. مدزیم یاج مناتشگنا الی ار شراگیس یکدزد

هرابود ار یا هرفح راگنا ، دوبن نیمسای زا فیرعت داهرف یاه فرح
. مداد شتروق اما مدرک ضغب . دنکیم

. درک فقوت ناروتسر کی نامتخاس یولج
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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: تفگ تفر
؟ هن هگم تشاد درد شافرح ؟ هن یداتفا نارهم یافرح دای -

مدرکیم یعس نم و ، دزیم دنت یمک مبلق ، تشگرب شتمس هب ار مرس
بل تمس هب میاه مشچ زا شهاگن . دنهدن ول ار مضغب میاه مشچ
ملیف کی رد یا هفرح یوجزاب کی هیبش ، دوب دما و تفر رد میاه
شلبق هقیقد دنچ یاه فرح هکنیا . دنک لیلحت ارم تساوخیم ییانج
هیبش افداصت ای ، دوب نارهم یاه فرح یروآ دای یارب یزاب کی اهنت
اهنت و دوب هتفگ نارهم هک ار ییاه فرح هکنیا و ،   دندوب هدش   مه

هک دندوب ییاه لا وس همه ، تسنادیموا روطچ مدوب هدینش نم
: تفگ هنارگ سسجت هاگن نامهاب . دندوب هتفرگ لکش منهذرد

. دوب یروآدای طقف اه فرح نوا ی همه ، مرادن تسود وسای نم -
: داد همادا وا و . مدرک توکس اما میوگب یزیچ هک مدرک زاب ار مناهد

مشقشاع وت هگا یتح هک ییاه هظحل نوا درد متساوخیم طقف -
هک مدید بشما نوچ . ینک سح ور هدش دراو ترورغ هب یدوبن
متساوخ ، یدرک رکشت منم زا و یدرکیم تالش شیدازآ یارب یتشاد

. هنکب هنوتیم ییاراک هچ و ، هیک نوا دایب تدای
: متفگ دنک ناهنپ ار شساسحا ، تشاد یعس هک ییادص اب

یاهفرح هب نم باوج یلو ؟ هدز تهب یک وراه فرح نیا منودیمن -
ور امدآ مدیم حیجرت نم ، یروآ دای دروم رد یلو ، دوبن توکس نارهم

. مشخبب
: تفگ دنخبل اب .. درس وا هاگن و دوب حیرص و میقتسم مهاگن

سای و نم ! سای و نم ی هطبار حاال ! هدنشخب مناخ بوخ یلیخ -
رتخد وت زا منم تینابصع لیلد .  یتسود هی طقف میراد یقیمع یتسود

دود ، مدینش وشرطع یوب طقف نم ، یشدوخ وت . تسین ندوب هیاس
همهاب قباطم وت اما . مدنوخ وشاه همان و شاه سکع . مدید وشراگیس

. مراد شزا هک یتسه یریوصت ی
مهرب ار نهذ شمارا   ییاه نامه زا ؛ ین ال وط توکس کی میدرک توکس

. دوب هدز یکانسرت یاه فرح داهرف راگنا ، دزیم
: متفگ و مداد تروق ار مناهد با ، مدیشک ملا ش هب ار متسد -

! هشکیم ورام سای االن ، میریگب ازتیپ میرب -



مدرکیم رکف مدوخ و هیاس ریوصت هب مادم نم و داد ناکت ار شرس
. مدوب هتفرگ هک یمیمصت و

*********************
راصح ار اه نیمز رود درکیم راک مشچات  ، متخادنا فارطا   هب یهاگن
مهزا یادج   لکش هب اهراصح زا یتمسق ، متفر رتولج . دندوب هدیشک
گرزب لفق کیاب تمسق نیا یور یگرزب ریجنز . دندوب رد کی دننام

ار دوخ یاج رت فرط نا رتم دنچرد یزلف یاهراصح . دوب هدش مکحم
سکناک کی هیبش یکقاتا هلصاف نیا زا . دندادیم راد راخ میس هب

لا ح نیااب دندینش یمن ار میادص اعطق . دوب رود ، مدید یم ار ینابهگن
: مدز دایرف ؛ تشادن یررض شندرک ناحتما

؟ تسه یسک ؟ تسه یسک -
دوب فارطا نا راک همین نامتخاس دنچ ، متخادنا رب و رود هب یهاگن
یور یتسد هف کال . دش یمن هدید یرگراک ، دوب لیطعت زورما نوچ هک
هک . متفر نیشام تمس هب دیماان . مدز دایرف هرابود ، مدیشک میناشیپ
دق یدرم . متشگرب . مونشیم رس تشپ   زا ار یسک یادص مدرک سح

زور . متفر رتولج ، دما یم رد تمس هب کقاتا تمس زا رود زا یهاتوک
هرخ بال . مدنام رظتنم و . مدرک متروص ناب هیاس ار متسد دوب یمرگ
تروص یور هب مخا اما ، تشاد یلومعم یا هفایق ، دوب لا سنایم . دیسر

اب ، دوبن لا حشوخ ما هدناشک ار وا هار همه نیا هکنیا زا راگنا . تشاد
: تفگ یکاش نحل

؟ نیراد راک یک اب -
: متفگ و مدرک هراشا ریجنز هب و مدرک یم سال

! وت مایب ماوخیم ، دینکاو ونیا هشیم -
: تفگ یبیرغ ی هجهل اب ، دش رتشیب شمخا

! ورب هن هگا نزب وتفرح یراد راک هگا ، مرادن هزاجا -
: متفگ یدج ، مدروخ اج شا یبدا یب زا

. نکزاب وریجنز مگیم ، متسین هک راکیب مراد راک نم اقا -
و ، دروا رد شبیج زا یراگیس و ، تخادنا نیشام و نم هب یهاگن

: تفگ
لا بند هگا ! هشیم دب مداد هار ویسک همهفب نیمز بحاص ، ورب موناخ -



. هشاب هدنشورف هکیسک شیپ ورب ، ینیمز
: متفگ و مدروا رد یذغاک مفیک زا و مدز یدنخزوپ

! هیک نیمز بحاص ، وگب بوخ -
: تفگ هلصوح یب

نوا مگیم یراد نیمز بحاص راکیچ ! ناج موناخ یشیریسوت ردقچ -
. سین هدنشورف

: داد همادا و تفگ یدنلب تنعل ، مدرک شهاگن تیدج اب و قیقد
مدیم دموا یسک ، هدب وترامش یاوخیم ، هتکرش هی لا م اجنیا اباب -

مگب وشبحاص مسا منوتیمن نم ! نوشهب
: متفگ و مداد ناکترس

! ورد نک شزاب -
: متفگ یدج نحل اب هک ، ددرگرب تساوخ هجوت یب

نوا لا بند نم ! هدوب موناخ هی ساو نتفگ نم هب ؟ هتکرش لا م -
. مموناخ

: تفگ و تخادنا باال ییوربا و تشگرب بجعتم
. شنتخورف االن هدوب موناخ هی ساو ال بق -

: متفگ رارصا تلا ح اب
یا هرامش هگا ، مراد یبجاوراک موناخ نوا اب نم اقآ منکیم شهاوخ -

. هدب مهب شزا سردا هی ای .  نزب گنز شهب ورب یراد شزا
: تفگ وداتسرف نوریب ار راگیس دود ودرک زادنارب  ارم مشچ اب

. دایمن تراک هب هگید یلو مراد وشرامش و سردا -
: متفگ و مدرک شهاگن بجعتم

؟ روطچ -
! هدرم -

: متفگ و درک رپ ار متروص مخا
؟ هدرم ایور -

: تفگ مخا اب
ادخ هدنب ! هگید یحاتف موناخ نومه ! دوب یچ منودیمن شمسا ؟ ایور -

. تکرش هب هتخورف ونیمز نیا مه شثراو . هدرم هلا س دنچ
.. یحاتف هیاس . درک ندیپت هب عورش هرابود و ، داتسیا مبلق
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نینط و درم ی هریخ هاگن . دوب هداتسیا مهبم ی هتشذگ نایم مبلق  
. دربیم رود یا هتشذگ هب ارم ، دزیم ادص ار ردام مسا هک   شیادص

. مدرک وجتسج یشوگ رد ار مردام سکع نانیمطا یارب . متشاد هروشلد
هبور و مدرک ادیپ ار شسکع هرخ بال ، دیشک یا هف کال فوپ هرابود درم

: متفگ و متفرگ درم
! یحاتف هیاس ؟ هنوشیا یحاتف موناخ -

:   تسا هتفای یزیچ هک دوب یسک هیبش شا هرهچ ، دش قیقد
! هتفر مدای وشمسا روطچ ها ، دوب نیمه مشمسا ! هیحاتف موناخ هرآ -

. منومگ دوب شرتخد مسا مه ایور یلو
. درک وج و تسج ار یزیچ نم متروص رد و دمآ باال سکع زا شهاگن

: دنزیم فرح شدوخ اب ییوگ و دش سکع هب هریخ تقد اب سپسو
یتسنودیم یدوب شرتخد هگا هن ؟ یشرتخد هنکن ؟ یهیبش شهب یلیخ -

؟ یشدشمگ رهاوخ ! هدرم
نیمز ا دوجو زا نیمسای و نم دوب نکمم روطچ . دوب شدوخ سپ

. میشاب ربخ یب لا س همه نیا ردام
ینحلا ب  ، دروا رد یدیلک هتسد و درک ورف شیبیجرد ار شتسد درم

: تفگ فساتم
منیمز دیدج بحاص ! مدا هشیم هلصوح مک ، همرگ اوه ، دیشخبب -

هسرتیم مدا ، هدروا مزاول یرس هی هنک یزاس جرب وراجنیا داوخیم هتفگ
. هنکاوورد

: متفگ دادیم همادا ریجنز ندرک زاب هب هک روطنامه
؟ یدید ونیمز دیدج بحاص هگم -

میراب دنچ هی . هدموا نوشلیکو یراب هسود ! هتکرش هک متفگ ، هن -
... ندرک رتم ونیمز ندموا انیا و سانشراک

: متفگ و مداد ناکت رس
. تشادن یزیچ یلیکو ؟ یچ یحاتف موناخ -

: تفگ و درک زاب ار رد هرخ بال
تقو ره .  تشادن جایتحا لیکو هب ، دوب نز ریش دقنا شدوخ هللا شام -



یتفگن . درویم مارب شیجراخ یاراگیس نوا زا هتسب هی   دمویم
؟ یشراکیچ

: متفگ و متشاذگ نیمز لخاد هب یمدق
؟ نییاجنیا هشیمه -
: تفگ و درک مخا

! هبوخ مقوقح رکشورادخ . دنناتسرهش مچب و نز -
: متفگ و متخادنا نیمز یگرزب هب یهاگن

! یدنومن قوقح گنل همولعم هک یروجنیا ؟ هن هدرم هزات یحاتف -
یاه هیضرف ، دزیم سفن سفن هک روطنامه و  داتفا هار نم زا رتولج

: درک لماک ار نم
هب هشیمه ! رکشورادخ هن قوقح یلو ! هلا س نیدنچ ، هتقو یلیخ هن -

. هشیم زیراو شثراو فرط زا عقوم
؟ نیرادن مه ور شثراو ی هرامش -

: دیخرچ یمک متمس هب اپ یور و تشگرب
لیکو نیا هک ، تشاد رتخد ات ود موناخ . نجراخ هک انوا ! اباب هن -

. اباب دوب یباسح مدآ یحاتف مناخ . نجراخ نوشتفج فگیم هتکرش
: متفگ و مدرک توکس

. مریم هگید نم ! تکمک زا نونمم -
: تفگ و درک مهاگن کشاب روطنامه

. مدرک تدیماان هک دیشخبب ، مناخ ، هشاب -
: متفگ و مداد ناکت تسد

! نونمم هن -
: متفگ و متشگرب دعب و متفر ولج مدق دنچ

یحاتف موناخ هک حاال .  مدموا  نم یگن هتکرش نیا لیکو هب هشیم -
! هشب هجوتم یسک مرادن سود هگید سین

: تفگ و تخادنا باال ییوربا
تحار . تلا یخ ورب ، مرادن یراک نم هن -

ار ریجنز هرابود ، ما هدش نیشام راوس نم دش نئمطم هکنیا زا دعب  
نم لا م اعقاو ، نیمز نآ سپ . مدرک مکحم ار   مدنبرمک نم . درک مکحم
یسک و دنتفگ یم هیاس ینک بارخ هناخ زا همه ، دوب بلا ج میارب ، دوب



شیردپ تورث زا شمهس مردام متسنادیم . دزیمن فرح شیاه ییاراد زا
. دشن هدز یفرح تقو چیه نیمز یلو . دوب هتخورف اه لا س نامه ار

ناهام ، دروخ گنز منفلت . میدوب هیقب زا رت بقع نیمسای و نم راگنا
لا ح الف خرب ، دوب لا حرس شیادص . متشادرب ار نفلت هلصوح یب !  دوب

: نم
. ایتشاک ورام بوخ ؟ یبوخ ! ایور سالم -

ینک اب دنزیم فرح هچ زا ، دیایب مدای ات مدرشف یناشیپ هب ار متسد
: متفگ للعت

؟ روطچ ! نونمم سالم -
: دمآ یم زیم یور یزیچ قت قت یادص راگنا

ماو نوا دروم رد هک نم تسود ندید میرب زورما دوبن رارق هگم هع -
. مینزب فرح شاهاب

دب اما مدوب هتفگ هک دوب یغورد هجیتن ماو  نآ ، مدیشک یقیمع سفن
: مدرکیم یزاب مه نم یمک دیاب دیاش ، دیسر یمن رظنب مه

امنوتیم هگید تعاسود نم  ؟ هدش رید یلیخ االن ، ناهآ -
: دوب هنادنمتیاضر شنحل

. تلا بند مایب رصع نومه یاوخیم ، هراد تقو رصع منوا اقافتا ، هن -
! مقفاوم هک نم ، هیبوخ رکف -

هبور یرگید روج دیاب .  مدرک تکرح هناخ تمس هب و مدرک یظفاحادخ
هناخ هب . منک هزرابم مناد یمن هک یسک اب متسناوتیمن ، مدشیم ور

. دوب ندناوخ سرد لوغشم شقاتا رد لومعم قبط نیمسای ، مدیسر
یزاب نم ، دنک یزاب نم اب یسک دوب رارق رگا . مدوب هتفرگ ار ممیمصت
لنش یکشرز یوتنام ، متفر مقاتا هب . مدادیم حیجرت ار ور رد ور

ماو یارب . متشادن زاین یدایز زیچ هب . مدروا نوریب دمک زا ار مدننام
بل .رژ متشاذگ مفیک رد ار رظن دروم دنس نم و دوب مز ال دنس نتفرگ

تسود ، مشاب هدنزاب متشادن تسود نم . مدز میاه بل یور یا هریت
تعاس کی . مشاب مدوخ دوب رتهب سپ ، موش یوزنم هیاس لثم متشادن

یکشم یزود نزوس فیک . مدرک هاگن هنیا رد ار مدوخ ، مدوب هدامآ دعب
. مدز نوریب هناخ زا منفلت گنز اب . مدرشف تسد رد ار مگنر
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مه هب ار میاه مخا ، ناهام ی هریخ هاگن متسب ار نیشام رد هکنیمه
: تفگ شا یگشیمه خوش نحل اب . دز هرگ

؟ یدش لگشوخ -
: متفگ درس و مداد ور هبور هب ار مهاگن

. نونمم -
هتفگ ان ینعی . دنکرپ ار نامنیب توکس دصقم ات هک ، میتشادن یفرح
ناشن لوغشم ار نامدوخ میدادیم حیجرت مادک ره یلو ، دوب رایسب اه

یاشامت قرغ ار مدوخ مه نم و یگدننار قرغ ار شدوخ وا . میهد
یگشیمه تداع . دندشیم رود ممشچ یولج زا هک ییاه مدآ و نابایخ

ندرک هاگن اب ار مدوخ ، متسشن یم نیشام رد هک ییاه تقو . دوب ما
مامت اه مدآ زور کی هکنیا سح . منک مرگرس رهش تایئزج و اه مدآ هب

مامت انشآ یاه مدآ زا مفارطا راگنا حاال و . دناسرت یم ارم ، دنوشیم
اه تخرد هب ندش هریخ و اه ولبات ندناوخ یاج هب راب نیا . دوب هدش

نیا تاقافتا مرس رد تدم مامت ، رهش نشور و شوماخ یاه غارچ و
نمهب ومع هب هتشر نیا رس کی متسنادیم . دندروخیم لوو تقو دنچ
یاهزور نیرتگنشق طسو یکی راگنا . دوب تخس میارب شلوبق اما . دسریم
مدناخرچ بقع هب هک ار مرس دعب و ، دوب هداد فقوت روتسد ، میگدنز
یتاقافتا زا . دن تشادن دوجو ، گنشق یاه هظحل نآ زا مادکچیه رگید

. مدیسرتیم دیایب شیپ دوب رارق هک
متشاد ار نیا تصرف اهنت نم و . دندروآ یم موجه منهذ هب تارطاخ

االت یخ رد ردقنا . مریگن رارق ناشریت فده هک مشکب رانک ار مدوخ هک
. دش مشومارف ناهام روضح هک ، مدوب قرغ مدوخ

. میدیسر -
گرزب عمتجم کی یور هبور نیشام .  مدش متیعقوم هجوتم هزات راگنا

: متفگ جیگ . دوب هدش فقوتم
! نونمم -



: تفگ و ، دیدنخ شیدج هاگن
. میرب ایب ؟ هیچ نونمم -

! هشیش زا ییامن اب ، دنلب جرب کی یور هبور تسرد . میدش هدایپ
سییر اب دوب رارق . دوب مهد ی هقبط ، میورب دوب رارق ام هک یدحاو

کی . تخانشیم ار وا ناهام . مینک تاق مال کناب بعش نیرت مهم زا یکی
هب ندش راوس زا لبق دنچره ، دز ار رد گنز مارآ . یصوصخ رادید

ام و . درک زاب ار رد یلا سنایم نز . دوب هداد ربخ ار نامدورو ، روسناسآ
و نردم ال ماک ی هناخ کی ، ور شیپ ی هناخ . درک تیاده لخاد هب ار

یور مارآ . دروخیمن هداوناخ کی یگدنز کبس هب هک یا هناخ . دوب درس
نم . میدوب هدرک توکس . تسشن نم رانک هلصاف اب ناهام . متسشن هپاناک

ومع هب ار ما هبرض نیلوا دیاب اجک هکنیا هب مدوب هداد ار مزکرمت
شرکف منادیمن ناهام و یزاب زاغآ توس طقف هن هک هبرض . منزب  نمهب

هک یناوج درم ندید دعب و اپ یادص ندینش اب . دوب ریگرد اجک
بتارم هلسلس رگا . میدش دنلب ود ره ، دادیم ناشن هلا س ۳۳-۳۲ دودح
نیرت مهم زا یکی سیی ر یارب کناب رد دوجوم یاه لغش ندنارذگ

ناوج اعقاو درم نیا ، متفرگ یم رظن رد ار ندش اه شخب و اه هبعش
دنخبل . تشاد یتشرد گنر یلسع یاه مشچ و یلومعم ی هفایق . دوب

: تفگ دنخبل اب ناهام . مدرک سالم و مدز
.. تکرش یلصا رادماهس و مومع رتخد . شزورف ایور ، منکیم یفرعم -

. متفگ هک متسود نومه بایماک دمحَا منوشیا
: تفگ یزیمآ مارتحا نحلا ب  ، دز دنخبل

. نینیشنب نییامرفب . موناخ ایور . متقوشوخ -
یور دمحَا ، میتسشن  هپاناک یور ریخات یمک اب نم و رتدوز ناهام
زیم هب و تسشن تخاسیم هجرد ۹۰ هیواز هپاناک اب هک یرانک لبم

: درک هراشا
رطاخب طقف امش هک تفگ ناهام یتقو نم ! نینک لیم یزیچ نییامرفب -
اعقاو نیشکب تسد یبوخ یراذگ هیامرس نینچ زا نیاوخیم ماو دوس

. تسه منوتتساوخ زا ندیشک تسد زج ییاه هار مرظنب . مدش فساتم
: متفگ بل هب دنخبل

نوا اب ماو نازیم نوا نتفرگ طیارش ال صا ام تکرش یلو هتسرد -



. مزادنب بقع ال عف ومتساوخ منوتب منک کف ! هرادن ور دوس
تسرد شبیرغ و بیجع دنخبل ، مدناخرچ ناهام تمس هب ار مهاگن
سندش راک نیا هک نیا زا ناشیودره راگنا . دوب ور هبور درم هیبش

. دندوب نئمطم ، تسا
. نیتفرگ مک تسد سپ ورتکد یاقا رابتعا ، دوس نازیم مودک -

ی هشوپ ، تفر ام یور هب ور لبم تمس هب .و دش دنلب ، فرح نیااب
راب نیا ، تشگرب شیاجرس هب هرابود و تشادرب ار لبم یور گنر یبآ

: دوب ناهام شیاه فرح بطاخم
. ندوب هداد روتسد رتکد یاقآ هک یماو نومه منیا -

مدروآ نوریب ار اه ذغاک . متشادرب ار هشوپ و مدرب شیپ ار متسد نم
بجعتم . مدرک هعلا طم ار تخادرپ طیارش و دوس نازیم و ماو عون و
و طیارش و تنامض زا . مدرک  یسررب ار اهذغاک مامت رگید رابکی
تشرد میاه مشچ . دندوب یعقاو !  یتخادرپ ماو نازیم ات مز ال کرادم

عقاورد ماو نیا دوس . تشاد رابتعا نازیم نیا ناهام ینعی ، دوب هدش
مبجعتم هک دوب فطعنم یردق هب تخادرپ طیارش و . دوبن یدوس

: تخاسیم
؟ هشیم تخادرپ نیا -

نوریب یراگیس ، شراگیس تکاپ زا . درب شتک بیج رد تسد بایماک
: دیشک

، هبعش نیایب لیکو هارمه تکرشرهم و اضما اب امش ! هن هک اج نیا -
. دینکیم تفایرد ونوتماو هزور ود یکی مدیم لوق نم

: تفگ و تفرگ مفرط هب ار راگیس تکاپ
؟ نیشکیمن ، مدرکن فراعت دیشخبب -

: متفگ بجعتم نحل نامه اب و مداد ناکت فارطا هب ار مرس
. نونمم ، هن -
: تفگ ودیدنخ

، نیروذعم ، هتکاس یلیخ مزورما هک رتکد یاقآ روضح رطاخب هگا -
! هنکب ییایزیهرپان هی مشدوخ ییاتقو هی سین دب مرظنب

. تشگرب ، دوب تکاس هک یناهام تمس هب مهاگن شفرح اب  
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: تفگ دنخبلا ب ناهام
، مرایمن رد رس یزیچ یکناب و یراجت یاراک زا نم هخآ ، مگب یچ نم -

. منکب یزیهرپان نیچمه مرادن سود ال صا مگب دیاب راگیس دروم رد یلو
میارب ار یدایز یاهزیچ تاق مال نیا ، دوب هدش ریگرد تدش هب مرکف

هب ار شراگیس دمحا . مدرکیم لمع رت قیقد دیاب راگنا . دوب هدرک نشور
: تفگ و   دز کپ ام فلا خم تمس

. موناخ ایور دیگب نوتدیا زا مکی بوخ -
: دوشن هتساک مبجعتم نحل زا مدرک یعس و ، مدز دنخبل

رکشت نوتزا دیاب طقف نم االن   مگب یچ منودیمن اعقاو  ، نم ی هدیا -
شزورف تکرش و نم یارب یلیخ ناهام و امش فطل نیا ، منک

. منک شناربج منوتب مراودیما ! هدنمشزرا
: تفگ و دز دنخبل . تسب شقن شهاگنرد تیاضر

هب نیا هنوتیم امش لثم یشوهاب وابیز موناخ روطچ ، منکیم رکف مراد -
! هنک ناربج ومفطل الح طصا

تکاپ هرابود . مدرواین مدوخ یور هب یلو ، مدروخاج یمک شنحل زا
: تفگ و تفرگ ملباقم ار راگیس

هیقب هک   مشکب راگیس ییاج مرادن سود تقو چیه نم ! نیراد شرب -
یروجنیا ! هنک میهارمه دینک یضار مناهام و دینک میهارمه ، نشب تیذا

. دینک ناربج دینوتیم
زا نوچ .، مدوب ددرم نم و دوب بیجع شتساوخرد  ، دیدنخ فرح نیااب

. متسد چم و تخادنا یم هیاس دای ارم راگیس . مدوب رفنتم راگیس
دود راگیسودزیم فرح شدوخاب و . دوب هداتسیا هرجنپ تشپ رابکی

! هنکیم بوخ وملا ح اما ، مرفنتم راگیس زا ، تفگیم هک مدینش ، درکیم
: دشکب نوریب یراگیس و دنک یتسد شیپ ناهام دش ثعاب مریخات

روبجم ایور ! یگیمن مدوخ هب ارچ ، یشاب هتشاد وتآ نم زا یاوخیم -
! هنک ناحتما هرادن سود هک ویزیچ سین

نئمطم ، درک دمآ و تفر ناهام و دمحا یاقا نیا ی هرهچ نایم مهاگن
، دوب رارق نم و . دندوب نئمطم ، درادیمن رب راگیس شزورف ایور دندوب

: متفگ و متشادرب یراگیس . منزب مهرب اراه نانیمطا
. درک ناربج یروج هی ور فطل دیاب هرخ بال -



: تفگ یلا حشوخ اب و تفرگ ناهام و نم هبور ار شکدنف دمحا
مهو ینک هارمه تدوخ اب ورامش لثم ابیز مناخ هی ینوتب مه ! هنیا -

! هنم سناش زور منک کف زورما ! ور رتکد یاقآ
هب یکیدزن ، مدوب نئمطم ، مدرک نشور ار راگیس و متفرگ ار کدنف
ظفح ار میتسود عضوم دیاب سپ . دوب دهاوخ هدیافرپ میارب دمحا

. مدرکیم
ار شراگیس دنخبل اب مدوب هتفرگ شتمس هب یکدنف نتفرگ نودب ناهام

. درک مراگیس کیدزن
. دوب دنیاشوخ میارب ود نآ زیمآ نیسحت هاگن اما ، درکیم متیذا شدود

دهاوخ یگشیمه راگیس زا مرفنت مدش نئمطم ، مدز هک ار کپ نیلوا
. متخادنا یم تسوپ و تخوسیم راگیس نتخوس اب مناج راگنا . دنام

ناهام و دمحا نارگن هاگن اب  ، دش هارمه کپ نیلوااب مدیدش ی هفرس
، متفرگ دای مک مک یلو . دوب هشیمه زا رت تکاس بیجع زورما هک

. مهدب تروق هدماین ار میاه هفرس
: تفگ دمحا

هرارق روطچ منودیمن ناخ ناهام ، دش ناربج هک نم فطل بوخ -
! هشب ناربج شفطل

مشچ زا کشا و درکن هفرس کپ نیلوا اب اهنت هن ، دوبن نم لثم ناهام
اب . دشکیمراگیس ، تسا لا س رازه راگنا یتح هک ، داتفین هار هب شیاه

: تفگ یا هدنخ کت اب دمحا فرح
! هفطل نم یارب شدوخ ایور دوجو -

. دشیمن مامت هک متخادنا یتنعل راگیس هب یهاگن و مدز یجک دنخبل
: تفگ و تخادنا یهاگن ناهام و نم هب دمحا

. دایم نوتهب یلیخ ! هراد تهبا یامش یاتشگنا نویم راگیس اعقاو - 
هب میقتسم و دنت شهاگن و مدوب نم شبطاخم ، مدرک شهاگن درس

زورما اما مدادیم یرگید باوج ، مدوب یرگید طیارش رد . دوب نم
: متفگ و مدیدنخ

؟ نیشکیم شتهبا رطاخب وراگیس امش سپ -
: تفگ و دیدنخ دمحا

، تهبا یکی ! هشکب راگیس هکنیا هساو هراد یلیلد هی سکره -



: داد ناهام هب ار شهاگن  
.. سرت یکی و قشع یکی

: متفگ مارا
ییاهنت مدیاش -
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لبق هقیقد دنچ . مدوب هدروخ اج ، مراتفر ضقانت نیا زا مه مدوخ
هیبش یزیچ . مدرک شناحتما حاال و مدوب رفنتم راگیس زا هناعطاق

اب . مدوب هدرک مایق ایور لباقم نم . دوب هداتفا قافتا نم رد ، نایغط
نیا لا حره هب اما . تسین یبوخ عورش راگیس ، مدوب نئمطم هکنیا

. دوب هدش عورش ریسم
: تفگ بل ریز و مارآ ناهام

. یرادرب ، مدرکیمن کف -
: مدرک همزمز و مدز یدنخبل

مدرکیمن . رکف ممدوخ -
اه نز اب ندز فرح هک ییاه نامه زا ، دوب یتبحص شوخ درم دمحا
هرگ و ارجام رازه منهذ رد . مدوبن اه نز نآ زا نم اما ، دندلب بوخ ور

. دوب
یب راگنا هک . دش رود ترپ ماو عوضوم زا ردقنآ نامتبحص ی همادا

. تسا هدوب ماو عوضوم نیرت تیمها
یا هزایمخ . مدش لخاد و متخادنا دیلک یگتسخ اب ، مدیسر هناخ هب
نلا س دراو هکنیمه . متشاذگ ورهار یسابل اج یور ار مفیک و مدیشک

. دوب هتسشن لبم یور ، زمرق یاه مشچ اب نیمسای . مدروخ اج ، مدش
لبم رد ابیرقت و دوب هدرک عمج شمکش رد ار شیاهاپ . متفر رتولج

رانک زا ینسوک اهنت دروخن ناکت شیاج زا نم ندید اب . دوب هتفر ورف
یاج . مدرک یمارآ سالم .  تشاذگ شیوناز یور و تشادرب شتسد

تمس هب مرس دش ثعاب هک ، داد ار مباوج یا هنادرم یادص نیمسای



وربَا شندید اب . دوب هداتسیا هناخزپشآ قاط ریز داهرف . دخرچب هناخزپشآ
: دروخ هرگ مه رد میاه

؟ ینکیم راکیچ اجنیا وت ! سالم -
: دمآ ولج و تشاذگ زیم یور ار شتسد رد یرطب

؟ تشذگ شوخ تقشاع یومع رسپ اب ؟ هتندرک فیرعت یاج ! اباب یا -
هتسشن   لبم یور هدرک مرو یاه مشچ اب تکاس نانچمه هک نیمسای هب

: متفگ داهرف هب هجوت یب و مدرک هاگن ، دوب
؟ یدرک هیرگ ارچ ؟ هدش یچ -

: تفگ یا هتسهآ یادص اب و تفرگ شرس فرط ود ار شیاه تسد
. نیمه ، هنکیم درد مرس -

: متفگ داهرف هب ور و مدز یدنخ زوپ
؟ اجنیا یدموا ارچ یتفگن ؟ یدرک شراکیچ -

: تفگ و تسشن هپاناک ی هتسد یور و  دیدنخ
؟ یدز فرح یروجنیمه مرتکد اب ! اه یق ال خادب یلیخ -

ار ملا ح منت رب هتسشن راگیس یوب هک ، منزب یفرح متساوخ یبصع
هک ، متشادرب مدق ییوشتسد تمس هب یفرح نودب . دز مه رب بیجع

: متفگ هف کال . دش دس میولج داهرف
. رانک ورب . مرادن وتتافرخزم ی هلصوح -

: تفگ و دش رتکیدزن هناروسج و تفگ یمارآ سیه
. رانک ورب یگب مهب هک یایب مدنومن رظتنم همه نیا نم ! هگید هن -
یقیمع سفن و درک متروص کیدزن ار شرس هک منزب یفرح متساوخ

: تفگ دنخبل اب هک  ، مدیشک بقع ار مرس هاگآدوخان . دیشک
یوب هن لقادح . یدب لکلا یوب ، یرتکد یاقآ اب یتقو ، متشاد راظتنا -

! راگیس
رد هرابود هانگ ساسحا . دوب نیمسای هب مهاگن ، دزیم بیجع مبلق

: متفگ و متخابن ار مدوخ یلو . تفرگ ندیخرچ مناج
، ندیشکیم راگیس همه ییاج میدوب هتفر . یفابیم تایدنرچ وت ردقچ -

. اباب رانک ورب . هریگیم وب شنت مدا بوخ
یوب نیا ی هراچ . متفر یتشادهب سیورس تمس هب و مدیشک ار مهار
معط مناهد ، مدز کاوسم رود کی لوا . دوب شود کی اهنت وا ، راگیس



کی لثم . متسش مامح شود ریز ار مدوخ ردقچ ، منادیمن . تشاد یدب
یم میاه تسد و تروص ، نت یور مکحم ار فیل یساوسو مدآ

مامح دمک تمس هب . مهدیمن راگیس یوب ، مدش نئمطم یتقو . مدیشک
تباب نیا زا . متشاد سابل تسد کی مامح دمک رد هشیمه نم  ، متفر

. مورب هار هلوح اب داهرف یولج ، مدوبن روبجم هک   مدرک رکش ور ادخ
هرابود ، مامح زا ندمآ نوریب زا لبق . مدیشوپ عیرس ار میاه سابل

. مدرک کاوسم
تسد هک مدید نلا س یامن رود رد ار داهرف ، مدمآ نوریب هک مامح زا  

نیمسای .  مدش کیدزن . تسا هدرک زاب فرط ود هب هپاناک یور ار شیاه
: تفگ داهرف هک ، تشگ فارطا رد مهاگن . دوبن نلا س رد

! هشقاتا وت ، درگن شلا بند -
مه هب روطنیا نیمسای هک ، دوب هداتفا یقافتا .  مورب شقاتا هب متساوخ

. دوب هتخیر
! هشاب اهنت دیاب ، شاب هتشادن شیراک ال عف -

: متفگ یدنت اب و متشگرب ، دوب مرس تشپ زا داهرف یدج یادص
؟ یدرک شتیذا ؟ هدش شچ وگب هملک هی ؟ هشچ بوخ -

تمس هب ار شفرط ود زا نازیوآ یاه تسد و دز یجک ی هدنخ
نیااب . تسا هتسخ ، دوب مولعم . داد رارق شا ینیب یور و دروآ شتروص

: تفگ دنخبل اب لا ح
؟ دوب یچ رتکد یاقآ اب ترارق نیلوا یوداک بوخ -

فرظ زا یت ال کش و مدش مخ زیم یور و متسشن هپاناک یور یبصع
: متفگ مدرکیم زاب ار الت کش هک روطنامه . متشادرب زیم یور

. مونشیم -
شناهد رد ار نآ هک یلا ح رد و  تشادرب یت ال کش مه وا و دیدنخ

: تفگ   تشاذگیم
! یزیچ هن یتراک هن . دوبن شوت یا همان چیه ، لگ دبس -

: متفگ دعب و   مدرک توکس
ینودن وت هشیم هگم ؟ هدوب   منامام لا م ال بق نیمز نوا یتسنودیم وت -

. هخآ
: تفگ یدرسنوخاب



؟ تشاد یمعط هچ وت ساو ، دوب یقدنف مت ال کش هع -
نآ ، دروخ لماک هک ار الت کش . مدرک شهاگن هنارگشسرپ و مشخ اب

: تفگ و دز هنیس هب ار شتسد تحار لا یخ اب تقو
نم هک ویچ همه . ینک تالش مکی دیاب تدوخ هرخ بال یلو . متسنودیم -

! وگب ترارق زا بوخ . مگب دیابن
: متفگ درسنوخ شدوخ لثم

. یمهفب نک تالش تدوخ مکی ، مگب دیابن هک ویچ همه نم هرخ بال -
: تفگ و دیدنخ

یقشاع وت رتکد یاقآ ، منودب ماوخیم هرخ بال ! هیروف یلیخ نیا هخآ -
؟ هروطچ

68_ تراپ #
: متفگ و مدز یدنخبل

وت هگا ادخب ؟ ونیمسای یدرک راکیچ ! هدلب رتشیب وت زا ، بوخ یلیخ -
... داهرف یشاب هدروآ رد وشکشا

: تفگ و دیدنخ
نیمسای و نم طبر ، متفگ راب رازه ! یداتفا هار ، دموا مشوخ هن -

. تسین یقشاع
: متفگ مخا اب

نیگیمن اما . مگب ویچ همه . منک دامتعا نوتهب نیگیم یه ، هیچ سپ -
؟ هیچ امسا هب تطبر یگیمن ، هشچ نیمسای یگیمن ! هیچ مه هب نوتطبر

: متفگ یصرح . دز دنخبل و درک توکس
.... ردارب و رهاوخ ال صا وت ؟ هشچ مرهاوخ اهنت ، منودب دیابن نم -
شرهاوخ گرم دروم رد داهرف هک مداتفا بش نآ دای . مدروخ ار مفرح

. دوب هتفگ یگلا س ۶ رد
نورد و دوب هتشادرب زیم یور زا ار شا یشوگ . دش یدج شا هرهچ

: تفگ و دروآ باال ار یشوگ یمارآ هب . تشگیم یزیچ لا بند ییوگ نآ
! یمهفب ور مه هب نومطبر ات نک شاگن -

اب هک یا هفاک   نامه نورد . دوب سکع کی ، متفرگ شتسد زا ار یشوگ
! سانشان یناوج و داهرف ، نیمسای ، دندوب رفن هس . میدوب هتفر داهرف

: متفگ و متشاذگ رسپ سکع یور ار متسد



؟ هیک نیا -
: تفگ یا هتفرگ یادص اب
! یمهفیم یدعب سکع نزب -

و دوب نیمسای یدعب سکع . مداد تکرح یشوگ هحفص یور ار متسد
رپ ناشیود ره دنخبل سکع نیا رد اج نیا . یکنیع ناوج رسپ نامه

. دندوب هدرک تسرد نیبرود یارب یبلق تسد اب و . دوب رت گنر
: متفگ بجعت اب و ؛ تشگرب داهرف تروص هب مهاگن

؟ نیا -
: تفگ و داد ناکت ار شرس

! باهش -
: داد همادا ، مسرپب یلا وس هکنیا زا لبق

! همتسود نیرتهب باهش !  سای و باهش ، دندوب مه قشاع - 
: متفگ جیگ

؟ بوخ -
: تفگ یدج

! هنادنز باهش ؟ یچ هک بوخ -
: متفگ و مدرک هاگن ار سکع هرابود هنارکفتم

؟ هنادنز ارچ ! هشاب یدب یمدآ ، هروخیمن هک شفایق هب -
: تفگ و دز یدنخزوپ

! دمع لتق شمرج ، هیدب مدآ نگیم همه االن . دوب یبوخ مدآ -
: متفگ و مدیشک یدنلب نیه

! هتحاران نیمسای نیمه ساو االن ؟  دمع لتق ؟ یچ -
. دیسر یم رظن هب هف کال ، دش دنلب شیاج زا

بارخ ویچ همه نوا . تسا هتشذگ اب طقف نمهب یاراک ، یدرک رکف -
همه ارچ ؟ هن سای ارچ ؟ نم ارچ یتفگ یه تدم نیا منودیم ! هنکیم

. نم غارس نایم
. مدوب هدرک رکف عوضوم نیا هب اهراب نم ، تفگیم تسار

: تفگ و درک مهاگن قیقد
هک درک دیدهت وسای نمهب شلوا . ندموا سای غارس وت زا لبق نوچ -

هرادن تسود نوا و شندید همه تفگ ! هشاب باهش هثم یکی اب دیابن



نشیم ریگرد تومع یامدا اب باهش و سای زور هی شدعب . هرب شوربآ
! هدیم له ، هنزیم ونوشیکی مباهش و

: متفگ و ، مدیزگ ار مبل
؟ هریمیم نوا و -

: تفگ و داد ناکت رس
هکنیا هن ! نشیمن تیاضر هب یضار هروج چیه شداوناخ و ! هریمیم -

نوشعیمطت و دیدهت نمهب ! هن . نشاب نوشقامچلق رسپ قشاع یلیخ
! هدرک

: متفگ و مداد نوریب صرح اب ار مسفن
؟ هنیمه ساو نیمسای یتحاران -

. هدموا باهش صاصق مکح ! هشیپ هام دنچ لا م عوضوم نیا هن -
اب تقو چیه نیمسای . متفرگ میاه تسد نایم ار مرس و مدیشک یهآ

مرانک داهرف . مدیمهفیم ار شلا ح ، مدرک ضغب . دوب هدرکن لد رد نم
: تفگ و تسشن

ره ایور ، تشاد تراکیچ ناهام وگب ! یدیمهف ونومطبر حاال بوخ -
ولا ز هثم نوا مینک  ور ور نمهب تسد دیاب ام . وگب ینودیم یزیچ

! هکمب وتنوخ ات هدیبسچ تهب ! هنومیم
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

... بوخ -
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فرح یب وا یلو . مدوب شتمس زا یشنکاو رظتنم هریخ ، مدرک شهاگن

رد . مداتفا هار شلا بند . تفر هناخزپشا تمس هب و . دش دنلب لبم یور زا
: تفگ و دیخرچ هناخزپشآ

! تسین تنسرگ -
: متفگ و مدرک شهاگن صرح رپ و  مدرک مخا

وت هک مدرک فیرعت تارب ور هدموا شیپ هک ییاهارجام لک نم -



! همنشگ یگب شرخآ
و تشادرب ار نفلت و تفر هناخزپشآ رتناک تمس هب و درک یثکم

: تفگ
؟ یراد یزیچ یناروتسر هرامش . مگب یچ ، هنشگ مکیش -

: متفگ و مدرک هراشا هچرتفد هب تسداب
. منزب ادص ور نیمسای مریم -

. دادن باوج .  مدز رد هب هقت دنچ ، مداتسیا نیمسای قاتا رد تشپ مارآ
: متفگ مارآ

. میروخب ماش ایب ، ییاجنوا هتعاس کی ! نیمسای -
: مدینش ار شرورغم و هتفرگ یادص

. مرادن اهتشا -
نازرل یادص اب . دزرلب شیارب ملد هک ، دوب هناموصعم ردقنآ شیادص

: متفگ
. منکیم تکمک نم . مینزیم  فرح ، نکاو ورد -

یور زا متسد . دنک زاب ار رد هکنیا زا مدوب هدش دیماان ، درک توکس
. مدینش ار دیلک ندناخرچ یادص هک . دروخ رس نییاپ هب هریگتسد

تدش هب شیاه مشچ ، نم یوق هشیمه نیمسای . درک زاب ار رد . مداتسیا
، متشاذگ شقاتا نورد ار میاپ هکنیمه و دوب هتفشآ . دوب هدرک مرو

. تخادنا مشوغآ رد اد شدوخ
یادص . مدرک هقلح شرود ار میاه تسد مارآ . متسب مرس تشپ ار رد

کشا توکس رد . تسکش   مه ارم ضغب ، شیاه هیرگ قه قه
نیمز یور اجنامه ود ره . مدوب ششوغآ گنتلد ردقچ نم و میتخیریم

ار شتسد . تشاذگ میاپ یور ار شرس یا هنامولظم هاگن اب . میتسشن
: تفگ یدولآ ضغب نحل اب ، دوب درس . متفرگ

... منوا ! ایور مریمیم نم . ننک شمادعا هگا -
یاه هناش زا متسناوتیم . دنک مامت ار شفرح ، دادن هزاجا شقه قه

اب . دوب هتسبلد مکچوک رهاوخ . ممهفب ار شقشع تعسو ، شنازرل
: متفگ و مدرک کاپ ار مکشا مدازآ تسد تشگنارس

مریم نم . میریگیم رتهب لیکو شارب ، میریگیم تیاضر . هیروجنیمه هگم -
. منزیم فرح



: تفگ و دیشک نوریب میاه تسد نایم زا ار شتسد
. دوبن شسب . تفرگ مزا ومنامام ، یضوع نوا ! هنمهب ریصقت شمه -
ار مسابل ی هشوگ . دوش هیاس لثم نیمسای متساوخیمن . مدرک ضغب

: متفگ و . مدز گنچ
. هدیم سپ صاقت ! هدیم سپ -

و تشادرب میاپ یور زا ار شرس  ، دیخرچ متروص یور شبجعتم هاگن
: درک مهاگن

. یگیم ونیا وت ، هشیمن مرواب -
: متفگ و مدرشف مه هب مکحم ار میاه مشچ

. هنومب یروجنیا وت لا ح هک ، مرازیمن -
: تفگ و تخیر شیاه بل یور ، شمشچ ی هشوگ زا کشا

. منکیم هیرگ شمه ، مدش فیعض یلیخ نم -
: متفگ و . مدرک شلغب و مدز یخلت دنخبل

هچب نیا مینیبب میرب ایب حاال هسب . فعض هن هتردق ی هنوشن هیرگ -
. ماش هساو هداد شرافس یچ وررپ

شتروص یور ار شتسد و دز یخلت دنخبل و دش ادج مشوغآ زا
. دیشک

هتسشن لبم یور هنارکفتم داهرف . میتفر نلا س هب و میدش دنلب مهاب
بجعتم و دروا باال ار شرس ام دورو اب . دوب هریخ نیمز هب و دوب

یفرح هکنیا زا لبق . دناخرچ ام ی هتفشآ یاه هرهچ نایم ار شهاگن
: متفگ دنخبل اب دنزب

حاال! یداد شرافس یچ ماش -
: تفگ و دز یدنخبل . تخادنا نیمسای هب یهاگن  

مداد شرافس ینورپپ منم نیروخیم یچ نیتفگن ، ظاحل نوا زا ناهآ -
. نومرفن ۳ ره ارب

. میدروخیم  ماش مه رانک نامرفن ۳ ره هک ، دوب یراب نیمود نیا
رکف ! مردام ، هیاس تقو چیه دیاش . دوب رارقرب نامنیب یبیجع توکس

  نیمسای . میروخب ماش و مینیشنب ورسخ رسپ رانک نیمسای و نم درکیمن
ریز یگرزب یهایس . دوب هدز لز اذغ هب ، دروخب یزیچ هکنا زا رتشیب

دوب  . هدرک شوخ اج شیاه مشچ



: تفگ یدج ی هفایق اب داهرف
. طسو هتخادنا وشدوخ ارچ ناهام ، ممهفب منوت یمن -

: متفگ مارآ
. منودیمن منم -

: تفگ نیمسای هبور و داد ورف ار شناهد رد یا همقل داهرف
. هشیم تسرد . نکن سول وتدوخ هگید حاال -

: تفگ ضغب اب نیمسای
. مرصقم نم ننکیم کف شداونوخ -

: تفگ مخا اب داهرف
.. هخآ هراد یطبر هچ وت هب -
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یگفخ سح هک ، دندوب هدش هدیچیپ ردقنآ لئاسم . دوب ینیگنس وج
نایم مخا نامه اب داهرف . متخیر مدوخ یارب هباشون یناویل . متشاد

: تفگ شیناشیپ
! نارهم . هتحار شزا ملا یخ مکی هک یسک اهنت یزاب نیا وت -

یسک لثم هعفد کی . مدش هریخ ناویل رولب هب و ، مدیشون ار   هباشون
، مدیبوک زیم یور مکحم ار ناویل . دشاب هدرک فشک یمهم زیچ هک
: متفگ ناجیه اب . تشگرب نم تمس هب ناشهاگن نیمسای و داهرف

. تسین ربخ یب هتشذگ زا اما . هشابن یزاب وت دیاش نارهم ! هن ، هن -
: تفگ بجعتم داهرف

؟ ینزیم یفرح نیچمه ارچ -
: متفگ و مدرک شهاگن هریخ

نوا هثم نم هک تفگ . ممردام هیبش تفگ نم هب شدوخ ! بش نوا -
جیگ یلیخ عقوم نوا نم . ییازیچ نیچمه هی . منکیم راتفرگ ور امدآ

. دزن یکلا ور افرح نیا نارهم منئمطم یلو . مدش
: تفگ و درک زکرمتم متروص یور ار شهاگن یدج نیمسای



؟ بش مودک -
ملد مه شیروآ دای یتح هک یبش نآ زا ، متشادن تسود . مدرک توکس
چم یور ار   مپچ تسد هدارا یب منزب . فرح یسک اب ، دناجنر یم ار

: متفگ و مدیشک متسار تسد
هیاس زا ییازیچ هی منارهم هک هنیا مهم مگیم ! هراد یتیمها هچ -

اًال. متحا هنودیم
: تفگ هنازابجل نیمسای

! هدز تهب وفرح نیا هک هتشذگ نوتنیب یچ ! همهم یلیخ -
تیعقوم و دوب حیرص هشیمه نیمسای . مدرک سح ار متروص یخرس

اب داهرف . تشاد یمن رب تسد ، تفرگیمن باوج ات راگنا .  سانشن
. دوب دمآ و تفر رد نیمسای و نم نیب شهاگن مه رد یاهوربا

: متفگ مارآ
، مهاب دش نوماوعد بش هی هشاب . هنووید نوا و نم نیب هنوتیم یچ -

نیا و دروآ رد یزاب هنووید مکی .. هنامس گرم دعب شاراتفر رس نوا
. دز ور هت ورس یب یافرح

: تفگ و داد ناکت رس داهرف
رتفد نارهم ای هدیم نوشن افرح نیا یلو . تسین مهم بش نوا اعقاو -

. هیزاب طسو ای هدینش یکی زا ای ! هدنوخ وشنز
: تفگ جیگ نیمسای

؟ هنامس رتفد نومه -
: مداد همادا و متفگ یموه

. مدرک فیرعت داهرف یارب ، یدوب قاتا یوت وت ، اباب هرآ -
: متفگ و مدناخرچ داهرف تمس هب ار مرس
. مشکب فرح نارهم نوبز ریز زا منوتیم -

: تفگ قترس یاه هچب لثم نیمسای
. ًال صا ینزب فرح هکیترم نوا اب دایمن مشوخ ! هن -

و مداد راشف ار شیور یمک مناتشکنا رس اب ، درکیم درد متسد چم
: متفگ

یفرح   ننودب میزیچ منئمطم نم هک ناهام و راگن . یراد یرتهب رکف -
. ننزیمن



: تفگ یدرسنوخ اب داهرف
مدآ یلیخ مرظنب . دمحا هرسپ نوا یلو ! هن نارهم ، هگیم تسار سای -

شول ، یشب کیدزن هگا هنکمم هک ، هشاب نمهب اب هگا . هیروخب درد هب
نداد یزاب ارب . مینک هدافتسا شزا مینوتیم هشاب بوخ مرگا . هدب

.. نمهب
نتفگ اب داهرف رابنیا هک ، تفرگ یا هنارگشسرپ ی هفایق هرابود نیمسای

. درک شتکاس " نک ربص "
. دشاب یگرزب کمک تسناوت یم دمحا ، مدوب قفاوم داهرف اب
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. دوب هدش تشم متسد رد مدنلب هایس نماد .  مدوب هتسشن نیمز یور

هتخاون تشاد ونایپ .  دیچیپ مشوگ رد غورف همع ی هدنخ یادص
یور یهایس روت غورف همع . دوب هتسشن نم هب تشپ ینز . دشیم

مردام . متفر نز تمس هب . دوب ینامهیم کی راگنا . دوب هتخادنا شتروص
رکف هچ ره . تخاونیم ار یمیدق فورعم ی هعطق کی تشاد ، دوب

یتسد هک ، دوب مردام تروص هب مهاگن . دمآ یمن مدای ار شمان ، مدرک
نانچمه مردام . مدزیم اپ و تسد . دوب هدمآ دنب مسفن .  درشف ار میولگ

سفن  .. سفن . دیدنخیم نانچمه غورف همع و تخاونیم
سح میولگ یور ار یتسد یاه تشگنا یاج زونه . مدیرپ باوخ زا
یتسد . مدیشک قیمع سفن دنچ . متسشن تخت یور ناساره . مدرکیم

. داتفا میشوگ نز کمشچ رون هب مهاگن مدیشک  . مناشیرپ یاهوم الی
: شورفلگ زا مایپ کی . متشادرب ار یشوگ

. تمنیبب متساوخیم ؟ یرادیب -
نیمه مایپ تعاس . مدرک  کچ ار مایپ تعاس و یشوگ تعاس بجعتم

. دوب حبص ی هقیقد ۱:۳۹ تعاس .  دوب  شیپ هقیقد دنچ
: متشون شیارب تعرس هب

؟ یدرک هاگن ور تعاس ؟ یتسه یک وت -
دیسر رس هب دعب هقیقد ۲ مراظتنا . دناوخب ار ممایپ هک ، مدنام رظتنم و

: دوب هتشون مایپ رد
. متسرفب لگ دبس تارب یاوخیم سپ . ینکیم لا وس ردقچ -

زا یمایپ هک ، مهدب ار شباوج متساوخ . مدرک سح ار دیدهت شنحل زا



: دمآ میشوگ ی هحفص باالی نیمسای
. هربیمن مباوخ رکف زا ! وت قاتا مایب نم ؟ ینی ال نآ ایور -

: مدرک پیات تعرس هب ار   نیمسای باوج
. مزیزع ایب -

: تشون یمایپ هرابود
؟ یایم ! یربیم رس وملصوح یراد -

هدش رتدب شیاه مشچ . دز ار دیلک و . دش لخاد سای ، دش زاب مقاتا رد
: متشون شیارب . تسشن تخت ی هبل مارآ . دندوب

. حبص ادرف . منوت یمن االن -
؟ یسرتیم نم زا -

: متفگ بل ریز هف کال
! تهب تنعل -

: تفگ و درک مهاگن بجعتم نیمسای
؟ ینکیم تچ یراد یک اب ؟ یبوخ -

: متفگ و مدرشف مه هب ار میاه مشچ
! شورفلگ -

: تفگ و دش رت کیدزن
. تفگن وشمسا ؟ هگیم یچ . تفگ مهب شزا ییازیچ هی داهرف -

: متفگ و مداد ناکت فارطا هب ار مرس
! ونم هنیبب داوخیم ! هگیمن وشمسا هن -

: تفگ نیمسای
. داد مایپ تهب مزاب منک کف هع -

: مدرک زاب ار شمایپ
! هک یسانشیم ونم . مینیبب نوتسربق یوت ومه دیاب ادرف ! یاین بشما -
... مردپ و ردام گرم . متسنادیم ار شروظنم . مدناوخ ار مایپ راب دنچ

. مدرک هاگن نیمسای هب سرت اب . دیزرل متسد رد نفلت
. دناوخ ار مایپ راب دنچ مه وا . تفرگ متسد زا ار یشوگ نیمسای

. مدوب هدیسرت
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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: متفگ و مداد تروق ار مناهد بآ
! هنکیم مدیدهت هراد شهب تنعل -

و درک نییاپ و باال ار یشوگ ی هحفص هراب دنچ   توکس رد نیمسای
: تفگ

! هیک لا م تراکمیس هک میرایم رد . مینکیم تیاکش شزا ! هگیم فرخزم -
: متفگ ینازرل یادص اب

! هیک لا م منودیم وتراکمیس -
: تفگ یا هفخ یادص ابّ

؟ یک -
. دوب هداتسرف لا وس تم عال دنچ شورفلگ ، متفرگ شتسد زا ار یشوگ

: متشون شیارب
. هیرتهب داهنشیپ مرظن هب نوتسربق یوت ادرف -

: متفگ و متخادنا نیمسای مه رد ی هفایق هب یهاگن
ریگیپ مه ال صا . مدرک شمگ هک یمیدق تراکمیس هی ! همدوخ تراکمیس -

! هداتفا اجک ، مدوبن
: دنام هریخ یشوگ ی هحفص هب مهاگن ، دیشک یا هف کال فوپ

. هشاب ترهاوخ هب طوبرم هزانج عیشت نوا هگا یتح -
هشوگ نیمسای . دندیخرچ منهذ رد هرابود ریواصت . مدینش ار مبلق یادص  

: تفگ و دیشک ار مسابل ی
! هگیم یچ -

: متفگ و . مدرک لفق ار یشوگ ی هحفص
؟ یراد دامتعا داهرف هب وت . هگیم فرخزم هراد اعقاو . نک شلو -

: تفگ و داد ناکت رس
دایب شدب نامام زا هراد قح بوخ . تسین یدب مدآ داهرف . دایز یلیخ -
. متسین نئمطم ، نگیم نامام تشپ هک ییازیچ نیا هب ال صا نم یلو

متسناوت یمن دش یم تیذا رگا نیمسای ، مدرک زاب ار یشوگ لفق
: متشون شورفلگ یارب دیدرت اب .  مشخبب ار مدوخ



. وگب ور سردآ . مایم -
نارگن یاه مشچ اب نانچمه نیمسای . دادن یباوج اما ، دناوخ ار ممایپ

: متفگ و متفرگ میاه تسد نایم ار شتسد . درکیم مهاگن
! شمنیب یم مریم -

؟ هخآ بش تقو نیا -
دیاب اما متشادن . نانیمطا ممیمصت هب مه مدوخ . مدرشف ار شتسد

. تسا هتخادنا هار ار یزاب نیا یسک هچ ، متسنادیم
سردآ ، دشیم نشور شوماخ هک ، درک هراشا منفلت هب مشچ اب نیمسای

. دوبن رود دایز . دوب هداتسرف ار
؟ هداتسرف وسردآ -

و منک ناهنپ ار میاه مشچ نایم سرت مدرک یعس . دیزرل یم شیادص
: متفگ یمکحم یادصاب

شنیمه ، هتشاذن رارق ترپ یاج هی یوت املیف هثم ، مایم مریم ! هرا -
. هراد یلا حشوخ یاج

سابل تعرس هب ، دنام یم مرظتنم تعاس مین اهنت ، دوب هتفگ شورفلگ
تمواقم ، مهارمه شندما هب نیمسای یاه رارصا ربارب رد و . مدیشوپ

زا ار ملا ح ، دوب نکمم هک یقیاقح نتسناد   زا مه ، مدیسرت یم . مدرک
ارم اورپ یب و تحار هک یشورفلگ زا مه دنک . رتدب ، تسه هک ینیا

هف کال نیمسای یاه رغ رغ زا ، دیشکن یلوط مندش هدامآ . درکیم دیدهت
کی لثم مه نیمسای حاال ، دوبن مک مدوخ یلوغشملد و رکف . مدوب

هناخ زا هرخ بال . دادیم رادشه مشوگ رد ار رطخ مادم ، راد گنز تعاس
، دوب نکمم یقافتا ره . تفر یمن تکرح هب متسد نیشام رد . مدز نوریب

هی یاهتنا رد یا هناخ . مدرک تکرح هب یضار ار مدوخ هرخ بال . دتفیب
هب مبلق . مدیسر رارق تعاس زا رتدوز یا هقیقد هد  ، تسب نب ی هچوک
. دوب هدرک قرع یمک متسد فک . درکیم یرارق یب ما هنیس رد تدش
لحم اه ناتساد رد هک ییاه هچوک نامه هیبش ، دوب یتولخ ی هچوک
کی اهنت نیا هک ، مدز بیهن مدوخ هب . تساه رورش و اه لتاق راذگ

. مدیسر هک ، متشون ، داتسرفیم مایپ مادم هک نیمسای یارب تسا . هچوک
یی ال یو ی هناخ کی و راک همین دنلب جرب دنچ . مدش هدایپ نیشام زا

ی هناخ و گرزب ینها رد کی اهنت هطقن نیا رد اما . دوب نابایخ لوا



یکی شورفلگ مایپ اب هک هناخ پالک . درکیم ییامندوخ ، یمیدق اتبسن
له یرانک هب ار رد مارآ . دوب زاب همین رد . موش لخاد ، دوب هتفگ . دوب

نآ ، مت اال یخ الف خرب . دوب میور هبور یکچوک طایح . مدش لخاد و مداد
طایح رد . دوب نشور طایح غارچ . دوبن یکانسرت ی هناخ مه اه ردق
نکمم هک ارچ ، دوب نم یسناش دوخ زا نیا و دش یمن هدید یتخرد
میور هبور هناخ یدورو یمیدق رد متفیب . سپ شا هیاس ندید اب دوب
رب . مدش دراو . دوب زاب مه رد نیا . دزن یفرح یسک . مدز رد . دوب
رتولج یمدق هک ، مدوب ددرم یمک . دوب کیرات اج نیا طایح خالف

: متشون شورفلگ یارب و مدرک نشور ار ما یشوگ رون . مورب
؟ یتسین ارچ ، مدیسر نم -

یارب .  دوب هار رد دیاش . دناوخن مه ار ممایپ یتح ، دادن یباوج
نلا س تمس هب ار منفلت رون . متسه هناخ لخاد   هک متشون نیمسای

، دوب رد ی هبل متسد . مورب رتولج یمدق هکنا یب ، متفرگ هناخ کچوک
یا هداس ناملبم ، دوب میور شیپ یلومعم نلا س کی . دوشن هتسب هک

... زج هب دوبن یلومعم ریغ زیچ و . تشاد
زا متسناوتن ... سکع باق دنچ و دوب زیم یور میرم زا رپ ینادلگ
اب و مدرک زاب لماک ار قاتا رد منیبب ار اه سکع تسرد هیواز نیا
یاضف نآ زا . دیپت یم تدش هب زونه مبلق . متشگ قرب دیلک لا بند رون

. مدید راوید یور رت فرط نآ یمک ار دیلک هرخ بال . مدیسرت یم هبیرغ
منادیمن . دش نشور قاتا پم ال . مدرشف و . متفر دیلک تمس هب طایتحا اب
هب طایتحا اب و مارآ . دناسرت ارم مه پم ال ندش نشور یتح ارچ
جاودزا سکع . دوب ردام و ردپ سکع باق . متفر اه سکع باق تمس

میارب کیپ ، تفگ راگن هک یسکع نامه شرت نییاپ . دوب مردپ و مردام
و متشاذگ مبلق  یور هاگآدوخان ار متسد . ردپ و میرم سکع : هدروآ

نوریب متساوخ . دوب هدادن مایپ شورفلگ ، مدرک هاگن میشوگ هب هرابود
. هدیرپ میولگ هب مناهد بآ ، مدرک سح . درک بوکخیم ارم ییادص   مورب

مدوب هدید باوخ رد هک   یا هعطق یادص . مدرک هفرس
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زاب . مدناخرچ ار شا هریگتسد ، دوب نلا س ی هشوگ رد کی . مدیخرچ
: متفگ ، دوبن مک ششزرل هک ییادص اب . دشن



، دمآ مدای . دمآ یم یقیسوم یادص . مدینشن یباوج . تساجنیا یسک -
. تخاون یم ار نآ هشیمه ردام . دوب مردپ  ی هق عال دروم یقیسوم نیا

یقیسوم یادص . دش تسس میاهاپ ... ورلد ژرژ زا یمیدق ی هعطق کی
ادص . مدرک یسررب ار نلا س تقد اب . دوب اج نیمه زا . دوبن قاتا نا زا

لبم یور جیگ . میرم نادلگ رانک . دوب یمیدق توص طبض کی زا
نآ اب ونایپ نیا . متسه اجک هک ، مدرک شومارف یا هظحل یارب . متسشن

مردام مه شا هدنزاون هکلب ، دوبن گنها نامه اهنت نیا ، تسرد متیر
اج زا . دروآ دوخ هب ارم رد ندش هتسب یادص . تفگیم ار نیا مبلق . دوب
رد . دشیمن زاب . متفر رد تمس هب سرت اب . دوب هدش هتسب نلا سرد . مدیرپ
ار میشوگ . مدرک تالش هرابود ، یگنر یاه هشیش اب یمیدق هیموینیمولآ

: دوب شورفلگ مایپ . متشادرب
هدب تتاجن دایب وگب ترهاوخ هب ! سرتن . منک تینادنز منوتیمن انئمطم -

سیلپ ای
هب ار نم ارچ ، منک ادیپ تاجن مناوتیم تسنادیم هک وا . دوب هرخسم
پم ال ندیکرت یادص هک . منک پیات یزیچ متساوخ . دوب هدناشک اجنیا

یکیرات رد هناخ و دوب هدیکرت پم ال . مشکب یا هفخ غیج دش ثعاب
: متشون سرت اب . دوب هتفر ورف

. ینک تباث ویچ یاوخیم -
دوب هتشون هک نیمسای باوج رد دعب و مداد تروق ار مناهد با

ثعاب قاتا نآ رد دیلک ندیخرچ یادص هک منزب گنز متساوخ ، یبوخ
... مناخرچب تمس نآ هب ار مرس دش

یمن . متفر رد تمس هب سرت اب ، مدوب هداتسیا نم ابیرقت دش زاب هک رد
هک رد یولج . دنک یمن شکورف میواکجنک ، سرت دوجو اب ارچ ، متسناد

فارطا هب ار رون ! سکچیه . دوبن یسک . مدرک هاگن هناخ لخاد هب . مدیسر
سکع زا رپ قاتا فک و دوب یمیدق رچلیو کی قاتا ی هشوگ . مدناخرچ

زا رت نییاپراصح یب هرجنپ کی . دندوب هداتفا تشپ هب هک ییاه
میاپ رد یشزوس سح خآ .  مدیود شتمس هب . دوب میور هب ور لومعم

! هشیش . متفرگ رون ریز و مدروا باال ار میاپ . دیچیپ
میاپ رد هک یدرد هب هجوت یب . دوب هشیش هدرخ زا رپ قاتا فک
هرجنپ تمس هب رت طایتحا اب و رت مارآ راب نیا یلو دوب هدیچیپ



نیمه زا ، دوب هتخادنا هار ار یزاب نیا سکره اما . دوبن یسک . متفر
دای هک . مورب نوریب هرجنپ زا متساوخ . دوب هدرک رارف زاب ی هرجنپ

و مدز رانک اراه هشیش هدرخ تقد اب و متفر رتولج . مداتفا اه سکع
دنک مسفن . مدوب هدرک فعض . درکیم درد بیجع میاپ متسشن نیمز یور

هارمه ! میرم ، دوب نز نامه . متشادرب ار یسکع لا ح نیا اب . دوب هدش
. دندزیم دنخبل نیبرود هب ناشیود ره . یشورف ینتسب کی رد مردپ

لغب ارم ، دوب مردام . متشادرب ار یرگید سکع ، دش مظنمان مبلق نابرض
. نم یاهوم گنر مه تسرد ، دوب یلسع سکع رد شیاهوم . دوب هدرک
. دوبن نیبرود تمس هب شهاگن مردام ، دوب ملا س ۳ سکع نیا رد نم

رانک ، نادنخ مردام ، تفرگ مسفن . متشادرب   ار یرگید سکع بحعتم
  . ورسخ

ĤĤĤĤĤĤĤĤ
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

ییاطعزاملوس #
@saylbgbbgfjj12vbhfvm
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. متخادنا ار سکع یبصع . یمیدق زنب کی رانک . دندوب ورسخ و مردام
هب تنعل . متشادرب یرگید سکع هجوت یب یلو نم .  درکیم زگ زگ میاپ

. سکع کی یلو . دندوب  هتشذگ زا یا هناشن اه سکع مامت ! شورف لگ
هب تقد اب هرابود ! ششوغآ رد هچب کی اب ، دوب میرم ، دوب بیجع
هدیسر شا هناش هب شیاهوم ششوغآ رد ی هچب . مدرک هاگن سکع
کدوک . متفرگ سکع یور میقتسم ار ون مداد نوریب ار مسفن . دوب

نم سکع نیا . متشاد رب یرگید سکع . تشاد شدوخ هیبش یدنخبل
رانک یا هشوگ مه مردام . مدوب نیبرود هب تشپ کراپ رد یگلا س ۵ ، دوب

رد یزیچ هک ، مراذگب نیمز ار سکع متساوخ . دوب هداتسیا هرس رس کی
، نم بات رانک تسرد یبات یور : درک بلج دوخ هب ار مهجوت سکع

رتشیب نم زا شنس دادیم ناشن شندرگ و رس ، دوب هتسشن هچب نامه
مهب یاه سکع ریز زا و مدرب تسد . میرم رانک ی هچب نامه . تسا

ی هبل اب متسد هک . مدیشک نوریب ار شا هچب و میرم سکع ، هتخیر
. مدرک هسیاقم مه اب ار اه سکع درد اب . دش هدیشارخ ه شیش هکت کی



ار اه سکع . دوب یا هفخ یاوه . دندوب هدرک قرع   میاه تسد تدش هب
میاپ یور یتخس هب . متخیر ما یتسد فیک رد و مدرک عمج دنت دنت
هک . داتفا رچلیو هب هرابود ممشچ . دوب هدش دایز   میاپ درد مداتسیا .

: دوب نیمسای . داد له بقع هب ارم زاب ما یشوگ یادص
. یدیمن باوج وممایپ ارچ ییاجک -

زا . دوب هدرک ذوفن میاپ لک و اهوناز و اپ چم هب میاپ فک بیجع درد
میادص شزرل زا ات ، مداد تروق راب دنچ ار مناهد بآ ، درد طرف

: دوش هتساک
... مراد !  مبوخ -

. دروآ دوخ هب ارم داهرف صاخ و هنادرم یادص
... ییاجک ! ایور -

داهرف ، دشیمن مرواب . متفر رد تمس هب مارآ و مدروآ نییاپ ار نفلت
رد هک یدرد اب و بجعتم . دوب هداتسیا هناخ نآ کچوک نمیشن طسو

: متفگ دوب هدیچیپ میاپ
.. ینکیم راکیچ اجنیا وت -

نارگن  یمک یلو درسنوخ . منیبب ار شا هرهچ ات مدروآ رت باال ار یشوگ
: تفگ و درک مهاگن

. درک مربخ سای -
نفلت هرابود و متشاذگ ، دوب هدش دنت شنابرض هک مبلق یور ار متسد
نتفگ اب . دمآ یم نیمسای غیج یادص . متشاذگ مشوگ رانک ار متسد رد

میاپ . درک مهاگن هریخ داهرف . مدرک عطق ار نفلت . تساج نیا داهرف
داتفا متسد هب شهاگن . دش هلا چم متروص هدارا یب . تشاد یدب شزوس

: تفگ و
؟ هرادن غارچ نوتسربق نیا ارچ ؟ هدش یچ تتسد -

. مدرکیم شراکنا ، متشاد هک یدرد اب و مدرشف مه هب ار میاه مشچ
: متفگ

. مایم االن قاتا نوا مرب نم -
باق یور دیخرچ . قاتا رد و درک روبع متروص زا ، داهرف یشوگ رون

: تسشن سکع
؟ نتاباب نامام انوا -



تشپ هک شیاپ یادص . متشگرب قاتا تمس هب درد اب و مداد ناکت رس
: مدینش ار ، دوب هداتفا هار مرس

. یدید وشورف لگ ؟ هدش ربخ هچ اجنیا ؟ یبوخ -
: متفگ رد ی هناتسآ رد . دوب هتفرگ نم زا ار ندز فرح تردق درد

! هتخیر هدرخ هشیش قاتا نیا فک ، شاب بقارم -
هناخ فک تمس هب ار شا یشوگ رون ، تفرگ بجعت زا یگنر شیادص

: تفرگ
؟ ارچ ینوخ قاتا فک لک ؟ هگنر ای هنوخ نیا -

، میاپ شزوس . دندش مخ میاهوناز . متشگرب ما هنشاپ یور یتخس هب
در یور شهاگن ، دید هک ار متوکس . دوب هدرک ذوفن منت مامت هب راگنا

مه مدوخ . مدید یمن ار شا هرهچ تسرد . دیسر میاهاپ هب نوخ
نیگنس میارب مهارمه کبس نفلت یتح . مدوب هتفرگ نییاپ ار میشوگ

ار میناشیپ یور قرع . متشاد هک دوب یدیدش فعض رطاخب دیاش . دوب
. مدرکیم سح

. هخآ یدرک راکیچ تدوخاب ؟ شوت هتفر هشیش ؟ هدش یمخز تاپ -
زا دعب هک زور نا هک . دوب هدز ار یبوخ رطع نامه ، دش مکیدزن یمدق
ی همجه همه نیا نیب بوخ رطع نیا راگنا . تشاد شمدید اه لا س

دامتعا وا دوخ هب یتح . دوب تاظحل نیا بوخ سح اهنت ، هتشذگ خلت
و هدنامرد ، دوب هدش جلف مرکف . متشاد ندش جلف سح . متشادن

قاتا رد هرابود ار رون . متفر قاتا هب و متخیرگ شرطع زا لصاتسم
مشچ هب هچراپ هکت دنچ شیور . متفر هنهک رچلیو تمس هب . مدنادرگ

. مدش فقوتم یمک . دندوب یمکحم زیچ یارب یششوپ راگنا هک ، دروخیم
ی هشوگ زا کشا و دندش هلا چم درد زا میاه مشچ . مدروآ باال ار میاپ

. متفرگ ار میاپ متسد ود اب دیکچ . ممشچ
میرب دیاب هدش نوغاد تاپ ؟ یدرک راکیچ تدوخ اب مگیم ! اماوت اب یه -

. سین بوخ شعضو هک متتسد . مینزب هیخب
رطاخب وا رگا مدوب . رت نیگمشخ وا زا نم . تشاد مشخ گنر شیادص

همه زا . متسناوتیم مه نم سپ ، دشاب رفنتم نم زا تسناوت یم هتشذگ
هک رچلیو هب . مداتفا هار هرابود اه هناوید هیبش . مشاب رفنتم ناش

، مدز گنچ ابیرقت ار رچلیو یور یاه هچراپ . مدز وناز طایتحا اب . مدیسر



زا یخساپ هکنیا زا دیسر یم رظن هب . دوب هداتسیا مرس باالی داهرف
. دوب با فرظ هیبش زیچ اه هچراپ الی . تسا هدش دیماان ، دونشب نم

غیج ، دوب شنورد هک یزیچ سمل زا و تفر ورف شنورد متسد
. مدیشک
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. مدیشک نوریب اج نآ زا سرت اب ار متسد . دوب هدرک خی منت مامت

ندید اب . تشادرب ار اه هچراپ ، تعرس هب . دید ارم سرت هک داهرف
میاه هناش . مدیشک غیج هرابود و هرابود طقف . دوب میور شیپ هچنآ

هدید دایز اهزیچ نیا زا . دوب هتسشن ما یناشیپ یور درس قرع . دیزرلیم
ما هناش یور داهرف تسد . درکیمن راک مزغم طیارش نیا رد یلو . مدوب

: متفگ ینازرل یادصاب . درکیمن ممارآ زیچ چیه . تسشن
. میرب -

. متشادرب ، دوب هدش ترپ یا یشوگ هک ار ما یشوگ توکس رد داهرف
مدوب هتسب مشچ . تفرگ ار متسد و درک مکحم ما هناش یور ار مفیک
هیکت ار شیاه وزاب داهرف . منیبن  ار لکلا یوت ی هدرم نینج نآ ات
شرطع یتح رگید ، دوبن مهم نیا نم یارب ، دوب هدرک میاه هناش هاگ

: تفگ و . دش مخ نم اب مه وا و مدش هدیمخ . درکیمن رتهب ار ملا ح مه
. هدن راشف نیمز هب یلیخ وتاپ ، منوش یور رازب و تتسد -

. مدرک یعس و . مداهن شا هناش یور ار متسس یاه تسد فرح یب
دنب مرکف . دوب هدش دمجنم منت . منک مک ار میاپ یور نزو زا یمک

شوهیب هک ، مدرکیم ار مش تال مامت . متشاد  یدب فعض سح . دوبن ییاج
داهرف یارب . تشگیمرب رون هرابود و دشیم هایس میاه مشچ . موشن

ییاه هشیش هدرخ هب مه و دشاب نم هب شساوح مه هک ، دوب تخس
نم .  داتفا شیاه شفک و داهرف هب ممشچ . دوب هتخیر نیمز یور هک
هک درکیمن یرای منهذ ؟  دوبن میاپ شفک ال صا . دوب اجک میاه شفک

زرل . مدرشف مه هب ار میاه نادند درد زا . ما هتشاذگ اجک ار میاه شفک
: تفگ و دنادرگ نلا س رد ار شیشوگ . مدوب هتفرگ مه

؟ ناجک تاشفک -
شفک نم . دمآ مدای یتنعل شورف لگ مایپ نآ . مدیسر یتقو . متسنادیمن

شفک دوب هتفگ . دوب هداتسرف سردآ شورف لگ یتقو . مدروآ رد ار میاه



رد یولج میاه شفک حاال و دراد تمرح ناش هناخ . مروایب رد ار میاه
هجیگ رس . مدرگب میاه شفک لا بند هک مدوب ینآ زا رت هتسخ . دوبن مه
سح و . تفر یهایس ممشچ هرابود . دوب هدش هفاضا میاه درد هب مه
سح ار شهاگن . درک مهاگن داهرف . دش مخ ما هنیس یور مرس مدرک

. مدرک لا یخ ای مدینش ار شا همزمز . دش نشور ممشچ هرابود . مدرک 
توکس رد نامیود ره .   دش رتشیب هجیگ رس . تنعل مه دیاش ! یتنعل تفگ

ار میاپ طایح رد .  درک تیاده نوریب هب ارم داهرف  ینعی . میتفر نوریب
  داهرف نیشام . دوبن یزیچ میاپ درد ربارب رد نیا اما . مدیشک نیمز یور

. دوب هناخ برد یولج
فیعض ردقنا هکنیا زا ، دش مخ یتخس هب رد ندرک زاب یارب داهرف

ار ما هینب یحور و   ینامسج درد ، مدوبن فیعض نم . دما مدب مشاب
سح . دروآ ولج ار شدازآ تسد . درک زاب هک ار بقع رد . دوب هتفرگ
مومسم ینیب مامت شرطع . متفر ورف یا هظحل یارب ششوغآ رد مدرک
هناش ، ندنک ناج هب و یتخس هب . درکرپ ار ما هناخ لخاد یاوه زا

، مدرکیم سح طقف . مدیمهفیمن مه ، مدیمهفیم مه . دیشک باال ار میاه
لا یخ نم ای درکیم ادص ار ممسا یهاگ . دنشکیم باال ارم شیاه تسد

متروص یور با هرطق دنچ یتقو ات . تفر یمن خساپ هب مبل . مدرکیم
: متفگ و متسب و . مدرک زاب مشچ . تسشن

. مراد درد -
بقع متروص ار شدوخ . دش تحار مندوب شوه هب زا هک شلا یخ

مخ میوناز هاگادوخ ان . میاپ یور یزیچ ندش هدیشک سح اب . دیشک
. متشاد درد . متخوسیم . دش

. شور مزیریم بآ . هدب تاپ عضو یلیخ . متشاذگ لا متسد . تسین یزیچ -
. هروشب وشنوخ هک

خآ اپ شزوس و با یدرس زا .  مدرک تسار هرابود ار میاپ شفرح اب
: تفگ هدنخ اب . متفگ یمارآ

. میدیدن ام هک وگنیس رابج ! یتنسب موناخ یدروآرد ارچ وتاشفک -
: متفگ ینازرل یادص اب

. مدرک فعض ؟ یراد الت کش -
ĤĤĤĤĤĤ
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، دوب دنچ تعاس . تفر ولج رد تمس هب هرابود و درک اهر ار لا متسد
کی اب داهرف . تفر یهایس هرابود ممشچ . دوب کیرات هچوک . متسناد یمن

. تشگرب الت کش
زیچ هی هار وت . میروشب ور تاپ یور نوخ لوا . متشادن یا هگید زیچ -

. مرخیم نیریش
با یمک هرابود . دزیم مهرب ار ملد مه نوخ مان ندینش ، مدرک توکس
توافت میناشیپ یور قرع اب منت یدرس و با یدرس . تخیر ، میاپ یور

. بش ی همادا زا نیا و مدوب   هدید هک یدب باوخ زا نآ . تشاد
یمک ار مرمک دش ثعاب ، تسشن میاپ یور هک داهرف تسد یامرگ

رانک ورسخ . تفرگ ناج مرس رد ورسخ ریوصت هعفدکی ارچ . منک فاص
نایذه ، مدرک سح ؟ دوب مرگ داهرف تسد لثم مه وا تسد ... هیاس

میاپ یور مکحم ار لا متسد دنچ ، داهرف . دنا هتفرگ یاج منهذ رد اه
یلو . فعض و . متشاد هجیگرس . دش ینوخ هلصاف بال هک داد رارق

. موش لفاغ شیاه تسد راو شزاون سح زا متسناوتیمن
رد ، دناوتب ات . مدرک مخ یمک یتخس هب ار میاپ . دش مامت شراک هرخ بال

. ددنبب ار نیشام
ار ما هرهچ مک مک اه کشا . دش راوس نیشام یولج شدوخ مه دعب
میاه نادند هک ، دوب هدش یزرل هب لیدبت فعض و درد و دندناشوپ یم

تدش هب ناتسبات طسو ، دوب هتسب هرجنپ هکنیااب . دییاسیم مه رب ار
یزیچ ندیرخ لوق هب لمع زا داهرف ، دش ثعاب مرازن لا ح . دوب مدرس

هنابش هاگنامرد کی هب تسار کی و دنک یراددوخ مفعض عفر یارب
، نفلت تشپ زا ار سای نارگن   یادص . دورب اه یکیدزن نامه رد یزور

یم شیب و مک . تشاد ار شندرک مارآ رد یعس داهرف هک یلا ح رد
. میدیسر هاگنامرد هب هرخ بال  . مدینش

هدرک زیوجت مفعض یارب رتکد هک یمرس . مدوب هدیشک زارد تخت یور
مرس هک یا هلیم کون هب ممشچ . دوب هدش یلا خ شموس کی اهنت ، دوب



یلا خ تخت ی هبل اج نامه داهرف . دوب هدش لفق ، دوب لصو نآ زا
یور ار شراب . دوب نیگنس تدش هب نامنیب توکس . دوب هتسشن   یرانک

. مدرکیم سح منهذ و اه مشچ
.. رارقرس دموین شورف لگ -

یاهتنا رد ییاج هب شمشچ ، مدرگرب شفرط هب ، دش ثعاب شیادص
مدوخ یمک یتخس هب ، متشادن ییاج شهاگن ریسم رد نم و . دوب قاتا

: متفگ و . مدرک اج هب اج یمک ار مسح یب یاپ . مدیشک باال ار
. یدموا وت یلو دوب لفق رد ! یدموا وت یلو . دموین -

لثم هن   شهاگن ، یگشیمه یاه هاگن نامه زا . تشگرب متمس هب شهاگن
شهاگن ، مارآ و  صاخ شیادص لثم هن ، تشاد یشوخ لا ح شرطع

سح ی همه زا یبیکرت ، درکیمن نشور ار تفیلکت . دوب بیرغ و بیجع
نحل اب یلو وا . دش مدرس ! ایند یاه سح ی همه زا یلا خ و ایند یاه

: تفگ یلا یخ یب
. یتفگ شهب تدوخ ، یدشیم هداما یتقو تفگ . داد وسردآ مهب سای -

. دوب رد یور دیلک مدیسر نم یتقو
. داد مناشن و دروآ رد ار یدیلک هتسد و درب شبیج رد تسد

، ندمآ نم هارمه یارب سای یاهرارصا ی همه نیب ، تفگیم تسار
. دریگب مارآ شلد یمک هک متفگ ار سردآ

: منزب فرح ، دزرلن هک ییادص اب مدرک یعس
. یسانشیمن ور شورف لگ وت یگب یاوخیم -

متخت کیدزن ، دما نم تخت تمس هب و . دش دنلب تخت ی هبل زا
دعب و درک ثکم متروص یور ، دش در میاه مشچ زا شهاگن ، داتسیا

: تسب شقن شا هرهچ یور یبیرغ دنخبل
هب منم زا ، منکیم فارتعا ، مسانشیمن ور یا هغبان نیچمه هک مفساتم -

! هرت طلسم یزاب
؟ هشیم بوسحم تیقفوم ، هنوسرتب ونم هک نیا -

رد شبیج زا ار ما یشوگ و دز رود ار تخت . متفگ صرح اب ار نیا
: تفگ و تفرگ متمس هب و دروا

رارصا ینوخ یاپ نوا اب تزا مدیدن یسرت هک نم ؟ یدیسرت وت هگم -
. یتشاد ندنوم هب



یاه مایپ و اه سامت زا ریغ . مدرک زاب ار شلفق و متشادرب ار یشوگ  
نامه اب نامزمه اه مایپ نامز ، متشاد شورف لگ زا مایپ دنچ ، نیمسای
مایپ نیلوا . مدوب هدز نوریب وا کمک هب هناخ زا هک ، دوب ییاه هظحل

: دوب نیا
ی هیده تارب . هشاب مه رچلیو هب تساوح اه سکع زا ریغ بوخ -

. مراد ژه یو
: دوب نیا یدعب مایپ

 . یدرک یشک نوشق یدوب هتفگن . میراد نومهم هی هکنیا لثم -
یتبسن مهاب وا و شورف لگ ینعی . مدوب هریخ داهرف تروص هب

یارجام . دوب هداد بیرف ارم هنارهام مه اه رت لبق داهرف ؟ دنتشادن
.. دشیمن رود منهذ زا امسا اب شنیغورد جاودزا

هدافتسا هگید یازیچ زا تسنوتیم ندنوسرت یارب ؟ هدرم نینج ارچ -
. هنک

دوخ هب یرکفتم ی هفایق ، متشگرب داهرف ی هرهچ هب منهذ یایند زا
ناشن نیا و دوب هداتفا زیر نیچ دنچ شیاه مشچ رانک . دوب هتفرگ

سمل ار نینج نآ متسد هکنیا رکف اب . تسا ندرک رکف لا ح رد ، دادیم
. مدروا باال ار متسد هدرک

! هدوبن ندنوسرت شدصق دیاش -
دروم گنهآ ، میرم یاه لگ . مدیچ مه رانک ار اه هصق و متفگ ار نیا

، سکع رد میرم و هچب نآ ، میرم و مردپ یدزمان سکع ، مردپ ی هق عال
... طقس هب میرم ندرک رابجا یارجام و

اب طبترم یسک ره ای هچب نآ مه دیاش ، دوب میرم اعطق شورف لگ
باختنا نتفرگ ماقتنا یارب ار نامز کی ناش همه هکنیا یلو . میرم

لبق زا ی هصق کی ای ، دوب ینامز ی هداس فداصت کی ای . دندوب هدرک
هب ور درم هب مه زونه مدرواین . نابز هب ار میاه رکف ! هدش یزیر همانرب

متشادن . دامتعا میور
: تفگ و تسشن متخت ی هبل داهرف

هتخیر هدرخ هشیش هک یقاتا نومه وت ؟ دوبن اجنوا یا هگید زیچ -
! هگم دوب هتسکش یچ ، دوب
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ار اه سکع و متشادرب . دوب هتشاذگ تخت یور تشلا ب رانک هک ار مفیک
هب یهاگن بجعتم  . مدیچ هاگنامرد ی هفحلم یور و . مدروا نوریب

ار ناشیور نم نینوخ یاه تشگنا یاج ناشیاه یضعب هک ییاه سکع
: تفگ و تخادنا ، دوب هدرک کل

؟ ندوب هنوخ نوا وت انیا -
... هرآ -

رسپ . مدرک هاگن ار رگید یاه سکع ، تقد اب و مدرک توکس زاب و
یربخ دنلب یاهوم نآ زا رگید . دوب هلا س ۸-۷ راگنا ! میرم رانک یا هچب

. متفرگ باال و متشادرب ار سکع . دوب ریظن یب ، میرم هب شتهابش . دوبن
مخ مندرگ یکیدزن ات ار شرس . داد سکع هب ار شهاگن مه داهرف

: دش هریخ سکع هب ودرک
؟ هیک نز نوا -

: متفگ درد اب .  دیصقریم متسد نایم سکع . مدرشف مه هب ار میاه بل
. ماباب دزمان نومه ، میرم -

؟ هیک هچب نوا -
هب ، تسشنیم ما هناش یدوگ یور هک داهرف سفن هب توافت یب

... هچب نا ، مدرک رکف شلا وس
سکع داهرف . متشگ رگید یاه سکع نایم رد و متخادنا ار سکع -

۲ و   مردام ، مردپ ، نیمسای ، نم زا دوب رپ اه سکع . تشادرب یرگید
. تفرگ هدیدان ، دشیمن ار هچب رسپ نآ هتبلا و   میرم و ورسخ : هبیرغ
رد ار مشخ ربا ، داتفا هک هیاس و شردپ یاه سکع هب شهاگن داهرف
دیاب ام و . دیعلب یم شدوخ رد ار ام ، تشاد هتشذگ . مدید شیاه مشچ

. میدرکیم ادیپ یرارف هار
. دش نم هاگهانپ داهرف یاه تسد مه زاب ، میدمآ نوریب هک هاگنامرد زا

هسیاقم داهرف رطع اب ار دزیم مردپ هک یرطع مرکف رد زاب نم و
هب متساوخیم  .. هیاس بلق هب اقیقد ؟ مسرب اجک هب متساوخیم  . مدرک

ورسخ هکنیا و ؟ دیپت یم یسک هچ یارب منادب و مورب هیاس بلق
ار وا هیاس هک ، تشاد یگ ژ یو هچ ورسخ ال صا ؟ هنای . دوب داهرف هیبش

هک دوب ینز هیاس هکنیا هب . دوب هک میرم . دوب هداد حیجرت مردپ هب
کی ندرک ینابرق اما . متشاد نامیا ، دروایم تسدب تساوخیم هچره



 .. هچب
؟؟؟ دشاب هچب نامه سکع رد کدوک ، دوب نکمم

ĤĤĤĤĤĤ  
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

ییاطعزاملوس #
@saylbgbbgfjj12vbhfvm

78_ تراپ #
رت گنر مک و گنر مک ار شیپ هظحل دنچ مُرِس رثا ناشیرپ یاه رکف
هک ، دندوب هدرک لصتم ییولیک دنچ یا هنزو میاهاپ هب راگنا . درک یم

رکف قرغ دندنار . یم ولج هب ارم یتخس هب و ناشک ناشک روطنیا
دیاش . مدش هدرشف داهرف یاه هناش هب رتشیب مدرک سح هک ، مدوب

هجوتم هک ، میدوب هاگنامرد یجورخ رد کیدزن ، دوب هتشاد مرب االت یخ
باال ار مرس . درشف شدوخ هب ارم هرابود داهرف . تسین لا یخ مدش
یاه مشچ هب ور هب ور زا یا هظحل شهاگن . مدرک شهاگن و مدروآ
ار رگیدمه نهذ میتشاد یعس ، دش فقوتم اج نامه و داتفا نم

هب شیاه مشچ یایند ینادرگ زمر زا ارم شا هنادرم یادص اب . میناوخب
: دروآ نونکا

... قاتا نوا وت دوب هتسکیش یچ ، یتفگن -
: متفگ و متخادنا باال ، دوب شیاهوزاب راصح رد هک ار میاه هناش

، تخوس پم ال هک ادعب یلو دوب لفق قاتا نوا رد ، مدوب هک نلا س وت -
. دوب زاب ، رد هب مدیسر یتقو ، دایم رد ندش زاب یادص مدرک سح
مه یا هرجنپ ! هنکشب هک دوبن یزیچ ، مدید نم هک ییاج ات قاتا یوت

. ندوب ملا س شاه هشیش ، هدرک رارف شزا ورای نوا اال متحا هک
: تفگ و داد ناکت یرس

! هنک رارف هنوتب هک ، هنک تلطعم هتساوخیم ! سپ بوخ -
تیاده نوریب هب ارم دعب و درک زاب ار ناتسرامیب رد ، شدازآ تسد اب

. دوب هتفرگ تدش هب شا هرهچ . مدش هریخ شتاکرح هب تقد اب . درک
ار شتسد ، دناخرچ متمس هب ار شرس میدش هک شنیشام کیدزن

هدش شخپ ، متروص یور هک ییاهوم ی هتسد و دروآ متروص کیدزن
کون ندش روم روم سح . دز رانک ار دشیم مبوخ دید زا عنام و دوب



: تفگ ودرک مهاگن درسنوخ . متفرگ هدیدان ار مناتشگنا
! هنوخ نربب وتنیشام اه هچب مدز گنز -

: متفگ تنطیش اب و مدز یدنخبل
؟ هدرک لگ تیزاب نملتنج ؟ هیچ هیضق -

اهر شناتسد راصح زا ار میاه هناش هرخ بال ، میدوب هدیسر نیشام هب
رد یدج . مدنام خساپ رظتنم و مداد شنیشام هب ار ما هیکت . درک
ارم هرابود تساوخیم . تشگرب مفرط هب زاب و ، درک زاب ار نیشام

هب مارآ و مدرک عانتما ، مدوخ ندیشک رانک اب راب نیا هک . دنک یهارمه
. منیشنب یلدنص یور رت ناسا هک ، تفرگ ار متسد اهنت . متفر رد تمس
مه شدوخ و . درک اهر اوه رد ار رد ، دهدب ار ملا وس خساپ هکنیا نودب

هاگن هجوتم ، مدوب نئمطم و . دوب هدیخرچ شتمس هب مرس . دش راوس
هدیدان متسناوت یمن ار شیاه مشچ نایم یمحر یب . تسا هدش نم

مدوخ زا ارم ، دش یم هارمه شرطع یوب اب یتقو هک یمحر یب . مریگب
هیانک مدوخ دنخبل لثم شدنخبل . دیخرچ متمس هب هرخ بال . دناسرت یم

: تفگ محر یب یاه مشچ نامه اب . دوب زیمآ
؟ مدوبن نملتنج هگم -

: متفگ و متخادنا باال ار میاهوربا و مدرک یچن
؟ هترس وت یچ -

: تفگ و درک لفق نیشام نامرف یور ار شتسد
... هشاب هنکمم مرس وت یچ ! ایتسه یکوکشم مدآ هچ -

: متفگ و مدرک شهاگن لفق زیر ار میاه مشچ و مدرک مخ ار مرس
نیا یلو . تسه انیا ی همه ، ماقتنا ترس وت ! هیاس زا ترفن ، ترس وت -

ور ترس تمسق نوا . هرادن ترس وت یازیچ هب یطبر دروم یب یاتبحم
! هشوت یچ منودیمن

! نم ی هدش مخ رس یور هبور تسرد درک مخ ار شرس
بقع ار مرس یلو مدوب هدیسرت ، تسشن متروص یور شسفن یغاد

رت مخار ش رس دمع هب و تشگ متروص نایم شیاه مشچ ، مدیشکن
: تفگ و درک

؟ هیچ رس زا ماتبحم ترظنب ! یتخانش ونم بوخ سپ -
هب ام یکیدزن ، دندشیم شخپ اه ژه او متروص رد راگنا ، دزیم هک فرح



نم . منک سح ار میاه هنوگ یخرس ، متسناوتیم هک ، دوب مک یا هزادنا
. منک مگ ار میاپ و تسد ، دشیمن ثعاب نیا اما . درم کی وا و مدوب نز

: متفگ شدوخ لثم تسرد یا هدرمش و مارآ نحل اب
.. منک راکیچ هرارق . تسین قشع تسه یچره -

. دیشک بقع ار شرس و دز یوحم دنخبل
تراسج همه نیا . دوب باال مبلق نابرض ، مداد تروق ار متحار سفن

نایم ، مدرک تسار ار مرس مه نم . دمآ یم رب هیاس رتخد زا طقف
: تفگ و دش هریخ میاه مشچ

! ناهام -
: متفگ ددرم

؟ یچ ناهام -
: تفگ یدرسنوخ اب

راذب هتفگ غورد مه هگا یچیه هک هشاب تقشاع هگا . وش کیدزن شهب -
. هشب شرواب شغورد

: متفگ مخا اب
ور ادرم لد هوشع اب داوخب هک یکی ؟ میک نم یدرک کف ؟ یگیم یچ -

. هربب
و هقیقد دنچ . دناسرت ارم یمک شا یبصع ی هدنخ یادص ، دیدنخ

: تفگ و دش مارآ دعب
یربلد یارب ، شلوا قشع تفگیم ماباب . ینک هوشع هرارق هتفگ یک -

 . ندشیم شمیلست ادرم ، دشیم شدوخ هکنیمه . تشادن هوشع هب یزاین
.. ینومه رتخد مه وت

، تفگیم ردپ هک یذوفن . متشاد ربخ مردام تردق زا ، دش رتشیب ممخا
. متشادن هیاس هب یطبر نم یلو . تشاد یگدرسفا زا لبق

: تفگ یمارآ یادص اب . دوب هدش یثنخ هرابود داهرف
.. تفگیم یچ ماباب مدیمهف بشما . متشادن رواب وت هثم منم -

هدرک هسیاقم هیاس اب ارم مه وا هکنیا رت بیجع و ؛ دوب هدش بیجع
. مدرکیم هسیاقم وا اب ار ورسخ هک نم لثم . دوب

ĤĤĤĤĤĤ
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شیاه مشچ هب میقتسم مه نم هاگن . دوب میاه مشچ رد قیقد شهاگن

هدنامیقاب هدروخن تسد روطنامه اه لا س نیا مامت رد شا هرهچ . دوب
مردپ الف خرب . دشیم هدید شا یناشیپ یور گنر مک طخ ود اهنت . دوب

. دوب هدرک رت ریپ لا س نیدنچ ار شا هرهچ یرامیب رخآ یاهلا س   نیا هک
: متفگ و مدوشگ نخس هب بل هرخ بال

؟ نیفلا خم ارچ -
زورما ی هسلج .  متسناد  یم ار   شخساپ دیاب هک دوب یلا وس نیا

نمهب مه نآ ، تشاد فلا خم کی اهنت نم حرط دروم رد  ، هریدم تئیه
کلپ مارا . دوب هدرک هناهب ار لی دال رگید و یلا م لی دال دنچره ! شزورف

شیاه مشچ رانک هک یکیراب طخ هجوتم راب نیلوا یارب نم و دز
روتینام ی هحفص هب ار شهاگن و درک یا هفرس کت . مدش دوب هداتفا

: تفگ و داد
.. هراد یتیمها هچ نم تفلا خم لیلد هگید ، دش هدنرب تحرط -

رد اهراب اه فرح نیمه اب اه لا س نیا هک متسنادیم . دش هدرشف مبلق
یم ار شیپ تسد الح طصا هب . ما هدمآ هاتوک شیاه فرح لباقم

هک مدرک رهاظت اما ، مداتفین شماد رد راب نیا . دتفین سپ هک تفرگ
. مراد ندش راتفرگ دصق

. دوبن یلا م نوتتفلا خم لیلد منودیم هک نم . هراد تیمها ! ومع -
: تفگ هاتوک و . درک مهاگن و دروآ باال ار شرس

ییوت شلیلد -
. دوب لبق زا رت اسر شیادص . دنک لیمکت ار شفرح ات . مدرک توکس

: تفگ هدرمش هدرمش
.. تردام زا و تمع زا ، نم زا یروخلد هک منودیم نم -

زاب لا ح نیا اب . متسناد یمن ما هدیا و حرط هب ار عوضوم نیا طبر
. مدرک توکس مه

یارب . هش ضوع تاوه و لا ح مکی . تییاد شیپ اکیرمآ یرب ماوخیم -
ایروخلد مکی ات اجنوا یرب داوخیم ملد اما .. یراد تقو مزاب حرط نیا



. هش مومت
  هب متسنادیمن اما تسا . هدشن مامت نم نتفر اکیرمآ ی هصق متسنادیم

اب تسنادیم یواسم ار نم نتفر . دوشیم حرطم هرابود یدوز نیمه
تاقافتا نیا  مامت رصقم تفگ یم میقتسم ریغ . اه یروخلد ندش مامت

و دشیم دراو تبحم رد زا لوا ، متسناد یم ار شا هویش . متسه نم
ییاطخ دوش شرواب لباقم فرط ات تفگیم ردقنآ  .. هانگ ساسحا دعب

متاملک یور مدرک یعس و مداد تروق ار مناهد با . تسا هدش بکترم
: مشاب طلسم

منوتب هگید منکن رکف ، هدرک روج ماو مارب ناهام ، حرط نوا لوا -
.. منک ادیپ یتصرف نیچمه
: مداد همادا و مدرک ثکم

تسد مندش قفوم زا ین فال و ین فال ندش روخلد رطاخب ماوخیمن -
.. نیاوخب ونیا مه امش منکن رکف ، مشکب

لها ومع ، دوب هتفگ داهرف . مدرک باترپ شدوخ نیمز هب ار پوت
! باهش : دشیم ور هب ور   هزرابم تبقاع . تسین ور هب ور ی هزرابم

: تفگ و دز یعنصت دنخبل
... طقف . سین یرابجا یاوخیمن هگا . یرب ورفس نیا هنیا مدیقع نم -

. دش رت گنررپ شمشچ رانک طخ
! هشابن هرسپ نوا رطاخ هب مراودیما طقف -

: متفگ بجعتم
! هرسپ مودک -

! هشن تشادزاب هک هدرک کمک نوا تفگ نارهم ! ینایاس نومه -
ار داهرف یلصا تیوه ات ، دوب هدماینرب قیقحت ددص رد زونه هکنیا

یطابترا داهرف و نم نیب درکیم رکف هکنیا اما . تشاد رکش یاج دنادب
. دوب کانسرت تسه

: متفگ یدرسنوخ اب منک تحار ار شلا یخ هکنیا یارب
مهب ژه ورپ نیمه یقوقح یاراک وت هرارق نوا . نیگیم وداهرف ناها -

. نیراد ربخ نارهم یارجام زا امش سپ ! هنک کمک
: تفگ مخا اب

هک هشگرم هچ منودیمن .. شیگدنز هب هدز دنگ هرسپ نیا ! هلب هنافساتم -



.. مدرک یراگتساوخ شارب ور وت یتقو . هدرگیم نییاپ حطس یاه نز اب
: دوش مامت شفرح متشاذگن

ویزیچ هتشذگ ربق شبن ، هدش مومت اه هتشذگ . منکیم شهاوخ ومع -
! هنکیمن تسرد

: تفگ و داد . ناکت مفرح قیدصت یانعم هب یرس
ور وت لثم یکی تسنوتیم نوا وت . زا مشکیم تلا جخ هشیمه نم -

! هشاب هتشاد
یوب ومع یاه فرح . مدرکیم سح میاه لولس کت کت رد ار مشخ
و مشاب راد دوخ یایور نامه   متسناوتیم ردقچ . دنداد یمن یبوخ
متسناوتن ار منابز شین دوب نم زمرق طخ لثم ارجام نیا منزن . یفرح

: منک لر تنک
ونارهم نم هک دینئمطم ردقنا ینعی ؟ هشاب هتشاد تسنوت یم -
شیپ ور یمیدق لئاسم زور ره ارچ منودیمن ؟ ومع متساوخیم

حطس شباختنا هک دوبن نارهم نیا اما امگیم ونیا دیشخبب ؟ نیشکیم
. درک رکف نییاپ حطس نارهم باختنا وت هک دوب هنامس نیا ، دوب نییاپ

هک یداهرف . مدوب هدرک بارخ ار داهرف یاه هشقن مامت میاه فرح اب
هک تشاد یتیمها هچ ال صا . موش کیدزن ناهام هب نم تساوخیم

هدش هریخ میاه مشچ رد هناحیقو لبق بش یتقو دهاوخب هچ داهرف
. دنکیم ینابرق ار یسک ره ماقتنا یارب ؛ دوب هتفگ و دوب

ار میناشیپ یور قرع ندش یبصع رطاخ هب و دزیم دنت تدش هب مبلق
. دوب هدرک سیخ

. دش زاب رد هک مدوب ومع شنکاو رظتنم
ĤĤĤĤĤĤĤ
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هزبس دق دنلب یدرم . تشگرب رد تمس هب نامزمه ومع و نم هاگن
یبآ نهاریپ . دوب هدرکن الم عا ار شدورو یشنم هک بیجع . دوب ییور

زا رپ ی هشوپ هب مهاگن . دروخیم لا س ۴۰ دودح و تشاد نت هب یگنر



تشذگ نم یور هب ور   زا درسنوخ و توافت یب . داتفا شتسد رد ذغاک
هدروخ هرگ یاهوربا نامه اب ومع . تشذگ ومع زیم یور ار هدنورپ و

: تفگ نم هب ور
.. ناج ایور ، مینزیم فرح ادعب -

ثحب کی زا ارم درم . مدش دنلب یلدنص یور زا و ، مداد ناکت رس
. متشادن ربخ یب دورو نیا هب یبوخ سح اما . دوب هداد تاجن لصفم

شپچ تمس ی هنوگ یور تشگ رب متمس هب درم هک . مدوب نتفر هدامآ
نییاپ ار مرس . دوبن توافت یب راب نیا . تشاد گرزب هایس لا خ کی

هشوپ رد دنس دلج هیبش ییاه زیچ . مدرک تقد هشوپ هب یمک و مدروآ
یور ی هدش نهپ دنخبل اب درم . دوب ومع زیم یور راد همکد ی

. درک دب ار ملا ح شهاگن ، درکیم   زادنارب یدب تلا ح اب ارم   شتروص
قاتا زا یبصع . مدرک زاب ار رد   مارآ و متشاذگ هریگتسد یور ار   متسد
زا هک مدق دنچ . مدش هناور مدوخ قاتا تمس هب و مدز نوریب ومع

ی هبل ار متسد متشگرب میاج رس هب ، مدوب هدش رود ومع یشنم زیم
تشگرب نیا زا شتروص زیم تشپ شقن زیر کرتخد . متشاذگ زیم

زیم ی هبل ار متسد . دوب هدش خرس متشاد هک یبصع هاگن و یناهگان
: متفگ و مدیشک

. نیدرکن گنهامه اقآ نیا دورو زا لبق ارچ -
ار میاه فرح و مدرکیم . لر تنک ار میادص نت نم ال ومعم ، دوب هدیسرت

یدنخبل یاج میارب هداتفا تاقافتا و ومع اب مثحب اما متفگیم . دنخبل اب
. مدرک یم لر تنک ار میادص دنچ ره دوب هتشاذگن

: تفگ و درک بترم یمک ار شزیم یور یاهذغاک سرت اب کرتخد
یگنهامه هب یزاین دورو یارب اقا نیا هک نتفگ شزورف یاقآ دوخ -

نرادن .
شزیم یور یکسورع گام هب مهاگن . متشادرب زیم ی هبل زا ار متسد

: متفگ تیدج اب دوب
؟ هیچ شمسا ؟ ندیدج یادنمراک زا -

: داد ناکت ار شتسد و داد ولج یمک ار شنییاپ بل
. منودیمن وشمسا شتسار منکن کف  -

کرتخد تروص هب گام زا ار مهاگن مشخ اب و مدرک اهر ار مسفن



: متفگ و مداد
یگنهامه نودب ینودیمن هک ور ییاسک هک یتسشن اجنیا امش ، نیرفآ -

. شزورف یاقا ی هسلج طسو یتسرفب
: تفگ تنکل اب و داد   نم هب ار شا هدیسرت هاگن

زا ارچ . مدیسرپن ونوشمسا هگید منم ، نتفگ ونیا شزورف بانج دوخ -
. نیسرپیمن نوشدوخ

هفایق هک درم نیا ، مدوب هدش واکجنک . مداتسرف نوریب ار مسفن هف کال
ی هبل زا ار متسد . تسیک دروخیمن باال هدر یاه مدآ هب نانچنآ شا

: متفگ یزیمآ رکذت نحل و مخا اب و متشادرب شزیم
هب ردقچ ادنمراک منیبب متساوخیم طقف . هرادن یتیمها هگید -

.. هک ننکیم لمع نوشفیاظو
یچرادبآ یدومحم یادص هک مداد ناکت فسات ی هناشن هب ار مرس

مدینش : ار تکرش
! هرهچونم اقآ نوتروظنم -

نحل اب و تشاذگ زیم یور ار یاچ ناجنف . تشگرب شتمس هب نم هاگن
: تفگ یمارآ

زیر هدرخ یاراک نیا و اه هدنورپ ، هدیم ماجنا وشزورف یاقآ یاراک -
نم دز شادص شزورف یاقآ دوخ راب هی ، هرهچونم شمسا . یصخش

. هنزیمن فرح یسک اب . هیرادوت مدآ . مدینش وشمسا
: متفگ یلا وس

. تسین ادنمراک تسیل وت هک شمسا -
: تفگ نم تمس هب ور کرتخد

ماجنا ور شزورف یاقا دوخ یصخش یاراک نیا ، شزورف مناخ هن -
رتفد هریم تسار هی هنزیمن فرح یسک اب دایم متقو ره . هدیم

. نوشدوخ
یاهدادرارق زا یکی للعت نودب دعب و مدناخرچ ود نآ نیب ار مهاگن

رد نودب . متشگرب ومع قاتا تمس هب و متشادرب ار یشنم زیم یور
تسد اب و دوب هدش مخ ومع زیم یور درم . مدش قاتا دراو ، ندز

باال ناشهاگن ود ره ، نم یناهگان دورو اب . دادیم شناشن ار ییاهزیچ
یادص اب درم هک ، متفر ومع زیم تمس هب هجوت یب و درسنوخ . دمآ



: تفگ یشارخشوگ
. شزورف یاقآ ننزب رد نتسین دلب نوتادنمراک نیا -

: متفگ یجک دنخبل اب
سییر هملا کم دراو هنوتیم . تسین مادنمراک ءزج هک مدآ هی یتقو -

؟ هنوتیمن رادماهس نوا ! هشب تکرش یلصا راد ماهس اب هریدم تئیه
: تفگ تیدج اب نمهب ومع ، مدرک شهاگن یلا وس

؟ یتشگرب مرتخد دش یچ -
زا هک ار یداد رارق و مداتسیا شیلدنص رانک و مدز رود ار ومع زیم

. مداد شناشن مدوب هتشاد رب یشنم زیم یور
و نیریگب سامت یمظاک یاقآ اب دیاب دینیبب وداد رارق نیا متساوخیم -

. دینک گنهامه شاهاب
ریز ، مدادیم ناشن داد رارق ریگرد و یدج ار مدوخ متشاد هک روطنامه

ار دوب هدروا نوریب هشوپ زا هک یکرادم و ومع زیم یور یمشچ
! رز نیمیس ؛  مناوخب متسناوت ار دانسا زا یکی مسا اهنت . مدرکیم اشامت

: تفگ و درک مهاگن هلصوح یب ومع ، دمآ انشا میارب مسا نیا
ور دیدج داد رارق نتم ورب مه وت . مریگیم سامت یمظاک اب االن نم -

! هنک میظنت نارهم وگب
ملباقم زیه درم هب هجوت نودب جک دنخبل نامه اب و مداد ناکت یرس

. متفر نوریب
و متفر یشنم زیم تمس هب .  مدروایم رد رس درم نیا راک زا دیاب
مسا . دنک میظنت ار داد رارق هک دنک گنهامه نارهم اب مدرک شرافس

ات دنک کمک تسناوتیم داهرف دیاش . مدرک رارکت مقاتا ات ار رز نیمیس
هب . دوش مریگتسد یزیچ انشآ مسا نیا و بیجع درم نیا دروم رد
ار داهرف ی هرامش . متشادرب ار مهارمه یشوگ و متفر مزیم تمس

. متفرگ
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حبص دای . دوبن مسرتسد رد داهرف هک دوب یراب نیلوا نیا . دوب شوماخ
هاگن تعاس هب . دنورب باهش هاگداد هب نیمسای هارمه دوب رارق مداتفا
نیا راک زا دیاب . دوب مین ۱۰و تعاس هاگداد و دوب مینو ۹ تعاس مدرک

تسناوتیم هک یسک . متشادن یبوخ سح مدروآ  یم رد رس رهچونم



ومع قاتا دراو هزاجا نودب و دراذگب اپ ریز ار تکرش و ومع نیناوق
. مدمآ   نوریب قاتا زا و متشادرب ار مفیک ، شیخاتسگ همه نآ و . دوش

: متفگ دنخبل اب . دوب هداتسیا هلپ هار رانک رد یدومحم
. متشاد نوشراک ، ندش اهنت شزورف یاقآ ، یدومحم یاقآ -

. نوریب دموا رهچونم ورای نوا ، االن نیمه -
تمس روسناسآ تمس هب . دوب هدشن رید دایز سپ ، مدیشک یقیمع سفن

سالم . دوب هداتسیا روسناسآ رد لباقم نم هب تشپ رهچونم . متفر تسار
. متفر یتشپ روسناسا تمس هب و مداد  باوج ار اهدنمراک زا یکی

روسناسآ راوس هک یتدم مامت . دوب هقبط نیمه رد روسناسآ هناتخبشوخ
کی رز نیمیس ، دمآ مدای هرخ بال . مدرک رکف رز نیمیس مسا هب مدوب

زا یکی داهنشیپ هب هک جرب دنچ . دوب شیپ یاهلا س رد مامتان ی ژه ورپ
ینوناق عناوم رطاخ هب یلو میدوب هدرک یراذگ هیامرس نآ رد اکرش

لا حره هب اما . دوبن دایز ام تکرش یاه ررض دوب . هدنام مامتان ژه ورپ
. تشاد یهجوت لباق دوس ، دیسر یم رمث هب رگا هک دوب یا ژه ورپ

هجوتم ، مدمآ نوریب هک روسناسآ زا . متسنادیمن رهچونم هب ار شطبر
منیشام تمس هب مه نم . تفر طایح ی هشوگ هب هک مدش رهچونم

. تفر نوریب نامتخاس زا و . دش یمیدق روتوم کی راوس رهچونم . متفر
ار ما هلصاف مدرک یعس . متفر شلا بند و مدرک نشور ار نیشام هلجع اب

رکف رز نیمیس هب هار مامت . دوشن  نم هجوتم ات منک ظفح وا اب
تسناوتیم راک هچ هدروخ تسکش ی ژه ورپ کی اب ومع . مدرکیم 

هچ ومع نهذ رد منادب متسنادیمن ژه؟ ورپ نیا و اه نیمز دیرخ ؟ دنکب
طبر هتشذگ هب زیچ همه راگنا . متشادن یبوخ ساسحا اما درذگیم

زا هف کال . میدرک یگدننار یتعاس مین . دوب طسو نم یاپ راب نیا . تشادن
رس نآ هب یهتنم شریسم . مدوب هریخ ور شیپ ریسم هب اه کیفارت

نیمسای هک مدوب میور هبور کیفارت و زمرق غارچ هب هریخ . دوب رهش
دشیم هک دوب هتفرگ ردقنآ شیادص ، مدرک لصو ار شسامت . دز گنز

: تفگ هتفرگ یادص نامه اب تسا هدرک هیرگ ردقچ دز سدح
.. ایور -

راشف میاه مشچ هب امیقتسم دعب و تسشن ما هنیس ی هسفق رد یدرد
. درک دراو



: متفگ هدروخ ورف ضغب اب
؟ وت نیتفرن زونه -

! هدموین مداهرف ، میتفرن هن -
: متفگ بجعتم

؟ دایب دوبن رارق هگم ارچ -
: داد خساپ شنازرل یادص اب

شیشوگ ، میدز گنز شهب لیکو مه نم مه حبص زا منودیمن - 
چیه نوا مبجع رد . تسین متکرش ! هرادیمنرب یسک منوشنوخ ! هشوماخ

. تشاذیمن اهنت وباهش تقو
ار نیمسای ات مدرک عمج ار می ژ رنا مامت . دش شندز فرح عنام ضغب

: متفگ هدنخ اب . تفرگ  یم ورین دیاب ، مهدب یرادلد
تدوخ هللا شام ! هک هرادن داهرف و لیکو هب زاین باهش ، یتسه هک وت -

.. هراد نوبز رتم رازه
: تفگ یمارآ هب

سامت تاهاب دعب . میدیم لیوحت ونومایشوگ ، میرب دیاب هگید ام -
. مریگیم

مگ ار رهچونم مدرکیم یعس هکیلا ح رد نم و دوب هدش زبس غارچ
: متفگ منکن

. منودیم نم . هشیم دازآ باهش . روخن هصغ ، مزیزع ورب -
یادص . درک ادیپ میولگ هب ار شهار ضغب . میدرک هک یظفاحادخ

.  تخادنا یم مردپ و ردام گرم دای ارم هک دوب هتفرگ ردقنآ نیمسای
گنز . داتسیا یمیدق ی هناخ کی یولج هچوک کی رد رهچونم هرخ بال
یمک هچوک یاهتنا نم . دش هناخ دراو دعب هظحل دنچ و دز ار یمیدق

نیشام زا ؛ دش لخاد هکنیمه . مدرک شوماخ ار نیشام رت فرط نآ
متسنادیم دیاب . دوبن یهجوت لباق زیچ . مدز مدق هچوک رد . مدش هدایپ

مشچ هب هچوک تمس نآ تکرام رپوس کی . تسا شدوخ ی هناخ نیا
شا هزاغم . دوب هدنشورف ینسم درم . متفر تمس نامه هب . دروخیم

و رس ندید اب درم ، مدمآ ولج . درکیم رت تحار ارم نیا و دوب تولخ
: متفگ دنخبل اب . دروه اج یمک   معضو

ای یرهچونم هچوک نیا وت ، مدموا سردآ هی لا بند نم اقآ دیشخبب -



. نیراد شیلیماف ای تسه شمسا منودیمن رهچونم
: تفگ و دز یدنخبل

نومه ، رت نییاپ هنوخ ات دنچ نیمه باون رهچونم میراد رهچونم هی -
؟ نیدموا یتسیزهب زا ، یبا رد

. تفر رهچونم هک دوب ییاج یبآ رد ی هناخ نامه ، دوب شدوخ
: تفگ درم . مدرک شهاگن گنگ

رطاخب یتسیزهب زا هگم . تسا هزبس دنلب دق یاقا هی یرذآ رهچونم -
. نیدموین شرسپ

: متفگ و مدرک ظفح ار مدنخبل
هی نگیم . تسه یلچک قاچ یاقآ هی متسه شلا بند نم هک ینوا هن -

. مدموا هابتشا امتح . تسا  هربخ راک یشاک
هک دنک روصت تسناوت یمن شنهذ رد . درک هاگن نم هب بجعتم درم

. مدرگب اه نابایخ رد هداس راک یشاک   کی لا بند عضو و رس نیا اب نم
تسناوتیم رهچونم . متشگرب نیشام تمس هب و مدرک یظفاحادخ درم زا
هرابود و ، متخادنا منفلت هب یهاگن . دشاب ومع یاهراک زا یلیخ دیلک

رد هشیمه هک یداهرف . دوب شوماخ نانچمه ، متفرگ ار داهرف ی هرامش
. دوب بیجع میارب شدوبن نیا و . دوبن حاال دیسر یم رس اه هاگنزب

ĤĤĤĤĤĤĤ
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نورد یمک هف کال و هتسخ . دوب هدیرب ار مناما میاپ یاه هیخب شزوس

رهچونم ندمآ نوریب رظتنم نیا زا رتشیب متسناوت یمن . مدنام نیشام
نم دوس هب اعطق ، متسنادیم طقف هک درکیم ییاهراک ، تشاد ومع . منامب

، مداتفا هار تکرش تمس هب و مدرک نشور ار نیشام . دوب دهاوخن
رد هک یتدم مامت . دنک ساسح ار هیقب دوب نکمم مین ال وط تبیغ

داهرف هب مه رگید راب کی . متخادرپ یرادا یاهراک هب ار ، مدوب تکرش
نیمسای هک ، دوب ود تعاس کیدزن . دوب شوماخ نانچمه ، مدز گنز

. تفگ هاگداد دروم رد دوب رت هتسخ مه حبص زا شیادص . دز گنز



ژه او نیا نتفگ نیح شیادص . صاصق ؛ هدوب نامه هاگداد یار هکنیا
عطق هک ار نفلت . درک شزرل هب عورش مه نم بلق هک . دیزرلیم نانچنآ
عمج ار ممزاول . دش مامت زور نآ یاهراک هرخ بال . مدش رت یبصع . درک
هدرک یروآ دای ار دمحا اب نامرارق  ، متشاد ناهام زا مایپ کی ، مدرک

سامت داهرف اب هرابود داتفا مدای ، مداتفا هار هک هناخ تمس هب . دوب
زا هک یرکف . دوب هدننک نارگن رگید نیا  . دوب شوماخ شنفلت . مریگب

. دشاب هداتفا یقافتا ورسخ یارب ، دوب نکمم . دوب کانسرت ، تشذگ منهذ
ناش هناخ لباقم تسرد ار مدوخ دعب یتدم هک دش ثعاب رکف نیا
هاگداد ، دوب هدرک شوماخ ار شنفلت داهرف هک نیا . مدوب ددرم . منیبب

. دادیمن باوج یسک ار ناش هناخ نفلت یتح و . دوب هتفرن ار باهش
مکحم ار گنز راب دنچ . مدش هدایپ هرخ بال . درکیم نارگن ارم همه

رد ینارگن و سرت . مدیبوک رد هب دادن ار مباوج یسک یتقو . مدرشف
یدرم ورسخ متشادن رواب زونه ارچ ، منادیمن . داد یم الن وج مدوجو

 .. مردام اب هک دوب
یادص هرخ بال . دوب هتفرگ درد متسد ، مدز هبرض رد هب مکحم هرابود

. درک زاب ار رد ، دوب نایک ی هناخ نابرد . مدینش ار یسک یاه مدق
هدروخ هکی رد تشپ نم ندید زا راگنا . درک مهاگن سرت اب و بجعتم

: متفگ موش لخاد متشاد دصق هک یلا ح رد یلو نم . درک سالم . دوب
؟ تسا هنوخ داهرف اقآ -

: تفگ و تشاذگ رد ی هبل ار شتسد
! نتسین هنوخ ! هن -

مدوخ یور هب لا ح نیا اب تفگیمن ار شتسار ، مدرک شهاگن هناکوکشم
: متفگ یخاتسگ اب و متفر رتولج و مدرواین

دراو و  . مدز شرانک تحار یلیخ   . دایب ات مشیم رظتنم هرادن لا کشا -
یم مهارمه بارطضا اب مه وا ، مدیسر ییاریذپ هب یتقو . مدش طایح

نیا و . دوب طایح رد داهرف نیشام . دوب بلا ج هک یزیچ نیلوا دما 
. دوب هناخ داهرف ینعی

یدنلب یوراج اب راکتمدخ . دوب مارآ و ادص و رس یب هناخ اب مدورو
هب اه نسوک . دوب هدش شخپ زیچ همه نلا س فک . درکیم وراج ار نلا س
اب راکتمدخ . دوب هتسکش مه یروکد باقشب دنچ و . دندوب هداتفا فارطا



ایوگ . مدنادرگ هناخ رد ار مهاگن . دروخ اج نابرد لثم تسرد   نم ندید
مم سال . دوب هدش هکوش هک یردقنآ راکتمدخ . دوب هتفرگ رد یگرزب گنج

: متفگ بجعت اب . دوب هدش هریخ میاه مشچ هب اهنت . دادن  باوج ار
؟ هدش یچ -

. مرب ماوخیم نم وگب داهرف اقآ هب هموصعم -
و رغ ال . دوب هدش خرس شا هرهچ ، دوب امسا . مدیخرچ ادص ندینش اب

شیناشیپ ی هشوگ قیمع شارخ دوب . یدوبک یاج شمشچ ریز و هدیکت
یم شیاه مشچ ، دروخ هرگ مه رد نامهاگن . دوب هدرک مخز ار

. تسشن شتروص یور یرگید زا سپ یکی کشا . دندیشوج
؟ هربخ هچ اجنیا -

مدز شسپ ، منک شلغب مهاوخب هکنا یب ، تخادنا مشوغآ هب ار شدوخ
: متفگ و

؟ هدش یچ ؟ یدموا یک وت -
ار شتسد ، دوب یبیجع عاضوا . درک یم هیرگ اهنت و دزیم سفن سفن

: متفگ و مدرک اهر
؟ هدز تکتک ؟ تساجک داهرف ؟ هخآ ینکیم هیرگ ردقچ -

و دش رت فاص شیادص دعب و تفگ هیرگ نایم یموهفمان یاهزیچ
: تفگ

. تسین بوخ نوشلا ح ال صا نیرن ! ننوشقاتا وت -
داهرف قاتا تمس هب هلجع اب یلو نم ، تفرگ سرت گنر شیاه مشچ
راوید . دوب تخس شرواب مدیدیم هک یزیچ . مدش دراو هدزن رد ، متفر

هاگن هک ار فرط ره ، دوب هچب رتخد کی یاه مشچ سکع زا رپ قاتا
و مدش هریخ میور هب ور یلا خ و درس قاتا هب هدز تهب یمک . یدرکیم

یور و دوب هدروا رد ار شترش یت . منک ادیپ ار داهرف متسناوت دعب
مین ی هرجنپ زا یمیسن اهنت و دوب مرگ قاتا . دوب هدیشک زارد تخت

هک درکیم مکح بدا . دوب شیناشیپ یور شتسد . دما یم غاب هب ور زاب
نوریب هدرک اهر ار شا هنهرب دنمونت یاهوزاب هک تیعضو نیا رد

رانک ار بدا ، تسا ربخ هچ هناخ نیا رد مدیمهف یمن ات نم اما . مورب
مولظم هاگن هب هرابود مهاگن . مداتسیا قاتا طسو تسرد . مدوب هتشاذگ

: متفگ یمارآ هب داتفا هچب رتخد



! داهرف -
رت ولج . دینش یمن راگنا . مدز ادص ار شمسا راب دنچ . دروخن یناکت

. مدوب شرس باالی ابیرقت . متفر 
! داهرف -

  یکانسرت گنررپ یزمرق ، دوب فقس هب شزاب همین یاه مشچ ، دوب رادیب
. دادیمن ناشن یشنکاو اما  . دیدیم ارم هک نیا اب . دوب شیاه مشچ رد
یور ، دیشک کرس شقاتا رانک هشوگ هب مهاگن ... هشیمه لثم دوب یثنخ
لا ح هک ، دوبیم یرطع نامه دیاب نیا . دوب رطع هشیش کی اهنت شزیم

. درکیم جیگ ارم ششوخ
متفر یم یتایئزج غارس هب تاقافتا نیرتدب نایم ، دوب نم یگ ژ یو نیا

: متفگ نانک دنلورغ ، متفر شزیم فرط هب . دنتشادن یطابترا هک
من اال ندن باوج مهور هنوخ وگب .. ورن باهش هاگداد ! هدن باوج وتنفلت -

. ریگب هدیدان ونم
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: مداد همادا و متشادرب زیم یور زا ار رطع
. ینزب کتک ور امسا یرادن قح یلو یشاب اهنت تدوخ ارب یراد قح -

مسا نودب گنر درگ کیش ی هشیش کی نورد هک ار شرطع زا یمک
: متفگ و . مدییوب و مدز مضبن یور ، دوب

؟ وت هتچ -
، هدیباوخ تلا ح زا یمک و تشادرب شیناشیپ یور زا ار شتسد
ار شا هنهرب ی هنت باال هک درکیمن یش تال . دیشک باال ار شدوخ
شدوخ لثم مه نم و درکیم مهاگن هناخاتسگ و میقتسم . دناشوپب

ضبن هرابود و مدناخرچ ار رطع هشیش . مدوب هریخ شقاتا هب درسنوخ
: متفگ و مدییوب ار متسد

. اه هرادن فرح ترطع باختنا -
دیاب . دهد ناشن یوق ار شدوخ تشاد یعس اما دوب هتسخ شهاگن

گرم رکف یتقو . تشاد یبیجع شمارا میارب هناخ نیا مدرکیم فارتعا
. دوب رت هدوسآ ملا یخ حاال و دوب هدش دب ملا ح ، دز مرس هب ورسخ

! هگیم ونیمه منوا -
، دوب شا هرهچ رد هک یگتسخ ی همه اب ، دوب هدمآ فرح هب هرخ بال



: متفگ و متشاذگ زیم یور ار هشیش . درذگب تنطیش زا تسناوت یمن
؟ یک -

یلیخ مرطع هگیم هشیمه . مشقشاع هک یرتخد نومه . هگید مقشع -
. هبوخ

: متفگ و مداد زیم هب ار ما هیکت هنیس هب تسد دنخ زوپ اب
زا نوا نیزادنیم هار یقشاع ی هصق نوتیکی زور ره ! یدرک طلغ -

زا منیا . منک  هاگن وشامشچ منوتیمن هنکیم هیرگ سب زا هک نیمسای
.. وت

: تفگ نانز دنخبل
نوریب مشخ اب ار شسفن .. یضوع نمهب نوا ! هیبوخ رسپ باهش -

: تفگ هرابود و داتسرف
؟ هشیم تیدوسح ای ؟ یراد لکشم نم ندش قشاع اب -

: متفگ و مدمآ شتمس هب و مدرک یچون
! ارچ امسا ندز کتک اب یلو   مرادن لکشم مودکچیه اب -

هیواز نیا زا . مدش هریخ شیاه مشچ رد و ، متسشن شتخت ی هبل
. منیبب ار شا هنیس ی هسفق نورد سفن ندش نییاپ و باال ، متسناوتیم
زا ، دشاب محر یب تسناوتیم ردقچ شوغآ نیا هکنیا رکف ، دوب کانسرت

. دوب رت کانسرت مه شیاه هاگن
: تفگ دنخبل نامه اب

. هدرک وراک نیا شیردپان . مدزن شکتک نم -
؟ تسا هلماح نوچ ؟ شیردپان  -

. داد هیکت تخت ی هبل هب ار شرس و تشاذگ مه یور ار شیاه کلپ
! هدز مه هب ونوشاه همانرب نوچ -

: متفگ بجعتم
. یگب لماک   هشیم ؟ هخآ یا همانرب هچ -

  رد ترفن   زا یهوک هظحل دنچ نامه رد راگنا ، درک زاب ار شیاه مشچ
: دوب هدش عمج شیاه مشچ

. نایک ورسخ ندرک وربآ یب هساو نمهب یاه هشقن ! نمهب -
: متفگ و مداد تروق ار مناهد بآ

؟ ییوربآ یب هچ -



: دوب هشیمه زا رت کانسرت شهاگن
هی اب ورسخ   تخت وت حبص زور هی هک نوبغاب ی هدنوخ رتخد ! امسا -

 . ننکیم شادیپ یدب عضو
: تفگ و دز قرب شیاه مشچ

راکنا ورسخ ! هنک دوبان ور ورسخ هنوتیم هک ، کردم و سکع یلک اب -
 .. شهب ورسخ هگیم نوا یلو  . امسا هب هنکیم سامتلا .. هنکیم

راوید یور ی هچب رتخد هیبش شهاگن . دش تکاس ناهج ، دش تکاس
. دوب هدروخ مخز داهرف . مدیسرت یم یلو اهنت و موصعم . دوب

یب ات هرایب رد شدوخ دقع هب ورامسا هک تساوخ مردپ زا شیردپان -
نمهب یولج هک ورسخ یارب دوب یتربع سرد طقف نیا . هنکن شوربا

. درک هتکس مردپ ! هدز نیمز ور ورسخ راب دنچ نمهب .. هتسیان
: متفگ و متفرگ زاگ ار مبل

؟ هیچ نمهب ومع هب ارجام نیا طبر -
: تفگ و دروآ کیدزن ار شرس و دز دنخبل

. درک راکنا مارب ور هیاس اب شطبار ، ماباب .  متشگرب دئوس زا یتقو -
مه قشاع هنکیمن راکنا تفگ . منکیم رکف نم هک سین یروجنوا تفگ
نمهب زا هدنورپ یلک بش نومه . هرتشیب همهزا شهانگ نمهب اما ندوب

! هنکیم یف خال یاراک هی هراد هک درک ور
امش تکرش هک مدیمهفیمن عقوم نوا ! امش تکرش مسا هب خالف یاراک

داوخیم نمهب ارچ هک دوب لا وس مارب شمه ! هئوت مسا هب شدصرد ۷۰
. مدینش سای زا ادعب ! هنزب نیمز وشدوخ تکرش

: متفگ و مدیشک یقیمع سفن
.. امسا هب ورسخ یلو -

: تفگ هف کال
.. هگیمن ونیا امسا مکیش یوت ی هچب اما ! هرآ هک هدیم نوشن اسکع -

.. یلو ! هنکیمن مک ورسخ هانگ زا نیا منودیمن
کی ، مدوب هدید هک یقیقد و نابرهم یورسخ هک نیا رواب . دوب تخس

هک یدرم ، شزورف نمهب و .. دوب مردام قشاع رگا . دشاب زواجتم
. متخانشیمن

ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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تیصخش زا   یتمسق راب ره . مدرکیم هاگن داهرف هب هریخ گنگ و جیگ

تردام مان هک نیا . دوب هدش رت دنت مبلق نابرض . دشیم ور میارب نمهب
. تشاد یبیجع درد مبلق . دراد درد ، دشاب یتخمز یاه مدآ نینچ نیب

سکع نایم ی هچب رتخد یاه مشچ راگنا . متشادن ار شمارا نآ رگید
: تفگ یدج ی هفایق اب داهرف . دنتشاد ناج

تفگ ! هدش ضرعتم شهب مردپ تفگیم و درکیم هیرگ طقف امسا -
  . هنرگ و مینک شدقع دیاب طقف و هنک تیاکش داوخیمن

مامت هک یموصعم کرتخد ؟ دوب هدرک ار راک نیا امسا ، تفرگ مسفن
درسنوخ داهرف . دش تخس مسفن  . دوب کشا سیخ شیاه مشچ تدم

: تفگ
؟ یدش منارگن ؟ یدموا ارچ -

: مدرک همزمز اهنت ساوح یب
؟ مدش تنارگن -

: متفگ و مدرشف مرگید تسد نایم ار متسد
تربخ اب داتفا یقافتا ره ، یتفگ هاگنامرد یولج بش نوا تدوخ ! هن -

.. منم . منک
شردپ گرم فوخ هکنیا زا . متفگن ورسخ گرم لوح ، مناشیرپ راکفا زا

هک شتسد  . دوب هدناسرت ارم ، زیزع یاه مدآ گرم ی هبرجت . متشاد ار
دوخ اب یهاگ . دوب حور یب و درس شهاگن . دش عطق مفرح دمآ باال

اب . تسا یراج شیاه گر رد خی بآ نوخ یاج هب داهرف ، مدرکیم رکف
: تفگ یدرس نحل

. مراد زاین ییاهنت هب زورما اعقاو . ورب افطل . دعب شمه ! دعب یارب هنومب -
شدوخ هک منزب یرگید فرح متساوخ و مدرک شهاگن زاب ناهد اب

: دما فرح هب نم یاج
؟ یر یمن ارچ سپ -

سح . مدیجنر اما ، متخانش یم ار شحیرص و کر الق خا هک نیا اب
یب و مارآ . مدرک شنزرس ار مدوخ   ندما نیا یارب مرس رد ، متشاد یدب



اپ داهرف قاتا هب یتقو . مدز نوریب شقاتا زا و . مدش دنلب یفرح چیه
هب نیمه یارب . مورب مه شردپ ندید هب هک ، دوب نیا مدصق ، متشاذگ

، متشادرب هک ار مود مدق . دوب یلا خ نلا س . متشادرب مدق هلپ هار تمس
زا . دوب هدننک رجزنم میارب ؛ دوب زواجت هب مهتم هک یدرم ندید . مداتسیا

نم یارب . دوبن اجنآ امسا . متفر ییاریذپ تمس هب و . متشگرب هتفر هار
. دوبن دعاسم شندید یارب ملا ح ، دوب رتهب

نامه رد ار ملا ش . دندوب شوماخ اه غارچ مامت . مدیسر هناخ هب هتسخ
اب .  مدز ار دیلک و مدرک زارد تسد . متخادنا مشود یور دورو ی هظحل

، دوب هناخ نیمسای . مدینشن یخساپ . مداد ربخ ار مندما یدنلب سالم
و لا ح ، زورما هاگداد رطاخب متسناد یم . مدید یشفک اج رد ار ششفک

تمس هب تسار کی نامکچوک نلا س زا   نیمه یارب . درادن یشوخ زور
اب اهنت مدز رد راب دنچ . درکن زاب ار رد . مدز رد . متفر نیمسای قاتا

: تفگ یضغب رپ و فیعض یادص
مشاب . اهنت ماوخیم زورما . ایور منکیم شهاوخ -

نم . تشاد شتسود هک یسک یارب دوب هدرک ضغب مدیمهفیم ار شدرد
هانپ مقاتا هب و مدز لغب ار مدوخ . مدرکیم ضغب دیاب یسک هچ یارب
مقاتا شوماخ رتسول . مدش هریخ فقس هب و مدش اهر تخت یور . مدرب

. دوب هدش مک مناوت . مدرک اشامت دمآ یم نلا س زا هک یمک رون اب ار
تارطاخ رتفد ، نینج نآ ، میاپ ریز مخز یاج و شورفلگ ، نیمسای لا ح

. رگا و اما رازه ... و
یارب ، مدرک ضغب . منک ناشیاهر ، مراذگب ناشیاهنت ، دنتساوخیم همه

هیاس یاه هیبنت دای ارم هیرگ . مدرکن هیرگ اما سکچیه یارب هن مدوخ
. متسب مشچ . تخادنا یم

 
زیم تمس هب . دوب قاتا یوت زونه شرطع یوب ، متسشن   شتخت یور

. دوب هتشاذگ اج ار شتعاس . مدرک هاگن شراک
: تسشن میاهوم الی تشپ زا یتسد هک ، متفر تعاس تمس هب

! اجنیا یدموا هرخ -بال
. دنک   شزاون مارا ردقنا تسناوتیم وا زج یسک هچ ، دوب شدوخ

. درپن مرس زا شزاون نیا یتسم ات . مدیشکن بقع ار مرس



. مدناخرچ  ار مرس . تسشن مندرگ ضبن یور میاهوم الی زا شتسد
ما هناوید هک تشاد ییاه هاگن نامهزا  ، دوب هدش ضوع شیاه مشچ

: تفگ و تشاذگ ما هناچ ریز ار شتسد . مدیدزد ار ممشچ . درکیم
. تفریم سوکعم وریسم مبلق و ندش تسس ماهاپ ! متسنوتن -

: مدرک همزمز
! اجک هب سوکعم -

هچره ! وا ای دوب نم بلق نابرض یادص ، دیشک متروص یور ار شتسد
. دیپتیم راو هناوید دوب

ششزاون تمس هب مرس هاگادوخان . دیشک ما هنوگ یور ار شتسد
. دیخرچ

و . دندش روم روم میاه تشگنا . درک شخپ متروص یوت ار شسفن
. تفر شنهاریپ زاب ی همکد ود یپ ممشچ

سوکعم : دوبن شا هدننک هناوید هاگن زا یزیرگ هار ، درک مخ ار شرس
! اجنیا ات

مندرگ ضبن یور ار شیاه بل تساوخیم ار نیمه . مدرک  شهاگن مهبم
! وت ضبن ات سوکعم تفگ مشوگ ریز اج نامه هرابود و تشاذگ

! دوب هسوب نیلوا نیا . دوب هدش ممرگ
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. مدناوخیم ار هحفص نیا هک دوب یراب نیمدنچ نیا . مدرک زاب مشچ
یارب ردقچ . دوب ملا س ۱۵ راب نیلوا . دوب هتفر رد متسد زا شباسح

. مدرکیم فشک ار هعونمم یارجام کی راگنا . متشاد ناجیه شندناوخ
روصت ار قشع . مدشیم قشاع طخ دنچ نیمه اب اهنت دعب یاهراب

یلو بشما . متشاذگ یم طخ دنچ نیا رتخد یاج ار مدوخ و . مدرکیم
نیا ندناوخ . دوب یرازآ دوخ کی هیبش اهنت . دوبن یربخ اه سح نآ زا
. دوب کاندرد ، تشادن هک تذل میارب حاال ، هیاس تارطاخ زا تاحفص
ار مبلق . دشاب مردپ زا ریغ یدرم دروم رد تارطاخ نیا هکنیا سح
ییاهنت سح ، دوب هک یتقو ... ردپ . دوب هدش گنت شیارب ملد . دزیم گنچ
لا ح بشما . مدوب  هدش اهنت نم حاال و . دمآ یمن مشچ هب نادنچ
واکجنک رگید حبص الف خرب ، مدوبن الب جنم نیا مدآ نم . متشاد یبیجع
ممهس مامت و شورفلگ و هچرتفد لا یخیب و متفریم دیاب دیاش . مدوبن



همین ۳ تسرد تعاس . مداد هیکت تخت هب ار مرس . مدشیم هناخراک زا
هک یا هیاس هک . مهد همادا لا یخ و رکف هب هرابود متساوخیم . دوب بش

ماهوا و االت یخ . درک مبجعتم ، تشذگ مقاتا زاب همین رد یور هبور زا
؟ تیعقاو ای دوب

زا ار متسد . متسشن میاج رد . مدوب هدینشن ار نیمسای قاتا رد یادص  
لا ح . دش شخپ مینیب رد مضبن رطع . مدروآ باال و مدرک ادج ذغاک
یور زا هلجع اب . درک مکارتم ار مراکفا نکلا ب رد یادص . دوب یبوخ

. مدناخرچ ار هریگتسد . مداتسیا نیمسای قاتا رد رانک . مدش دنلب تخت
نلا س هب نیچرواپ .  دوب  هدرک زاب مبلق هب ار شهار سرت . دوب لفق

یروج . دوب هدش دنت مبلق شپت . دوب هتفر یرانک هب نکلا ب ی هدرپ . متفر
ی هتفر رانک ی هدرپ یور هبور . مدینش یم میولگ رد ار شیادص هک
مدرکیم ؛ رارکت منهذ رد مادم و ، متشادیمرب مدق مارآ . مداتسیا نکلا ب
هب ور یا هیاس . مدیسر نکلا ب بوچراهچ هب هرخ بال . تسین یمهم زیچ

رپ یادص اب و مارآ . دوب نز کی . دوب هداتسیا نم هب تشپ رهش یهایس
: متفگ یدیدرت زا

؟ نیمسای -
یزیچ مدرک سح و . مدش نکلا ب دراو سرت اب و مارآ . مدینشن یخساپ

. مدش نوگ ژ او نم و . دمآ دورف مرس یور
ĤĤĤĤĤĤĤ
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زا یا هظحل ار مهاگن هک دشیمن نیا عنام ، دیچیپیم مرس رد هک یدرد
مضه لباق میارب شروضح زونه ، تعاس دنچ تشذگ زا دعب . مریگب وا

ما هتفشا رتشیب ، دوب هتسشن شیاه بل یور هک یجک دنخبل . دوب
متساوخیمن اما   مدوب هتفر شیپ هیرگ زرم ات راب دنچ بش نآ .  درکیم

ین ال وط یور هدایپ نا زا دعب هرخ بال . دیخرچ متمس هب . منک هیرگ هک
یم میاه بل . داتسیا . دوب هتخادنا هار راهچ رد هس قاتا نیا رد هک

دیفس ی هفحلم تشم ار متسد ناشندرک مارآ یارب اهنت نم و دندیزرل



: دوب انشآ ان میارب ردقچ شیادص . مدرک
؟ دوب یچ مدز هک ییافرح دروم رد ترظن -

. دوب زاب باتک و باسح طاسب منهذ رد یلو نم . تساوخیم ارم رظن
هن لا س دنچ . دادیم ناشن ار یبیرغ و بیجع دادعا منهذ ی هکترچ
زا ارم شیادص هرابود . دوب هتفرگ هدیدان ارم رظن هک ، دوب زور دنچ
و رت مارآ یمک راب نیا . دیشک نوریب منهذ یسرباسح رتافد نایم

: دزیم فرح رت هدرمش
یمن روبجم هک دوبن هگا . تسا هدیچیپ یلیخ ارجام نیا ! ایور نیبب -

. مدش
، هدوب روبجم هک نیا . دوب هدز مه شیپ تعاس کی ار اه فرح نیا

.. هتسناوت یمن هک نیا
: متفگ و مدرک عطق متسد ندروآ باال اب ار شفرح

! هشیم منارگن نیمسای ، هنوخ مرب ماوخیم نم -
ی هبل هک یدنلب لا ش و مدرک زارد تسد ، مدش دنلب میاج زا یتخس هب

هب مدق دنچ و مدرک کیدزن دوخ هب ار ملنش . متشادرب ار دوب تخت
. متفر ولج

نم رظن هب هک فسات زا یگنر ، درک رییغت یمک شا هرهچ تلا ح
. تسشن شتروص یور ، دوب یعونصم

؟ هروطچ ، سای -
یمک لوا قیاقد لثم میادص ... ترسح مه دیاش ، دش ترفن زا رپ منحل

: دش دنلب
ادص سای ونوا ماباب زا ریغ یسک هرادن تسود هک ینودیم ! نیمسای -

! هنزب
راگنا . منزب نابز مخز . منزب شین متشاد تسود . مدرک دیکات تاملک یور
رد ندوب زا مسفن . مزیرب نوریب میقتسم ار ممشخ مامت متسناوت یمن

و مدز مرس هب ار متسد هدارا یب . دوب هدمآ دنب نشور همین قاتا نیا
: متفگ

؟ هراد سنا آژ اجنیا -
یلو . دینش ار نیمسای مسا یتقو هک روط نامه ، درکیم مهاگن روطنامه
مهاگن هریخ و هدرک توکس ردقنآ . درکیم ریس یرگید یاج شرکف راگنا



: منک رارکت ار ملا وس هرابود مدش روبجم هک ، درک یم
؟ هراد سنا آژ اجنیا مگیم -

. دنک یم یزابجل هک ، دوب یا هچب رتخد دایرف هیبش میادص راب نیا
، هتشگرب هدنز یاه مدآ یایند هب هک دادیم ناشن   شا هناش شزرل
روآ ناقفخ قاتا نیا زیم اهنت تمس هب و تشادرب نم زا ار شهاگن

. تفگ نفلت رد یزیچ و داد راشف ار شا یمیدق یشوگ ی همکد . تفر
هقیقد دنچ . دوب گرم سوقان لثم شیادص . مونشب هک متساوخن ، مدینشن
هدز ولهپ هب ار شتسد کی . تشگرب متمس هب هک دیشکن لوط رتشیب

: تفگ و درک دازآ یمک ار شیادص . دوب هداتسیا ملباقم و دوب
.. نم . ایور نک کمک مهب -

: تفگ هک دیمهف مهاگن زا راگنا . متشادن ندینش ی هلصوح
نیشام . بشما ینک تحارتسا هرتهب . مینزیم فرح هگید تقو هی ، هشاب -

! هترظتنم نییاپ
و یتنعل ی هناخ نآ زا دعب و .  متفر رد تمس هب یشنکاو چیه نودب

. مدیرپ نییاپ شا یگنس یاه هلپ
و دراد ار یزیچ ندید یایور اه تقو یضعب مدآ . دوب هدش تخس مبلق
. دنام یم ایور دیاب ایور نیا دمهفیم هزات ، دسر یم ایور نآ هب هک دعب

. هتساوخیم هک هدوبن یزیچ نآ نیا دمهفیم هزات
، دوب شدوخ ، مدیدار دوب هدش کراپ رد یولج هک یگنر دیفس دیارپ  

سردآ هب یزاین . مدش راوس تسا مرظتنم ، دوب هتفگ هک ینیشام نامه
ات ار هرجنپ ی هشیش و متسشن بقع . دندوب شدوخ یاه مدآ زا ، دوبن

یب سناکس بش نآ اعطق ، دوب ملیف کی نیا رگا . مشک یم نییاپ هت
یم نییاپ ار هرجنپ ی هشیش یتقو نم مه شهت امتح . دشیم یریظن
نم حاال اما . درکیم سیخ ار میاه تسد و دیراب یم ناراب ، مدیشک

رکف شیاه فرح هب  .. هناخ نآ لثم ، دادیم ان یوب هک ینیشام و مدوب
ییاهنت هب و شیاه یهاوخ دوخ هب ، اهزور نیا تاقافتا و . مدرکیم

یب . دش فقوتم نیشام هرخ بال . تخوسیم مرس زا رتشیب مبلق ... میاه
هناخ دراو و متخادنا ما هناش رس یور ار مدنلب لا ش . مدش هدایپ فرح

. دشاب باوخ نیمسای هک مدرک یم وزرآ  .. هناخ دعب و روسناسآ . مدش
رد ار شدوخ زونه نیمسای . دوب توکس رد هناخ . دش هدروآ رب میوزرآ



یاهوزرآ ، دوب اهوزرآ بش بشما ال صا . دوب هتشاد هگن شقاتا سبح
... کیدزن یاه وزرآ رود و هنهک

مقاتا تمس هب متشادن . ندرک هیرگ یان اما ، تخوسیم میاه مشچ
ی هنیآ هبور و مدرک ترپ تخت یور ار هرخسم لنش و لا ش . متفر

. دوب هدش یمخز تدش هب ملد اما ، دوبن مرس یور مخز . مداتسیا یدق
مناوتن هک ردق نآ هن اما ، دوبن بوخ ملا ح . متسشن مراک زیم تشپ

ژه ورپ نیا دروم رد دیاب شلبق . دور یم شیپ روطچ یزاب نیا ممهفب
. مدیمهفیم رتشیب رز نیمیس
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: متفگ ناهام هب ور و مدرک ظفح ار میرهاظ دنخبل

. ماوت نویدم ور ژه ورپ نیا اعقاو نم -
: تفگ و دش رت گنررپ شدنخبل

... دمحا و -
دشاب رت یمسر شراک لحم رد تشاد یعس هک دمحا هب یهاگن

: متفگ و مداد لیوحت شا هرهچ هب ار مدنخبل و متخادنا
ریدم هک نیدید . منک ناربج ور اه امش فطل اعقاو دیاب نم ! همولعم -

مناجنف تمس هب ار متسد . دوب هدش بجعتم ردقچ تکرش یرادباسح
: مداد همادا و مدرب

! هن راگیس هعفد نیا یهتنم -
هدش هجوتم کناب هب مدورو ی هظحل زا ، دوب نیسحت زا رپ دمحا هاگن

رتخد هتبلا و . تسا یمسر و کشخ ، شناراکمه نیب ردقچ هک ، مدوب
ار دمحا اب شا هطبار سنج . دوب اه هجاب زا یکی لوئسم هک یناوج

. مدرک یمن یواکجنک دراوم نیا رد تقو چیه هک نیا اب . مدیمهف یمن
نیا اب ماو کی ندرک روج . دمآ یم باسح هب ءانثتسا میارب دمحا اما

ره ای تناسروپ هک نیا نودب مه نآ ! هجوت لباق دوس نودب غلبم
. دنک تفایرد ، دنتشاذگ یم ار شمسا هیقب هک یزیچ

: متفگ و مدرک رت قیمع ار مدنخبل
نیا ندش روج ! هریدم تئیه ندرک یضار ، دوب تخس یلیخ شتسار -

. منک نوشیضار هک نیا یارب ، تشاد ریثات یلیخ هتبلا ، ماو
: تفگ دنخبل اب ناهام



. ندوب یضار نوشمه تفگ یم هک نارهم -
! ومع زج نوشمه -

، یرادا راولش و تک کی اب هک مدناخرچ دمحا تمس هب ار مرس
اب ار مفرح ، دیسر یم رظن هب شمدید هک یلوا راب زا رت توافتم

: مداد همادا دمحا یاه مشچ هب میقتسم هاگن
. مراد شلوبق یلیخ نم . هریدم تئیه لک ینعی نم یارب ومع شتسار -

. تس باال یلیخ مارب مومع هاگیاج ، هنودیم ناهام
شهاگن دمحا .  مدربیم راک هب هکدوب یعراضم یاه لعف مغورد اهنت

: تفگ هدنخ اب دوب هتفرگ گنر یمک
. مناربج رظتنم نم -

: متفگ و مداد یلدنص هب ار ما هیکت
هی منکیم کف نم ، نیدرکن لوبق ور ماو زا ام ی هیده هک امش بوخ -

؟ هیچ نوترظن . . ناج ومع رسپ و امش . نیشب نم نومهم ماش
. دوب هدما ششوخ نم داهنشیپ زا . دوب مارآ و هاتوک شا هدنخ

؟ هگید نوتدوخ تخپتسد ! هیلا ع -
مایپ هب ار مهاگن ، هاتوک یهاوخ رذع کی اب نامزمه و مدز یدنخبل

: مداد داهرف
! دش یچ یدید وناهام -

حیضوت شیارب مدید یمن یلیلد . مدرک لفق ار هحفص باوج نودب
و مداد دمحا هب ار مهاگن  .. یزاب نیا رد مدوب مدوخ مدآ نم . مهد

: متفگ
تروص رد تسه ناهام هرخ بال ، هشاب مدوخ تخپتسد هنوتیم -

... هدب نومتاجن هنوتیم دیدش تیمومسم
، شیاه مشچ و . دوب ناهام هب مهاگن نم و دیدنخ دمحا
! همه هب . مدوب دامتعا یب بشید زا دعب ناهج ی همه هب

ĤĤĤĤĤĤ
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: تفگ شا هدنخ نایم دمحا
رتکد حاال ! هروخن اذغ نوا زا شدوخ رتکد یاقآ هک نیا طرش هب -

هتسکش هراد ای هدب ردقنا موناخ ایور تخپتسد فراعت نودب ناج
؟ هنکیم یسفن

: تفگ و درک مهاگن زیمآ تنطیش ناهام
هبوخ هنودب هک هدروخن ونوشیا تخپتسد یسک حاال ات فراعت نودب -

! دب ای
هب رتخد نامه هک ، منزب یفرح متساوخ . متفر ناهام هب یا هرغ مشچ

نم هک دوب مارآ ردقنآ شیادص ، دز فرح هملک دنچ ، دش کیدزن دمحا
تیدج اب دمحا . دوب یراک عوضوم . دیسرن نامشوگ هب یزیچ ناهام و
یانعم هب یهاگن ، نداد ناکت رس نیا اب نامزمه نم و داد ناکت یرس

ی هملا کم . مدش زیخ مین یلدنص یور زا و . متخادنا ناهام هب نتفر
: متفگ هلصاف بال . دش مامت هک کرتخد و دمحا

. میرب مک مک مهام . مینکیم گنهامه هگید ورارق بوخ -
: تفگ دنخبل   اب دمحا . داد تسد دمحا اب و دروآ ولج ار شتسد ناهام

؟ نیدرک نتفر دصق ییوهی ارچ -
: تفگ و درک یتسد شیپ راب نیا ناهام

.. هک هدنومیقاب یاراک هنومیم طقف نیراد راک مهامش -
: مدرک لماک ار ناهام فرح

! هدیم شماجنا دایم تکرش ی هدنیامن هک -
: دوب انشآ و بیجع میارب دمحا یزومرم دنخبل

؟ ننکیم غیرد ام زا ونوشرادید تداعس موناخ ایور -
: متفگ و مداد ناکت یرس دنخبلا ب

. مینکیم گنهامه ، میرب هگید ام ! هیچ افرح نیا -
. مدش ناهام نیشام راوس دمحا اب بات و بآ رپ یظفاحادخ زا دعب
جیگ ، هتشذگ بش یباوخ یب رطاخ هب .  درکیم درد میاپ نامسناپ یاج
رس تشپ ار تاقافتا زا مجح نآ بشید هک نم یارب . مدوب گنم و
. دوب بیجع منزب دنخبل متسناوتیم مه زونه هک نیا ، مدوب هتشاذگ

: متفگ یدرسنوخ اب
. تفرگ یم هدیدان ویبوخ نیا هب رتخد ! اه هبیجع مدمحا اقا نیا -



: تفگ دنخبل اب ناهام
!! هیدج شاهاب راک طیحم وت دیاش . هریگیم شدیدان ینودیم اجک زا -

؟ هدش بلا ج انیا ی هطبار تارب ارچ حاال
نابز   هب ار متشاد نامیا شف خال هب هک یفرح یدرسنوخ و تراسج اب

: مدروآ
. تسین اهراتفر روجنیا لها ، هروخیمن دمحا هب -

: تفگ و دروآ ولج ار شتروص
هروخیم نم هب االن ال ثم ؟ تسا هفایق هب هگم ؟ اهراتفر روجچ لها -

؟ مشاب یا هفرح زاب رامق هی
: متفگ و مدیدنخ

! هینیب و قلح و شوگ مشمسا یراد ونیزاک هی ال ثم ! هرآ -
تنطیش قرب هرابود هک شیاه مشچ زا ار نیا ، دوب هدش لا حرس

: تفگ یداش نحل اب . مدیمهف ، دوب هتفرگ
. منکیم رامق ینیب و قلح و شوگ یور نم ، هگید هرا -

. مدش مدوخ راکفا قرغ هرابود و توکس رد و مدز باوج رد یدنخبل
؟ ینک یزپشآ یاوخیم حاال -

. مدرگرب شتمس هب دش ثعاب ناهام فرح
: تفگ و درک هراشا کناب هب

ای ؟ ینک یزپشآ تدوخ یاوخیم ماش رارق هساو مگیم -
: متفگ و متسب ار میاه مشچ

ور اراک نیا ی هلصوح اعقاو ! یزیچ یناروتسر هی میریم ! اباب هن -
. مرادن

: تفگ و درک نشور ار نیشام
کیدزن دمحا هب رتشیب مینوتب هشاب اج هی مرظنب ؟ ناروتسر ارچ -

! هراد یبوخ ذوفن . میش
یادص اب . دش یعادت منهذ رد شوپاپ ی هملک ، متخادنا باال ار ما هناش

: متفگ یمارآ
! هخآ اجک -

: تفگ دنخبل اب ناهام و داتفا هار نیشام
. مراد غارس بوخ یاج هی -



دم هک ییاج نامه هب ، دیمهف دش یم شنحل زا نوچ ! اجک مدیسرپن
رکف هتبلا و . دوب هدرک رپ ار مناج مامت یگتسخ . میور یم تسوا رظن
دندز مرس هب ار بوچ مکحم   هک ینامز ی هلصاف هب ! بشید هب ندرک

رد ارچ . مدرک روصت ار شیاه مشچ . متفرگ رارق شلباقم رد یتقو ات
یوزرآ اه لا س نیا ی همه هکنیا هن رگم . مدوب هتفرن ورف ششوغآ

نم . منکیم یزابجل مردام لثم ، دوب هتفگ . متشاد ار شندرک لغب هرابود
هک ، مدوب وا ریوصت قرغ ردقنآ . متشاد یزابجل مدوخ لد اب ، مدوب زابجل

ار وا یاه فرح ما هتسب یاه کلپ تشپ نم . مدش لفاغ ریسم زا
"! شزورف مارهب " ی هرهچ و اه فرح . مدرک یم رورم

ی هقطنم ، مدرک هاگن ور شیپ ریسم هب و مدرک زاب ار ممشچ
متسناوتیم . متشاد تسود ار میور شیپ یاوه و با شوخ یناتسهوک

! دنتسه هچ هیبش میوگب میاه یگچب لثم و منک هاگن ار اهربا
. نشیم نورگ نراد ماجنیا یانیمز ! هییاوه و با شوخ ی هقطنم -

: متفگ و مدیخرچ شتمس هب
؟ تسارو نیمه شاناروتسر . مراد تسود ور اه باال نیا کال -

. دایمن مدای  ؟ ناروتسر ؛ متفگ نم -
: متفگ بجعتم

؟ میراذب وماش رارق یتفگ هک ییاجنوا سپ -
: تفگ شمارآ اب

. میسر یم ماجنوا هب . نک ربص -
اجنیا تنرایب متساوخ ؛ تفگیم هک وا یادص ، دیچیپ مشوگ رد شیادص

. دوب تومع ی هشقن ندرم نیا
هتشذگ لثم شیادص . مدینش یم ار شیادص یرادیب رد سوباک لثم

. میدوب هدش هچوک کی دراو حاال یی باال رس کی زا دعب . دوبن نابرهم
هناخ زا   یکی لباقم .  مدنارذگ  رظن زا ار میور هب ور یی ال یو یاه هناخ

زاسون یی ال یو  ، متخادنا میور هبور ی هناخ هب یهاگن . میدش فقوتم اه
یاه نوتس اب هارمه شا ینوریب یگنس یامن اما کچوک هچ رگا ، دوب

. دوب مردپ یاه ال یو زا یکی هیبش یمک ... گنر دیفس   هدش یراک هدنک
دراو . تسام دصقم نامه اج نیا مدیمهف هزات ، دز هک ار رد تومیر
رد و دش هدایپ نم زا لبق ناهام . میدش هک هدش یراک لگ طایح



. دوب هچغاب یابیز یاه لگ هب مهاگن مدش هدایپ مارآ . درک زاب ار متمس
: متفگ دنخبلا ب
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؟ هیک لا م اج نیا -

ییابیز کچوک رختسا ، منک هاگن تمس نآ هب دش ثعاب شتسد تکرح
: تفگ دنخبل اب . دوب ال یو طایح طسو هک

. شمراد هشیم یلا س هی ! همدوخ لا م -
هب یا هناخ مه شدوخ ، یدرایلیم ماو ندرک روج زا ریغ ، مدش بجعتم

اما   دوبن مک شدمآ رد ، دوب هداس کشزپ کی ناهام . تشاد ینارگ نیا
: متفگ و مدرک ناهنپ دنخبل کی اب ار مبجعت !! یزیهرپان نیا

. مینیبب وشوت میرب هگنشق -
کچوک و ابیز الی یو ، متشادن ار هناخ نیا رد راذگ و  تشگ ی هلصوح

، دوب یتحار یاه لبم زا رپ هک یگنشق سارت . دوب یروج و عمج و
نم . دوب بسانم نامرارق یارب نم رظنب تفگیم ناهام هک روط نامه
رد . دنک هبلغ میواکجنک هب هک دز یم ار شروز یگتسخ راگنا یلو
هرابود هک مدوب هداتسیا هناخ راد اج و گرزب ی هناخزپشآ بوچراهچ
رارق زا ، دوب هتساوخ ؛ دوب داهرف مه زاب ، مدینش ار میشوگ یادص

. متفر لا چخی تمس هب و مدرک اهر مفیک نورد ار یشوگ . میوگب زورما
رس . درک مبجعتم لا چخی نورد فلتخم یاه یندیشون ، مدوب هنشت

فلتخم اه هشیش زا رپ ، هناخزپشآ رد یا هشیش ی هفوب   مدنادرگرب
: متفگ دنلب دوب .

؟ یدرک یزیهرپان رتکد یاقآ -
! همز ال یهاگ -

و تشاد بل یور یدنخبل . دوب هداتسیا مرس تشپ ناهام ، مدیخرچ
: متفگ هدنخ اب . دوب یداش قرغ شیاه مشچ

! هروخب دیابن نوا طقف ! نارهم هراچیب -
: تفگ و دیدنخ

امود . تسین رضم انیا ی همه ال وا -
یمک . متشادن تسود ار شهاگن نیا . تسشن ممشچ رد میقتسم شهاگن

: تفگ و دما رتولج



. یسر یم رظن هب هتسخ ردقچ -
یردپ . مدید ار مردپ بشید هک نیا زا متفگ یم هچ دیاب ، مدرک توکس
زا هک . تس یرارف کی مردپ متفگ یم . دوب هدرم شیپ اه لا س هک

هزم ار یمیتی شیاه رتخد هدش رضاح شا یدرایلیم یاه یهدب سرت
: متفگ و مدرک فاص ار میادص . دننک 

. مباوخیم دب یلیخ هتقو دنچ ! هدربن مباوخ بشید -
: تفگ و تفرگ فسات گنر شهاگن

! اج نیا تمدرویمن هنرگو یا هتسخ متسنودیمن -
: متفگ و مداد ناکت فارطا هب رس

... ناهام . ماجنیا ملا حشوخ ، هن -
: تفگ مارآ

! مناج -
: متفگ یدرس اب .  دمآ یمن مشوخ شهاگن زا شندز فرح نحل زا

؟ دایب مراگن ، ماش رارق یارب میگب یاوخیم -
. داتسرف شیاه هیر نورد ار شسفن و تسب مشچ

هک یسک یلو ینک مدر . یاوخن ونم ینوتیم وت . منکیم شهاوخ ! ایور -
دنبن . مشیر خیب ومرادن تسود

اب ار ثحب . مدرکیم یورشیپ نیا زا رت شیب دیابن نم و دوب یبصع
: متفگ و متفر تنیباک تمس هب . متسب لا چخی زا با یرطب نتشادرب

.. ناجک اناویل -
تشادرب یناویل و درک زاب ار مرس باالی تنیباک و دمآ ولج فرح یب

مخا اب و تقد اب . مدش هریخ شتاکرح هب . تفر بآ ریش تمس هب و
شتسد زا ار ناویل . تفرگ نم هب ور دعب و تسش بآ ریز ار ناویل

شا یبصع و یدج ی هرهچ هب مدروخیم هک با . متخیر با و متفرگ
. مدیبوک تنیباک یور مکحم نامزمه ار یرطب و ناویل . مدوب هریخ

اب اما مارآ ار شیاه مدق دمآ . رت ولج و . دیخرچ نم تمس هب شهاگن
مشچ متسناوت یم . دش رپ هک نامنیب ی هلصاف . تشاد رب دنلب یاه ماگ

تنیباک هب ال ماک نم ، دما رت ولج هک مدق کی . منیبب ار شقارب یاه
سرت هک دوب میاه یگتسخ ریگرد مرکف ردقنا . مدیسرت یمن . مدیبسچ

: متفگ و مدرک شهاگن یدرسنوخ اب نیمه یارب . دوب بیرغ میارب



؟ مسرتب دیاب االن -
: تفگ و دیدنخ

؟ مرایب تسد هب وتلد هک منک راکیچ -
: متفگ شف ال خرب اما ، دوب گنر رپ منهذ رد هک دوب یا هملک زگره

. منود   یمن -
هدینشن عطاق " هن " کی لقا ال ، دوب هدمآ ششوخ منادیمن باوج زا راگنا
یاه مدآ ی همه ردقچ ، مدرک رکف نیا هب نم و تفر رت بقع . دوب

. دنا هدش هبیرغ میارب مفارطا
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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هناخ یاه غارچ زورید خالف رب . مدش هناخ دراو . متخادنا دیلک هتسخ
اب نیمه یارب . مدوب هدید رد یور هب ور ار داهرف نیشام . دوب نشور
یور نیمسای . مدشن بجعتم ، دوب هتسشن هپاناک ی هبل یور هک شندید

یمک تشاد . دوب مخ زیم یور شرس دوب هتسشن رت فرط نا لبم
متشاذگ رتناک یور ار هناخ دیلک فرح یب . درک یم یدنب هتسب رابکشخ
هاگن هریخ رد مه نیمسای حاال  دیلک یادص اب . مدروآ باال ار مرس و

سالم ناشیاه هاگن هب هجوت یب . دوب هدش هارمه داهرف اب نم هب ندرک
. مداتفا هار مقاتا تمس هب و متفگ یمارآ

شادرف ، مدادن ور وت باوج نم زور هی حاال ! شزورف موناخ هب سالم -
. نک یف تال این

هک ار شیاپ یادص ، مداد همادا مهار هب و مدیشک یا هف کال فوپ
: متفگ و متشگرب شتمس هب . مدینش دوب هداتفا هار مهارمه

لک تاهاب هک متسین نیا دوم ور ال صا زورما ، داهرف منکیم شهاوخ -
. منک لک

: تفگ و تسشن شتروص یور یوحم دنخبل
! هدایز ایتشآ و رهق نیا زا هطبار عورش هرخ بال -

یادص اب . متشگرب و متفگ بل ریز " یا هدب تافش ادخ " و مدرک مخا



: تفگ درسنوخ
رتکد ادخ هدنب هک نیا طرش هب ! هدب افش هنوتیم مه ادخ ی هدنب -

. هشاب
هک متسد . مدوب هدیسر مقاتا هب یهتنم یورهار یاهتنا هب رگید حاال
هیانک اب . مدرگ رب شتمس هب دش ثعاب شفرح ، تسشن هریگتسد یور

: تفگ
. هراد یگتسخ هگم دوس نودب یدرایلیم   ماو -

اب .  مروایب دورف . یسک رس ار ممشخ دیاب مدرک یم سح ، مدوب یبصع
، شدنخبل . مداتسیا شیور هب ور و متشذگ ورهار زا دنت و تینابصع

شزیمآ رخسمت و درسنوخ هاگن هک یدب لا ح زا ، تسناوت یمن   شرطع
: دوب دایرف هیبش میادص . دنک مک ، درک یم اقلا نم هب

دمآ رد زا هک هشاب یچره ... نایک یاقآ نییامرفن ؟ یدرایلیم ماو -
.. تسین رتشیب هک نهآ و مورک ندعم

، درکیم نامهاگن بجعت اب و هداتسیا هک مدید ار نیمسای ی هیاس
: تفگ نانک همزمز

مورک ندعم مودک ؟ مورک ندعم -
. تشاد مخا زا یگنر حاال شدرسنوخ ی هرهچ ، دوب هدرک توکس داهرف

: مداد همادا هرابود و مداد ناکت رس دنخزوپ اب
! هراد دامتعا نم زا رتشیب وت هب ! هدب ومرهاوخ باوج ! هگید وگب -

: تفگ مخا اب
؟ هتفگ وت هب یک وتافرخزم نیا -

: تفگ بجعتم نیمسای
! هیچ هیضق -

. مداتفا هار مقاتا تمس هب و متخادنا باال ار ما هناش و مدز دنخبل
یم صرح زا منورد اما . مشاب درسنوخ شدوخ لثم مدرک یم یعس
نیا اما . مدوب هدینشن لماک دیاش ار   مردپ بشید یاه فرح . دیشوج

یاتسور هی نداعم دیرخ رد تردام و نم اب   ورسخ : دوب مدای شتمسق
ورسخ ، نم ندش یرارف زا دعب اما ، دوب کیرش بونج رد هداتفا رود

. دز رانک ور تردام مه
لصتم یتلو دنچ قرب هب ارم راگنا تسشن ما هناش یور هک شتسد



هیبش یزیچ شا هفایق . متشگرب شتمس هب و مدیرپ اج زا دندوب ، هدرک
یم شتآ رد حاال    وا یثنخ هشیمه ی هرهچ . مشخ زا رپ ، دوب منهج

: تفگ تینابصع اب . تخوس
؟ هرخسم رتکد نوا ! هتفگ وتافرخزم نیا یک یگب مدینشن -

نیب زونه مدوخ نم . تسناوت یمن سکچیه . دنزب سدح تسناوت یمن
: متفگ و متخابن ار مدوخ . مدوب نامسآ و نیمز

! همهم هگم لا حره هب ... شورفلگ مه دیاش ! نوا نک رکف -
: تفگ و داد ناکت رس

! همهم نم ارب ! همهم یلیخ -
: متفگ و مدز داد

! هدش ور مارب تتسد وت . داهرف همهم تارب یچ وت هک هرادن یتیمها -
؟ ندعم ریغ یاوخیم یچ هگید . ینم یاضما لا بند یتفگن لوا زا ارچ

: تفگ مشخ اب . مروخب ناکت میاج رد دش ثعاب شدنلب دایرف
؟ یتخانشن ویضوع نوا وت ایور .  قمحا ناهام -

متفگ نیمه یارب . متشادن هیجوت ندینش تقاط . متشادن ثحب ی هلصوح
:

هن ! وتتاهیجوت هن . مراد ور وت ی هلصوح هن نم ! یش مگ هشیم داهرف -
هرخسم ماقتنا ی هلصوح هن ! ینک خالص نمهب ملظ رش زا ونم ماوخیم

. افطل وش مگ وت
هرابود . دوب نام هریخ بجعتم نیمسای . دوب خرس تدش هب شتروص
: تفگ و درب هنیس هب ار شتسد ، دش درسنوخ شیاه مشچ

یلو . شاب هتشادن وملصوح . تسافرح نیا زا رتلقاع نوا ! هتفگن ناهام -
و ریگب ور اه ندعم نوا سردا هتفگ تهب ور انیا هک ینومه زا ورب

. نداد تهب طلغ سردآ ! هنکیم جارختسا انوا زا هراد االن یک نیبب
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

تسین تییاهنت یاه لا س ماقتنا یارب طقف ؟ داهرف یاوخیم یچ وت -
؟ هترس وت یچ ؟ هن

ار نم هک دوب تحار و درسنوخ ردقنآ . دوبن زمرق شا هرهچ رگید حاال
: تفگ دنخبل اب دناسرت

اضما   هی طقف وت زا نم ! هبوخ شدیچیپ یزاب اقافتا ! سرپب تتسود زا -



. ماوخیمن
: متفگ و مدرک زاب و مدرشف مه هب ار میاه مشچ

؟ هنوتچ اه امش . منک  یزاب ماوخیمن نم -
، دوب هدنونش اهنت نیمسای  . مدرک شهاگن . تشاد نتفر دصق ، تشگرب

. دوب لا وس زا رپ شا هرهچ
: تفگ و دیخرچ دیسر هک نلا س طسو

! شتمس یرب هک منک داهنشیپ تهب تساوخ مزا ناهام ، یتسار -
. دوب ییارجام هچ رگید نیا . مورب او دش ثعاب ، شکمشچ
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هب اه کچ مامت . میدوب هدروخ تسکش ، میتشاد هک یا ژه ورپ یوت ام -
دیاب متسنودیمن الس! تخا و ییوشلوپ ماهتا همه زا رتدب و دوب نم مسا
هنیا شهار اهنت ؛ تفگ نمهب . دوبن مکیرش نوا زا یرثا چیه . منک راکیچ
مسا هب یزیچ . نربب نومزا هک میتشادن یزیچ یروجنیا . مریمب نم هک

وت هب ژه ورپ نیا زا لبق تکرش ماهس !  ال صا متشادن یزیچ دوبن . امش
. دیباوخیم هلئاق ، مدرم یم هک نم . دوب هدش راذگاو

دوب هدش هلا چم متسد رد هک ییوتنام ی هشوگ ، مدیشک یقیمع سفن
هدرکن رییغت یلو وا . مدینش یم ار مبلق نابرض یادص . مدرک اهر ار

کت نامه . دوب یثرا هک ، شیاهوم یولج دیفس یوم رات دنچ نامه . دوب
هدید بش ره ردقنآ اه لا س نیا ار شیاه سکع ... شیناشیپ یور طخ

: تفگ و دش اج هب اج یلدنص یور . مدوب ظفح ار شا هرهچ هک مدوب
! مرتخد ، دوب تخس نوتندیدن -

ومع . دوب یبیجع ی ژه او هچ مرتخد . دشن مد و دنام هار هنایم مسفن
یاج هب . مدوبن یسک رتخد روط نیا دوب اه لا س نم اما تفگیم دایز

: داد همادا یلو وا . دنک یم درد میاه مشچ مدرک سح کشا
نومه ! اج نیا زا مربب ور امش ، هدشن لا سود مداد لوق ! متفگ   هیاس هب -

. مسارم بش ، متشگرب بش
قاتا رد درم کی تفگیم ومع هک یبش نامه ، دوب هتشگرب بش نآ

. دندوب هدید ار شرارف نابهگن هک ، هدوب مردام
یروج هی تفگ قاتا وت دموا نمهب . مدرک رارف یتخس هب مبش نومه -

. مدید ور هیاس هک دوب یراب نیرخا نیا . هدرک مرگرس ور هیقب



ومع ارچ . مدید شیاه مشچ نایم رد یکشا . دوب هدش ضوع شهاگن
دیوگب همه هب تشاد یعس ، دوب هدیشک ار هشقن نیا شدوخ هک ینمهب

رد ترفن مدرک سح . تسا هدوب رگید درم کی ، هدرک رارف هک یدرم نا
رد ، دش دنلب یلدنص یور زا . تسا هدش شخپ مس کی لثم مندب مامت

... بش نامه لثم . دز مدق قاتا ضرع
شندوبن راب اه لا س ، تشادن یتیمها میارب اما . درکیم شتیذا متوکس

. دوب هدرک متیذا
متفگن تومع هب نم .. یزابجل هیاس لثم تسرد ! اباب ینزب فرح هشیم -
دیاب ! وگن شهب مه وت . مدید ور وت مگب ماوخیمن همهفب مرگا . متشگرب

. ممهفب ور ییازیچ هی
هب . مدوب هدش هریخ میور هب ور ی هداس قاتا هب . مدرک توکس هنازابجل

رد . دوب هتخیر ورف یصخشمان لیلد هب شیراک چگ فصن هک یراوید
: تفگ و تفرگ رارق مدید ی هیواز

. ینزب یفرح هی هشیم -
: متفگ و مدرک شهاگن یدج

. شزورف یاقآ منک یکمک تهب منوتیمن نم -
: تفگ و تسشن یلدنص یور هرابود . دوب هدش یبصع

... هشب ماهتا عفر نم زا هگا ! هتشگرب مکیرش نوا نتفگ نم هب -
. مداد هتخیر ورف راوید هب ار مهاگن شیاه فرح هب هجوت یب

: تفگ و درک مهاگن
؟ ییاجنیا ارچ سپ -

؟ یتفرگن کمک نمهب زا ارچ سپ -
مامت . دشاب وا هاوخریخ نمهب هک متشاد کش . مدوب هتسکش ار توکس

: تفگ و درک مراثن و تخیر شیاه مشچ رد ار شرهم
.. نمهب ! یمرتخد وت -

: متفگ یبصع
دنچ لا س ۳ لا س ۲ یتفر هدش لا س دنچ ؟ شزورف یاقا یچ نمهب -

! مدوبن ترتخد نم یتفر هک عقوم نوا ؟ یدرم لا س دنچ ؟ لا س
یلدنص تسد اب و ، مدش دنلب تدش اب یلدنص یور زا . دما متمس هب

: متفگ تینابصع اب دشاب وا و نم نیب یا هلصاف ات مدرک نوگ ژ او ار



تهب ینودیم نوچ یریگب کمک نمهب زا یاوخیمن وت ! شزورف یاقآ هن -
تسود . یدرک شوگ وشافرح اقمحا لثم هشیمه نوچ ! هدز تسد ور

. ینک فارتعا تتقامح هب یرادن
یا هلا س ۱۶ یایور . دوب ملا س ۱۶ نم دوب هتخادنا گنچ ار میولگ ضغب
دشت رارکت یمیش ناحتما نا تقو چیه . تشاد یمیش ناحتما ادرف هک
. مدشیم ۲۰ ار ناحتما نآ نم یلو . درک در ۱۶ میارب شیاج هب ملعم

. دوب گرم هیبش میارب یمیش . مدوب رفنتم یمیش زا اه لا س
: تفگ و . دمآ مرانک و دز رود ار یلدنص

! شاب مورآ -
.. شاب مارآ تفگیم ومع هک هلا س ۱۶ یایور نامه لثم . مدوب مارآ نم

..  دنک ملغب ات دوبن
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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. منک ضغب هک دوبن شیاج . دوب هدش شیادیپ اجک زا یتنعل ضغب

هتخیر ار میاه کشا نم . دنیشنب متروص یور کشا هک دوبن شیاج
مردپ . درک رت ار ما هنوگ کشا یا هرطق ، دوب ماجرفان مش تال . مدوب

: تفگ و تخود نم هب ار شهاگن
. هرتهب نومداونوخ یارب راک نیا مدرک یم رکف نم یشاب . مورآ هشیم -

. متساوخیم وتیتخبشوخ نم . نینیبن بیسا امش ات متفر
و مدز سپ ، دوب هتشاذگ میوزاب یور ییوجلد یارب هک   ار شتسد
هزادنا هب راگنا قاتا نیا . متشاد یگفخ سح . متشادرب بقع هب یمدق

روطنیمه و . مدرک سح ار میاه تسد شزرل . تشادن اوه رفنود ی
: تفگ و دش کیدزن مارآ   . اهاپ ینیگنس

نئمطم یلو مدرک هابتشا منودیم ! ینک یم تیذا وتدوخ ردقنا ارچ -
نارهم یراگتساوخ هب وت تفگ ومع یتقو ینودیم ، یلقاع وت مدوب

. مدش لا حشوخ ردقچ یداد تبثم باوج
: متفگ مشخ اب



. مدرکن جاودزا نارهم اب نم -
: تفگ و دز هرگ میاه مشچ رد ار شهاگن

فرح تاهاب یچره تفگ ! یدرک در ونارهم وت هک تفگ تومع . منودیم -
... یتساوخن وت ، هدز

: متفگ و مدز هرگ مه رد ار میوربا ، مدرک عطق ار شفرح
؟ مدرک در ونارهم یراگتساوخ نم تفگ نمهب ومع -

: تفگ و داد ناکت ار شزس
ارچ سپ ؟ مرتخد هتسار ! هدوب یا هگید سک شیپ تلد وت هتفگ -

... جاودزا
یارب هک یدرم ، دوب هک شزورف نمهب . دیچیپم مه هب بیجع ملد

دایرف . دیوگب یگرخسم نیا هب یغورد شردارب هب دوب رضاح ، شعفانم
: مدز

. منودب ور هتفگ نوتهب ومع هک ییاغورد مامت اقیقد هشیم -
: تفگ و درک مهاگن بجعتم

حاال . داد نوشن نم هب ور هرسپ نوا و وت سکع تومع ایور ؟! غورد -
. ینک نیهوت تومع هب ، تسین مز ال یدش ادج شزا هگا

میاه شوگ زا مدرک سح . دوب هدش تخس شراک ندمآ باال ارب مسفن
نآ رد هک یتک فال نیا اب یتح ، درک یمن لوبق ، مردپ . دوشیم دنلب دود

هب یهاگن فسات اب . تسناد  یم قحم ار نمهب مه زاب . دوب هدش راتفرگ
. مدوب هدش هلصوح مک   اه زور نیا . مدز نوریب هناخ زا و متخادنا وا

نیمجنپ نیا ، دروخیم گنز منفلت . دیایب باال مسفن ات . مداتسیا نابایخ رد
متفگ و متشاذگ مشوگ رانک ار یشوگ . دزیم گنز حبص زا هک دوب یراب

:
یچ . مرادن وت الت کشم هب یراک نم متفگ منم یتفگ راب هی ! امسا ولا -

! زاب یگیم
: دیچیپ مشوگ رد شدرد زا رپ یادص

نوموربا . منک طقس ور هچب نیا دیاب نم . موناخ ایور منکیم شهاوخ -
! هریم

: متفگ هنازابجل
یعقوت هچ حاال یدرکن ادیپ ور متساوخیم نم هک یزیچ نوا وت -



. منک تکمک نم هک   یراد
: متفگ هیناث دنچ زا سپ . دوب یبوخ ی هناشن نیا ، درک توکس

! یرادن یراک بوخ -
: تفگ باتشرپ

منکیم . شادیپ نم ! هشاب موناخ هن -
: متفگ و تسشن میاه بل رب یتیاضر دنخبل

! هیک هچب یاباب وگب مهب لوا وت یلو . مارب تسین مهم نوا مدایز حاال -
: تفگ هتفرگ ییادص اب ، دیچیپ یشوگ رد هرابود شا هیرگ یادص

.. موناخ مگیم نوتمدید یتقو -
: متفگ مارآ

. تمنیبیم هبنشراهچ یلو هغولش مرس هک ال عف هشاب -
... درک عطق ار نفلت و تفگ یمارآ ی هشاب

. مدیمهفیم دیاب هک دوب اه زیچ یلیخ
ĤĤĤĤĤĤ
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رکف مردپ زورما یاه فرح هب و . متخیر ساالد یور ار سس هرابود
دش یم  ، شمدوب هدید هک یرابود نیا رد شیاه فرح عمج زا . مدرک
رواب تسناوت یمن . تسا راکنا ی هلحرم رد نم لثم مه وا هک دیمهف

. تسا هدرک یگدنز نمهب یاه غورد یایند رد لا س همه نیا هک ، دنک
شهاگن . مداد نیمسای هب ار مهاگن و متشاذگ زیم یور ار سس فرظ

رود ییاج رد . تسین اج نیا متسنادیم هک نم اما ، دوب نویزیولت هب
خر مین زا یتح متسناوتیم ار شیاه مشچ ریز یهایس . درکیم ریس

: متفگ توکس نتسکش یارب . منزب سدح مه شا هرهچ
یچ هساو یدرک یم یدنب هتسب یتشاد هک یرابکشخ و لیجآ نوا -

! دوب
و تشاذگ زیم یور ار نویزیولت لر تنک ، دنادرگ رب متمس هب ار شرس

: تفگ



. دیسرپ وتلا ح و دز گنز زورید . متسرفب ییاد هساو متساوخیم -
: متفگ و مداد ناکت ار مرس

.. شهب منزب گنز هی دیاب یلو ، هغولش مرس ازور نیا یلیخ -
. مدش ساالد ندز مه لوغشم هرابود فرح نیا اب

؟ دایم مه هدیپس یتفگ ؟ یشوپیم یچ بشما -
قشاق . دوب هداتسیا میور هب ور . مدروآ باال ار مرس ، نیمسای یادص اب

و مدروآ رد میور هب ور ی هبعج زا یلا متسد و مدرک اهر فرظ رد ار
: متفگ

. هگنر ینبراک تک نومه -
: متفگ و مدیشک بقع ار یلدنص

نم . مینک شانشآ دمحا اب دایب میگب مهور هدیپس ، درک رارصا ناهام -
. مرادن وشلصوح ال صا   هک

ورف ساالد فرظ رد ار شتسد هنارکفتم نیمسای ، مدش دنلب میاج زا
: تفگ و درب

؟ هداهرف تسد اعقاو ؟ یدرک قیقحت هندعم نوا دروم رد ! امگیم -
یچن و مدرک ورف میوم رد ار متسد و مداد ییوشفرظ هب ار ما هیکت

مدیخرچ . و مدرک
؟ هدوبن انوا تسد جارختسا ای یدرکن قیقحت ؟ یچ ینعی چن -

: متفگ متسشیم ار میاه تسد هک روطنامه
یم یرادرب هرهب ندعم زا هراد ، رتگنرز ورسخ ونامام زا یکی ینعی -

، یحاتف هن هنایک هن اما مدرواین رد زونه وشلیماف و مسا ! هنک
: متفگ و مدرک ثکم

. منود یمن طسو نیا  ویزیچ هی طقف نم ! شزورف یتح هن -
. مدنادرگ رب ار مرس ، مدینش ار یلدنص ندش هدیشک یادص

: تفگ دیدرت اب نیمسای
قیوشت ور وت هتساوخ شزا ناهام ِدوخ تفگ داهرف هک نیا ؟ یچ -

. تسا هگید زیچ هی ای ؟ یشاب شاهاب هنک
: متفگ و متفر زیم تمس هب

؟ یایمن ینئمطم وت . نک شلو ! هن -
ال صا هزات ! یتشاذیم اجنیمه ورارق هک مایب منم دوب رارق هگا ! اباب هن -



. موناخ هفحت . مشب ور هبور هدیپس نوا اب داوخیمن ملد
: متفگ و تفرگ ما هدنخ شا هفایق تلا ح زا

. نا هفحت نوشمه ، غورف همع یاه هون نیا ! هسرب نم داد هب ادخ -
: تفگ و دز یدنخبل

مدوب هگا نم ! شارب تشادن غارس نیا زا رتهب ناهام ! ورای نوا هراچیب -
! هنک یفرعم وراگن متفگ یم

یلو نیمسای . درک شوخ اج میاهوربا نیب یمخا راگن مسا ندینش اب
: داد همادا لا یخیب

راگن زا هتسرد . تفرگ یباسح تسرد وناهام نیا لا ح دیاب اعقاو -
. هدروا رد وشروش هگید ناهام نیا یلو دایمن مشوخ

ثعاب نم هکنیا سح . دوبن بوخ اه فرح نیا زا ملا ح . مداد ناکت رس
اب . درک یم دب ار ملا ح یلیلد ره هب . مدش ناش هطبار ندروخ مهرب

: متفگ و متخادنا نیمسای هب یهاگن دنخبل
؟ یرادن هک وم و نوینش ی هزوح رد یرنه منیبب . مش هدامآ مرب نم -

: درک یم مخا هک دوب وا راب نیا
نم باهش لوق هب ! هتوافتم وت اب مزاف کال ! یسانشیم ونم هک وت -

. مدوب هداونوخ قل نودند
. دوب هتشگرب شدوخ ی هریت یایند هب هرابود راگنا باهش مسا نتفگ اب

یسک مدوبن دلب نم ، مدرک توکس . دوب شیاه مشچ رد کشا ی هقلح
یا هنت لا ح نیا اب . منک مارآ مدوبن دلب مه ار مدوخ یتح . منک مارا  ار

: متفگ و مدز شا هناش هب
! هیچ هساو هگید هروغبا ، متسین دلب وگب هشاب -

هب . دشیم هلا چم شهاگن درد زا مبلق ، دنزب دنخبل یتخس هب درک یعس
. متسشن هنیآ یولج . دوب مهم میارب بشما رادید ، متفر مقاتا تمس
هرابود نیمسای هک نیا یارب نایم نیا ، دیشک لوط یمک مندش رضاح
هدش هدامآ هرخ بال . تشاد همادا نامیاه یخوش . دورن ورف شدوخ رد

نماد . دوب هتسشن منت یور تخود شوخ ینبراک یبآ تک . مدوب
هک یگنر یکشم باروج و . دناشوپ یم ار میوناز باالی ات مه شگنرمه

داهنشیپ هب . متشاد تسود ار یمسر سابل نیا . دوب هدناشوپ ار میاپ
شیپ . مدوب هتسب ندرگ هب مه ار مردام نایلر ب دیفس دنبندرگ نیمسای



: متفگ و مدز یخرچ شیور
. مدش یروطچ -
: تفگ و دیدنخ

! هدیم هتشک هی بشما هرخ بال -
: تفگ دروخیم بات تخت ی هبل هکیلا ح رد دعب  و

. ینک شیارآ یدلب بوخ هچ ! هریمب یدوسح زا هدیپس منک کف -
. مدرک زادنارب میور هبور ی هنیآ رد ار مدوخ و مدز شیارب یکمشچ
نیا زا ربخ ، هنیآ نورد نیمسای هاگن . دیچیپ میاه تسد رد یدرس سح

مدرک سح یلو درس میاه تسد ... هدش هجوتم مه وا هک داد یم
: تفگ و دز یجک دنخبل نیمسای . دراد بت متروص
. یدش شهیبش یلیخ .. هداتسیا مولج نامام راگنا -

و مدز یدنخبل ! مردام هب نم تهابش ، متسناد یم ار نیا مه مدوخ
: متفگ

اجک نوشیا و اجک ام ، دوب هکلم موناخ هیاس -
: تفگ و دیدنخ

! یا هکلم مه وت -
: تفگو دز یکمشچ

! یمز ال هاشداپ طقف -
و دروا شتروص یولج ار شتسد هک مدرک هلمح شتمس هب هدنخ اب

: تفگ
! ارچ یزادنیم گنچ ، هکلم متفگ مدرک هابتشا ! اباب یلیروگ وت -
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زوریپ دنخبل اب و مدیشوپ و متشادرب یلدنص یور زا ار مریرح لنش  

: متفگ یا هنادنم
. نزادنیمن گنچ هک ال یروگ هزات ! نرادن هکلم ال یروگ هگم -

: تفگ و دیدنخ
طقف ! هزادنیم گنچ زور هی هشب هک روبجم یدوجوم ره ! اباب نزادنیم -

. یزادنب گنچ مناج رتکد هب هرن تدای موناخ هکلم
. مدوب  نتفر ی هدامآ ال ماک رگید حاال . مدرک بترم مرس یور ار ملا ش

: متفگ و مدرک زارد مفیک تمس هب ار متسد



ساالد طقف ماش . مریم هگید نم . شعقوم هب ، مزادنیم گنچ منوا هب -
. ایروخن

. نوسرب سالم . ورب هشاب . یتخادنا هار روخب روخب یه نیرز  هثم یدش -
ناهنپ هدنخ تشپ ار درد نامتفج . مدرک یظفاحادخ نیمسای زا هدنخ اب
. درک  ناهنپ نیمسای زا ار ردپ ندوب هدنز ، دشیم یک ات . میدرک یم

. دراد دامتعا داهرف هب زونه نیمسای متسنادیم ، دوب یا هدیچیپ تیعضو
دنچ خالف رب . دشیم بارخ زیچ همه ، متفگ یم ار تقیقح رگا دیاش
لا یخ و رکف و هروشلد . دش زاب یب ال هب میاپ هک نیمه ، لبق هظحل

هرخسم ، رکشت ینامهم نیا هب تساوخ یمن ملد . درک رپ ار مرس مامت
.  متفر گنیکراپ تمس هب    لا ح نیا اب . مورب

هب مخا اب . متسیاب ، دش ثعاب داهرف یادص متفر . ولج مدق ود هکنیمه
دنخبل . دوب لا یخ یب و درسنوخ هشیمه لثم شا هرهچ . متشگرب شتمس

: متفگ مارآ و متفر ولج درک  میبصع رتشیب شبل یور
. این هگید متفگن هگم -

: تفگ و دیدنخ
هگید تقو چیه یتفگن . مش مگ مرب یتفگ زور نوا مود سالم. لوا -

. هداتسیا تولج یک نودب ، متسین محازم نوزیوآ رسپ هی نم موس . ماین
.. مراهچ

: تفگ و دش هریخ ما هرهچ هب
نم نیشام وت میرب ای . میتسیاب اج نیمه یاوخیم . مگیم دعب و مراهچ -

. مینزب فرح ، مینیشب
  رد هک نیمه . مداتفا هار نوریب و یب ال رد   تمس هب شهارمه فرح یب

: متفگ تینابصع اب تسشن نیشام
... یچ مراهچ -

: تفگ یلا یخ یب اب
. یمراهچ غارس یرب یشیمن هک هدادن ویلوا باوج -

"سالم" مدز دایرف و مدرک کیدزن ششوگ هب ار مرس صرح اب
دعب یلو تفر ششوگ یور هاگا دوخان شتسد . دروخ اج متکرح زا

: تفگ و درک و ندیدنخ هب عورش
. هبوخ رارق رس یرب یشحو ! هبوخ -



دزیم جوم مدوجو رد اه زور نیا هک یصرح مامت متسناوت یم شاک
یب هک وا هب و .  مشاب مارآ مدرک یعس اما . منک یلا خ شرس رب ار
ات . منک  هاگن ، درک یم کاپ ار شکنیع ی هشیش لا متسد اب لا یخ

. دنزب ار شفرح
: تفگ دید هک ار مندش مارآ

؟ یدرک قیقحت ندعم دروم رد ، بوخ -
: متفگ و مداد ناکت رس

. مراد شهب عجار اه لا وس یلیخ زونه یلو . دوبن وت تسد ! هرآ -
ورسخ و مردام تکارش زا مردپ . دوب مرس رد یدایز یاه لا وس

. تشادن ار ییایوپ نآ هک دوب یلا س دنچ مردام هک یلا ح رد . تفگیم
هدروخ تسکش نز کی . مدوب هدید رخا یاه لا س رد نم هک یا هیاس

. دوب هداتفا ندعم دیرخ رکف هب لا ح نیا رد روطچ وا . دوب هدرسفا ی
هریخ داهرف هب هکلب . مدرواین نابز هب ار میاه فرح ، دوب هک مردام

: تفگ یجک دنخبل اب . مدش
. تسین  مهم میلیخ دنچ ره . دوب هتفگ وتافرخزم نیا تهب یک یتفگن -

. یگب دیاب ناهام اب ترارق دروم رد یلو هتفگ ! فرخزم نوچ
: متفگ و مدز یدنخزوپ

. یشاه هشقن حارط . یتسه یمیمص شاهاب هک وت سرپب شدوخ زا -
: تفگ و دیدنخ

. مرایب رد وتجل متفگ یزیچ هی اباب . اه هدش ترواب بوخ -
: متفگ یدنت اب

؟ منک رواب اجک زا -
... طقف هتدوخ لکشم هگید نوا نکن رواب -

. تخادنا مناج هب هرهلد شثکم . دوب میاه مشچ هب شهاگن . درک توکس
نکمم دح نیرت نییاپ رد ار شیادص دعب و . دوب هریخ نم هب قیقد

: مدینش
. شزورف ایور کرابم تدلوت -

. مدوب هدرک شومارف روطچ ؟ دوب مدلوت . مدش اج هب اج میاج رد یمک
مه نیمسای یتح . متشادن یکیربت مایپ چیه شیپ یاه لا س الف خرب

اب دلوت . متشاد یدایز یاهدلوت شیپ یاه لا س . دوب هدرک شومارف



دلوت مدوب . هتفرگن ار ناشغارس چیه تدم نیا هک یناتسود ... مناتسود
... اه هدنخ تخپ  . یم هنامس هک ییاه کیک ..   . هداوناخ اب

: تفگ هدنخ اب . دوب شدای ار مدلوت وا . مدرکیم شهاگن تام
یتساوخیم هک یسیونشیپ مرف نوا هب طوبرم کرادم متشاد زورما -

وتدلوت خیرات . یداد تدوخ هک ییانومه . مدرکیم رورم ور کناب یدب
حاال. یتفرگ یچ وداک . مدید

: متفگ دنخزوپ اب
نونمم . یچیه -

: تفگ هدنخ اب
هگید بوخ یلو .. یلگ ، یعمش ، ییوداک هشاب رت کیتنامر متشاد تسود -

. دشن
: متفگ و مداد ناکت رس

؟ یدموا یچ ارب . نونمم منیمه -
: تفگ و تخادنا باال وربا
؟ ییاج یتفریم یتشاد -

: متفگ و مدش دنت هرابود
. یسرپ یم ارچ مراد رارق دمحا و ناهام اب ینودیم یتقو -

. مدوب هدز ار شدنیاشوخ فرح راگنا
 . یلو مرادن یطبر چیه ناهام هب نم . یراد رارق انوا اب سپ -

: تفگ هک ، متشاذگ هریگتسد یور ار متسد
متفگن  زونه ومراهچ -

: تفگ شنحل نامه اب . مدرک شهاگن و متشگرب شتمس هب
. دایم تهب یبآ یلیخ -

عمج ار مدوخ دوز دش ثعاب شزیمآ رخسمت دنخبل اما . مدروخ اج یمک
: میوگب شدوخ نحل اب و منک روج و

. ناهام رطاخب شمه -
: تفگ و دیدنخ

. هشیم رت باذج یزاب ، یزاب وت یایم یتقو وت -
، داتفا شیشوگ ی هحفص یور هک یرتخد سکع ، دروخ گنز شنفلت

: تفگ و تفرگ میور هبور ار یشوگ . دش رت گنررپ ما هدنخ



.. مازور نیا یراتفرگ -
داهرف . مدش هدایپ یظفاحادخ یب نم و . دنابسچ ششوگ هب ار یشوگ

هچ شنهذ رد متسناد یمن هک یمدآ . تشاد یرکف شا هلمج ره یارب
هار ملا بند ، مدوب نئمطم و متفرگ  شیپ رد ار گنیک راپ هار . درذگ یم
هتفگن ار دوب هدمآ اج نیا شیارب هک ار یفرح متسناد یم . دتفا یمن
هداد ار بشما یاهاذغ شرافس ال بق . مدیسر نیشام هب هرخ بال . تسا

. مدوب 
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

ییاطعزاملوس #
@saylbgbbgfjj12vbhfvm
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و لماک میور هبور زیم . مدوب هدیسر رارق زا رتدوز تعاس کی ابیرقت  

همه . دوب هدش هدیچ ، مدوب هداد شرافس هک یکبس نامه هب صقن یب
دای . دوبن   مز ال یدایز تالش هتبلا ، متساوخیم هک دوب یروط نامه زیچ

شدوخ مدآ تسا مز ال یهاگ تفگ یم هک مداتفا هنامس یاه فرح
رارق ریثات تحت رتشیب ار اه نامهم روط نیا ، دشاب رایع مامت نابزیم

. دهد یم
؟ یشوپب راولش و تک مه وت دوبن رارق هگم -

زبس شیاه مشچ هک یدنلب دق مادنا کیراب رتخد ، دوب هدیپس یادص
تاکن شا هفایق ردقچره یلو . دوب هفایق شوخ عمج رس . تشاد یگنر

ار راک غورف همع اب شتبسن . دزیمن لد هب یگنچ شق ال خا . تشاد تبثم
: متفگ و مدز یعونصم دنخبل . درکیم رتدب

. دش ضوع میمصت رخآ ی هظحل -
زادنارب ارم یاپارس دعب و دیشک شیرتسکاخ راولش و تک هب یتسد
اعطق ، دوب هتفگ نوچ . دوب نیمسای داهنشیپ هب نم سابل رییغت . درک

مخا اب و درک مهاگن . دش مه نامه هک درک دهاوخ دیلقت نم زا هدیپس
: تفگ

؟ هنایلر ب تدنبندرگ -
نحل . دوب سارت رد هک مه ناهام . مدرک هاگن تعاس هب هف کال و یبصع



: متفگ دنخبل اب و متفرگ هدیدان ار شا هنادوسح
! هلب -

یمن یصاخ زیچ ، متفر اه تنیباک تمس هب و مدادن یرتشیب حیضوت
. مریگب هلصاف شیاه فرح و وا زا یمک هک نیا یارب اهنت . متساوخ

، مداد ناشن مدوب هدرک زاب هک یتنیباک یسراو لوغشم ار مدوخ
: دوبن لا یخیب راگنا یلو هدیپس

ینودیم بوخ . مدرک بجعت یلیخ ، درک متوعد داد مایپ ناهام یتقو -
... هراد یت ال کشم هی راگن اب هک مدینش

دمهفب هدیپس تسین رارق ، دوب هتفگ ناهام . متشگرب شتمس هب مخا اب
: تفگ دنخبلا ب . مدرک شهاگن رظتنم . تسیچ اج نا هب ندمآ زا شدصق

... راگن هراد مقح بوخ -
: داد همادا دوز یلو تشاذگ راک همین ار شفرح زاب

ناهام الق خا اب مکی دیاب نم یلو میلیماف هتسرد ؛ متفگ ممنامام هب -
. مشب انشا

: متفگ و مدرک شهاگن تقد اب و ، دش رتشیب ممخا
؟ ناهام الق خا -

رد یا هق عال مدرک سح اج نیا هب ندموا یارب شرارصا زا هگید هرآ -
.. ناتسدرک هریم هشیماپ ربخ یب زور دنچ زور دنچ راگن یتقو ! هنویم

: متفگ و مدمآ ولج یمدق بجعتم
؟ ناتسدرک -

: تفگ یا هتسهآ   یادص اب و دش کیدزن یمک مه وا
شدوب هدید نوا ، تسه روپ تمشح موناخ مییاد نز الی یماف ، هرآ -

. یتسنودیمن هگم . ناویرم تمس
: متفگ و مدروخ یناکت

. دوب هتفر شتسود اب . متسنودیم هن -
: تفگ و داد ناکترس

... هتسار هراد هضارق لورتاپ هی نگیم . تسا هرسپ نومه شتقایل ! هرا -
منهذ رد ! هتفر هیکرت هب تفگ هک نیا و ... راگن یناهگان رفس ، لورتاپ
هدروخ هرگ یاه وربا اب نانچ مه لا ح نیا اب . دوب لا وس تم عال کی

: متفگ و مدرک هاگن هدیپس هب



! هدیپس رترونوا یراذیم مکی وناویل نوا -
.. تفر ناویل تمس هب جک یا هفایق اب

هدرک ما هف کال یباسح تعاس کی نیا رد ، هدیپس یاه فرح ندینش
، درکیم رکف هک نیا . مداد یم ناشن مرگرس یزیچ اب ار مدوخ مادم . دوب

ثعاب ال یو گنز . دوب لا س ی هفیطل رگید ، دیآ یم ششوخ وا زا ناهام
، شندید اب نم و دز ار نوفیآ ی همکد ناهام . مشکب یتحار سفن دش

، دروخ گنز منفلت هک   مدوب هداتسیا رد یور هب ور . متفگ یبجع هچ
و سالم اب ، دش دراو هک دمحا . مدرک در ار شسامت تسد اب . دوب داهرف
ار مدنخبل . تشاد یبیجع روش شهاگن . مدز یدنخبل شمرگ یسرپلا وحا

: تفگ و داد خساپ دنخبل اب
. میشاب ناج ایور نومهم هک نیا زا رتشیب یتداعس هچ -

ندید اب ، دش دراو هک نیمه . مدرک فراعت و مدرشف ار شتسد یمرگ هب
لا وحا یپ   مساوح . درک عمج ار شبجعت دوز یلو دش بجعتم ، هدیپس

، دوب داهرف . دروخ گنز منفلت هرابود هک ، دوب دمحَا و هدیپس ، یسرپ
: مدرک زاب ار شمایپ یبصع . دیسر یمایپ هک . مدرک در ار شسامت

. هدب باوج ! هیروف یلیخ -
: متفگ دوب هدش قیقد ما هرهچ رد حاال هک یناهام هب دنخبل اب

.. مایم االن نم . هراد بجاو راک ! هنیمسای -
ی هرامش یبصع . متفر   یرانک قاتا تمس هب اه نا زا یهاوخ رذع اب

: دوب نارگن شیادص ، داد باوج لوا قوب اب متفرگ  ار داهرف
؟ یسک هب یداد دیلک وت -

: متفگ بجعتم
؟ اجک دیلک -

: تفگ یبصع
نم هدینش وشاپ یادص سای ! هنوخ وت هدموا یکی ! هگید نوتنوخ دیلک -

. دز گنز نم هب مدوب هدموین نوریب نوتنوخ زا زونه
... نم یرایشه همین تلا ح و بوچ نآ و بش نآ . مداتفا بش نآ دای
 .. نز نآ و . دوب هتفر سارت هب اما ، هدمآ نم ندید یارب تفگ مردپ

؟ هبوخ نیمسای -
. یایب ات منومیم ششیپ نم ! هدموا اج شلا ح هزات -



: متفگ متشاد هروشلد
. مایم االن نم . شهب هدب ویشوگ -

: تفگ ضرتعم
هشاب نوشدوخ راک هگا . همهم یلیخ ینومهم .. یایب یشن اپ ! اباب هن -

. شهب مدیم ویشوگ . نک شمومت دوز طقف ؟ یچ
. دیچیپ مشوگ رد یتقو ، دوب شخب مارآ صرق کی لثم نیمسای یادص

: متفگ و مدرک ضغب
؟ دوبن هگم نوبهگن ؟ یبوخ -

: دوب هتفرگ شیادص
کف نم . تسین یزیچ مانیبرود وت ! عقوم نوا نوریب هتفر یلو ارچ -

. دادن باوج یسک مدز ادص یچره ... یتشگرب وت مدرک
؟ یدزن گنز مدوخ هب ارچ سپ -

هب . یدزیم فرح داهرف اب مدید هرجنپ زا . یشب منارگن متساوخیمن -
؟ هشاب سرب ینومهم هب . مبوخ نم . مدز گنز نوا

. مدرک فعض ساسحا . مدرک عطق هک ار نفلت . متفگ یا هشاب یمارا هب
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تسرد ناهام . مدش سارت دراو مارا . منک ظفح ار مرهاظ ، مدرک یعس
و هدیپس دوب . هتسشن گنر یرتسکاخ لبم یور سارت رد میور هب ور

ناشهاگن هسره دش ثعاب سارت رد یادص . دندوب شلباقم تسرد دمحا
: تفگ و درک نم هب یهاگن ناهام . دشاب نم هب

.. هبوخ عاضوا -
: متفگ و مدز یدنخبل

. نینک ییاریذپ نوتدوخ زا نییامرفب ، دوبن یزیچ ! هرا -
. مدرک هراشا دوب رسد و هویم زا رپ هک ناشلباقم زیم هب

هدیپس ی هفایق . متسشن ناهام رانک و مدز رود ار زیم مه مدوخ و
: تفگ دنخبل اب دمحا . مدرکن یهجوت دش مهرد یمک

. نیشیم یمسر یاسابل زا رت توافتم یلیخ یروجنیا یاسابل یوت -
: متفگ و مدیدنخ

. نیدوب هدموا مه ال بق .  منک یمن سح یرییغت هک مدوخ ؟ اعقاو -
: تفگ و   دش مدق شیپ راب نیا ناهام . دوب ال یو هب ما هراشا  



! هنوشلوا راب ود ره ناج هدیپس و دمحا -
: تفگ دنخبل اب هدیپس

! هجند و افص اب یلیخ ، مدش زیارپروس اعقاو مدید ور اجنیا نم -
سح یب روطنیمه ار تاملک ، دوبن اج نآ مرکف . متفگ یمار آ ی هلب

رتشیب ناهام یاه هاگن و هدیپس یاه یسولپاچ . مدرک  یم نایب
. مدرک  یم هاگن تعاس هب مادم . درک  یم میبصع

! هئوت اب دمحا ایور -
لثم دعب و مدرک هاگن شا هرهچ هب . متشگرب سارت هب ناهام یادص اب

. مدش هریخ دمحا هب جیگ مدا کی
. دوب هدیشوپ یکشم تسد کی راولش و تک کی بشما هک یدمحا

: تفگ هدنخ اب دمحا
. نابزیم موناخ دایم نوتباوخ -

: متفگ و مداد ناکت فارطا هب ار مرس
. نیگب مونشیم ! هیچ باوخ اباب هن -

: تفگ و درک نییاپ باال متروص یور ار شهاگن یمک و دز دنخبل
بوخ یلو . تسین دایز نومدادعت هتبلا . مراد هرفنود   صقر هی داهنشیپ -

! هجوز نومدادعت
رد مه نا ، دوب یا هناقمحا داهنشیپ هچ رگید نیا . مدش شا هریخ تام

: دمآ فرح هب هدیپس هک . تیعضو نیا
هتشاد تسود یلیخ ایور منکن کف یلو . مصقر قشاع نم ادخ یاو -

؟ هن هگم .. هشاب
یور دمحا یلا خ همین ناویل هب یهاگن . مدرک سبح هنیس رد ار مسفن

: متفگ و متخادنا شزمرق یاه مشچ هب دعب و زیم
ربخ نم یاپ تیعضو زا هک امش . منکیم  در ور نوتداهنشیپ هنابدوم -

. نیراد 
: تفگ و دز دنخبل ناهام

. متسین قفاوم یلیخ منم -
یلو دمحا هاگن . مدوب راذگ رکش راب رازه نم و دش در دمحا داهنشیپ
تسا طلسم ال ماک دادیم ناشن هک ینحل اب دوب هناخاتسگ روط نامه

: تفگ



... نیراکهدب مهب صقر هی سپ . دوبن نوتاپ هب مساوح ، دیشخبب -
ییاربخ هی نگیم دمحا اقا هک یا ژه ورپ نیا دعب مدینش ایور بوخ -

. تسه
یا هرخسم دنخبلا ب مدرک شهاگن و ، متشگرب هدیپس تمس هب بجعتم

: تفگ
. هریمب شنز ات یدرک ربص یلیخ مه وت ! هگید نارهم اب تجاودزا -

ندش خرس متسناوت یم ، دوشیمن ژ اپمپ مزغم هب نوخ مدرک سح
شرس یور نتخیر یارب میور هبور لا قترپ بآ . منزب سدح ار متروص

. دوب رت بسانم رس تشپ نادلگ مرظن هب . دوب بسانم
ĤĤĤĤĤĤĤ
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لبق ناهام . منزب دنخبل و منک رهاظت متسناوت یمن . مدز سپ ار مراکفا
: تفگ و دش مدق شیپ نم زا

ایور یچ ینعی ، هدوبن یرارق نیچ مه . دموا رد اجک زا هگید نیا -
؟ هریمب هنامس دوب رظتنم

مشچ رد ینارگن زا یگنر هدیپس هک یردقنا ، دوب هنایارگ خیبوت شنحل
ار ناهام نهاریپ نیتسآ . دهدب یباوج هک نیا زا لبق ، دنیشنب شیاه
هچ هک نیا رکف . دوب تخس میارب هدیپس و اضف نا لمحت . مدیشک
. دوب هدش هفاضا دراوم نیا هب زین ، هدمآ نام ی هناخ هب یسک

فسات اب و دمآ فرح هب مه هدیپس ، ناهام نیتسآ ندیشک اب نامزمه
: تفگ یعنصت

ایور یشن تحاران نم زا تقو هی . مدینش یکی زا طقف نم ، دیشخبب -
؟ ناج

. دنام یم ندز گنچ لثم   هک ییاه هاگن نامه زا .  مدرک شهاگن دنت
ناهام نیتسا هرابود و . منک توکس ، شیاه فرح ربارب رد ، دوبن رارق

دمآ باال دمحا رس ، داتسیا مرس تشپ مه ناهام .  مداتسیا و . مدیشک ار
: تفگ و



؟ وهی دش یچ -
و مدز شیور هب یدنخبل یتخس هب و مدرشف مه هب ار میاه بل

: متفگ
. مکمک دایم ناهام ، مرایب وماش ماوخیم . تسین یزیچ -

: تفگ و دیشک شتعاس هب یتسد بجعتم
... ماش هساو ! هدوز هک زونه -

: متفگ مدوب هدرک هلصو متروص هب هک روجان دنخبل نامه اب
! هرتهب هک میروخب دوز وماش -

؛ نتفگ اب هجوت یب هک تفرگیم لکش ، شتروص یور تشاد شدنخبل
هک ار سارت رد . مدز نوریب سارت زا ناهام زا رتدوز !  مرب نم سپ
ناهام هک مدشن رود مدق کی . مداتسرف نوریب مکحم ار مسفن ، متسب

متفر رت بقع مدق هس ود . دش هریخ نم هب و تسب ار رد . دمآ نوریب
اب . مدوب هدز نفلت نآ رد هک یقاتا نامه . میورب قاتا هب مدرک هراشا و

قاتا لخاد هکنیمه دوب مرس تشپ ناهام ، متفر قاتا تمس هب هلجع
. مدرک مه رد ار میاه مخا . متسب  مکحم ار رد . دش

: تفگ هدروخ هکی ناهام
.. یسانشیم ونیا هک وت ، دز یفرح هی اباب -

: موش زیربل هک ، دوب یفاک فرح نیمه
طسو حاال ؟ یدرک شتوعد ارچ شیسانشیم هک وت هگید نیمه -

. داتفا یم یقافتا ، دشیمن یفرعم دمحا هب نوشیا نم ینومهم
مدرک تشم ما هقیقش کیدزن و مدیشک مرس یورار متسد تشپ یبصع

: مداد همادا و
ترپ و ترچ هراد زیر هی   هدموا یتقو زا ، هک تسین فرح هی نیمه -

. مدرک توکس یه نم ! هگیم
: درک مهاگن و دما رت ولج

.. دمحا اب متساوخیم طقف . یدش تیذا هگا دیشخبب . ماوخیم رذع -
: مدیرغ راب نیا

؟ هدرک هراپ راسفا یداد شهب یچ ! راین ونوا مسا -
: داد حیضوت و دز یوحم دنخبل

شلکلا دصرد مکی متفگ منم . درک لوبق ومداهنشیپ شدوخ اباب یچیه -



! تفگ یچ هگم . دایم شمشچ هب رتشیب هدیپس یاه هدنخ ، هشاب باال
: متفگ و مدیچیپ مه رد رتشیب ار میاه مخا

تساوخرد هتشگرب هراک هی ؛ تفگن یزیچ مشدعب ! هلکلا دصرد هب هگم -
هدرک روج ماو هی ؟ همز ال تیمیمص همه نیا ال صا ! هدیم هرفن ود صقر

.. طقف
یرانک ار میوزاب و مدز سدح ار شدصقم ، دمآ باال هک شتسد

تشم اوه و نیمز نایم ار شتسد ، دش هجوتم هک شدوخ .  مدیشک
: تفگ ودرک

! ایور همز ال -
: متفگ بجعتم

؟ هرفن ود صقر -
حاال ! هراد یبوخ ذوفن دمحا یلو . دوب طبر یب هک نوا . ناج ایور هن -

. مینک یم شلح مه اب . شاب  مورآ وت
: متفگ یقلخدب اب

شلا ح ایور وگب . نک شمومت ور هرخسم ینومهم نیا یروج هی ورب -
. تفر ، دوبن بوخ

دوز هشاب ! هداتفین یششخب لباق ریغ قافتا ردقنوا ! ایور هتشز -
. مینکیم شمومت

اما ، دوب هناخ ریگرد منهذ هک دوب تسرد ؟ دوب هداتفین یدب قافتا
هک ییاه هاگن . دوب ینامهم یادتبا زا دمحا نیگنس یاه هاگن هب مساوح
لا ح نیا اب . دوب  هدیمهفن ار اه هاگن نیا وا روطچ . متشادن  ناشتسود

: متفگ و مدرک لوبق ار   شداهنشیپ ، رس نداد ناکت اب
. مرادن ونوشلصوح ال صا ! نک شعمج طقف هشاب -

: تفگ و دز دنخبل
دمحا . شابن الق خادب مردقنا ! منک شمومت ماش دعب ، مدیم لوق -

. تشادن یروظنم
: متفگ و مدرشف ار رد ی هریگتسد مخا اب

. اینک شمومت -
ناهام

هب متسناوتن نم . دوب هتفرن شیپ ، میتشاد عقوت هک روط نآ ینامهم



یارب هک مدوب هدرک ادیپ وا هب تبسن یا هعفاد . موش کیدزن دمحا
رظن تسناوتن مه ناهام . دوب یفاک ندش وا زا نتفرگ تاع ال طا لا یخیب

و تفر نوریب نم زا لبق ناهام . دنک  بلج هدیپس هب تبسن ار دمحا
ار اذغ یاه فرظ ناهام کمک اب . متفر نوریب نم مه شرس تشپ

دنک اج هب اج ناویل کی هک دادن تمحز شدوخ هب یتح هدیپس . میدرب
دنخبل اب تدم مامت . تشاد ار ندوب غورف همع ی هون ی هناشن نیا و

فرح ناهام و دمحا یارب دنت دنت شتلا صا زا و دوب هتسشن ییامن خن
و نم زا دمحا االت وس ، دش رازگرب لبق ی هویش نامه هب ماش . دزیم

هاتوک یاه باوج و هدننز بیرغو بیجع یاه هاگن نامه و ما ژه ورپ
. دیشک یم ارم یفرح مک روج شیاه یخوش اب ناهام طسو نیا . نم

هتسخ ینامهیم نیا هک دوب ناهام هب ممشچ نم و دوب هدش مامت ماش
: دیسرپ و درک نم تمس هب ار شیور ناهام هرخ بال . دنک مامت ار هدننک

؟ تسین یلکشم مرب نم هگا ناج ایور -
: مداد ار شباوج دنخبل اب

؟ هدموا شیپ یلکشم ، روطچ -
: تفگ و تفرگ دوخ هب یفساتم نحل

. مراد راک ناتسرامیب یوت -
: داد رارق هدیپس ار شبطاخم

. تمنوسرب یدروین نیشام ، ناج هدیپس -
. دش یداش زا رپ هدیپس ی هرهچ
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راد ربخ ییایور رارق نیا تباب ار رهش مامت تسا رارق ، مدوب نئمطم

: تفگ دنخبل اب دمحا . دنک
هتبلا میدربیم . تذل موناخ ایور اب تبحاصم زا میتشاد هزات ! هک دش دب -

میتسه  زونه هک ام ، نیدش مورحم تبحاصم نیا زا امش
هک هدیپس . مدرک یعس . مدرک سح ار متروص یاه گر رد نوخ نایرج

: تفگ دیدنخ یم مه شیاه مشچ یتح
... یکی هب هراد قح مناج ایور هرخ بال . دینومب هرا -
: متفگ و مداتسیا نم نوچ ، دنام مامت ان شا هلمج

یا هگید تقو هب ور تبحاصم نیا مرظنب ، بایماک یاقا ، دیشخبب -



! هرادن ییوب و گنر ینومهم هک نشابن ناج هدیپس ! هرتهب مینک لوکوم
: متفگ و مدرک هدیپس یهار ار مکانبضغ هاگن

! هدن تسد زا ور یی طال تصرف نیا مرظن هب مه وت ، ناج هدیپس -
... تتنوسرب داوخب نملتنج یاقا هی تارب دایم شیپ مک هرخ بال

ینامهم نیا اعقاو مدرک یم سح . میدرک عمج عیرس ار وگ و تفگ هیقب
دمحا هرخ بال ! هدش مرمع خیرات ینامهم نیرت هرخسم شیاه نامهم و
منیشام رد ، اه یظفاحادخ ین ال وط طخ زا دعب و . دش نتفر هب یضار

شلبق . مدیمهف یم ار یدایز ییاه زیچ دیاب  ، دوب هناخ مدصقم . متسشن
زا یکی . دوبن سرتسد رد . متفرگ سامت ، دوب هداد مردپ هک یا هرامش اب

منهذ . مورب رگید روسناسآ اب مدش روبجم نم و دوب بارخ اه روسناسآ
هک ، دوب هداد مایپ ، تسین اهنت نیمسای متسناد یم . دوب هتسخ تدش هب

سکع رب داهرف . مدش هناخ دراو . دنام یم شرانک داهرف ، نم ندمآ ات
تهج رد تسرد رابنیا . دوب هتسشنن رد یور هبور لبم یور ، زور ره
اب شهاگن و . دوب شنت رصع سابل نامه . دوب هتسشن هشیمه فلا خم
هتسشن هپاناک یور مه نیمسای . دوب شهارمه نفلت ی هحفص هب تیدج

هدرک الم عا ار مدورو رد ندش زاب یادص . دوب شتسد رد یا هلجم ، دوب
متمس هب ار شرس نیمسای اهنت . مدیسر نلا س هب یتقو لا ح نیا اب . دوب

ما هدیدان ای دیدن ارم ای داهرف . متفگ یمارآ سالم . درک سالم و دنادرگرب
: تفگ یمارآ هب نیمسای . تفرگ

. دموا ایور ، داهرف -
شنفلت ی هحفص زا ار شهاگن ، ناکت یمک اب دش ثعاب نیمسای یادص

و دنزب خرچ یمک نم هاگن هب ندیسر ات نیمسای هاگن زا و دنک ادج
زا رپ و مرگ هشیمه لثم شم سال . دوش زکرمتم میاه مشچ یور

لبم یور ار شتسد فک و  درک افتکا یا هداس سالم هب . دوبن تنطیش
: تفگ و دش دنلب و درشف

. مرب نم دموا هک مایور ! هگید بوخ -
مدرک سح دنچ ره ، دیسر یم رظن هب رتداش رصع ، دوبن هشیمه داهرف

: متفگ بجعت اب . تسا هتفگن مه رصع نامه ار شیلصا فرح
! دش یچ ینومهم یسرپ یمن هبیجع ، هدش ور و ریز ایند -

: تفگ و دش در مرانک زا تیدج اب



. منکیم وراک نیمه مراد من اال مش مگ یتفگ لبق ی هعفد لا ح ره هب -
رانک هپاناک یور ار مدوخ هتسخ . مدرک یمن نامگ ، دوب هدش تحاران

: متفگ و مدرک اهر نیمسای
. نینک فیرعت مساو زورما دروم رد دیاب ، نیشب . نکن رهق اه هچب هثم -

ملد شیگتفشآ ، دوب یدج زونه . تسشن لبم یور فرح یب و ، تشگرب
: درک نداد حیضوت هب عورش نیمسای  . دنازرل ار

نیشام زا وت هک مدید ، سارت یوت مدموا نم یتفر هک وت ! اباب یچیه -
. یتشاذگاج یزیچ مدرک کف منم ، یب ال وت یتشگرب و یدش هدایپ داهرف

: تفگ و داد ورف ار شسفن
. دادن باوج ! ایور متفگ یه . دموا رد ندش زاب یادص مقاتا وت متفر -

. دش در هک مدید ورفن هی ی هیاس ، ورهار وت مدموا ات
: تفگ ار شفرح ی همادا داهرف

. مدموا منم ، نم هب دز گنز سای -
: مدیسرپ باتش اب

؟ نیدرک کچ ور انیبرود -
: تفگ و داد ناکت رس سای

! هدموین یسک . میدرک کچ وراهچ هقبط ات یب ال یانیبرود
: متفگ بجعتم

! یچ دعب هب راهچ هقبط سپ -
: داد ار مباوج راب نیا داهرف

نیا متسیس و قرب کال ، ندش بارخ انیبرود رخآ هب راهچ ی هقبط زا -
. دوب بارخ مروسناسا ! هدرک ادیپ لکشم تمسق

هریخ تیدج نامه اب حاال هک داهرف راب نیا هک ، متفگ یتنعل بل ریز
: تفگ دوب ما

وت هدموین تعاس نوا اه هیاسمه زج یسک زورما هکنیا مهم -
. نومتخاس

: متفگ و مدیشک یها
.. نریم ونایم رفن رازه ، هجرب هی اج نیا .. هدموا لبق زا دیاش بوخ -

: دوب هدیسرت شیاه مشچ یلو سای . داد ناکت رس داهرف
. شمدید مدوخ اعقاو یلو یدش یت اال یخ وت هگیم نوبهگن . ایور -



: متفگ و مدرک اهر نیمز یور ار مفیک و مداد هیکت هپاناک هب ار مرس
. منودیم -
؟ هتچ وت -

: متفگ یتوافت یب نحل اب مدرگرب شتمس هب ، دش ثعاب نیمسای یادص
 . مباصعا ور تفر موناخ هدیپس ! تسین مهم -

: تفگ هدنخ اب داهرف
؟ هتفرگ شمقل دمحا ارب ناهام ؛ هگ یم سای هک نیمه هدیپس -

: تفگ و دش دنلب شیاج زا نیمسای
. متسخ مکی ؛ مباوخب مریم نم -

روآ درد میارب شییاهنت . دور یمن باوخ یارب متسنادیم ، مدرک شهاگن
. تفر و متفگ یریخب بش . دوب

دنک لماک ار   شرصع ی هتفگن فرح مدوب رظتنم ، دوب داهرف هب مهاگن
. میدرک اشامت ار نیمسای نتفر .

متسناد یم حاال ، دما هپاناک تمس هب   . دش هتسب قاتا رد هک نیمه
لثم شرطع ، تسشن مرانک . تسا هدرک ناشیرپ ار وا یزیچ اعطق

شیاه مشچ بیجع تیدج . دندوبن یثنخ شیاه مشچ اما ، دوب هشیمه
: متفگ دنزب فرح هک نیا زا لبق . دناسرت یم ارم

! یگیمن ویفرح هی حاال ات رصع زا ! هدش یچ یگب هشیم -
. تسب یا هظحل یارب   ار شیاه مشچ

ناشیاه مشچ نودب اه مدآ هک مدرک نامگ یا هظحل یارب نم و
اهنت وا و مدش شا هریخ یلا وس ، درک زاب هک مشچ . دنتسین کانسرت

: تفگ هملک کی
! باهش -

: مدیسرپ برطضم
؟ یچ باهش -

: دزرل یم شیادص هت   مدرک سح . دروآ نییاپ ار شیادص
هدش دب شلا ح نادنز یوت ! هراد یبلق یرامیب . تسین بوخ شعاضوا -

. ناتسرامیب شندرب
: متفگ و متشاذگ مناهد ی ولج ار متسد و مدرک ینیه

! هبوخ االن -



ار ملا وس هرابود . درک قیرزت میاه گر هب ار یرتشیب سرت شتوکس
: مدرک رارکت

؟ هروطچ االن -
اب . منیبب ار شتروص گنرمک یزمرق متسناوتیم نم و دوب نییاپ شرس

: داد باوج نییاپ یادص نامه
نمهب منودیمن ! هنزیم راوید و رد هب هراد یکلا نیمسای . هیعطق صاصق -

یسامتلا ولوپ چیه هب هک هدرک یضار ولوتقم ی هداونوخ روطچ یتنعل
. نشیمن یضار

. مدید شیاه مشچ رد کشا زا یدر راب نیلوا یارب . دروآ باال ار شرس
: دوب درس شنحل

ونیریش متسنوت هن ! ایور میردارب هچ نم . مشردارب هثم ، هگیم مهب سای -
... وسای هن مدب تاجن

یدیما اعطق تخیر یم ورف روط نیا داهرف یتقو . دوبن یدیما سپ
دوب . هدرک خی میاه تسد . درک یم ما هفخ یتنعل ضغب . دوبن
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یب . مدوب هدید ار شندوب مهم اما ؛ مدوب هدیدن کیدزن زا ار باهش

شقاتا ریسم تمس هب هاگآدوخان مهاگن .. مه ار نیمسای یاه یبات
یباسح و تسرد ار ردام و ردپ گرم زونه هک ینیمسای . دش هدیشک

هریخ داهرف هب و  تشگرب مهاگن .  دمآ یم رد اپ زا ، دوب هدرکن کرد
هب ار منازرل یادص . دوب نییاپ شهاگن . دوب هدش مخ نانچمه . مدش

: متفگ و مداتسرف نوریب یتخس
. هشیم نوغاد نیمسای . تسه امتح ، هشاب یهار هی دیاب -

مدزیم هک ییاه فرح هب ، مدیشک باال هب میاه مشچ یور زا ار متسد
و بیجع ی هدشن کرد قافتا کی میارب هشیمه مادعا . متشادن یدامتعا

ندرک هفخ ا ... شیولگ رود بانط کی اب ناسنا کی گرم . دوب یبیرغ
و دیزرل ، متشاد هک یسرت سحزا متسد ... شیادص ندیرب . شیاه دایرف



لصو مه هب منهذ نورد   هک تایئزج هب تنعل . تسشن میولگ یور
: درک رود کانسرت روصت نآ زا یمک ارم داهرف یادص . دندشیم

؟ هروطچ شیحور لا ح ، ستفشآ یلیخ هک شرهاظ -
ار میادص . دیمهف دشیم شتسد ریسم زا دوب نیمسای هب شا هراشا

: متفگ و مدروآ نییاپ یا هجرد دنچ
رتشیب شاه هدنخ . هنک یم هیرگ تقورید ات ابش . تسین بوخ ال صا -

! هن شرکف ساج نیا شدوخ ! هنوسرتیم ونم
: تفگ و . دش تسار و دیشک یعیرس سفن

نیچ مه تقو چیه نم . مدید نم . یدیدن ونوشقشع وت ! هراد قح -
. هریم مه ساو نوشنوج . مدرکن کرد ور ینتشاد تسود

ریگرد ار مدوخ ردقنآ . دوب هدش یلا خ زیچ همه زا منهذ . مداد ناکت رس
داهرف حاال و . مدوب هدشن نیمسای ندش قشاع هجوتم هک مدوب هدرک
تدش نامه اب هرابود داهرف . تسناد یم ناشقشع زا نم زا رتشیب

: تفگ و . داتسرف نوریب ار شسفن
مامت یلو . مشاب هتشاد تسود ویسک ردقنا منوتیمن تقو چیه هک نم -

. هسرن شوزرآ هب لا غشآ نمهب نوا ات منزیم ومروز
هدرک شوخ اج شمشچ رد اه سح ی همه یارو هنیک و ترفن سح

تمس هب مرکف . دوب اجرباپ نانچمه شتروص گنر مک یزمرق . دوب
نم دوب . روط هچ لوتقم ، دندوب یلکش هچ . درک زاورپ لوتقم ی هداوناخ
هب ، متساوخ یمن یلو . متشادن ینشور ریوصت مه باهش دوخ زا یتح
نیا ، دوبن مه نیمسای رگا یتح . منک رکف یسک یولگ یور بانط تکرح

  منهذ یامن رود رد . متفرگ هلصاف شلا ح و نیمسای زا . متساوخ یمن ار
یاج هب ، تشادن نم اب یتبسن باهش رگا هک مدرک رکف نیا هب

اما دزیم گنل ، درک یم تکرح منهذ یمک حاال . مدرکیم هچ لا صیتسا
حرطم ار دزیم هسرپ منهذ یلا وح رد هک یلا وس . دوب هدش دازآ منهذ

: مدرک
؟ نیروجچ لوتقم ی هداونوخ -

: تفگ هلصوح یب
، نراد ملولعم ی هچب هی ! هدب یلیخ نوشیلا م عضو ، یلومعم یامدآ -

ارب ، هداونوخ گرزب رسپ . هدوب جریا شمسا ، هرسپ نیا ! هرچلیو یور هک



! هدوبن یبلا ج مدا کال تسه . مرخرش ، هدرکیم راک تومع
یتسد مد ، دندش فیدر مه رس تشپ منهذ رد یدایز یاه لا وس

: مدیسرپ ار ناشنیرت
؟ یراد ونوشسردا -

دوب هدش جک متمس هب شرس . دوب رخسمت زا رپ شهاگن ، دز یدنخزوپ
: تفگ دنخزوپ نامه اب .

؟ سامتلا نوشنوخ مد یرب یاوخیم -
اب . تخانشیمن  ارم ال صا داهرف . مدز یم دنخزوپ هک مدوب نم راب نیا

: متفگ و . مدرک شهاگن فسات
. مدیسرپ هگید زیچ هی یارب االن یلو مریم هدب باوج سامتلا هگا -

امتح بوخ ، هدوبن یبلا ج مدا نوشرسپ هگا ! هدب نوشیلا م عضو هگا
. منودب  ونوا ماوخیم . ندیمن تیاضر هک هراد یتلع

: متفرگ ار مفرح یپ و مدرک لمات یمک
. دروآ رد وشرامآ هشب دیاش هدرکیم راک ومع ساو هگا یتسار -

؟ هدوب یچ شیلیماف
مهرد یاهوربا . دوب هتفرگ یدج ارم زات ایوگ  . دوب هدش عمج شدنخزوپ

هنارکفتم و تشاذگ شبل هشوگ ار شتسد ، درک زاب ار شا هدیشک
: داد ار مباوج

. هشیم یچ االن بوخ ! باون -
منهذ ی هشوگ ار مسا نیا دوب . انشآ میارب ردقچ لیماف نیا . باون  

نآ .  مدرک همزمز بل ریز ار لیماف نیا راب دنچ .  مدوب هدرک تشاددای
دای . دوب هدروآ ار رز نیمیس ی ژه ورپ دانسا هک ینامه ! ومع قاتا ، درم

: مداتفا راد هزاغم درم یاه فرح
؟ نیدموا یتسیزهب زا امش -

. دوب هدش نشور یا هلعش منهذ رد راگنا ! باون رهچونم ، دوب تسرد  
: دش دنلب یمک ناجیه زا میادص

؟ ششاداد ای ؟ تسین شاباب باون رهچونم -
: تفگ ریخات یمک اب ، زاب همین شیاه بل و . دندش تشرد شیاه مشچ
. هداتسیاو مادعا یاپ تخس و تفص هک ینومه ! هشاباب مسا رهچونم -

. شیسانشیم اجک زا وت



اب هک دوب هدیچ قیقد ار شیاه هرهم ردقنا . دوب هک ، شزورف نمهب
ار نمهب اه لا س نیا مامت هک نیا رکف زا . میدشیم شیک تکرح نیلوا
. مدشیم یبصع ، مدوب هدید هتشذگ دوخ زا یا هدناوخ ردپ لکش هب

هب ار ارجام   بانط رس یروج راگنا . درک کش وا هب دشیم رگم اما
مراکفا . یدیسر  یمن ییاج هب یدیشک یم یچره هک ، دوب هتفرگ تسد

: متفگ و مدرک روج و عمج ار
! هنکیم راک ومع ارب منودیم طقف ! هن هک یروجنوا تخانش -

رتشیب مدرک یعس . دوب نیاه بل هب شهاگن رظتنم هنیس هب تسد
: مهد حیضوت

. دوبن بوخ تلا ح وت هک یزور نوا شمدید یقافتا نم . تسین دنمراک -
کوکشم شهب . مگب تهب ونیمه نوتنوخ مدموا ال صا . دوب ومع قاتا وت

. تسنودیمن وشلیماف یسک یلو . مدش
: دمآ مفرح نایم

؟ یدش کوکشم شهب روطچ ؟ یدیمهف وشلیماف اجک زا وت سپ -
. مدرک شبیقعت -
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تسود راگنا . درک مهاگن نیسحت اب ، دز قرب شیاه مشچ فرح نیااب

هب ریخ و مدروا متروص یولج ات ار ما هدش تشم تسد . دنادب تشاد
: مداد همادا منخان یور الک گنر

خالف یاراک یرس هی وت ومع هب هراد منک کف یلو ! هیک منودیمن -
ومع یارب ورز نیمیس یاهدادرارق و ادنس مدید . مدوخ ! هنکیم کمک

. دوب هدروآ
: تفگ و داد ناکت یرس داهرف

.. کرهش یلا وح هک سین یا ژه ورپ نومه نیا ؟ رز نیمیس -
تسد . مدرک دییات ار شیاه فرح میاه مشچ ندرک هتسب و زاب اب

ادیپ ، دنتشاد شیاه هعطق امعم لزاپ . دوب هدرک زاب مه زا ار شیاه
یاه غورد اب اه لا س نیا مامت . دوب هتفرگ ملد . دزیم دنک مبلق . دندشیم

ژه ورپ نآ رد مردپ تسکش ی هصق ، دوبن دیعب . مدوب هدرک یگدنز ومع
. دشاب ومع تمس زا یرگید غورد ، تفگیم هک یا

یی ال وق هی مرهچونم هب اال متحا ! هنکب ییاراک هی داوخیم نمهب سپ -



! هداد
: متفگ شیاه فرح دییات رد و مدش دنلب میاج زا

دایز ومع کال . هشاب شتسد وت رهچونم زا وتآ هی لوق یاج هنکمم -
شزا ییازیچ هی حاال هک باهش رطاخ هب منوا . تسین نداد جاب لها

کردم . و دنس نودب منوا هتسنودیم
رد رس رهچونم یگدنز زا دیاب . متفر  هناخزپشا تمس هب . تفگ یموه

یرطب و مدرک زاب ار لا چخی رد . دوب لتق نیا یارو یزیچ . مدروا یم
ریگرد منهذ تقو ره . دوب نم یرارکت تداع . مدیشک نوریب یبا

یرطب . مدناسر یم یلیلد یب با ناویل هب ار مدوخ ، دش یم یعوضوم
نآ شفیک تمس هب هک ، مدرک اشامت ار داهرف نامزمه و مدروآ رد یبا

رد شفیک زا یتکاپ داهرف . مدرک رپ همین ار ناویل . تفر یم نلا س تمس
اب و تشاذگ رتناک یور ار تکاپ . دما یم متمس هب و دوب هدروآ

: متفگ و متشاذگ یرانک ار با ناویل . داد له متمس هب تشگنا ی هشوگ
؟ نیا -

جنرآ . تشاد ار یگشیمه یثنخ تلا ح نامه هرابود شیاه مشچ ، دیدنخ
: تفگ مشچ  ی هراشا اب و تشاذگ رتناک یور ار شتسد ود

! طال سیورس هی ! هتدلوت یوداک -
اال متحا . دوب دنس شنورد . متشادرب ار تکاپ و مدرک زیر ار میاه مشچ

: مداد باوج هیانک اب ... یلبق دنس نامه لثم
؟ هرابود هدنس ! هذغاک -

هلصاف شلبق یگلصوح یب زا دوب هتسناوت بوخ ، تشادرب ار شجنرا
هتفرگ هلصاف شتاساسحا زا یمک نم لثم تسرد   مدزیم سدح . دریگب

یارب وا ، دوب توافتم نم اب یمک یلو شلدم . دنک رکف تسرد ات
شبیرغ دنخبل و یثنخ یاه مشچ تشپ ار شدوخ ندرک رکف یقطنم

. متخانش یم ار وا متشاد مک مک ، بشما راگنا . درکیم ناهنپ
: تفگ و دیبوک تکاپ یور و دروآ ولج ار شتسد

طیلب ! هشاب ذغاک هنوتیمن وداک ! هتدلوت یوداک مگیم ! یدامتعا یب ردقچ -
یاهوداک هثم  .. رتائت طیلب ، ینومهم هی هب همانتوعد ! سیراپ هب رفس هی

... نملتنج یادرم
: متفگ و مدرک شهاگن یتفگش اب



.. یتسین نملتنج هک وت ! نملتنج یگیم هبوخ -
یپک ی هحفص دنچ . مدرک زاب مارآ ، شهاگن ریز و . متشادرب ار تکاپ
ار یکی و مدرک شخپ رتناک یور ار اه ذغاک . دوب رتفد ی هدش

. دوب هداتسرف ار شباتک هنامس هک تشاد ار یتاراشتنا مرآ . متشادرب
! هتسب عون : دوب هدش هتشون شی باال لوا رداک . دوب هدش یدنب رداک ذغاک

نوتس ... هدنهد لیوحت صخش ...  دادعت دعب نوتس ! هدنتسرف دعب نوتس
.. تعاس و خیرات رخا نوتس رد و هدنریگ لیوحت یاضما و مان یدعب

 . مدوب هدیمهفن ار داهرف روظنم . مدرک هاگن ذغاک هب جیگ
: تفگ دنخبل اب . مدرک شهاگن واکجنک

! هیچ یدیمهفن اباب یا -
رد متسد الی زا ار ذغاک . تفرگ رارق مرانک تسرد و دز رود ار رتناک

: درک هراشا لوا نوتس هب ؛ نک هاگن تفگ و دروا
. تاراشتنا  رتفد نایم هک یتسپ یاه هتسب تسیل نیا -

ار شفرح ینعم . دروخ هرگ شهاگن رد مهاگن . مدروا باال ار مرس
یارب دوب هدرک رپ ار مرس مامت هک شرطع یارب هن ؛ مدز دنخبل . مدیمهف
: متفگ دنخبل نامه اب . درک مهاگن یلا وس . دوب زیم یور هک ییاه ذغاک

هنامس دیمهف هشیم ینعی ، مدیمهفن نم یدوب یک وت داهرف یاو -
!. هداد لیوحت یک هب ورتفد ات دنچ و یروجچ

لیوحت مان . تفرگ میور هبور و تشادرب رتناک یور زا رگید یا هگرب  
: تفگ دنخبل اب ... و هتسب عون ، هدنریگ

! هتفرگ لیوحت یک یمهفب ینوتیم یتح -
: متفگ و تفر مه رد میاه مخا

! هدوب رتفد هی نیمه طقف نتفگ نم هب ارچ سپ -
: تفگ و تشاذگ زیم یور ار اهذغاک

هدوب رتفد هی اعقاو ای ! هگیم غورد هراد تاراشتنا وت تتسود نوا ای -
رتفد هک نیا لبق یکی طسو نیا هدش ثعاب و هداتفا یقافتا هی ای

! هتشادرب ورتفد ریدم هسرب
ĤĤĤĤĤĤĤ
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زا ناشن شمروتم یاه مشچ . متشاذگ نیمسای یور هب ور ار ریش ناویل
فرح ریگرد منهذ . دادیم   رایسب هیرگ اب هارمه ین ال وط یرادیب بش کی

هب دیاب تصرف نیلوا رد . دوب هنامس هچرتفد دروم رد داهرف یاه
یارب یراب دنچ ، داهرف نتفر زا دعب    هتشذگ بش .  متفریم تاراشتنا

قه ندینش اب ره اما . مدوب هتفر شقاتا تمس هب نیمسای اب ندز فرح
و مدیشک بقع ار شتسد رانک یلدنص . مدوب هتفر بقع یمدق شقه

: متفگ و متشادرب ار ما هوهق ناجنف . متسشن
؟ هن یدیباوخن بشید -

هفاضا شدب لا ح هب مه ییاهتشا یب ، دز رانک ار ناویل هلصوح یب
: دوب هتفرگ شیادص . دوب هدش

؟ تفر یک داهرف . مدیباوخن هن -
. یباوخب یتفر وت هک نیا دعب تعاس هی نومه -

ینان هکت ، داتفا شتسد هب ممشچ . دوب هشیمه زا رت مومغم شا هرهچ
نورد رکش .  دوب هدرک زیر ابیرقت یتسد شیپ نورد ار دوب هتشادرب هک

  هک ، دوب نان یاهزیر هدرخ هب مهاگن . درکن مک مناهد یخلت زا مه هوهق
شیپ رد ار نان . دش نم هاگن هجوتم ، دیخرچ نم تمس هب شرس

: تفگ ثحب ندرک ضوع یارب و درک اهر یتسد
؟ نیدز فرح مباهش هب عجار ؟ تفگیم یچ -

یتمسق نتفگ هب سپ ، میوگب غورد متسناوت یمن دوب . شوهاب نیمسای
: متفگ و متفرگ نییاپ ار مرس . مدرک افتکا تقیقح زا

! هشیم تسرد ، انیا و هیک لوتقم هک نیا دروم رد تفگ ییازیچ هی -
و . مدیشون هوهق یمک تخادنا  . نییاپ ار شرس هرابود و تفگ یموه

: متفگ
هب هشیم مرظن هب ، تفگ ییازیچ هی هنامس تارطاخ رتفد دروم رد -

؟ هیچ ترظن . مینک ور ونمهب ومع تسد داهرف کمک
هدش بیجع شیاه مشچ . دروآ باال ار شرس مدوب  شباوج رظتنم

: تفگ و تشاذگ متسد یور دیزرل یم یمک هک ار شتسد . دندوب
! هرابود هتساوخ تزا یراک داهرف -



: متفگ و متخادنا باال ار میاه هناش مناد یمن ی هناشن هب
و هیک شورف لگ منودب هنکیم مکمک نوا هک تفگ یلو ! هن هک ال عف -

؟ هتفگ وت هب یزیچ ؟ روطچ . منک ادیپ ور هنامس هچرتفد ی هیقب
. درک تشم   شرگید تسد رد و تشادرب متسد یور زا ار شدرس تسد

یمک ار مرس . باهش زا ریغ یزیچ ، دروخیم لوو شرس رد یزیچ راگنا
هک تشاد یفرح . دوش شهاگن ریسم رب قبطنم میاه  مشچ ات مدرک جک

: دما فرح هب هرخ بال دش یمن هدز یلو دوب هدمآ هار ی هنایم ات
انشآ مه اب وباهش ونم نوا ال صا ! هراد تسود وباهش ونم یلیخ داهرف -

. درک
. مدرک دییات مدنخبل اب ار شیاه فرح

.. ایور یلو -
هتفر یرگید ناهج هب وا راگنا اما . مدنام  شا هلمج لیمکت راظتنا رد
هب ارم شهاگن در و . دوب هدز هرگ مه هب مکحم ار شیاه تسد . دوب

: داد همادا شدوخ هک دنزب یفرح متساوخ . دناسر یمن ییاج
شردام ، هداد تسد زا وشرهاوخ نوا ! نمهب ومع زا هراد هنیک داهرف -

... هدروخ نیمز راب دنچ شردپ بوخ و هدرک شاهر
زا هک یفرح ی همدقم . دوب همدقم اه نیا ، تشاد یصاخ ینعم شفرح

رد . مدوب هدرک ثحب ندعم ی هیضق رس رب داهرف اب هک یزور نامه
 . درکیم هزم هزم شناهد

: متفگ تقاط یب
... یتفگن مهب هک تسه یزیچ ! وگب لوا وتفرح رخآ -

یبصع . تشادرب دوب هدز سپ هک ار یریش ناویل و درک زارد تسد
زیم یور ار ناویل ابیرقت نازرل تسد اب دعب و دیشون ریش زا یمک
ردقنآ ، دوب یدج شفرح . دز هرگ مه رد ار شیاه تسد هرابود . دیبوک
یتخس هب ار شنازرل یادص . دوب هتخیر مه هب روط نیا هک دوب یدج

: تفگ و درک لر تنک
. مسرت یم نم  .. ایور مسرت  یم -

زرل یمک شیاه هناش ، متفرگ ار شتسد و متفگ بل ریز یچ ینعی
. دندوب هدناشوپ ار شتروص یولج مظنمان شیاهوم یرتچ و تشاد

شتروص یور کشا یا هرطق و دیشک نوریب متسد ریز زا ار شتسد



: تفگ درد اب درکرپ ار
یلیخ داهرف ایور . میدب سپ وداهرف یاراک صاقت ام هک ، مسرت یم -

! هنکیم ینابرق ور همه شا هتساوخ هب ندیسر ارب اما ، هبوخ
: متفگ بجعتم . مدرک شهاگن زاب ناهد اب

.. مباهش یارجام هنکن -
: تفگ و دمآ مفرح نایم

نمهب هب هنوتب ات هتفر یلیخ غارس ، وت لبق نوا یلو . تسین غورد -
. هنزب هبرض

: تفگ و تفرگ سفن
یشنم هک مدید ویرتخد هی ، نوترتفد مدموا نم هک شیپ لا س دنچ -

ور ام فرح کردم نودب وت ، میدوب کردم لا بند ام ! یدمرس ، دوب نارهم
. متفگ داهرف هب ویدمرس یارجام . یدرک یمن رواب

. دناشوپ ار شا هرهچ اه کشا و درک توکس
وت و هشگرزب رسپ ، هشاب ومع رارسا مرحم دیاب نارهم فگیم داهرف -
شزا داهرف یلو ! یسوساج میتسرفب ویدمرس متفگ ! هنکیم راک مشنوخراک

... ونارهم تساوخ
. مونشب متساوخیم . دوب هدش عورش ما هدعم شزوس ، دوب تخس شرواب

: تفگ و دز رانک ار شیاه کشا
عقوم نومه ، دزیم شسپ نارهم لیاوا ! هشب نیا شهت میدرک یمن کف -
داهرف . دش لش منارهم مک مک یلو . دوب ضیرم یلیخ هنامس هک ییاه
.. یشیم اشزورف سورع وت و هریمیم شنز ، دوب هتفگ یدمرس هب

: داد همادا نیمسای . تفر نییاپ و دمآ باال میولگ ات یخلت عیام
! هشیم نوممز ال دیدهت یارب تفگ ، دوب هتفرگ سکع نارهم زا داهرف -
هک هراد نارهم زا ییاملیف و اسکع هی یدمرس دوخ میدیمهف دعب یلو

...
. دنازوس ار میولگ و دما باال هرابود عیام ، دوب فسات زا رپ شهاگن

: متفگ درس . دیزرل یم شیاه تسد
؟ نیدیمهف یچ نارهم زا -

؟ هراد لکلا هب دایتعا نارهم یتسنودیم وت ! یچیه -
مداد ناکترس
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: تفگ و داد تروق ار شناهد با

دیاب دب مدا هدقتعم داهرف . تسنود  یمن ومع یاراک زا یچیه نارهم -
. میدرکن هابتشا ام و هدوب دب شدوخ نارهم نوا رظن زا ! هش فذح

. درک فارتعا یزیچ هی هب نارهم طقف
: تفگ و تخود نم هب ار شهاگن . مدرک  مخ ار مرس

! وت -
هدرک قرع تسد فک ، دش هفاضا ما هدعم شزوس هب مبلق دنک نابرض

: تفگ و درک طوقس نیمز رعق هب شهاگن . مدیشک مراولش یور ار ما
... هتسنودیم ونیا نامام و ! اهلا س نیا ی همه ! هتشاد تسود ور وت -

: متفگ هتفرگ تنکل
! نامام -

: تفگ و درک قه قه
هتفگیم و هدرکیم شریقحت ، هدش یم اهنت نارهم تقو ره نامام -

! هگن تهب تقو چیه هک هریگیم لوق شزا یتح !  هرادن ور وت تقایل
وت اب توافتم ال ماک شایند هک هنکیم باختنا ویکی نارهم هک مشدعب

! هشاب
: متفگ بل ریز

. هنامس هراچیب -
: مدز دایرف راب نیا دعب و

اب نارهم هک نیتفگ شهب امش ؟ هن دش فذح هنامس ، دشن فذح نارهم -
. دش دوبان هنامس یلو ، دینک فذح ونارهم ات هراد هطبار یدمرس

یور ار شتسد ، دش دنلب یلدنص یور زا نیمسای . مدوب یمخز رام لثم
: تفگ و تشاذگ ما هناش

هنامس . میتفگن تقو چیه ام ! هدیمهف شدوخ ، میتفگن شهب ام ! هن -
. دوب هدرک کش شدوخ

: متفگ و مداد شله
! وگب ؟ هتفر یک غارس ناخ داهرف هگید -

: تفگ و تسشن یلدنص یور و تفر بقع
. مراد الف تخا ومع اب دوب هدیمهف . دوب هدموا نم غارس همه زا لبق -



ونم یلو ! هنک اج ملد وت وشدوخ و هدب میرادلد ، دوب هداتسرف وباهش
! هنک یزاب ور نم اب دش روبجم هگید و . میدش کیدزن مه هب باهش

ار زیچ کی زونه . دوب گرم هیبش هک یتوکس . میدش تکاس ود ره
ی هرهم . مدرکیم هچ داهرف و نمهب یزاب طسو نم ، مدیمهفیمن

. منک هچ دوب رارق . مدوب ناشمادک
: متسکشار توکس

یم یچ زا وت ! هنک هدافتسا نم زا رارق نارهم و وت زا دعب سپ -
. تفگ کر هک نم هب ؟ سرت

: تفگ یا هدز خی ی هرهچ اب دندوب هدش مامت شیاه کشا ، درک یچن
، یدمویم مدا نیرت یثنخ شرظن هب وت . تفر ناهام غارس وت لبق -

نم هب هن هک هدیمهف ناهام زا ییازیچ هی . تشادن  یا همانرب تارب
هبرض ی هرهم داهرف یارب هک منودیم ردقنیمه طقف . باهش هب هن هتفگ

! هناهام نمهب هب ندز
: متفگ بجعتم -

؟ یگیم مهب ور ازیچ نیا االن ارچ ؟ ناهام -
وت داهرف هک هتساوخ شزا ناهام ، تفگ هک یزور نوا ! ایور منودیمن -
وت یسح چیه ، هنیا داهرف یدب . تشاد مرب سرت . هنک کیدزن شهب ور
ی هنیک زا رت مهم هن اما نشاب مهم شارب امدا دیاش . تسین شبلق

. دوب هدش دایز مناهد یخلت ، درک یم درد مرس ... شدوخ
؟ هتساوخ شزا ناهام اعقاو ینعی ؟ داوخیم یچ ارب ونم ؟ یچ نم -

. دوب شیاه مشچ رد سرت ، تشاذگ شا هناچ ریز ار شتسد
، هبوخ داهرف . هرت فیثک یلیخ یزاب نیا منودیم نم یلو . منکن کف -

یتقو باهش هثم ، نم هثم . نشیم شریسا اه مدا هک هبوخ ردقنوا
. یریم ورف رازنجل هی هثم .. یایمن نوریب هگید شیزاب وت یتفیب

: متفگ یبصع
همادا ور هرخسم یزاب نیا یاوخیم ردقچ  ، ینکیمن لد باهش زا ارچ -

. یدب
ورف شلد نایم رد یزیچ راگنا دیزرل هرابود شیاه هناش ، تشاد ضغب

: تخیر
.. نم ... نم ، هدش دوبان داهرف ! هتفرگ نومزا ورام یچ همه نمهب -



تنکل اب . دندش راوا شتروص یور هرابود هرابو اه کشا . مدرک شهاگن
: تفگ

شزا ازیچ یلیخ هک هگب ومع هب ات تفر باهش هک یزور نوا -
جریا اب باهش تقو . مدوب هتفرگ ومشیامزا باوج هزات نم ! هنودیم

. مدرک طقس نم دش ریگرد
و مدرک سح ار متروص هب نوخ موجه . دش لفق یا هظحل مزغم

: متفگ
؟ یدوب هلماح -

ĤĤĤĤĤĤĤ
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. تسا هدش کشخ میاه گر رد نوخ ، مدرک سح . داد ناکت ار شرس
یخلت ، دمآ رت باال راب نیا خلت عیام . دیچیپ مشوگ رد تعاس گنز یادص
میور هب ور رتخد راگنا ، دوب نیمسای هب مهاگن . درک رپ ار میولگ مامت
شهاگن رد یلو نیمسای . دوبن  نکمم میارب لا وس رارکت . متخانشیمن ار

: تفگ و دیشک ناویل ی هبل ار شتسد . دوبن فسات زا یدر
! ههام ۲ هرا -

دیسر منابز هب خلت عیام  .. هن ای ، دوب هتفگ ار هلمج ی هیقب ، متسنادیمن
باال ار ما هدعم مامت مدیود . ییوشفرظ کنیس تمس هب رایتخا یب و
سح راب نیا . دیزرل یم میاه تسد . مدروآ باال ار مناج مه دیاش ، مدروآ
ریز ار مرس هدش مخ . دوب ندش یلا خ یارب قایتشا کی ، دوبن فعض
لثم ، هداتسیا مرانک تفگ یم شیاه لدنص شخ شخ . متفرگ ریش

یسح ... امرگ هن امرس هن . مدوب هتفرگ بآ ریز ار مرس اه هناوید
؟ دوب شلا س دنچ نیمسای . دندوب هدرم میاه سح ی همه . متشادن 
ییاهنت یارب دیاب ، مدش ضقانت زا رپ . تسشن ما هناش یور هک شتسد
هن یلو نم . مدشیم یبصع شتقامح یارب ای مدرک یم هیرگ شیاه

فرح نم اب . مدیشک بقع یمک ار ما هناش ، مدیشک دایرف هن مدرک هیرگ
امرس  .. : لثم هدنکارپ ی هلمج و ژه او دنچ اهنت . مدینش یمن اما دزیم



رت شیب . تخوسیم میولگ . مدیشک نوریب بآ ریز زا رس .. دش تچ ..  .
ال بق مدش هجوتم هزات هک متسشن یا یلدنص یور نازرل مبلق . ولگ زا
گنر شیاه مشچ . دوب کنیس رانک تسرد یلدنص حاال . دوب  زیم تشپ
اما دوب یمک ی هلصاف . دیشک ار یرگید یلدنص . تشاد ینارگن و سرت

. تسشن مه شدوخ . درک یم مرت یبصع یلدنص شارخ شوگ یادص
نخان ... هدید ار وا راب نیلوا یارب هک یسک لثم قیقد مدرک شهاگن
هشیمه زا شیاهوم یرتچ . مه شیاه بل . دوب گنر یب ، شهاتوک یاه

ناهد . منیبب ار شیاه مشچ رت قیقد ، متشاد تسود . دادیم مرازآ رتشیب
. دش رت مکحم مندرگ رود ضغب بانط ، درک او هک

؟ ینکیم وراک نیا تدوخ اب ارچ ! ایور -
هدینش هک ییاه فرح لثم ، زیم یور ی هوهق لثم دوب  خلت ملا وحا

: متفگ درد اب مدوب
؟ مدرک راکیچ مدوخ اب نم -
: مدز دایرف ، دش دازا میادص

! وت هخآ یدرک یتقامح هچ ! هیرونوج هچ باهش نیا -
. سین تقامح شمسا نیا . میمه قشاع ام ! ایور متساوخ مدوخ نم -

: متفگ و مدز یدنخزوپ
هلتاق هک یسک زا ندش هلماح یدرک کف ؟ سای ینکیم یگدنز اجک وت -

؟ تعاجش دب ال هیچ سپ سین تقامح
: دز داد یبصع

ویراک نم . دوبن لتاق مه عقوم نوا ! هدموین ایند هب لتاق هک باهش -
نوملد زا میشن تواضق هک نیا رطاخب ردقچ . تساوخیم ملد هک مدرک

. مینزب
: متفگ و مدیشک یا هف کال فوپ

هب عوضوم هی ! یا هلماح یتفگن نم هب یتح وت ! هفرخزم اما هگنشق -
ینزیم نیا زا مد دعب ! یدرک میاق مترهاوخ هک ینم زا ور یمهم نیا

. یتسین تواضق نارگن هک
شردام نم . دوب نم ی هچب نوا . مداد سد زا ومچب نم . سین فرخزم -

. مدوب ضغب نیا ی هناوید نم و دوب ضغب زا رپ شیادص نوچ . مدوب
: متفگ و مدروآ نییاپ یمک ار میادص



ینودیم ... یدرکیم راکیچ دیاب االن . دشیمن طقس هگا دنومیم هدنز هگا -
.. اجنیا منوا درجم ردام هی . تشاد رسدرد ردقچ

بل ریز ، دناشوپ ار شتروص یور کشا تارطق ، تسبار شیاه مشچ
: تفگ و . درک همزمز ار باهش

؟ هدرم هک یلا حشوخ -
: متفگ شزرل نامه اب ، دوب راکنا لباق ریغ میادص شزرل

.. یلو ! هن -
: دیرب ار مفرح

رس ثعاب نامام ونم هک مفساتم ؟ دوب رتدب شندموا ایند هب یلو -
هراد یسح هچ ینودیمن ! یدرکن هبرجت وقشع وت یلو . میدش تیگدنکفا

یتقو . نگب یچ مدرم هک هراد ینعم هچ هگید ! هنکیم تلغب یتقو
... تبلق وت یزیچ هی راگنا ، تتسوبیم

: تفگ هیرگ اب . دوب هدرک رپ ار شتروص یور کشا ، دما باال شهاگن
یوت ترس هشیمه . یدوب رود مزا وت اما ، مگب تهب متشاد افرح یلیخ -

متخبشوخ هک منک جاودزا یکی اب دیاب یتفگیم . دوب باتک و باسح
نوا . تشادن ومودک چیه باهش .. هشاب رادلوپ ، هشاب هتشاد ذوفن ! هنک

شهامود قوقح اب باهش ! شمدیرخ متفگ ؟ هتدای ور هراوشوگ تفج
ی هراوشوگ لدم ارچ هیچ نیا یتفگ ؟ یتفگ یچ وت دوب . هتفرگ مارب

! هیلگ
: تفگ یم و دیزرل یم وا و . مدرک یم شهاگن اهنت . متفرگ زاگ ار مبل

منم زا مدرک یم کف ییاتقو هی . دمویم تدب قشع زا هسوب زا وت -
. دایم تدب

: مدیلا ن ضغب اب
..  . نم -

زا مکرهاوخ دمآ ، یم مدب مدوخ زا . درک رپ شوغآ ار هلمج ی هیقب
ندیسوب سح زا نم . مدیمهفیمن مه زونه هک دزیم فرح ییاه زیچ

ون نارود سح هب دوب دودحم نم یقشاع یایند . متسناد یمن یزیچ
سح . دوبن نیمسای سح هیبش متشاد نارهم هب نم هک یسح . میناوج

بوخ رتخد نم یارب . مدرک یم ناهنپ مه ار نامه هک یا هناکدوک
. مدرک رکف شیاهدرد هب و ... مدرک شلغب .. ندوب راقو اب . دوب مهم ندوب



زا دعب . تشادن یتسرد لا ح نیمسای . دیایب هک مدوب هدز گنز نیرز هب
باوخ تخر هب صرق روز هب مدوب هدش روبجم ، حبص یاه هیرگ

مدوب هتشون رهچونم بیقعت زا دعب زور نآ هک یسردا هب . شمتسرفب
یتردق الف خرب . دوب هدننکش نیمسای . مدرک یم شیضار دیاب . مدش هریخ
مدینش هک ار رد گنز . دوب هدید بیسآ شحور ، دادیم ناشن هشیمه هک
شدرگ تروص . دش میاه بل شخپ دنخبل شندید اب . متفر رد تمس هب

هدنخ اب . دش دراو نانک دنلورغ لومعم قبط مدرک . هسوب قرغ ار
: تفگ هک . مدرک شهاگن

هدنز یدرم نیرز یسرپب ینزیمن گنز هی ! یرب تدوخ هک مایب یتفگ -
؟ یا

: متفگ و مدیشک ار شپل نانز دنخبل
یچره ینکن یزاب یتراپ ، زپب یزبس همرق مساو ! وناب مایم دوز -

. یزپب تشاد تسود تنوج نیمسای
نحل نامه اب دنک ظفح ار شمخا ، درک یعس اما دوب هتفرگ شا هدنخ

: تفگ شنیریش
نیرز هگ یمن ! یدیم راک مهب مزاب نوتنوخ مایم زور هی ! ورب ، هبوخ -

رکش مزاب . ترکش ایادخ . مینکیم ییاریذپ تزا ام نیشب وت
: مرادرب یشفک اج زا ار مشفک ات مدش مخ ، مدیدنخ

اتسور تمربیم مایم مدوخ شدعب زپب یزبس همرق هی وت هگید حاال -
؟ هروطچ

و اتسور یپ شلد هشیمه نیرز متسناد یم . دش نایامن شا هدنخ حاال
هناخ زا و مدیسوب ار شیناشیپ ... شردام رازم یپ . تسا شتارطاخ

. دوب منهذ رد نیمسای دنچره . متفر نوریب
دش _ مگ _ رازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

ییاطعزاملوس #
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زا دعب . منک مضه ار هدمآ شیپ تاقافتا ات ، مدادیم نامز مدوخ هب دیاب

. دوب میاه زور نیا کوش نیمود نیمسای یگلماح ، مردپ ندوب هدنز



رییغت هب ، دوب هدش ثعاب نیمسای یاه فرح . دوب راوشد میارب شرواب
. مشاب نمهب ومع و داهرف یزاب ی هرهم متساوخیمن نم . منک رکف هیور

یبصع . مدرک یم صخشم داهرف اب ار مفیلکت دیاب یرکف ره زا لبق اما
یلو متفر فداصت زرم ات راب دنچ ، دوب دایز متعرس ، مدرکیم یگدننار

! نایک تکرش یزکرم رتفد . مدیسر دصقم هب هرخ بال
هناخ سکعرب . دوب کیش ، مدرک یم رکف هک ینآ زا رتشیب یزکرم رتفد
هرخ بال . دوب بترم و زیمت رتفد ، تسا هدنام هتشذگ رد راگنا هک ناش
زیم تشپ ییابیز و بترم رتخد . متفرگ رارق داهرف قاتا یور هبور

: متفگ دنخبل اب و متفر شتمس هب مارآ . دوب
. منیبب ونایک یاقآ متساوخیم ! ریخب نوتزور -

: تفگ و دز یرانک ار شا یبارش یاهوم زا یا هتسد
. نریذپ یمن ویسک االن نایک یاقا هنافساتم ، ریخب مامش زور -

! هدموا شزورف ایور موناخ نیگب ، نیدب الع طا نوشهب افطل -
: تفگ و داد شیور هبور روتینام هب ار شهاگن رتخد

چیه تحت مرادن هزاجا نم ، نراد نومهم نوشیا یلو دیشخبب -
. مشب نوشمحازم یطیارش

، متفرگ ار داهرف ی هرامش و مدروآ رد فیک زا ار میشوگ یبصع
: متفگ مارتحا اب و متخادنا یشنم هب یهاگن . دوب شوماخ

. منومیم رظتنم نم تسه هسلج هگا ؟ نراد هسلج -
: تفگ و دز یدنخبل رتخد

. نراد یصوصخ نومهم ، شزورف موناخ هن -
: متفگ تجامس اب

. یچیه هک هن نتفگ هگا . مدموا نم دیگب نوشهب بوخ -
: تفگ سرت اب

نوشمحازم هک ننکیم دیکات یتقو نایک یاقآ ، موناخ دیمهف یمن ارچ -
. هشیمن ، میشن

هار همه نیا ، مدرک هاگن ار تعاس یبصع و مدز رمک هب ار متسد
: متفگ هف کال . مورب هتفگن هک مدوب هدماین

مدیم لوق نم . منک زاب ورد مرب مودب املیف هثم نم هک نیاوخیمن -
. هتفا یمن یقافتا چیه نوتارب



: تفگ دعب و درک توکس
. نیرب هرتهب مرظن هب . هشیمن -

: تفگ مارا و دیود یشنم رتخد ، متفر قاتا رد تمس هب یبصع
. منکیم شهاوخ -

: متفگ مارا و متشاذگ رد یور ار متسد تشپ
. تسه مساوح سرتن -

ی هفایق اب کرتخد دماین . ییادص اما ، مدز رد هب مارا ی هبرض دنچ
. مدز رد هرابود و مدز شرانک . دیشک میوزاب یور ار شتسد نارگن
یارب . دوب یداع ریغ داهرف راتفر تدش هب مرظن هب ، مدینشن یباوج

هبور ی هنحص . مدرک زاب هعفدکی ار رد و مدناخرچ ار هریگتسد نیمه
دوب نم هب تشپ هک یرتخد . متشاد ار شراظتنا هک دوبن یزیچ ، میور

دراو و متسب ار ممشچ . دوب هدش مخ داهرف تروص یور شرس و
هک نیا اب . دندوب هدینشن مه  ار ندز رد یادص یتح ، متشاد متح . مدش

ندرک بارخ مرظن هب اما ، متشاد ناشتولخ ندز مه هب زا یدب سح
رد تشپ یشنم . متسب ادص رپ ار رد . دوب یشزرا اب زیچ داهرف لا ح

و . دندش ادج مه زا و دروخ ناکت رتخد یاه هناش رد یادص اب . دنام
لبق رتخد  . دوبن میور هب ور یرتدب ی هنحص هک مدوب رازگ رکش نم

شهاگن زومه داهرف . مدز یزیما تنطیش دنخبل . تشگرب داهرف زا
: دوب هتشگنرب

. نیشیم جارخا امش موناخ -
: متفگ هدنخ اب

؟ ینک مجارخا یاوخیم اقیقد اجک زا -
ود ره ، دنتفرگ هلصاف مه زا یمک . دوب هدش مروضح هجوتم هزات راگنا
و عمج ار شدوخ رتدوز رتخد لا ح نیا اب . دندوب هدروخ اج تدش هب

دنولب یاهوم ، دوب هجوت لباق شییابیز . دوب ابیز رتخد کی ، درک روج
و تشرد شیاه مشچ ، دوب هتخیر شدوخ رود ار شفاص ی هدش

هیقب هب . دما یم مشچ هب مه شمرف شوخ یلمع ینیب ، دندوب هدیشک
. مدرکن تقد مه شمادنا تایئزج هب یتح ، مدشن قیقد شتروص ی
هنارگ هوشع و کزان یادص . دیایب مدای داهرف یاه تسد در متساوخیمن

: دوب هجوت بلا ج دوخ عون رد مه شا



! وت نیدموا ییوهی ارچ -
شیاج زا هرخ بال داهرف ، دش رتشیب مدنخبل . دوب انشآ میارب  شا هرهچ
هتفرگ یادص اب اما متسناد یمن دوب هچ لا بند ما هرهچ رد ، دش دنلب

: تفگ یا
. هدموا ییوهی هدش یزیچ ، ناج ایور سالم -

ار شیاه مشچ تداسح حاال هک یرتخد هب راب نیمدنچ یارب ار مدنخبل
: متفگ و مدرک میدقت دوب هدرک رپ

؟ ینکیمن یفرعم -
یعونصم گنرمک دنخبل اب داهرف و درک هاگن ار داهرف یلا وس کرتخد

: تفگ
. مهاگشناد نارود یاتسود زا شزورف ایور ، دیشخبب -

و دز سپ دوب هدما ولج هک ار متسد و دش دنلب صرح اب کرتخد
: تفگ

. نرادن ندز رد هب یزاین هک یمیمص ردقنوا ارهاظ -
: متفگ و مدرک هاگن تذل اب ار هکرعم نانز دنخبل

. نیدینشن امش مدز رد نم دیشخبب . ریگن لد هب ؟ هگید یدوب اتیمرآ -
. متسه شزورف ایور

: تفگ بجعت اب دندش زاب مه زا شیاه مشچ
هک وماباب . یرافغ دیعس رتخد میرافغ اتیمرا نم ؟ شزورف ایور -

؟ نیسانشیم
. دوب ام بیقر تکرش نیرتگرزب لماع ریدم شردپ . متخانشیم ار شردپ

ظفح ار مدنخبل . مدوب نئمطم . دوبن یقشع داهرف هب رتخد نیا طبر
سپ ار دوب هدش زارد متمس هب حاال هک یتسد یدرسنوخ اب و مدرک

نآ یور یلا یخیب اب و متفر گنر  دیفس لبم کت تمس هب و مدز
میوگب ثحب و اوعد اب هک نیا یارب ؟ مدوب هدمآ هچ یارب نم . متسشن

ی هفایق داهرف . دوب هدش ضوع مرظن . مربخ اب داهرف یاهراک زا هک
: تفگ و تفرگ یرهاظ نارگن

؟ هدش یزیچ -
105_ تراپ #

ال ثم ی هرهچ تشپ هک یتینابصع مجح متسناوتیم . مدربیم تذل متشاد



هنامس و نارهم اب هک یراک دای . منک روصت ار تسا هدرک ناهنپ شنارگن
نادجو باذع یارب یلیلد . دیشک هنابز منورد مشخ  . مداتفا ، دوب هدرک

: متفگ راد شک و مارآ ، تشادن دوجو
! یدز   ما هنوخ وت هک یبشید یاه فرح یارب -

یلا وس دوب  . هدش هتخورفا رب رتخد ، متفگ دیکات اب ار ما هنوخ ی هملک
: تفگ و تسشن میور هب ور یلو داهرف . درک هاگن ار داهرف

؟ هداتفا یدیدج قافتا . مونشیم -
! هن اعطق مدزیم فرح نمهب ومع زا دیاب ، دوب زیمآ رخسمت شلا وس

تشاد نانیمطا . دوب کرتخد لا یخ ندرک تحار یارب عقاو رد شلا وس
مدرک شهاگن درس . میوگ یمن یزیچ تاقافتا و میومع دروم رد نم هک

: متفگ و
مینزب . فرح یصوصخ هشیم -

هتفر ناروف زرم ات کرتخد  . دش رهاظ شیاه بل یور تیاضر دنخبل
یلو . دوش یلا وس ندیسرپ عنام شربکت و رورغ ، مدوب راودیما . دوب

: دیسرپ صرح اب دوب هابتشا مسدح
؟ نیگب مه هب نیاوخیم یچ یصوصخ -

: تفگ و دیخرچ داهرف تمس هب
؟ یدرکیم راکیچ نوشیا ی هنوخ وت -

شنهذ هب هک ییاه فرح هناحول هداس رتخد . مدرک  عمج ار مدنخشین
: مداد خساپ نم داهرف یاج هب . دوب هدیسرپ ار ، دوب هدیسر

؟ تسه یا هطبار داهرف و نم نیب ینکیم رکف وت ! هن هوا هوا -
نم لا ح نیا اب . درک یم مهاگن مشخ اب و ، دوب هدش زمرق شتروص
: متفگ و مدماین نییاپ ، مدوب هتفرگ هک یتوافتیب تلا ح زا یا هرذ
داهرف مدید مه اب ور ات ود امش یتقو نم هک ، دوب یا هطبار هگا -

. دوبن هدنز االن
و ، تخادنا شا هناش رود ار شیاه تسد و دش دنلب شیاج زا داهرف

مشچ یولج هناخاتسگ ار ناش هناقشاع یاوجن . تفگ ششوگ ریز یزیچ
و . دندنارذگ ندز فدح زیر زیر هب ار یتعاس عبر . دندرک ین ال وط نم

. تفر نوریب یدرس یظفاحادخ اب رتخد نا زا دعب
تسرد و درک ضوع هپاناک یور زا ار شیاج . میدوب داهرف و نم حاال



ار متروص مامت . درک میاشامت یلا وس شیاه مشچ اب . تسشن نم رانک
: دیسرپ دعب و دیخرچ

؟ هدش یزیچ -
: متفگ ، دوب  هدنام شبل ی هشوگ هک یبل رژ هب هریخ و مدرک یچن

. منزب رس تهب هشب یزیچ دیاب -
: تفگ و دیدنخ

. یایم ییوهی هک هیراب نیمود نیا ؟ یدوب هدش مگنتلد هنکن -
: متفگ و مدز ههقهق و . مدرک کیدزن ار مرس

؟ مشب تگنتلد هشیمن -
زا رس مردام و نم دیرخ یاج هب هک یزور نا . دوب مدای ار هلمج نیا
؟ یدموا ارچ دیسرپ مردپ یتقو زور نا هیاس . میدروا رد ردپ تکرش

هب هلجع اب و هرابکی ارچ مدیمهفن تقو چیه . تفگ ار هلمج نیمه
. متشاد تسود ار شندز فرح هنادنر و تسایس یلو  . تفر مردپ تکرش

: تفگ دنخبل اب
: دیسرپ هرابود و مدرک یثکم ؟ هشن ارچ -

؟ یدموا یچ ارب -
هرهم . متشاد ار مدوخ یزاب نم ، دوب بوخ نیا . دوب هدش ریگرد شنهذ

و مدرک کاپ ار شبل هشوگ و متشادرب یلا متسد . مدوبن نمهب و وا ی
: متفگ نامزمه

؟ ینزب هبرض متکرش هب هرتخد نیا قیرط زا یاوخیم -
نامسناپ یتقو . مدوب هدرک ار راک نیا مه ال بق . درک مهاگن بجعتم

یور شتسد هک نیا زا لبق . درک دنلب ار شتسد مدرک . مکحم ار شتسد
، مدز ما هناچ ریز ار متسد ود و . مدروا نییاپ ار متسد ، دنیشنب متسد

و دنخبلا ب . دوب هدرم هک ینامه . دوب هدش هدنز مدوجو ناطیش رتخد
: تفگ و درک مهاگن یثنخ

! نمهب هب -
! هنم لا م شرتشیب تکرش نوا یلو -

: تفگ حیرص و کر
! هشیم وت لا م شمه ینک مکمک وت هگا -

رواب . دوب هدرک ناهنپ نم زا ار رتخد نیا اب شا هطبار ، تفگیم غورد



. مدادن ماجنا مسرب رظن هب حول هداس هک نیا یارب مه یش تال و مدرکن
: تفگ هرابود

؟ هیچ تگید لیلد ! یگنتلد ریغ -
: متفگ هص خال

! قشع -
؟ تفگ بجعتم

؟ قشع -
ار اه درم تفگیم . درب یم تذل تاملک اب یزاب زا هیاس . مدرک شهاگن
ناشن هک مه اه ردقنا ینیبیم دنتفیب تا هلت رد یتقو ، درک راکش دیاب
نارهم قشع زا ار نم ات تفگ یم ار اه نیا . دنتسین یوق دنهد یم

عافد مدوخ زا نم .  دوبن داهرف فعض نداد ناشن مدصق . دنک رود
نیمز دعب و داهرف زا یربلد نم یزاب ، مدرکیم یزاب تاملک اب . مدرکیم 

اب . دوب دیدج یزاب کی نم یزاب . دوب دلب ار یزاب نیا داهرف . دوبن شندز
: متفگ شمارآ

وباهش ماوخیم ، نک روج یروضح تاق مال هی مارب ! نیمسای و باهش -
. منیبب

: تفگ و داتفا زیم یور رژی لا متسد یور شهاگن
... ینوتیمن انوناق ! هشیمن -

: مدما شفرح نایم
! شمنیبب نم نک یراک هی . مدلب ممدوخ ور نوناق -

دوب هچ لا بند ما هرهچ رد ، دش قیقد ما هرهچ رد هرابود شهاگن
. متسنادیمن

: تفگ دعب و دش یت ال وط یمک شتوکس
. منکیم ومیعس . مدیمن لوق -

! شمنیبب دیاب امتح -
. دوب زیم یور ناجنف هب ممشچ . مدش دنلب میاج زا و متفگ ار نیا

: تفگ و دش دنلب اج زا مه داهرف
؟ یدموا نیا یارب طقف -

: متفگ و متشادرب ار زیم یور ناجنف و مدش مخ ، مدیدنخ
. منک درخ تتروص وت ونوجنف متساوخیم ! هن -



مرس تشپ . مدش در زیم زا و متفر ولج هب یمدق . درک مهاگن بجعت اب
: متفگ و متشگرب هظحل کی ، دما یم

. مربیم اجک ونوجنف دیشخبب -
تسرد ناجنف . متخادنا ، داتفا متسد زا هک مراذگب ار ناجنف مدرک یعس

دش زادنا نینط قاتا رد شنتسکش یادص .. در وخ نیمز شتروص یولج
: متفگ هدنخ اب

.... داتفا متسد زا دیشخبب -
ĤĤĤĤĤĤĤ
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هرهم نم ، مدوب هتفرگ یرت یدج میمصت . مدز نوریب هک داهرف رتفد زا

ار تکرش   هسییر تئیه یاضعا یکی ی هرامش . مدوبن یزاب نیا ی
نیب یمک .  مدز گنز مه رگید وضع دنچ هب بیترت هب دعب و  ، متفرگ

اب منزب سدح متسناوت یم . مدیسر تکرش هب تیاهن رد . مدرک گنرد هار
لیاف و دوب هداتسیا یشنم رانک نارهم . موشیم ور هب ور یزیچ هچ

هنافاکشوم . تفرگ باال ار شرس نم ندید اب . درک یم یسررب ار ییاه
  ممشچ هب رت شیب شیاهوم نایم رد دپیس رات دنچ    ، مدرک شهاگن
همین یاه بل . مهدب شلا وحا ی هیقب هب ار مساوح ، مدرک یعس  ، دمآ
دنخبل اب . تسا هدش راد ربخ هک دادیم ناشن شنارگن یاه مشچ و زاب

سالم وا هب   دعب و مداد ار یشنم سالم خساپ لوا ، متفر شتمس هب
: تفگ همدقم یب یلو وا . مدرک
؟ یدز گنز اراد ماهس هب وت -

هیقب سپ ، دوب هدش هدز تفگش ردقنا وا رگا . تشادن ار شراظتنا
: متفگ لا یخیب و هدرمش . دوب یندید ناشبجعت

مینزب ؟ فرح نم قاتا -
. متشادرب مدق مقاتا تمس هب هنینامط اب و مارآ ، فرح نیا نتفگ اب
اب . متسشن زیم تشپ و متشاذگ زیم یور ار مفیک و مدش قاتا دراو
اه لبم زا . دنراد یمک نامز هک دوب ییاه مدا هیبش . دش دراو باتش

: تفگ دنیشنب هک نیا نودب و درک رذگ
. تشادن یلا کشا چیه هک شرف یارب تحرط هخآ ؟ یدش هنووید وت -

ار دوب هدرک هنامس اب هک یراک زونه دیاش ؟ داد یم مرازآ ارچ شیادص



: متفگ و مدرک زاب ار مپاتبل هلصوح اب . منک شومارف متسناوتیمن
ررض دوب نکمم هنرگ و مدش هجوتم االن دش بوخ ! هگید تشاد -

. مینک
: دوب یبصع یمک شنحل

االت کشا دعب میریگب وماو یتشاذیم لقا ال بوخ ! ایور تشادن ررض -
. نزادنیم بقع وماو نتفرگ االن   ینودیم . یگب هریدم تئیه هب   وتحرط
هب اما ! هدوب ماو نداتفا بقع یارب اه راک نیا ی همه : میوگب متساوخ

: متفگ و متفرگ دوخ هب یراب فسات ی هفایق ، شیاج
االت کشا مینیشیم . هدش هک هیراک حاال . ادوبن ماو هب مساوح ! ادخ یاو -

. مینک یم میدقت هسییر تئیه هب زاب و مینکیم فرطرب وحرط
تشاد . تسشن یلدنص یور و داتسرف نوریب صرح اب ار شسفن

و قوذ اب هک ار یا ژه ورپ نم تسناوتیمن ، درک یم لر تنک ار شمشخ
هک یا هظحل رد تسرد   مه نآ ، ما هدرک میدقت هریدم تئیه هب یتخس

هناچ یور تشگرب و تفر ار شتسد مراد . هلصاف شققحت اب مدق کی
: دیسرپ و دیشک شا

؟ یتفگ ناهام هب -
نیمه رد . مداد ناشن پاتبل لوغشم ار مدوخ ، متخادنا باال یا هناش

: مداد باوج نیح
. هشیمن مور نم وگب شهب وت . هنکیم ادیپ طبر ماو هب متسنودیمن -
هقرج منهذ رد یزیچ هک دش دنلب شیاج زا و .  تفگ بل ریز یا هشاب

: متفگ تعرس هب دز
. نارهم -

: تفگ و تسشن . دنیشنب هک مدرک هراشا تسد اب ، تشگرب متمس هب
؟ دش یچ -

: متفگ و مدرک بترم ار ملا ش ی هشوگ
ال ثم . یرایب ریگ تاع ال طا یرس هی نومهباشم یاتکرش دروم رد هشیم -

. یرافغ یاقا تکرش
هلصاف یمک زا ریغ هک ، مدرک یم رکف یلو نم ، درک مهاگن بجعتم

رگا . دوب یبسانم راک شرف ی ژه ورپ وغل ، ناهام و دمحا زا نتفرگ
ال عف . دننزب هبرض ام هب هار نیا زا دنتساوخیم یرافغ تکرش و داهرف



: دما فرح هب نارهم هرخ بال . دنام  یم انح رد ناشتسد
؟ روطچ -

: متفگ و مدرک متروص ینشاچ ، تیدج ی هناشن هب ار مخا
انوا لا ح ره هب . نوشاراک زیر ، ننکیم راکیچ نراد منودب ماوخیم -

میشاب  ربخ یب دیابن ام ، نشیم بوسحم ام بیقر
: تفگ و داد ناکت یرس

! هشاب -
: تفگ و درک یثکم

. مدنوخ ور هنامس رتفد نم یتسار -
نم . دوب شرگید تسد یوزاب یور شتسد فک . مدرک شهاگن واکجنک  

: تفگ مارا . مدوب شا هلمج ی همادا رظتنم
اباب هک ییازیچ نیمه ، دوب هدینش تردام دروم رد هک یکانتشحو زیچ -

؟ نگیم همع و
دروم رد راب ره و دوب مردام هیاس . مدرک سبح هنیسرد ار مسفن

یم درد مبلق زا ییاج ، دش یم تبحص ایاضق نآ و وا ی هتشذگ
لثم یت ال مج مه شدعب امتح . دب ال دوب نمهب   رگید ی ژه ورپ . تفرگ

: مداد باوج یتخس هب . دشیم فیدر  .. و مفساتم
اال. متحا هلب -

: تفگ و دیشک مه رد وربا هکلب تفگن مفساتم یلو وا
وشمادا و  هتفگ هنامس هک یا هلمج نومه . هیچ مامتان زیچ نوا سپ -

. هدیمهف یزیچ هی راگنا ! هتشونن
باال یا هناش توافت یب . مدوب شلا بند مه   نم هک دوب یزیچ نامه نیا

: متفگ و متخادنا
هی ! هیک تسد منودیمن نم و . تسین رتفد نوا ی همادا ! هن هتشونن -

؟ هیچ رتفد وت یتسنود یمن راگنا نزن فرح یروج
شیادص دوب . هدش هکوش میاه فرح زا راگنا . درک مهاگن هدز تفگش

: تفگ و تفر رت باال
ورتفد نوا هک هیلوا ی هعفد نم ! شمدنوخن هک منک دومناو دیاب ارچ -

. منوخیم
: مدیرغ و ، مدز یدنخزوپ



هار قرقشق همه نوا ارچ یدوب هدنوخن هگا . یگیم تسار هک وت -
؟ منوخن ورتفد نوا نم هک یتخادنا

: تفگ و دش زیخ مین شیاج زا
یم هراد مدید ، شقاتا متفر ، هنامس توف زا لبق هتفه هی نم . هناوید -

یسیون یم هرطاخ یراد زاب متفگ منم . هشیمه هثم دش نومثحب . هسیون
. منوزوسیم وشرتفد متفگ هرا تفگ منوا یدب ول ونم یاوخیم هنکن

هی ادرب ورتفد تفگ تشگرب هک دعب و نییاپ تفر نوا . دوب یدب یاوعد
یی بال هچ ننودب همه ، دوبن ایند نیا وت زور هی هگا هک نما یاج

. مدروا شرس
 .. شگرم زا لبق هتفه کی
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رارکت ار لعف یب صقان ی هلمج نیا مادم ... شگرم زا لبق هتفه کی

دید هک ار مدیدرت ؟ منک دامتعا شیاه فرح هب متسناوت یم مدرک  . یم
: داد همادا

نوا ی همادا مه دیاش ، داتفا یقافتا هچ اقیقد هک متسین نئمطم -
منئمطم نم یلو هدرک قاجنس رتفد هب و هتشون ذغاک هی وت ور هلمج

. دنوم هراک فصن شنتشون زور نوا
یلو وا .  مهد ناشن توافت یب ار مدوخ مدرک تالش و مداد ناکت یرس

: تفرگ ار شا هلمج یپ
تسایس اب  ، دوب یراد وت مدآ یلیخ ، مگ یم ور موناخ هیاس ! تنامام -

. دزیم فرح
هب یمک . مونشب ار شفرح ی همادا ات متخود شیاه بل هب ار مهاگن

: تفگ و تخادنا نییاپ ار شرس و دش هریخ مشیاه مشچ
اما دوب یذوفن اب نز هیاس ، وراگن یافرح ممهفیمن ارچ منودیمن -

 .. تنایخ
. دوب راوشد میارب عوضوم نیا زا ندز فرح . مداد تروق ار مناهد بآ

مناج هب ریشمش اب ، یسک مدینش یم ار تنایخ ی هملک راب ره راگنا
، درک  رپ ار میولگ هرابود حبص خلت عیام . دزیم مخز مادم و داتفا یم
ار شا هلمج هک دوب هدیمهف مه شدوخ . مداد ناشن لوغشم ار مدوخ

: تفگ و درک اهر مامت ان



. مدیم ربخ تهب شمزاول وت مدرک ادیپ یزیچ هگا -
دنلب شیاج زا . مقفاوم هک مداد ناشن میاه مشچ نتشاذگ مه یور اب

: تفگ و دش
. یشن نومیشپ هتفیب بقع ماو یدش ثعاب هک نیا زا مراودیما طقف -

. نرآ رد نوشاراک مب و ریز مراپسیم مبیقر یاتکرش دروم رد
ان ی هلمج دهاوخیم مدوب نئمطم ، درک یم اپ نآ و اپ نیا یمک

کی اب و دش فرصنم لا ح نیا اب . دنک مامت ار هیاس دروم رد شمامت
اهنت ما هدعم بیجع شزوس اب نم و تفر وا . درک مامت ار هملا کم ال عف

. مدنام
**

هب تاسلج رد نارهم . مدوب ماو وغل و هسییر تئیه ریگرد مامت زور ود
یم شک ار نامز متسناوتیم ات نم و درک یم عافد حرط زا تدش

مه نم و درک یم هی گال ، دوب هتفرگ سامت لوا زور نامه دمحا . مدروا
و مبجعتم ژه ورپ صیاقن نیا زا مه مدوخ هک مدرک دومناو زور نامه

هتشاد یصقن یب ی ژه ورپ هک تسا رتهب مه شدوخ رابتعا یارب
. میشاب

رت لش ار میوم شک یمک مدرک یعس و متخادنا ملا ش الی ار متسد
کی . دوش مامت شیاه فرح مه هدننک عجارم نیرخآ مدوب رظتنم . منک

هرابود ار شداد رارق طیارش تساوخیم هک دوب ناوج ی هدنسیون
مامت اب تشاد یعس ، دوب ییور شوخ رتخد هک مه یشنم . دنک میظنت

هک نیمه ، دوب یرتهب زور زورما . دهد حیضوت ار نیناوق شیارب هلصوح
. دوب هدش ضوع یشنم و دوبن زورما ، تخانشیم ارم هک تاراشتنا ریدم

هک یزور هک دش عناق هدنسیون هرخ بال . دوب سناش کی نم یارب نیا
هریخ نم هب دنخبل اب یشنم ، تفر هک هدنسیون . دیایب دراد روضح ریدم
تقو رخا مدش  دنلب یلدنص یور زا هنینامط اب و هتسها مه نم . دش

یق ال خا شوخ تلع نیمه دیاش ، هشیمه زا رت تولخ رشن رتفد و دوب
: تفگ هنابدوم و دنخبل اب یشنم . مداتسیا شزیم رانک . دوب هدش شا

؟ هیچ نوترما ! نیدش لطعم دیشخبب -
هب ار شساوح مامت مناوتب ات ، مشاب شیور هب ور قیقد مدرک یعس

: متفگ هدرمش و مارآ . منک فوطعم مدوخ



تسپ نوتارب ور یا هتسب هی هام ۳ دودح نم شتسار تسین . یلکشم -
.. هدیسرن شباوج یلو مدرک

و نم هب مشچ کی و داد رارق سوم یور ار شتسد و داد ناکت رس
: تفگ   شیور هب ور متسیس هب مشچ کی

زا لبق کال ینعی ؟ نیداتسرف مه ار نوتلیمیا ، هتسب هارمه بوخ -
؟ نیتشاد مه ینفلت هرامش ای لیمیا هتسب تسپ

: متفگ و مدرک جک یمک ار ما هیواز هنیس هب تسد
، مدوب هدرک شرپ و مدرک دولناد رشن تیاس زا ور یمرف هی ، هلب -

. نیتفرگن سامت ماهاب یلو
رانک و دش دنلب سوم یور زا شتسد و داد نم هب لماک ار شهاگن
عناق مدوب هتفگ هک یتاع ال طا زا ینعی نیا ، تفرگ رارق شرگید تسد

متسناوتیم حاال ، مهد رییغت هرابود ار ما هیواز مدرک یعس . دوب هدشن
. منیبب ار شیور هب ور زاب ی هحفص زا یا هشوگ

اه هتسب و اه لیمیا ی همه باوج ام دعب هتفه ۲ ات رثکادح هبیجع -
یلبق یشنم راک لا ور اب یلیخ ، مدموا هزات نم هتبلا .  میتسرفیم ور

؟ دوب یدروم هچ رد امش ی هتسب . متسین انشآ
. مدوب هدرک ینیب شیپ ار لا وس نیا ؟ دوب یدروم هچ رد نم ی هتسب

تبحص شداد رارق دروم رد ناوج ی هدنسیون نا هک یعقوم نامه
: متفگ و مدز یدنخبل . درکیم

هدش اضما ور مامت همین راک هی داد رارق نتم سیون شیپ نم -
گنز میراب دنچ شتسار . مدوبن ناریا عقوم نوا نوچ ، مدوب هداتسرف

. مایب یروضح متفگ هک دش نیا ، مدیسرن یا هجیتن هب بوخ یلو مدز
هتفرگن سامت ارچ هک تسا نیا دروم رد شیدعب لا وس ، متسناد یم

یراک هزات یشنم وا . مدوب هداد شیپاشیپ ار شباوج نیمه یارب ، ما
. دوب هتفگ ار شدوخ ، دوب

. دوب هتفر ورف رکف رد ، داد شیور هبور ی هحفص هب ار شهاگن هرابود
هحفص هک متفرگ رارق ییاج رد تسرد ییاج هب اج مدق کی اب حاال

: متفگ یا هف کال یادص اب . منیبب ار شمتسیس لماک ی
هشیم ، مدب ورتفد هدموا تفگ کیپ هک یزور نوا قیقد خیرات هگا -

! مرظتنم ههام هس نم ! هدش یچ نم ی هتسب دیمهف



و درک زاب ار یرگید ی هشوپ و دش جراخ شیور شیپ ی هشوپ زا  
: تفگ

اه یلیوحت ی هشوپ زا هشب دیاش ، دیگب ونوت مسا و خیرات هگا ! هلب -
: متفگ و مدز یا هنادنم زوریپ دنخبل . دیمهف یزیچ
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. متسه شزورف ایور -

، درک زاب هشوپ دنچ و . درک اوجن بل ریز ار یا هظحل دنچ افطل یشنم
نسح اما . درک یم متیذا یمک نیا و درک یم راک دیلک هحفص اب دنک

. دوش راگدنام تساوخیم هک دوب نیا یارب دیاش هک ، دوب بوخ شراتفر
: تفگ و . دیسر رظن دروم ی هشوپ هب هرخ بال

هدش تبث کیپ مسا هب هن امش مسا هب هن یا هشوپ چیه ، دینک هاگن -
!

هنامس مسا هب ممشچ ، هدش هداد لیوحت ی هتسب جنپ نیب زا یلو نم
. دوب شیور هب ور یاه هتسب دادعت و

لیوحت شدوخار اه هچرتفد زا یکی دعب هقیقد هد اقیقد و ! هچرتفد ۲
: تفگ و درک کیلک درم کی مسا یور یشنم . دوب هتفرگ

. دوبن نیا ! هداد ور شدوخ مسا کیپ دیاش -
.. شمسا یور هب ور تاحیضوت و دوب هنامس مسا یپ منهذ یلو نم

! شزورف موناخ -
نم تمس هب هحفص زا شرس هک یشنم هب مهاگن و مدروخ یناکت

: متفگ و مدرک دوب هدیخرچ
... هدروین ور هتسب امتح ... ندوبن نوشیا ! هن هن -

: مورب ورف مشقن هب هرابود متسناوت و مدرک ثکم یمک
. تسین مهم هگید . مدوب رظتنم مامت هام ۳ ! هیتیلوئسم یب مدا یلیخ -

: تفگ فسات ی هناشن هب یشنم
 .. نینک رپ هگید مرف هی نیاوخیم . ندایز امدا روجنیا ! مفساتم اعقاو -

: مداد باوج و مدرک اهر مفرط ود هب ار میاه تسد
مدای ناونع هب مرادن سود هرخ بال . دیگن نوتسییر هب یزیچ مامش ! هن -

ندرک دییات هگا منکیم لیمیا نوشارب یرس نیا . مشب هتخانش دراوان
. منکیم اضما یروضح ومایم



: تفگ و دز ی دنخبل
همان و اه لیمیا باوج مدوخ نم ... هرتهب یلیخ یروجنیا هگید هرا -
مریدم هب نتفگ تباب . مدیم رارق تیولوا ور امش امتح . متسرفیم ور اه

. ماه هدنسیون فرط نم . نیشابن تحاران
غورد زا نم . مداد ماجنا یا هنامیمص و مرگ یظفاحادخ و مدز یدنخبل
نیا مفارطا یایند . مدشیم یرهام یوگ غورد متشاد حاال و مدوب رفنتم

مرکف مناوتب هک ییاج ، دوب هناخ نم یدعب دصقم ... دوب هتساوخ روط
سامت مردپ اب هرابود ریسم رد . منک اهر هدننک هتسخ زور ود نیا زا ار

رد اه لا س وا ؟؟ مدوب هدش شنارگن ... دوبن سرتسد رد نانچمه ، متفرگ
هب شا هرابود دورو مه زونه ، متشاد یبیجع سح . دوبن سرتسد

ار دیلک . مدیسر هناخ هب . موش یلا خ یسح ره زا دشیم ثعاب میگدنز
هچ . درک کاپ منهذ زا ار میگتسخ مامت اذغ بوخ یوب ، متخادنا هک
ی همه اب هک بیجع و . دنامب  ام شیپ متساوخ نیرز زا هک بوخ
لثم میارب نیرز . درک لوبق تشاد شزورف ترامع هب هک یرطاخ قلعت
یوب تداع قبط . مدرکن شسح تقو چیه هک دوب یگرزبردام ای ردام
ندرک زیمت لوغشم نم هب تشپ نیرز ، دناشک هناخزپشآ هب ارم اذغ

هزم هزم ار شیوب . مدیشک ششوغآ رد تشپ زا هک دوب اه تنیباک یور
تسد زا هک نیا زا متشاد سرت نم . دوش ظفح میاه گر رد ات مدرک

هتفرگ ناج هدش شومارف سرت نیا هعفد کی ارچ منادیمن و مهدب
... ار مدامتعا ، مدوب هداد تسد زا ار مفارطا یاه مدا ی همه . دوب
رمک رت مکحم . منک شیاهر دشن ثعاب مه شنابرهم ی هدنخ یادص
تسد یور ار شتسد . مدیشک سفن ار شیوب و  مدرک لغب ار شدرگ

هک یکشا هاگا دوخان . متفر شیپ نتشاد ردام رواب ات نم و دیشک میاه
. دیکچ شا هناش یور یا هرطق مدوب هتخیرن

یدش لخ ناج رتخد نک ملو -
: متفگ لا ح نامه رد و مدرکن شیاهر اما مدرک لش ار متسد راصح

.. موناخ نیرز یرب مراذیمن -
: تفگ و دیدنخ

هگید یاوخیمن راهان سپ ! هشاب -
: متفگ و مدرک شهاگن هدنخ اب و مدرک شیاهر دنت



؟ میراد یچ راهان .. نکن ایخوش نیا زا نم اب ! افرح هچ -
: تفگ و درک مهاگن تبحم اب

. دوب  هدرک سوه نیمسای .. نوجمداب همیق -
: متفگ و متسشن و مدیشک رانک ار زیم رانک یلدنص و مدز یدنخبل

ندب روتسد یچره .. سامش ی هنودرد نیمسای هگید . منودیم هلعب -
هراچیب یایور یا ! هشیم تسرد

: تفگ و درک اهر کنیس رد ار دوب شتسد هک یا هچراپ
منیمسای . مدش تنارگن یدرک رید حاال؟ ات هدوب اجک هراچیب یایور نیا -
نودنز هک منوتنوخ . مدا اب هنزیم فرح هملک ود روز هب . مکب ممص هک

 . یتخرد هن یراد هن ...
: متفگ دنخبل اب . تفر لا چخی تمس هب و تفگ ار نیا

.. هنامس رتفد لا بند ، مدوب تاراشتنا -
: تفگ و دیشک نوریب ییولا بلا تبرش زا رپ چراپ

مه هراچیب هرتخد نیا . دش اپ هب هگنش ملا شرطاخب هک هرتفد نومه -
.. هموش قاتا نوا .. قاتا نوا وت ورن متفگ یه ، دش گرم نووج

. تسا موش مردام قاتا ، دوب دقتعم هشیمه نیرز ، مدرک مه رد مخا
هب ود ره قاتا نا رد مردپ کچوک ی همع مه و مردام مه نوچ

هدش گرم ناوج نیرز لوق هب ای . دندوب هدرم یشکدوخ هیبش یلکش
. دندوب

: متفگ و مدرک یمخا
موناخ نیرز اباب . میتفر قاتا نوا وت مه ام ! یسحن و یموش هچ -

هتینووج  لوا هزات وت هرخ بال شاب رکفنشور مکی ، مرتخد
: تفگ و تشاذگ میور ور و تخیر ناویل نورد ار تبرش و دز یدنخبل
، زرمایب ادخ ی هنامس مشدعب .. هدیرپ تور و گنر ! دایب اج تلا ح روخب -

.. شکاخرس یربب ونم هشاب تدای هبنشجنپ
فرح نایم ، دوب شا یگشیمه تداع . مدرک شهاگن دنخبل اب اما هف کال

. دشیم مگ عوضوم لصا هک دیرپیم هخاش هب هخاش ردقنا شیاه
دنوخیم . وتردام تارطاخ تفریم مادم رتخد نیا متفگیم متشاد اه -

شارب دیسر رس هی فک نم هب هک دش نومه رطاخ هب ممنک کف
... مربب
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: متفگ و مدرک شهاگن دیدرت اب
؟ یدیرخ دیسر رس شارب یک -

! شیپ تقو یلیخ -
زیخ مین میاج رد دش ثعاب رد گنز یادص هک متفر ورف رکف هب

. متسشن هرابود نیمه یارب . تفر رد تمس هب نم زا رتدوز نیرز . موش
: مدینش ار نیرز یادص هک ، مدرک هزات ییولگ و متشادرب ار ناویل

... رد مد ایب ، ناج ایور -
نیرز . متفر رد تمس هب و مدش دنلب و متشاذگ زیم یور ار ناویل

یمک . منیبب ار میولج بوخ متسناوت یمن نم و دوب هداتسیا رد یولج
یاه مدق . میرم لگ دبس کی . تفر یهایس مه نم مشچ . تفر رانک هک

هداتفا راز مدنگ ناج هب شتا راگنا . مدیشک ولج یتخس هب ار متسس
نیرز ی هناش یور ار متسد ... راز مدنگ نم و دوب لگ دبس شتا  . دوب
. دوب هداتسیا شیور هبور تسا کیپ دوب مولعم هک یدرم . متخادنا

. یریگب لیوحت تدوخ دیاب طقف وراه لگ نگیم اقا نیا ، ناج ایور -
: متفگ و مدرک شهاگن مه رد ی هرهچ اب مدینش ار نیرز یاه فرح

؟ هیک هدنتسرف -
: تفگ و تفرگ میور هب ور ار تفایرد دیسر کیپ

...  موناخ ور گال نیا -
: تفگ و دناوخ ار دیسر یور

... شزورف ایور موناخ یارب هدنتسرف یحاتف هیاس موناخ ناهآ -
: تفگ یلو نیرز . مداتسرف نوریب درد اب ار مسفن

... هک موناخ هیاس ؟ یچ ینعی -
: متفگ دنخبل اب . دنزن یفرح هک مدنامهف وا هب مهاگن اب

؟ نوترتفد ندموا اصخش نوشدوخ یحاتف موناخ -
: تفگ و درک زارد متمس هب ار لگ درم

هک نوبایخ رس نیمه ازر ، یشورف لگ .. داتسرف نومساو یشورف لگ هن -
. هدش زاب هزات

کیپ . مدرک اضما و متفرگ ار دیسر و راکدوخ و متفگ یبل ریز نونمم
متسد هاگ هیکت ار رتناک ی هبل . دروا یم راشف مرس هب یزیچ تفر هک



. دش نلا س دراو لگ دبس اب مارآ مارآ و بجعتم نیرز . درک
: تفگ و تشاذگ رتناک یور ار دبس

؟ هیک فرط زا ینودیم ! هیا هرخسم یخوش هچ هگید نیا -
راو همزمز و مارآ . دورن اه لگ تمس هک مدرک لر تنک ار میاه مشچ

: متفگ
. مسرپیم یشورف لگ مریم االن نم نیبب ناج . نیرز هن -

ییاهزیچ بل ریز . دوب هدش قرغ شدوخ راکفا رد راگنا ، درکن مهاگن
و متشادرب رتناک زا ار ما هیکت . دوب دنلب شیادخ رب هانپ اهنت هک تفگ

هناخزپشآ رد مفیک ، متشگرب هرابود و مدق دنچ ، متفر ورهار تمس هب
. دوب هچ شدرد ، تساوخیم هچ شورف لگ ، مدوب جیگ . دوب هدنام اج

قاتا رد ندش زاب یادص هک مداتفا هار هرابود متشادرب هک ار مفیک
: تفگ ینازرل یادص اب هک مدرک شهاگن هدزن فرح . مدینش ار نیمسای

؟ هدش یزیچ -
مدا لثم  . ممهفب ار شینعم هک نا یب ... دش رارکت منهذ رد شلا وس

هب نیرز هک . مدرک شهاگن گنگ ، تسیرگید زیچ ناشیردام نابز هک ییاه
: داد باوج و دیسر مداد

؟ وت یریم یراد اجک ! ردام یچیه -
زا رت هدیرپ گنر . دراد نتفر دصق مه نیمسای ، مدش هجوتم هزات

شیاه مخا و دیسر اه لگ هب و درک روبع نم زا شهاگن . دوب هشیمه
: دش گنر رپ

... هلگ دبس نومه ! اه لگ نیا -
: متفگ یتخس هب . دوب هدش رایشوه منهذ هزات راگنا

. میرب نییاپ ات ایب ! یشورفلگ ات مریم مراد نم . سانومه -
متشاد یعس نم یلو دوب هدرک شوخ اج مه وا یاه مشچ رد سرت
باوج دزیم دایرف ما هفایق نوچ دیاش ، دیسرپن یلا وس . منک شناهنپ
بحعتم . مداد شناشن ار مود ضبق اهنت . تسین نم شیپ شیاه لا وس

رد ار میشوگ ، درکیم ما هفخ هناخ توکس . درک هاگن ار شتایوتحم
و دوب هدشن نی ال نا دوب تقو یلیخ . مدز شورفلگ مسا یور و مدروآ
ابیرقت مرس تشپ نیمسای و متفر رد تمس هب دنت . درک مرت یبصع نیا

نامتخاس رد زا . تسکشن ار نامتوکس مادکچیه ، یب ال ، روسناسا . دیود



: متفگ میدش جراخ هک
! هلغب نیمه هخا ، یشورفلگ ات مریم هدایپ نم -

یب . دوب دب نامتفج لا ح . دوب هدرک لغب ار شیاه تسد زا یکی  
یمک شیادص . دز مدق مرانک مه وا هک مدرک جک ار مهار یظفاحادخ

: تشاد امرگ
. مدروخ امرس منکیم سح ! هناخ وراد مرب ماوخیم مایم رونیمه منم -
رتم دنچ دیاش دوبن رود یشورفلگ . میدز مدق مه رانک و تفگ یا هشاب

اب . مدرک شهاگن و مداتسیا رد یولج . میدیسر دوز ... رت فرط نا
: تفگ هدنخ

فرط نوا ی هناخ وراد مریم منم ! هدب ربخ مهب دش یچره . وت ورب -
. میدرگیمرب مهاب دعب نوبایخ

کیچوک و کیش یشورفلگ رد اپ مارا . دوب هشاب ی هناشن هب مدنخبل
مامت نایم ابیز و هزات یاه میرم . متخادنا مرب و رود هب یهاگن . مدش

: تفگ و دما ولج یناوج درم . درکیم ییامن دوخ اه لگ
. منک نوتکمک منوتیم نیشابن هتسخ -

: متفگ دنخبل اب
. دینک تسرد مارب نوا لثم ماوخیم مراد لگ دبس هی حرط ! هلب -

: تفگ و دش رت گنررپ شدنخبل
ونوتحرط امش یلو . مینزیم ونومدوخ صوصخم یاه حرط ام هتبلا -

. دیدب نوشن
شلیافورپ . مدوب شورفلگ ی هحفص رد زونه . مدرک زاب ار میشوگ لفق

: متفگ و متفرگ درم هب ور و مدرک زاب ار
. ماوخیم وحرط نیا -

: تفگ و دروا باال رس و درک هاگن لیافورپ یور قیقد
؟ هیصاخ مسارم . ناوخیم گال دبس نیا زا همه زورما هبیجع -

: متفگ و متفر اه میرم تمس هب
نیا زا نوشاتسود ی همه یارب هک ناوخیم ! مردام ، یحاتف موناخ -

. . نتسرفب گال دبس
: تفگ و تفر ناوخشیپ تمس هب ناوج درم

امتح یلو  . میتشادن ونوشندید تداعس هک ام ، یحاتف موناخ هلب -
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شرافس اراه لگ یسک هچ مدیمهفیم دیاب . دوب هدیدن ار یحاتف سپ
: متفگ دنخبل اب . تسا هداد

؟ نتفگن نوتهب نوشدوخ زورما هگم ! نتسه میرم قشاع مردام -
: تفگ و دش رت گنر رپ شدنخبل ناوج درم

یاقا هی . ندموین نوشدوخ زورما هن ! هییوبشوخ لگ اعقاو یلا ع هچ -
شرافس و ندوب هداد میرتشیب لوپ ! هتکرش کیپ تفگ ، دوب یشقن زیر
. مدب فیفخت شهب امتح دموا نوشرتخد هگا هک ندوب  هدرک ژه یو
لگ نیا هب نم هک نیا یتح . دوب هدرک ار زیچ همه رکف شورف لگ

درم ال صا ، درذگ یم هچ شرس رد ممهفب متسناوت یمن . میا یم یشورف
.. ریپ ای دوب ناوج ! نز ای دوب

هب ناوج درم تشگرب مهاگن ... لکش نومه هب و میرم دادعت نومه -
... تولخ و دوب رهظ . دوب هدما اه لگ تمس

: متفگ یجیگ اب
... نیدب مهب سگرن لگ هتسد هی هشیم . مدش فرصنم هن -

و مورب نوریب متساوخیم اهنت . دیسر منهذ هب هک دوب یلگ نیلوا سگرن
. مدما نوریب و مدرک باسح ار لگ هتسد . دندش رضاح اه لگ . منک رکف

یم فرط نا زا . مدید ار نیمسای هک مدروا باال ار متسد رد یشوگ
هب مارا . دوب تولخ زور تقو نیا رد نابایخ . تشاد بل هب دنخبل . دما
، دما شتمس هب یبیجع تعرس اب نیشام کی ..  نیشام . دما متمس
رد هک   یا هملک اهنت ! مدرم . دش شکیدزن ردقنا . دز شکشخ نیمسای

، شدنخبل اب هیاس دسج و یلدنص ریز یاه صرق دوب . گرم دیچیپ مرس
... هلا ن و نویش یادص . تسا رپ مدرک یم رکف هک مردپ یلا خ توبات

 .. نینج یتح و .. نیمز یور ناج همین ی هنامس
 .. وش رادیب ... شکب سفن شکب سفن

سگرن . ما هدرک لغب ار نیمسای هک مدید ار مدوخ اهنت . دش هچ مدیمهفن
رفن دنچ و شورف لگ درم مغیج یادص زا و . دوب هدنام میاهاپ ریز اه
نم و ... ود ره میدوب هداتفا نیمز یور . دندوب نامفارطا و رود رگید

هنوگ زا هک یکشا ... دنزب فرح مکرهاوخ . دنزب فرح متساوخیم اهنت



و دایز تعرس . دوب هدما نتشک دصق هب نیشام . دیپت مبلق . دیکچ شیاه
مدرک . در ار قافتا و هثداح لا متحا منهذ رد . دوب نیمسای شفده اقیقد

: مدینش ار ناوج درم نامه یادص مدرک . شلغب هرابود
؟ دیبوخ -

نم یاج .  تشاد شزوس تلا فسا یور مندش هدیشک و شارخ یاج
: داد باوج نیمسای
نونمم . نییامرفب امش هلب -

. مدییاپ میاه مشچ اب ار شیاه تسد . متشگ ار شتروص . تشادن شارخ
دوبن . مهم مدوب هتشادرب شارخ نم

اه هدننار ندوب سرتن ادخ زا ، تشاد هک دروخ مشوگ هب ینز یادص
دوب تخس . مدش دنلب . درک زارد ار شتسد و دش دنلب نیمسای . تفگیم

ناوج درم . مدید یمن ار میشوگ . دوب نیمز یور مفیک . مداتسیا اما
: تفگ و تفرگ میور هبور ار یا هتسکش یشوگ شدرفلگ

. نوبایخ طسو دوب هداتفا -
. دوب هدش ترپ دب . دینشن مه مدوخ شوگ یتح ، متفگ یمارا یسرم

ار شیوتنام هک   نیمسای هب یهاگن . دشیمن نشور  . دوب هتسکش شحفص
: متفگ و متخادنا دناکت یم

. مهب یدیم وتیشوگ -
ناشلا یخ ناملا ح ندوب بوخ زا هک مدرم . تفرگ متمس هب ار شیشوگ

لودج ی هبل نامه نیمسای و مدوب نم حاال . دندش قرفتم . دش تحار
رد یپ االت وس متخادنا  . نیمسای یشوگ یور ار متراکمیس و متسشن

ینک یم راکیچ ؟ یبوخ ؟ هدش یچ ؛ تفگ یم هک نیمسای یپ
هب و متخادنا هار ار مدوخ ی هرامش اب ار همانرب   اهنت . مداد یمن باوج

: دوب تسرد مکش . متشاد ماغیپ . متفر شورفلگ ی هحفص
ضوع فده مدیاش . یتسین وت هگید ی هعفد  .. راکادف رهاوخ سالم -

. هش
: شمود مایپ

. دایمن مشوخ یراک یفخم زا نم ؟ سدنز تنوبرهم یاباب یتفگن ارچ -
، دوب شورفلگ . دروخ گنز نفلت هک . تفر پیات ی هحفص یور متسد

. تفرگ یم سامت تشاد
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111_ تراپ #
و تخادنا نم هب یهاگن نیمسای . تشاد شزرل متسد . دش سبح مسفن

: تفگ
؟ هیک -

یوت زونه کیتس ال ندش هدیشک یادص ، مداد باوج ار نفلت فرح یب
: دوب مشوگ

! ولا -
باوج یسک .. نز کی یاه هیرگ یادص و . دما یم دایرف و غیج یادص

: متفگ هرابود . دادیمن
... یراد راکیچ ام اب ؟ یتسه یک وت ! ولا -

متسناوتیم ، مدز غیج . دندوب هدش طبض راون هیبش رتشیب اه ادص
شخ شیاه سفن . دیدنخیم میگدنامرد هب تشاد یسک . منک شسح

نیا زا راگنا مدرک . دیدهت هب عورش نم و دندش عطق اه ادص . تشاد
شزورف هک یا هرخسم گنها  . دوب ونایپ یادص . دوب هدما ششوخ یزاب

و مدرک عطق ار نفلت . دزیمن فرح . دنتخاون یم دلوت و گرم رد اه
ناکت ار ما هناش نیمسای  . متفرگ متسد ود نیب ار مرس . مداد شتسد

: تفگ و داد
! هنکیم پیات ییازیچ هی هراد -

: دنام هحفص هب مهاگن
. هیاس رتخد ال عف . هشیم صخشم ادعب ماوخیم یچ تزا هکنیا -

: درک پیات نم یاج نیمسای
.. یدش میاق اه وسرت نیع ارچ ؟ لا غشا یتسه یک -

شوماخ ار شنفلت یتح و  دوب هدش جراخ هحفص زا ، دناوخن ار مایپ
: متفگ یبصع ... دوب هدرک

! هنوخ ات ریگب نیشام هی -
هب . داد ناکت تسد درز یسکات کی یارب و دش دنلب شیاج زا نیمسای



زا لبق ، میدیسر دوز .  مدش راوس و مدش دنلب دوب یندنک ناج ره
. دنریگب ناج منهذ رد اه رکف هکنیا

نتفر تقو ، دنک دب ار ناملا ح دوب دلب شورف لگ ، میدش روسناسا راوس
... گرم یکیدزن سح اب مود راب و لگ دبس کی اب

، نامندید اب . دوب هتسشن   ییاریذپ رد نیرز . میدش دراو و متخادنا دیلک
یاه هنوگ . تشاد سرت و ینارگن گنر یاه مشچ . دش دنلب اج زا

: تفگ یا هتفرگ نحل اب . دندوب هدش زمرق شدیفس
. هدش یچ -

. دندوب ضغب زا رپ شیاه مشچ . درک اهر طسو نامه ار شفیک نیمسای
ناشردام شوغآ ریس لد کی ناشلد هک دوب هدش یسول یاه هچب هیبش

رد ار شدوخ . دنبوکیم اپ نیمز یور هک ییاه نامه زا . دهاوخیم ار
. درک اهر نیرز شوغآ

**
ندوب هدنز زار شورف لگ روطچ . هداتفا یقافتا هچ اقیقد ، متسناد یمن

تحت ارم تشاد و دوب نمهب ومع شورف لگ دیاش ، هدیمهف ار ردپ
وا . درکیم ار راک نیا دیاب هچ یارب ومع اما . تشاذگ یم راشف

باعرا و دیدهت ، دریگب یپ ار ییوشلوپ و نتشاذگ کاله هار تسناوتیم
راک دیاش . درکیم رتشیب ار نم تیساسح اهنت هتشذگ ندرک هدنز و   نم

طخ ار شرود ! داهرف ؛ متشون هچرتفد رد گرزب دادم اب . دوب داهرف
مامت تسناوتیم تحار یلیخ ، دشاب داهرف دوب نکمم . مدیشک یگرزب

. دهد رازآ ار ام و . دریگب نیمسای زا ار   نامیگدنز تشرد و زیر تاع ال طا
ای دنزب بیسا نیمسای هب دیاب ارچ داهرف ال صا . دوب هچ شتلع اما

. موش کیدزن ناهام هب نم دهاوخب
دیفس شوپور اب ناهام . مدنبب ار هچرتفد ، دش ثعاب رد ندش زاب یادص
هب پاکچ ارب دوب هتفگ ، متفرگ ار شمایپ حبص . دوب هداتسیا رد الی

دنادب تساوخیم ، مهاگیب و هاگ یاه درد رس رطاخب . مورب شبطم
ار شدنخبل . درک مهاگن دنخبل اب  .. هنای ما هدرک ادیپ تیزونیس لکشم
دوبن مه زیما رخسمت ، دوبن هنارادیرخ دمحا دنخبل لثم  . متشادن تسود
یب سح هک یروج ، دوب یبیرغ روج کی ! یثنخ داهرف دنخبل لثم ای
وا . مدرک زادنارب ار شتروص ءزج هب ءزج . درکیم هدنز ار میدامتعا



دروم رد یا ژه او ای فرح لا ح هب ات ؟ دشاب شورف لگ تسناوتیم
اهنت . تسا لا ور هب ور لبق لثم زیچ همه راگنا . دوب هتفگن هتشذگ

هتکن اهنت . تسا نایم رد یا هق عال منادب نم هک دوب نیا هب شساوح
قارغا نم مه ال یو دروم رد یتح . دوب راگن زا ییادج شا یفنم ی

رد یلطعم تعاس ۲ نیمهار نیا ، دوب یبوخ کشزپ ناهام . مدوب هدرک
نا سپ . دندوب یضار تدش هب اه ضیرم . دوب هداد ناشن نم هب شبطم
، دوب مه شزورف نمهب رسپ ندوب کشزپ زا ریغ هک یناهام یارب ال یو
دوب هدرک دروخرب یقطنم مه ماو یارب یتح . دوبن یرواب لباق ریغ زیچ

. تشادن ار دمحا رارصا و
ار شیاه فرح یشنم هب هاگن اب . متفر شتمس هب و . مدش دنلب میاج زا

ییامنهار شقاتا تمس هب ارم دنخبل اب . مداتسیا شیور هب ور . دنامهف
ناهام اهزور نا ، مدما یم اج نیا هب اه ال بق . مدش شقاتا دراو . درک
تمس هب . دوبن مرگ بطم هب شرس دایز ال صا ، تشادن ضیرم ردقنا

: متفگ و متفر رامیب یلدنص
. ندش رتشیب تاضیرم ، رکش ورادخ -

تشاد ار گرگ کی مشچ قرب شیاه مشچ . دوب هدرک ظفح ار شدنخبل
. تسا قفوم راکش رد هک

؟ یدش لطعم یلیخ -
تفر  شقاتا دمک تمس هب تفگ ار نیا

: مداد باوج و مدرک بترم ار میکشرز لا ش ، مدرک دصر ار شقاتا مامت
، زورما یراد ضیرم مزاب . دوب بلا ج یلو دش یتعاس ۲ -

رانک کچوک راد خرچ یلدنص . دوب هدنک ار ششوپور . تشگرب نتمس هب
: تفگ و درک تیاده نم یور هب ور هب ار زیم

زا جراخ هنوخ مرب رتمک ننکیم یعس نوچ . نتسه ییاتدنچ هی هرا -
منیبیم . تقو رخا مه وراتبون

تشاد شتسد رد یا هوق غارچ . دوب هتسشن رادخرچ یلدنص یور حاال
 .. ینتسب بوچ کی و

: تفگ و دیشک رتولج ار یلدنص
؟ یروطچ تدوخ -

؟ هنوخ یرب رتمک ینکیم یعس ارچ . مبوخ منم -



: تفگ و درک نشور ار هوق غارچ
یدرگن رب هگا . یدز مه هب وتیدزمان ارچ هدیم ریگ یه ، هگید منامام -

! هنک تنوریب هداونوخ زا تاباب مگیم راگن هب
: متفگ هتساوخان و مدز یدنخشین

112_ تراپ #
هگید یلو . نریذپ یم وتمیمصت شرخآ . هشیمن انیا زا مودک چیه -

. سین یتشگرب
خلت همه ماک هب ار یگدنز ی همه ، دزیم رغ تدم کی اهنت ومع نز

هشیمه .  دندوب مهم شیارب شیاهرسپ طقف یزاب رخآ اما ، درکیم
هک ، دوب ینز   طقف اما . دروایب رد ار دنمتردق یاه نز یادا تساوخیم

، دوب هدرک تالش رمع مامت . دشاب شرهوش   عیطم و هیبش درکیم تالش
شزورف نمهب هک نیا سرت ، تشاد سرت . دیایب هداوناخ کالس هب هک
تسود هک درک یم یزیچ هب رهاظت هشیمه نیمه یارب . دنک شیاهر

یاه یمه رود ، تمیق نارگ تارهاوج و هریت یاه نماد و تک . تشادن
جاودزا ی هدیا یتح ، دوبن شدوخ لا م ناشمادکچیه یلو .  هدننک لسک
ار ویرانس ومع . دوب هدش هتشون یویرانس کی لبق زا شیاه هچب

. تابر کی هیبش درکیم . ارجا ومع نز و تشونیم
نامه زونه رگا ، دما یمن شیپ اهارجام نیا رگا مدرک رکف یا هظحل

دوش یم قیوشت هک ینز . مدوب ایرث هیبش ینز مه نم . مدوب لبق یایور
زا مدوبن . اما متسه لقتسم ، مدنمتردق مدرکیم رکف ! شدوخ نتشک یارب
دیفس و یتروص یاه نخان هب ار مهاگن . مدرک راجزنا سح هسیاقم نیا

. مدوب مدوخ اقیقد حاال نم . متخادنا یکسورع یاه حرط اب مگنر
: تفگ و تفرگ نییاپ ار هوق غارچ

زاب ؛ یاوخن ونم مه وت هگا نک رواب ایور ! هممصم یلیخ . ینودیمن وت -
. مدرگیمنرب راگن هب نم

: متفگ مارآ
. هدموا رانک یزیچ نیچمه اب مه ال بق .  ننک یم لوبق -

: داتفا شا یناشیپ یور ینیچ
. درک یم قرف نارهم و وت ی هیضق -

قح نتشاذگ اهنت نیا هک نیا زا ، مدرک ادیپ یدب سح . تشادن یتوافت



: متفگ مشخ اب . دوبن راگن قح یلو ، دوب نم
رس نوا ؟ رذآ همع هصق نیا رس هی نوچ ؟ هراد یقرف هچ ؟ ارچ -
ومع نز ، ندوب هدرم ماباب نامام نوچ دیاش ای ؟ دوبن نم یاباب هصق

. تشادن ینارگن یلیخ
رهز  . متشادن ناج هک دوب تقو یلیخ رهاظت یارب ، دوب هتفشآ منهذ

، نم دنک رواب تسناوت یمن ، دوب هدروخ اج . درک سح ار میاه ژه او
یگدروخاج شیادص . منک یم شاخرپ روط نیا حاال تکاس یایور نامه

: دادیم ناشن رت حضاو ربارب دنچ ار شا
تفر نارهم یتقو وت هنیا مروظنم . یریگ یم ههبج دقنا ارچ ! هن -

یروج هی ! هگیمن راگن یلو . یتشادن شسود هک یتفگ همه هب تدوخ
مشدعب . هشاب  مرس تشپ نادجو باذع هوک هی نم هک ینکیم راتفر

. هبیرغ هی رطاخ هب درک لو ور وت نارهم
. هزیریم مه هب شزورف ی هداوناخ .. ییوت نم فرط اما

: تفگ هف کال و درک مهاگن . مدرک توکس
ورف میولگ رد ینتسب بوچ و درک نشور ار هوق غارچ . نکاو وتنهد -

ار غارچ . درکیم مهاگن شزومرم دنخبل اب . مدرک زاب ار میاه مشچ . درب
نام هلصاف ، دوب هتشاذگ میاپ فرط ود تسرد ار شیاپ . درک شوماخ

دنچره . دروا ولج ار شرس . هناخزپشا رد زور نا لثم ، دوب هدش مک
. دوبن ندروا ولج هب یزاین

؟ ینکیم راکیچ -
. مدیسرتن لبق لثم . داد تروق ار شتاهد بآ و درک مهاگن اهنت ، دیدنخن

... رهاظت دیاش ! سوه هن تشاد قشع یوب هن شهاگن
تهب ایچ ماباب و راگن هک مرادن یراک نم ایور . مشاب روسج ماوخیم -
یب . متفگ یم تهب مدوخ راگن لبق دیاب ! هنوخ زا یتفر وت و نتفگ
درم هی مشچ هب راب هی ! فرح یب ، ینزب سپ ونم یروجنیا هیمحر

. نک هاگن مهب 
. تشاذگ مبلق یور ار شیشوگ و دیشک یها هف کال . مدرک شهاگن گنگ

: تفگ و تخادنا باال ییوربا
دنک ارچ ؟ هنزیمن دنت ارچ ! هشیمن نییاپ و باال ارچ ؟ هگنس وت نیا -

. مظنم مظنم ! هنزیمن



: متفگ هدنخ اب
؟ هبوخ منزب مظنم ان مشاب ضیرم . هک هبوخ -

: تفگ و دروا مبل کیدزن ار شبل
؟ هشیمن دنت متمسوبب هگا -

یلو . دندوب هدز خی میاه تسد  . متخادنا باال ییوربا و مدرک یچن
رد نیشام کیتس ال ندیشک یادص . مدوب هدرک ادیپ بیجع یتراسج

لبق هظحل دنچ هک یمشخ .  مدوب هدرک در ار سرت نم . دیچیپ مشوگ
یلدنص ی هبل یور ار متسد . تشاد نایرج میاه گر رد زونه متشاد

: متفگ و متشاذگ
ادرم امش ارچ . هنز هی یارب دیدهت   نیرت یرارکت و نیرت هرخسم نیا -

. دیرادن غارس رتگنشق دیدهت هی انز ندرک یضار ارب
. هدش مومت مربص ... سق عال ناحتما ! هناحتما ، سین دیدهت -

شیادص نت شیاه فرح  . دزیم نونج هب ار شدوخ ای دوب هدش هناوید
ار هلئاق نیا و منزب یفرح متساوخ . تشادن یناوخ مه شیاه مشچ اب

ی هملا کم نیا هک یسک زا ملد رد . دروخ گنز منفلت هک . منک مامت
. مدرک رکشت ، دوب هدرک عطق ار دنیاشوخان

! هروخیم گنز هراد میشوگ -
: تفگ تجامس اب

! هدب باوج دعب مینزب فرح راذب -
شتسد هب مادم متسد هک دوب هدش کیدزن ردقنآ . مدرک زاب ار مفیک

و . مدیشک نوریب ار یشوگ یتخس هب . مدرک زاب ار مفیک پیز . دروخیم
. متفرگ باال ار نا

. مدب باوج دیاب ! رت رونوا یرب اشیم -
نیا اب . دوب داهرف . مدش دنلب میاج زا نم و تفگ یا هنادیما ان ی هشاب

یارب . مدوب نونمم شسامت زا راب نیا یلو ، متشادن ار شا هلصوح هک
هک ار سامت . متفر شقاتا ی هرجنپ تمس هب دوشن ساسح هک نیا

: مدرک لصتم
؟ یتسه ، ولا -

: ماد باوج هارکا اب
؟ هدش یچ هلب -



: تفگ و دیدنخ لا یخ یب هشیمه لثم
ییازیچ هی دروم رد ماوخیم تمنیبب ییاجک . هدش یچ تفگ مهب سای -

. مینزب فرح
: متفگ یا هتسها یادص اب

. مییاج ال عف -
! هش مومت تسلج مسیمیاو یراد هسلج هگا ؟ بوخ ییاجک -

: متفگ هتسها
. متسین تکرش ! هن -

ییاجک سپ -
: دز میادص ناهام هک . منک شراثن یا هچ وت هب تساوخیم ملد

ناجایور -
: دش شخپ یشوگ رد داهرف نادنخ یادص هک متشگرب ناهام تمس هب

تولخ طسو مدرکیم عطق رتدوز یتفگیم ! یرتکد یاقا شیپ هع -
. نوترفنود

: متفگ مارا و هنابدوم و مدرک شراثن ملد رد یتنعل
. مونشیم مزیزع وگب هن -

هدش ثعاب یچ منودب مواکجنک ردقچ ؟ ینک عطق یاوخیمن سپ هع -
. مشب وت زیزع نم

: متفگ صرح اب
امتح . نوسرب سالم نوجاتیمرا هب . ماجنوا هگید تعاس عبر امتح هشاب -

. مراد فرح شاهاب
مه یور اه بلر اشف رتشیب هک ینوزومان دنخبل و مدرک عطق ار سامت

. مدز ناهام هب دوب
: تفگ دیدرت اب
؟ یریم یراد -

: متفگ و مداد ناکت رس
. هدوبن ناریا هتقو یلیخ ! هنیبب ونم داوخیم ، دوب متسود ! موهوا -

: تفگ روخلد
... هکدنوم مومتان نومافرح -

: مداد ار شخساپ ثکم اب



. مینزیم فرح رتهب تصرف هی . یراد ضیرم یلک متدوخ ! وشن روخلد -
شابن  نارگن

ĤĤĤĤĤĤĤ
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یزاب نیا . مدزیم مدق  ور هدایپ رد فده یب ، مدز نوریب بطم زا
متشاد ریزگان . ساسحا یب ، وگ غورد ، درک یم شدوخ هیبش ارم نک مک
هب هریخ نم و . دوب هدیسر رخآ هب ناتسبات . مدرک یم یزاب ناهنپ
رد یتقو دوب هتفگ . داد یمن ار میاه نفلت باوج مردپ . مدوب نابایخ

ارم شورف لگ یاه فرح . منزن رس شا هناخ هب ، تسین سرتسد
تسا نکمم ، دوب هتفگ . مدوب برطضم ، مدیشک یقیمع سفن . دوب هدناسرت
مردپ هب . مدرک یم رکف میاه نیرتکیدزن هب نم و . دنک رییغت شفده
تمس هب مرس یوت یکانسرت یاهرکف زا هف کال ! انله و نیرز هب یتح

و دنیبب ار نیشام شقاتا ی هرجنپ زا ناهام متساوخیمن . متفر منیشام
رس . درک بلج ار مهجوت ینیشام قوب یادص . دوش ور مغورد

: تفگ و دیشک نییاپ ار هشیش ، متفر رتولج . دوب داهرف . مدنادرگرب
! شزورف موناخ یبوخ -

: متفگ و مدرک هاگن مفارطا هب
؟ اجنیا -

: تفگ و دیدنخ
یایم تفگ ؟ ییاجک منیبب مدیسرپ نیمسای زا ، منزب گنز هک نیا لبق -

.. رتکد قشع منم . اج نیا
شدوخ دعب و ، موشن کیدزن داهرف هب تفگیم نیمسای ، مدش یبصع

، دوب هدرکن روطخ شنهذ هب مه دیاش . داد یم له متمس هب ار داهرف
: متفگ . دیایب اج نیا ات داهرف هک

؟ یراد مراکیچ بوخ -
: تفگ و دز یلا یخیب روآ رد صرح دنخبل

؟ مینزب فرح اجنوا میرب ، تسه یدعب نوبایخ نیمه باالی ، هفاک هی -



اج نآ ، متخادنا مرس تشپ نامتخاس موس ی هقبط هرجنپ هب یهاگن
ناکت رس . دنیبن ار ام وا ، مداد یم حیجرت نم و دوب ناهام بطم

. مداد
مه نآ داهرف ، درک یمن راک مرکف . متفر مدوخ نیشام تمس هب و

زا ریغ . مدرک رکف شورف لگ هب . درک یم جیگ ارم شیاهراک ؟ اجنیا
رپ ی هنیزگ مه داهرف ، دشاب هتشاد هزیگنا تسناوت یم هک یمیرم

مامت . مداتفا هار شرس تشپ مه نم ، درک تکرح هک داهرف دوب . یگنر
. مدرک رکف دناشکب اج نیا هب ار وا ، دوب نکمم هک یلی دال هب هار

هن و دوب هدز گنز هن ، دوب یزور دنچ ، شرتفد رد زور نا زا دعب
ی هلصاف اب شرس تشپ مه نم . دش فقوتم یا هفاک یولج . یمایپ
و متفر شنیشام تمس هب . دشن هدایپ یلو . مدش هدایپ و . مدرک کراپ

. دز ار رد ی همکد یجیگ اب . دوب هتفر ورف رکف هب ، مدیبوک هشیش یور
نآ . دش شیاوعد هنامس ردارب اب نارهم هک مداتفا یبش نامه دای نم و
: متفگ و متخادنا شتروص هب یهاگن مین . دوب تکاس و جیگ مه بش

لا وس هی -
: تفگ ور هب ور هب هریخ

! سرپب -
ار دش یم رورم منهذ رد هک یلا وس هرخ بال و . مدرک لمات یمک

: مدیسرپ
یچ وت ، دش تشادزاب شنزردارب ندز رطاخ هب نارهم هک یبش -

لگ تساو شورف لگ هک بش نومه ؟ یتفگن یگب مهب یتساوخیم
. دوب هداتسرف

هشوگ شا هدیمخ یاه تشگنا و دوب هداد هیکت نامرف هب ار شجنرا
: تفگ یدرسنوخ اب ، دوب شبل ی

وت ی هنوهب هب متساوخیم ، مدوب هداتسرف ور اسکع نوا نم ! یچیه -
. منیبب ونارهم ی هفایق

مدز یم سدح ، دوب هدز نیمسای هک ییاه فرح زا دعب ، مدرکن بجعت
اب و دیخرچ متمس هب منزب فرح هک نیا زا لبق . دشاب شدوخ راک

: تفگ و درک مهاگن دنخبل
! هدیم تتسکش نیا ، یرواب دوز وت ایور ؟ یدرک رواب -



ناشنحل رد یتوافت دوب . تراسج رپ و مکحم ، هدنبوک شا هلمج ود ره
: متفگ و مشاب مکحم ، مدرک یعس . مدید یمن

؟ یداتسرفن نارهم زا یتشاد سکع همه نیا وت ینعی -
: تفگ یزیمآ رخسمت نحل اب و دیدنخ

دیاب ارچ اعقاو ! هگیم تهب نیمسای ، متسنودیم . مداتسرف نم ارچ -
. هراد مارب یدوس هچ ، متسرفب

: متفگ شدوخ هیبش یدرسنوخ اب ، درک مخا
. تشاد تارب اسکع نوا نتفرگ هک یدوس نومه -

. هدب ول و هشاب راشف تحت هراد یتاع ال طا هگا هک ، دوب نیا یارب انوا -
! هراک تنایخ تیوه یب درم هی منئمطم هک حاال هن

اب . دوب کاپ یسک هچ اما . تسرد  ، دوب هدرک تنایخ نارهم ! راک تنایخ
: متفگ و مدرک شهاگن صرح
؟ اج نیا میدموا ارچ ! االن -

بیجع هاگن ، دوبن مدوخ تسد . دروخ هرگ مهاگن رد شیاه مشچ
یمن ار شهاگن و توکس لیلد و اشنم . دش مسرت ثعاب شبیرغ

یارب . تشادن ار شا یگشیمه رطع . دوب هدش ین ال وط توکس . متسناد
: متفگ نامنیب کانسرت توکس نتسکش

؟ یدرک ضوع وترطع -
. متشاد  وا زا هک یمشخ هب . تشادن یطبر مینهذ لا جنج هب ملا وس

فرح یلو مرغب ریش لثم منهذ رد ، مدوب هتفرگ دای ار یزاب دعاوق
. دنهدب یتشا یوب میاه

. هشدوخ ی هیده منیا . منزب مشدوخ اب یتقو طقف تفگ اتیمرا ! هرا -
: متفگو مداد ور هب ور هب ار مهاگن مه نم

. هرادن تسایس یلو ! هدوسح یلیخ -
: تفگ و تشادرب نامرف یور زا ماجنارس ار شجنرا

زورما نیمه ساو ! هنکیم بذج ور ارتخد مرطع ردقنا ینعی ؟ روطچ -
؟ همه وت تامخا

.. اهر و دازآ ، مدیدنخ
؟ همهم تارب نوشامخا ارتخد هیقب دقنا همهفیم اتیمرآ -

ارم لد هک یردقنا هن اما . دوب باذج شهاگن . متشگرب شتمس هب



هک ار وا هب میاه سح نویسکلک نم و دوب یدنمتردق درم . دنازرلب
مشچ هب مادک چیه هق عال ، نتشاد تسود ، قشع ؛ مدرک یم فیدر

. مدشیم هدز تریح ششوه و یباوج رضاح زا یهاگ دنچ ره . دروخیمن
تفرگ متمس هب ار شا هراشا تشگنا و دندش رت تشرد شیاه مشچ

: تفگ و
. دنخب هگید راب هی -

: متفگ دیدرت اب
؟ منک راکیچ -

ار شا هق عال دروم باذج ی هنحص هک دوب هدش یرگاشامت هیبش
. تسا هدید
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: تفگ قوذ اب . دز قرب شیاه مشچ

هدیدن االن ات هاگشناد نارود زا ! هبلا ج یلیخ مارب تاه هدنخ نیا -
. یدنخیم یروجنیا هک هدش رابود حاال ات یلو . یدنخب یروجنیا مدوب

االن! مشیمود ... مرتفد وت زور نوا شیلوا
هیبش هک ییاه هدنخ . دوب هدارا یب میاه هدنخ . مدرک شهاگن تهب اب

هب دنلب یادص اب میگلا س ۱۸ دلوت نشج راب نیرخا . دوب هیاس یاه هدنخ
هک ... غورف همع یاه فرح دعب و مدیدنخ ناهام یاه کوج زا یکی
یاه نز هیبش : دوب هتفگ . درک لیدبت میازع مسارم هب امسر ار مدلوت

مه دنلب ، دیدنخ یم یلو هیاس ! شزورف یوناب کی هن . مدنخیم هشحاف
شیاه نادند ریز ار غورف اعطق ، دوب میگلا س ۱۸ دلوت رگا . دیدنخیم

و مان یب دنخبل . مدروخ اج مردام اب ما هدنخ تهابش زا . درک یم درخ
: متفگ و مدرک شعمج دوز . تسشن میاه بل جنک ناشن

. یدشن هجوتم دب ال وت . مدیدنخ ال بق ! اباب هن -
نم هب هاگن نامه اب . مدرک یم هابتشا نم ای دوب هدش نابرهم شهاگن
عمج شهاگن . مداد ناکت فارطا هب " هیچ " ینعم هب ار مرس . دوب هریخ
ار شندما لیلد هک مدیشک یم راظتنا . دش اناوخ ان هرابود و دش

: دش هتسکش توکس . منادب
! ایور -

. دوب بیجع یلو مارآ شیاه فرح ، دوب فساتم شنحل



. مفساتم یدید مرتفد یوت هک یا هنحص نوا رطاخ هب -
: متفگ دیدرت اب دروخ هرگ مه هب میاهوربا

؟ ینکیم یخوش -
: تفگ و دیشک شتروص هب یتسد

. ماوخیم رذع . مگیم اعقاو -
نداد رارق ریثات تحت یارب هک دوب رود هب داهرف زا . دوبن ریذپ رواب

: متفگ بجعتم . دنزب اه فرح نآ زا دهاوخب ، نم
هک تسین طبترم نم هب ترتخد تسود و وت ی هطبار بوخ -

. ینک یهاوخ رذع مزا یاوخب شرطاخب
زونه یلصا فرح شیاه فرح ی همه یارو راگنا ، دوب مه رد شتروص
ننطیش یمک و شمارآ اب . دشیم  هدننک هتسخ تشاد شتوکس . دوب  مگ

: تفگ
یبوخ ی هنحص نوا بوخ یلو . هرادن یطابترا وت هب اعطق هک مطبار -
. مدرک دب وتلا ح هگا دیشخبب .. رت یصوصخ یاج متشاذیم دیاب ، دوبن

: متفگ و مدیشک یقیمع سفن
هن . هشاب هگید داهرف هی مدیسرت یم . یتسه تدوخ هک رکش ور ادخ -

. مدرب تذل اقافتا
: تفگ و تفرگ تنطیش گنر  شهاگن

. یدرب تذل ردقنا ، مینک شرارکت دایب منزب گنز شهب یاوخیم -
: متفگ و مدش یدج و متخادنا باال وربا

؟ دوب یچ تیلصا فرح -
: تفگ و درک هاگن هنیا هب میاه مشچ یاج هب

. مدیرخ اتیمرآ ارب وداک هی . زادنب هاگن هی وتشپ نوا طقف . دوب نیمه -
: متفگ و متشادرب ار دوب تشپ هک یزبس لمخم هبعج و مدش مخ

؟ رهاوج -
.. دوب هداعلا قوف . مدرک زاب ار هبعج رد . دوب تیاضر یانعم هب شتوکس
راک زیر یاه نیگن شیاه لا ب یور هک هناورپ لکش هب فیرظ دنبندرگ

: متفگ یا هدش نهپ دنخبل اب . مدرک هاگن رد ار شیاه هراوشوگ . دوب هدش
.. یرهاوج مودک زا ! هگنشق یلیخ -

: تفگ و دیدنخ



.. یشرافس -
تارهاوج هب یهوکشاب یامن هک یگنر زبس ی هبعج هب هرابود مهاگن

: متفگ هدز ناجیه و متخادنا دوب هداد
! وگب وشسردا امتح ، مدب شرافس ماوخیم ، سداعلا قوف -

: تفگ و هتفشا و طبر یب روط نامه ، درک مهاگن هدنخ اب
دنبندرگ نداد شرافس هب ینوتیم ، بوشا و وشبلب نیا طسو روطچ -

. ینک کف
: متفگ باوج رضاح

وتارهاوج نیا شارب ، یسوبب وتبوبحم نز ینوتیم وت هک یروج نومه -
. یدب شرافس

: تفگ هتفشا روط نامه یلو وا . متشاذگ بقع و متسب ار هبعج
! هنمهب هب ندز هبرض یارب نم فده زا یشخب نیا -

. مدرواین نابز هب یلو متفگ یتکرش هب ندز هبرض ملد رد
: متفگ سول یاهرتخد هیبش لا یخ یب و متخادنا باال هناش

شرخا . همندش رت یوق هساو نم ی هشقن ءزج نک کف منیا بوخ -
؟ اج نیا میدروا ارچ یگیم

: تفگ و درک هراشا دروبشاد هب وربا اب
. نک شزاب -

. دوب میور یولج هدش یچیپ وداک یزیچ . مدرک زاب ار دروبشاد
مدروآ نوریب ار وداک . تسه شدوخ مدیمهف هک دوب یروط داهرف هاگن

.
؟ ساتیمرا لا م منیا -

. دایب تشوخ مراودیما ! هتدلوت یوداک نیا هن -
تالش لبق ی هعفد . مناوخب ار شنهذ متسناوت یمن ، دوب هدش بیجع

شنکاو متسنادیمن زورما یلو مهد رارق شریثات تحت مدوب هدرک
هچراپ شنورد هک داد یم ناشن وداک ذغاک یمرن . تسا مادک تسرد
حرط اب لا ش کی . مدرک زاب یمیدق تداع قبط ار وداک تقد اب . تسا
لا بند منهذ یلو . دز قرب میاه مشچ ... دیفس و ینامسا یبا قیفلت

رد دادیم حیجرت بلق ... اه ینابرهم نیا اشنم لا بند ، تشگ یم فده
زا مدرک سح . دوب یلا ع داهرف ی هقیلس . دشاب شوخ هظحل نا



: متفگ هدنخ اب هدش خرس میاه پل یلا حشوخ
؟ یشکب ونم هرارق -

؟ هگم روطچ -
هناش یور ار مدوخ لا ش و مدیشک مرس یور و مدرک زاب ار لا ش

وگ خساپ هنیا . مدرک زادنارب میور هب ور ی هنیا رد ار مدوخ . متخادنا
و . مدرک هاگن شیولج نیبرود رد ار مدوخ و مدروآ رد ار میشوگ . دوبن
رد هک یصرح زا ار نیا . دوب هدرک شا هف کال نداد باوج یارب مللعت

. مدیمهف ، دوب هدرک شوخ اج شیاه مشچ
هچ هرب مدای ، هشیمن ثعاب توداک لا ح ره هب ! یدش نوبرهم هک نوچ -

.. یتسه یکانرطخ مدا
. دیرپ باال شا هناش لوا یا هملک ندوب یناهگان زا . متفگ هرابکی ار نیا

: تفگ مخا اب
؟ یلا حشوخ ارچ سپ -

: متفگ و متشاذگ میاپ یور ار یشوگ
. ترفن ای هیتسود وداک نیا تشپ هرادن یتیمها مارب نوچ -
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: مداد همادا . درک مهاگن گنگ

منک . عمج ومیا هظحل یایشوخ متفرگ میمصت . داهرف تسین مهم اعقاو -
: تفگ و داتفا ملا ش و نم هب شهاگن  

؟ نیا و اتیمرا یوداک رس ! یدشن روخلد -
: متفگ مساسحا ی همه اب

لا ش نیا . مدب شرافس انیا زا منوتیم ماوخب متقو ره نم ! هن هن -
. هش مک مترفن هک منکیم شاگن مدشرفنت تزا تقو ره . هبوخ یلیخ

ار نیشام تنوشخ اب دعب و دش مهبم و بیرغ و بیجع شهاگن
و ، درک نشور ار نیشام هعفد کی ارچ متسناد یمن . درک نشور

دیاش . دور یم عیرس ردقنا ارچ متسناد یمن یتح نم . دشدایز شتعرس
تباث زا رتشیب ، دوب دب شلا ح . منیبشوخ  یدایز ، دنک تباث تساوخیم
دنب رمک ات مدرک دنلب یتخس هب متسد . دوب هتفشا نم هب یزیچ ندرک
دیاش . مدش شلا یخیب ، دروخیم رس متسد زا ناکت  اب راب ره یلو مدنبب
منهج هیبش اعطق ، دوب اج ره نامدصقم . تفگ یمن هک یفرح نامه مه



. مدوب هدش تکاس ارچ نم و دینش یمن ار اه نیشام یاه قوب . دوب
ار شهار میادص هرخ بال . مدوب هتفشا شدوخ هیبش مه نم نوچ دیاش

: مدز دایرف ، درک ادیپ نوریب هب
... داهرف -

ثعاب هک ار شدیدش نتفرگ زمرت یادص مه نم و دینش ار میادص
: تفگ ور هب ور هب هریخ . موش ترپ ولج هب دش

. مراد راک ییاج هی ، تمنوسرب منوت یمن ایور دیشخبب -
مه رد یاهوربا و شیناشیپ یور قرع . دوبن بوخ ، تفر باال میوربا
ناشن . دندوب هدش نامرف تفچ دمع هب هک ییاه تسد و هدروخ هرگ

: مدیسرپ اما دیزرل یم میادص . تسین بوخ دادیم
؟ وت یبوخ -

.. مریسم طقف . مبوخ نم هرا -
: مداد ار ملا وس باوج مدوخ فساتم

منیشام ، مرب متساوخیمن ییاج نم یدیمهفیم یدوب هگا . یتسین بوخ -
... یدرک تکرح ییوهی وت ! هکراپ هفاک رد یولج

تکاس یمک . دوب هدشن هجوتم میاه فرح زا یزیچ ، درک مهاگن تام
: تفگ و تشگرب ایند هب راگنا دعب و دش

. منزیم رود ، مهب تخیر مباصعا وهی ، منودیمن -
ار مفیک مدوخ . مدش شفقوت عنام تسد اب   هک دتفیب هار هرابود تساوخ

: مدرک رس ار مدوخ لا ش و مدرک عمج
. مدرگ یمرب مریگ یم یسکات نوبایخ رس مریم االن ، داوخیمن هن -
هب هجوت نودب . دیوج یم تشاد ار شحور ترفن . مدوب هدز تریح

. دوب هدش بیجع . دز رود نم فرح
. مدرشفیم میاه تسد نایم ار دوب هدیرخ هک یلا ش ، مدزن یفرح

دنت یاه گنر   زا رپ شدوخ ، دوب هدرک باختنا هک یلا ش گنر الف خرب
مشچ یهاگ ، دوب شخر مین هب مساوح ریسم مامت . دوب لا جنج و
مکحم ار شسفن   یراب دنچ ، درک یم زاب یهاگ و تسبیم ار شیده

. میدیسر هفاک یور هب ور هب هرابود . داتسرف نوریب
... دینشن هک متفگ یدنلب اتبسن ظفاحادخ . دز ار رد و داتسیا

ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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****
عقاو رد . مدرک ناحتما مرس یور ار لا ش هرابود و متسشن هنیآ هب ور
تعاس کی زا . مدرک یم رکف تشذگ یم داهرف رکف رد هچنآ هب ، متشاد
لا ح . متفر یم رو لا ش نیا اب مادم . مدوب هدش ادج وا زا هک شیپ

ار یشوگ . مدیمهف یمن ار یجیگ و ینادرگرس نآ . دوب هچ یارب ، شدب
: داد باوج هرخ بال . دوب هنیا هب مهاگن ، متشادرب زیم یور زا

.. داهرف سالم ولا -
: تفگ یدرس نحل اب . دوب نیشام راوس راگنا

. ناتسرامیب مریم مراد االن . مینزب فرح دعب هشیم -
اب . دوب یلدنص ی هبل یور متسد ، مدش دنلب یلدنص یور زا هدارا یب

: متفگ بجعت
... ورسخ هنکن ؟ ارچ ناتسرامیب -

... نییاپ هدش ترپ اه هلپ زا . میرب یم ور امسا -
. تسشن ما هنیس ی هسفق رد یدرد

. منزب گنز تهب ادعب نم یرادن راک هگا -
: متفگ ناریح و نازرل

. مایم منم ، ناتسرامیب مودک نیبب -
رطاخ هب ار شمان هک مدرک تالش نم و تفگ ار ناتسرامیب مسا

ی هفایق . مدز نوریب مقاتا زا و متشادرب تخت یور زا ار مفیک . مراپسب
، مدرک زاب هک ار رد . تفر یمن رانک ممشچ یولج زا امسا موصعم
مدیمهف شتسد ی هدش دنلب تلا ح زا . دوب اداتسیا مهار یولج نیمسای

و درک یسررب ار ما هرهچ نم هب هدز لز ... هتشاد ندز رد دصق هک
: تفگ

؟ هدش یزیچ ... ارهز تشهب میربب ونیرز ! وش هداما ، مگب مدموا -
: مداد باوج هفقو کی اب

. ناتسرامیب مریم مراد . نیمز هدروخ اه هلپ زا امسا -



شمکش یور شیاه تسد . دروخ هکی ربخ کوش زا نم لثم مه وا
: تفگ و تسشن

؟ شچب -
. هدش یچ منیبب اجنوا مریم حاال . دزن فرح تسرد داهرف ! منودیمن -

: متفگ و متفر رد تمس هب هلجع اب
تشهب نیرب نم نیشام اب یتساوخ ، همراک زیم ور چییوس نیبب -

... هداتفا راک زا مرکف ، مریگیم سنا آژ نم . ادیشاب نوتدوخ بقارم . ارهز
نامه زا ال صا ، متشاد هروشلد . مدز نوریب هناخزا نم و تفگ یا هشاب

هروشلد . دوش ضوع شفده دیاش : دوب هتفگ یتنعل شورفلگ هک یزور
نابایخ رانک دناسرت . یم رتشیب ارم ، داهرف زورما یاهراک . مدوب هتفرگ

مداد  ناکت تسد ، دش ادیپ رود زا هک یگنر زبس یسکات یارب ، مداتسیا
ار سنا آژ یارب راظتنا تصرف . مدرک ادا مکحم ار تسبرد ی هملک و
لدم نیا زا اه فرط نیا رتمک ال صا ، دوبن نشور شرلوک . متشادن

هدننار هب بل ریز ار ناتسرامیب مسا . مدید یم یمیدق یاه یسکات
یمک ات مدرک زاب ار هرجنپ ، مدرکن یضارتعا ششوماخ رلوک هب . متفگ

یم اج ار ملا ح داب فیفخ یاه یلیس دیاش . دروخب  متروص یوت داب
. مدرک باسح ار یسکات ی هیارک . مدیسر ، دوبن رود دایز ناتسرامیب . دروآ

راب نیا ، درک شوخ اج منهذ رد هک دوب یزیچ نیلوا داهرف ی هرامش
دوب یرتسب نآ رد امسا هک یا هقبط و شخب . داد باوج لبق زا رتدوز

دض داوم یوب اب ناتسرامیب درس یاضف . مدرک باتش و . مدیسرپ ار
هنامس گرم زور دای ارم همه و همه ، رظتنم مدرم ، شا هدننک ینوفع
، دوب هتفگ داهرف . متفر موس ی هقبط هب روسناسآ اب . تخادنا یم

ورهار ی هنایم ... پچ تمس
نیج نهاریپ نامه . دوب هدز هیکت اه یلدنص زا یکی هب اج نامه

اج نآ مه ورسخ راتسرپ ، متفر رتولج . دوب شنت رصع هاتوک نیتسا
یهاتوک کیلع سالم . مداد رییغت داهرف زا ار مریسم ، شندید اب . دوب

: متفگ و مدرک
! هدش یچ -

زا شیادص هک راتسرپ . دوب هریخ رود یا هطقن هب ، دوب داهرف هب مهاگن
: تفگ و تشاذگ شیوتنام بیج رد ار شحیبست . دوب هتفرگ هیرگ تدش



. درک شدیدهت یلک ، دز گنز ! هنک شتنعل ادخ هشیردپان رس ریز شمه -
هلپ تفر ور یلوا ی هلپ وهی ، تشاد هجیگرس حبص زا هراچیب رتخد

  . داتفا ، دیدن ویمود ی
و متفر شتمس هب . دوب داهرف هب ممشچ زونه ... مدرک شهاگن فساتم
: درک سالم و تشادرب مولعمان ی هطقن رس زا تسد . مدرک سالم دنلب

! یایب وت دوبن یزاین -
: مدیسرپ نارگن
نگیم یچ ارتکد -

: داد باوج دعب و درک للعت
یئزج یابیسا مشاتسد ! هدنبب لتا تدم هی دیاب ! هدید بیسآ شندرگ -

ندید
یچ هچب سپ -

: تفگ و دناخرچ ICU تمس هب ار شرس
زونه تسین مولعم -
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شوهیب امسا . مدز یم مدق ار ناتسرامیب ی ورهار ضرع راو هناوید

لثم ، مدوب هتفرگ یگنت سفن . تشادن یزیرنوخ ، رکشور ادخ یلو دوب
ریز ار شتسد ود داهرف . درکیم ما هفخ تشاد امسا هک یبش نامه
ورسخ راتسرپ . دوب هریخ رود یا هطقن هب و دوب هتشاذگ شا هناچ

یم هیرگ و دناوخیم بل ریز ییاهزیچ و دوب هتفرگ باال ار شحیبست
. منزب مدق نانچمه مداد یم حیجرت اما ، دوب هتفرگ درد میاپ قاس . درک

اج منهذ ی هشوگ هک یلا وس هرخ بال ، دوب ممشچ یولج امسا ریوصت
: متفگ و مدیسرپ ار دوب هدرک شوخ

؟ دش ترپ اه هلپ زا هک دش یروجچ -
: داد باوج راتسرپ یلو . دوبن یصاخ صخش مبطاخم

یلیخ دایب اقا هکنیا زا شیپ تعاسود هنوخ دموا یتقو هک متفگ -
رارف هرتخد ، شمکیش وت هنزب دگل اب هتساوخیم درمان . دوب لا ح یب

هک هنزب فرح شاهاب هرب تساوخ ، دینش ور اقا یادص میتقو . هدرک
. دش ترپ

. مشیم یبصع . یرن هار هشیم -



هیبش . دوب هدرک ضارتعا طقف حاال و دوب تکاس تعاسود نیا مامت
رد نم یناوتان ، دوب هشیمه لثم هک یزیچ اهنت . دوبن یگشیمه داهرف
نم اما ، هدرک شیبصع منتفر هار تفگ هک نیا اب . دوب شهاگن ریسفت

و ثحب تقو . مدرک یمن ادیپ شهاگن رد ندوب یبصع زا یرثا چیه
دنک کانتشحو اه هیناث . متسشن یلدنص یور راتسرپ رانک . دوبن لا جنج
ردام یارب . مدرم یم راظتنا نیا زا رتشیب هظحل ره نم و . دنتشذگیم

نم اما ، هدرم دنتفگ یم . مدوب هتسشن نیا هب هیبش یرد تشپ مه
، دوب هتفگ رتکد ... هنامس یارب و . دنک یم شا هدنز کوش ، مدوب دقتعم
هک یکرتخد نآ ات دش یمن بوخ نم لا ح اما . تسا بوخ امسا لا ح
زا یراتسرپ هرخ بال . مدید یمن ار دوب شیارب یدنلب سابل ندش ردام

. مدوب هدید شیپ تعاس کی هک یکشزپ شرس تشپ و ، دش ادیپ رود
تسس یاپ نامه اب نم . تفر شتمس هب و دش دنلب نم زا رتدوز داهرف
مهرد ی هرهچ و متشاد ار کانسرت یاه یفاب لا یخ دادعتسا ، مدش دنلب

تعرس نآ هب داهرف هک یا هلصاف . دزیم نماد االت یخ نیا هب کشزپ
، مدیسر هک داهرف هب . دوب راد شک ردقنا ارچ نم یارب ، دوب هدرک یط
ات ، دوب یفاک ما هریخ هاگن . دوب یرتسب امسا هک تفر   یلحم هب کشزپ

: دیایب فرح هب داهرف
مئ عال مشدوخ  ! هملا س نینج . هدوب بوخ یفارگونوس باوج هگیم -

! هنک شکچ تفر االن . هدموا شوه هب و هدش لا مرن شیتایح
مه ی هرهچ هب یدنخبل . دنتفر رانک گرم یاه لا یخ ، تفرگ ناج میادص

: متفگ و مدز شمهبم نانچ
! رکشور ادخ -

تقاط نم لثم مه وا ، دش دنلب مه راتسرپ نز رکش ور ادخ یادص
. دوب هدما اج نیا هب و دوب هدرواین

تحارتسا ورب مشدعب ، دایب شردام ات نومب ادرف ات امش . مریم نم -
. تساهنت اباب .. ایب امتح ادرف رصع . نک

. دوب هدنادرگرب شفرط هب ار ورسخ راتسرپ و نم داهرف یادص
: متفگ و مدش رتکیدزن مدق کی . مدوبن نم اعطق شبطاخم

؟ شدید هشیم -
تدش رپ سفن کی ندروخ ورف زا ناشن شا هنیس ندش نییاپ و باال



: تفگ هشیمه زا رت یداع لا ح نیا اب . دوب
رفن هی یلو . وت نیرب دینوتیم شدینیبب نیاوخیم هگا تفگ رتکد ! هرآ -

. رفن هی
: متفگ دوب هدش قیرزت میاه گر هب هک یداش نامه اب نم

. مدروین نیشام  ؟ ینوسرب منم هشیم ، مریم االن نم -
نیا ی هناشن نیا . تسشن شرس تشپ یلدنص یور و تفر بقع بقع

فرح یاج داهرف ، دوب اه هناشن زور زورما . دنام یم مرظتنم هک دوب
هب و مدزن یفرح رگید مه نم . دوب هتفرگ شیپ ار شور نیا ندز

باالی شهارمه راتسرپ و کشزپ ، مدرک زاب ار رد مارآ . متفر قاتا تمس
ار شا هرهچ ات متفر رانک زا . دندوب هداتسیا رد لباقم تسرد ، امسا رس

. دوش مامت ناشراک ات مداتسیا یا هشوگ و مدرک یمارا سالم . منیبب
ای تساه کتک رثا ممهفب متسناوت یمن ، دوب یدوبک زا رپ شا هرهچ

سابل . مدش شکیدزن ، دنتفر هک راتسرپ و رتکد ... ندروخ نیمز رثا
تسد  . تشاد یگنرمک دنخبل . متشادن تسود ار شنت یور ناتسرامیب

، دش مه رد شا هرهچ ، مدرشف متسد رد تشادن مرس هک ار شدازا
شتسد یور یاه مخز هجوتم هزات و مدرک اهر ار شتسد بجعتم

: متفگ دنت و دش عمج مدنخبل . مدش
. دیشخبب ادخ ور وت . مگنخ نم دقچ . مفساتم -

دنب ندرگ . دش هدیشاپ شتروص یور شمشچ رانک زا کشا یا هرطق
هک نیا یارب ، دنزب فرح تساوخیم . دوب شندرگ یور یگرزب یبط

و تشاد یگدمارب یمک شمکش . مدروا باال ار شتخت ، دشاب رت تحار
: تفگ یمارآ یادصاب . دروا مبل یور ار دنخبل هرابود نیا

.. نیدموا هک نونمم -
: متفگ دنخبل نامه اب

نوا ات ، تردام ی هنوخ یریم ارچ هخآ ! یدنوسرت ور همه اعقاو -
؟ شزا ینکیمن تیاکش ارچ ، تنوج هب هتفیب هکیترم

یوق وا هک متساوخ ار یزور ، ملد رد نم و ! هشیمه لثم ، درک ضغب
: تفگ ضغب نامه اب ، دشاب

ایور ! هروخب یچ منامام ، نادنز هتفیب منک تیاکش . مرادن ور ییاج -
مریم .. مداهرف اقآ ی هدنمرش ادخ هب . مدیم سپ صاقت مراد نم موناخ



لکش هب مارآ ار متسد . منوتیمن یلو هدرکن منوریب مراب هی نوشنوخ
و اه مخز هب هک مدوب بقارم ، مدیشک شتروص یاه کشا یور شزاون

. مرواین راشف شیاه یدوبک
: تفگ و تشاذگ متسد یور ار شدرس تسد

. دشیم تحار هچب نیا مه مدوخ مه ، مدرمیم شاک -
: متفگ دنخبل اب

، نک تیاکش نوویح نوا زا لوا ! یریمب تسین مز ال -
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هب هک کبس راک هی منکیم  . ادیپ راک تارب مدوخ نم مشدعب -
! هراین راشف متولوچوک

نیا . متشادرب شسیخ تروص زا ار متسد . دندش رتدنت شیاه کشا
مدرک یعس ، درک یم رتشیب ار ، دوب هدما مغارس هک یگنت سفن شلا ح

: میوگب مکحم و موش طلسم مدوخ هب
ره شلبق یلو مینک کمک مه هب دیاب انز ام . امسا منکیم شهاوخ -

هرود ات دنچ ، هیلا ع تیزپشآ وت ! هنک کمک شدوخ هب شدوخ دیاب یمدا
یکی هک مک ردقنوا ! همک تسفن هب دامتعا دقنا ارچ . هشیم مرتهب ینیبب

... هدرک تلو و یدش هلماح ، هدرک هدافتساوس تزا
رتدب یلو دنک شمارآ میاه فرح متساوخ یم ، دش عورش شقه قه

: مدیسوب مارا ار شتسد و مدرک مخ رس . دوب هدش
شاباب یگب نم هب دیاب وت ، منکیمن تشنزرس نم . نکن هیرگ ارچ -

و لا ح زا ای هدرک لو ور وت هک هدرمان ردقنوا تسه یک ره ؟ هیک
! هرادن ربخ تزور

: متفگ و مدروا نییاپ ار میادص
نیمه . هشاب همز ال هک تچب ی همانسانش هساو ! شیاوخن یچیه هساو -
هک ینک هیرگ طقف وت هگا ، تفرگ یم وترهوش غارس ترتکد مشن اال

. هدب ینوشن هی یسردا هی ! هشیمن
: تفگ درد اب و نازرل

.. منوتیمن -
دیاش . مدش رت نیگمشخ ، شا هچب ردپ ناشن نتفگن یارب شرارصا زا

هب ات ، مدرک یم شنامهم یلیس کی ، مدوب یرگید طیارش رد رگا



: دوب حضاو منحل رد مصرح و مشخ . دیایب شدوخ
رهوش یگب ؟ ینک گرزب وردپ یب ی هچب رمع هی ینوتیم ! ینوت یمن -

هک ییاه هبرض نیا اب وت . مگب ومچب یاباب مسا منوتیمن یگب ! یتشادن
. تساجک هچب یاباب نیا نگیمن ، ینک ادیپ نیرازس هب جایتحا یدروخ

! راین رد ومجل ... ناوخیمن تزا همانسانش اج چیه
: دز یفرح هک متفرگ شیپ ار نتفر هار مشخ اب . درک یم قه قه

نم .. نم . موناخ ایور ادخ ور وت -
اب ، دشیم ثعاب شندرگ بیسا و شغامد ندیشک باال و ندرک نیف نیف

. مدوب ندینش قاتشم . دوب سرت مه شرگید لیلد . دنزب فرح ثکم
. میدوب دقع شاباب و نم ! هعورشم مچب ینعی ، نم -

: متفگ و مدرک شدصر مخا اب
؟ یدقع روجچ ؟ ساجک االن ترهوش ، دوب یچ یارب اه هیرگ نوا سپ -

مدصق ، دوب ادیپ شا هرهچ رد ، درد راثآ . داد تروق ار شناهد بآ
و تشاد رهوش روطچ ، دندش رتشیب اه لا وس منهذ رد اما . دوبن شرازآ

ورسخ ی هصق سپ ، دوب هانپ یب ردقنا روطچ . تشادن نتفر یارب ییاج
. مدیسرپن ار ، تسا کاندرد مدرک یم رکف هک ییاه لا وس دوب . هچ
یم هک داد یم ناشن شتسد شزرل . دوب هدیسرت ، درک مهاگن درس

قاتا رد هرابود هیرگ اب هارمه شمارآ یادص ؟ دیسرتیم نم زا . دیسرت
: دش شخپ

ناخ ورسخ هب هک یتمهت صاقت ، مدیم سپ صاقت مراد نم ! مئاد دقع -
. مدز

هب یرازآ ورسخ ، دوب تمهت اه فرح نیا ، تفگیم تسار داهرف سپ
نیا تشپ دارفا زا ندیسرپ یارب یبسانم تقو یلو ، دوب هدناسرن امسا

: داد همادا هیرگ اب . دوبن شیامن
مور ... شتخت یوت مرب ومنک شوهیب ونایک ورسخ بش هگا تفگ مهب -

 .. متفرگ یم دیاب سکع ات دنچ ، مدرکن یدب راک نم ! ههایس
اب ، متشاد رتخد نیا زا هک یبوخ لا ح مامت راگنا ، متشاد یدب سح
اب . دیشک یم رپ مناج زا تشاد ، دوب هدرک هک ییاه یدب هب رکف

: متفگ تیدج
؟ هگا زا دعب -



دوب . هدیمهفن ار مفرح ، درک مهاگن یلا وس
؟ هشیم یچ ینکب ور اراک نوا هگا هنیا مروظنم -

: داد باوج دوب نازرل و راد شخ هک ییادصاب
. هدیم مداونوخ هب یدایز لوپ و هنکیم جاودزا ماهاب -

ار ورسخ قاتا یاه هلپ هک مداتفا یزور نآ دای ، مدروخ یم صرح
چیه اما ، دوب مردام یارجام رس کی هک نیا اب . متشگرب هدرکن یط
هب ورسخ هتفگ امسا ، تفگ داهرف هک یتقو ی هزادنا هب تقو
موصعم یاه مشچ هب تقو چیه دوب . هدشن دب ملا ح ، هدرک زواجتوا

؛ مدرواین مدوخ یور هب اما . متخیر ورف حاال . متشادن کش رتخد نیا
: مدیرغ . دوب هدش دایز اه ندرواین مدوخ یور هب رامش

ینودیم یلو . یراد شزا ما هچب ، یشنز لا ح ، دوب یبوخ ی هلماعم -
مسا ، یشاب اشزورف ی هنوخ هک ، هدرک تلو هک هترطف تسپ ردقنوا
ینک لح یدلب وتت ال کشم تدوخ . منودب ناوخیمن هگید ولا غشا نوا

! هگید
: تفگ هلا ن و هیرگ اب

. هریگیم شرهق ادخ وگن یروج نیا ! سین ترطف تسپ -
هب ار ملد هک یزبس ، دوب زبس ، مدرک هاگن شیاه مشچ هب و متشگرب

: متفگ یبصع ، دناشک یم بوشآ
! هریگب راذب هریگیم شرهق دساف مدا هی هب نداد شحف زا ادخ هگا -

: تفگ و تفرگ ار متسد چم
. دساف وگن تاباب هب ، دساف وگن ! ناج ایور وگن -

رخا ی هلمج هک مدوب یهاگترپ ی هبل نم . مدرک سح ار ندش هناوید
. مدرک طوقس اه هلپ زا امسا یاج نم ، مدرک سح ...   . ماباب . داد مله امسا

: متفگ هدنخ اب ... درم  نم نورد یا هچب ، مدیدنخ ، داتفا میاه هناش
! هراد یطبر هج نم یاباب هب یگیم یچ -

درکن هیرگ راب نیا ، دوب قفومان شش تال ، دناخرچب ار شندرگ درک یعس
: تفگ و

... متاباب نز نم ! هشیم اپ هب نوخ ! یگن داهرف اقا هب مدیم تمسق -
: متفگ و مدرک یچن

! هدرم نم یاباب -



: تفگ و تخادنا باال ار شیاهوربا
ونم ادخ ، شنز تفگ نوا ! همرهوش مارهب . تسدنز تاباب ادخب ! هدرمن -

! هشکیمن ارچ
: داد همادا و درک ثکم

! هنک یف تال داوخیم تفگ ، ندرک تنایخ شهب ورسخ اب نوتردام تفگ -
ور وت .. همهفب داهرف اقا هگا . سین یربخ شزا هزور دنچ ، نشلا بند یلو

... ادخ
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یتیمها میارب شیاه هیرگ ، مدیشک نوریب شتسد الی زا ار متسد  
مردپ هک یبش نامه هیبش . مدوب هدش ضقانتم یاه سح یایند . تشادن
نا ، روب هدش مک سح کی اهنت ! هنیک ، بجعت ، تشحو ، سرت ، مدید ار
ریگ نیمز ثعاب مردپ . دوب هدز ادص مارهب ار مردپ ... مارهب !  یداش مه

یاه مشچ .. داهرف و ، دوب داهرف ردپ ورسخ ، دوب هدش ورسخ ندش
ملد ، متشاد یدب زرل . مدز نوریب قاتا زا .. ماقتنا ! شیاه هشقن ! شکانسرت

ور هب ور هب مهاگن . منزب نوریب ناتسرامیب نا زا اروف ، تساوخیم
مدرک سح . دوب مهبم شیاه مشچ ، دوب هداتسیا میور هب ور ، داتفا
یعس ، دما ولج هک دیمهف راگنا مه وا . مشکیم نیمز یور ار مدوخ

مدق هتسها . متشادن ار شناج . دوبن نکمم اما ، منزب دنخبل ندرک
. متشادرب
. یبوخ -

! هن -
مدق مرانک ، تفر مه رد شیاه مخا هک یردقنآ  ، متفگ هناعطاق ار هن

. تفر یم امسا قاتا تمس هب هک مدید ار ورسخ راتسرپ ، تشاد یمرب
هک اه رت لبق . مدیشک رانک ار مدوخ ، دنک مکمک هک درک زارد ار شتسد
هدرم ردام زا ماقتنا یارب داهرف ی هزیگنا . تسا هدنز مردپ متسناد یمن

هتسهآ . دشیم گنررپ شماقتنا هزیگنا حاضتفا نیا اب . حاال دوب گنرمک ما
: تفگ

. یتخیر مهب ردقنیا تهب تفگ یچ -
: متفگ و مدز دنخبل

! هدز تمهت تاباب هب ، تفگ یچیه -



: دیسرپ و دش هریخ میاه مشچ هب
انیا متفگ ال بق هک نم . یتخیر مهب هدرکن وراک نوا ماباب یدیمهف نوچ -

! هتمهت
نادنچ ، منک یط ار ورهار   رت دنت مدرک یعس و متخادنا باال هناش

: مداد ار شباوج لا ح نیا اب . مدوبن قفوم
روطچ هک نیا رکف زا ، مدینش شدوخ نوبز زا االن . دشیمن مرواب -

. دش دب ملا ح ، هدرک یراک نینچ
ندز فرح ناج ، دوب هدش گرزب میاپ ریز ناتسرامیب . دز یدنخزوپ

، داهرف یگتخیر مهب هک نیا لثم ، دزیم مرس هب ییاه سدح . متشادن
، دوب هدما نیمه یارب طقف مردپ دیاش . تسا زار نیا ندیمهف رطاخ هب

میارب ار رد . میدیسر نیشام هب هک مدوب االت یخ قرغ ... ورسخ زا ماقتنا
. تسشن نامرف تشپ مه شدوخ . متسشن ، درک زاب

؟ هنوخ یریم -
.. منزب فرح دیاب ورسخ اب ! امش هنوخ مایم هن -

؛ دوب هتفرگ بیجع ملد ، متفرگ لبق هظحل دنچ ار میمصت نیا
: تفگ هدنخ اب . دوب یا هناشن لا بند مه وا راگنا ، درک مهاگن بجعت اب

... هدنوم اهنت هنوخ یلیخ . میرب هشاب -
ĤĤĤĤĤĤ

ییاطعزاملوس #
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

@saylbgbbgfjj12vbhfvm
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*
زا لبق داهرف یاه فرح . متفر یم باال داهرف رس تشپ مارآ ار اه هلپ

مردام و شا هطبار زا نم ، تسنادیمن شردپ . مدرک رورم ار ندیسر
. دشاب کانرطخ شبلق یارب دوب نکمم ، تسناد یم مه دیابن ، مراد ربخ

همه زا لبق هیبش ، ییوجشناد نارود هیبش ، میدرکیم راتفر یداع دیاب
. تشاد رارق باال نلا س زا یا هشوگ رد ورسخ قاتا . اهارجام نیا ی

. تشاد رارق شزورف ترامع رد مردام قاتا هک ییاج نامه تسرد
لخاد شلا بند هب مه نم ، درک زاب مارآ ار قاتا رد نم زا رتولج داهرف



زیچ ره هب ندرک هاگن زا لبق نم و . داد یم ناتسرامیب یوب قاتا . مدش
ییاه هاگتسد مامت ، دروخ قاتا ی هشوگ یبط زهجم تخت هب ممشچ

اب تخت . دوب اج نآ ، ینیبب یتسناوت یم ناتسرامیب قاتا کی رد هک
رارق ورسخ رچلیو تخت رانک . دوب هدش هدیشوپ دیفس یاه هفحلم

لوا هاگن رد هک ، دوب هدش فیحن ردقنآ ، دوب تخت یور شدوخ . تشاد
هس ود اهنت نم و تفر شتخت تمس هب داهرف . مدشن شروضح هجوتم

میدق گنر زبس یاهراوید اب ، دوب یگرزب قاتا . متفرگ هلصاف رد زا مدق
تکام زا رپ هفوب ، دوب رد هب ور یمیدق ییودرگ بوچ ی هفوب کی

. دوب کچوک ی هناخباتک کی مه قاتا تمس نآ . دوب یمیدق یاه نیشام
نیا . متفر تخت تمس هب و متخادنا یهاگن یرس رس ار قاتا ی هیقب

... هک یدرم نامه . هتشاد تسود ار مردام هک دوب ینامه ، درم
زا لوا راب لثم . متفر ولج و مداد ناشن ار سیه یولبات مراکفا هب

هب ، متخیر مهب زور و لا ح نیا رد ورسخ لثم دنمتردق درم کی مدید
نیا هب هدوب شتلع مردپ هک یتمهت روز زا ، متسنادیم یتقو صوصخ
و تشاذگ ورسخ یناشیپ یور ار شتسد داهرف .. هداتفا زور و لا ح

: تفگ
. یراد نومهم نک او وتاشچ ! یرادیب منود یم -

ان نامهم زا ؛ دوب هتفگ داهرف ، دوب هتسبار شیاه مشچ هناجوجل ورسخ
. دیا یمن ششوخ هدناوخ
: تفگ رتدنلب هرابود داهرف

مه شزورف ایور ، هدموا ایور . وشاپ ینکیم سول وتدوخ ارچ -
. میهاگشناد

یم شیاه کلپ . دندش زاب یمارا هب شیاه مشچ و دروخ یناکت شکلپ
یقارب یگریت ، مدش هریخ شیاه مشچ هب . دوب ما هریخ اما ، دندیزرل
لا سنایم درم هک مدرک فارتعا ، شمدوب هدید هک یلوا راب . دنتشاد

هتفر لیلحت هکنیا اب . مدرک یم ار فارتعا نیمه مه حاال . تس یباذج
بسانت رب هتکس ریثات و دیفس یاهوم و یگتفشا ی همه اب ، دوب

یعس . یدید یم یریپ ی هرهچ رد ار داهرف راگنا نانچ مه ، تروص
مدرک شیاشامت نیسحت اب ، دشابن مهاگن رد یمحرت سح چیه ، مدرک

: متفگ و



؟ نیبوخ ورسخ ومع سالم! -
زا داهرف . دروخ  ناکت شیاه تشگنا زا یکی اهنت ، درکن یتکرح چیه

، دوب هتفرگ رارق یا هشوگ هک ار یتحار یلدنص کی و درک روبع مرانک
: تفگ و دیشک متمس هب

. نک شاگن . هبوخ هگیم هراد -
داهرف یاه فرح ندز کلپ اب درکیم یعس ، مدرک هاگن ورسخ هب قیقد

: متفگ و مدرک شیاشامت قوش اب . دنک دییات ار
رس نوتهب رید هب رید هک دیشخبب ، دوب هدش گنت نوتارب ملد یلیخ -

. منزیم
بل تلا ح هک نیا نودب . دنزیم دنخبل هک ، مدرک سح نم و دز یکلپ

هک ژی رنا . دوب هدش مشومارف اهارجام مامت رگید حاال . دنک رییغت شیاه
هدش کاپ حاال . دوب هداد وشتسش ار ممومسم نهذ راگنا تشاد ورسخ

.. سرت زا یتح و تینابصع زا ، کش زا . مدوب 
. مایم ونییاپ رس هی مریم نم ، نینزیم پگ امش ات -

میاه لا وس ی همه دیاش ، دوب لبق لثم رگا . میدنام اهنت ورسخ و نم
.. حاال یلو . مدیسرپ یم ار هتشذگ زا

: متفگ و مدز یخرچ قاتا رد و مدش دنلب یلدنص یور زا
. یصخرم هتفر منوتراکتمدخ هگیم داهرف ! هتکاس نوتنوخ یلیخ -

ساه ناوختسا . مدش شا هریخ مریگب ار شدییات هک نیا یارب دعب و
زا دعب . دش یم هدید شگنر مک یبا نهاریپ زاب ی هقی زا شا هناش

: متفگ داد ناکت ار شتشگنا هکنیا
مایب مزاب مداد لوق مدوخ هب ، نوتمدید هک یراب نیلوا شتسار -

نامز نوتدوخ لوق هب یلو . داتفا یقافتا هی هعفد ره یلو ، نوتندید
. هراد نایرج هشیمه ، هدور

راک دای ، دندروا موجه مرس هب کاندرد یاه سح مامت ، هرابود ارچ
نیا هب هک یلوا زور ، داهرف ماقتنا دای . مداتفا درم نیا اب امسا و مردپ

درم ، مدرک یم رکف هک ، مدوب هلا س ۲۱ رتخد کی مدوب هدما هناخ
ار میایند ، شیاه فرح اب درم نیا زور نآ . مداد  تسد زا ار میگدنز
یلدنص یور و مدرک کاپ ار دوب هدما متروص یور هک یکشا . داد ناکت

؟ دوب هدرک بذج ار هیاس شیاه ینابرهم نیمه ، مدرک شهاگن . متسشن



: متفگ هدنخ اب . دوب هدیمهف ار ملا ح راگنا ، درک یم مهاگن یلا وس
هدشن هتفه هی ، نوریب مرب هک هنوخ زا ، نیتفگ مهب زور نوا ، هنوتدای -

. هریگب ونم هدشن ادیپ یکشیه زونه . منکیم ادیپ ومیگدنز درم
شیاه کلپ و دیبوک تخت یور ار شتشگنا ، درکن رییغت شتروص تلا ح

، دنامهفب نم هب هک دوب نیا یارب شش تال مامت نیا . درک هتسب و زاب ار
شهاگن . دوبن ندرک ضغب یاج . ما هدرکن ادیپ رارف یارب یبسانم هار

نیا اب دندرک یم ما هفخ دنتشاد ، متشاد وا زا هک ییاه لا وس ، مدرک
: متفگ لا ح

. مدرک رکف نوتافرح هب یه زور نوا زا . مدوبن شلا بند یلیخ ممدوخ -
ال صا نم . نینومیم شقشاع سفن نیرخآ ات نیتفگ هک ! نوتقشع هب عجار

. مرادن اتراسج نیا زا
، تسناوت یمن وا هن ، مدزیم هنعط متشاد
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داهرف . متشگرب رد تمس هب نم و دش زاب رد ، دیمهف یمن ار میاه هیانک

. دشیم هدید نآ رد لا قترپ با گرزب ناویل ود نآ رد هک ینیس اب ، دوب
هب ار یناویل و . تسشن تخت ی هبل ، دمآ تخت   تمس هب نانز دنخبل

تخت یور ار ینیس . تشادرپ شدوخ ار مود ناویل و درک فراعت نم
: متفگ و مدرک شهاگن نانز دنخبل . تشاذگ

. یدش زاون نامهم ؟ هدش هزجعم -
: تفگ و دیدنخ

. مریگب لیوحت وشنودرد زیزع دیاب ناخ ورسخ یولج لا ح ره هب -
وجتسج ار ملا ح . دندوب یدج شیاه مشچ زونه ، مدرک هاگن ورسخ هب

: متفگ انتعا یب نم و . درک یم
! یدموا رد ورسخ ومع ی هنودرد تلا جخ زا یلیخ زورما هک وت هن -
شاک ، دوب هدشن مک شهاگن زا یزیچ ، متفرگ ورسخ تمس هب ار ملا ش

. منک شوماخ مدوب هتخادنا هار شنورد هک یمط تال متسناوت یم
هن اما سقیلس شوخ ، هتفرگ داهرف ، همدلوت یوداک نیا ناخ ورسخ -

.. امش هثم
شلبق لا ح زا هک نیا یارب نم و . تشگرب شیاه مشچ هب دنخبل یمک

: متفگ داهرف هب ور منک رت رود



. تزا منک رکشت دشن تصرف یلو ! هئوت زا رت هقیلس شوخ ومع اعقاو -
شیاج زا و تشاذگ تخت زیم یور ار شا هدروخن تسد ی هویم با

. مدوب هدید رهظ هک دوب هدش یداهرف نامه هیبش هرابود ، دش دنلب
گنرس و وراد زا رپ هک یا هشیش ی هسفق تمس هب .. یبصع و هتفشآ

: تفگ تشاد یمرب یگنرس هک روط نامه و . تفر ، دوب مرس و
وت ! هحاضتفا . مدیرخ یزیچ نیچمه ارچ ال صا منودیمن ! اباب نک شلو -

. نک ترس یه مه
: متفگ و مدرک هزم هزم ار ما هویم بآ زا سمک

. نکن ینتورف ردقنا حاال هسب ! هلگشوخ میلیخ -
: تفگ و دمآ ولج یمک . درک یم هدامآ ار یلوپمآ

. دایم مدب شزا ممدوخ ، مدیرخ مدوخ -
: تفگ مهدب ار شباوج هکنیا زا شیپ

. منزب ور اباب لوپمآ نم ، یشاب نوریب هظحل دنچ هشیم ! ایور -
داهرف زا تمسق نیا . متفر  رد تمس هب و   متفگ بل ریز یا هتبلا

، دراد راتسرپ شردپ هک نیا اب ، تفگیم نیمسای . دوب هتخانشان میارب
، دشاب یمهم ی هسلج رد رگا یتح . دنز یم ار شیاه لوپما شدوخ

هک دشن رتشیب هیناث دنچ ، مداتسیا رد تشپ . دناسر یم ار شدوخ
: دز میادص

!. وت ایب -
هب . دوب مهرد شیاهوربا ، تخادنا یم لطس رد ار گنرس ، مدش هک دراو

هدروآ رد یمرک دوب لوغشم نانچمه یلو داهرف . متشگرب میلبق یاج
: تفگ یا هتفرگ یادص اب . داد یم ژ اسام ار شردپ یاپ و دوب

هب تبسن شندب اباب ! هشب اج هباج و هنومب برچ بترم دیاب شندب -
. داد ژش اسام امرک نیا اب دیاب یه ! هساسح اهوراد

متح ، دوب زاب همین شیاه مشچ ، مدرک هاگن ورسخ هب و مداد ناکترس
، اهاپ ژ اسام زا دعب . دوب هدز داهرف هک تسا یلوپمآ تارثا متشادن
، داد یم ماجنا تقد اب ار راک نیا . دیسر اه تسد ژ اسام هب تبون

: تفگ لوغشم روطنامه
؟ ینک لصو مرس یدلب -

: متفگ بجعتم



! روطچ مدلب -
: تفگ و درک مهاگن

لصو مرس دیاب ! هنییاپ شراشف ، منکیم سح ، یریگب وشراشف هشیم  
. هتخت باالی راشف هاگتسد ! هنک

اه رکف ، دیزرل یم متسد . مدروآ نییاپ ار جنس راشف و مدرک زارد تسد
 ، مدروآ باال ار شتسار تسد طایتحا اب . دندش فیدر مرس رد هرابود

نیتسآ . دریگب هتسشن تلا ح ورسخ ات ، دروآ باال ار تخت یمک داهرف
تسد اب ار دنب وزاب دعب و . منزب باال مدرک یعس مارآ مارآ ار ورسخ

رد تسد یزور مردام  هک نیا روصت ، مدز هقلح شیوزاب رود ینازرل
و متسب ار دنب وزاب . درک رتشیب ار متسد شزرل ، هتخادنا درم نیا یوزاب

هب . دوب ۶ شنوخراشف . تشاد راشف تفا . مدش یریگ هزادنا لوغشم
داد یم سردا داهرف هک ار یمرس و متفر اه وراد ی هسفق تمس

. مدرک ادیپ
ĤĤĤĤĤĤ
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یم میاه تسد ، متفر تخت تمس هب و ، مدروآ نوریب هسفق زا ار مرس
: تفگ نم هب هجوت یب داهرف . دیزرل

؟ یتفرگ دای اجک زا ندز مرس -
: متفگ و مداتسیا تخت ی هبل ، دندیخرچ یم مرس رد اه رکف
تفا نتفگیم نم هب ینعی ، تشاد راشف تفا یلیخ هنامس بوخ -
یراب دنچ ، داد دای نم هب ، دوبن ناهام هشیمه نوچ هگید ! هراشف

... انیا و مداتسیا شرس باال
میور هب ور و دز رود ار تخت ، درک اهر ار شردپ تسد فرح یب

: تفگ هک . مدرک شهاگن هدز تهب . درک زارد ار شتسدو ، تفرگ رارق
. یدید هرود مدرک کف نم ، اه هماباب نوج ! هدب ومرس -

، دوبن ورسخ رگا  . مداد شتسد هب ار مرس و تفر مه رد میاه مخا
هگن ار منابز مدرک یعس ، مدرک یم شراب ، تشرد ی هلمج دنچ امتح



یطیارش ره رد هک مدوبن یزابجل یاهرتخد هتسد نآ زا نم . مراد
اب . دنک لصو ار مرس دناوتب ات ، متفر بقع . مشاب باوج رضاح مهاوخب

هفرح راتسرپ کی راگنا .. مدرک اشامت ار شا هنارهام تاکرح هب تقد
: مدیسرپ شدوخ زا ار شدوخ لا وس و منک توکس متسناوتن ، دوب یا

یوجشناد و یدوب رنه قشاع هک ال بق ، همدای ات ؟ یدلب اجک زا وت -
... هک من اال ، تیریدم

، یراد ماقتنا یارب ندیشک هشقن رد صصخت هک من اال ، میوگب متساوخیم
: تفگ و درک مهاگن . متفرگ ار منابز یولج هک

. هشیم زاین مدید ، دش یروط نیا اباب یتقو . مدید هرود -
هفیظو ، شتقد و دهعت ، داهرف تیصخش زا شخب نیا ندید ، دوب بلا ج
زا ار یشوگ مرس لصو زا لبق . تشاد شردپ هب تبسن هک یسانش

شردپ تیعضو دروم رد نفلت اب . تفرگ یا هرامش و دروآ رد شبیج
ار مز ال یاه هیصوت هک نیا زا دعب ، دوب شردپ کشزپ . دز یم فرح

: تفگ و درک عطق ار یشوگ . تفرگ
ینعی راشف یمظنمان هی ، هشاب یتقوم شراشف تفا هنکمم : هگیم -

یصاخ زیچ و تسین هجوت لباق یلیخ ، تفگ لک رد یلو باال. هرب وهی
. تسین

کرد ار شینارگن متسناوت یم . مداد شیاه فرح هب ار مهجوت مامت
لوپما کی ، درک لصو هک ار مرس . تشاد شردپ هب هک یقشع و . منک

و ، دندوب هدش ناج مک شیاه مشچ ورسخ . درک یلا خ مرس رد رگید
: تفگ و تسشن یرانک داهرف . دنداتفا مه یور شیاه کلپ

ثعاب مرس نیا و شاصرق و لوپمآ نوا ینعی ! هباوخیم هگید االن -
. هباوخب یتعاس دنچ هی ، هشیم

یا هراشا مشچ اب هک ، متسشن قاتا یاهتنا لبم یور و مدز یدنخبل
. میورب نوریب دوب نیا شینعم ، درک

هب تحار ردقچ هک ، دوب ورسخ هب مهاگن زونه ، مدش دنلب میاج زا مارآ
. دوب هتفر باوخ

نییاپ هلپ هار زا . متسب یگتسهآ هب ار رد و میدمآ نوریب قاتا زا
: تفگ هدنخ اب داهرف . میتسشن لبم یور نلا س رد و میتفر

. ایشکب سفن ینوتیم -



: متفگ و م دیدنخ
. مشن ورسخ محازم متفگ -
: تفگ و درک مهاگن قیقد

؟ یدیباوخن ! هزمرق یلیخ تامشچ -
: متفگ و مداد هیکت لبم هب ار مرس

ی هصق فرط هی ، یتنعل شورفلگ نوا فرط هی ! هبش ۳ اقیقد -
... باهش

فرظ . میدوب مارآ نامیود ره . دوب مارآ ، تشادن ار رهظ مط تال شهاگن
: تفگ و دیشک نم تمس هب ار زیم یور ی هویم

نوا دروم رد ، شنیبب ورب . متفرگ تاق مال تقو تارب هبنش هک باهش -
اب یرس و رس هچ ننیبب اه هچب ، مدرپس یتفگ دش بوخ مرهچونم

اج هی هرخ بال ، تسه یک ره هک مشورفلگ . هلبز  یلیخ یلو هراد نمهب
. هدیم یتوس

: متفگ و مداتسرف نوریب ار مسفن
... نیمسای و باهش هک ، یتسنود یم وت -

متخس ، دمآ یم شیپ هیاس فرح هک ییاه تقو لثم ، دوب هدش متخس
عمج ار متردق مامت لا ح نیا اب . دشک یم درد مرهاوخ هک دوب هدش

: متفگ و مدرک
؟ هدوب هلماح نیمسای هک یتسنود یم وت -

، درس ، توافت یب . مدرک راجزنا سح تشاد هک ییاثنخ ی هرهچ نیا زا
نآ زا یتح ای ، دوش هتفشآ لبق تعاس دنچ لثم هک مدادیم حیجرت
دنلب شیاج زا یدرس نامهاب ، دشاب هتشاد از شزیمآ رخسمت یاهدنخبل

: تفگ و دش
هریمن تفگ دوب  . هدش طقس هچب هک مدیمهف یا عقوم نومه ینعی ! هرآ -

. هشب بوخ شلا ح ات اج نیا دموا تدم هی و هنوخ
تمس هب . منزب فرح شزا تحار ردقنا وت هثم متسنوتیم منم شاک -

: تفگ دنلب دنلب مه روطنامه و داتفا هار هناخزپشا
بوخ یلو . دوبیم نوشساوح رتشیب دیاب ، مراد لوبق ! هدش هک یزیچ -
هی هداونوخ زا هک منوشتفج ، ندوب روش زا رپ ندوب قشاع مانوا

. هدیرب ییاروج



. مداتفا هار ناشیمیدق هناخزپشا تمس شلا بند و مدش دنلب میاج زا
: تفگ و درک هاگن تمس هب و تشگرب ، تسشیم ار شتسد نم هب تشپ

. نک شکرد وسای مکی ، دوب یمرک متسد -
: متفگ و متسشن شیور و مدیشک بقع یلدنص یبصع

، مرایم شور هب هن مگیم شهب یزیچ هن نم ! هگید االن مدرک شکرد -
. دشیم یچ ، دوب االن هچب نوا دصرد هی هگا اما

نیا اب . منزیم فرح وا اب ارچ متسناد یمن ، دیشک ار متسد رانک یلدنص
. تسا ماقتنا لا یخ و هشقن زا رپ شرکف ، مدزیم سدح هک

: تفگ توافت یب روط نامه
مینوتیمن هک ام . قشع نتشاذگ و تقامح مسا ! هگید تقامح -

. میدشن قشاع هگم ام دوخ ، سفق وت نوشمیزادنب
: متفگ و متشاذگ زیم یور ار مرس و مدز یزیما تنطیش دنخبل

؟ یچ وت . مدوبن یلو مدرک یم کف یتقو هی ینعی ! هن نم -
: تفگ و دش ضوع شهاگن گنر

هتسخ هگا ... اتسور نرب مرونوا زا هک ، ارهز تشهب نتفر نیرز اب سای -
. مسرب ماراک هب منم ، شکب زارد یتعاس هی اقاتا زا یکی وت ورب یا
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و . دوب دیدج شدوخ لوق هب هک ییاه هدنخ سنج نامه زا ، مدیدنخ

: متفگ
. مریم هک مرب یراد تسود هگا . یدش قشاع سپ بوخ -

نآ هب میاپ متسنادیم اما ، مدوب هتسخ . درک مهاگن یدج و درک مخا
نحل اب . دنروآ یم موجه مرس هب راکفا ی همه هرابود ، دسرب هناخ

: تفگ یدج
نوتیتفوک نومتخاس نوا وت یسک مگیم . تسه ترس وت لقع وت -

زا هراد تاشچ . ورب متفگ یک . ندرگرب  انوا ات نومب اجنیمه ، تسین
تحار . مدشن هن ؟ هنم ندش قشاع تلکشم االن هنزیم  راز یگتسخ

؟ یدش
و مدوب هتفگ یخوش هب ار میاه فرح مامت نم . دوب یبصع ردقچ
یور زا هدروخ اج . دمهفن ار یدج و یخوش قرف وا هک دوب لا حم

: متفگ و مدش دنلب یلدنص



؟ منک تحارتسا مکی منوت یم اجک -
و نم هب ات . مدرک رارکت ار ملا وس هرابود . دوب هتفر ورف توکس رد
هار شلا بند مه نم . داتفا ولج و دش دنلب فرح یب . تشگرب هناخزپشا
نیا هب اعقاو نوچ ، مدوب هدرک لوبق ناسا و عیرس ار شتوعد . مداتفا

. متشاد تسود ار هناخ نیا نم یلو دوب هناقمحا ، متشاد جایتحا هناخ
یا هداس دیفس تخت دوب یکچوک قاتا ، درک زاب میارب ار قاتا کی رد
همه نیا اب ، دوب قاتا ی هشوگ مه یمیدق دمک کی دوب قاتا ی هشوگ
. دوب یدایز تیزم شدوخ نم یارب نیا و دوب غاب هب ور شا هرجنپ

ار توکس هرخ بال و درک نشور ار غارچ و تفر رتولج داهرف
: تسکش

لح یچ همه . نکن کف یچیه هب . دایب اج تلا ح باوخب تعاسود هی -
. هشیم

: متفگو مداتسیا شیور هب ور ، مدش لخاد رد زا
. یدش یروج نیا ارچ ؟ وت هتچ -

؟ یروجچ -
هظحل ارچ منادیمن نم و . تشاد ار یگتفشا نامه زونه ، متفر رتولج

اب و هناکوکشم . دوب هدز ار شقباس رطع نامه شاک ؛ مدرک وزرآ یا
: متفگ یروخلد

مهب وهی قاتا نوا وت لا ش رس ، یتخیر مهب وهی نیشام وت ، منودیمن -
.. یروج نوا هک من اال ؟ لا ش رطاخب شمه هخا . یدیرپ

شیارب راگنا . مونشب ار شباوج ات متسشن تخت ی هبل نم و دز کلپ
یم روصت . دوب هدش تخس تشذگ یم شرس رد هچنآ زا ندز فرح

هداتسیا روط نامه هک مدرک
باوج رظتنم . تسشن نم رانک اقیقد تخت ی هبل اما دنزب ار شفرح

: میوگب رت دنلب مدش روبجم . دوبن اج نیا شنهذ یلو وا ، مدوب
ال. صا تسین تساوح اقشاع هیبش ! یدش قشاع اعقاو هنکن -

و مشود یور هداتفا لا ش یور شهاگن ، دز یزیمآ تنطیش دنخبل
: تفگ تنطیش اب مدنبب  شک اب ، مدوب هدرکن تصرف هک ییاهوم

. یفلا خم ندش قشاع اب ؟ هگم هدب -
: متفگ و مدیشک یا هزایمخ . متشاذگ مناهد یولج ار متسد



رتشیب هخآ . منک روصت قشاع ور وت منوت یمن ال صا ! هدب وت هساو -
. اقشاع ات ایلتاق هیبش

: مداد همادا مفرح هب نم و . دیدنخ
ال صا نم ، دش بوخ هچ مدیمهف ، نارهم اب میدزمان ندروخ مهب زا دعب -
هی . هنکیم فیعض ور امدآ ، منک یم کف نوچ . دمویمن مشوخ یقشاع زا

. یدنخیمن مهب مگب یزیچ
: تفگ مارآ

. مدیمن لوق هتبلا ! وگب هن -
: متفگ و مدرک عمج ممکش رد و مدروا باال ار میاهاپ انتعا یب

هک یوق ریوصت نوا ماوخیمن . یشب قشاع مه وت مرادن تسود اعقاو -
وت دایب یک ره طیارش نیا وت ، مسرت یم مدیاش . هشب بارخ مراد تزا

. هروخب هبرض تیگدنز
: دیسرپ درسنوخ ، دوب میاهوم یور زونه شمشچ ، دش رتکیدزن

؟ ساتیمرآ تروظنم -
: تفگ زیمآ تنطیش وا و مداهن مه یور ار میاه مشچ

. مدش شقشاع ، یتفگ رید -
: متفگ و مدز یدنخزوپ

... دوبن مماقتنا ی هصق و ، اهارجام نیا هگا ینعی -
. درک یم شزاون ار میاهوم مارآ ، دوب میاهوم الی شتسد ، درک خی منت

یتیفرظ یب رتخد . دشیم عنام ییورین اما ، منادرگرب ار مرس متساوخ
نابرض دوب هدرک یعس ، شیاه فرح نآ اب ناهام حبص نیمه ، مدوبن

دنک بیجع ، مبلق نابرض االن اما . دوب هدشن اما دنک مظنمان ار مبلق
: تفگ یدرسنوخ اب . دوب هدش

! شیقب بوخ -
هک یشمارا زا متسناوتیم هن اما ، رادرب ار تتسد ، میوگب متساوخیم

ار ملا ح داهرف هک دوب تسرد هن و ، مرذگب دشیم قیرزت مناج هب
هب شمارآ یاه شزاون زا ار مرکف و ، دزرلن میادص مدرک یعس . دمهفب

ثعاب متوکس . دمآ یمن مدای ار شا هیقب اما ، مهدب ممامتان ی هلمج
: دهدب میرارف نادرگ رس یاه مشچ هب ار شهاگن ، دش

هنوش ، هشخب مارا باوخ زا لبق اهوم ندرک هنوش مدنوخ اج هی -



. یباوخب  ینوت یم رتهب یروج نیا متفگ یلو میتشادن
. دوب شناتسد یپ مرکف زونه یتقو ، مباوخب متسناوت یم روطچ نم

: متفگ انتعا یب
رطاخب هتسرد ترظن هب ؟ یراد اتیمرآ ساو یا هشقن هچ یتفگن -

؟ ینک یزاب شساسحا اب ماقتنا
. مدرک یمن فرص ژی رنا یتفگیم ، یباوخب یتساوخیمن -

رگید حاال ، درک هقلح نم رود ار شیاه تسد دش مخ و تفگ ار نیا
و درک زاب ما هناش رود زا ار لا ش شمارآ اب یلو وا  . دز یم دنت مبلق

: تفگ و تشاذگ یا هشوگ
شاباب یلک ، میدرکن مجاودزا . میدرک جاودزا مدیاش . نکن رکف اتیمرآ هب -

! هنکیم دوس
: متفگ بجعتم

نم سین ومع تکرش طقف تکرش نوا نیبب . یراد ییارکف هی سپ -
. میلصا راد ماهس

: تفگ توافت یب و یدج
 . ینکن ضارتعا دعب هک مگیم تهب ونیا . یشیم دوبان نوچ . شابن بوخ -

. شورفب وتماهس
: متفگ و مدرک  شهاگن زاب ناهد اب ، دیرپ باال بجعت تدش زا میاهوربا

. مومع هب هنکن ؟ تقونوا مشورفب یک هب -
: تفگ مامت یدرس اب . دوب هدش درس

وتکرش نوا نم دوز ای ریو یلو . هیدایز ، مگیم تهب هک یردق نیمه _
.. نمهب مان هب ینزب هرتهب منکیم  دوبان

: متفگ یبصع ، دوب نیمز یور میاهاپ هرابود حاال ، مدمآ شفرح نایم
وت هنکن ؟ اه ! منک راذگاو وتکرش نم هک تسا هشقن انیا ی همه هنکن -

یا هتسنودن و هتسنود لا وما و لا م همه نوا دعب نم هک یدرک کف
زا هراد یراک تفاثک روجدص اب و هدیشک باال ونوش کت کت نمهب هک

؟ هزارد ماشوگ نم . هرب مدیم متکرش هی نیمه ، هرایم رد لوپ نوش
: تفگ یدرسنوخ نامه اب . درک یم مرت یصرح شبل یور وحم دنخبل

متساوخ طقف نم ! هشیم هتسکشرو امش تکرش ، ینکن ای ینک رواب -
. منک کمک تهب



: متفگ و مدز دنخزوپ
. منود یم منومیگتسکشرو ی هوحن یتح اقافتا .  منودیم -

. دوب هدش رت گنررپ شزیمآ هرخسمت دنخبل حاال توکس رد
: مدیرغ   یبصع

. مینکیمن رداص شرف هگید ام ، مداد سپ ور ماو نوا نم -
هشقن زا دح نیا ات نم هک ، درک یمن رکف ، تفر مه رد شیاه مخا

: متفگ سفن هب دامتعا اب . منادب شیاه
ور اتیمرآ و وت هک یزور نومه نم  .. هگید هیزاب . ناج داهرف نکن مخا -
زا ، ینوت یمن هگید . مینک یمن شرف تارداص ام . مدرک وغل وماو . مدید

روبجم ونم نیتخاس   هک یی اه هدیا و شرف ی هدمع تارداص قیرط
. ینک ینیشن بقع هب
ĤĤĤĤĤĤ
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: تفگ و تسشن شبل یور یوحم دنخبل
، شوهاب موناخ دوب نیا هگا یتح . تسین نیا ام شور یلو ! ایشوهاب -

یدوس نینچ زا وتعامط ی هریدم تئیه نوا هنوت یمن ، وت ماو وغل
؟ هک نوشیسانشیم . هنک رود

هب ار متسد و مدرک کیدزن شتروص هب ار متروص ، مداد ناکت ار مرس
رد ار تریح ، مدناخرچ ار شسابل لوا ی همکد . متفرگ شسابل ی هقی

شخرچ نامه اب ... شمشچ کمدرم شزرل و . مدید یم شیاه مشچ
: متفگ

؟ مدیمهف یچ ینودیم زورما -
مارآ . دوبن تریح زج زیچ چیه شهاگن رد ، دوب منامشچ هب اهنت شهاگن

: تفگ
؟ یدیمهف یچ ! هن -

رد دمع هب ار مسفن دروخ . لوو شنامشچ یکشم رد شیاه مشچ
: متفگ هنینامط اب و مدرک توف شتروص



. نقمحا تشم هی نم رب و رود یادرم هک -
کی توهبم راگنا . دوب هدمآ دنب شنابز ، مدرک زاب ار شا همکد نیلوا
نوریب شیاه مشچ ار میاه مشچ یا هرذ ، دوب هدش باذج شیامن

دمآ و تفر رد شندرگ یادتبا یور متشگنا کون لا ح نیا اب . مدیشکن
شیاه مشچ زا . دوبن شهاگن رد مدوب شرظتنم هک یزیچ نآ زونه . دوب

... هاگن رییغت یتح و ندش مار ، مدرک  یم ندوب هدنرب بلط
ار شبلق شبوک اما . تخیر یم مه هب ار تابساحم ی همه درم نیا

هقیقد دنچ مدوخ بلق مظنمان متیر یادص لثم یزیچ . مدینش یم
یارب نیمه . تفرگ رارق میاهوم الی شیاه تسد هک یتقو ، لبق

شخب نیا . مدرک یم یور شیپ دیاب رتشیب ای ، دوب یفاک ندوب هدنرب
ار مرازبا مدوجو ی* هقوشعم شخب راگنا ، متخانشیمن ار محور یلا جنج
خر هب ار شییابیز اهنت هک مدوب * یتلر اکسا هیبش  . دوب هتفرگ تسد رد

هب ار میاه مشچ روطنیمه و مدرک ادج شا هقی زا ار متسد . دشک یم
داهرف بلق یاه شپت و راو هناوید قلطم توکس . مدرب یرگید تمس

و متخادنا راک هب ار *. منوزامآ هجو راب نیا . دادیم ول ار شنورد هک
: متفگ

زورما یاراک ای و درک زورما ناهام هک یراک ! یتحار نیمه هب یدید -
؟ هن هگم دوب نیمه ... وت دوخ

ار میاه فرح موهفم ، مدرک شهاگن هریخ هرابود ، متشگرب شتمس هب
: متفگ یا هنادنر دنخبل اب . دوب هدرکن کرد

هیده مهب ولا ش نیا دعب و اتیمرآ یوداک لوا ارچ مدیمهفن یدرک کف -
هب مدیدهت اب ناهام ارچ ای  .. ماهوم یوت یدرب وتتسد ارچ ای ؟ یداد

؟ هنک مظنمان ومبلق داوخیم ندیسوب
زا مجح نیا نم زا دیاش ، درک یم مهاگن هدز تفگش ، مدرک ثکم

. دیدیم رود هب نم زا ار یخاتسگ و یرس هریخ
: متفگ و مدرک هدافتسا شتوکس زا

ندرک مظنمان ناهام لوق هب ! هتدوخ راک هثم ، مدرک االن هک یراک -
.. یلو راک نیا وت یرهام یلیخ ، منکیم فارتعا .. بلق نابرض

یم هدید یواکجنک و نیسحت زا یگنر شا هدز بش یاه مشچ رد
: مداد همادا . دش



رس یی بال هی طقف اراک نیا ، ینود یم متدوخ . دیزرلن ملد یلو -
وت طقف نکن کف سپ .. هرادن     زغم هب یطبر هک مانومروه . هرایم انومروه

، ینوتیم ماوخب منم ، ینک هدافتسا وس یروجنیا نم زا ینوت یم
منوتیم هک ینودیم

؟ دش بترمان تبلق متیر ؟ دش نییاپ و باال تانومروه مناهام راک اب -
هدینش ار نیمه نم فرح لک زا . مدوب شرظتنم هک دوبن یلا وس نیا

: متفگ نشور و حیرص . دوب
درم مشچ هب تقو چیه نم ! هنوت یمن مراک نیمه یتح ناهام ! هن -

هگب مردقچره ، دوب راگن مهس همدای یتقو زا . مدرکن هاگن شهب یگدنز
ونوشناقشاع یافرح نم . هشیمن مرواب نم ، هدوب هداونوخ راشف رطاخب

. مدوب نوشاه هظحل کت کت دهاش نم . مدینش 
: دوب یدج ، دش دنلب شیاج زا و دز یتبسانم یب دنخزوپ

ینعی . مدرکن تبلق نابرض ندرک نییاپ و باال ارب وراک نوا نم ! هبوخ -
هن یلو منک نییاپ و باال وتبلق نابرض هتساوخ ملد هاگآدوخ ان مدیاش

..   . مشدعب و مدوخ تمس هب مشکب ور وت هک نیا ساو
: تفگ مارا ، دوب هدش ضوع شهاگن

! هشیمه ، منکیم تنیسحت -
! یزیچ هی -

: مدروا باال تخت زا ار میاپ هرابود و متفگ ار نیا
و مرادن وشلقع ینک کف هک نیا هن متفرگ سپ ومماو متفگ تهب نم -

ماوخیمن نم . تسین وت هثم نم شور نوچ متفگ . مدیم ول ویچ همه
نم : مود . زادنن ولج ویرافغ یکلا سپ . هشب  ماقتنا نیا یادف یسک

. نکن نییعت یزاب وت ونم یاج یکلا سپ . نمهب هن ، ماوت ی هرهم هن
یگیم مه وت ، اکیرما هتسرفب ونم داوخیم نوا ؟ هیچ نمهب اب وت قرف

. نک شوماخ مغارچ یرب هک نیا لبق : موس . شورفب وتماهس
قاتا زا یتقو ات مشچ اب ، دیخرچ تشاد دنخبل اما دوب هدرک مخا

کی یور ار یشوگ . مدیزخ وتپ ریز دعب و ، مدرک شلا بند ، تفر نوریب
ورسخ قاتا دمک یور هک یا همانرب قبط نوچ ، مدرک میظنت تعاس
هاتوک یاه ترچ هب نم . دوب مامح نامز رگید تعاس مین ، مدوب هدید

. متشاد تداع



دوب هتفر نوریب مرس زا اه رکف مامت راگنا ، متسب ار میاه مشچ مارآ
. متشاد یبیجع شمارآ و

الی هلصوح یب ، متسد رد تعاس ی هربیو اب ، دوب یبوخ تعاس کی
. موش جیگ هک ، مدوب هدیباوخن یدایز نامز ، مدرک زاب ار میاه مشچ

رانک ار وتپ . تسیراکچ تقو نونکا و متسه اجک متسناد یم اقیقد
اشامت ار مدوخ نآ رد . تشاد یا هنیا یمیدق یاه دمک زا یکی رد ، مدز
مدرکن یعس . دوب هتخیر مه هب میاهوم و تشاد فپ میاه مشچ ، مدرک
، مدرک زاب همین ار رد و ، متفر رد تمس هب . منک فاص ار میاهوم

مدینش هک ار داهرف یاه مورآ مورا و با رش رش یادص
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، هناخ هب ندش لخاد ماگنه هک ییاه ییاپمد و متشگرب تخت تمس هب
نوریب قاتا زا . مدیشوپن یلو متشادرب تخت ریز زا ار ، مدوب هدیشوپ

ندرک یط اب نامزمه ار متسد رد نفلت ، دوب صخشم مدصقم ، مدز
قاتا . مدیسر هرخ بال . مدرک میظنت نیبرود یور ، مارآ و اپ کون اب ریسم
، مدش دراو مارآ . دوبن لفق خناتخبشوخ ، مدناخرچ ار هریگتسد ، داهرف

لخاد هب هرجنپ زا یمک طایح غارچ رون اهنتو دوب هدش کیرات قاتا
ار اه ییاپمد . دش یم هدینش حوضو هب مبلق ندیبوک یادص ، دیبات یم

یاه مشچ ندید ، مدناخرچ قاتا رد هک ار مهاگن ، متشاذگ نیمز یور
تمس هب مارآ . درک نادنچ ود ار مسرتسا ، هچب رتخد یاهرتسوپ نا

یلو . مدیشک یم تلا جخ مدوخ زا ، متشادن تصرف . متفر داهرف راک زیم
زیم یور . تسیچ تکرش یارب نافوط نیا ی هصق ، مدیمهفیم دیاب

هوق غارچ اب دعب .و متفرگ شلف اب سکع دنچ . دوب ذغاک دنچ شراک
عطق هک راب ره با یادص ، مداتفا اهذغاک ندناوخ ناج هب یشوگ ی

اج نامه اه همسجم لثم . دشیم عطق مه نم بلق نابرض ، دشیم
. دوب شدوخ تکرش ی اه راک دروم رد اه هگرب ی همه . مدیکشخیم
هحفص ندما باال رظتنم تقاط یب . مدرک شنشور ، دوب زیم یور شپاتبل

شوماخ ار باتبل و متفگ بل ریز یتنعل  . تساوخ دروسپ هک ، مدوب
دنچ اه هشوپ نیب مدرب تسد ، دوب شقاتا جنک کچوک دمک کی . مدرک
ار هشوپ نیرخا . دوبن یهجوت لباق زیچ مادک چیه . مدرک زاب ار هشوپ

اهذغاک . دوب هدش هداد هیکت هناخباتک هب شرانک ذغاک دنچ متشادرب هک



. دندوب هدش هنگنم مه هب اهذغاک . دما یم با یادص ، متشادرب ار
و . دوب تکرش ذغاک . متشاد  نتخیر ورف سح ؛ مدرک زاب هک ار ناشنیلوا

یاضما . دوب شرف تراجت یارب نم ی هدش بیوصت حرط اقیقد نیا
. دوب تنیرپ کی نیا هک دوب نیا شتوافت اهنت ... تکرش رهم و مدوخ
یاه حرط مامت ... یدعب و یدعب ذغاک . دوب دوب مپاتبل رد لیاف لصا
یم متسد ... دش عطق بآ یادص . دوب اج نیا لا س کی نیا رد تکرش

رس ار اه هشوپ و ذغاک . مدرک روج و عمج ار مدوخ لا ح نیا اب ، دیزرل
لخاد وا و دوش یم زاب رد هظحل ره ، مدرک یم سح . متشاذگ ناشیاج
نتخیر مهب زا لبق هک یسکع و مدرک زاب ار میشوگ ، سرت اب . دوشیم
تسرد و بترم ار زیچ همه دیاب . مدرک اشامت تقد اب ار دوب اج نا

هناخ رد رچلیو یاه خرچ یادص . مداد یم رارق شیاجرس سکع قبط
. دیعلب یم دوخ رد ارم تشاد ، تکاس یمیدق ی هناخ نیا . دیچیپ یم
و زیم . متشادن ندرک رکف تصرف . مشاب عیرس مدرک یعس ، مناوت مامت اب

یور متسد ، مدیود رد تمس هب و مدرک . روج و عمج ار هناخباتک
ار رد و ناشمدیشوپ راب نیا ، داتفا اه ییاپمد هب مدای ، هتفرن هریگتسد

فپ یاه مشچ ، متفر رتولج . متفرگ هلصاف داهرف قاتا زا و . مدرک زاب
هار یادتبا رد ورسخ اب داهرف . متشاذگ زاب همین تلا ح هب ار ما هدرک

یادص اب و مدیشک مبترمان یاهوم الی ار متسد . دندوب هداتسیا هلپ
: متفگ یدولا باوخ

؟ یدرکن مرادیب ارچ -
: متفگ و مدناخرچ ورسخ تمس هب ار میور

.. ومع هشاب تیفاع -
. متشگرب مدوب هدیباوخ نآ رد هک یقاتا تمس هب و

؟ یدش رادیب یک -
، منک هاگن ار متعاس ی هحفص و مدرگرب همین دش ثعاب داهرف یادص

: متفگ یگلصوح یب اب
مه هلپ نیرخآ زا ار رچلیو تقد اب و تفگ یدوز ردقچ االن. نیمه -

. داد روبع
یاتسور نتفر بشما نیرز و نیمسای ، هنوخ مرب دیاب هک تسین دوز -

 . نایب اه حاال حاال منکن کف ، انیا نیرز



: تفگ تیدج اب و درک مخا
شرافس ماش نومب ، ناتسرامیب یدموا هدروخن راهان رهظ ، تفگ نیمسای -

... هدرکن هک تلا بند یسک . مدیم
: متفگ و مدیدنخ

. هنوسرب ونم یگیم هدننار هب ! هگید تقو هی -
: تفگ تیدج اب

. تمنوسر یم مدوخ . هرادن هدیاف مرارصا منودیم -
و مدروآ باال ار متسد هک ، دیشک شردپ رچلیو تشپ زا ار شتسد

: متفگ
. مریم نم . ورسخ ومع شیپ نومب وت ! هن -

تمس هب انتعا یب . درک اوجن یزابجل و درک مهاگن صرح اب یبصع
. مداد ماجنا ین ال وط و مرگ یظفاحادخ و متفر ورسخ

***
هدما شیپ هک ییاه ثحب اب . دنک فرصنم ار نم دوب هتسناوتن داهرف

. مروخلد ، درک یم رکف دب ال ، دوب
رکف ، دوب هدرک ار تنایخ نیا هک یسک هب ار هناخ ات هار مامت یلو نم

شخب ال ومعم نارهم . دوب نارهم مه لمتحم و لوا ی هنیزگ . مدرک  یم
و زیر . درکیم یربهر ار تکرش شورف شیازفا و رکف قاتا و حارط
هیلع دیاب ارچ نارهم یلو تسناد . یم ار شمب و ریز زا احرط مامت مب

هصق تشپ داهرف تسنادیم نارهم ال صا ؟ دوش تسدمه داهرف اب ومع
؟ تسا یدمرس ی

و موش رود مدنام رظتنم . مدش هدایپ هدننار نیشام زا یظفاحادخ یب
، مردپ ، مارهب زا یدایز یاه لا وس . متفرگ یتنرتنیا یسکات کی هلصاف بال

لثم هک شنفلت . دوب تلا ذر تیاهن ، دوب هدرک ورسخ اب هک یراک . متشاد
هناخ یور هب ور تسرد یسکات . دوب جراخ سرتسد زا ، زور دنچ نیا

مکحم ار رد و متفر رد تمس هب هنینامط اب و مارآ . درک ما هدایپ
مدیبوک .

هبور . تسشن مناهد یور یتسد . مدیشک یدنلب غیج نم و دش زاب رد
تسد هب و دوب هداتسیا هک هایس یدزد کاله کی اب درم کی میور

هتفرگ رارق مناهد یور و تشاد هایس شکتسد هک یا هنادرم و تفس



دوب یلکش نامه مه یمود هک مدز سدح مدرک یم هاگن هک ، دوب
و مدروخیم لوو شتسد رد هک ارم یمود و درک زاب ار رد مارآ یلوا

؟ دش رتشیب مسرت میور هب ور ندید زا . درب لخاد منزب غیج متساوخیم
هب ور یکشم رس اترس یاه سابل و اه باروج نامه اب یلکیه درم ۳

: تفگ دوب میولگ خیب شتسد هک ینامه . دندوب میور
. دیسر مبشما یاذغ نییامرفب -

: تفگ یا هتفرگ یادص اب دوب هتسشن اه هلپ ی هبل هک یدرم
... شرتخد هتفگن مارهب هتفگ -

نحل اب تسکشیم ار مکف تشاد ، مناهد رود شتسد راشف هک ینامه
: تفگ یا هدننک زئمشم

... بسچب وشرتخد تبکن مارهب یاباب روگ ، اباب یا -
. دنک فیصوت تسناوت یمن ار ملا ح هک ، دوب هملک کی طقف اهنت سرت
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ناشیاه مشچ هب متساوخیمن . مدروخ رس ولج هب درم تسد راشف اب

هرجنح تشاد شهرگ . دوب هدروخ هرگ یروجدب مرس رود لا ش . منک هاگن
چیپ یولگ نایم زا راب کی درد و راشف اب ار میادص . درکیم دوبان ار ما

اهنت . مدناسر درم تسد فک هب یتخس هب راب نیمود و ما هدروخ
مشوگ هب تسد رود رد گرم هب ور ناویح کی ی هلا ن هیبش یزیچ

یشیپ درد زا سرت راب نیا شیادص ندینش اب . دوب کانفسا ملا ح . دیسر
: تفرگ

. دش دب ملا ح یدید وهی ، رتخد متسد فک نکن اه ، ردقنا -
یم مغارس یرگید زا سپ یکی تاناجیه ، تفرگ ار سرت یاج تشحو

شدنمونت یاه تسد ریز رگید . دنتفرگ یم ار تقبس یوگ و دندمآ
لوو منت یور هک مدید ار ناشرفنود یاه مشچ . مدروخ یمن لوو
مهانگ ، متسناد یمن یتح . مدرشف مه هب درد اب ار میاه مشچ . دروخیم
ندناخرچ زا درم هرخ بال . دنتشاد راک هچ مردپ اب اه ال ویه نیا ؟ تسیچ

شهجوتم ال بق هک درک متیاده یقاتا رد تمس هب ، دش هتسخ نم
و مکحم راشف اب ، کیرات کیرات شلخاد و دوب زاب قاتا رد . مدوب هدشن

روک هظحل نآ میاه سح . درک مباترپ قاتا فک هب ، مرمک هب یکاندرد
نیمز تفس و یگنس فک هب مدورف یارب هیناث دنچ . دندوب هدش



متروص یولج ، میوزاب ی هدارا یب نداد رارق ، متکرح اهنت . دوب هدنام
ییوزاب نامه اقیقد . مدش ترپ نیمز یور کاندرد زرط هب دعب و . دوب

و اپ یاه ناوختسا زا یدب درد . مدروآ ولج نیمسای تاجن یارب هک
یادص اب ، مدوب درد ریگرد هیناث دنچ نیا . دیسر مزغم هب میاه هدند

. متشادرب ممشچ یولج زا ار میوزاب یتخس هب ، رد ندش هتسب مکحم
ی هشوگ . دوب هداتسیا رد یولج شوپ هایس یدرم . منیبب ار قاتا ات
، دوب نامه درم ، مدرشف شمخز یور ار متسد . درک یم درد ممشچ

: تفگ و دیدنخ . متخانش شیادص زا ، دوب مکف یور شتسد هک ینامه
... هگید رفن ۴ نوا مهس مشدعب ، ینم مهس االن بوخ -

مشچ و داهرف اب میخوش دای ، مدیشک یرانک هب ار ما هتسخ نت نازرل
: متفگ نازرل یادص نامه اب و . درک رپ ار متروص کشا  . مداتفا شیاه

؟ نیاوخیم منوج زا یچ -
. درک سح دشیم ار شهاگن فیثک قرب یکیرات نا رد یتح ، دمآ ولج
ار میاپ متردق ی همه اب هک درک زارد میاپ تمس هب مارآ ار شتسد

: مدیشک غیج و مدرک عمج
؟ نوویح یاوخیم یچ -

: تفگ شکانسرت یادص اب
... هک نیا هگم ! هک متفگ تهب ور همانرب -

: دورب باال تدش هی میادص نت ، دوب هدش ثعاب نیمه و مدوب هدیسرت
؟ .. یچ هک نیا هگم -

.. ساجک تیضوع یاباب یگب -
فرط زا اه نآ مدرک  یم رکف رتشیب دیاب ، یا هظحل ، یمک . مدرک توکس
راک هچ مردپ اب ، دندوب هدرک ادیپ اجک زا ار اج نیا ، دندوب یسک هچ

؟ دوب اجک مردپ : دوب درم لا وس منهذ رخا لا وس و دنتشاد
. دیچیپ ممکش رد یقیمع درد نوچ ، دیسرن شباوج یارب رکف هب ملا وس

یم سح . مدیچیپ مدوخ هب نیمز یور احنامه شرطاخب هک یدرد
نایم رد درم دگل رطاخ هب هک یدرد . دوشیم رتشیب درد هظحل ره مدرک

مهاوخ شدرد زا مدرک یم سح نم هک یدگل . دوب یرادیب و باوخ
هتخاب ار مدوخ منک . عمج ار مدوخ مدرک تالش ، درد نامه اب . درم
یولج یلبق یاه سرت و تاظحل ی همه زیما رخسمت ردقچ ، مدوب



یم ات ، تشادن باقن لقادح شاک ، دش مخ درم . دنتفر  یم هار ممشچ
یور یمکحم یلیس و دروا باال ار شتسد . تسیک منمشد متسناد

: تفگ هدنخ اب وا و دز گنز مشوگ . دز متروص
مبابرا . ساجک تروخ مورح یاباب نوا وگب زتخد نکن سف سف دقنا -

... اتسین نم هثم
یب الت نینچ ربارب رد مه نا . دوب رود شا همه هدیا ؛ هشقن ، رکف
: متفگ هلا ن اب دوب یرگید سک ی هدناشن تسد و مدا هک ییاپ ورس

.. هدرم نم یاباب ! نیگیم یچ منودیمن -
هک ینوخ و یگفخ ... دیشک و دز گنچ لا ش هب ار شتسد و دیدنخ

. دوب مرس رد ادخ اهنت  . دشاپب نوریب دهاوخیم میولگ زا مدرک سح
ار مدوخ . دروخ نیمز هب هبرض اب مرس . درک میاهر و مدرب باال ار متسد

: متفگ هدیرب هدیرب و مدیشک راوی تمس هب
اج نیا هک تساجک متسنودیم هگا نم بلو . تسا .... هدنز ... هشاب -

مدمویمن .
: دز دایرف و دما ولج . مدز یم سفن سفن

... گس ردپ وگن غورد -
متشادن  تداع شحف هب هک ینم . دادیم یدب یاه شحف ، مدش یبصع
ار شیاه شحف و دش دنلب اج زا . متشاذگ میاه شوگ یور ار متسد

یسنج الت یخت مامت  . دما یم ششوخ نم رازآ زا راگنا . درک رت کیکر
یاه مدا ی همه هب . دوب هتخیر مهب مناور نم و تفگ یم ار شا

هب دوب هدروخ هرگ مرکف . دوبن نم قح نیا ، مدرک یم رکف مفارطا
مه شلبق یاه شور و . تسا هدنز مردپ هک تشاد ربخ وا ... شورفلگ
ار درم تسد و مدرک زاب مشچ یا هظحل . مدوب هتسب مشچ . دوب نشخ

ار دز مرس هب هک یرکف نیلوا ، مدید هک شزاب همین دنب رمک یور
: متفگ

 .. ساجک میمهفب منزب گنز شهب هگا دیاش یلو . ساجک منود یمن -
یلیس یاج شزوس یارب یراوگوس یاج نم و درک اهر ار شدنب رمک

یدرس و یتخرک سح   . ما هدینش هک مدوب یتاملک راوگوس ، متروص یور
و یروایب باال ار هدش هدینش تاملک دش یم شاک . دوب مدرس . متشاد
رازه هک ار اه فرح و تاملک دشیمن اما . دنشابن تشوگ و رس رد رگید



. دروا باال ، دندوب هدز منورد مخز
: تفگ نیگنس هاگن نامه اب

. مدوب هدرک ممفیک دوب هدموا تدای رت رید ، ها -
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مامت  یلو . مزادنایب گنچ شتروص هب و موش دنلب تساوخیم ملد
و تفرگ نم هب ور ار شگنر یا هرقن یشوگ . دوب هدش هتفرگ مناوت

: تفگ
. نزب گنز ایب -

: متفگ نازرل
. هدیمن باوج هبیرغ ی هرامش هزات . همیشوگ وت متسین ظفح وشرامش -

: تفگ و درک مخ نم هب ور ار شرس و درک یفوپ
مشدعب مربیم تزا ومتذل لوا هک ینودیم یرایب رد یزاب هرخسم -

. تیشوگ وک ..! ننیبب تخت وت وشزورف مارهب ی هشحاف رهش لک مراذیم
مامت هک یدرد و شظافلا . دش کشخ میاه گر رد نوخ شیاه فرح زا

تمس هب . مدرک یم یراددوخ اما مدیزرل یم . دوب هتفرگ ارف ار مناج
: متفگ درد اب و مارآ   هک دش لیامتم مراولش بیج

رد ولج دیاب . سین االن یلو دوب مشود ور مفیک !  همفیک وت میشوگ ! هن -
.. هشاب هداتفا

نوریب قاتا زا و درک دنلب دیدهت ی هناشن هب   ار شا هراشا تشگنا
: تفگیم یکی . مدینش یم ار ناشثحب ور ج یادص . تفر

مینک  لا ح مکی وررتخد نیا هدب ، هخآ داوخیم یچ مارهب زا -
ردقچ مدرک سح . دوب هدش گنت نیرز یارب ملد . دیدنخیم هناتسم یرگید

یسک اب یروج کی دیاب ، دوبن یگنتلد یتقو یلو . مراد مک ار شیوب
یگرزب کسیر ، دوب مه رگا ، دوبن سرتسد رد مردپ . متفرک یم سامت
شدوخ رگا . دروخ طخ هک دوب یا هنیزگ نیلوا نیا ، نمهب ومع . دوب

گنز نارهم هب رگا ! نارهم . مداتفا یم رسد رد ، دوب ارجام نیا تشپ
نکمم دعب و مدادیم حیضوت رتشیب و مدرکیم کسیر دیاب راچان مدزیم

دامتعا ... ناهام ! هن مه نیرز و نیمسای ! هن راگن . دیوگب ومع هب دوب
یدامتعا دروم مدا ، تشذگ یم شقشع زا یگداس هب هک یدرم ، متشادن

؟ هچ دوب اه ارجام نیا تشپ داهرف رگا    ؟ داهرف ؟ یسک هچ سپ . دوبن



یدامتعا دروم مدا چیه هک نیمه ، دوب نیمه ناتساد تمسق نیرتکاندرد
رد و درک هراپ ار مرکف ی هتشر قاتا رد ژ یغ ژ یغ یادص . متشادن

هاگن تقد اب ار شتسد رد   یشوگ . تسب شقن منهذ رد مسا کی هظحل
: تفگ لا ح نامه رد . دوب یشوگ یپ شساوح مامت . درک یم

.. هشیم او روطچ شفلق وگب مناج هزره -
". متفگ دیزرلیم مشخ زا هک ییادص اب

... هشیم زاب متشگنا رثا اب . تسین یلفق -
یلو مریگب ار یشوگ هک مدرک زارد تسد ، تفرگ متمس هب ار یشوگ

: تفگ و شدوخ تمس هب دیشک ار نآ
... ینک مرد ود یاوخب یتقو زا ناما -

کاپ ار مینهذ صخش نامه هرامش یا هظحل رد و متفرگ ار یشوگ
: تفگ و تشاد رب ، متفرگ شتمس هب ار یشوگ دعب و . مدرک

؟ یسیلگنا هب ومارهب نسیونیم یروجچ ... منک چرس راذب -
. تسین ویس میشوگ وت ماباب ی هرامش -

: تفگ و  ، درک هاگن متمس هب یبصع
! یدرک هریخذ هن   یظفح   هن یدرک طلغ -

: متفگ و مداتسرف نوریب تدش اب ار میاه سفن
تسه ۹۶ شرخا اه هرامش نیب   تسه شرامش -

ار متاکرح مامت تقد هب ، تفرگ متمس ار یشوگ دیدرت اب و کوکشم
: تفگ و تفرگ رظن ریز

. نک شادیپ تدوخ -
یدرف رگا . مدش ددرم یا هظحل ادص ندش شخپ اب و متفرگ ار هرامش

یدب تشونرس ، دوب نفلت تشپ ، دوب تاقافتا نیا ی همه تشپ هک
: تفگ مکحت اب . متشاد

؟ ینزیمن فرح ارچ ایور ولا -
: متفگ هتفرگ یادص اب

! تنوخ مدموا نم اباب ، یتدوخ اباب -
: تفگ بحعتم ادص

هدش یچ ایور ! هگید هیک اباب ! هبوخ تلا ح -
: مهد ناجیه میادص هب مدرک یعس



ثکم ... هتداعس نوبایخ رخا هک یا هنوخ االن نم ! هن هنوخ نوا هن -
: مداد همادا و مدرک

 .. یقزار هچوک هت هگرزب رد نومه هرا -
: تفگ نارگن ادص

؟ یدروخ صرق یگیم ارچ تایدنرچ ؟ هدش یچ -
: مدیلا ن زجع اب

... هدب ملا ح ایب طقف . اج نیا متسیناهنت هن ، ایب طقف وت -
: منک حیحصت ار مفرح ، دش ثعاب درم خزرب یاه مشچ

... ایب دوز مترظتنم . نتسه یرفن ۴ ۳ هی مماتسود اب -
. دنازوسیم ار ممشچ میناشیپ یور قرع   یروش . مدرک عطقار نفلت

ĤĤĤĤĤĤĤ
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هطساو هب هک یرون هب یکیرات رد ، دروخ مشوگ هب هرابود رد یادص

نامه زا رگید رفن کی ، مدش هریخ ، دروخیم ممشچ هب رد ندش زاب ی
: تفگ و دش لخاد اه شوپ هایس

. یدز گنز مارهب هب -
هتسشن اه هلپ یور هک تسیدرم نامه هک مدش هجوتم شیادص زا

 .. رتشیب مسرت نم و دندوب هدش رفن ود . دوب
: تفگ هدنخ اب لوا درم

. دز فرح شدوخ هرتخد ، مدز گنز هرآ -
: تفگ و دیبوک شا هناش هب درم

. منیبب ویشوگ نوا هدب ؟ دوب مارهب هک ینئمطم قمحا -
. مراد بت ، مدرک سح . دریگب ار یشوگ ات درک زارد متمس هب ار شتسد

. متشاد یدب تشونرس ، ما هدزن گنز مردپ هب دندیمهفیم رگا
درم هک تفرگ یدنت هب ار یشوگ ، متفرگ شتمس هب زرل اب ار یشوگ

: تفگ لوا
مباوخ بشما مدب شتسد زا هگا نیبب ور رتخد ، یریگیم تخس ارچ -



.. هربیمن
تفگ و ، درک وجتسج میشوگ رد و تفگ بل ریز ییوش هفخ مود درم

:
. داد مایپ االن هرامش هی هع -

مدیشک یدنلب غیج . مدوب هدرکن رکف شیاجنیا هب ، مدوب هتخاب ار مدوخ
: دیخرچ متمس هب رفن ود ره رس هک

؟ نیتسه یک فرط زا امش ؟ نیتفرگ ونم ارچ -
هاگن . دوش بلج نم تمس هب کمایپ زا ناشرظن ات مدز یم دایرف

: تفگ یلوا درم . دوب نم یور درم ود بجعتم
ور وت نم ... یدش ریش دایم هراد تاباب یدرک کف ، یدوب الل االن ات -
یور هک یتسد یور شیاه شفک اب و درک دنلب ار شیاپ . منکیم تبدا

یاه تشگنا ، مدرک سح ، درشف مدوب هتشاذگ هاگ هیکت یارب نیمز
: مدز داد لا ح نیا اب ، هتشادرب کرت متسد

منمهب ومع هشب مک ماباب و نم رس زا وم هی هگا ، نوویح یایضوع -
... هراذیمن نوتدنز

ییاج رد ، مدوب هدزن ناشساوح ندش ترپ یارب اهنت ار فرح نیا
هداتسرف اه نیا رگا هک مدادیم باوج لا وس نیا هب دیاب منهذ نایم

دردب هک هدرم نم . نریگیم ار مردپ غارس نم زا ارچ ، دنتسه نمهب ی
یزیچ هک نیا رگم دوب هتخوس ی هرهم مه مردپ . مدروخیمن نمهب

: تفگ و دز یدنخزوپ یمود درم . تشاد
. مربیم ویضوع نمهب نوا یادص مه و وت یادص مه هک ، وتادص ربب -

.. هیک رخ هگید نمهب
اب . درک یم درد تدش هب متسد ، تشادرب متسد یور زا ار شیاپ یلوا

: متفگ تجامس اب لا ح نیا
ردقچ . دیمهفیم ندز شیتا اج هی ونوتمه داد یتقو ؟ هیک رخ نمهب -

  . هداد لوپ نوتهب
: تفگ یلوا

؟ یک -
ار ، درکیم تیارس مندب لک هب تشاد ممکش و متسد زا هک ار درد

: موش رت دنمتردق ات ، متشاذگ مخلت دنخشین تشپ



وشربارب ۱۰ هداد ردقچره ، نیدزدب ونم هداد لوپ نوتهب هک ینومه -
مدیم 

ار شروظنم ، درک یا هراشا رس اب لوا درم هب تسد اب یمود
تفر شزاب همین دنب رمک هب همدقم یب درم تسد یتقو اما . مدیمهفن
تسد مامت ؛ مدرک یم سح هک یروج . تفرگ درد مبلق ، درک زاب ار نآ

ار یشوگ ی هحفص هراشا نیا زا دعب یمود . دزوسیم ما هناش و پچ
ام یور هبور هنیس هب تسد و تشادگ شبیج رد و درک شوماخ

... ای دنزب شالق تساوخیم . داتسیا
توعد ندش روک عب ار میاه مشچ راب نیا نم و داتفا شیاپ زا راولش
یاه ضغب مامت ، دوبن ینتفگ هک هقباس یب ردق نا ... مدیزرل یم . مدرک

یور ار دنب رمک و دمآ ولج یمود . متخیر کشا ار نا هتشادن و هتشاد
مشچ یور درد دوجو اب هک میاه تسد ریز زا ار نیا دیچیپ شتسد

نیا هب ارچ ال صا ... مدشیم روک نم بش نآ دش یم . مدرشف یم میاه
س . مدیسر اج

مدآ نیرت تسرد و نیرتهب نارهم لوق هب هک یسک شزورف ایور نم
مک خآ اب لوا درم ، دمآ دورف میاپ یور هک دنب رمک ... مدوب هداوناخ
تقو چیه هک مدیمهف نم و . تفگ یفیثک ناج یا ؛ متفگ هک ییادص
کشا یولج ... دندوبن ناسنا اه نا ... دیا یمن مشوخ هملک نیا زا رگید

.. دوش یسک تذل ثعاب ما هیرگ متساوخیمن ... متفرگ ار میادص و اه
تسد و دنب رمک مود ی هبرض  .. دوب هتسها رود یور درم تاکرح راگنا

شفیثک سفن ، دز باال ار شکتروص ... تسشن ما هقی یور لوا درم
 .. شتروص یور مدرک فت ، دش شخپ متروص یور

: تفگ هدنخ اب
؟ هیچ روتسد ! هشومچ یلیخ -

: تفگ یدرسنوخ اب مود درم . مدرک ظفحار شا هرهچ نم
و نز ، ندش رادلوپ روطچ یدرک کف ارادلوپ نیا ، شابن نارگن -

اتریغ یب ... نوا ونیا تخت وت نتسرفیم ننکیم اریب و ارآ ونوشارتخد
: متفگ درد اب

. نجل وش هفخ -
نم ندنک ناج ناشدصق راگنا ، داد یم مرازا شا هنهرب ی هنت نییاپ



. دوب
: تفگ یدرسنوخ اب مود درم

.. نایب ماه هجب وگب ... نک شتخل -
: تفگ و تفرگ نم زا ار شهاگن ددرم لوا درم

... مارهب هتفگ طقف نوا یتفگ تدوخ -
: تفگ تنوشخ اب مود درم

گس مارهب نوا  .. هخآ هچ نوا هب  .. شا هشحاف رتخد هچ مارهب هچ -
شتخل . درم یریگرد وت هرتخد میگیم .. هدرک راکیچ شاهاب یدیدن ردپ

... نوا یولج دموا هک شاباب نک
: مدیسرپ هدارا یب

. هدرک راکیچ مارهب -
. دش دنلب اج زا نم لا وس هب توافت یب و درک لو ار ما هقی لوا درم

: تفگ و
.. هشب روخلد هگا یلو هیا هکیت بوخ هرتخد ، ما هیاپ هک نم -

: تفگ و تفر رد تمس هب و درک تشپ یمود
... نم یاپ شیروخلد -

.. طقف تسام راک یگن هک ، نزب تسد هی متدوخ سپ -
: تفگ و تشگرب یمود درم

... هسرتیم زونه رخرن اباب هشاب -
هب یلوا درم هک ... مدوخ یارب .. مدرک یم اعد مدوخ یارب  .. مدیزررلیم

: متفگ مارا یلو هرابود دمآ متمس
لوپ نوتهب نم ! ادخ وروت -
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... هداد ردقچ نوتسییر ، نیاوخب هک ردق ره ... مد یم لوپ نوتهب

: تفگ یبصع
! ینزیم فرح ردقچ وشفخ -

اب    ممکش یور شتسد تکرح ... درب میوتنام ریز زولب ریز ار شتسد
هدرم نم اما .. هدشن عورش یلصا راک تفگیم ، دش هارمه نم یاه ال قت

فارطا هب ار مدوخ ، مدرکیم نیرفن ، مدادیم شحف ، مدزیم غیج ، مدوب
و دزیم کتک ؛ تفر دنب رمک تمس هب و دیشک  ار شتسد . مدناشک یم



وراج یادص ، دما رد نتسکش یادص هک   . مدرک یم هیرگ اهنت نم
و دایرف یادص  .. دروا رد ار شسابل و تخادنا رود ار دنبرمک  .. لا جنج

، تسشن میاپ یور و دش مخ نم تمس هب وا دما یم نک رارف
زاب رد ، تفر مراولش تنس هب هک شتسد هنحص نیرت هدننکرجزنم

زا ار شیاه بل شرس تشپ درم هب انتعا یب ... دیپت یم مبلق ... دش
، مدید هک ار   شا هیاس ، دایرف هرابود  .. دیشک ما هنیس یور سابل یور
راگنا  . منک رود مدوخ زا ار درم متسلوخ مناوت مامت لب و مدیشک غیج

: تفگیم هک مدینش ار مود درم یادص ؛ دینشیمن
... هتفگ غورد هداز مدرح ی هرتخد ، نورذگب شوخ -

غیج طقف  .. دندوب وا هارمه مه رگید درم   ود ، دندوبن رشب اه نیا
اما . مدوب کیدزن یشوهیب زرم هب ، مدوب هدروخ کتک سب زا مدزیم
هک مراولش پیز یور ار شتسد . منک مک ار مش تال ، متساوخیمن

درم ، دز شتروص هب تشم اب هک هک مدید ار وا هارمه ناوج ، تسشن
دندوب رفن هس ... درک هلمح ناوج تمس هب مود درم هک دش نیمز شقن
هدینش سیلپ ری اژ یادص ناهگان هک   . تشادن ناکما  .. رفن ۵ اه نا و
نیمز یور نم یولج ناوج .. تشادرب ار شراولش اهنت لوا درم و دش

رتهب هک ناشعضو رگید رفنود ... دندرکیم رارف و دندیود یم ، دوب هداتفا
یمن هک مدوب هدیعلب سرت اب ار زیچ همه ردق نیا  .. دندرک ناشلا بند دوب

اه ملیف لثم دیاب . دندوب بیجع نم یارب اه هنحص ... هدش هچ متسناد
ادج نیمز زا ار شدوخ یتخس هب ناوج  .. دشن اما ، دشیم ریگرد درم

: تفگ و درک
. نتشگنرب ات .. میرب دیاب ... میلع نم -

ار شتسد یلع ... دشیمن اما مدرک یعس دنتشادن نتفر هار ماوت میاهاپ
رد هک یدرم . دشیمن اما دنک مکمک درک یعس . مدوب کوش ... درک زارد
هرهچ یلو . داتسیا یا هظحل یارب نامتفج بلق دشادیپ رد بوچراهچ

هدااتسیا میور هبور هک دوب داهرف ... داد نامبلق هب شمارآ درم یانشا
: تفگ و درک شهاگن یلع ... دوب هدروخ کرت شبل ی هشوگ .. دوب

؟ سیلپ اقآ -
درک هاگن نم ی هدش ریقحت ی هرهچ هب تقد اب و تخادنا باال هناش

: تفگ و



ندرک کف انیا ندوب هدموا یلغب هنوخ ارب منک کف . منودیمن -
. تساجنیا

: تفگ و درک هراشا نم هب یلع
... هسیاو شاپ ور هنوتیمن ، هدروخ کتک بروجدب ... هدب شلا ح -

.. شهب تساوخیم
ملا ح متلا ح نیا زا . دمآ رتولج و ... تشاذگ شبل یور ار شتشگنا داهرف

. دش یم دب
: تفگ فرح یب

.. سن ال وبما نزب گنز -
: مدیشک غیج

.. هن ... هن -
ĤĤĤĤĤĤĤ
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یمک اب داهرف . دندش ما هریخ بجعتم نم غیج یادص زا ود ره
: تفگ تنوشخ

، هدش نوغاد تندب لک ؟ هن ارچ -
. دش هدیشک مفتک و هناش تمسق رد هدش هراپ زیموش هب شهاگن

نامه هک ، دنک ضارتعا ات درک زاب بل و . دش زمرق یمک شتروص
شا هناش یور ار شتسد . دوب هدرک یفرعم یلع ار شدوخ هک یناوج

یادص ، دوب یلا خ مرکف . دنورب نوریب هک تساوخ هراشا اب و تشاذگ
نم و درک یم درد تدش هب متسد . دیچیپیم مرس رد مدوخ یاه هلا ن

یور مدننام لنش ی وتنام . منک هاگن ار مندب ، متشادن تراسج یتح
تشاد یدب عاضوا و عضو مه مزیموش و دوب هداتفا یا هشوگ نیمز

هدش طولخم میاه هلا ن و درم یاه فرح یادص اب اه نیا ی همه .
. مدروا  باال مهار ما هدعم مدرک سح و دروخ دنب رمک هب ممشچ . دوب

درد ممکش . منک رارف شدب یوب زا متسناوتیمن و . مدوب هدروا باال
... مرتخد هراچیب . دوب هدرک رپ ار متروص کشا .. مندب مامت . تشاد یدب



مدوخ . دوب هتشون نم یارب ار تمسق نآ هنامس راگنا .. مرتخد هراچیب
تاقافتا نیا ی همه درد هب . متفر رد تمس هب و مدیشک نیمز یور ار

و لا ح نیا تاقافتا ی همه درد هب  . دوب هدش هفاضا ییاهنت و یسک یب
لکش هب ار مدوخ . دوب هدش هفاضا شتسود و داهرف یور هب ور مزور

ار زاب همین رد . مدیسر رد هب ات مدیشک قاتا فک یزیگنارب فسات
هب ور داهرف ، تسا یلع ، مدیمهف ور هب ور سابل یبا گنر زا . متفرگ
تسد . متشادن یهجوت تایئزج هب هشیمه الف خرب . دوب هداتسیا شیور

ار یلع یادص . درک منامیشپ مفتک درد هک منک لغب متساوخ ار مکاندرد
: مدینش

.. نکن شرتدب وت ! هدب یلیخ شلا ح مگیم طقف نم -
: تفگ و دیشک ییادص رپ سفن داهرف

! هیک راک منودب ماوخیم طقف -
: تفگ و دیشک شتروص هب یتسد یلع

.. ام  یور یولج نتساوخیم ور هراچیب رتخد ندوب نوویح ، نتسین مدا -
ار هیاس ملد  .. تساوخیم ار مردام ملد ، دنام مامت همین شفرح

همه اب . تساوخیم ار هیاس ملد درم ود نیا یاج هظحل نا . تساوخیم
... ما ییاهنت یارب . دوب شندوبن یارب مضغب ... شیاه یق ال خادب ی

هتفگ شلبق زور دنچ لثم زور نآ ، متشاد منهذ رد هدنز ار شریوصت
: تفگ و تب ال صاب دنمتردق ، درکیم مهاگن . مورب شقاتا هب ، دوب

.. هتقامح یلو یشقشاع هک منودیم نم ! هن یشقشاع -
هجوت یب و مدز رانک ار شقاتا ی هدرپ ، روش زا رپ و ووب ملا س ۱۷

: متفگ و مدرک اشامت ار نارهم یکدزد وا هب
! هتفگ یک هن -

هت ندش فیعض درم هی قشاع . ممهفیم نم ! هگب یسک سین مز ال -
.. تدنیا زا یاوخیم ونیا وت ! هیتخبدب

یم رکف اما دوبن منت یور یمخز ، دوب فافش متسوپ ، مداتسیا تسار
ی همه هب یلو وا  .. هتسشن ممشچ یولج ایند مدآ نیرت سنجدب ، مدرک

: متفگ تینابصع اب . دزیم دنخبل میاه رکف
یلیخ هک نیا ؟ هیک قفوم درم امش زظن زا . تسین فیعض نارهم -

نم ، تسه هک هشاب هدنوخ سرد . تسه نارهم بوخ هشاب رادلوپ



نز ... نیدیمن مدای یموناخ ارچ افرح نیا یاج امش یلو متسین شقشاع
. هنک یوق وشدرم هنوتیم نز هی هگیم ومع

: تفگ و دش دنلب مشخ اب
هی دیاب امتح ! هنک یوق وشدوخ هنوت یم یک نز هی ؟ یچ وشدوخ -

؟ یشب یوق وت هک هشاب درم
: متفگ و مدرک زاب ار منابز . مدیمهفیمن

هن یهاوخدوخ امش . ماوخیمن هندوب امش لکش هب ندش یوق هگا -
نیمه ساو ینک تیذا ور ومع نز روطچ ینیا رکف وت شمه ... یوق

. هنییاپ مرس امش یاراک رطاخب شمه نم .. هدب نارهم یگیم
دهاوخ مرمع یلیس نیرتدب ندرکیم کف هک یلیس . مدروخ یدب یلیس

: تفگ و تخود نم هب ار شیاه مشچ . دوب
تدز یک ره ! هشابن نییاپ ترس هیقب هانگ رطاخب ، شاب یوق ! قمحا -

. نک شاوسر نزب شراج
یاج   . هیقب هانگ رطاخب ، دوب نییاپ مرس . تساوخیم ار یلیس نامه ملد

، ار شکانسرت یاه تبحم یتح و . مدرک سح ار شیلا خ
: متفگ ینازرل یادص اب و مدیشک درد اب متروص یور ار متسد

نینک مکمک هشیم -
و وتنام و تفر قاتا تمس هب داهرف . دندمآ متمس هب یلع و داهرف
یور ار لا ش . تخادنا مشود یور یتخس هب ار میوتنام ، دروا ار ملا ش
ار ما هناش ریز داهرف هک م وش زیخ مین مدرک یعسو متشاذگ مرس
زا . مدوب هداتسیا درم کی کیدزن هک نیا زا . متشاد یدب سح ، تفرگ

هک دیمهف شدوخ دیاش . مهد یم عوهت و قرع و نوخ یوب هک نیا
. میدز نوریب هک سوحنم ی هناخ نآ زا . درک دایز ار شا هلصاف
هتسشن نیشام رد داهرف ی هدننار . درک زاب ار رد و تفر رتولج یلع
و دش زاب نیشام بقع رد . دوب رد یور هب ور تسرد نیشام . دوب

یم هک ییاج ات هک ، درک یم یعس تقد اب . منیشنب هک درک کمک داهرف
. تسشن مرانک هلصافاب مه شدوخ . موش راوس سامت نیرتمک اب دناوت

یارجام زا یدوبک کی یاج مه شدوخ ، درک مهاگن بجعت اب هدننار
باال دیاب ، مدرک سح ، داتفا هار هک نیشام . دوب شمشچ ی هشوگ زورما

هناشن هب ار میاه تسد ، دب لا ح نامه اب . متشادن یطلست چیه . مروایب



هک یرد زا متسناوت اهنت نم و داتسیا نیشام مدرب . باال راد هگن ی
هداتسیا مرانک داهرف . میایب نییاپ مدق کی ، دوب هدرک زاب میارب داهرف
رادلوپ یروجچ یدرک رکف ارادلوپ نیا : مدینش ار درم یادص . دوب

ار میاه بل درد زا تسشن هک ما هناش یور داهرف تسد ... نشیم
. تشادرب ار شتسد . مداتفا ناتسرامیب رد زورما امسا لا ح دای . مدیزگ
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رپ ار متروص ادص یب اه کشا . دنک مکمک درک یعس راب نیا رت مارآ
یدب یاه درد نآ زا هدعم یتحاران . متسشن نیشام رد هرابود . دندرک یم
هار ی هیقب ات متسب ار میاه مشچ . تشاد میارب اهارجام نیا هک ، دوب

ینابصع دیاب متسناد یمن یتح نم . منیبن ار ناش هنازوسلد یاه هاگن
روا باذع و تخس مسارم   نآ هرابود ، میدیسر یتقو !  نیگمغ ای مشاب
رد . دوب هدروا ناشدوخ ی هناخ هب ارم مندش  هدایپ یارب ندرک کمک
هناخ تسا نکمم هک نیا دروم رد یلع اب هک ، مدوب هدینش ریسم یط
. متفر یم مدق هب مدق تابر کی لثم . دندزیم فرح ، دشابن نما ام
درب شتخت تمس هب تسار کی ، درب شدوخ قاتا تمس هب ارم داهرف

: تفگ و
... دایب هکشزپ هک ماتسود زا یکی   منزیم گنز -

میاه مشچ هب . مداد  ناکت تسار و پچ هب هن ی هناشن هب ار مرس
: متفگ یدولا ضغب و هتفرگ یادص اب . دوب نییاپ شرس ، درک یمن هاگن

. مومح مرب هشیم -
هدرک سمل درم نا هک ییاه سابل نیا زا ، دما یم مدب مدوخ یوب زا

: تفگ مارآ . دوب
. مرایم سابل تارب االن ! همومح کیچوک رد نوا ، هشاب -

. مدناسر راوید هب ار متسد مدوخ هک دنک مکمک تساوخ ، مدش زیخ مین
رانک داهرف   . مدناسر مامح هب ار مدوخ درد و نکمم لکش نیرتدب اب
یلو ، دوبن مدوخ تسد ، مدوب بذعم شدوجو زا . دما یم هار متسد

.  مشاب یدرم رانک تساوخیمن ملد
، مدب تهب مرایب وراسابل شلبق راذب طقف . ینک لفق وت زا ورد ینوتیم -

. یشن تیذا هک
یزیچ . متخود ددزدب نم زا درک یم یعس هک ییاه مشچ هب ار مهاگن



هک ییوهایه مامت نایم شفرح . دزیم قرب شیاه مشچ رد کشا هیبش
منوخ هب یبیجع نانیمطا و شمارآ سح یا هرطق  ، دیخرچیم مرس رد

. متفراو رد رانک اج نامه . دناکچ
، دش هتسب شتسد تکرح اب ناهگان رد ، تفر نوریب قاتا زا و دیخرچ

رورم و ندرک رکف ناج . مدنام اهنت هتسب قاتا کی اب هرابود نم و
ارچ درم نآ هک نیا ، دندوب یسک هچ اه نآ هک نیا . متشادن ار تاقافتا

تمس زا ارهاظ اه نآ هک نیا ، هدرک راکیچ شاهاب مارهب یدیدن تفگ
. دوشیم هدیشک ممکش یور یتخمز درس تسد ، مدرک سح . دندوبن ومع

سبح مسفن . تفر یم رت باال ممکش یور تسد . دش ضبقنم ممکش
نیا . مدز قه و متشاذگ مناهد یور ار متسد هدارا یب . دوب هدش

اب داهرف . مدرک دازا ار مسفن ، دش زاب هک رد . دش یمن مامت ارچ سوباک
ار فارطا ، دید هک ار متلا ح . دش دراو شتسد رد هنانز سابل یا هتسد

. داد نم هب ار شهاگن نارگن ، تسین یسک دش نئمطم یتقو . درک هاگن
ات مدرک زارد یتخس هب و متشادرب مناهد یور زا ار متسد . دما رت ولج

، تفر مامح تمس هب نم هب انتعا یب . مریگب شتسد زا ار اه سابل
: تفگ و تشاذگ کچوک دمک یور ار اه سابل

. دوب هدربن ور انیا   هگید دیشخبب . دنا هنهک مکی نیمه ارب ! همردام یاسابل
رس یوپماش و ندب وپماش . متشاذگ هروخیم تدردب مدرک کف یچ ره
وشک وت مزیمت ی هلوح . یرادرب تحار هک شود رانک مراذیم . تسه مه

. تسد رس مراذیم هک تسه
: تفگ ، دورب هک نیا زا لبق .  دمآ نوریب  

! ینوتیم ینئمطم -
: متفگ اوجن اب روطنامه دعب و مدرک همزمز بل ریز ار " هرا "

. یدنبن وقاتا رد هشیم -
: تفگ و داتسرف نوریب تدش اب ار شسفن

.. شابن نارگن . مینزیم فرح میراد رد یولج یلع و نم ، مدنب یمن -
مامح هب ار مدوخ یتخس هب . داد یم مرازا نیا و مدوب هدش وسرت

. مداتفا مامح رد نتسب دروم رد داهرف فرح دای . متسب ار رد و مدناشک
ینعم ، دوب هدز مساسحا هب هک یا هقعاص اما متشاد دامتعا وا هب

اه یساوسو لثم راب دنچ و مدرک لفق ار رد . دیمهف یمن ار دامتعا



مراک زا . دشیمن عنام میاه تشگنا درد یتح . مدرک کچ ار هریگتسد
ردقنا لبق تعاس دنچ ات هک یداهرف اب هک نیا زا . مدیشکیم تلا جخ
شود هب ناشک ناشک ار مدوخ . متشاد یدب سح االن ، مدوب تحار

و مدرک زاب ار شود . متخادناین مامح هب مه یهاگن مین یتح ، مدناسر
. سابل اب . متسشن اج نامه

مردپ . ار مردام دعب و مدز یم ادص ار ادخ . متشاد درد مدرک یم هیرگ
یم هار یتقو ، دوب ممشچ یولج درم نا ی هرهچ . دوب هدرک هچ نم اب
روط نیا نم . دیشک یم شتآ ار مبلق هک دز یم ییاه فرح و تفر

: دوب ممشچ یولج مردام ی هرهچ . دنام یمن روط نیا ملا ح . مدنام یمن
یتسین رصقم هگا ریگب باال وترس . نکن هیرگ ! یروخیم یلیس یتقو -

. شتروص یوت بوکب رت مکحم
. نک یوق وتدوخ یشاب درم هی لا بند هک نیا لبق -

زا ار مدوخ . مدرک هراپ ار هدش هراپ همین یتنعل زیموش ابیرقت هیرگ اب
و متشادرب ار دوب هتفگ داهرف هک یندب وپماش .  مدرک یم اهر درد نیا

مامح رد هک دشیم یناج مک دایرف درد ره ، مدیشک میاه مخز یور
یم غیج . متسناوتیمن یلو دونشیم داهرف ، مدوب نئمطم . دیچیپیم

نم زا هک یدوخ . متساوخیم ار مدوخ نم . متساوخیم ار مردام . مدیشک
. دوب هدش هدیدزد
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132_ تراپ #
. درکیم  درد تدش هب منت مامت مدنام . مامح رد تعاس کی زا رتشیب
سابل هب ار مدوخ درد اب . تخوسیم شالق یاه هبرض رطاخب ما هناش
رتشیب متسد ، منت یاهدرد ی همه زا . مدناسر دوب هدروا داهرف هک ییاه
ی هداس دنلب نماد کی . مدرک منت یتخس هب ار اه سابل . درکیم درد

... دنلب  نیتسا گنر زبس زولب کی و یکشم
هدرک فعض . دوب قاتا راوید هب نانچمه ، متسد . مدز نوریب مامح زا

هلجع اب هک دوب یا هناحبص . مدوب هدروخ یزیچ هک یراب نیرخآ ، مدوب



متسشن تخت یور . متفر تخت تمس هب مارآ . مدوب هدرک اهر راک همین
. مداتسرف مشوگ تشپ ار ما هدشن کشخ سیخ یاهوم و

؟ ینیبیمن ونم -
مبلق . مدیشک بقع ار مدوخ هدیسرت و هدروخ اج ینز یادص ندینش اب

نانچمه نم یلو . دوب نز کی ، دما باال مهاگن . دزیم دنت تدش هب
مشچ فسات ، دوب هدروخ اج راگنا مه وا . مدرک یم شهاگن روابان

اب . مشاب هتشادن یبوخ سح دش ثعاب . درک هک یچن چن و شیاه
: تفگ دنخبل

یگدیسر تتیعضو عب مدموا . مکشزپ ، میلع ی هلا خ نم ، دوبن تساوح -
؟ یدیسرت . منک

تشاد راگنا . متشاد یدب سح شا هنازوسلد هاگن زا ، مدوب یبصع
رد هب . درک  یم مهاگن باال زا راگنا . تسا هراچیب ردقچ یلفط : تفگیم

و امن خن دنخبل نامه اب نز . دشیمن هدید یسک یلو دوب زاب ، مدرک هاگن
: تفگ شزیمآ قلمت نحل

. منک تنیاعم یدیم هزاجا -
باال هب تخت ی هبل زا ار مدوخ و مداد ناکت هن ی هناشن هب ار مرس

: تفگ و دناخرچ رد تمس هب ار شرس و دش عمج شدنخبل . مداد رس
.. یشاب رت تحار هک مدنبیم ورد -

: متفگ دایرف اب
! هن -

: تفگ و درک مهاگن نارگن . دوب هدیسرت هک دوب وا راب نیا
 .. یرآ رد وتسابل دیاب نیمه ساو وتامخز منک هنیاعم دیاب -

تشپ ار منت مامت . مدوب هدرک عمج ار مدوخ تخت ی هشوگ رگید حاال
اب و متشاذگ میوناز یور ار متسد . مدوب هدرک ناهنپ میاه وناز

: متفگ یدنت
... نوریب نیرب -

: تفگ هنادیماان
. منک هاگن  وتتسد راذب لقا  ال ! هنکیم تنوفع تامخز ! هک هشیمن -

ور ار متسد مارآ و ، مدرک هاگن شیاه مشچ هب ، دوب دیدش متسد درد
: تفگ و تخادنا متسد هب یهاگن . متفرگ شیور هب



.. ندرک مرو روجدب تاتشگنا ، یریگب سکع دیاب -
: تفگ و درک اهر ار مدرس تسد

یزیرنوخ منیبب  . منزب مرس تهب دیاب باوخب ! هنییاپ تراشف ، یدرک خی -
؟ یراد

رد ار یتخت ور مشخ زا . ممهفب ار شفرح یانعم ات دیشک لوط یمک
دید هک ار میجیگ . مهد تروق ار مضغب ات مدرک تشم مملا س تسد

: تفگ
؟ رفن هی ای ندوب رفن دنچ ، متکشزپ نم یلو هتخس منودیم -

زاب تشم الی زا یتختور . مدیشک تلا جخ راگنا . تشگرب رد هب مهاگن
یلو وا . منزن قه ات متشاذگ مناهد یور ار متسد و دروخ رس ما هدش

تیلوئسم ی هفایق زا ، تفرگ شتسد رد ار متسد هرابود هنارصم
یم رکف هک وا زا . مدوب رازیب تفرگ یم فسات گنر هاگ هک یا هناریذپ

تاساسحا ی همه هک ، هتفر ورف کشزپ شقن رد بوخ ردقنآ ؛ درک
زا ار متسد . دراذگب اپ ریز شیمسر و یدج یاه لا وس اب ار یناسنا
رظتنم . مریگب زاگ ار ما هراشا تشگنا ات متشاذگ رت نییاپ مناهد یور

: تفگ دینشن نم زا یباوج نوچ و درک مهاگن
اما . منود یم هدب تطیارش ، منود یم هدب تلا ح نیبب ؟ یراد شزوس -
ات رازه هنکمم یلو متفگن یلع و شزورف یاقا هب نم ، هراد هار شمه

... یریگب یرامیب
: متفگ سح یب مدز یم شکتک متشاد ناج رگا

. دیسرن اهاجنوا هب -
درک مهاگن . مدز دایرف ناهگان هک . مدشرفنتم وا زا رتدب نم و دز دنخبل

: تفگ و
. متخادنا اج وتچم -

منک یراوگوس مساسحا میارب دوبن رارق نم . دیکچیم متروص یور کشا
رتکد ، دوب هدیسر مه اهاج نا هب . دوب هدیسرن اهاج نا هب نوچ

هب مشوگ رد و دشیمن میمرت هک ییاه فرح یلو . تسه میمرت تفگیم
. تشادن یتیمها ندشیم هدینش حوضو

و . دنک سمل ای دنیبب ار مندب یاه مخز ، متشاذگن ، درک رارصا ردقچ ره
. تفر نوریب مقاتا زا هنادیماان وا



. تشگرب هتشادرب مرس زا تسد هک ، مدرک رکف یتقو دعب تعاس مین
مه نم . دزن یفرح راب نیا دنب ؛ چم کی و دوب شتسد رد مرس کی
ار متسد . مشاب هتشادن شراک هب یراک مداد حیجرت . مدرکن یتمواقم

مه هب درد زا ار میاه نادند . تسب متسد هب ار دنب چم و تفرگ
درد نیا متساوخیمن اما . درک یم درد ممکش هب درم دگل یاج . مدرشفیم

مشومارف بشما ات دنامب درد نیا کی متساوخیم راگنا . دوش بوخ
شتایوتحم متسناد یمن یتح هک گنرس ود و درک لصو ار مرس دوشن 

اما ، مدوب هریخ راوید زا ییاج هب . مدوب هدرک توکس . درک یلا خ تسیچ
بلق شپت . دندش یمن شوماخ هک دوب ییاهادص زا رپ منهذ . مدوبن

رود هک مدینش ار تکراپ یور نز یاه شفک یادص یتقو و . متشاد
: متفگ اهنت و مدیرپ اج زا هدیسرت مه زاب ، دوشیم

.. افطل دیدنبن ورد -
... تشاذگ زاب روط نامه ار رد . داد شوگ مفرح هب یلو درکن مهاگن

شیاشامت هب لیم یتح هک گرزب قاتا کی رد مدوب هدش اهنت هرابود
منامب هبیرغ یاجنآ تسا رارق هک نیا تمس هب منهذ یتح . متشادن

سمل سح رابکی راب دنچ ره . دزیم هسرپ هناخ نا نایم منهذ . تفریمن
کشا و مدرک لا یخ ردقچ . دنازرل یم ار میاه هناش منت یور درم

دوب هدز شخب مارآ رتکد . دنتفای نایرج متسوپ ریز اهوراد هک متخیر
. دندش نیگنس میاه کلپ مک مک هک

133_ تراپ #
درم موهوم ریواصت اب قیمع باوخ همین نامه اما . دوبن یقیمع باوخ
تسوپ یا هظحل مدرک سح . دوب رپ خلت یاه فرح و شوپ هایس یاه

. مدرک زاب ار میاه مشچ و . مدیشک تدش اب ار متسد . دش سمل متسد
مدرک . شهاگن یدامتعا یب اب و هدیسرت ، دوب هداتسیا مرس باالی یدرم

: متفگ داد اب . دوب هدیسرت راگنا مه وا . دوب داهرف
؟ یدرک یم یطلغ هچ اج نیا -

: تفگ و درک بجعت مدنت نحل زا
. مروایب نوریب وتمرس مدموا ؟، ینکیم یروجنیا ارچ -

: متفگ و . مدز لز شیاه مشچ هب هناروابان
.. غارچ -



تفر غارچ تمس هب . دندوب هدما مغارس هرابود اهدرد . دوب هتفرگ مسفن
هدیشک مرس و متسد الی نوخ هب مهاگن و . درک نشور ار غارچ و

طقف نم . منک رواب متسناوتیمن نم یلو درک مهاگن فسات اب . تفر هدش
نم یتقو دیاب ارچ وا . مدرک یم رواب ار مرس رد هدیچیپ یاهادص

هدز شخب مارآ نم هب کشزپ ال صا ارچ . دوب مرس باالی ، مدوب باوخ
تقد اب . مدوبن لبق یایور نم راگنا . دیخرچ یم مرس رد اه ارچ ؟ دوب

: تفگ و درک مهاگن
. دش مخز تتسد هنووید یدیشک وتتسد -

مندب یاجک رخآ مدرک . عمج ار دنیشنب مبل یور تساوخیم هک یدنخزوپ
دنمشزرا یش کی لثم ار متسد . دشاب مهم متسد مخز هک ، دوب ملا س

حبص یوداک دای ، مداتفا میاهوم سمل دای . مدرب وتپ ریز و متفرگ لغب
کش اب ؟ تساوخیم هچ نم زا وا . دنتفرگ تدش یفنم یاه سح
نامه لثم ، دوب درم کی مه وا ! ترفن یهاگ و مدرک یم شهاگن

: تفگ مهاگن زا هف کال . شوپ هایس یاهدرم
. یدرک یم هیرگ درد زا یتشاد باوخ یوت زاب ینزب نکسم دیاب -

رپ ار متروص هناد هناد کشا ، مدرک شهاگن هدیسرت روطنامه فرح یب
هک دیمهف راگنا . تشاد دوجو مبلق یاه درد یارب مه ینکسم شاک . درک

. متشاذگ مه یور ار میاه مشچ . تفر نوریب نز نامه لثم فرح یب
متسناد یم ار شا همه ، دوب طلغ داهرف دروم رد میاهرکف دوب طلغ
هدیسرت . دوب هدیکشخ مبلق ی هشوگ رد یزیچ راگنا . متسناوت یمن اما

و متفر یم دیاب . مدرواین تقاط اما . مدیشک باال مینیب یور ات ار وتپ
اه نکسم فطل هب اما متشاد درد ، مدما نییاپ وتپ زا . متفگ یم یزیچ

هرابود دعب و متشادرب راوید کمک نودب ار مدق دنچ . دوب هدش رت مک
زا هک دوب یراب نیمود نیا . مدش فقوتم رد رانک . مدرب هانپ راوید هب
، دوب اج نا یلع زونه . مدرک یم شوگ ناشیاه فرح هب رد تشپ

هک دوب یلع مه زاب . درک مرت مارآ ناشیاه فرح یلو . مدیسرت رتشیب
. دزیم فرح

. یرب متفگ دش نم ریصقت ؟ دیسرت ارچ -
: دریگب ار شفرح ی همادا یلع دش ثعاب داهرف توکس

! هدب شلا ح بوخ . هدروخرب تهب وت ارچ حاال -



: دوب ادیپ شیادص نایم زا مشخ ، داد ار شباوج راب نیا
شور هب ور مدا هی راگنا . تفاثک هی لکش ؟ درک ماگن یروجچ ینودیم -

.. نم  راگنا ! هداتسنیاو
: دنک شمارآ تساوخیم راگنا ، دوب رت مارآ یلع یادص

هب نک کف وت ! هدیرابن تبیصم شارب بشما مک . داهرف هراد قح وخ -
؟ یراد یراظتنا هچ یدرم هک وت هدرک هاگن ترفن اب نز هک نم ی هلا خ

هچ دموا . مدب هدرم یچره زا مدید ونوویح نوا یتقو نم یلیکوادخ
.. نوا هب هسرب

مدق دنتشاد راگنا . دش هتسکش داهرف یادص رپ سفن یادص اب توکس
: تفگ مهزاب یلع . دندزیم

؟ هنیمسای رهاوخ نیا ینعقاو حاال -
: تفگ هرابود هک درک دییات ار شفرح روطچ داهرف متسنادیمن

نیا زا نیا دش یروجنوا باهش رس رخا هک نیمسای زا نوا ! هراچیب -
. سین شهیبش ال صا . هرهاوخ

: تفگ یمارا یادصاب و درک یثکم
مزاب یلو هدش دوبک هایس و هدروخ کتک همه نیا ! هرتلگشوخ یلیخ -

. هلگشوخ
مدزیم دنخبل تفگیم ار هلمج نیا یسک ارجام نیا زا لبق رگا ، مدیسرت

. مشاب تشز تساوخیم ملد اهنت حاال اما
! هلگشوخ یمهفب یدرک تقو روطچ ؟ یچ هک -

: تفگ درسنوخ نحل نامه اب یلع . دوب داهرف ضرتعم یددص نیا
. مدیمهف لوا هاگن نومه تساوخیمن ندش تقو -

و ، دش عطق ندز مدق یادص دعب و درک شراثن ییوش هفخ داهرف
: تفگ داهرف

. دوشیم قشاع هاگن کی رد هصق نامرهق هگید هبوخ -
درک ضوع ار ثحب راب نیا یلع . دوب بیجع ضارتعا کی شتاملک رد

: تفگ و
مشور . هدیسرت ردقنوا ! ندوب یک هگب نومهب منکن کف حاال! بوخ -

.. ننزیمن فرح ارتخد اتقو روج نیا ؟ هدوب یک هگب هشیمن
یم تلا جخ دیاب ارچ نم تفرگ  درد مبلق ، درک متیذا شا هلمج نیا



مدیشکیم . ... تلا جخ اما . دوب هدیسر مبل هب مناج ، دوب دب ملا ح . مدیشک
یمارآ هب و مداد تروق ار یتنعل ضغب و متشاذگ مناهد  یور ار متسد
مندید اب . دندوب هتسشن لبم یور ود ره . متفر ناشتمس هب و مدش دنلب

: متفگ درد اب هلصاف نامه زا طقف متفرن رتولج . دندروخ اج
. مشکب تلا جخ هک مدرکن یراک نم . مشکیمن  تلا جخ -

ظفاحادخ اب یلع . دوبن مدوخ تسد . دوبن یداع ملا ح . دش زاب مضغب
هک مدوب شنونمم درک . یم مهاگن هیواز نامه زا داهرف . تفر یمارآ

: متفگ هلا ن اب . دیآ یمن ولج مندرک مارآ یارب
. نماباب لا بند انوا -

: تفگ بجعتم و دش زیخ مین شیاج رد
! یتسین بوخ -

. دوب هدیسر شنهذ هب هرابود یزیچ راگنا تسشن هرابود دعب و
غورد سین مارهب نتفگ ندید ورام یتقو انوا ؟ هن همارهب تاباب مسا -

... هتفگ   
: تفگ دیدرت اب و تخود نم هب هرابود ار شبجعتم یاه مشچ

؟ هدرم هک تسین لا س یلیخ هگم تاباب -
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: متفگ و مداد ناکت تسار و پچ هب هیرگ اب ار مرس
. مدیمهف هزات ممدوخ . هدوب یزاس هنحص شمه ! هدرمن -

اتود ود تشاد راگنا . دوب هدش لا وس تم عال کی هیبش شا هرهچ
: تفگ مکحم راب نیا . درکیم اتراهچ

. ننوسرتب ور وت هک نتفگ یکلا دیاش بوخ نتفگ تهب انوا هگا -
: متفگ ضغب اب

دوب هدموا بش هی ! هنوخ نوا وت رابود شمدید مدوخ ! هن ! هن -
ارب راگنا ! هنوخ نوا وت رابود هک مشدعب بش فصن ... نومنامتراپآوت

. منودیمن دایز ادخب . هدیشک ور هشقن نیا نیگنس تیموکحم هی زا رارف
: دیسرپ هدز تریح  

؟ هراد ربخ هگید یک وت زج -
: متفگ یبصع

. هتسنودیم ممنامام . هدیشک ور هشقن نیا نوا ال صا نمهب ومع -



: متفگ و مداد تروق یتخس هب ار مناهد با
فگ ! سای فداصت ی هیضق رس داد مایپ مهب ! هتسنود یم مشورفلگ -

. سدنز ماباب متفگن نوچ همهیبنت نیا هک
: تفگ و دش تشم شیاه تسد

؟ یتفگن ارچ عقوم نوا ؟ یگیم االن ارچ -
: مدز دایرف

عناق ومدوخ نوچ . مرادن ویکشیه نوچ . دوب تخس مارب شکرد نوچ -
مریگب وم اال وس باوج ات هنوخ نوا متفر فده یب رابود . دوب هدرکن

... هک مبشما ... مدشن عناق
: متفگ و مدش دنلب تمحز اب و مدیشک متروص یور تسد

شنفلت ، هدش روگ و مگ مماباب . ینک ادیپ ور ایضوع نوا ات مگیم االن -
طقف راگنا ، ندوب هگید یکی یامدا انوا . سین سرتسد رد ای هشوماخ ای
ماباب یراک هی نتفگیم  . ندشن یضار لوپ اب نوچ . ندوبن شروخ هریج

. سین ششخب لباق هک هدرک نوشسییر اب
ممکش درد . مدیزرلیم و مدزیم سفن سفن . دش نارگن هرابود شهاگن

: متفگ لا ح نیا اب . دوب هدش رتشیب
منوتیمن منوتیمن  یلو .. یرادن یروظنم منودیم نم . داهرف این مکیدزن -

.. حاال ات نم . شافرح ! همرس وت شادص ... ادخب
. دوبن شتقو بش نا یلو . مدشیم یوق دیاب ، یتنعل ضغب

! ایور -
: تفگ هدنخ اب . مدرک شهاگن

. ینکیم هیرگ یتقو یشیم تشز یلیخ -
: متفگ اهنت یرگید سح چیه هن ضارتعا هن تفرگ ما هدنخ هن

  . ریخب بش -
ار   وتپ   هرابود و متفر مقاتا هب . دش یمن ضوع نم یاوه و لا ح

. مدیچیپ مدوخ رود مکحم
***

هتشگرب رصع راتسرپ . مدوب داهرف تخت رد ار زورید مامت . دوب هبنش
راتسرپ .  مدوب هریخ یا هطقن هب اهنت . مدزن یفرح امسا دروم رد . دوب

لخاد داهرف . دوب هدز مرس شغ تلا ح و دیدش فعض رطاخ هب رابود



نیمسای هب . دش هدید رد مد راب کی طقف زورید مامت . دشیمن قاتا
ینعی نیا و . دننامیم اجنا هام کی دوب هداتسرف ماغیپ ، متفگن یزیچ
باهش صاصق مکح رگید هام کی اقیقد نوچ . درک یم رارف تشاد

مومسم یاهرکف . مدیزرلیم ییادص ره اب . مدوب هدرک توکس . دشیم ارجا
 .. شا هلمح درم نا ی هرهچ ریوصت و . دندوب هدرک هتفشا ار منهذ مامت

یولج زا . مدرکن تالش مه متروص نتسش ارب یتح ... میاه درد یاج و
. مدوب هدرک ناهنپ وتپ ریز ار مدوخ . دوب هبنش حاال و . مدشیمن در هنیا

هداتسیا رد رانک داهرف . مدیشک نییاپ یمک ار وتپ . دش هدز قاتا رد هک
: تفگ اج نامه زا   مارا . مدروا باال ار مرس . دوب

یلو   یرادن وشیحور طیارش منودیم ! هباهش اب تاق مال تقو زورما -
درس روطنامه و مدیشک رت باال ار مرس . منک یروا دای تهب متساوخ

: متفگ
. مشیم هداما -

: تفگ و درک مهاگن بجعتم
. هدب یلیخ تلا ح -

دوب هدروا میارب داهرف زورید هک یلنش و مدز رانک ار وتپ ، مدزن یفرح
ات بترم متخت هشوگ هک مه زبس لا ش کی . متخادنا منهاریپ یور ار

: متفگ و متخادنا مرس یور ار دوب هدش
. میرب -

یم درد   روج دب دنب رمک تابرض رطاخ هب میاه هناش ، درک مهاگن ددرم
. مرادرب مدق هتسهآ هتسهآ ، مدرک یعس لا ح نیا اب درک .

مرس تشپ . مدش در شرانک زا یتقو لا ح نیا اب . تشاد دیدرت زونه
مه نابایخ . دوب درم زا رپ نادنز ال صا ، دوب درم مه باهش . داتفا هار
هیبش ییاج تاق مال قاتا . دما منهذ ی هشوگ هرابود سرت .. تشاد درم

الت یخت . دش هدیشک مسابل یور هک یتسد ... درم نامه ، دوب قاتا نامه
هرامش هب مسفن . مداتسیا . تشگ  یمرب نم هب همه هک درم یسنج

: تفگ و دش فقوتم هلصاف اب داهرف . دوب هداتفا
؟ یبوخ -

: متفگ ضغب و مشخ اب
. میرب یلو متسین . بوخ ! هن -



یمهس هک نم . دوب ایند نیا زا نیمسای مهس باهش اما ، مدوبن بوخ
اب . تسیک باهش ، متسناد یم دیاب مشاب . هتشاد مه متساوخیمن . متشادن
زا لبق . متسشن  ولج یلو .. ولج ای منیشنب بقع هک متفر راجنلک مدوخ

. مدرک مرس ار راتسرپ رداچ ، نداتفا هار
: تفگ و تسشن نیشام رد داهرف

؟ یگیم یچ باهش هب -
؟ یچ دروم رد -

کی رد هک نیمه . مدوب ور هب ور ی هریخ اهنت . مدرک یمن شهاگن
ار هشیش . درک یم دب ار ملا ح ، مدوب هتسشن درم کی رانک هتسب یاضف

. مدیشک نییاپ هت ات
: تفگ و دیشک یهآ داهرف
. تزور و لا ح دروم رد -

. مدرک فداصت مگیم -
. مدش مدوخ یاه درد قرغ نم و . درک تکرح و تفگ بل ریز یا هبوخ

ĤĤĤĤĤĤĤ
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نم یارب یتحار راک ال صا ندمآ نوریب هناخ زا ، مدیمهف ادتبا نامه زا
هب ، مدرک یم سح درک . یم رتدب ار ملا ح اه مدآ ندید . تسا هدوبن
مدازآ تسد . دوب هدرک رپ ار مدوجو مامت ینیبدب . دندنخ یم میاه مخز
مامت . منیبب متساوخیمن . مدرشف و متشاذگ میاه مشچ یور مکحم ار
اهدرم نآ ریوصت و دندوب هدش رتشیب میاه درد دوب . هدرک خی مندب

الف خرب و . دیشک باال ار هشیش داهرف . دوب میاه مشچ لباقم رد تسرد
یب یقیسوم کی . دش هتسکش یقیسوم یادص اب نامنیب توکس هشیمه

لا بند نم نهذ ؛ دوب هنادنمشوه شگنها باختنا ! رولکلوف داش کالم
اب و غولش دایز گنهآ . دنکن منیبدب ، دشاب هداس هک یزیچ ، دوب یگداس

یم یعس . دنک شلا بند وهایه طسو تسناوتیم منهذ ، دوبن دنت متیر
رانک درم اب مک یا هلصاف اب هتسب کقاتا کی رد هک نیا هب مدرک



هرابود ، دوب رتشیب تارطاخ روز یلو . منکن رکف ما هتسشن اهنت میتسد
عنام تسناوت یمن یقیسوم و دندش یم رورم اه هنحص هرابود و

هناش رد فیفخ زرل کی . دوب هدش ضبقنم ممکش و تخس مسفن . دوش
. درک زمرت داهرف هک . درگرب ، منزب دایرف اج نامه متساوخیم ، دوب ما

: متفگ سرت اب مرادرب میاه مشچ یور زا ار متسد هک نیا نودب
؟ میدیسر -

. مدرگ یمرب االن . مشیم هدایپ نم هن -
ار ممشچ . مدرک روصت زیمآ رخسمت دنخزوپ کیاب ار شا هرهچ منهذ رد
اب . دوب هدرکن مه مخا ، تشادن دنخبل مدرک شهاگن کش اب و مدرک زاب

و . دوب شدنب رمک ، ندرک زاب لا ح رد شدوخ تلا ح نیرت یلومعم
. دوب میور هب ور یشورف هویم بآ کی ، مدرک هاگن ار نوریب هشیش زا
هداس فقوت و زمرت کی زا ، مدوب هتخیر مه هب . نابایخ مه تمس نآ و
لکش نیرت یلومعم هب اه مدآ ، مدرک هاگن بقع هب . مدوب هتخیر مه هب
هشقن تسناوت یمن یسک اعطق سپ دوب  یغولش یاج . دندشیم در نکمم
رد ندوب زاب زا ات ، مدرب رد تمس هب ار میاه تسد ، هتفشآ . دشکب یا

هک رس . دوب هدش عطق یقیسوم یادص . دوب زاب . منک ادیپ نانیمطا
و مخا ، دوب هدش ضوع شتلا ح دوب زاب شدنب رمک داهرف ، مدناخرچ
گنچ رد هب هک دوب نم تسد یور شهاگن در و تشاد یبیجع تیدج

: تفگ تیدج نامه اب . دوب هتخادنا
. ساج نیمه ممیشوگ ! هنیشام یور مچییوس ! هزاب رد -

نم یاهراتفر اب هک درک یم ار شدوخ یعس دنچ ره . دوب هدش روخلد
هدیسرت ، دش هدایپ هک نیشام زا . دوب تخس شیارب اما . دیایب رانک

نامه اب داهرف . متخادنا نوریب هب ار مهاگن و مداد نییاپ ار هشیش
هویم با رانک یناوج رسپ ، تفر یشورف هویمبا تمس هب تیدج

دعب و داهرف هب لوا . تشاد هرخسم دنخبل کی و دوب هداتسیا یشورف
باال ار هشیش مدیشک لخاد هب ار مرس هدیسرت . دز یم دنخبل نم هب

. مدرک مکحم نیشام هاگ هیکت هب ار مرس . مدرک لفق ار اه رد و مداد
هک . مدوب دب ی هثداح کی رظتنم راگنا ، متسب مکحم ار میاه مشچ

قرع . مرپب اج زا دش ثعاب هشیش هب داهرف یاه تشگنا ندروخ یادص
رد . مدرب همکد تمس هب ار متسد هدش لوه . دوب  هتسشن میناشیپ یور



ار ینتسب جیوه بآ . دش دراو هویم با ناویل ود اب داهرف و دش زاب
: متفگ و مداد ناکت رس . تفرگ میور یولج

. مروخیمن -
: تفگ و دادن ناکت میور هب ور زا ار شتسد

رود یروخن هگا . یدروخن ما هنوحبص ، یدرک خی ! یروخب یروبجم -
. مرادن میخوش هک ینودیم ! هنوخ مریم منزیم

ردقنا ارچ تفگ مرس رد ییادص ، متشادرب ار جیوه بآ نازرل تسد اب
رانک ار مومسم یاه رکف مدرک یعس . تشاد یدوصقم دنکن . تسا بوخ

ما هدعم هب ار یا هرذ یتخس هب و . مدرشف ناویل رد ار ین . منزب
یعس داهرف . دش یمن شوماخ شا یکنخ اب منورد شتآ . مداتسرف

متسناوت یمن نم و دنک راتفر نم اب لکش نیرت یناسنا هب تشاد
: متفگ یتخس هب . منک رارقرب یطابترا

! نونمم -
. دز یم مه ار شجیوه با قشاق اب شمارا رد و دوب هدرک توکس

: تفگ یخوش نحل اب هک منک رارکت ار نونمم متساوخ
! هروخیم رب مهب ینک یم رکشت ینتسب جیوه بآ هی رطاخب -

دوب منهذ رد هک یفرح و دزرلن هک منک لر تنک ار میادص مدرک یعس
: مروایب نابز هب ار

.. شتسار . تسین مدوخ تسد نم -
یتخس رطاخ هب ین ال وط یاه ثکم ، دندما یم هلصاف اب اه ژه او

و درک عطق ار مفرح . متشاد تسود رتشیب ار توکس . دوب ندز فرح
: تفگ یدرس هب

منایک داهرف نم هشاب تدای . نک راتفر یتحار روج ره . نکن کف شهب -
مه اب میروبجم ارجام نیا یاهاج هی وت و نم . شزورف ایور وت و
یزیچ . میشکب  ور و ریز مه ارب مه ییاهاج هی مینک یکی ونومهار

ام  نیب هدشن ضوع
یوق نانچمه وا و مدوب هدش فیعض نم . مدوبن تحار ، مدرک ضغب
ضغب نامه اب . دیوج یم ار منهذ تشاد یزیچ . مدیشک تلا جخ . دوب

: متفگ
... نم هک درک یم کف یشورف هویم بآ مد هرسپ نوا -



: تفگ و درک عطق ار مفرح مود راب یارب
. نکن هیقب رکف ریگرد وتدوخ یلیخ مشدعب . یتسین نوا رکف یوت وت -

لوپ اب هنک کف یکی هنکمم متتلا ح نیرتهب وت هک هشاب یروجنیا هگا
. میتسین  نوشرکف لوئسم ام . یدش  نیشام نیا راوس قاچاق و یدزد

. هشب میظنت تدنق روخب وشینتسب
هویم با . تفرگ یم رظن رد ار هجو نیرت یقطنم هشیمه . مدزن یفرح
تکرح و درک مامت ار شا هویم بآ رتدوز وا . مداد ورف یتخس هب ار

. دوب یگدننار هب شساوح مامت . درک
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یعس . مدرک یم سح داهرف دق مه ار مدوخ اهارجام نیا زا لبق ات
و . میدیسر هرخ بال . مهدب تکرح وا اب یواسم ار میاه هرهم مدرک یم

یاهراک هلحرم هب هلحرم روطچ متسناد یمن . دش رتشیب نم ضابقنا
تداع . مدوب هدیچیپ مدوخ رود ار هایس رداچ . میدرک یم یط ار دورو
مرس یور هرابود روز هب مدق دنچ ره نیمه یارب ، رداچ هب متشادن

هظحل ره ، هتسب یاضف رد درم همه نآ ندید زا متشاد . یم شهگن
هتشاذگ منهج هب اپ مدوخ یاهاپ اب راگنا . دشیم رتشیب معوهت تلا ح

یاپ و تسد . دیخرچ متروص یور هک اه ناب نادنز زا یکی هاگن . مدوب
: متفگ شلیکو و داهرف هب یتخس هب . تفر او ما هدز خی

. ییوشتسد مرب دیاب نم -
هتشاد هگن نم زا هلصاف اب ار شتسد ، درک متیاده و دمآ ولج داهرف

داهرف . مدروا باال ار ما هدعم مامت میدیسر زاب یاضف هب هک نیمه . دوب
: تفگ و دش مکیدزن

. یاین یاوخیم هدب تلا ح یلیخ -
ساسحا داهرف ی هلمج نیا زا . مدوب رفنتم ندوب فیعض سح نیا زا

: متفگ یدنلب اتبسن یادص اب متشاد یدب
. منوتیم ! هن -

راب نیا . مدرک یط ار هدما ریسم ناگنل گنل و . مدش دنلب یتخس هب
تاق مال نلا س دراو دش زاب هک رد . منکن  یهجوت اه هاگن هب مدرک یعس
یمن باال مسفن . مداتفا بش نا دای ، دش هتسب مرس تشپ هک رد . مدش

یور و مدناسر زیم هب ار مدوخ . درک یم درد تدش هب مبلق . دمآ



دراو یناوج درم اب هارمه رومام کی ، دعب هظحل دنچ . متسشن یلدنص
و نس مک شا هرهچ . دوب رترغ ال ، دوبن شسکع هیبش ، دوب باهش . دش

شیاه تسد هب نم و تسشن ملباقم یلدنص یور . دادیم ناشن رت لا س
و دشک یم کرس دابا اجک ان هب هک تسا نیا رکف یدب . مدش هریخ

یتقو منادب متساوخیم و متفر باهش و نیمسای دابا اجکان هب نم
. تسا هدوب درم نا لثم شرکف ، هدیشک یم شوغآ رد ار نیمسای

! هدوب طسو نیا مه یقشع سوه زج ال صا
دصق نم و دوب نییاپ شرس . تشک یم ارم ینیبدب . مدوب هدش خلت

هب ار مساوح متساوخیم . دوش شا هرهچ تایئزج ترپ مساوح متشادن
: تفگ ینازرل یادص اب . مهدب میاه فرح

سالم. -
و درک اج هب اج شمشچ یور یمک ار شکنیع و دروا باال ار شرس

: تفگ
! هتفر باال ممشچ ی هرمن منک کف دیشخبب -

: متفگ و مدرک سمل ار متسد دنب چم و مدرک سالم درس
. ماجنیا نم هک هنودیمن نیمسای -

: تفگ شیادص رد زرل نامه اب
؟ نیبوخ امش . منودیم -

ملا ح مدشیم لتاق رگا نم ، مدرک رکف یا هظحل . دیزرل یم رتشیب نم زا
. متشکیم ار درم نا رگا . دشیم بوخ

مدرک یعس و مدز سپ ار مراکفا مدرک هاگن هک باهش زور و لا ح هب
: میوگب مکحم

نیمسای اب امش باهش اقا . مبوخ االن متشاد فداصت هی مبوخ . هلعب -
؟. نیدرک راکیچ

مباهش . مدوب  هتفر منهذ یاه لا وس غارس هب هیشاح یب و همدقم یب
: تفگ دنخبل اب و درک قالب مه رد ار شیاه تسد

ایند نیا وت یچیه شمدید یتقو زا ؟ نم اب سای ای ؟ سای اب نم -
، نیرادن سود ونم ال صا امش منودیم . هدوبن نوا زا رت شزرا اب مارب
. متسه هک ملتاق . مرادن نومرد تسرد لغش ، متسین رادلوپ نم نوچ
منزب فرح متساوخ . دنازرل ار ملد هک تفگ یدرد اب ار شرخآ ی هلمج



: داد همادا شدوخ هک
مگب دیاب ! هرب شدای زا ونم سای منک یراک هی هک نیگب نیدموا هگا -

ممنوتیمن . منیبیمن مسای ، متسین هدنز رتشیب هگید هام هی نم . منوتیمن
. متسین دلب نم . منوجنرب مدوخ زا وسای املیف هثم

شگرم زا تحار ردقنا رفن کی هک نیا سح . مدروخ ورف ار مسفن
هرابود ار میورین ، مدرک یعس . دوب یکاندرد و بیجع سح ، دنزب فرح

: متفگ هدرمش و هتسهآ . مروایب تسد هب
هدز وج ای ؟ یراد شسود اعقاو مگب مدموا . منکب ور اراک نیا مدموین -

.. ای یدش
! لوپ رطاخ هب ای -

یاهوم هجوتم یقافتا روط هب . دوب مه رد شا هرهچ ، دش یدج شهاگن
: منک الح صا ار مفرح مدرک یعس . مدش  شرف یمک

رتشیب تساوح دیاب وت یلو یرادن شسود مگ یمن نم باهش نیبب -
.. ات ود امش . دوب شهب

میارب نیا و مدرک یم هراشا ناش هلا سم نیرت یصوصخ هب متشاد
. دوب  تخس

دیاب منکیم کف نم و . نیتشاد طابترا مهاب دهعت نودب ات ود امش -
. نیدشیم رت لوئسم مکی
: تفر باال یمک شیادص

هدش بارخ نیا وت سین بش هی . مراد سود وسای نم . میدوب دهعتم -
. منادنز نیا وت ارچ مگب هدشن مراب هی . هربب مباوخ نوا رکف نودب
هثم نوا باالس. یلیخ ششزرا سای ؟ تشاد وششزرا سای مسرپب

! هجنسب نوش ال وپ اب ور امدا هک هدرکن قرغ وشدوخ لوپ وت . سین امش
هدیدن مه رابکی یتح هک دزیم فرح ینم زا تشاد وا . مدش یبصع

نابز یور حاال ، نم دروم رد اهارجام نیا زا لبق نیمسای تارکفت . دوب
: متفگ تینابصع اب . دوب باهش

! هشب هلماح یتشاذگ و یدرک یم کف شهب ؟ ینک یم کف شهب -
و مدز رانک ار ریوصت ، شیاه مشچ و مسابل یور درم تسد سح

: متفگ
. ینک هدافتساوس شزا هک درک روک وتاشچ ردقنوا سوه -



ار شتشم . دوب مدوخ یاه جنر ، تشادن باهش هب یطبر اه فرح نیا
: تفگ و دیبوک زیم یور نکحم

؟ سلماح سای -
دوب هدیسر اج نیا هب تخس ندیود رود کی زا راگنا ، دزیم سفن سفن

: متفگ یخلت اب ،
دیاب وت . دش طقس هچب یتقو هنکیم یقرف هچ هگید ! هن یتسنودیمن -

وسای و یدمویم . یدزیم داد نم رس یروجنیمه و یدمویم درم هی نیع
 . مزا یتساوخیم
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وس تدوخ هب شسح زا و یرایب شریگ اهنت اج هی هک نیا هن

؟ یدرک کف یچ ، یدرک کف یچ . ینک هدافتسا
ار زیچ همه متشاد . دیایب ولج مدق کی زابرس ، دش ثعاب میادص یدنلب
رگم ال صا ، دشاب درم نا لثم باهش هک نیا سح مدرکیم . بیکرت مهاب
نیا مضه ، درک یم مهاگن هتفشآ باهش تشاد . دوج و مه بیجن درم
زیم هب ار شتشم راب دنچ . دوب تخس شیارب هدوب هلماح ، نیمسای هک
دوش مامت هملا کم نیا هک متفگ ار یزیچ اهنت نازرل یاه هناش اب . دیبوک

:
. نوریب یایب هک منک کمک تهب منوتیم نم -

: منزب فرح تردق اب ، مدرک تالش نم و درک هاگن ما هرهچ هب مارآ
. یسیاو نیمسای یاپ شرخا ات هک نیا طرش هب نوریب تمرایم -
دنخبل اب . ما هتساوخ وا زا ار ملا ع زیچ نیرت یهیدب راگنا ، دز دنخبل

: تفگ
. مداتسیاو سای یاپ نوریب ماین هچ نوریب مایب هچ نم -

: متفگ تیدج نامه اب  
یرادافو همولعم هک نادنز یوت زا ! هنکیم صخشم نامز -

: تفگ و تشادرب زیم یور زا ار شتسد
. مدرک راکیچ نم هگم ؟ ینیبدب نم هب ردقنا ارچ -

: متفگ و متفرگ ار رداچ ی هلا بند . مدش دنلب میاج زا توکس رد
یرصقم وت دایب نیمسای یاشچ زا نیا دعب کشا هرطق هی -

زا ناشن منازرل یاه هناش اما مدزیمن فرح . متفر نوریب تمس هب و



لثم مه وا . مدش داهرف نیشام راوس فرح یب . تشاد مدب لا ح
تفر ولج هک یمک درک  تکرح . دنکشب ار توکس تشادن دصق   هشیمه

: متفگ
. نوریب مرایب وباهش ماوخیم -

: تفگ تیدج اب دوب شیگدننار یپ شساوح
.. یرب رهچونم لا بند -

: متفگ یتخس هب و متخادنا باال هناش
. منک هلماعم ومع اب ماوخیم ! هشکیم لوط هک نوا هن -

: تفگ لا وس رپ و دیخرچ متمس هب شرس
. هلماعم -

: متفگ مکحم
. هشب یضار ومع ات . منک جاودزا نارهم اب ماوخیم -

ار دوب هدرک زمرت یناهگان و تعرس هب هک نیشام یاه خرچ یادص
. مدینش
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راو هناوید . مدش مخ یمک ولج هب نیمه یارب . مدوب هتسبن دنب رمک
هدیشک یاهوربا ، دوب نامرف لفق شتسد . مدرک شهاگن . دوب هدرک زمرت

هک نیا زا لبق . دوب ما هریخ بجعتم و دوب هتفر باال شمرف شوخ ی
: تفگ منزب یفرح

؟ االن یتفگ یچ وت ت -
. دوب هدش تخس شیارب ندز فرح راگنا . دوب بیجع میارب شتنکل

و مدرک شهاگن ناریح . دوب هتفرگ درد هک متشاذگ مبلق یور ار متسد
: متفگ

؟ یتفرگ زمرت یروجنیا ارچ . منک یسورع نارهم اب ماوخیم -
دنک یم همزمز شدوخ اب هک راگنا و داتسرف نوریب راشف رپ ار شسفن

: تفگ



. هش نارهم نز داوخیم دعب هسرت یم نم ندیشک سفن هی زا -
: تفگ و دیبوک نامرف یور و درک هتسب و زاب مکحم ار شیاه مشچ

هار همه نیا یدش راکادف ناقهد وهی هک دش یچ ؟ هن یرادن لقع -
.. ایور

راشف ار مبلق یور متشاد یعس هک نم یاه تسد ندید اب ار شفرح
. دروا رد یبا یرطب نیشام بقع زا و دش مخ دنام  . مامت همین مهد

متساوخ دیزرلیم متسد . تفرگ متمس هب ار یرطب . دوب عیرس شتاکرح
زا . تفرگ مناهد رانک و درک زاب ار یرطب رد یبصع تلا ح اب هک . مریگب

یرطب هب ار مبل ناج یب دش  نوگرگد ملا ح شناتسد یکیدزن نیا
با یتخس هب شهاگن ریز . تفرگیمن ناج میتنعل تسد . مدرک کیدزن
رانک ار یرطب مه وا . مدیشک سپ ار مرس مدروخ هک یمک . مدروخیم

: تفگ و دیشک
؟ رتکد میرب یاوخیم ؟ وهی دش یچ -

: متفگ و مداد ناکت هن ی هناشن هب ار متسد
. هیبصع راشف رطاخ هب تسین . یزیچ -

: تفگ و درک مهاگن تیدج و مخا اب . دوب هداتسیا شعضوم رد نانچمه
نارهم نز زج هدیسرن وت قدنف زغم هب یهار چیه ینعی ؟ نارهم ارچ -

ندش ناخ
مه هب نیا لیلد . دوب هدش هلا چم شتسد رد یرطب . مدرک شهاگن

: متفگ یا هتسها یادص اب . مدرک یمن کرد ار شا یگتخیر
نز نم هک هشوزرا . مش نارهم نز نم داوخیم نمهب ؟ هن نارهم ارچ -

. مدیم وشوزرا باوج منم بوخ . هشکب باال وملا وما همه ات . مش نارهم
: تفگ و دیشک یفوپ

؟ ینک شزاس نمهب اب یاوخیم یروجنیا ارچ هک نیا نم لکشم اقیقد -
؟ یچ دز تسپ زاب نارهم هگا

: متفگ و متخادنا باال هناش
دشن نارهم  . مرادن نداد تسد زا ارب یزیچ نم داهرف . سین مهم -

لا ح . هنک ریخ هب متخ ور هلئاق نیا هنوتب هک یزیچ ره طقف . ناهام
. هنک بوخ وباهش وسای

: تفگ یلا وس و دیشک شیاهوم هب یتسد



؟ هشیم یچ تلد فیلکت ؟ یچ تدوخ لا ح ؟ همهم انوا لا ح طقف -
مشنز هب ، دز اپ تشپ راب هی تهب هک ینک جاودزا ینارهم اب یاوخیم

هک نیا هگم ؟ هراد یچ درم نیا . دنومن میدمرس یاپ یتح . دز اپ تشپ
. یشاب شقشاع تدوخ

یزمرق و شرخآ ی هلمج نآ و ، ادص گنر . مدرک شهاگن یروابان اب
: متفگ یدنت هب . دوب بیجع شتروص

شفیلکت هک مراد لد هگم نم ؟ مراد یچ نم ؟ نراد یچ ادرم هیقب -
هک نم ؟ اه هدنوم مارب میگدنز زا یزیچ سای زج هگم ، هشاب مولعم

ملد نارگن هک ما هدنز نم هگم ، مرپیم اج زا کیچوک یادص هیاب
. مشاب

نازرل یادص اب دوب  هدرک قشع هب مهتم ارم داهرف . مدوب هدرک ضغب
: متفگ

مدوخ لد رطاخب هک ینکیم رکف یروجنیا اعقاو ؟ منارهم قشاع نم -
نیموس مشب ک هدز مسپ هک یدرم تمس مریم منکیم ، وراک نیا مراد

ره نم نیبب . منکیم جاودزا نوا اب داوخیم  ونم هک ناهام ؟ شیگنز نز
هکیت هی .. مدوخ رطاخ هب سای رطاخ هب . نوریب مرایم وباهش هدش روج
یضار ورهچونم منمهب . مدیم ور هید و مشورفیم ورهش بوتج وت نیمز

. هزادنب  هار راک باهش هک مدیم منیمز لوپ ی هیقب . هنکیم
؟ یچ دادن تیاضر ویدرک جاودزا هگا -

ار ناشردام دندرک یم تالش هک دیسرپ ییاه هچب هیبش ار شلا وس
: متفگ نانک اوجن . دننک یضار
؟ یراد غارس یرتهب هار وت -

چم . مینک یضار ار رهچونم هام کی رد هک دوبن یهار چیه . درک توکس
شتوکس . دشیم هدننک تیذا تشاد شدرد و . دوب هتفرگ درد متسد

: متفگ دش هک ین ال وط
. مرادرب سابل دیاب ، هنوخ یربب ونم هشیم -

: تفگ هک دوب هتفر ورف رکف رد نم هب انتعا یب
روج هی . روطنیمه مناهام هب میدق هثم وش کیدزن نمهب هب وت ! ناهام -

نمهب ات نک هدافتسا شزا . تسه یا هق عال نوتنیب ننک سح همه هک
نیا نودب هنک دازا وباهش هک هاوخب تقونوا ، یدرک تقامح وت هنک کف



. ریگب لوق یلو .. یدب لوق هک
رتشیب و دش هجوتم شدوخ هک . مدرک شیاشامت یلا وس . مدوب هدش جیگ

: داد حیضوت
عجار هک ییازیچ زا دیاب طقف نم . نکن ریگرد ال صا تدوخ وت نیبب -

. مشب نئمطم مدینش ومنودیم ناهام هب
ینودیم  شهب عجار یچ -

: تفگ و دز یدنخبل
یلو . میرایم نوریب وباهش ام . مگیم مدش هک نئمطم راذب . مگیمن ال عف -

ههار اهنت نارهم ای ناهام اب جاودزا ینکیم کف هگا
: تفگ و دیشک یقیمع سفن

. هنوخ میرب -
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، داهرف ، نم . متشگرب ناهج هب راگنا هرابود ، درک تکرح هک نیشام
مفعض و سرت و . مدوب هدید ار یدایز یاهدرم زورما ! هتسب کقاتا

مزبس لا ش و مدیشک مرس زا هار ی هنایم ار رداچ . دادیم مرازآ رتشیب
ممیمصت هب مدرک یم یعس و مدوب هتسب ار میاه مشچ . مدرک اهر ار
فقوتم نامتخاس رد یولج ار نیشام داهرف . منک رکف باهش یدازآ و

: مدرک همزمز مارآ . درک
؟ یایمن وت -

: تفگ مخا اب
! هش دب تلا ح هنکمم مایب نم ! هرتهب ییاهنت -

، مدیشک یم تلا جخ اما . مدیسرت یم ندش اهنت زا . مدیسرت یم ییاهنت
متسد و مداتسرف تنعل سرت نیا و مدوخ هب ملد رد . منزب ار شفرح

یتخس هب . مدرک زاب هک ار رد . مدرب هریگتسد تمس هب دیدرت اب ار
: دمآ مرس تشپ زا شیادص هک مدوب هتفرن مدق ود . مدش هدایپ

. تاهاب مایم منم اسیاو -
مرانک شندوب زا هک یردق نامه ، ممهفب ار مدوخ لا ح متسناوت یمن

یعس ، متشادیم رب مدق مارآ . دناسرت یم ارم مه شندوبن ، مدیسرت یم
هریخ ، درکیم مهاگن بجعت اب هک یب ال نابهگن یاه مشچ هب مدرک

دوز و دوب زاب روسناسآ هناتخبشوخ . مرذگب شیور هب ور زا و . موشن



داهرف ات مدرک یفخم نابهگن مشچ زا یا هشوگرد ار مدوخ . مدش دراو
مه روسناسآ یاضف . مدرم نم ، دش هتسب هک رد ، دیسر هک داهرف . دسرب

متسناوت یمن ارچ . دوب دازآ داهرف یاه تسد اما دوب هتسب نیشام لثم
داهرف یاه تسد هب ممشچ . متشاد یفیفخ یگنت سفن . منک شومارف

هرخ بال . دوب هدش قرع سیخ ، مدنب چم نودب تسد فک و دوب
رد و متخادنا دیلک . متفر نوریب روسناسآ زا تعرس هب نم و . داتسیا

هلصاف اب داهرف . دوب تسس ملخاد هب نتفر یاپ اما . مدرک زاب ار دحاو
لخاد مدق کی سرت اب مدوب هدش وسرت ردقچ . دوب هداتسیا نم زا

بقع هک یدعب مدق ، دش رت کیدزن داهرف . مدیشک بقع دعب و . متفر
لخاد و دش در نم زا فرح یب . مداتسیا شا هناش مه تسرد متفر

ورف نداتسیا مکحم یارب مش تال هوک مدرک سح ، مدرک ضغب . دش هناخ
راهچ هب ار متسد . مدیسرت یم مه نامدوخ ی هناخ زا نم ! هتخیر

هدش هتسب یتسد یور اقیقد . داتفا دنب چم هب مهاگن و متشاذگ بوچ
ال صا ، دندوبن یناسنا شیاه هیبنت . دوب هدنازوس راگیس اب هیاس هک دوب

مساسحا مدرک سح . دشیم گنت شیارب ملد ارچ سپ دوبن یبوخ ردام
زا دیاش . دیآ یم منهذ ( رازآ دوخ ) مسیخوزام تمسق کی زا هیاس هب

کی ، مدمآ رد اه قافتا نا کوش زا مدرک رکف هک نآ زا دعب یمک
هک ، متشاد مدوخ اب ندوب یوق یارب اهراب و اهراب رارق و لوق فیدر

تراسج نم و دوب هتشذگ زور کی اهنت حاال . دوب هدش در ناش همه
رد اهنت و مداد تروق ار مقه قه . متشادن ار ما هناخ هب ندش لخاد

: مدینش ار داهرف یادص هک متخیر کشا توکس
. تسین یسک ! ایور وت ایب -

یم هاگن هناخ هب مدق هب مدق . متسب ار رد و مدش دحاو دراو مارآ
یورهار نایم زا داهرف . دوب بترم و هدروخن تسد زیچ همه ، مدرک

: تفگ و دمآ نوریب اه باوخ قاتا
. ننک یباتفآ ور نوشدوخ ال عف هک نتسین قمحا ماردقنیا . تسین یسک -
و مهد تروق ، دوب هدش خلت مناهد رد هک ار یناهد با ، مدرک یعس

مغارس هرابود تدم کی زا دعب ینعی ال عف . منکن رکف ال عف ی هملک هب
هف کال راب نیا داهرف هک . مدوب هداتسیا ییاریذپ طسو جیگ . دندمآ یم

: تفگ



؟ ینک عمج وتاسابل یریمن -
تشپ مه داهرف . متفر مقاتا تمس هب رت دنت یمک و مداد ناکت رس

، مدرک زاب ار مدمک و مدش لخاد . داتسیا قاتا رد مد یلو دمآ مرس
هداس یاهراک ال صا منک  عمج ار میاه سابل یسک هاگن ریز ، دوب متخس
هب یتح متسناوت یم روطچ تشاد قح داهرف . دوب هدش تخس میارب

نیلوا . دنازرلیم ارم یدرم یاه شفک یادص یتقو منک رکف جاودزا
رد هب و متسب ار دمک . متشاذگ شیاجرس هرابود ، متشادرب هک ار وتنام
گرم یارب غورف همع هک دننام لنش یکشم یوتنام کی . متفر رگید دمک
راگن و نم و دوب رتگرزب نم زا یزیاس ۲ . متشادرب ار دوب هدیرخ مردام
یم شتمس هک دوب یراب نیلوا نیا . میدوب هدیدنخ هیده نیا هب ردقچ
مدوخ ندوب نز زا ال صا . منک  ناهنپ شنورد ار مدوخ متساوخیم . متفر

همه نیااب : مداتفا یلع فرح دای . دنیبن اه نز هیبش ارم یسک ، منک رارف
. هلگشوخ مزاب هدروخ هک یکتک

، ار میاه مخز . مدرکیم فذح ار مدوخ دیاب ، دوب نیمه تسرد راک ال صا
. دوب هدرک ناشسمل درم نآ یاه تسد هک یندب و یتح و ار مدوخ

رد و . متشادرب رگید ی هریت ی هراوقدب و گرزب و دنلب یوتنام ۲
نم هب شساوح تقد اب داهرف تدم نیا مامت . متشاذگ نادمچ بترمان

: تفگ هتسهآ . دوب
. ینکیم جاودزا نارهم اب و یریم ، هشابن یا هگید هار هگا اعقاو -

: متفگ و مدرک رکف متشاد زاین هک ییاه زیچ هب و متسشن وشک رانک
. تسین یدب مدا منارهم ؟ هیچ هراچ -

: تفگ و دز یدنلب دنخزوپ
. هیدب مدا اعطق هنکیم تنایخ شنز هب هک یدرم -

: متفگ مشاب هتشاد یرواب مدوخ یاه فرح هب هک نیا نودب
. هشب یرتهب مدا هنوتیم نارهم نم رظن زا ! هئوت رکف نیا -

مسفن ، دشیم مک ثحب نیا رس شا هظح مال ، دمآ لخاد هب مکحم
و متفرگ زیم رانک یلدنص هیاپ هب ار متسد دما رتولج و ولج . تفرگ

: متفگ هدیرب هدیرب درک خی منت مامت نم و دمآ رتولج . مدیشک بقع
ورب ... رت بقع ورب -

: تفگ و دیشک بقع مدق کی و دز یخلت دنخشین
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؟ هشیمن دب تلا ح هگید دایب تکیدزن نارهم یدرک رکف -

: متفگ نازرل یادص نامه اب
! هنومیمن یروج نیا عقوم نوا ات -

تفرن نوریب یلو ، تفر رت بقع و بقع . متشادن نامیا ما هلمج هب
: تفگ فسات اب و داتسیا مشیارآ زیم هب ور اهنت

میارب رگید ال صا متسنادیمن هک یمزاول یور شهاگن ! هنومیمن هک هبوخ -
: تفگ و تشگ هنای تشاد دنهاوخ یدربراک

قشع رطاخ هب . ماباب هثم ! هگرم نوشمکح نم شیپ نارهم هثم ییادرم -
تیذا ور هنامس ، وت قشع رطاخ هب منارهم . درک بارخ ونومیگدنز تردام

. درک ردام یب وشرتخد درک
نآ ی همه ناوات بال همه نیا دیاش ، داتسیا میولگ خیب نادجو باذع
هب یمدق ، درک جاودزا نارهم هک نیا زا دعب تقو چیه نم . دوب اه
نم هب شیاه فرح اب هنامحر یب روطنامه داهرف . متشادنرب شتمس
سح ما هنیس رد یفیفخ شزوس و بلق شپت هرابود . درکیم هلمح

: داد همادا داهرف و مدرواین مدوخ یور هب . مدرک
مدوب رفنتم ماباب زا نم ! هظحل نیا ات ، یتسین نارهم یاراک رصقم وت -

زا انله . تسین طسو تنامام یاپ ، مدرک یم کف یتقو ات ماباب زا طقف
طسو یرب . یشابن طسو وت هک یتقو ات طقف هشیم رفنتم شاباب
یتسنودیم هک هشیم مرواب ، یتشاد شسود هک هشیم مرواب ، نوشارجام

یلو سین مهم هشب مرواب نم . یتفگن ویگلماح هراد ررض شارب هنامس
.. هشب شرواب انله

زا . دندوب هتفرگ ترفن گنر شیاه مشچ ، مدرک سبح هنیسرد ار مسفن
هک دوب هتفرگ ردق نا میادص . دناسرت یم ارم هک ییاه هاگن نامه

: مدینش یتخس هب مدوخ
.. ماوخیم باهش رطاخ هب نم -

: تفگ و تسشن زیم یلدنص یور ، دیدنخ
هیاس هثم . شابن تردام لثم ایور ! هگید هشب مرواب ؟ باهش رطاخب -
شرس دوب هدنز هیاس هگا هک مرایم ترس ور یی بال نوا منم یشاب

! وشن انله یگدنز کتخب هگید سکره ای باهش رطاخ هب . مدرویم 



وت قشع رطاخ هب تاباب همهفب هگا یلو یراد شسود . یبوخ  شاهاب
. هنوتیمن هگید ، درک اهر وشردام

کشا هک یضغب یهجوت یب اب . دوب هدش دایز ششزوس مبلق ی هچیرد
: متفگ و مدرک کاپ تسد ی هشوگ اب ار دوب هدش

... نم -
نامه ، دوب داهرف نامه داهرف . دنام مامت ان ما هلمج . متشاد یدب سح
نامه ار شیدعب ی هلمج . مدوبن ایور نامه نم تشاد . ار نابز شین

: تفگ هنامحر یب روط
اب یتفر میریگ ؟ یایم رانک نوا اب ، یچ ناهام ی هق عال زاربا اب -
راکیچ تقشاع رهوش ردارب اب یکبا یاملیف و ناتساد هثم دعب ! نارهم

؟ نوا اب یریم ، یرادن تسود وترهوش نوچ هنکن ؟ ینکیم
و اه فرح . مداتفا درم نآ یاه هنعط دای ، مدیزگ ار مناهد مشخ اب

دش هچ متسنادیمن . دوب هداتسیا میولج درم نامه ال صا ، شیاه تمهت
یور زا و مدرک هلمح داهرف تمس هب هک درک مدنلب ییورین هچ و
سح دای . مدزیم طقف اما مدوب ششوغآ رد . میداتفا نامتفج یلدنص

و نم ی هصق خالف . مدز یم و دنلب . مدرک یم هیرگ . مداتفا امسا
مه داهرف . منزیم ار یسک هچ و منز یم ارچ متسنادیم نم ! امسا

نانز سفن میاه بل نیب زا . دوب هتفرگ شرس باالی ار شتسد تسنادیم .
: مدیرغ

. یدید یروجچ ونم ؟ یگیم یچ وت مرفنتم . تزا -
درد مدوخ فتک و تسد . منزب  داهرف هب یبیسآ هک نیا زا رتشیب

رد راگن و ومع یادص . دوب هدش درم یاه فرح زا رپ منهذ . دوب هتفرگ
یعس دنلب غیج هسود اب ار مرس یاهادص  .. داهرف یادص ، مردام دروم

مدید یا هرخسم ینارگن شیاه مشچ رد . مدیزرل یم . منک شوماخ مدرک
ناهنپ میاه تسد نیب ار مرس و مشکب بقع ار مدوخ دش ثعاب هک

تساوخن یتح . دنک ممارآ درکن یعس یتح . درکن یهاوخ ترذعم . منک
اب یمک ار متسد . دش دنلب توکس رد اهنت . دنک ضوع ار شیاه فرح

. دروآ رد ار میاهوتنام و تفر منادمچ تمس هب . مداد هلصاف مرس
کی و تفر دمک تمس هب درسنوخ . مدش هریخ شتاکرح هب بجعتم

: تفگ ودروآ رد نشور درز یوتنام



تدوخ فذح اب . یشوپب رتگرزب زیاس ۱۰ یوتنام مدوب هدیدن حاال ات -
؟ هش بوخ تلا ح یاوخیم

ار اه فرح نآ شیپ هقیقد دنچ هک دوبن نوا راگنا ، مدرک یمن شکرد
اب . متخادنا یم شگنچ شیپ هظحل دنچ هک دوبن وا راگنا . دوب هدز

: متفگ شاخرپ
. نزن تسد میصخش لیاسو هب -

: تفگ و تشادرب یرگید نشور یاهوتنام لا یخیب
 . منکیم باختنا نم متاهوتنام ، ملغب وت یایم قوش نوا اب یتقو -

. تفر یرگید یوشک تمس هب و دز یکمشچ هک ، مدرک شهاگن یبصع
: درک همزمز و

. ییوتنام و لا ش هچ بوخ -
. مرادن ییان مدید هک موش دنلب متساوخ

هک هگید ی هعفد یاوخیم هگا ! هنومیمن یروج نیا تلا ح یگیم هگا -
ره هک متروص ور هتفیب شارخ هی هک ینزب یروج ینزب ونم یتساوخ

وتانوخان . شاب شزورف ایور . یشاب تدوخ دیاب ینک ظح یدید تقو
اه هدنزاب هثم وتدوخ . ندش همین و فصن تاک ال ! نتسکش ؟ یدرک هاگن

. نکن فذح
یمحر یب . متشکیم  تبقاع ار درم نیا . متسب مکحم ار میاه مشچ

میوگب متساوخ . درکیم میبصع ود ره نم زور و لا ح هب شتقد و شا
: مدز دایرف . رگید ی وشک کی تمس تفر هک هچ وت هب

! هن نوا -
نییاپ ار مرس تلا جخ زا نم و . درک زاب ار وشک رد توافت یب

ثعاب هک . تفگ یمارآ دیشخبب و تسب ار وشک اروف یلو وا . متخادنا
نیا ی همه طسو ار نم . دوب هبوجعا نایک داهرف . دریگب ما هدنخ دش

هک یدنت و دب یاه فرح مامت رطاخ هب . دوب هدنادنخ اه یتخبدب
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سابل یوشک ندرک زاب رطاخ هب اما . درک یمن یهاوخ رذع ، دوب هدز
نامه اب و درک مهاگن . تساوخیم رذع و دوب هدش خرس ، مریز یاه

: تفگ ثحب ندرک صوع یارب موصعم ی هرهچ
. نک عمج تدوخ وشیقب -



. دما زیم تمس هب و تشاذگ بترم نادمچ نورد و دز ات ار اه سابل
مدوخ . درک هدنز ار شیپ هقیقد دنچ دای ، هداتفا نیمز یور یلدنص

یلدنص هب هک شمشچ ، یگرزب حاضتفا هچ . مدوب هتخادنا داهرف یور ار
: تفگ و تشگ زیم یور شمشچ  . تشاد شرب و دش مخ . داتفا

؟ نبل رژ انوا -
تمس هب دنک یم فشک یزیچ هک ییاه هچب لثم وا و . مدرک توکس

: تفگ و تفر میاه رژ عاونا
هدز ور بل رژ مودک ناهام ینومهم یتفریم یتشاد هک زور نوا -

؟ یدوب
یزیچ ، مدوب نئمطم . درک زاب هلصوح اب ار ناشکت کت رد . مدزن یفرح
دنلب ار مدوخ یتخس هب . دوشیمن شریگتسد ناشیاه گنر توافت زا

: تفگ هک متفر . دمک تمس هب ناگنل گنل و مدرک
؟ هن هنومه ! هبوخ شوب نیا هچ -

تشاد توافت بش نا بل رژ اب یا هرامش ود هک یبل رژ هب هاگن
یب . دوب هدش قیقد بوخ مه شیاج نیمه ات . مدرک توکس و متخادنا
. متشادرب  ار مزاین دروم لیاسو و یگناخ سابل تسد دنچ هلصوح
هچب . دوشیم بوخ ملا ح نشور گنر یاه سابل اب نم درکیم رکف داهرف

یاه یدوبک . دندشیم بوخ رگا منت یاه درد و اه یدوبک . مدوبن هک
شا هناخ رد زور دنچ هک مدرک رکف نیا هب . دندوب یقاب نم یحور
مه ار مدب لا ح . منامب اج نیا متسناوت یمن ییاهنت . مروایم ماود

ات مدادیم قفو داهرف ی هناخ هب ار مدوخ دیاب . دمهفب سای متساوخیمن
یدایز نارهم اب جاودزا یارب ما هشقن تشاد قح داهرف . منک رکف

ار رهچونم مک تصرف نیا رد تسناوتیم یزیچ هچ اما ، دوب هتخپان
قرغ . دوب ارجام نیا تشپ شزورف نمهب یتقو دنک تیاضر هب یضار

ار شیارا مزاول فیک کی . دش رهاظ مرس باالی داهرف هک مدش مراکفا
: تفگ و تفرگ میولج هدرک رپ

نیا . متشادرب  مک ال . نمه نیع نوشمه ، متشادرب وشازمرق ور رژا -
ونوشور . متشادرب یکی مودکره زا ! نیچ یلیکو ادخ منودیمن مه ورامرک

. نشابن مه هیبش هک مدنوخ
: متفگ و مدرک اهر تخت یور و متفرگ ار فیک و مدز یخلت . دنخبل



. مرادن یزاین نوشهب -
: تفگ و تسشن تخت ی هبل

هگم ؟ یراد زاین نوشهب متفگ نم هگم . نکن هاگن اقمحا لکش نم هب -
؟ یتشاد زاین نوشهب یدز یم هک ال بق

: متفگ مشخ اب ، دوب . جک نامتروص ی هیواز
؟ نش ضوع ننوتیمن امدا ! هن اال من اال . دوب ال بق ال بق -

: تفگ و تخادنا باال هناش
نوشدوخ زا هک نش ضوع ناوخب هگا ! همهم رییغت لیلد . هبوخ رییغت -

یچ ره ای شیارآ نودب وت هگا ینکیم کف هگا . تسین بوخ ننک رارف
.. یهابتشا رد تخس ندرکیمن هلمح تهب ادرم نوا و اجنوا یتفریم

هیقب ات یشابن ابیز ات شاپب دیسا وتتروص کال ی هلحرم یاوخیم
. نشاب هتشادن دب مشچ تهب

شسمل اما ، دروا ما هناچ کیدزن ات ار شتسد . متفرگ نییاپ ار مرس
: تفگ طقف درکن
باال. رایب وترس -

فرح  . مدوبن هدامآ نم . دوب هدش رتشیب شدرد یکیدزن نیا زا مبلق
: مدیلا ن و مدروآ باال ار مرس . متسناوت یمن اما . دوب تسرد شیاه

هک نیا . یچ ینعی ندش سمل هزاجا یب یمهف یمن داهرف ! یمهفیمن وت -
شحف تهب هک نیا . یچ ینعی یشب ریقحت ات ننزب تکتک دنب رمک اب

زا  . دایم مدب ندوب نز زا . یچ ینعی هخرچب تنت ور نوشمشچ وندب
شادص  . ننزب تسد مهب هزاجا یب هک نیا زا . مشاب لگشوخ هک نیا

زا . نربب تذل مزا یعمج هتسد ناوخیم تفگیم یتقو هحضاو مارب
... نم

: متفگ و مدیبوک مکحم رابود . مدز ما هنیس هب مکحم
سابل دیاب ردقچ یتنعل نت نیا ! هزره نتفگ نم هب . یتنعل نم -

هی تسه ایند یوت هک یزیچ نیرت فیثک هرب شدای ات هشوپب لگشوخ
؟ مرک فذح ومدوخ نم . هدوب شنت ور زور

ار نم لا ح . درک یمن بوخ ار ملا ح ، دوب شمشچ ریز هک یکشا
: مدز دایرف . درک یمن بوخ یزوسلد

نت هب یتقو مرادن تسود ومانوخان . نتفرگ مدوخ زا ونم . ندیدزد ونم -



تسود ومدوخ . ندب متاجن نتشادن تردق یتقو . نوشمدز گنچ نوا
. منک تیامح مدوخ زا ، منوتیمن یتقو مرادن

ی همه لثم شتوکس یلو . دوبن مه رد شا هرهچ . دوب هدرک توکس
: تفگ مارآ . دوبن شیاه توکس

یزیچ نیرت فیثک نوا هرب تدای ات شوپب لگشوخ سابل مگیمن نم -
تدای و ینک هاگن نوشهب ات رایب رادرب وتاسابل مگیم . هدرک تسمل هک

؟ میا هنیک نم هتفگ تهب سای . ندیدزد تزا ویک دایب
: تفگ و تشاذگ شبلق یور ار شتسد . مدرک شهاگن

یلو ... ندیدزد ومیگچب . ندیدزد مدوخ زا مه ونم نوچ ، میا هنیک نم -
زور ره . هدش یچ دایب مدای حبص ره هک مدنوبسچ ونیریش سکع نم
دیاب مه وت . ندروا نومرس یی بال هچ هرن مدای ات ورسخ شیپ مریم
ی هدب مدا یلو . میبوخ مدا هن ، مسانشناور هن نم . یشاب یا هنیک

مبوخ . یشاب هدب مدا یریگب دای دیاب یرایب موود یاوخیم هگا . میبوخ
. نک شناحتما یراد سود هگا ! هنم شور نیا . یشاب هدب مدا

مدا شور ؟ داهرف شور . مدرک شهاگن نم و . دش دنلب تخت یور زا
همه اه مدا ؟ دوب یسک هچ تسرد مدا ال صا . دوبن تسرد یاه

: تفگ یمب یادص اب . دندوب یرتسکاخ
یرتخد یتقو . ممهفیم ومدوخ اما  . ممهفیمن ور وت نم ! هگید زیچ هی -

شیپ نم ی همکد ندرک زاب وندرگ سمل ات عاجش و نئمطم ردقنوا هک
ور تفر
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لا ح . منک یم هسیاقم هسرت یم رد ندش هتسب یادص زا هک یرتخد اب

. ممهفیم هک ومدوخ
: مدیسرپ و مدرک شهاگن موهفمان

؟ هن یتشاد تسود وعاجش یایور نوا وت -
: تسشن هرابود و  دز دنخبل

ریغ یایور ام هگم شیلوا . هشیم حرطم تلمج نیا زا لا وس ات دنچ -
. هدب ییاتقو هی نوملا ح ام ی همه . میسرتیم ام ی همه . میراد معاجش

. مینومه یلو
: مدیسرپ واکجنک ، درک هک توکس



! هیچ هشیم حرطم هک یدعب لا وس -
: تفگ و داد نیچ ار شفاص یناشیپ و دش قیمع شا هدنخ

. متشاد تسود ور ایور نم هگم هک نیا یدعب لا وس -
: متفگ ثخب ندرک ضوع یارب . دندش تخرک متروص الت ضع

. وگب فرخزم رتمک نم هب هدب وفیک نوا -
تمس هب هک مراد شرب متساوخ ، متفرگ متمس هب ار فیک دنخبل اب

: تفگ و دیشک شدوخ
. یرایمن موود یروجنیا ! ایور ینک دامتعا یکی هب دیاب ایند نیا وت -

: متفگ و مدرک شهاگن یلا وس
. منک دامتعا وت هب دیاب هنکن -

: تفگ و تخادنا باال ار شیاهوربا و درک اهر متسد رد ار فیک
تدوخ هب دیاب وت ایور . تدوخ ! هن نم ؟ هخا مشاب یک نم ؟ نم -

. تسین انیا مشهار یلو متسین  دلب وشهار منودیمن نم . ینک دامتعا
و دش دنلب اج زا . تشاذگ مامت همین ار شفرح شهارمه نفلت گنز
رد ار شیارا مزاول فیک . تفر نوریب قاتا زا و دروآ رد ار شنفلت

. دوب نیمسای تسد هک مداتفا میاهزیموش زا یکی دای .  مداد اج نادمچ
نیمسای قاتا تمس هب ناگنل گنل و مدش دنلب تخت یور زا یتخس هب
تخس شسدح . دش زیت مقشع ی هملک ندینش اب مشوگ هار نیب . متفر

. مداتفا ناش هرفنود ماش رارق دای . دنزیم فرح اتیمرآ اب داهرف هک دوبن
قبط . مداد همادا مهار هب ، متشادن ناشیاه فرح ندینش هب یا هق عال
و اه سابل مامت . دوب هتخیر مه هب تدش هب نیمسای قاتا لومعم
. دوبن اج نآ مزیموش یلو . مدزیم رانک دیاب ار مهار رس یاهذغاک

لفق شرد دمک . متفر دمک تمس هب و متخادنا یهاگن قاتا هب هنادیماان
مدیشک یدنلب هآ . درک یم لفق ار شسابل دمک رد یلقاع مدا مادک . دوب

هشیمه نیمسای . دما مدای یزیچ هک مورب نوریب قاتا زا متساوخ و
کت کت ، متفر هناخباتک تمس هب . تشاذگ یم اه باتک الی ار شدیلک

، مداد ناکت ار اه رتفد یکی یکی . مدیسر اه رتفد هب . متشگ اراه باتک
طخ . درک بلج ار مهجوت یزیچ هک مداد شناکت . متشادرب یدیسر رس

زاب ار رتفد ... مردام ! هیاس یانشآ طخ  .. هدش رپ دیسر رس یاه هتشون
ییادج رتفد راگنا دوب هدش هدنابسچ ذغاک دنچ شلوا ی هحفص . مدرک



: مدناوخ ار اهذغاک یور . دوب لصتم رتفد نیا هب هک دوب
... ناج ایور سالم -

لا بند نم . دمآ دنب مسفن ... هنامس ی هدشمگ رتفد . دوب رتفد نامه نیا
. دوب نیمسای ی هناخباتک ی هشوگ مردام رتفد حاال ، متشگ مردام رتفد

هک ار داهرف یاپ یادص . دوب هدزن رتفد نیا زا زا یفرح نیمسای و
شی ال ار رتفد و متشادرب ار دوب نیمز یور هک یسابل نیلوا مدینش

یب سح . مشاب طلسم مدوخ هب مدرک یعس ، داتسیا رد یولج . مدیچیپ
و درک مهاگن کش اب داهرف . دوب هدش مناج ی هنایروم هرابود یدامتعا

: تفگ
؟ یبوخ -

: مهدب باوج و منک مک ار مزرل مدرک یعس
؟ دوب اتیمرآ . یدموا وهی ، مدیسرت طقف مبوخ ! موهوا -

دما و تفر رد مدوب هدیچیپ متسد رود مکحم هک یسابل ور شهاگن
: تفگ مخا اب روطنامه . دوب

؟ یدینش ونومافرح -
: متفگ و متخادنا باال ار هناش

؟ یتفگ حاال ات رفن دنچ هب . مدینش وشمقشع تمسق طقف ! هن -
: تفگ درسنوخ روطنامه

! هتفر رد مسد زا شباسح -
: متفگ و مدز یدنخزوپ

. متفگن سکچیه هب نم یلو -
نامه اب . تسشن میاه مشچ یور و دش دنلب سابل یور زا شهاگن

: تفگ یدرسنوخ
نک دامتعا تدوخ هب مگیم یتقو . یراد قرف یلیخ نم اب وت بوخ -

. هگید هنیمه هساو
راگنا نامقاتا نا یاه فرح و منهذ رد نیمسای و رتفد رکف ، متفر ولج

اجک ، مدوب هدیمهف اما متشاد درد زونه هک نیا اب دوب یلیس لثم
نآ زا یکی . متشاد نداد تسد زا   یارب یدایز یاهزیچ زونه ، ما هداتسیا

: متفگ شدوخ نحل اب . دوب نیمسای هب مدامتعا اه
؟ یرادن دامتعا تدوخ هب وت ینعی -



شیاه مشچ رد نیسحت یمک دعب و ، درک مهاگن مهبم روطنامه هرابود
: مدید

. مرادن دامتعا مدوخ هب هتقو یلیخ نم هن -
ĤĤĤĤĤ
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****
لثم ار رتفد و مدوب هدرک عمج ممکشرد ار میاپ تخت زا یا هشوگ

. درکیم  درد مندب مامت . مدوب هتفرگ مناتسد رد دنمشزرا یا هنیجنگ
هک اصوصخم . دادیم ناشن ار شدوخ رتشیب و رتشیب تشاد کتک راثا
مخز دنب رمک تابرض رطاخ هب مرمک و فتک زا ییاهاج مدرکیم سح
یسک و هتفر رصع باوخ یارب داهرف ، مدش نئمطم یتقو . تسا هدش

. مدرک زاب ار رتفد و متشادرب ندیشک کرس زا تسد . تسین نلا س رد
: متفر هنامس یاه هتشون غارس هب ادتبا

ار متارطاخ رتفد تساوخ یم نارهم هک زورما ! ناج ایور سالم -
. ما هتفگن ار میاهزار ی همه رتفد نا رد هک مدش لا ح شوخ ، دنازوسب

نیا نم شتسار . تسین ینکیم روصت وت هک روط نآ زیچ چیه ایور
و . دراد  هطبار تکرش یشنم یدمرس اب نارهم هک ما هدیمهف رخآ هام

کی نم . مشابن  خزرب رد هام دنچ نیا ات مدیمهفیم رتدوز شاک یا
منادیم بوخ مدوخ یلو ارچ ینادیمن وت ، مراکهدب وت هب یهاوخ رذع
، مهد تاجن ار میگدنز دیاب نم . دوب رتشیب همه زا مَکَش وت هب هک
لوط منادیم یلو . مشاب هدنز زونه نم دوش هدناوخ همان یتقو دیاش

نا هب هک ییاه بش ، دراد دایتعا لکلا هب نارهم . موش بوخ ات دشکیم
هب شندرک هاگن . دزیم ادص ار وت مسا بشره ، میدوب هتفر هرخسم رفس

وت یلو . تسا هزات مبلق نایم مخز کی لثم هشیمه ، ترسح اب وت
... یهانگیب

####
یاهرطس هب بارطضا اب و مدرک کاپ ار مکشا و ، مدیشک یقیمع سفن



: مدش هریخ یدعب
یاپ رگا دیاش هک . متفگ وت هب ار میگلماح عوضوم نیمه یارب نم -

رد وت هب مکش نیا . یشکب توریب ار تیاپ ، تسا نم یگدنز طسو وت
تقیقح اما و . دوب نم اب هشیمه ، نامیتسود تاظحل ی همه نایم

: مود
هک ینک بجعت دیاش ، منکیم راک تکرش کیرد هک تسا لا س کی نم
رب نارهم اب نم ایور . منکیم راک روطچ ما هناخ رد هشیمه هک ینم

لثم ، متشاد رظن الف تخا نتفر شردپ ی هناخ زا و ندرک راک رس
مان هب یناوج درم تکرش رد یراک میارب نیمسای هکنیا ات ! تردام

.. وت یمیدق یهاگشناد مه نامه داهرف . درک ادیپ نایک داهرف
. تسا تابتاکم و یللملا نیب یاه همان و اهدادرارق نوتم پیات نم راک

اب رابکی تقو دنچ ره . مهدیم ماجنا هناخ زا ار اهراک نیا ی همه
سابل شوخ درم داهرف . میراد هاتوک و یروضح یا هسلج نایک داهرف
یبیجع هجو اما ینادیم تدوخ امتح ار اه نیا ، تسیا هرهچ شوخ و
هدنونش ، دنز یم فرح یتقو هک زومرم درم کی . دراد شتیصخش رد

دب نامگ . موش شکیدزن رتشیب نم هک دش ثعاب نیا و دوشیم  . خسم
نارهم زا فرح هک مدوب نایک رتفد رد شیپ هام راهچ شتسار ! ربم
نایک . دنک راک شردپ یارب نارهم مرادن تسود هک متفگ نم و . دش
کی زا اج نامه هک . منک کمک نارهم هب هک درک قیوشت ار نم مه

هک ینز اب دب تیعضو کی رد ار نارهم یاه سکع ، سانشان ی هرامش
داهرف و دوب دب رایسب مزور و لا ح . دنداتسرف دوبن صخشم شا هرهچ
هب هبیرغ کی دوشیم ترواب ایور . درک ییوجلد نم زا تدش هب نایک

. تسیک نز نا ممهفب ات درک کمک نم
##

همه غارس هک تفگیم تسار سای سپ . متشاد داهرف زا راجزنا سح
. دنا هدمآ نم غارس رخا تسد و دنا هتفر

نایرج رد ارم تساوخیم یمک تقو رد راگنا . دوب هاتوک هنامس الت مج
اهر ار رتفد یمک نم و تشاد شزوس ما هنیس . دراذگب تاقافتا مامت
موس تقیقح . دوب هدش رتشیب شدرد ، متشاذگ مبلق یور ار متسد . مدرک

هتساوخ وا زا داهرف هک دوب هتشون هنامس .. تقیقح ات دوب زار هیبش ،



ییاوه هب رس مه ار شلیلد ، دنک عمج تاع ال طا نیمسای زا شیارب هک
هناخ هب نیمسای ، دوب هدش هجوتم هنامس اما ، دوب هدرک ناونع نیمسای

... نابایخ رد یا
هک یا هناخ نامه . مدناوخ ار سردا راب دنچ ، دندش تشرد میاه مشچ
هب ار سردا نیا تقو چیه هنامس . مدوب هدش یبصع . دوب اج نآ مردپ

روطچ . دوب هدرک تحار مه ار داهرف لا یخ یتح ، دوب هتفگن داهرف
تاق مال ار مردپ نیمسای ینعی . منک رواب ار اه رطس نیا دوب نکمم
هک منزب گنز سای هب هک متشادرب ار یشوگ یناهگان ؟؟ هدرکیم

نایم بش نآ هک مداتفا ینز دای . مدرکیم یرگید راک دیاب . مدش نامیشپ
هدرک راکنا ار شدوجو مردپ هک ینامه . دوب سارت رد یرادیب و باوخ
؟ دنک تاق مال مردپ اب نیمسای دیاب ارچ ال صا ! هن ؟ دوب نیمسای . دوب

یارب یباوج متسناوتیمن نم و دندروخیم لوو منهذ رد اه لا وس
یا هعجاف زا ، درک یم کمک مردپ هب نیمسای رگا . منک ادیپ میاه لا وس
ار هنامس یاه همان ی هیقب  . دوب ربخ اب دوب هدروا ورسخ رس مردپ هک

زا دعب ار دنیوگیم مردام دروم رد هک ییاهزیچ ، دوب هتفگ مدناوخ
نمهب ومع هب هک نیا دروم رد و . منک تواضق شتارطاخ ندناوخ

هیاس یاه تمسق تمس هب دنت . دوب هتشون ییاهزیچ هدش کوکشم
یاه تشگنا دای دش ثعاب نتشون رد شتقد نا و شیابیز طخ . متفر

شرارقیب هشیمه زا رتشیب هنیس رد ملد . متفیب شمرف شوخ ی هدیشک
فیصوت هناقشاع ار ورسخ مردام ... ورسخ هب شقشع یارجام و . دوب

لثم ، مردپ اب شجاودزا زا لبق مردام و ورسخ یاه یزابجل . دوب هدرک
: ششخب کی و . دوب منیشنلد باتک کی

مل مدوخ . متفگ هرهز هب هک ورانیا ، سین یگنر شاشچ ال صا ورسخ -
شیادا دعب و هپیتشوخ ، نایک ورسخ افرح هچ کالس! یلدنص یور مداد

ادیمن . مدروآ رد ار
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زا . دوب تکاس کالس لک . دش تکاس هرهز هعفد کی ارچ متسنادیمن
. دروخ مقر میارب زورما قافتا نیرتدب و ، مدش دنلب مارا یلدنص یور
وتا و سابل شوخ هشیمه لثم . دوب هداتسیا مرس تشپ تسرد ورسخ

ار مدوخ دربیم . اه رتخد رس زا شوه هک یدنخبل نامه اب هدیشک



هچ دنادیم ادخ . مداد مل یلدنص یور وا هب تشپ هرابود و متخابن
رذع هتفیشدوخ رورغم درم نا زا تنکل اب هرهز یتقو مدروخ یصرح
شا هرخسم دنخبل و موش مشچ مه مرس تشپ متسناوتیم . تساوخ

: متفگ مدنت نابز اب منیبب . ار
نم لا پوک مخز دروآ ىاپب -

نم  لا ی رب هزین ىسک دنارن
یتقو صوصخ هب ، دراد یبوخ یادص دراد هک ییاه یدب ی همه اب

: تفگ
! همانهاش هن یلو یشاب ولماش لها مدرکیم کف -

: متفگ و مدرک شهاگن رورغ رپ و متشگرب
. دینکیم رکف نم هب امش هگم -

هک مدوب یربب لثم نم و دز ار شا هرخسم دنخبل نامه هرابود
: تفگ مامت یدرسنوخ اب . منک هلمح وا هب متساوخیم

! شکن نومور هب مریشمش هگید ! وناب دیرفآ درگ ماوخیمن وتیهاوخ رذع -
: متفگ و مدز یدنخبل

... هیفاک االم گنچ وت یارب ، یسر یمن ریشمش هب وت -
#

مردام یاه یزابجل دروم رد مه دعب هحفص دنچ ، دوب رتفد هب مهاگن
: ناشرارق نیلوا زور اما . و دوب ورسخ اب

مه تسرد ات مدیشوپ ومدنلب هنشاپ شفک نم و ، هدنلب شدق ورسخ -
هلا خ رسپ یلیخ هک مگیمن یلو هنیشنلد اعقاو شا هرهچ . مشب شدق

ینیب ، شتروص ی هیواز ، مدرک هاگن شتروص هب یتقو زورما ! هشب
شوخ درم نیا ردقچ مدرک سح شقارب یکشم یاه مشچ و بسانتم
هدش یچیپ وداک ور مدوب هتفرگ شارب هک یوسنارف رطع . تسفایق

.. و زیم یور متشاذگ
#

اهرف . منک ناهنپ ملد رد تعرس هب ار رتفد دش ثعاب رد قت قت یادص
هصق یورسخ راگنا . مدرک شهاگن ... مردام تافیصوت هیبش تسرد ، دوب

: تفگ دنخبل اب دوب هداتسا میور هبور مردام ی
؟ مرادرب دمک زا وماسابل مایب منوتیم -
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. دوب هتفر مامح . مدش شتروص یور هدنام اج هب بآ تارطق هب هریخ

اب . دوب ما هریخ رظتنم نانچمه ، دوب یرامشیب یاه لا وس منهذ رد
هب گنرد یب . مدرک رداص ار شدورو ی هزاجا ؛ هتدوخ قاتا ، نتفگ

یسراو لوغشم و دز رانک هب ار ییوشک برد و تفر شدمک تمس
: مدیسرپ ترپ ساوح . دش اه سابل

! هگم یرب یاوخیم ییاج -
: تفگ و دروآ نوریب دمک نایم زا ار شرس

؟ هتفر تدای ! هگید اتیمرآ اب مرارق ! هرآ -
دمک زا ار شیاه نهاریپ توکس رد . مدش شا هریخ زاب و متفگ یموه
هتسد . تشاذگ یم ناشیاجرس و درک یم هاگن هنیآ رد دیشک یم نوریب

: تفگ و تفرگ شیور هب ور و . درک هدنسب دیفس گنر هب مه رخا
هراد گنرمک و زیر هار هار هک م هریت یا همروس تک اب ونهاریپ نیا -

؟ مشوپب
: مدیسرپ نآ یاج هب . مدرکن یهجوت شلا وس هب

؟ یدب همادا اجک ات رارق ور هرتخد نیا اب ت هصق -
: تفگ و دز دنخبل تنطیش اب

! هشیم مولعم بشما -
و مدرک هتسب و زاب ار دنب چم بسچ . مداد رس وتپ ریز مارآ ار رتفد

: متفگ هنارصم
. مینزیم فرح یتشگرب یتقو منکیم ربص بشما سپ ! هشاب -
نوریب شنت زا ار شترش یت تکرح کی رد و داتسیا هنیآ هب ور

نآ هک توافت نیا اب ، مدوب هدید تیعضو نیا رد ار وا مه ال بق . دیشک
منهذ رد اهادص ، متسب ار میاه مشچ . دوب توافتم مزور و لا ح اه زور

: درک ناش هفخ داهرف یادص هک دنتفرگ . یم جوا
. هنومب اهنت شقشع هرازب بش مدا هتشز . مدرگنرب هنکمم بشما -



هب . مدرک شهاگن یروابان و تهب اب . مدرک زاب ار میاه مشچ تریح اب
نم رد یسح . درکن  ما هسوسو شنهپ و مکحم الت ضع ، تشگرب متمس

یمک تخت یور زا ار مدوخ طقف . مدیسرتن رگید یتح . درکن رادیب
: متفگ شاخرپ اب و مدیشک رت ولج

؟ ینک هدافتساوس هرتخد ندب و ساسحا زا یاوخیم ؟ وت هتگرم هچ -
: تفگ و دیشک شیولگ ریز و تشادرب زیم یور زا یمرک دنخبل اب

؟ یا هدافتسا وس هچ هدرک توعد ونم نوا -
نابز اب ار مینهذ ی هسیاقم . دروخیم مه هب ملا ح شیدرسنوخ زا

: مدروا
هدافتساوس مه وت ؟ هیچ ندوب هدیدزد ونم هک انوا اب وت قرف سپ -

؟ یچ وت ! نوشتین دوب مولعم لوا زا انوا لقا ال ! یرگ
هنیا یولج زا هک ار رطع ی هشیش . دینشیمن ار نم یادص ال صا راگنا

تخت یور میشوگ شزرل ، دشاپب ار رطع هک نیا زا لبق ، تشادرب
بل ریز و مدرک هاگن یشوگ هب . درک ضوع ار نامیود ره هاگن ریسم

: متفگ
! هناهام -

یلو نم . درب باال ندادن باوج ی هناشن هب ار شیاه تسد داهرف
ناهام هتفگن ولا ، متشادرب ار نفلت . دوب هدش لا عف مدوجو زابجل تمسق

: تفگ ینارگن یادص اب
زورما متکرش ؟ یدیمن باوج هنزیم گنز تهب یک ره ارچ ؟ وت ییاجک -

! هک یتفرن
مکحم ار میاهوربا مه نم ، دوب ما هریخ مخا اب داهرف ، مدرک ثکم
رتشیب میاه مخا و دروخ رس شرطع ی هشیش یور مهاگن . مدز هرگ

: متفگ یبصع . دش
! ناهام هداتفا یدب یاقافتا -

. مدید حوضو هب ار یزمرق نیا نم و . دش خرس داهرف ی هرهچ گنر
ناهام نارگن یادص . تشاذگ شا هنهرب ندرگ یور یبصع ار شتسد

: دیچیپ نفلت رد گنرد یب
یقافتا هچ االن، ات یتفر بطم زا هک هبنشجنپ زا ؟ هدش یچ -

؟ نوتنوخ مایب االن ؟ هداتفا



یم میاشامت یدج و هناروابان داهرف ، تخادنا گنچ ار میولگ ضغب
: متفگ ضغب نامه اب . درک

... نم هب ... رفن دنچ -
تسشن ما هنوگ یور هک یسفن زا منت و مداد تروق ار مناهد بآ

؟ دوبن شساوح . دوب هتسشن تخت یور متسد رانک یدج داهرف . درک خی
ارم زور و لا ح هک دوب هدش مهم شیارب اه فرح نیا ردقنا ینعی

: تفگ هک ناهام یادص . دوب هتفرگ هدیدان
هدش یچ وگب بوخ -

یراشف رپ یپ رد یپ یاه سفن یور مدرک یعس ، دروآ دوخ هب ار نم
اب و دش ریزارس مکشا هاگادوخان یلو . منکن زکرمت دشک یم داهرف هک

: متفگ قه قه زا رپ یادص نامه
. ندوب رفن ۵ ! ندیدزد ونم هبنشجنپ نومه -

مشوگ رد مردام یادص اهنت ، منک هاگن داهرف ی هرهچ هب متساوخیمن
: دوب

. نک هدافتسا تبلق ندش هل زا ، هدش هل تبلق یتقو یتح -
: دز دایرف ابیرقت نفلت تشپ زا ناهام

. مایب نم ییاجک وگب ال صا دش یچ ؟ ییاجک وت یاو   . ایور یاو -
و متشاذگ مپچ تمس ی هنوگ یور ار متسد و مدیشک باال ار ما ینیب

: متفگ
ال صا االن ! ششیپ مایم مدش هک رتهب نم وگب ومع هب ! هلصفم شصق -

؟ منک عطق نم ناهام ! وگب شهب طقف . سین بوخ میحور طیارش
: تفگ یبصع

نیمسای ! ایور مشیم هنووید هنرگو تمنیبب دیاب ، مریگیم یریوصت سامت -
؟ هتشیپ ؟ ساجک

: متفگ یفیعض یادص اب
وگن یزیچ شهب مه وت . منک شنارگن ماوخیمن ، هرادن ربخ نیمسای -

؟ هشاب
: تفگ هنادیما ان

؟ مینزب فرح مینوتیم یک -
: متفگ ضغب اب



. دینک مکرد ناهام االن! منوتیمن یلو مراد جایتحا نوتهب ! منودیمن -
نک یعس طقف . نزب گنز دش رتهب تطیارش ! نکن هیرگ . مزیزع هشاب -

. یراذن نومربخیب دایز
. هشاب -

زور دنچ نیا مامت لثم ار میاهاپ و مدرک عطق یظفاحادخ یب ار نفلت
. متخیر کشا و مدنابسچ میوناز هب ار ما هناچ . مدرک عمج ممکش رد
لا بند ار اه هناشن متساوخیم . مدرک یم هدافتسا ، مدب لا ح زا متشاد
ییاه هناشن . مدوب هدرکن ناشلا بند لا س دنچ نیا هک ییاه هناشن . منک

هلپ نیرخا رد ار نارهم ی هیاس بشره اه لا س نیا مامت هک نیا لثم
و مدید یم مقاتا هب هدنام
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یاه هنوگ ای و مردام هب ومع نز تداسح یتح نم . متفرگ یم هدیدان

ار دوب باهش ی هیده هک ییاه هراوشوگ هک یتقو نیمسای خرس
. مدوب هتفرگ هدیدان ، دوب هتخادنا

؟ ینک یربلد شساو یتساوخیم ؟ یتفگ شهب ارچ -
مه کیدزن . مدرک شهاگن و مداد هلصاف میوناز رس زا ار ما هناچ

هب ار شقباس رطع نم دنچ ره ، دادیم یبوخ نغور یوب شنت ، میدوب
هب متشاد دیاش ، دوب هدش رتمک مسرت . مدادیم حیجرت اهرطع ی همه
یم تالش ندنام یوق یارب متشاد مه دیاش . مدرکیم تداع شندوب

، مدرک ار شیاه مشچ لفق ار ممشچ . منک لر تنک ار مرکف هک مدرک
ار میاه کشا . دوش دب ملا ح شا هنهرب ی هنت باال ندید اب ، متساوخیمن

: متفگ و مدز رانک
؟ اتیمرآ شیپ یریم ارچ وت هدب هگا ؟ هدب هگم -

: تفگ و دیدنخ
؟ یدرک یم یف تال یتشاد منک رواب -

: مداد باوج دوب هدیود ریز هک یتراسج نامه اب و مدز یدنخزوپ
. دوب یف تال اقیقد -

اب . دوب روفیک شا هرهچ . دش زاب مه زا شیاه مخا ، دش بوخ شلا ح
هناش راب نیا ، تفر هنیا تمس هب هرابود و . دش دنلب اج زا دنخبل

: تفگ و تشادرب



! یدش تدوخ منکیم سح ، ینکیم یف تال یتقو . مراد تسود یف تال -
! باوج رضاح

. ما هدش مدوخ هک مدرک یم رهاظت متشاد ، مدوبن مدوخ ، مدرک توکس
دروخرب زا شیپ هقیقد دنچ هک یدب سح هک مدزیم ار مروز متشاد
. دورب نیب زا متشاد شندش کیدزن و ما هنوگ هب شیاه سفن

: متفگ دایرف اب . تشادرب ار شرطع ی هشیش هرابود
! هن -

رت نییاپ ار میادص نت . دوب لا وس زا رپ ، دروا نییاپ ار رطع هشیش
: متفگ و مدروا

هدیرخ تارب شدوخ هک نزب ویرطع بوخ ! اتیمرآ شیپ یریمن هگم -
. دایم ششوخ رتشیب

: تفگ هدز تفگش
؟ ییاتیمرآ ِ دمآ شوخ نارگن االن وت ینعی -

: متفگ و مدرک لر تنک ار میادص ناجیه
ورتخد نوا تفده رطاخ هب یاوخیم یتقو ! هن مگب ماوخب وشتسار -
لا ح ماوخیمن ! هرتهب ینزن ونم بوبحم رطع مرظن هب ینک ینابرق

. هرپب مرس زا رطع شوخ
: تفگ و تشادرب ینلکدا و تشاذگ زیم یور ار رطع ی هشیش

. منکیمن بارخ تنهذ وت وشا ه رطاخ هشاب -
نخان ، دوب دیعب نم زا راک نیا . متشاذگ مناهد رد رایتخا یب ار منخان

. مدروا شنوریب یلو متفرگ یم شمارا متشاد . دوبن نم راک ندیوج
ار شدیفس نهاریپ داهرف . مدیشک بقع تخت یور ار مدوخ هرابود

نم و تسب ار شیاه همکد . مدیشک یقیمع سفن ، درک شنت و تشادرب
رظتنم و . مدیشک باال میاه مشچ یور ات ار وتپ . مدیزخ وتپ ریز هب

یادص هک دعب تعاس ۱ ، مونشب ار شیاهاپ ندش رود یادص ات مدنام
. مدینش ار شنیشام تکرح

مردام . متفر رتفد غارس هرابود و مدمآ نوریب وتپ زا بلق شپت اب
یایند کی فشک هیبش نم یارب شیاه هتشون ندناوخ ، تشونیم تحار
یهاگ هک دوب هتشون فیطل ردقنآ ار ورسخ هب شا هق عال . دوب هتخانشان

. تسه مردپ زا ریغ یدرم دروم رد مردام یاه هتشون نیا تفریم مدای



و سوبع ردام نامه ، تارطاخ هچرتفد ی هیاس تفریم مدای ال صا
هب شزورف نمهب یاپ ات دوب نیریش زیچ همه . تسا نم ریگتخس

هتشون وا زا شسرت و نمهب زا مادم مردام  . دوب هدشن زاب ناشتکرش
رترود مدق دنچ مردام ، دشیم رتکیدزن ورسخ هب نمهب ردقچ ره . دوب

یم هرجاشم مهاب تدش هب ورسخ و مردام زور کی هک ییاج ات . دشیم
دیما هک دندوب بلط هاج و هفرم هدرکلیصحت ناوج ود اه نآ . دندرک

تسدب لوپ و مورک ندعم ، فلع و با یب نیمز کی زا دنتشاد
اما ، دندوب یوق یراجت جوز کی مه رانک رد ورسخ و مردام . دنروایب

شملق عون هک نیا سح . دوب هدش تمخز مردام یاه هتشون سنج
زور ره مردام راگنا . دوب هدش مگ قشع و اه ژه او تاملک ، هدرک رییغت
زا رگید ... هتشون یم ار شا یراجت و هنازور یاهراک زا یدرس تسیل
مردام یاهزور . دوبن یربخ ورسخ اب نتفر امنیس و ندید رتائت یاهرارق

الف تخا و شیاه هرجاشم زا یهاگ ... تراجت و نیمز زا دوب هدش رپ
ار کیرش ی ژه او یتقو . تشون یم شرگید کیرش ود اب شیاهرظن

منهذ رد یغارچ ، مدید یم شرتفد نایم
ار هتشذگ یاهارجام شردپ زا لقن هب هک راگن و مردپ ، دش نشور
هن دندوب هدرک یفرعم ورسخ دنمراک ار مردام ، دندوب هدرک فیرعت

اه تدم زا دعب هک یزور ، دوب هتشون یفرب زور کی زا مردام ! شکیرش
و مه یور هب ور هفاک کی رد ناشیود ره . دندوب هتفر نوریب ورسخ اب

اهنت ، دنک فیصوت ار ورسخ هتشذگ لثم دوب هتفر شدای راگنا مردام
شفیصوت اهنت نیا . تشاد  نت هب مرچ نشپاک کی ورسخ دوب هتشون

 . مشاب شرسمه هک تساوخ نم زا : دوب هتشون هداس یلیخ دعب و . دوب
و رابجا رس زا ار نیا ورسخ دنک یم سح هک دیوگ یم مردام دعب و

یچ هک هرخ بال : دیوگ یم یلو دنکیم در ورسخ هک هداد ماجنا هفیظو
. نرآ رد فرح نومرس تشپ همه و ، هروخب همطل نومرابتعا هک هشیمن

. هرتهب میشاب رهوش و نز
هک نیا اب دوب بلا ج ، دنکیم نافوط ار مردام هلمج کی نیمه

فیدر مهرس تشپ هک یا هملک دنچ الی صرح و مشخ متسناوتیم
. تشادن شلا ح قیقد فیصوت هب یا هق عال شدوخ اما . منک سح هدرک

کیرش نانچ مه اه نآ ، دوب هدرک در ار ورسخ مردام هک نیا زا دعب



تعاس ، مدروا باال ار مهاگن و مدناوخ رگید ی هحفص دنچ . دندوب
تساوخیم ملد . متشاد یدب سح . دوب هتشگنرب داهرف و دوب ۱۲ ادودح

. موش تحار و میوگب هچ نم هب کی
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زا دنتشاد ، مدوب نم شرسکی هک یا هصق و ارجام طسو یتقو اما
هرابود مدرک یعس . دشیم دب ملا ح دندرکیم هدافتسا وس رتخد کی

ورسخ . دوبن ورسخ زا یربخ یدعب تاحفص . مهدب رتفد هب ار مساوح
ی هیاس زا . دوب هدش فذح مردام تارطاخ تاحفص زا مارآ یلیخ

هدش مک شیاه سح  . دوب هدنام شتراجت و تواکذ اب شخب اهنت روشرپ
ار هحفص کی راب دنچ و نیدنچ دش ثعاب هک یبلا ج زیچ اما . دوب

نم گرزب یومع شزورف نمهب . دوب مردام زا نمهب یراگتساوخ . مناوخب
: دوب هتفگ و دوب هدرک یراگتساوخ مردام زا دوب لهاتم نامز نآ هک

هتشونن سح زا یلا خ ار نمهب یراگتساوخ مردام . مهدیم طالق ار منز
یراگتساوخ زا دعب و دوب  هدرک وگزاب دنت یاه ژه او اب ار ارجام ، دوب

و دوب هتفگ نمهب یراگتساوخ زا و دوب هتفر ورسخ قاتا هب میقتسم
ود ره راک ، دوب هدش ثعاب ارجام نیا و  . دوب هدش ناشیاوعد ود نآ

: دوب هدش دراو مردپ هصق یاج نآ و . دروخب یرتن کال هب
شندیشوپ سابل ، دوب نمهب زا رت رپ وت یمک هک دنلب اتبسن دقاب یدرم

هرهچ شوخ . دوب هدیشوپ سابل اه ناوجون هیبش ، تخادنا هدنخ هب
و فاص . دوب نیشنلد میارب شدنخبل اما ورسخ ی هزادنا هب هن ، دوب

اهنت نم هک تفگ یزیچ نمهب شوگ ریز و درک ییوجلد ورسخ زا هداس
دازآ نمهب مه و ورسخ مه شتطاسو اب . مدینش ار شناجاقآ ی هملک
دنخبل شردارب هب تراسج اب نم و درک یم مهاگن هنیک اب نمهب ، دندش

ی هظحل یتقو تسرد ، میتشاد یا هداس یظفاحادخ . مدز یم
ی هقلح ، داد رارق ورسخ یاه تسد یور ار شپچ تسد یظفاحادخ

. دز ار ممشچ شتشگنا یور
. میدرک  ثحب و رج ار هار مامت و مدرک راوس ار قنع دب یورسخ
زا نم ، هدش هناوید ورسخ . ما هدرک کیرحت ار نمهب نم : تفگیم نم هب

! شردارب الف خرب دماین مشوخ نمهب زا لوا ی هظحل نامه
. دما یمن داهرف رگید . دوب ۲ کیدزن ، داتفا تعاس هب هرابود مهاگن



سرتسا و هدعم هب ار نآ هک مدرک سح ما هنیس ی هسفق رد یشزوس
. مداد تبسن زور دنچ نیا یاه
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شدمآ تفر هیاس و ورسخ تکرش هب شزورف مارهب بش نآ زا دعب
شا هنازوت هنیک یاه هاگن و نمهب زا یهاگ مردام . دوب هدش رتشیب

رود . دوب هتشادرب وا اب تفلا خم رس ورسخ ارجام نآ زا دعب ، تشونیم
ندرک در زا دعب هک دوب یا هیاس ی هلمج نیا . دوب هدش غولش ورسخ

ندش راگدنام یاه همزمز و شردام ناطرس ، ورسخ یراگتساوخ
ثعاب گرزبردام یرامیب  . دوب هدش رت اهنت اکیرمآ رد شوایس شردارب
راگنا هک ییاهزور . دنوش سح رپ شت ال مج مردام هرابود ، دوب هدش

کی اب بش و هتشونیم یراعش ی هناراودیما الت مج ، هدوب دب شلا ح
رذع اب مردام و ورسخ ، نمهب . درکیم شمامت ، دوب یدب زور زورما

مهم یاه ینامهم . دوب هدش مک ناشنیب شنت یمک هرابود نمهب یهاوخ
یمن ینامهیم هب ای شت ال کشم راشف ریز هک یا هیاس و ابیز یاه نز و

ورسخ اما . دشیم رضاح نابزیم هب مارتحا تهج یتعاس طقف ای تفر
اب اه ینامهیم نیمه رد هیاس . دندوب اه ینامهیم تباث یاپ نمهب و

فیصوت طخ کی رد هک ینز . دوب هدش ور هب ور مارهب دزمان میرم
یارب هیاس زا روشرپ مارهب . متفرگ یدب سح شا هرهچ زا ، دوب هدش

. دوب هدرک هدنسب درس نداد تسد کی هب اهنت میرم و دوب هتفگ میرم
زا مارهب . درکیم فیصوت ار میرم رتشیب شاک ، دوب هدش بلا ج هصق
. دش یم فیعض راگنا یهاگ هک ، دوب یداش ی هداس درم هیاس رظن
شتک گنر یتح . دندوب هدرک باختنا شیارب شردام و ردپ ار شدزمان

راب کی ، دوش هدنناوخ تشاد تسود مارهب . درکیم باختنا نمهب مه ار
و تفگ شا هق عال زا دزیم فرح هیاس و ورسخ اب تکرش رد هک
دوب هتفگ مارهب لا ح نیا اب . درکیم شقیوشت تدش هب زور نآ زا هیاس
یم همادا ار شردپ لغش و دنکیمن دیماان ار شا هداوناخ تقو چیه



دایز شردام یرامیب اب هیاس یریگرد . مداتفا مردپ مرگ یادص دای . دهد
. دنامیم شردام رانک ناتسرامیب رد حبص ات یهاگ هک ردق نآ ، دوب هدش

هدنهد ناکت شیاه هتشون . تفر یم تکرش هب تمس نامه زا حبص و
شردام یرامیب و ردارب رفس جرخ ار شردپ ثاریم مامت . دندوب هدش

هدرک یراذگ هیامرس هزات نوچ ، تشادن ینادنچ دوس تکرش . دوب هدرک
هدش روبجم مردام . دشیم هدامآ یرادرب هرهب یارب زونه ندعم ، دندوب
ار شا هناخ مزاول زا یضعب ، شتروص نتشاد هگن خرس یارب دوب

رد زور مامت یهاگ . دنامب یقاب تکارش رد نانچ مه دناوتب ات دشورفب
یوب هک یا هناخ و ناتسرامیب دعب و ؛ دوب لا جنج و ثحب تکرش

و دوب هدش رت تکاس هناخ . دوب هتخورف هک ار نویزیولت . دادیم توکس
هیاس شردام یور هک یگرم هب ندرک رکف یاج هب دوب روبجم وا

ندز فرح یادص ات دنابسچب راوید هب ار شرس اه بش ، دوب هتخادنا
لا ح هب دنک . خالص هناخ کانسرت توکس رش زا ار وا هیاسمه موهفمان
، هدیباوخ باال ی هقبط هک مدرک رکف یدرم هب . مدوب هدرک ضغب مردام
هدش غولش شرود ، شا ییاهنت یاهزور رد دوب هتشون مردام هک یدرم

فیصوت ! گرم هب شرس مردام و دوب مرگ یگدنز هب شرس ورسخ . دوب
عمج ار شا هدیشک هت یاه دیما مامت دیاب زور ره هیاس . دوب شدوخ
فرح شرسپ ندیدن زا مادم هک تفر یم یردام ندید هب و درک یم

تسود رسپ هک یردام ، دما یم اجک زا مردام تردق همه نیا . دزیم
رابکی تقو دنچ ره مارهب . تشاد تسود ار شردام هک یرتخد و دوب

دنادنخ  یم ار وا شا هداس یاهارجام اب و دشیم رهاظ مردام قاتا رد
هغدغد . تسا هناکدوک یاه هص ق هیبش میارب مارهب : دوب هتشون .

یم دیا یم شدب راگیس زا مارهب . دراد قرف یداع یاه مدآ اب شیاه
هب ، میوگیم ملد رد راب ره نم و . دیا یمن نم هب ندیشک راگیس دیوگ

رظن تیاهزیچ نیرت یصخش دروم رد یهدب ور هک اه درم نیا
. دنهدیم

. دوب هدیزرل شییاهنت زا مبلق ، متشاد تسود ار اهنت ی هیاس نیا
زا یا هناشن چیه . متشگیم اهرطس نایم میرم یوجتسج رد هاگادوخان

مردام ییاهنت زا ورسخ . مدرکیمن ادیپ مارهب و هیاس تهابش ای هق عال
مردام . تشادن شت ال کشم نتفگ هب تداع مردام نوچ . تشادن ربخ



، تسا یحور و یلا م الت کشم قرغ ردقنا هک دنادب یسک تساوخیمن
هک نیا زا دعب زور نآ . دهدب نمهب تسد دیدج یاه هناهب تساوخیمن

هب ار شدوخ هتسخ ، دوب هدناسر ناتسرامیب ات دب لا ح اب ار گرزبردام
ارچ ؛ دوب هتفگ ورسخ و دید ار ورسخ تکرش برد . دوب هدناسر تکرش

یتقو صوصخ هب دوب هدش ریگلد مردام . دسر یمن شدوخ هب یمک
یاه نز زا یکی هب ار ییابیز ردقچ ی هلمج و ورسخ مرگ سالم

دوب هتشون ار نیا مدش روخلد ترابع کی رد مردام . دوب هدینش تکرش
سح مردام هک یتقو . هدوب دب شلا ح ، دادیم ناشن سیخ یاهذغاک اما

قافتا ددرگرب دیاب و دنامب تکرش رد دناوت یمن لا ح نیا اب دنکیم
نز و نمهب . دوب هتفر هک یشنم و زاب همین رد . دهدیم خر یبیجع
مردام ، دوشیم شقاتا لخاد ندز رد نودب نمهب . دنیب یم ار ییانشا

زا مردام ، دنامیم نمهب اما . دورب دهاوخیم هک دیوگیم هتسخ
، هتسشن نلا س رد شیور هبور هک ینز و دوب هتشون شدنخزوپ

؟ تسا مارهب دزمان نز نآ : دسرپ یم بجعتم
ارچ هک : دسرپیم و دوشیم رتکیدزن ضوع رد ، دهدیمن ار شباوج نمهب
لیلد ، تسا جیگ مردام . دنکیم رکف مردام هب زونه دیوگ یم ! هدرک شدر

و رت بقع مردام . دوشیم رت کیدزن  نمهب ، دمهفیمن ار میرم روضح
زیم هب شیولهپ
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، هتفر ورف نمهب شوغآ رد ، هدمآ شدوخ هب ات ، دریگیم شدرد . دروخیم

شدای تساوخیم راگنا هک هدش هتشون تایئزج اب زیچ همه ردقنآ
ار مردام سح . دوب هدرک فیصوت رهز کی لثم ار نمهب ی هسوب . دنامب
نوخ رد هک یترفن ، هدش ضبقنم منت مامت هرابود مدرک سح . مدیمهفیم
ما هنیس . دوبن ملبق یاه تلا ح زا مادک چیه هیبش . تشاد نایرج میاه
ی هرجنپ ندروخ مه هب یادص . مدرک یم قه قه نم و . دیشکیم ریت
و دوب هدیسوب هزاجا یب ار مردام نمهب . درک رتشیب ار مسرت زاب همین

هتفر رتارف مه هسوب زا نمهب . دربب ییاج هب هار ، دوب هتسناوتن مردام
ره زا ششوگ ریز ی هناقشاع یاه فرح دوب هتشون هیاس ، دوب

سپ ار نمهب مردام ، اه فرح نا و هسوب نآ زا دعب . دوب رتدب ییازسان
رت گنت نمهب یاه تسد راصح اما . دنزب غیج دوب هدرک یعس ، دوب هدز



تکرح اب مردام . دوب هتسب شیاه تسد اب هک ار یناهد و هدشیم
تذل مردام ریقحت زا نز راگنا اما هتساوخیم کمک نز زا شیاه تسد
هتفر مه نز . دوب هدرک رارف هیاس ندیسوب هرابود زا دعب نمهب .. هدربیم
هب نم و سحن زور دوب هتشون ! شدب سح و دوب هدنام مردام . دوب

ات دوب هتسشن تسب ، دوب هتفر ورسخ قاتا هب . مدرک یم رکف هبنش جنپ
: شدوخ نابز زا و . دیایب

مدنام . یم شندما رظتنم مه ایند رخا ات -
شزیم تمس هب هدشن هیاس ملا ح هجوتم یتح ، دوب هدمآ هک ورسخ

هب ندعم راک ، دوب هدرک طوقس ، دندوب هدیرخ هک یماهس . دوب هتفر
ی هیامرس ، دنیبیم نمهب ار تاجن هار ورسخ . دوب هدروخرب لکشم

هزات اهارجام نیا مامت زا دعب . دهدیم ناشتاجن ، دروایب نمهب هک یرتشیب
! شا هدرک ضغب یاه مشچ و ، شا هدیرپ گنر ، دنیبیم ار هیاس لا ح

راشف ، تسا هتسخ دیوگ یم ، دیوگ یمن نمهب زا . دنزیمن فرح هیاس
هتسکشرو اه نآ ، درادرب ار شا هیامرس نمهب رگا ! هدوب دایز یراک

فرط نآ ییاد . دور یم داب رب مردام یردپ ثاریم مامت . دنوشیم
رتاهنت مردام نآ زا دعب . دریمیم گرزبردام و دوشیم گنل شیگدنز

: هتشون مردام هک یطخ . دش مدرس . دوشیم
.. دنادب زور کی شاک . ما هتسخ وا نودب ردقچ میوگب متشاد سود
تخت زا . مدرک هفخ ار مقه قه . مورب ورسخ قاتا هب هک مدش هسوسو

. متفر باال ار اه هلپ مارآ . دوب هتفر شدوخ قاتا هب راتسرپ . مدمآ نییاپ
. مدش شکیدزن ، دوب نشور شتخت رانک رو ژ ابا . متفر ورسخ قاتا هب و

رد مشچ . دوب رادیب ورسخ مراظتنا خالف . تساوخیم ار مردام ملد
. مدرکیم هچ اج نا بش تقو نیا نم . درک مهاگن بجعتم . میدش مشچ

هن و تشاد ییادص هن اما هیاس ی هملک لکش . دروخ ناکت شیاه بل
ار متروص مامت میاه کشا . هدما مردام ، دوب هدرک رکف ورسخ ... ییاجه

: متفگ ضغب نامه اب . دوب هدرک رپ
! هیاس هن مایور -

هب یزاین رگید . منادیم هک دوب هدیمهف . دیکچ ورسخ ی هنوگ زا کشا
: متفگ ضغب اب و . مدرک شهاگن . دوبن رهاظت

؟! یدیمهفن وت . دوب اهنت یلیخ -



ی هملک نتفگ هیبش ار شیاه بل هرابود و داد ناکت ار شیاه تشگنا
: متفگ روخلد و همدقم یب . تخیر یم کشا . داد ناکت ار هیاس

! ترسپ هثم ، دوب ماقم و رهاظ لا بند تمشچ وت -
ار درک یم همزمز ییاهنت رد مردام هک ییاه هناقشاع ضغب اب دعب و

ار شتسد . دنک دنلب تشاد یعس ار شتسد . تخیریم کشا اهنت . مدناوخ
نم ودیشک ار متسد . متفرگ شیور هبور ار رتفد . مدرک دنلب و متفرگ
اب . دز نآ هب هقت دنچ و . تشاذگ شبلق یور ار شتسد مدرک . شکمک

: متفگ هیرگ
، متفگیم یهاگ . تسنودن وشردق سکچیه اما . مدوب منم ؟ یدوب شقشاع -

! همیگدنز قافتا نیرتدب
. یگب منامام زا . ماهاب ینزب فرح دشیم شاک

: متفگ دعب و هقیقد دنچ . مدش شا هریخ فرح یب و متسب ار رتفد
نیرتهب قشع یتفگ زور هی . ناخ ورسخ منک مومت ورتفد نیا مریم -

. یدوب شرانک وت یتقو دوب اهنت ردقنا هیاس ارچ سپ . سایند سح
مدا یضعب اب یهاگ مدآ فیلکت . مدز نوریب قاتا زا و متشادرب ار رتفد

شتسود متسنادیمن ، دوبن نشور ورسخ اب مفیلکت نم . تسین نشور اه
. دوبن ور هب ور مه مردپ اب مفیلکت ! هنای مشاب هتشاد

باوخ . دوب هتشگنرب زونه داهرف و دوب ۳ تعاس . متفر نییاپ اه هلپ زا
هام ۲ مردام . مدرک زاب ار رتفد . دوب هدش هبیرغ میاه مشچ اب راگنا

دوب هتشونن ، هدید ار میرم هک دوب هتشون یزور زا دعب و . دوب هتشونن
یلو دنک اوسر ار نمهب هک دوب هدز فرح میرم اب ... ارچ و ، اجک هک

و هدش هیاس قشاع مارهب هدرکیم رکف دوب هتفگ . دوب هدیدنخ میرم
یور هب ور هناوید نز کی راگنا . دنک ریقحت ار هیاس هتساوخ نمهب زا
هدرک توعد ماش یارب ار مردام ورسخ زور نامه دوب . هداتسیا مردام
رکف . دوب شرس رد یرگید رکف نوچ درک . در ار شتوعد مردام ، دوب
هدینش طایح زا نیشام یادص . دیخرچیم شرس رد هروخ لثم ماقتنا
مدرکن یعس . دوب داهرف مدز  رانک لماک ار هدرپ . مدرک دنلب ار مرس . دش

ناب هیاس ریز یتقو . دید ار نم و دما باال شهاگن . منک ناهنپ ار مدوخ
نلا س رد شیاپ یادص . متفرگ هرجنپ زا مشچ ، دش یفخم هناخ

رد بوچ راهچ رد تکاس دش . فقوتم مقاتا زاب رد یولج دوب . هدیچیپ



هتفرگ و مارآ یادص اب . متشادن ار ندز فرح دصق مه نم . دوب هداتسیا
: تفگ یا

؟ زونه یدیباوخن -
: دیسرپ زاب و دمآ ولج مدق کی . مدرک شهاگن تکاس

؟ یدرک هیرگ -
: متفگ و مدرک کاپ ار ممشچ ی هشوگ

! وت یاین هشیم -
بقع هب مه ار مدق کی نامه . مدرک لا بند ار شا هقی یور بل رژ در

: تفگ و تشگرب
؟ هن یرفنتم مزا -

  کل یور ار شتسد دیمهف  . دوب شا هقی هب مهاگن اهنت و . مدرک توکس
: تفگ و تشاذگ شا هقی

. ریخب بش -

. مدادن یباوج
ĤĤĤĤĤĤ
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بشید . مدشرادیب . دیچیپیم مندرگ و فتک ی هیحان رد هک یدب درد اب
هک وتپ نایم زا ار مدوخ یتخس هب . مدوب هدیباوخ داهرف ندمآ زا دعب

دنلب تخت یور زا درد اب . مدیشک نوریب ، مدوب هدناچیپ مرود هب
هب و مدز لغب ریز جنگ کی لثم ار رتفد . دوب وتپ الی زونه رتفد . مدش

هک بیجع . متسشن نیمز یور . متفر زورید ی هدشن زاب نادمچ تمس
دمآ . یم نلا س زا هفرس یادص . دشیم رتشیب میاه درد زور ره راگنا

یب . دوب یعقاو مدینش یم هفرس یادص باوخ نایم یهاگ هک نیا سپ
و . مدیشک نوریب راولش اب راد نیتسا زیموش کی نادمچ نایم زا انتعا

مشوگ یوت اه هفرس یادص . متشادرب ار مامح مزاول و وپماش مه دعب
اب و مدوب هداد رارق میاه سابل الی ار رتفد ، متفر مامح تمس هب . دوب
مه راب دنچ . مدرک لفق ار مامح رد لبق راب لثم . مدرب مامح هب مدوخ



ماجنا ار راک نیا ، تسا رارق رگید راب دنچ متسنادیمن . مدرک کچ ار رد
اب ار میاه سابل . دهدیم شمارا نم هب راک نیا متسنادیم طقف ؛ مهد

متسناوتیم ات ار سابل ندرک ضوع اه زور نیا . مدروا رد نت زا هیرگ
یتقو زا . مدروآ رد ار مسابل ادص یب ی هیرگ اب . متخادنا یم ریخات هب

. مدرکیم سح مدوخ رد یبیجع رییغت ، مدوب هدناوخ ار هیاس تارطاخ
و دوب اج همه مرکف . مدش هریخ با تارطق هب و مدرک زاب ار شود

ار میاه مشچ دشیم ثعاب میاه مخز شزوس ، متفر با ریز . دوبن
هب . مروخب یرگید ی هبرض هکنیا زا لبق ، متشادیمرب یمدق دیاب . مدنبب
رد ناشیاه مادک دندوب . هدش گنرمک هک ییاه مدآ ، مدرک رکف اه مدآ

. دش مامت هرخ بال ! هانگ یب ناشیاه مادک ، دندوب ندرک یزاب شقن لا ح
مامح یدق ی هنیا رد ار مدوخ زور ۳ زا دعب هک متشاد یبیجع لیم

میاه مخز ندید و هنیا هب ندرک هاگن تراسج زور دنچ نیا . منک اشامت
هیواز هک متفر هنیا تمس هب . مدشیم اپرس رتدوز دیاب اما . متشادن ار

کانتشحو لا ح نآ رد مدوخ یاشامت . دشیم یا هجرد ۳۰ شود اب شا
یور یاه شارخ و یدوبک و ما هناش رس یور بیجع یدوبک . دوب

کون زا درد . مدوب هبیرغ مدوخ اب راگنا ! متروص یور یاه یدوبک ، ممکش
ی هریخ . مدوب هدش مدوخ ی هریخ تام . تفرگ ناج مبلق ات مناتشگنا

. دوب هدش نفد اه یدوبک ریز هیاس هب متهابش . متخانشیمن هک یرتخد
ار بقع دیسرت ، دوشیم مکیدزن رس تشپ زا یسک مدرک سح یا هظحل

دیاش و دندشیم بوخ اه مخز . مدشیمن بوخ . دوبن یسک . مدرک هاگن
و مدیشوپ یم ار منیتسا یب یاه سابل هرابود تدم کی زا دعب نم
یمن تقو چیه درم نا ی هیاس اما . مدرک یم اشامت ار مدوخ هنیا رد

، نامهاتوک یاه دروخرب رد زور ۳ نیا مامت ، مدرک رکف داهرف هب . تفر 
، تشاذگ هاگن رییغت ار شمسا دوشب هچ ره ای ، یزوسلد ، بجعت زگره
، اهدرم یاهادص . متفرگ لغب ار مدوخ . دوب هدادن خر شیاه مشچ رد

نهذ . دوب هدش اجکی نمهب طسوت مردام ندش هدیسوب ریوصت اب حاال
ار تردق نیا شاک نم و دراد ندرک روصت رد یبیجع تردق ناسنا

ار رتفد ، مدیشوپ یتخس هب ار میاه سابل مامح رد اج نامه . متشادن
زا . درک یم رتدب ار ملا ح مامح رد ندنام اهنت . مدمآ نوریب و متشادرب

زیم یور ی هنیا هب تسا روابان هک یسک لثم . مدما نوریب مامح



متروص یاه یدوبک ، دنتشادن یلکشم اه هنیا ، مدرب هانپ داهرف
متشادرب ار رتفد . متشادن یرازآ دوخ دصق نیا زا رتشیب . دوب کانتشحو

مدق دیاب . متفر نوریب قاتا زا و مدرک ناهنپ تخت کشت ریز ییاج و
داهرف . مدش فقوتم نلا س ی هنایم . مدرک یم کمک مدوخ هب مدق هب

یاه سابل نامه . دوب رهظ زا دعب کی تعاس ، دوب هدیباوخ هپاناک یور
هک یا هفرس . دوب هدرواین رد مه ار ششفک یتح ، دوب شنت بشید

. تسا هتشاد همادا حبص ات هک هدوب وا یاه هفرس یادص مدیمهف ، درک
لخاد هب هرجنپ زا هک یکنخ میسن دوجو اب ، متفر رتولج مدق کی
ندینش یادص . دوب هتسشن شیناشیپ یور قرع هرطق دنچ ، دیزو یم

هنایم هب هرابود و . مریگب هلصاف هپاناک زا ، دش ثعاب طایح رد ینیشام
: تفگ یم هک مدینش ار هناخ راکتمدخ هموصعم یادص . مورب نلا س ی

کف . دز داد مرس جالد هثم . هباوخب قاتا هرب منک نوشرادیب مدموا -
. نراد مبت منک

میاه تسد . مدوب هدش برطضم نیمه یارب ، هدمآ یسک هچ متسنادیمن
دعب و هموصعم لوا . دندیسر نلا س هب هرخ بال . دیزرلیم یکحضم لکش هب
موش ور هب ور یدیدج مدآ اب دوبن رارق نیمه ، مدرک اهر ار مسفن ! یلع
هک یتمس هب دعب و درک مهاگن هاتوک یلع . دوب بوخ یلیخ شدوخ

: تفگ و دش هریخ دوب هدیشک زارد داهرف
. نیدرکن شرادیب سالم. -

هب ار مهاگن ریخات اب ، هدشن یزیچ هجوتم هک مدرک راتفر یسک هیبش
: متفگ و مداد ، دوب هریخ یلع هک یتمس

! هدیباوخ اجنوا مدیدن ال صا ! هن -
: تفگ و داد ناکت یرس
؟ هدوبن هنوخ بشید -

: تفگ هموصعم ، مهدب یباوج هک نیا زا لبق
! هنوخ هدموا ۳ تعاس هگیم فسوی ! هن -

رس باالی هب ار شدوخ شمارآ اب و دش در هموصعم و نم زا یلع
و تشاذگ شا هناش یور ار شتسد . درک هفرس هرابود ، دناسر داهرف

: تفگ و داد شناکت هرابود . درک هفرس اهنت داهرف اما ؛ داد یناکت
! رتکد میرب وشاپ هگید هیگدروخ امرس ، یدروخن هک ریشمش مخز وشاپ -



هرابود و تفگ ییوش هفخ و درک زاب همین ار شیاه مشچ داهرف
: تفگ و دش دنلب یلع . دیباوخ
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. هچ نم هب ال صا . نربب وتروش هدرم ، اباب بوخ -

: تفگ و تخود نم هب ار شهاگن
! نیبوخ امش -

: متفگ و متشگرب ناهگان هک مدیخرچ مقاتا تمس هب و مداد ناکت یرس
.. اقآ یلع -

. دوب مفرح ی همادا رظتنم . دوب هتفرگ هلصاف هپاناک زا حاال هک یلع
. تسین یتمحز هگا هتبلا ؟ نیربب ییاج هی ات ونم هشیم -

: تفگ و و دز یمرگ دنخبل
! هراوطا ادا وت هک مه ورای نیا . متشادن یراک هگید منم ، اقافتا هن -

: متفگ مارآ
. مش هدامآ مریم نم سپ -

: تفگ بجعتم ، درک یم نامهاگن هک هموصعم
. نیروخب راهان لقا . ال نیدروخن هنوبص -

: متفگ و مدز دنخبل
. مش هداما مریم . هیفاک یرایب مارب ریش ناویل هی -

اب ، متفر نادمچ تمس هب . مدرک لفق مرس تشپ ار رد ، مدش قاتا دراو
سابل ندیچ هب   یا هق عال اما ، دندوب هدرک یلا خ یدمک میارب هک نیا

. مدیشک نوریب ار یگنر دیفس زیموش و دنلب زبس یوتنام . متشادن میاه
فیک . دروخ شیارا مزاول فیک هب ممشچ هک ، مدنبب ار نادمچ متساوخ
کقلد هیبش رتشیب شیارا اب . مدرک شیاهر یدنخزوپ اب یلو ، متشادرب ار

لوط مندش  هداما . متشاد جایتحا اه یدوبک نیا هب نم . مدشیم اه
لبق . میایب رظن هب بترم ما هرهچ یگتفشا مغر یلع مدرک یعس  . دیشکن
رد هب یا هبرض یادص . مداد اج مفیک نورد ار رتفد ، منتفر نوریب زا
کی اب دوب هموصعم  . مدرک زاب هک ار رد . مورب رد تمس هب ، دش ثعاب

. تییوکسیب دنچ شرانک وریش گرزب ناویل
دنچ شمارآ اب . مدرب قاتا لخاد و متفرگ وا زا ار ینیس و مدز دنخبل

یم هدامآ یگرزب لا دج یارب ار مدوخ متشاد . مدروخ ریش و تییوکسیب



. مدرک
مناور یور هرابود   سرت و بارطضا ، مدز نوریب هناخ زا یلع زا رتدوز

تشپ زا شوپ هایس درم ، مدرک سح نا کی ، دندوب هتخادنا هیاس
یلع . دوبن هرجنپ تشپ یسک . متفر بقع هدیسرت . دنزیم دنخبل هرجنپ

: متفگ و مدرک اهر ار مسفن ، دش کیدزن هک
؟ تسین یلکشم ؟ منیشب بقع نم هشیم -

: تفگ امرگ نامه اب
؟ نیریم اجک یلو هن -

: متفگ یا هتسهآ یادص اب
. مگیم و سردا میتفیب هار . مومع ی هنوخ -

ĤĤĤĤĤĤ
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یدرم اب هتسب یکقاتا رد نم . دندروا موجه مرس هب اه سرت هرابود

نم هب دایز هدننار هک ییاج تسرد ، متسشن بقع . مدوب هدنام اهنت
. متسب ار میاه مشچ و مدیشک نییاپ اراه هشیش . دشاب هتشادن دید

ورسخ و هیاس هب و منک شوماخ ار منهذ یاهادص مامت مدرک یعس
. منک رکف

! هبیجع یلیخ ؟ هدنوم اتیمرآ ی هنوخ بشید داهرف اعقاو -
هب هنارکفتم . مدرک زاب ار میاه مشچ و مدروخ یناکت یلع یادص اب

: متفگ یراو همزمز یادص اب . دوب هتخود مشچ شیور هبور ریسم
. هبیجع شیچ ! هشلوا راب هگم -

تلا ح دیمهف دشیم شا هرهچ زا ، تسشن شیاه بل یور یوحم دنخبل
: تسا هتفرگ یعافد

هراد یبیرغ بیجع یازمرق طخ هی داهرف یلو ! هشلوا راب متفگن نم -
. هشیمن یطاق یسکره اب . شدوخ ارب

: متفگ یزابجل اب
رجات هی ، هذوفن اب شردپ ، هلگشوخ . سین یسکره یرافغ اتیمرآ -



! هگرزب
اه درم نآ یاه هدنخ دای . مدش رت یبصع ، شا هدنخ زا نم و دیدنخ
هب هاگادوخان   مرکف یلو دوب یطلغ ی هسیاقم . دش تخرک منت و مداتفا

یم هلعش منورد زا هک یمشخ اب . تفر یم اه هسیاقم نیمه تمس
: تفگ هدنخ اب یلو یلع . مدرشف مه رب ار میاه نادند دیشک

داهرف نیدید حاال ات یک ! هلگشوخ طقف شدوخ ! شاباب نیگیم نیراد -
! هراد شرانک مشرتگنشق یتقو هزات ؟ هشاب ییابیز شک مال

ادیپ نایرج متروص یاه گر رد نوخ مدرک سح . دش خیس منت یوم
مدرک یم رکف یلع یاه فرح ندوبن ای ندوب هیانک هب متشاد . دنکیمن

: تفگ هک
؟ تسار تمس مچیپب -

: متفگ و متخادنا نوریب هب یهاگن
. تسار تمس نیرب هلب -

متسد یاه تشگنا مدرک سح . مدیشک مدنب چم یور ار متسد یبصع
رادرب تسد ایوگ یلع . دوب هدشن رتمک هک مه شدرد ، دنا هدرک مرو

: تفگ هدنخ نامه اب هک دوبن
. هدروخ امرس مداهرف هک هدروخ امرس اتیمرآ   امتح -

هرابود ی هیکت و اه مشچ نتسب اب و مدادن شیاه فرح هب یباوج
دنچ . مدرک الم عا ثحب ی همادا هب ار مدوخ یلیم یب ، یلدنص هب

هب رد لباقم اقیقد . میدش شزورف ی هناخ ی هچوک دراو دعب هقیقد
مراک رگا و دراد یراک ربو رود نا هک تفگ یلع . مدش هدایپ یتخس

یور ییاهنت نیگنس راب ، تفر یلع هک نیمه . منک شربخ دش مامت دوز
ار رد گنز  ، دیدرت اب و متفر رد تمس هب ناگنل گنل . دش هتشاذگ مشود

طایح . دش زاب رد . مدوب هداد ربخ ناهام هب تکرح زا لبق . مدرشف
ترامع و اه تخرد فیدر هب هریخ . دوب هدش یشاپ بآ و سیخ

یاه هیرگ ، ناهام یاه یریگروز ، یگچب تارطاخ مامت . مدش شزورف
ریوصت فرط نآ زا و . دوب ممشچ یولج نارهم یاهوم ندیشک و راگن

یب ار وا و دش مخ مردام تروص یور یتقو اه لا س نآ رد نمهب
ار دزیم غیت ممشچ رد هک هدشن ریزارس کشا شزوس . دیسوب هزاجا

. مدز مدق اه هلپ تمس هب هشیمه زا رت مارا لا ح نیا اب . مدرک سح



ریز ارم رود نامه زا و دوب هدز کنیع . دوب هداتسیا هلپ نیرخآ یور
و . دوب هدمآ ییوگ دما شوخ یارب شدوخ شزورف نمهب . تشاد رظن

. دوبن بوخ ال صا عاضوا ینعی نیا
، ردپ گرم زا دعب . تسشن  میولگ هب دوخیب ضغب ، دش تسس میاهاپ
نآ حاال . منک شیادص ردپ ومع یاج هب هک متفر راجنلک مدوخ اب یلیخ

. دوب اتخیرورف رادتقا هوک
ĤĤĤĤ
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مدیشک یهآ . درک هاگن ما هرهچ هب هناروابان ، دمآ رتولج یمک مندید اب
نارگن . مدرک هتسب وزاب سالم ی هناشن هب ار میاه بل یتخس هب و

تشگنا و متسد چم هب شهاگن دعب و درک ور و ریز ار ما هرهچ مامت
بلا ج . مشکب تلا جخ مدوخ زا یمک دش ثعاب شهاگن . دیسر مدوبک یاه

: تفگ مخا اب . تشادن یهاگن نینچ داهرف هک دوب
؟ ندروا ترس ور بال نیا ایک -

دهدب ناشن ار شرثات تدش تساوخیم ، دوب هدز ار شفرح همدقم یب
هب ار مهاگن و مدز یا هراوقدب دنخبل . تشاد تیمها شیارب اعقاو ای

: متفگ و متخود شرس تشپ
. وت میرب ، مسیاو اپرس منوتیمن نم -

رد شیاهوربا . دریگب ار میوزاب ریز هک درک زارد تسد اهنت ، دزن یفرح
سح . تفرگ میوزاب رانک ار شتسد تیدج اب و . دندوب هدروخ هرگ مه
مارآ ار مدوخ یمک رهاظ ظفح یارب . تسا هدش رتشیب ما  هنیک مدرک

: متفگ و مدیشک بقع
. مرادن کمک هب یزاین ، ناج ومع مایم مدوخ -

مارآ و . مدناسر یگنس یاه هلپ ی هبل هب ار مدوخ نم و داد ناکت رس
رد ، هناخ یدورو هب مندیسر زا لبق . دمآ یم مرس تشپ وا . متفر باال

تخمز یتح یمک دیاش و ومع هیبش شهاگن . دوب ناهام . دش زاب هناخ
زا متساوخ و مدرک یمارآ سالم . درک یم مهاگن هنازوسلد . دوب رت



هک یتردق مامت هعفدکی هک راگنا . تفرگ ار میوزاب هک . موشب دز شرانک
یارب هک یتردق مامت . مشاب ناشعمج رد و میایب ات مدوب هدرک عمج

یهت . تخیر ورف ، مدوب هتشابنا مدب یاه سح زا ندرک رارف و رییغت
ی هسفق رد یقیمع درد مدرک سح . دز یم رت دنک و دنک مبلق . مدش

زا هدارا یب و دنت تکرح کی اب ار مدوخ . منک یم سح ما هنیس
غیج دما یمن مدای . دوب هدش سبح مسفن . مدیشک نوریب ششوغآ

نز . دندوب هدش عمج نامیور هب ور هناخ لها ی همه یلو مشاب هدیشک
: تفگ و دمآ ولج ومع

. مرتخد ، دش یچ -
. مدیمهفن هک ردقنا دوب عیرس نم یارب زیچ همه . مدوب هدیشک غیج سپ

هیناث ، دشیمن مرواب هک دنت ردقنآ . دزیم رتدنت و دنت هرابود مبلق حاال
زارد ار شتسد هک ومع نز . تشادن یتوافت هدرم کی بلق اب لبق یا
. متسه هلپ ی هبل مدیمهف هزات و ، متفر بقع مدق کی مه زاب ، درک
روبجم حاال ! دب زا رتدب یلیخ . دوب هدش رتدب عاضوا . مدزیم سفن سفن

. منک فیرعت ار بش نآ مامت مراتفر هیجوت یارب مدشیم
تسود ای باال یایب ننک تکمک ننوتیم ایرث و یلگ ایور . رانک نیرب -

؟ مرتخد یرادن
شیادص ، دوب بلقنم ملا ح . دما یم مرس تشپ زا هک دوب ومع یادص

رتفد ریگرد منهذ زا یتمسق تشادن . یتوافت اهزواجتم یادص اب میارب
مکحم رگید تمسق و . دوب هدنارذگ رس زا هیاس هک دوب یقافتا و

ما هدرک فعض ردقنا هک متسناد یم . مدرگرب لا ح هب دیاب هک تفگیم
دنچ توق هب مه ار شردقنیمه . مراد رب مدق زا مدق مناوتیمن هک
دارفا نیب ار مهاگن . مدوب هدمآ مدوب هدروخ هک یریش و تییوکسیب

، تشاد یگنرمک یزمرق شیاه مشچ ، مدید هزات ار نارهم . مدنادرگ هناخ
هک دوب بجعتم یومع نز شرانک . دندوب هدش بیکرت ینارگن اب هک

میاشامت یروخلد اب حاال هک ناهام و . دندوب هدش تشرد شیاه مشچ
تمس هب ار متسد مدوخ راب نیا . دوب هداتسیا ناشرس تشپ یلگ . درکیم
زا ار شدوخ یلگ دعب و تفرگ هارکا اب ار متسد . مدرک زارد ومع نز

هب ار ما هیکت مارآ . تفرگ ار مرگید تسد و دناسر ور هب ور هب بقع
یور نمیشن رد . مرواین ومع نز هب یراشف مدرک تالش و مداد یلگ



. تسشن یمک ی هلصاف اب میور هبور تسرد ومع . متسشن لبم نیلوا
شیادص هک دنزب رود ار لبم ، تساوخیم یروخلد نامه اب یلو ناهام

: درک یم متحاران رتشیب شزرل نیا و دیزرل یم میادص زونه . مدرک 
! ناهام -

رس نوچ ، مدوب هدز ادص ار همه نم راگنا . درک ثکم نم یادص اب
یور یزیر مخا ومع نز . دیخرچ متمس هب مسا نیا اب هارمه هناخ مامت
ثکم یمک اب . دروخ ورف مه ار نامه ومع هاگن کت اب هک دوب شتروص

: متفگ
. نیشب اج نیا ایب -

یمن مه نیمه دوب یشوهاب مدا اما ، دندوب روخلد زونه شیاه مشچ
دما لبم تمس هب هتسهآ و یدنک هب . دنک راتفر رورغم اج نیا تشاذگ

اما ، دش ضبقنم منت هرابود شیکیدزن زا . تسشن مرانک هلصاف اب و
: متفگ ومع هب ور و . متفرگ شا هدیدان

... نم -
: تفگ ومع نز هب ور و ، دروا باال ار شتسد ومع

. سرب انله هب ورب ایرث -
یگداوناخ یاه ثحب رد یشقن چیه ومع نز ، دوب نیمه هشیمه

نادنچ مدا مه مردپ یتح ، دوب گنرمک یلیخ ششقن مه همع . تشادن
یسک و دوب هدش توف گرزبردپ هک ، مداتفا یزور دای . دوبن یرثوم

نم . تشادن یلدنص زا ندش دنلب تراسج همان تیصو ندناوخ زا دعب
دوب هفخ اضف ردقنا . مدوب هتسشن لبم یور یا هشوگ و دوب ملا س ۱۱
اضف ، ناشناکت اب هک دوب هتفرگ مکحم ار راگن و نم یاپ رذآ همع هک

دنخبل نامه اب هیاس . تشاد دنخبل مردام اهنت . میهدن رییغت ار
هب ور ار زیم یور تبرش ینیس و دش دنلب شیاج زا هنادنمزوریپ

دز ینیس ریز ومع هک  یزور نا . تسه مدای زور نآ بوخ . تفرگ نمهب
لغب ار رگیدمه اه ناویل نتسکش یادص تشحو زا راگن و نم و

. تسا هناوید هیاس ؛ دنتفگیم . دیدنخیم دنلب دنلب یلو هیاس . میدرک
یولج هک دوب یسک اهنت وا . متسناد یم ار شیاهراک مامت لیلد حاال

. داتسیا یم نمهب
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تلا ح هب ایرث . منک ادیپ طلست میاه سفن دنت متیر یور مدیشوک یم
مه یمک یلو . موش یم تحاران . تفر باال اه هلپ هار زا و دش دنلب رهق
اب بش نآ یاهارجام نتفگ زا دعب ، تسین یزاین هک موشیم لا حشوخ

اب شلدنص ی هنشاپ دروخرب یادص . دنک مهاگن شا هنازوسلد ی هفایق
عطق شیاپ یادص یتقو . داد یم ناشن ار شیتحاران نازیم اه هلپ فک

: تفگ درس و همدقم یب نارهم . دش مکاح نامنیب توکس هرابود ، دش
؟ دش یچ بش نوا ، نک فیرعت بوخ -

ال صا ، مدوب هدرک رکف لا وس نیا خساپ هب ، مدرک روج و عمج ار مدوخ
زاب ار مناهد . مدوب هتسشن اج نآ لا وس نیمه هب نداد باوج یارب

: تفگ و درک یتسد شیپ ومع هک مهدب  ار شباوج ات مدرک
شکتک و ندیدزد ور ایور درم ات دنچ ، هصخشم شتیلک هک ارجام -

یچ نوشفرح وگب وشن تایئزج دراو ناج ایور . اهارجام یقاب و ندز
؟ نتساوخیم یچ و دوب

راذگریثات مدا و یماح کی شقن ، دوب دلب بوخ هشیمه ، مداد ناکترس
اب و مدز رکشت یاوتحم اب یدنخبل شیور هب مه نم . دنک یزاب ار

: متفگ نازرل یادص
. میراد راک تاباب اب نتفگیم ، منودیمن -

: دیسرپ تیدج اب ناهام
؟ دوب مارهب ومع نوشروظنم ! تاباب -

ایور نتفگ شدعب یلو . نتفرگ یهابتشا ونم ، مدرک کف شلوا ! هرآ -
. ونم نسانشیم مدیمهف شزورف

و مدش هریخ شیاه مشچ رد شدوخ هیبش و متشگرب ومع تمس هب
: مداد همادا ضغب اب

مدرک کف نوچ ، شزورف نمهب متفگ . هرایم رد ور نوتردپ مومع متفگ -
رفن ۵ . ندوب ماباب لا بند راگنا یلو ! ننمشد امش اب دیاش

دوب هدرک ریگ مسفن ، دوب هدرک قرع تدش هب منت ، بش نآ یروآ دای زا
اب . منک لماک ، دوب هدنام میولگ خیب هک ار رخآ ی هلمج متسناوت یمن و

: متفگ ادص شزرل نامه
! بآ ناویل هی -

: دز دایرف ناهام



. رایب بآ یلگ -
ادیپ طلست مدرک یعس اما درک متیذا رتشیب هک یکیدزن ، دش رتکیدزن

: تفگ مک ی هلصاف نامه اب . منک
. یدیسرت یلیخ . ننکیم درخ ونوشندرگ . مرایمرد ونوشردپ ! شابن نارگن -

هدش کشا یاه هناد هب لیدبت ربا لثم حاال ، ما هدش هتسکش هضغب
یور هب ور ، بش نآ رکف ، درک یم متیذا تشاد ناهام یکیدزن ، دوب

، نارهم تسم همین ی هرهچ ، رتفد نآ ندناوخ زا دعب نتسشن نمهب
هک ما هنیس ی هسفق یور ار متسد . دوب سوباک کی هیبش شمامت

ما هریخ نارگن یاه هرهچ اب درم هس . متشاذگ تشاد یفیفخ شزوس
رد ۳ ره . تسا رت نارگن کی مادک ، مدرکیم رکف متشاد نم و دندوب
رگا اما مدوب ۳ هب کی نم . دنراد یتوافتم یاه ههبج ای دنا ههبج کی

یم تقو نآ . دشیم ۲ هب ۲ گنج ، مدرک یم ادیپ یدحتم ناشنایم
ییور یزاب ناشمادک چیه . مشاب هتشاد دیما یزوریپ هب متسناوت

نمهب رتگرزب رسپ نارهم . دندوب هدش ناهنپ یسابل رد همه ، تشادن
شنتشاد یناوجون و غولب نارود قوش و روش رد هک یدرم ، شزورف

مسح ، مدش رتگرزب هک لا س ره ، تشذگ هک زور ره اما . دوب مرکف اهنت
هزادنا زا شیب فعض و لکلا هب شدایتعا . دشیم رت گنرمک و گنرمک
هشیمه ، دوب کشزپ ناهام . دزاسب یبوخ هارمه ار وا تسناوت یمن شا

دوب یدیدج زیچ لا بند هب ، دریگب هلصاف تراجت یایند زا درک یم یعس
رتچ ریز زا تساوخیم . دنک اپ و تسد شیارب یا هزات تیوه هک

هب و درک باختنا ار یکشزپ نیمه یارب . دشاب نوریب ومع تیامح
یاه یخوش . دندنام یم شنهذ رد تایئزج ، دوب نیب زیر . تفر هسنارف

شراتفر یکدوک زا ، دش یمن رپ اما نیا ... اما تشاد یا هظح مال یب
جراخ شدوخ ی هتسوپ زا اه تقو یهاگ راگنا . دوب بیجع یمک
هدیرخ طال دنبندرگ کی راگن یارب ناهام ، دوب ملا س ۱۳ یتقو . دشیم

هدر وآ اجک زا ار لوپ نآ هک نیا رس ومع نز و ومع تسه مدای . دوب
: تفگ نم هب هدروآ اجک زا ار شلوپ مدیسرپ یتقو . دندرک ثحب ردقچ

. مرایم تسدب ماوخب هک ویزیچ ره نم
یلگ . مدرک یم یزاب شقن بوخ مه نم . دوب یبوخ دحتم ناهام سپ

و متشادرب ار ناویل ، تفرگ میور هب ور ار با . دیسر رس بآ ناویل اب



یور هنینامط اب ار ناویل . تفرگ یم شتا منورد . مدیشک رس سفن کی
: متفگ و متشاذگ زیم

... مهب نتساوخیم انوا . منک راکیچ دیاب متسنودیمن -
: مداد همادا و مداد تروق ار مناهد بآ ، مدرک ثکم

هدش ادج نوشزا هزات . منزب گنز شرهوش و متسود هب متسنوت طقف -
گنز ماباب هب متفگ ادزد هب ! همهفیم ومسرت هک هیسک متسنودیم و مدوب

. منزیم
؟ یدزن گنز ام هب ارچ ؟ یدیدن ونوشرهچ -

: متفگ یبصع و مدش هریخ نارهم هب
یمهفیم ، دوب دب ملا ح . مدز گنز شهب مدید هک یا هرامش نیلوا نوچ -

. نتفگیم نتشاد مارب هک ییاه هشقن زا نتشاد یتقو متشاد یسح هچ
. مدیدن ومودکچیه ندوب . هدنوشوپ منوشرهچ

تکاس نانچمه نمهب ومع . مداد هیکت یلدنص هب ار مرس و متفرگ یسفن
و باسح شنهذ رد تشاد رتشیب . دوبن نارگن رگید شا هرهچ ، دوب
رارق تیروذعم رد حاال هک ، دندوب شدوخ یاه مدا ای . درک یم باتک

اب مردپ ندوب هدنز زا یسک هک هدرک یمن ار شباسح ای دوب هتفرگ
: متفگ و مدرک مهاگن ینشاچ ار دیدرت . دشاب ربخ

! هدرم ساه لا س االن هنودن هک یسک ؟ تشاد نمشد ماباب ! ومع -
: تفگ و دز یدنخزوپ ناهام

هنودن دعب ، تتسانشیم یشزورف ایور وت هنودیم هک ینمشد ! سرخسم -
. هدوب نیا نوشا هشقن دیاش ! هدرم مارهب ومع

. دوب یبوخ دحتم ، مدرب ملا ش الی ار متسد
. دادیم ناشن ار شا یکریز تشاد و دوب نمهب ی ههبج رد رگا یتح

: متفگ و متفرگ یرکفتم ی هفایق
ماباب اب هک نداد مهب ومیشوگ ؟ ننک هنووید ونم ؟ هدوب یچ نوششقن -

وشرامش متفگ نم دعب . ندوب شرامش لا بند هک شلوا . مریگب سامت
. مرادن ویس

: تفگ و درک مهاگن یکریز اب ومع
. تسا هدنز تاباب یدرک رهاظت وت -

: متفگ و مدروآ نییاپ ار میادص نت یمک و مداد ناکت ار مرس



! هشاب هدنز ماباب هنکن هک مدرک کش یتح . مدرک رهاظت اهنت هن -
ĤĤĤĤĤĤ
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۴ نیب یبیجع توکس . مدرک سح لماک ار ومع تروص یگدیرپ گنر
، تسا هدنز مردپ منک رکف نم هک نیا زا ومع . دوب نایرج رد نامرفن

مردپ منادیم نم هک دندوب نئمطم ارجام نآ یاهدرم اما . دوب هدیسرت
و شیاه مشچ یزمرق ، دزیم فرح هک دوب نارهم راب نیا . تسا هدنز

: منکن شهاگن دش ثعاب شلش نحل
! امیدرک نفد نومدوخ ومارهب ومع ! ایور وگن فرخزم -

تسد هتفه طسو یلیطعت هک زورما اما ، دیشونیم رتمک یراک یاهزور
. دوب هدرکن غیرد ندیشون زا ، دوب هداد

باال میوربا یات دش ثعاب شفرح اب ومع هک مهدب ار شباوج متساوخ
: درپب

اب مارهب نفد یاراک مامت مه عقوم نومه نوچ . هنک کش هراد قح -
. دش ماجنا هیاس وشدوخ کرتشم لیکو یگنهامه

: تفگ و هدش هریخ میاه مشچ هب
. مینکن یتلا خد ام هک تساوخیم هیاس -

مناج رب سرت ، دزیم هک ییاه فرح رب شطلست و میقتسم هاگن
رکف یتح وا . درکیم یزاب هاگا ال ماک و حلسم شزورف نمهب . تخادنا
شدوخ تسد ، دوش ور مردپ ندوب هدنز یزور رگا هک دوب هدرک ار نیا
مه حاال ! هیاس ، مردام زا رتهب یسک هچ و . دشابن هدولآ هجو چیه هب
رجزنم . دهد تبسن وا هب ار یزیچ ره تسناوت یم رت تحار ، دوبن هک

یتح هک ، درک یم یزاب ار ششقن یا هفرح و بوخ ردق نا . دوب هدننک
اه هشقن مامت هک دوب هتفگ غورد مردپ هک نیا هب یا هظحل مه مدوخ

میدرک یمن یعس ، دوب نیمه نامتفج شور . مدرک کش ، هدیشک نمهب ار
هدافتسا نامدوخ عفن هب تقیقح زا میدرک یم یعس . مییوگب غورد

ار مش تال . درک یم هاگن شردپ و نم هب جیگ یا هفایق اب ناهام . مینک



: دشاب رواب ان منحل هک مدرک
؟ تسا هدنز ماباب ینعی -

لبم هب نداد هیکت هب ، دوب هدش مخ ولج هب هک یتلا ح زا نمهب ومع
: تفگ و داد تلا ح رییغت

ره لبق . تسین تسرد طسو نیا مه یزیچ هی یلو متفگن ونیا نم -
یکوکشم زیچ ارجام نیا زا لبق . ندوب یک انوا میمهفب دیاب یزیچ

؟ یدرکن سح
دشیم روطچ . متخادنا نییاپ ار مرس رکفت تلا ح هب و متفگ یمارآ " هن "
ی هدرک مرو ناتشگنا اب یمک . درذگ یم نمهب رس رد هچ هک دیمهف

: متفگ و متفر رو ، دندوب هدمآ نوریب دنب چم الی زا هک متسد
. منیبب ومیمیدق قاتا مرب هشیم -

نیا یارب ردقچ مهدب ناشن هک نیا ، مدوب هدز ار ومع هاوخلد فرح
: تفگ دنخبل اب . تشاد یزوریپ مکح شیارب ما هدش گنتلد هناخ

؟ هنک تکمک منک ادص ور یلگ یاوخیم . مرتخد هلب -
: متفگ و مدز دنخبل یتخس هب

. منوتیم االن ! ناج ومع نونمم هن -
. متفر اه هلپ تمس هب هتسهآ یاه مدق اب و مدش دنلب میاج زا هتسهآ
هب ، دوب هتسب مقاتا رد . درک یم رتهب ار ملا ح یمک اه نآ زا ندش رود

تخت یور . درک یم ممارآ مه زونه میلا خ همین قاتا . متفر شتمس
دیاب نم . مدرک رکف متشادیمرب دیاب هک یدعب یاه مدق هب و متسشن

کی هب دوب رتهب دیاش ، مدرک یم لح ار میاه سرت زیچ همه زا لبق
ور ی هرجنپ هب و مدیشک تخت یور ار متسد . منک هعجارم سانشناور

همه مردام . مداتفا مردام تارطاخ هچرتفد دای . مدش هریخ طایح هب
هشیمه هک مدوب حول هداس ردقچ نم . دید یم نم زا توافتم ار زیچ
ندروخ . مدوب هتشاذگ اهنت ار هیاس مه نم . متفر یم نمهب تمس هب

. مدرگرب رد تمس هب دش ثعاب رد هب یا هقت
! وت مایب منوتیم -

زکرمتم مدوخ یور . مداتسرف ورف هدماین باال ار مسفن ، دوب ناهام یادص
: متفگ یمارآ هب دوشن دب ملا ح هرابود ات مدش

! وت ایب -



تداع قبط متسد رد ار میوتنام نم و دوب نم هب شهاگن ، دش لخاد
. دش عورش هرابود نم روآ درد باذع ، تسشن تخت یور . مدرک هلا چم

شتسد رد . مدید یمن شهاگن رد یقشع ، دوب ما هرهچ قرغ شهاگن
هک ار هاگتسد هب مهاگن . دوب شا یکشزپ یشوگ و جنس راشف هاگتسد

: تفگ دید
؟ یتفر مرتکد . یرادن ور هب گنر ، مریگب وتراشف مکی متفگ ! بوخ -

: متفگ و مدرک للعت
مخز درد یارب . دز نکسم مهب دموا رتکد موناخ هی لوا زور طقف هن -

. مروخیم نکسم طقف ماه
: تفگ و درک زارد متسد تمس هب ار شتسد

... ای یدش هدیشک نیمز یور -
: مدرک لیمکت منازرل یادص اب ار شا هلمج

... مه دگل ، مدش هدیشک منیمز یور ، ندز مکتک دنبرمک اب -
مهاگن تیدج اب ناهام . دیزغل متروص یور کشا یا هناد هاگا دوخان

: تفگ و درک
. نشیم یباتفآ هرابود هک هرخ بال ! نوشمشکیم -

رود هب ار جنس راشف ناهام . مدروا ولج ار متسد و متفرگ زاگ ار مبل
هریخ تیدج اب هاگتسد هب . مدرک یم سح ار مبلق شپت ، تسب متسد

: تفگ مخا اب . دوب هدش
. منک شوگ متبلق یادص ماوخیم ؟ باالس تراشف ارچ -

: متفگ تیدج اب
. مبوخ نم ! هن -

هریخ ینابرهم اب . مدرک شهاگن و مدرک زاب متسد رود زا ار جنس راشف
: تفگ و دش ما

یم مهاگن یتقو منک راکیچ . یشب بوخ منک راکیچ نم . یتسین بوخ -
هگید نم یلو ، تسین شاج منودیم ایور ! هشاب تامشچ یوت قشع ینک

فرح هیضق نیا هب عجار نم اب تسرد راب هی یتح وت ، مدروا مک
... ارجام نیا زا مشکب سپ وماپ ماوخیم . یدزن

ی هدب مدآ هی ، مداتفا داهرف یاه فرح دای ، مداد تروق ار مناهد بآ
: متفگ هنینامط اب ... بوخ



زا بوخ وت ، یشاب هتشاد مسود وت هک متسین نئمطم نم ! ناهام -
اهراب مدوخ نم . نیدوب مه رانک راگن و وت . یتساوخیم وراگن یگچب

. مدید راگن هب وتق عال زاربا
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همادا و . مدرک شراداو توکس هب مهاگن اب هک دنزب یفرح تساوخ
: مداد

یلو ، دوب هسنارف هب تنتفر لبق لا م انوا یگب یاوخیم ؛ منودیم -
مزا . دوب بوخ نوتطبار راگن اب ، مدوب هدنز هنامس یتقو ات وت ناهام
هاگن هی اهلا س نیا مومت یتقو یدش نم قشاع ییوهی منک رواب هاوخن

. مدیدن تزا هگید سنج زا
میاه فرح رثا ات مدش هریخ شیاه مشچ هب نمهب هیبش ، مدرک توکس
یارب یباوج لا بند تشاد دیاش ، دوب مط ال تم یمک شیاه مشچ . منیبب ار
: تفگ ین ال وط گنرد زا دعب . تشگ یم ما هدرپ یب و کر یاه فرح

. هراد قرف وت هب نم هاگن ینک رواب هک منک راکیچ -
یحور تردق هب زاین ندز فرح تراسج مامت اب ، دوبن شوخ ملا ح
تساوخیم ناهام . مدرک یم   ار مش تال اما . متشادن نونکا نم هک تشاد

مدوخ نم و ، تسین قشع دیص نیا تلع متشادن کش ، دنک دیص ارم
هدرک ضغب ، متشاذگ شروت رد هناهاگا ار میاپ کی مدز هک یفرح اب

: متفگ
روج هی نیمسای . مدش نوغاد یحور رظن زا . سین بوخ ال صا معاضوا -
! وت هن ، مشاب نارهم اب نم نراد سود انوا . روج هی ومع ، هرادن ملوبق

اما هدش مخز منت مامت . ماهنت یلیخ . نم هن ننودیم راگن مهس ور وت
. رتدب مبلق

. دوب ییاهنت زا یلو . دوبن ناهام نتشادن یارب میاه کشا ، متخیر کشا
شرس ، درک لمع نامرهق کی هیبش ، متشاد راظتنا هک روط نامه تسرد

: تفگ و دش ما هریخ یزوسلد اب و درک کیدزن ار
باوخ هب باوخ نم ایور . منودیم مدوخ مهس ور وت هک منم مهم -

. ماوخیم ور وت اعقاو نم . مدشن
: متفگ دنخبل اب و ، مدیشک متروص هب یتسد

. منک لح ور ییارجام هی هک ینک مکمک لوا دیاب سپ -



: تفگ و دش رت یدج شهاگن گنر
. وگب مهب طقف . متسه نم هشاب یکمک ره -

: متفگ ینابرهم اب و مدرک رت گنر رپ ار مدنخبل
هداعلا قوف نیمسای یلو . هرادن یزیچ هک هدش هرسپ هی قشاع نیمسای -

، هرسپ نومه ، باهش اب ومع یامدا و هدوب فلا خم ومع ارهاظ . هشقشاع
هنادنز وت باهش حاال ! هشکیم اوعد وت ونوشیکی مباهش و نشیم ریگرد

، هشیم عنام هراد ومع هنکیم کف نیمسای !  هدیمن تیاضر هرسپ یاباب و
. دایب شرس یی بال مسرتیم ! هنکیم یروخ دوخ هیضق نیا وت هراد میلیخ

نم  یاه فرح زا ییاهاج ، درک یم شوگ میاه فرح هب تقد اب
. دیرپ یم باال شیاهوربا

؟ هنادنز باهش هنودیم اباب -
: متفگ و مداد ناکت رس

شارب نم هنکیم تیذا وشدوخ یلیخ هراد نیمسای ! هنودب منک کف -
شصاصق مکح هگید هام هی بوخ یلو ، هدرک ینودان مه هرسپ . منارگن

. دایم نیمسای رس یی بال هچ شدعب منودیمن . هشیم ارجا
: تفگ و دیشک شا هناچ یور ار شتسد

یچ نم زا وت . ربخ یب نم و ارجام همه نیا ! بیجع ردقچ -
؟ یاوخیم

شتروص یازجا کت کت یور مهاگن دعب و مدرک هاگن شیاه مشچ هب
: متفگ هرخ بال . دروخ رس

هگا . هنک رواب ونم مزاب نیمسای ماوخیم . یریگب وباهش تیاضر ماوخیم -
یمن یچیه زا هگید ، هشاب مرانک منک هیکت شهب هشب هک درم هی

. مسرت
نم دیاب . درک یم رواب ارم دیاب . دشیم شرواب دیاب ؟ دوب هدش شرواب
دوز هک یشزورف ایور نم . مدرک یم ذوفن شیاه ناوختسا قمع رد

: تفگ و درک مهاگن یدج . دوب رواب
مارب ردقچ منک تباث تهب ات . هنک یرگ یجنایم منکیم یضار ور اباب -

. یمهم
درد میاه مخز مامت یاج ردقچ دوبن مهم . مدز یشخب تیاضر دنخبل
یاج هک یزیچ ، ما هنیس ی هسفق فیفخ شزوس یتح ای ، هتفرگ



تراسج نم هب هک دوب قیمع یا هنیک مدرک یم سح مدوجو رد نوخ
: متفگ یدنسرخ نحل اب . داد یم

هنم قح ! ناهام ، مشاب نیرت مهم ماوخیم اما . ممهم تارب منودیم -
. منک یگدنز هغدغد نودب   هک

تشاد .  متشاد تسود ار نیا نم و تشاد یزوریپ قرب شیاه مشچ
. متساوخیم وا زا هک دوب یزیچ مامت نیا و . درک یم مرواب

ĤĤĤĤĤ
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یعس . دوب هدیزگ یلیخ رهچونم و باهش دروم رد ناهام اب میاه فرح
مه ار رهچونم مسا یتح مهد ناشن یربخیب تلا ح رد ار مدوخ مدرک
مدق نم . متشادن  یشوخ لا ح نوچ مدرک هاتوک ار نامیوگتفک . مدرواین
نز یاه رارصا مامت . دوب صخشمان شرخآ هک مدوب هتشاذگ یهار هب
هارمه . مدرک در مشاب اهنت مهاوخیم هک نیا ی هناهب اب ار ومع و ومع

داهرف ندید زا مدش هک هناخ دراو . متشگرب نایک ی هناخ هب یلع
یور هپاناک یور یاج هب راب نیا ، دوب هدیباوخ زونه . مدش بجعتم
شیور یتفلک یوتپ . دوب هدرواین رد مه ار ششفک . دوب هدیباوخ نیمز

تمس هب انتعا یب یلو نم ، درک یچون نم رس تشپ یلع . دوب هداتفا
یم یلع هب تشاد ، مدینش یم نلا س زا ار هموصعم یادص . متفر قاتا

وراد هندور یم رتکد هن و هدروخ امرس تدش هب داهرف هک تفگ
زا . دروایب اذغ نم یارب تفگیم هک دما یلع یادص نا زا دعب . دروخیم

هب ور یلدنص یور . دوب رتدب ملا ح ، مدوب هتشگرب ومع هناخ زا یتقو
زا لبق . مدیشک نوریب مفیک زا ار رتفد هناقاتشم و متسشن زیم یور
کچ ار دوب هدش لا سرا میشوگ هب هک یمایپ . منک زاب ار رتفد هک نیا

: دوب ناهام . مدرک
. منکیمن تدیماان شاب نئمطم ایور -

هیاس . مدرک زاب ار رتفد و متخادنا یرانک هب ار یشوگ هتسخ و رازیب



ردام هک مه دعب و ، درک یم یرود ورسخ زا هناهاگآ ارجام نآ زا دعب
هتشونن اکیرما رد یدایز زیچ . دوب هدرب اکیرما هب نامرد یارب ار گرزب

! درم گرزبردام و ... شردام میخو یرامیب و شیاه ییاهنت زج ، دوب
هب لوپ یب و اهنت هیاس . دوب شردام هیاس دیما مامت یتقو تسرد

. دوب هدرک دزمان ورسخ . درک رتدیدش ار شغاد یربخ و تشگرب ناریا
! هتفریم هرفط ورسخ ندید زا رخاوا نیا دنچره . دنکش یم هیاس بلق
دبا ات هک تس یغاد لثم میارب ورسخ یدزمان ربخ : دوب هتشون مردام

. دنامیم مبلق یور
اب شرفس زا دعب راب نیلوا هیاس یتقو . دیشارخ ار مبلق هیاس ییاهنت

اج شندید زا ورسخ ، دوب هدش تکرش دراو شردام هایس سابل
زا ار وا راگنا مردام ندوبن لا س کی ، هدید حور هک یسک لثم ، دروخیم
، دشن ور هب ور تاسلج زج ورسخ اب رگید هیاس . دوب هدرب همه رطاخ

فرح دشن ثعاب مادکچیه اه نتفرگ رارق شهار رس و اه ماغیپ
رد مردام و دوب هتفر ناش هناخ رد هب راب دنچ ورسخ . دونشب ار شیاه

تاق مال ار مارهب شرتفد رد هرابود مردام هک نیا ات . دوب هدرکن زاب ار
. درک

اب هموصعم . مدنبب ار رتفد دش ثعاب ، رد هب ندروخ هبرض یادص
شتسد زا ار ینیس و مدش دنلب و مدز یدنخبل . دش لخاد اذغ ینیس

: تفگ ینارگن اب هموصعم . متشاذگ تخت یور و . متفرگ
. مربب شارب یزیچ هراذ یمن یلو هراد بت . هدش هنووید داهرف اقا -

و تفرگن ار شفرح یپ رگید مه هموصعم . مدز یدنخبل توکس رد
یدایز یاهتشا . مدرک هص خال همقل دنچ اب ار مراهان  . تفر نوریب

قاتا زا مدوخ اب نتفر راجنلک زا دعب ، دوب ناشیرپ مراکفا . متشادن
شا هناش و ، دوب شتروص و هناش یور وتپ . دوب اج نامه . متفر نوریب
وناز شرانک و مدش کیدزن . دوب یبیجع ی هنحص . دیزرل یم وتپ ریز زا

شیاه مشچ . مدیشک شرس یور زا ار وتپ و مدرک زارد ار متسد . مدز
. میدوب هدنزاب ود ره ام . دوب هدش قرع قرغ شتروص و دندوب هتسب
مه زاب ، میتساوخیم ام هک دش یم ینامه اهارجام نیا رخا رگا یتح
بل رژ در یور هرابود ممشچ . میدوب هدرک جرخ غورد هب ار نامساسحا

مدرک دنلب ار متسد ، مدش رتکیدزن . مدرشف ار ممشچ . دیزغل شنهاریپ



نا لثم دوب درم مه وا ، مدرک دنلب ار متسد هرابود . مدرک شتشم یلو
کلقلق ار مبلق تشاد تیناسنا اما . مدرک یم دامتعا دیابن نم و اهدرم

هک دوب ینآ زا رت غاد . متشاذگ شیناشیپ یور راب نیا ار متسد . دادیم
چم هک ، منک دنلب ار متسد هک متساوخ و مدرک یچون . مدرک یم روصت
اب . دندوب راد بت و مرگ مه شیاه تسد . تفرگ شتسد اب ار متسد

: متفگ تینابصع
. رتکد یرب دیاب ! هرخسم نک لو -

ال صا . تفرگ ما هدنخ رکف مه نآ طسو مه نم اعقاو هک دز یدنخبل
و دنخبل نامه اب دشاب داش نکمم لا ح نیرتدب طسو هک دوب نیا داتسا

: تفگ یا هتفرگ یادص
همسب یدید ونم هرخ بال هک نیمه . مرادن جایتحا رتکد هب نم -

: متفگ و مدیشک نوریب شتسد الی زا ار متسد
؟ هن هتفر تاباب هب تایزیر نابز -
: تفگ درک یم هفرس هک روطنامه
! هتخیر نوبز یک ماباب ؟ روطچ -

: متفگ و مدز دنخبل
رتدوز ، رتکد هب منزیم گنز االن ! یشاب هتفر یکی هب دیاب وت هرخ بال -

. نک شعمج ویزاب هرخسم نیا
مخا نامه اب دناشوپ ار شتروص یور مخا ، دندش زاب شیاه مشچ

: تفگ
! هنزیمن گنز رتکد هب یسک . مرادن مز ال رتکد -

: متفگ و مدز یدنخزوپ
؟ یدش هچب . نم هن هزاسراک هموصعم یارب طقف تادیدهت هنافساتم -

: تفگ مخا نامه اب
وراک نیا هک ینودیم . منکیم جارخا ور هموصعم ، رتکد هب ینزب گنز -

. مدیم ماجنا
اب . دوب شدیدج یزاب ای تفگ یم نایذه تشاد . مدرک شهاگن بجعتم

: متفگ مخا
! هموصعم ! هناوید یرادن لقع وت -

. منکیم شجارخا ، تفگیم بل ریز نانچمه وا و مدرک ادص ار هموصعم



: متفگ دمآ نلا س هب هک هموصعم
. هدش لخ تسییر ! یرایب با فرظ و رادمن ی هچراپ هی هشیم -

: متفگ و متسشن وناز ود . تفر و درک مهاگن جیگ هموصعم
! هترس وت یچ -
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. تسا هشقن شتشپ هن ای تقامح هب یدز وتدوخ اعقاو -

دنخبل نامه اب . دروآ یم رد ار مصرح ، تشاد لوا راب الف خرب شدنخبل
: تفگ روآ رد صرح

شزورف ایور مراتسرپ هرارق یتقو . هنکیم یقرف هچ تقامح ای هشقن -
. هشاب

یم ناهنپ ار شدوخ شیاه تنطیش تشپ ، دوب بلا ج میارب شتنطیش
: متفگ یدج نحل اب . درک

. یش اپرس دیاب . مراد تمز ال . متسین تراتسرپ نم -
هب یزاین هچ هگید تدیشر یاهومع رسپ شیپ ! تومع ی هنوخ یتفر -

. نم
: متفگ و متفرگ شتروصرب زکرمتم ار مرس

. هنک دازآ وباهش هداد لوق مهب ناهام یتقو ! وت هب یزاین هچ اعقاو -
! هیف تال یایند ایند هرخ بال

: تفگ هلصاف بال و مهرس تشپ ی  هفرس دنچ
 . یدرک ضوع وتدحتم سپ -

هدیسر هار زا زیمت یاه هچراپ و با فرظ اب هموصعم . مداد ناکت رس
ار یا هچراپ مه مدوخ . دنک شا هیوشاپ هک مدرک هراشا متسد اب . دوب

: متفگ و متشاذگ شیناشیپ یور
دحتم هی تبشید ریسم ال ثم . داوخیم دلب راک دحتم هی یریسم ره -

. تساوخیم
: تفگ و دیدنخ هفرس اب

. یدزیم سپ مدرک یم زارد داحتا تسد بشید -
دای درک . رپ ار مناج تلا جخ هیبش یسح . دش مروم روم شفرح زا

اما ، دوب ورسخ هیبش یمک داهرف . مداتفا ورسخ و هیاس یاه هناقشاع
ار مدا یاپ و تسد داهرف ندوب حیرص . تشاد  مه ییاه توافت



و رکف رد . درک ناهنپ ار یزیچ دشیمن داهرف زا ورسخ الف خرب . تسبیم
: تفگ هک مدوب وپاکت

دیاب وت هک روطنومه . داتفا یم دیاب بشید قافتا ! شکن تلا جخ -
. یتخادنیم ریگ وناهام ییاج هی هرخ بال

ارچ ار میاه سرت . مدوب شکیدزن کیدزن . مدرک  هاگن شتروص هب
اب و متفرگ رت بقع ار مرس و مدیشک یقیمع سفن . مدرک یم شومارف

: متفگ تیدج
! نایب نابهگن و یلع مگب ای یرآ رد وتسابل ینوتیم -

یاه بل هب مهاگن تشحو اب . دوب هتفر امغا هب راگنا ، درک توکس
نیا هب هرابود راگنا ، مداد ناکت ار شا هناش تسد اب . داتفا شدیفس

: تفگ و تشگرب ناهج
! تفگ یچ نمهب ! هربیم مباوخ هراد یه -

: متفگ و مدرک شهاگن ینارگن اب
هب راب هی ، منکیم شهاوخ باالس. یلیخ تبت ! هنووید رتکد یرب دیاب -

. نک شوگ مفرح
: تفگ هفرس اب

نم هک هدرم یگدروخ امرس زا یک مشیم . رتهب مروخب رب بت هی -
. مراذیمن تاهنت شابن نارگن . مشاب شیمود

هدش سرت ی هن ال مه هموصعم یاه مشچ . دوب هدش زمرق شا هرهچ
: متفگ و مدرک زاب ار شنهاریپ یاه همکد . دوب

. رایب ور اهوراد ورب هموصعم -
میاه سرت هب تیناسنا روز . مدیشک شت ال ضع یور ار راد من لا متسد

: متفگ دنخزوپ اب تفر هک هموصعم . دیبرچ یم
نتسه مدیشر یاهومع رسپ نم هرخ بال متسین . وت گرم  نارگن نم هن -

. هشن هویب اتیمرآ تقو هی . منومن اهنت هک
مبلق . دروخ رس شا ین ال ضع مکش هب لا متسد یور زا متسد هدارا یب
زا هاگادوخان کشا . مدرک لا متسد تشم هرابود ار متسد . دزیم مکحم

: متفگ ضغب اب و دش ریزارس میاه مشچ
. متسین رفنتم تزا -

هب دهدن ار مباوج رگا مدروخ مسق . دینش یمن ار میادص هرابود راگنا



: تفگ ریخات اب هک . منزب گنز رتکد
؟ یتسین ارچ -

: متفگ ضغب نامه اب
همه منوتیمن . مشیم وت هثم مراد ممدوخ نوچ ! یمتسود اهنت وت نوچ  -
. یدرک شوگ تلد فرح هب وت . مریگب هدیدان   وتاتیامح ، وتاه کمک ی
دش ثعاب رس تشپ زا یرتخد غیج یادص هک منزب یفرح متساوخ  

: دتسیاب تکرح زا متسد
؟ وت ینکیم راکیچ اج نیا -

یسناشدب ، مهافتوس ، حاضتفا . مدرک  هتسب و زاب ار میاه کلپ . مدیخرچ
طسو تسرد دوب اج نآ اتیمرآ . تشاذگ دشیم زیچ همه ار شمسا  ..

.. نلا س
. دوب هدش سح یب و تخرک متسد

ĤĤĤĤĤĤĤ
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #
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مشخ اب . دوب منهج هیبش شلا ح . مدید یمن هابتشا . مدز کلپ راب دنچ

اج نامه هچراپ ، متشادرب داهرف مکش یور زا ار متسد . درک یم مهاگن
: تفگ مشخ اب مهد یحیضوت هک نیا زا لبق . دنام

؟ ینک یم یطلغ هچ اج نیا وت -
: متفگ شمارآ اب ، مشاب طلسم مدرک یعس

... مدموا ، رتکد هریمن و هراد بت داهرف مدید بوخ -
: تفگ دایرف اب و دوش لماک مفرح تشاذگن

؟ یشب شرتکد وت هک یدموا -
زا ! روطچ متسناد یمن مه مدوخ اما . مداد یم حیضوت رت لماک دیاب

هتفر یلع مدرک یم رکف . دندوب هدمآ مه یلع و هموصعم شدایرف
لثم . تشاد رکش یاج ، دوب هدماین نییاپ ورسخ راتسرپ هک نیمه . دشاب

هک ییاه رکف . دوب هتفرگ رارف سرتسا ار مدوجو مامت راکهانگ یاه مدا
هاگن مشچ ریز داهرف هب . متشادن تسود ار تشذگ یم اتیمرآ رس رد



ناج ره هب میاج زا . دوب هتفر ورف شوهیب همین تلا ح هب هرابود ، مدرک
: متفگ فسات اب ، متفر اتیمرآ تمس هب و مدش دنلب دوب یندنک
وشندب یامد متساوخ یم نم ! ههابتشا ترکف یلو مزیزع مفساتم -
تسد یوت مرس هب ! هرایب مرس دوب هتفر مه هموصعم ، مرایب نییاپ

: تفگ و درک مهاگن هنارورغم اتیمرآ . مدرک هراشا هموصعم
یروگ مودک زا نوغاد ی هفایق نیا اب ! هضیرم داهرف یدیمهف اجک زا -

! یدموا
و درک مهاگن ربکت اب و دماین نییاپ شعضوم زا وا یلو . مدش یبصع

: تفگ
ایور هدش یچ ؟ یداتفا زور نیا هب ونیمز یداتفا تقوشعم تخت زا -

... ییادگ هفایق نیا اب یدموا یشیم تسکشرو یراد هنکن . موناخ
نیا ... نیمز یداتفا تقوشعم تخت زا ، نیمز یداتفا تقوشعم تخت زا
یم هک شوپهایس درم یادص نامزمه و دش یم رارکت مرس رد هلمج
یم ونوشچب و نز نشیم رادلوپ یروطچ یدرک رکف اردلوپ نیا : تفگ

... شا هشحاف رتخد و مارهب ... هیقب تخت وت نتسرف
مکحم تینابصع اب دید ار متوکس هک اتیمرا . مدز سپ ار اهادص یبصع
مدوبن ایند رد هظحل نآ . مدش ترپ یتمس هب نم و ، دیبوک ما هنیس هب

: تفگ ندیرغ اب دوب هدرک هدافتسا وس هظحل نیا زا مه وا و
. مگیم ؟ ینک یم راکیچ اج نیا وت . موناخ هشحاف -

، دوب نوگرگد ملا ح . دسرن مروز ای مسرتب هک نیا هن ، دما یمن باال مسفن
یم هک ییاه ژه او ، اه درم نآ . دیچیپ یم مشوگ رد اه ادص مادم
مرج باکترا نیح رد ار نم چم اتیمرآ راگنا هک ، یلع هاگن . دنتفگ

فرح متسناوتیمن هک دایز ردق نآ . دش رتشیب شدرد ما هنیس ... هتفرگ
: تفگ یم هک مدینش طوقس و جوا اب ار یلع یادص . منزب

تقاتا ورب امش موناخ ایور -
. منک یم یگدنز داهرف ی هناخ رد نم ارچ هک ، اتیمرآ دایرف دعب و

شخپ ناشیادص وگدنلب زا راگنا . دوب اهادص نیا باالی اهدرم یادص
هک ار مود تشم ، دوب هدرک ما هنیس ی هسفق دنب ار متسد . دشیم

هدرشف مه هب راگنا مکف . دیعلب ارم درد راگنا ، دز  ما هنیس هب اتیمرآ
.... منتفر لا ح زا لا ح رد مدرکیم ساسحا . دوب هدش



کی یسک راگنا . تس یندشن فیصوت هک دوب دایز اه ردق نآ درد
رگید هقیقد دنچ زا دعب نم و ، هتشاذگ مبلق یور نیگنس قودنص

. مدیمهفن یزیچ
****

یم مباوخ . منک زاب مشچ ، دش ثعاب ما هنیس ی هسفق فیفخ شزوس
هب هک یبیجع یاه هاگتسد . مدناخرچ قاتا رد بجعتم میاه مشچ ، دما
رب رتشیب ار ملا ح ، گنر یریش یاهراوید گنر اب دندوب هدش لصو نم

و جیگ . تسا ناتسرامیب اج نیا منادب ات دوبن مز ال رکف دایز . دزیم مه
و شیاهدایرف ، اتیمرآ . دیایب دای ار اه هنحص نیرخآ مدرک یعس گنم

هتفر لا ح زا مه زاب ، مدش یبصع ..   . ما هنیس ی هسفق یور شتشم
. مدرک یم شغ مادم هک مدوب هدش فیعض یلیخ اه زور نیا ، مدوب
، متشاد یدب سح . متخادنا هتسب رد هب یهاگن . دوب زهجم ال ماک قاتا

رانک گنز ات مدرب باال تمحز هب ار متسد مدوب  قاتا نیا رد اهنت
هک نسم درم کی اب راتسرپ کی ، دش زاب رد هک . مهدب راشف ار تخت

دنخبل نم زاب یاه مشچ ندید اب راتسرپ . دندش دراو دوب کشزپ دب ال
: تفگ و دز

. ندموا شوه هب رتکد یاقآ -
: تفگ و دش مکیدزن و دز یدنمتیاضر دنخبل مه درم

؟ یبوخ -
: متفگ یتخس هب و گنگ
. اج نیا دروا ونم یک -

راتسرپ هبور و تخادنا یهاگن ممرس هب نداد باوج یاج هب رتکد
: تفگ

. وت دایب نیگب شهارمه هب شلبق . دینک ضوع ور شمرس -
متسد و . مدش رت یبصع ، دوب هتفرگ هدینشن ار ملا وس رتکد هک نیا زا

: تفگ و درک مهاگن مخا اب رتکد . مدرشف ما هنیس یور ار
ییاقآ هی مه ور وت ؟ رانک یراذب ور ندش ینابصع تدم هی هشیم -

. هتنارگن مه یلیخ . اج نیا دروا
: متفگ یتخس هب و یزابجل اب

. هرادن ندش ینابصع هب یطبر ، مدرک  شغ و مدرک فعض مزاب -



ار ما هدش سبح سفن نم و ، تشگرب قاتا هب راتسرپ . درک یچون
داهرف لا ح هتبلا ، دوبن داهرف مهارمه مراظتنا الف خرب . مداتسرف نوریب
یگبیرغ و ییاهنت سح هارمه ناونعب یلع ندید اب . دوب هتفر مدای ار

هاگن یلع . دمآ متسد تمس هب راتسرپ . مدرک ضغب . دش یراج مدوجو رد
. دش هریخ کشزپ هب سپس و تخادنا نم هب یهاتوک یلو نارگن

: تفگ تیدج اب کشزپ
شندب یاه یدوبک و اه مخز و ینامسج تیعضو دروم رد هک ینوا -

؟ هتیعقاو مدینش
اما ، هتفگ متیعضو دروم رد یزیچ هچ متسناد یمن . داد ناکت یرس یلع

هشیمه دب سح . مدش خرس یمک ، دوب هدید ار مندب کشزپ هک نیا زا
دنام . یم نم اب
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هب رتکد . دوب مه نز کشزپ رگا یتح . دوب کشزپ درم نآ رگا یتح

: تفگ و دما متمس
... دروم وت هک هگیم ! هداد سانشناور تساوخرد تارب تهارمه -

ی هلا بند رد ، تسا هعونمم هملک نآ راگنا دعب و درکن لماک ار شفرح
: تفگ شفرح

؟ هگیم تسرد -
راتسرپ هب یهاگن . دشن ریگیپ رگید رتکد . دش رتشیب و رتشیب مدب سح

دمآ تخت کیدزن هب یلع . درک ضوع ار مرس تقد و هق عال اب . متخادنا
: تفگ و

؟ هروطچ شلا ح االن ، رتکد یاقآ بوخ -
: تفگ و تخادنا یهاگن مین کشزپ

هتبلا هک ! هتشاد ور یتخس یبلق ی هلمح ، تفگ مراکمه هک یروجنومه -
! هدوبن نهذ زا رود یلیخ هتشاذگ رس تشپ هک ییاقافتا دوجو اب
؟ مدوب هدرک هتکس نم . مروخب ناکت دش ثعاب ، یبلق ی هلمح مان

. هرتهب یلیخ االن -
: تفگ و دیخرچ متمس هب

یبلق یرامیب ی هقباس طقف ، یتسه یوق رتخد وت ، شزورف موناخ -
؟ هن یتشادن



: متفگ یگدز تفگش و تنکل اب
. تقو چیه ! هن -

؟ یتشادن یمئ عال شلبق بوخ . میدزیم  سدح -
. متشاد درد و شزوس منیس ی هسفق وت یراب دنچ ، زور ود نیا طقف -

... منس هک نم ؟ مدرک هتکس نم
: تفگ و دز یگنررپ دنخبل

، شابن نارگن . مرتخد هرادن طبر نس هب یلیخ هگید یبلق ی هلمح -
مرظن نم ، یدوب تبقارم تحت لماک زور ود . هنک یمن تدیدهت یرطخ

یم تارب میبوخ سانشناور . ینومب اجنیمه مه هگید زور ود هنیا
. یشب یبصع دیابن . ینک لر تنک وتاسرتسا ینوتب هک ؛ میتسرف

؟ مدوب شوهیب مامت زور ود ؟ دوب هدمآ مرس یی بال هچ . مدیزگ ار مبل
یادص . دش یمن یلو . منکن رکف مدرک یعس ؟ دوب اجک داهرف سپ
راتسرپ . مدینش ار ، درک یم یهارمه ار وا هک یلع و رتکد نتفر یاپ

نونمم و مدرک شهاگن . دوب هداتسیا مرس باالی نانچمه دنخبل اب یلو
: دیسرپ و داد ار مباوج طاشن اب روط نامه مه وا . متفگ یبل ریز

! هتدزمان تفگ اقآ نیا ینعی . یرادن یرتکیدزن یانشآ اقا نیا زا ریغ -
؟ ینزب گنز ترهاوخ هب یاوخ یمن مگیم بوخ یلو

هک مدادیم قح یلع هب ؟ مدزمان . دنتسناد یم ارم زیچ همه اه نآ راگنا
. دنک یفرعم مدزمان ار شدوخ اه نا یاه وج و سرپ زا رارف یارب

رپ ار مناج مامت هرابود ییاهنت . مرادن یردام و ردپ ، دنتسناد یم دب ال
. دوب رتمک مسرت و تلا جخ تقو نآ ، دوبن اج نآ مه یلع شاک . درک

: متفگ هدرمش ، هدرمش . دوب نم باوج رظتنم نانچمه راتسرپ
زا ریغ . منک شریگرد ناوخ یمن ، هراد الت کشم یلیخ االن مرهاوخ -
؟ دوبن یا هگید سک مدزمان ینعی (: متفگ دعب و مدرک یثکم ) اقآ نیا

: تفگ و تخادنا باال ییوربا راتسرپ
. نروشک زا جراخ نوتداوناخ امش هک تفگ شدوخ . نوشیا طقف هن -

؟ تسه مه یا هگید سک
: مدیلا ن ضغب اب

.. هدادن هک هداد ربخ ماتسود هب دیاش مدرک کف . سکچیه ! هن -
: تفگ و دز دنخبل راتسرپ



رتکد موناخ هگید تعاس مین ، شاب تدوخ بقارم ، مریم نم -
هشیم بوخ تلا ح دوز . هیبوخ یلیخ سانشناور ، نایم یدوعسم

رد هب ، تفر نوریب هک راتسرپ . مدرک رکشت هرابود و مدز یکروز دنخبل
و مزاول و لبم زا ، دوب یصوصخ قاتا نیا . مدش هریخ قاتا راوید و

مه . تسا هارمه قاتا هک مدز سدح هارمه تخت یتح و تازیهجت
قاتا کی رد اه مدآ لیخ اب تساوخ یم ملد مه . دوبن مه ، دوب بوخ
دوب بوخ مه ؛ دنرواین موجه منهذ هب ییاهنت عقوم اه رکف ات ، مشاب
قاتا رد . تشادن ربخ میاه درد زا یرگید سک هک نیمه ، مدوب اهنت هک

یتح ، مدرک شهاگن فساتم . دیسر یم رظن هب هتسخ . دوب یلع ، دش زاب
رد تشپ مامت زور ود هک درم نیا زا یزیچ . متسناد یمن ار شلیماف

: تفگ و دما ولج و دز دنخبل . متسناد یمن دوب هداتسیا رظتنم
شوه هب ات متفگ ! هنزب فرح تاهاب دایب هرارق سانشناور نگیم -
. ینزب فرح هگا هشب رتهب تلا ح یلیخ منک کف . دایب یدموا

: متفگ و مدرک شهاگن تلا جخ و دنخبل اب
ی هرامش شاک . نیدوب اج نیا نم رطاخ هب مامت زور ود . مفساتم -

. نیتفوین تمحز وت دقنا ات ، نیتفرگ یم داهرف زا ومرهاوخ
مرورغ نم . تشاد جایتحا شنتفگ هب مرورغ نوچ ، مدز ار فرح نیا

نیا ، تشاد درد . متسین اهنت و سک یب ، میوگب هیقب هب ات تشاد زاین
: تفگ دنخبل نامه اب یلو وا . ییاهنت هک دزوسب ناشلد همه هک

یلو ! هگید هدوب باهش رتخد سود . مراد ور نیمسای ی هرامش اقافتا -
سک ره ، نکن کف نم هب دایز ! ازور نیا منودیم منوا زور و لا ح بوخ

... طقف . درک یم وراک نیا دوب نم یاج مه هگید
للعت یمک زا دعب . دنک  لماک ار شا هلمج ات مدرک شهاگن واکجنک

: تفگ
! تنیس یور دیبوک تشم اب نوا ؟ ینک تیاکش اتیمرآ زا یاوخ یمن -

بوخ یلو یدش یبلق ی هلمح راچد هتسرد . متفگ مه اکشزپ هب نم
. درک شریگرد مکی هشب دیاش

. دهدب یباسح سرد اتیمرآ هب تساوخ یم ، متسناد یم ار شسح
. تسا روطچ شلا ح داهرف مسرپب هک مدش فرصنم . مدیسرپن ار ملا وس

: متفگ نا یاج هب . دیوگب شدوخ مداد حیجرت



اب االن هک منم ! ینک تحارتسا و هنوخ یرب ینوتیم هگید االن بوخ -
. مبوخ هگید . مباوخیم مشدعب منزب فرح سانشناور

راک هب درفم صخش مود اب ار وا هک نیا . دوب فراعت زا یلا خ مفرح
: تفگ و دز یدنخبل . دوب هدرک رداص ار شا هزاجا شدوخ ، مربب

! دوز مدرگ یم رب و مریم سپ -
: متفگ دش دنلب هک نیمه ، مدز دنخبل

ربج وتفطل همه نیا دیاب روطچ منودیمن اعقاو اقا یلع -
زج نم و . نیدیم متاجن هک هیراب نیمود نیا شتسار . منک ناربج

. مرادن یزیچ یگدنمرش
: تفگ و درک مهاگن

هدنمرش یاوخب هک ، دوبن امش ریصقت شراب ود ره . هیفرح هچ نیا -
ور هب ور یوق ناسنا هچ اب منودب هک هیفاک زور دنچ نیمه . یشاب

. مدرگ یمرب ۵ تعاس ، مریم نم . مدش
و ندوب شوهیب و ندرک هتکس لوبق ، دوب بیجع میارب تاقافتا کرد

نایم . دوب بیرغ شا همه میگدنز مهم یاه مدا دوبن و یلع روضح
یوق نز دوب هتفگن . تسشن ملد هب یلع ی هلمج اه یجیگ نیا ی همه
هک نیا زا لبق . دوب نیشنلد یلیخ میارب نیا و .. یوق ناسنا دوب هتفگ

: تفگ دورب نوریب قاتا زا
نیا وترتفد وتیشوگ ، هترس باالی هدرک عمج وتفیک هموصعم یتسار -

... تیصخش لیاسو
رد رتفد مدش هجوتم یتقو مدش رت مارآ راگنا . مدیشک یقیمع سفن

 ... هدنامن اج داهرف ی هناخ
ĤĤĤĤĤ

دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #
ییاطعزاملوس #

@saylbgbbgfjj12vbhfvm
161_ تراپ #

***
لوا ، متشاد یبیجع سح ، دوب هتفر سانشناور هک دشیم یتعاس کی

یمک وا یلو . منزب فرح تساوخیمن ملد ، مدوب ینابصع مه وا زا ثحب



و تسین دلب هزجعم دوب هتفگ شدوخ . دوب هداد کلقلقار میاه سح
میارب اه فرح نیا . دوش یمن تسرد تحیصن دنچ اب مه نم طیارش

مامت رد دناد . یم ار زیچ همه دوب هدرکن اعدا هک نیمه ، دوب دنیاشوخ
نم یارب تاملک . دوب هدرک ندز فرح هب راداو ارم رتشیب هسلج لوط
فرح ییایور زا رت شیب ، مبلق تیعضو هب هجوت اب . دندوب رهز هیبش

و تنوشخ اب یهاگ ، رخسمت اب یهاگ . مدوب  ارجام نآ زا لبق هک مدز
نیا اب . منیگمشخ مدوخ زا هک تفگ نم هب . دوب هدش هجوتم عیرس وا

زیچ . دتفیب تسا نکمم یرگید ناسنا ره ای ینز ره یارب قافتا نآ هک
یتقو نم ، دوب قافتا نا زا مندز فرح عون ، مدوب هدیمهف هک یرگید

مارب زونه قافتا نوا یتقو " : متفگیم مادم ، مدرک یم فیصوت ار هتشذگ
یدوعسم مناخ . مدوب هدش ور هب ور ایور ود اب نم راگنا " دوب هداتفین
یزیچ میقتسم دهاوخب هک نیا نودب هنادنمشوه یلیخ سانشناور

نیرت بلا ج و منک رارکت هرابود ار مت ال مج هک تساوخ نم زا دیوگب
دوب مولعم هک لا وحا نیا ی همه اب . مروایب نابز هب ار ششخب

یتح . موشن یمیمص دایز مدرک یعس هنادماع ، تس یبوخ سانشناور
هتفر هک حاال یلو . متشادن دامتعا زونه وا هب راگنا . موشن تایئزج دراو

ناتسرامیب زا دعب دوب رارق ، تس یدامتعا لباق مدا مدرک یم سح ، دوب
رد ندوب . مدیشک یقیمع سفن . مورب شکنیلک هب راب ود یا هتفه

سانشناور ، نتفر زا دعب هقیقد دنچ . دوب هدش راب تلا سک ناتسرامیب
روا باذع . دننک نامسناپ ار متشپ اه دنتشاد یعس و دندمآ اهراتسرپ
و دامپ هب هتشغآ یاه هبنپ نتشذگ اب هک یشزوس و درد مه . دوب
دناوتب مدوخ زج یسک هک نیا مه مدرک ، می سح یصوصخم لولحم

بش نا فعض رطاخ هب مدوخ زا دش یم ثعاب هک ییاه مخز یاج
مرمک زا ، میوگب راتسرپ هب هک دز مرس هب یتح . دنیبب ار موش رفنتم

، هناتخبشوخ منیبب . ار میاه مخز و دنبرمک در مناوتب ات دریگب سکع
دیاب مه دپوترا رتکد . مدنار نوریب مرس زا ار هناقمحا ی هدیا نیا دوز

ار شلیماف ... رتکد هک ، تفگ اهراتسرپ زا یکی اما . دید یم ار متسد چم
، دوب هتفگ رتکد بانج نامه هص خال ، مدشن هجوتم هک درک ظفلت یروط

دنراذگب و دنهد ماجنا هلصاف اب ار ما همانرب زا جراخ یاه نامرد دنور
منهاریپ ندیشک نییاپ و هلمج نیا نتفگ اب . منک  تحارتسا رتشیب



نا دنچ ره ، دنراذگ یم میاهنت هک مدوب ملا حشوخ . مدیشک یقیمع سفن
رفن رازه لثم تسناوتیم ییاهنت هب شدوخ ناتسرامیب یوب و درس قاتا
دنتفر . هک اهراتسرپ . دوش مییاهنت محازم و دراد هگن لوغشم ار مرکف

رتکد . مدیشک ژ راش زا ار ، دوب ژ راش هب یتعاس کی هک ار میشوگ اروف
مایپ لیس . مدرک  نشور ار یشوگ . منکن هدافتسا منفلت زا دایز دوب هتفگ

ار رتفد هک یبش راب نیرخا هک سای . دش ریزارس اه سامت و اه
راب ۴۰ و دوب هداتسرف مایپ ۳۵ . مدوب هداتسرف یمایپ شیارب مدناوخ
زاب ار شینارگن زا ولمم یاه مایپ هک نیا زا لبق . دوب هتفرگ سامت
هتفرگ سامت راب ۴ ناهام . مدرک هاگن اه هدنریگ سامت ی هیقب هب . منک

دوب هدز گنز راب ۵ مه وا . دوب نمهب ومع موس رفن ناهام زا دعب . دوب
یتیمها دایز هک متشاد مه یراک سامت دنچ . دوب هداتسرف مایپ و

یلع زا مه دیاش . متشادن داهرف زا یسامت هک بیجع ردقچ . دنتشادن
و . تخوسیم مبلق ی هیحان رد یمک . دوب هدیسرپ ار ملا ح زور دنچ نیا

ینس نم . مداتفا یبلق ی هلمح یا هملک ود ترابع دای هرابود نم
تشپ تاقافتا نیا . متشادن  مه یثرا یبلق یرامیب ی هقباس متشادن  .
یهاگن . دندوب هتخادنا اپ زا ارم هک عیرس ردق نا ، دندوب هداتفا مه رس

. دما یمن رگید مندش رتهب ندید اب مه یلع امتح ، متخادنا تعاس هب
. مدیشک نوریب نآ زا ار رتفد ، تمحز هب و مفیک تمس هب مدرب تسد
زا ، دوب رپ شلد مارهب . دندوب هدرک تاق مال ار مه هرابود مارهب و هیاس
دیاش ، دننک ناهنپ ار ناشیاه هصغ ، دنناوت یمن هک ییاه مدا هتسد نآ

، دوب هتفگ میرم زا هیاس یارب مارهب . دوب نئمطم شیارب یدایز هیاس مه
کی ، تسا رامیب وا ، تفگ یم مارهب . تشاد یبیجع یاهراتفر میرم
هراومه ار مارهب درک یم یعس . دوب کوکشم همه هب .. یحور یرامیب
مارهب هب یدایز کمک هیاس  . تساوخ یمن ار نیا مارهب و . دنک لر تنک
هجیتن دایز ناشمل اکم . دنک اهر ار میرم دیاب دوب هتفگ اهنت ، دوب هدرکن
رسپ نارهم دلوت ینامهیم هب هیاس هک  .. دعب زور دنچ ات دوبن شخب

نا هب دوب هتفرگ میمصت نتفرگ ازع یلک زا دعب . دوب هدش توعد نمهب
ار ششیارا نیرتابیز و دوب هدیشوپ ار شسابل نیرتهب . دورب ینامهیم

بوخ دیوگب تساوخیم اهنت ، دوبن یزیچ شرکف رد . دوب هداد ماجنا
زا ، دوب یغولش ینامهم . هدماین رد اپ زا هک دیوگب تساوخیم تسا .



نز هک ینامهیم یارب هیاس سابل . دشیم هتخاون هرخسم گنها کی ونایپ
دوخ شیپ لسن دنچ کبس هب ییاه نماد و تک مه نا ناوج یاه
ثعاب نیمه . دوب مشچ رد و نردم هزادنا زا شیب یمک ، دندوب هدیشوپ

ینامهیم نآ رد ورسخ ، دشاب هیاس تمس هب اه هاگن ی همه دوب هدش
. دوب هدش ثعاب ونایپ یگدنزاون و اه ههقهق اب هیاس و . دوبن
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هب هچ یارب هیاس ، منک کرد متسناوت یمن . دشاب وا هب اه هاگن ی همه

، دوب هدما شیپ یتصرف ینامهیم رخاوا رد . دوب هتفر نارهم دلوت نشج
و یزاون ونایپ زا قایتشا اب مارهب  . دننزب فرح اهنت مارهب و وا ات
یب میرم شدزمان هک ، دوب هدرک فیرعت هیاس سابل گنر و تراسج

. دوب هدرک رخسمت ار وا همه یولج و هدز هیاس شوگ هب یلیس اباحم
هک هدش ثعاب و هدرک لا فغا ار نمهب لوا هیاس هک ، دوب هتفگ میرم

ار ارجام نمهب . دنک هارمگ ار مارهب دهاوخیم حاال و دسوبب ار وا نمهب
اعطق ، هدیسوب ار وا نمهب تفگ یم رگا مردام ، دوب هدرک اشاح لک هب

اشاح مه مردام . دوب هروطسا نمهب ، مارهب نهذ رد . درک یمن رواب مارهب
هدز میرم شوگ هب یلیس یف تال هب مه مارهب .. ار زیچ همه دوب هدرک

نمهب . دشاب وا اب دهاوخ یمن رگید هک ، دوب هتفگ همه یولج و . دوب
میمصت اما . دوش فرصنم شمیمصت زا ات ، دنک شمارآ دوب هدرک یعس

و دوب هدرک یراگتساوخ مردام زا مه دعب هام ۴ . دوب  هناعطاق مردپ
یگلماح زا یفرح مردام هک دوب بلا ج میارب . دندوب هدش دزمان اه نآ
مسا رگید نآ زا دعب هک ، دوب هتشون یتح . دوب هدزن میرم طقس و
هدش هچ وا تشونرس تسناد یمن و دینشن مردپ نابز زا ار میرم

. تسا
اج نیا ات سپ ، دوب هتفر باال یمک مبلق نابرض . مدیشک یقیمع سفن
نا رت باذج . دوب غورد ندرک رد هب هار زا و طقس هب رابجا ی هصق
هدش رضاح ، شدوخ نداد هولج هجوم و بوخ یارب شزورف نمهب هک
زا دعب و دروخ یا هبرض قاتا رد . دنک بارخ هیقب شیپ ار میرم دوب

راهچ ترش یت ، دوب هدرک ضوع ار شیاه سابل . دش دراو یلع نآ
هک یزیچ . دوب بترم شیاهوم ، دوب هدیشوپ گنر یا هوهق راد هناخ

مشچ نورد تیدج و دنلب یناشیپ ، دوب هدرک باذج ار شا هرهچ



یمک . مدوب هدرک تقد تایئزج هب هرابود هک مدش بجعتم . دوب شیاه
هشیش قاتا نیا یاهرد هک مدش یم نونمم دیاب . مدیشک باال ار مدوخ

یمک و منیبب ار فرط نآ یاه مدآ متسناوت یم هک دنتشاد ییاه
تخت تمس هب و . درک سالم بل ریز و مارآ یلع . منک یتحار ساسحا

: تفگ و تشاذگ تخت زیم یور ار ، دوب شتسد رد هک یکیتس پال . دمآ
؟ یرتهب -

زونه . دسانش یم ارم تساه لا س هک دوب یسک هیبش و یمیمص شنحل
ناتسرامیب لثم یغولش یاج رد یتح درم کی اب ندش اهنت مه

: متفگ و مدز دنخبل یتخس هب . دوب  تخس میارب
تمحز وت . مش  صخرم حبص منک کف ، نیدمویمن شاک . نونمم -

.. نیداتفا
: تفگ و دز دنخبل

متسود متفگ یتقو زا . هگید داتسرفیم ونم ناجردام . ممدمویمن -
ی هچب نیبب ورب هگیم یه هک منیشب هراذیمن . هناتسرامیب وت ساهنت

هشب  شزاین یزیچ دیاش ییاهنت مدرم
! هنک شظفح ادخ -

. هنک ظفح امش یارب منیرز ادخ -
: متفگ بجعت اب . دوب بیجع میارب یلع ناهد زا نیرز مان ندینش

. نیسانشیم ونیرز -
رد و دروا رد ار یفرظ و درب زیم یور کیتس پال نایم هب ار شتسد

: تفگ نیح نامه
رازه ندش ام ی هنوخ نومهم باهش اب هک یراب دنچ ره زا نیمسای -

.. هدرک فیرعت منامام ساو ونیرز یاه هصق شراب
رت شیب ییاهنت سح . دنتفر یم مه ینامهم باهش و نیمسای سپ
توپمک یاه هکت زا رپ فرظ و درک زاب ار فرظ رد یلع . دما مغارس

یکی نورد ار دوب کیتس پال نامه رد هک یلا گنچ . دوب الس یگ ی هدش
: تفگ و تفرگ میور هبور و درک ورف اه الس یگ زا

ات هدرک شرافس . هدرک تسرد مردام هیگنوخ . هبوخ تساو روخب -
. یروخب وشرخا

ضغب . متشاذگ مناهد رد ار الس یگ و . متفرگ ار لا گنچ و مدز یدنخبل



یگبیرغ نم درک یم یعس یلع تخادنا  گنچ میولگ هب الس یگ هارمه
یمن . دشیم رگم یلو . منکن سح ار مهاب نامندوب تبسن یب و

تروق ار مضغب . دیایب متفگیم ، مدز یم گنز سای هب دیاب متسناوت
: مدیسرپ سای هب ندز گنز یاج و مداد

؟ هیچ تلغش -
رد و درک ورف اه الس یگ رد ار دوب شدوخ تسد هک یرگید لا گنچ

: تفگ و تشاذگ شناهد
اب من اال مدرک . یم راک نایک ورسخ اب ال بق منکیم . راک داهرف اب -

... داهرف
: متفگ هناواکجنک

. دینکیم راکیچ نوشارب کال منودیمن ... ای ؟ دیکیرش -
: تقگ دش ی لا خ شناهد هک نیا زا دعب و دیوج یمارآ هب ار الس یگ

. مشیم بوسحم رواشم ییاروج هی . منکیمن تلا کو طقف یلو ! ملیکو -
، دندوب رت تسایس اب اه لیکو مرظن هب ، دما یمن شا هفایق هب ال صا

ییوشلوپ مامت رس کی ، مدوب نئمطم هک ، مداتفا تکرش ریپ لیکو دای
هفایق رد متسناد یمن . ددرگیمرب وا هب شزورف نمهب یاه الس تخا و اه

: متفگ و مدرک شهاگن یلا وس . ددنخ یم هک هدید هچ ما
؟ یدنخیم ارچ -

نرب ال یکو ، یشاب وت هک یلیکو ینعی هک نیدرک ماگن یروج هی نوچ -
. نریمب

: تفگ و . درب شراولش بیج هب ار شتسد هک منک راونا متساوخ
. دینک ربص -

دروآ رد یتراک نآ ندرک زاب زا دعب ودروا رد ار شلوپ فیک شبیج زا
: تفرگ میور هب ور و

" یرتسگ داد کی هیاپ لیکو ؛ ناراگتسر یلع "
یلع ، دشاب یمسا هباشت تسناوت یمن . مدش توهبم ، مدرک سح

. دوب هدش همه فرح شندوب یا هفرح هک یفورعم لیکو ناراگتسر
تسکش ام تکرش هک رز نیمیس فورعم ی ژه ورپ رد هک یلیکو نامه

: متفگ هتسها . دوب تسکش مهم لماوع زا یکی ، دوب هدروخ
... ورز نیمیس ی ژه ورپ -



: تفگ و دیدنخ
. تسین  یراک ثحب یاج ناتسرامیب -
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. تسوا اب قح ، داد یم ناشن مبلق شزوس ، مدرک شهاگن تیدج اب

ار لا گنچ . دشاب وا دوخ ناراگتسر یلع دش یمن مرواب مه زونه
اهر ار لا گنچ . دروخ گنز منفلت هک . مدرک ورف فرظ رد و متشادرب

هک دوب ینامه ، نیمسای دننام غیج یادص . متشادرب ار یشوگ و مدرک
: متشاد ار شراظتنا

دوب هتفگن داهرف هگا ادخب ؟ یدیمن باوج وت نفلت ارچ ؟ ییاجک -
. نارهت مدمویم هراب رازه ، مدش یم اپ یبوخ

: متفگ اهنت خساپ رد نم و . درک فیدر ار الت مج مهرس تشپ و دنت
سالم. -

: تفگ مشخ اب یلو وا
ترس ، متفگ یکغورد شمه نم ، دوب تنارگن ردقنا ! نیرز تخبدب -
؟ یدوب اجک یتفگن . هنک یمن هک مرواب ! یدیم مایپ مهب ، هغولش

: متفگ هتسهآ و مارآ
! ناتسرامیب مدموا مدش ضیرم مکی -

، دوب یلع هب ممشچ نم ، درک رارکت ار " ناتسرامیب " راو لا وس و دنلب
: متفگ مارآ نحل نامه اب . تفر یم قاتا رد تمس هب هک

باال میبصع و یراک راشف ، تفگ رتکد . تسین یمهم زیچ ! ناتسرامیب هرآ -
؟ هبوخ نیرز ؟ یبوخ وت . نیمه ارب هدوب

هناخ زا هک منک روصت متسناوت یم ، داتسرف نوریب مکحم ار شسفن
نایم حاال ، هدرک یور هدایپ ار ین ال وط تفاسم کی و هدز نوریب

: تفگ ینارگن نحل اب ، هتسشن نوتیز ناتخرد
میایم ادرف ام ! هک هتفرگ متادص . دزن فرح بوخ مداهرف ؟ هدش یزیچ -

. نارهت
: متفگ و مدیلا ن

تسین مز ال نیمسای ؟ نینومب هام هی نیتساوخ یمن هگم ؟ ارچ نارهت -
. هبوخ شارب ، هشاب رود هدولا یاوه نیا زا مکی منیرز راذب . نیایب هک

اج نآ مه مردپ دوب نکمم ، دز مرس هب رکف نآ هراب کی ارچ مناد یمن



. درک ادیپ شزوس یمک مبلق . دشاب
: تفگ لا یخیب یلو نیمسای

باوج هزور ود هک هدش یچ یگیمن نومرد تسرد وت یتقو ! ایور -
عطق و مراد راک و هبوخ هگیم طقف هک مداهرف ! یدادن ونم نفلت

؟ میراد شمارآ اجنیا ام ترظن هب . هنکیم
زا زیچ همه . میوگب شیارب ار زیچ همه مدش هسوسو ، مدش هسوسو
هنامس هک میوگب یتح . شقاتا نورد رتفد ندرک ادیپ ات ، مندش هدیدزد
میبلق ی هتکس یارجام مه دعب و . دوب هتشون رتفد لوا هک اهزیچ هچ

 .. ار
هلا ن ، منزب رغ تساوخ یم ملد . دیشوج یم نم رد ندرک لد رد صرح
عفن هب ، مدرک یم رکف یتقو اما . مبلطب ندرک زان یمک مه دعب و منک
وران نم هب دهاوخب نمهب لثم مه نیمسای دوب نکمم . دوبن ناممادکچیه
و تسد یدامتعا یب یایرد رد متشاد . تفرگ ما هدنخ مرکفت زا .. دنزب

: تفگ دایرف اب طخ فرط نا نیمسای . مدزیم اپ
. مشیم هنووید مراد یاو ؟ یتفرگ ارچ ینوم الل ؟ یتکاس ارچ -

: مداد ار شباوج هتسهآ
. مه هب هدیچیپ تکرش یاراک مگب . یچ بوخ . یتسه هناوید ، نک ربص -

ممیشوگ ، هشب دایز میراک راشف هدش ثعاب شمه  .. انیا و شرف یارجام
من اال . هدز فرح یروجنیا ارچ منودیمن مداهرف . دوب هدرک گنه هک

. هموهفمان تارب شاجک االن . ناتسرامیب مدموا
: متفگ ، دنزب یفرح هک نیا زا لبق

هرابود ادرف نم . هرایب رد وممرس داوخیم ساج نیا رتکد ، نیمسای -
عطق ار نفلت یظفاحادخ کی اب و عیرس دعب و . منزیم فرح تاهاب

. مدرک
. مدرک یم رکف داهرف هب ، مدیشک یتحار سفن . دش عطق هک نفلت

. دوب هدز فرح درس نیمسای اب ارچ . دز یم مشچ یوت یدایز شتبیغ
تسشن میور هب ور . دوب شتسد رگید فرظ . دمآ دعب هقیقد دنچ یلع

: تفگ و
. مرایب تارب تفگ هتخپ پوس منامام -

ملد . دش یمن رود یا هظحل داهرف رکف . مدز دنخبل اهنت توکس رد



ایرد هب ار لد هرخ بال . تشاذگ یمن مرورغ اما ، منک لا وس تساوخیم
: مدیسرپ و مدز

! شمدید هک یراب نیرخا تشاد بت مگیم ینعی ؟ دش یچ داهرف -
زا مه یزیمت لا متسد . تشاذگ زیم یور و دروآ رد ار پوس فرظ

ار یقشاق تقد اب مه شدعب . درک نهپ زیم یور و دروآ رد کیتس پال
نم . دهدب ملا وس هب یباوج دهاوخ یمن دوب مولعم . تشاذگ زیم یور

: مسرپب ات مدش بیغرت رت شیب یلو
؟ دش یچ مباوج ! بوخ -

شفرظ رود یرگید لا متسد اب و ، درک زاب هینامط اب ار پوس فرظ رد
هب ار مدوخ تخت یور زا یمک مدرک شهاگن صرح اب . درک زیمت ار

هناضرتعم و مدیشک دوب هدش بصن میاپ تمس رد هک یزیم تمس
: متفگ و مدرک شهاگن

؟؟ بوخ -
: تفگ و دروآ باال ار شرس

! هرتهب ضیرم یارب یلیخ یگنوخ یاذغ هگیم منامام هک بوخ -
: تفگ هک . میوگب یزیچ متساوخ مشخ اب . مدش یم یبصع متشاد
هب میدز گنز دنت میدیسرت . همه ! یدش شوهیب وت هک یزور نوا -

وهی ، هدیسرت مه اتیمرآ هرتخد نوا . درک عمج وتمزاول هموصعم ! سنا ژ روا
نیا مدموا سنا ژ روا هارمه نم شدعب . دوبن داهرف هب نومساوح تفر .

، دوب ورسخ راتسرپ . ندز گنز هنوخ زا هک مدوب اجنیا یتعاس هی ! اج
دایم هک مشوه هب . هریم شوه زا یه . هراد بت یلیخ داهرف هک تفگ

... نم شتسار . هسرپ یم وت زا
وا راگنا اما . دنک مامت ار شا هلمج مدوب رظتنم . مدرک شهاگن یلا وس

، تفرگ متمس هب ار قشاق . تشادن شا هلمج ندرک مامت یارب یا هلجع
فرظ رد ، مدوب هدز سپ هک ار یقشاق . مدز زاب رس شنتفرگ زا

تساوخ یم ملد . دیشک یم فرظ رد ار شراکفا ، تشاد راگنا . دناخرچ
. دهدب ار مباوج دیاش ات منک نوگنرس ار قشاق و پوس فرظ ،

زا وت دموا هک اتیمرا نگب ! هدش دب تلا ح نگن داهرف هب متفگ نم -
. هدش یچ همهفن داهرف هشعفن هب متفگ مه اتیمرا هب . یتفر هنوخ

164_ تراپ #



: متفگ و مدرک شهاگن تیدج اب و مدرک مخا
؟ یدرک وراک نیا ارچ تقو نوا -

سفن مه نم . درک اهر فرظ رد ار نآ و دش قشاق لا یخیب هرخ بال
هب و . دز رود ار تخت . مدیشک راک نیا زا تیاضر ی هناشن هب یقیمع

: تفگ و تسشن هارمه تخت یور . تفر قاتا رگید تمس
. شنوخ وت یتح . یطیارش ره وت هملکوم زا تظافح مفیظو نم -

: تفگ و درک مهاگن تقد اب و دروآ باال ار شرس . مدیمهفن ار شفرح
تالش یلیخ . هن ای یدش هجوتم ونیا منودیمن . هراد تسود داهرف -
هیده هی تارب . هرادن تسود ور وت هک هنک تباث شدوخ هب هک هنکیم
هنیبیم یتقو تقونوا . اتیمرآ یارب نورگ ی هیده هی اب هرخیم نوزرا ی
یم مهب تداسح یب یتشادرب ورت نوزرا ی هیده وت هک نیا زا هک
ترفن سح هک نیا رطاخ هب ، یرادن شسود وت هکنیا رطاخب هن . هزیر

. یشاب هیده نیرتهب کلا م وت هک همهم شارب نوچ . شدوخ زا هنکیم
متسناد یمن اما . مدوب هدرک سح ار هق عال مه مدوخ ، مدوب هدرک سح

. دنز یم ار اه فرح نیا یلع ارچ
: داد همادا شیاه فرح هب

مدیمهف ونیا تمدید هک یزور دنچ نیمه . یتسه یلگشوخ رتخد وت -
یقافتا ماه هیده نوا دروم رد . یتسه یوق و شوهاب میلیخ هک

. همدوخ یاسدح ، هتخیر مه هب ارچ تفگن داهرف یتح ، مدیمهف
: متفگ هنابات یب . دوب هدننک هفخ قاتا یاوه

. یگب وت فرح لصا هشیم -
یم مه هب ار مباصعا رت شیب شتاکرح نیا . دش دنلب تخت یور زا

هب مدق کی هرابود و تشادرب راوید تمس هب یمدق هس ، ود . تخیر
: تفگ و تشگرب بقع

نیشاب . رود مه زا داهرف و وت هک هح صال هب االن هنیا مفرح لصا -
؟ ارچ -

: تفگ و دیدزد ار شیاه مشچ و عیرس ، درک مهاگن
.. هیاس رطاخب ، ورسخ رطاخب . نوتتشذگ رطاخب -

: تفگ شمارآ اب . مدیشک ولج ار مدوخ و متفگ یدنلب نیه
مداهرف ، یریگب سپ ور هیاس قح دیاب وت . دوب هیاس لیکو منامام -



هشیم . نوتعنام هق عال نیا ! روطنیمه
: متفگ و مدرک زیر ار میاه مشچ

. مدش جیگ نم ؟ مردام لیکو -
: تفگ و داتسرف نوریب ار شسفن

یارب ، تفرگ هدهع رب ور هیاس تلا کو مارهب و هیاس جاودزا دعب مردام -
یلیخ هیاس اب مک مک . دوب راک هزات لیکو هی عقوم نوا .. یقوقح یاراک

مامت نوا ، تکرش یشاپورف و اه ندعم یارجام وت . ندش یمیمص
ذوفن رپ یردق نوا نمهب یلو . هریگب  سپ ور هیاس قح ات دز وشروز

هوشر نوا ، درک کف عقوم نوا هیاس . دروخ تسکش منامام هک دوب
، شتمس دموا هدز وشروز مامت منامام دیمهف هک تدم هی دعب .. هتفرگ

هی بوخ یلو ننک عمج نمهب زا کردم هملا ع هی ندرک یعس انوا
نمهب راک شور هدیم نوشن طقف هک دنس اتود یکی زج نوشملا ع

وشدوخ منم ردام ، هیاس گرم دعب . دوب هنکیمن تابثا ویچیه و هیروجچ
هک ، درک رتخد هی مردام . دوب هدرک شارب یگرزب یاراک هیاس . دیشخبن

وشتسد هیاس ، اه گرگ رهش طسو . ندوب هدرم گنج وت شداونوخ
شوپاپ هی ، هیاس گرم دعب یگنرز اب نمهب . داد تصرف شهب تفرگ

. درک لطاب ومردام ی هدنورپ و درک تسرد
اب . مدوب هدیسر هتشذگ زا یا هقلح هب راگنا . مدرک یم شهاگن تکاس

: مدیسرپ یجیگ و یگنگ نامه
نیب زا ورسخ ومردام مهس ، دیشاپورف تکرش ؟ یچ ورسخ مهس سپ -

. دش اپرس ورسخ اما . تفر
: تفگ و دز یخلت دنخبل

، مدرک راک . متفر ورسخ رتفد هب شرطاخب نم هک دوب یزیچ نیا -
هبرض نمهب هب تشاد تسود ، دوب بلط هاج ورسخ . مدرک دشر شرانک
حاال هدوب شکیرش ال بق نمهب تفگیم ، هتشذگ رطاخ هب هن یلو هنزب

ییوشلوپ راب دنچ و هتشذگ یتقو . هنزب  هبرض شهب دیاب هک یبیقر
طقف راگنا . مدروا شور هب ور هنک شتسکشرو تساوخیم هک ونمهب

. هدب شتسکش نمهب هتشاذن و هدروخن تسکش هک ، دوب لا ح شوخ
مرس یتروص ی هرخسم لا ش نورد ار میاهوم رات تسد اب مگرد رس

: متفگ و مدیشک نوریب هرابود و مداتسرف



ورسخ ینعی ندوب کیرش گه یگتسکشرو دعب ورسخ و نمهب یتقو -
. هتشاد تلا خد مردام فذح یارجام وت مه

: تفگ و تشادرب ار قشاق ، دمآ زیم تمس هب و درک یچون
. اتسین یبوخ زیچ ال صا درس پوس -

مه زاب . دوب لا وس زا رپ نم یارب هتشذگ ، منادب رتشیب متساوخ یم
: مدرک رارکت ار ملا وس

.. مهاب نوشتفج نمهب و ورسخ -
: دوش مامت ما هلمج تشاذگن

هی هثم نمهب ! هیرونوج هچ نمهب مدیمهف ات . مدرک یم ورکف نیمه منم -
ور تکرش زا شمهس لک هیاس هک دوب هدرک ذوفن ورسخ رکف یوت مس

. هفرط هی یگتسکشرو هی ! هیا هدیچیپ یارجام یلیخ ! هتخورف اج هی
هنیک و یزابجل ورسخ دید زا و نمهب و ورسخ یتسدمه هیاس دید زا

. انوا هب ندز هبرض یارب هیاس ی
. مرخب پوس یمک ، دش ثعاب ما هدعم راشف ، متفرگ شتسد زا ار قشاق

: متفگ ییوررپ اب درک یم مهاگن دنخبل اب یلع
تسیل هب ور هدعم مخز ، ورسخ و نمهب رطاخب ، یدرک کف هیچ -

ی هشقن ندیمهف دعب ورسخ ، وگب وت بوخ . منک یم هفاضا مبئاصم
. درک راکیچ نمهب

: تفگ و دیدنخ
. دیمه هیبش یلیخ -

: متفگ و متشاد هگن هار ی هنایم ار قشاق
؟ یک هیبش -

! داهرف -
... دنام میولگ رد ، مدوب هدروخ هلصاف نیا رد هک یپوس قشاق
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دیاب ود ره داهرف و نم دوب . مهم هتشذگ دروم رد یلع یاه فرح
ی هق عال زا هک مداد یم قح یلع هب مدیگنج . یم نامفده یارب

ره ام و . دوب هداتفا نام یگدنز ناج هب ولا ز لثم نمهب . دسرتب داهرف
. میدرک یم عطق ار ولا ز نیا رس دیاب یقیرط هب مادک



اج نآ ، ناتسرامیب زا صیخرت زا دعب هلصاف بال دش ثعاب هک یزیچ اما
رد تشپ هک دوب بجاو ، دوب بجاو اما . دوب یزابجل کی هیبش مشاب ،

نم دیاب رگا یتح . مراشفب ار رد گنز و متسیاب نایک ی هناخ یاه
ی هطبار نایم تشادن هزاجا یلع ، مدنام یم رهز لثم داهرف یارب

یارب اعطق . مدش نامیشپ ، مدرشف هک ار رد گنز . دنک تلا خد نام
دروم رد اه نآ هک دیمهف یم داهرف رگا ، دش یم دب هناخ نیا نانکراک

، مدش لطعم . متسناد یمن ، دز یم دنت ارچ مبلق . دنا هتفگ غورد منتفر
. درک زاب ار رد هموصعم ، نوفیا نتشادرب یاج هب هرخ بال . اه ردقنآ هن

فده یب . درک مهاگن هدیرپ گنر . تسا هدید نج راگنا دید هک ارم
ریبعت شابن نارگن هب ار مدنخبل راگنا . دش مارآ وا اما ، مدز دنخبل

و وا سرت لصاح نامنیب توکس ، تفر رانک رد یولج زا . دوب هدرک
شوگ داهرف زا ریغ یسک فرح هب دیابن هموصعم . دوب نم یروخلد

ار یدامتعا یب سح راک نیا و دوب هدمآرب وا زا راک نیا اما ، درک یم
ولج مدق دنچ هکنیمه مدوب . هدش ساسح یدایز . درک یم قیرزت نم هب

مشچ نایم بارطضا اب شندز سفن ، دمآ رت ولج و درک دنت اپ ، متفر
: تفگ نانک نه نه روطنامه ، دمآ یم رد روج شیاه

تساوخ مزا یلع اقا هک زور نومه هیچ ینود یم . موناخ ایور سالم -
. متفگن یچیه ، هشن رتدب شلا ح هک منزن یفرح اقا هب امش دب لا ح زا

اال؟ شیا نیرتهب
: متفگ درس و هدنخ یب . دمآ یم یگنهامه روج کی رظن هب

؟ تسا هنوخ داهرف ! مبوخ -
: تفگ و درک مکحم ار شیرسور هرگ

. موناخ هدش یزیچ هی یلو ! هرآ -
. تشگرب وا هب دعب و تفر هناخ یدورو تمس هب مهاگن ، مدرک مخا

: داد ار ما هدیسرپن لا وس باوج
... شچب نگیم ! شداوخ یمن مشردام ! هدموا هدرم لیلذ یامسا -

رد ار شیاپ هک تشاد ار شیور امسا روطچ . مدش یبصع
باال ار شرس دعب و تفرگ زاگ و تشاذگ شیاه بل یور ار شنادند

: تفگ و تفرگ
یراذن هگا ؛ فگیم اقا هب . هنک تیاده تسار هار هب ور نوممه ادخ -



تشادن نوبز زورید ات هرتخد . مباوخیم لغب کراپ مریم ، منومب اج نیا
قلخدب ، دینودیم هک مداهرف اقآ . هدروآ رد ینوبز هچ االن ، هنک سالم

یلو یجارخا هگیم نم هب راب ۱۰۰ یزور هدهاش ادخ . هدرم یلو تسه
وت هراذیم ممرهاوخ یامیتی هچب یجرخ مقوقح ریغ ام ره شدوخ

تکاپ .
تکاس هشیمه هک یا هموصعم ، مدوب بجعتم . مدرک شهاگن صرح اب
تشاد راگنا . دزیم فرح سفن کی و مه رس تشپ تشاد حاال ، دوب

؟ ارچ یلو . درک یم یشُک تقو
. ریگب لقادح سفن هی ؟ وت مرب یراذیم هموصعم -

: تفگ هتفرگ ی هفایق اب و درک مهاگن
اقآ یلع . ینیبب وموناخ امسا و اقآ یاوعد متساوخیمن . مدنمرش ادخ هب -

. هتحاران نوتبلق هک تفگ
یدورو تمس هب و . متشاذگ شا هناش یور ار متسد ، مدز یدنخبل

یلصا نلا س هب ، دوب هتفر ورف توکس رد هناخ . مدرک  زاب ار رد . متفر
رد یلو . دوبن امسا . مدوب  هدما هک لبق ی هعفد لثم تسرد . مدیسر هک

شیادص . مدز رد هب یا هقت و متفر ولج . دوب زاب همین داهرف قاتا
: دوب هتفرگ

. نومب تارب مدرکن ادیپ اج یتقو ات . مدینش وتافرح -
یلدنص یور نم هب تشپ . مداد له ولج هب ار رد هدرمش و مارآ

وزاب هک ، تشاد نت هب یهاتوک نیتسا یرتسکاخ ترش یت . دوب هتسشن
: متفگ هدنخ اب . تشاذگ یم شیامن هب ار شا ین ال ضع یاه

؟ ینک ادیپ اج مارب یاوخیم -
هریخ هیناث دنچ ندز کلپ یب . درک مهاگن و تشگرب میادص ندینش اب

: تفگ و دروخ هرگ مه رد شیوربا دعب و دوب ما
. ینومب اج نیا ینوتیمن ! یدرب سنا آژ اب هک وتاه هلیسو -

: متفگ و متفر ولج
. ندرب اجک ینودیمن وت ! ندوبن هک ناتسرامیب -

و دمآ متمس هب و دش دنلب یلدنص یور زا ، درک هاگن میاه مشچ هب
: تفگ

؟ ناتسرامیب -



متسشن تخت ی هبل ، مدرک روبع شیور هب ور زا . مداد ناکت ار مرس
: متفگ و

.. یشوهیب زور ود و ! یبلق ی هلمح ! نایک یاقا هلب -
هدشن بوخ لماک زونه داد یم ناشن هک ، درک یا هفرس بحعتم

: تفگ و تسا
؟ یتفر اج نیا زا یتقو ؟ یک ؟ یچ -

: متفگ لمات اب دوب ما هدروخ رس لا ش هب متسد متفرگ  باال ار مرس
ود منیس یوت دیبوک اتیمرآ ، مدرک ثحب و رج اتیمرآ اب هک زور نوا -

. مدوب شوهیب مامت زور ود . مدیمهفن و . تخوس مبلق دعب ! راب
تخت یور هلصاف اب تهب اب مدرک .  یم لا یخ نم ای دیزرل یم شتسد

: تفگ و تسشن
تفگن ؟ یچیه نم هب یکشیه ارچ سپ -

: متفگ و مدرک شهاگن
! یراد مسود هگیم یلع . مرهز وت یارب نم نگیم -

دیبوک تخت هاگ هیکت هب مکحم یروط ار شتشم و دز یبصع دنخزوپ
. مدیرپ اج زا یمک هک

، یتشاد یبلق ی هلمح وت . هخا هدرک کف یچ ! یلع هب تنعل ینعی -
شمتشکیم ، دشیم مک ترس زا وم هی هگا ینعی

: متفگ یگلصوح یب اب
امدرک هتکس ، هدشن مک وم هی -

: دز دنخبل و درک مهاگن
؟ شمشکب مرب ینعی -

: متفگ و مدیدنخ
؟ یراد مسود تسار حاال ! هرخسم -

: تفگ زنط نحل نامه اب
! هن ای مشاب هتشاد تسود ؟ یراد تسود یچ وت -
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: متفگ و متخود مناتشگنا کون هب ار ممشچ

! هدب یلیخ عاضوا داهرف -
. مراد تسود نم شزورف ایور مناخ . هنود یمن ملد یلو . منود یم -



. منک خی دش ثعاب . مدوب هدز سدح هک یزیچ هب ، شحیرص فارتعا
هدش زمرق میاه هنوگ . منامگ . دیوگب کر و حیرص ردقنآ متشادن عقوت
لثم و منک یگدول و منک دنلب ار مرس ، مشاب یوق . مدرک یعس . دوب
ثعاب شم کال تقادص و تیدج اما . مدنخب شیاه فرح هب هشیمه

راد شک توکس . دشاب نیمز هب ممشچ ناوجون ناکرتخد لثم ، دوب هدش
دنچ . مونشب ار نامتفج ی هدنپت بلق یادص دوب هدش ثعاب ، نامنیب

. میدوب تکاس هک دوب هقیقد
مشچ و شیاهاپ یادص دعب و . دش دنلب تخت ی هبل زا مدرک سح

قاتا رد تمس هب هک درک لا بند ار شییاپمد رد هتفر ورف یاهاپ میاه
. مدروا باال ار مرس بجعتم . دیدنخ دنلب دنلب ناهگان و تشگرب اما ، تفر

: متفگ صرح اب و
؟ هن یدروا رد یزاب هرخسم -

: تفگ و درک یا هفرس ، دش یدج هرابود
. بوخ دوب راد هدنخ تتلا ح طقف . مردپ ناج هب هن -

: متفگ مخا اب
. تسین مدا لثم متق عال زاربا ! اعقاو ضرم -

: تفگ و دمآ ولج
. تولج مریگب هقلح منزب وناز ؟ تارب منک راکیچ یتشاد عقوت هیچ -

زا هک مدوب لا حشوخ عقاو رد اما متفرگ مدوخ هب یا هتفرگ ی هفایق
: تفگ تیدج اب . مدوب هدش دازا شیپ هظحل دنچ ناقفخ

فادها همس نم ی هق عال کال . یمس نم یارب وت هگیم تسار یلع -
. هنومتفج

وت هب نم . تسیچ نم رظن یسرپ یمن سپ مسرپب تساوخ یم ملد
: متفگ یلا یخیب اب . تشاذگن مرورغ اما ؟ هن ای مراد هق عال

میغلا ب هگید وت و نم . تفگ غورد نم یاج هب هک مدیدنسپن یلو هرآ -
. هریگب میمصت نوماج هب یکی سین یجایتحا

: تفگ و دیدنخ
رطاخ هب هک ییاه هصق وت یارتخد نوا زا وت هک هدرک کف دب ال -

منودب افو یب ور وت هک انوا زا منم و یاین متمس هگید نم ی هدنیا
. مشدب تاهاب



: متفگ و مدیبوک شا هناش هب تشم اب
کقلد -

ارچ بارطضا سرت همه نآ ؟ مدوب هدرک هچ نم . مدش فقوتم ناهگان
نم ، ما هدرک تنایخ مدوخ هب مدرک سح . دوب هدیشک اجنیا هب هرابکی
هب نادجو باذع . مدیدنخ یمن دنلب و مدرک یم رارف اه درم زا دیاب

. دیزرل منفلت هک داتفا مناج
و تفرگ شزرل متسد ، دوب شورفلگ زا یمایپ ، متشادرب ار یشوگ

: تفگ بجعتم داهرف . داتفا نیمز فک متسد زا یشوگ
. دش یچ -

. مدرک زارد یشوگ تمس هب ار متسد هدیسرت
: تفگ دنلب و تشادرب ار نفلت داهرف

. نم یاو -
ماود متسناوت یمن . مدروا یمن ماود نم ! مبلق ، دوب هتفرگ مسفن

. مروایب
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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: متفگ دنلب

! هن -
ناسنا شورفلگ . دوب هتشادرب کرت مبلق . درک یم درد مندب یاج یاج

اب داهرف . مدرشف ما هنیس یور ار متسد . دوب هتفرگ هناشن ار مبلق ، دوبن
: تفگ و درک مهاگن ینارگن

مورآ طقف ! هرایب دنق بآ تارب مگیم هموصعم هب االن نیبب ! شاب مورآ -
. شاب

تخت ی هبل . مدیزرل یم . دز ادص یدرسنوخ لا مک رد ار هموصعم  
: تفگ مارآ و تسشن

! هتخیر هک تتزیرب مهب هنیا شفده ، تسه یک ره نوویح نوا -
: تفگ و درک زاب ار رد هموصعم  



! اقآ هلب -
: تفگ تیدج و یدرسنوخ اب داهرف

ومراشف دایب نزب ادص مراتسرپ ! یرایم یراد یم رب دنق بآ ناویل هی -
! هنک کچ

، مدوب هتفرگ میاه تسد نایم ار مرس   هک ینم هب دیدرت اب هموصعم
اب داهرف ، دنزب یفرح هک نیا زا لبق لا ح نیا اب . تخادنا یهاگن

: تفگ تیعطاق
! طقف . هرادن دوج و اشامت ارب یزیچ ؟ یرک هگم -

. درک شهاگن بارطضا رپ و هدیسرت هموصعم
وتت اال یخ یرب و ینک یفرح رپ ینیشیمن هگید سکچیه ای امسا اب -

. رتدوز ورب . یگب
. تفر هلجع اب ، تفگ یمشچ هموصعم

منامشچ شیپ هرابود بش نآ . مدرک یم قه قه اهنت ، مدزن یفرح  
. دیزرل رتشیب میاه هناش نم و دش نشور هرابود یشوگ ی هحفص . دوب
هک ییاج نامه زا ار نآ و تفر نفلت تمس   هب دش دنلب مخا اب داهرف

: تفگ و تشادرب دوب هدرک اهر
. ینوخب وشماغیپ سین مز ال ، نک شزاب طقف -

نیا زا لبق داهرف . مدرک زاب ار شلفق نم و تفرگ متمس هب ار یشوگ
هریخ نآ هب ناروف و دیشک متسد ریز زا ار نفلت . منیبب یا هحفص هک

: متفگ هلا ن اب . منیبب ار شتروص یزمرق هلصاف نیا زا متسناوت یم  . دش
.. متلا ح مودک وت راب نیا ؟ هداتسرف سکع بش نوا زا مزاب -

مردپ ی هناخ رد بش نامه . دوب هداتسرف بش نآ زا یسکع شورفلگ
لیم . دوب مسابل ریز درم تسد هک دوب یا هظحل تسرد سکع ..
لا ح رد . دوب هدش داجیا نم رد تخت هب مرس ندیبوک هب یبیجع

: تفگ داهرف هک مدوب منورد رگناریو لیم اب شکمشک
. منک ضوع وماینابرق منوتیم نم هک ، موناخ ایور یدید ! هتشون -

: متفگ سرت اب و .  مدیشک یقیمع سفن
! هنوویح هی نوا -

تشپ رود یا هطقن هب و تشاذگ تخت یور ار یشوگ هنارکفتم داهرف
قاتا نفلت ندروخ گنز یادص هرابود . دش هریخ تخت باالی ی هرجنپ



اب داهرف . مدرک هاگن مشوماخ یشوگ ی هحفص هب سرت اب . درک رپ ار
: تفگ مهرد ی هفایق نامه

. هنم یشوگ سرتن -
. مدش شا هریخ بارطضا اب و زرل رپ

: تفگ و تشادرب ار نفلت
. یلع وگب -

رت دنلب داهرف یادص یلو دیوگ یم هچ نفلت تشپ یلع متسناد یمن
: تفگ ک دش

! اج نیا ایب وشاپ . اباب نک لو !  هیچ یروخلد -
: تفگ یرت دنلب یادص اب هرابود و

. هداتفا ییاقافتا هی . ایب مگیم -
بل ریز و درک شیاهر زیم یور و درک عطق یظفاحادخ یب ار شنفلت
تفر رد تمس هب . مدینش ار شا یروگ مادک و هموصعم هک دز یفرح

رد مد نامه داهرف . دندش دراو هموصعم و ورسخ راتسرپ ، دشزاب رد هک
نا هک درک شتیاده مشچ اب  و تفرگ عموصعم زا ار دنق با ینیس

. دنک کرت ار اج
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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: تفگ و تفرگ راتسرپ یولج ار ینیس

. منک یم راک شاهاب مدوخ نیدب وجنس راشف -
و تشاذگ ینیس یوت با ناویل رانک ار جنس راشف و دز یدنخبل نز

هرابود . تسب ار قاتا رد اپ ی هشوگ اب داهرف یتقو . تفر فرح یب
نآ و دوب شورف لگ داهرف رگا . دندروا موجه مرس هب اه رکف نامه

تذل لا ح نآ رد نم ندید زا امتح . دندوب شدوخ یاه مدآ اه درم
لح یارب مساوح و شوه مامت هب ، مدش یم هناوید متشاد . دوب هدرب
منهذ رد ار تاقافتا متسناوت یمن . دش یمن اما متشاد زاین ارجام نیا

ضبقنم ممکش الت ضع . دندیچیم مرس رد اهادص . منک کیکفت مه زا
هب تخت یتقو . مدوبن و مدوب قاتا نآ رد . دز یم دنت مبلق . دوب هدش



هجوتم هزات دروخ ناکت یمک ، نآ ی هبل داهرف نتسشن ی هطساو
متروص یولج ار دنق بآ ناویل داهرف . متسه یطیارش هچ رد ، مدش

اما تسه میور یولج ناویل متسناد یم . مدرک یم شهاگن مهبم . تفرگ
نیا زا . متشادن مراد رب ار ناویل و منک زارد تسد هک نیا  تردق

هدش شخپ منت نایم مدرک یم سح هک یدرد زا ، مدوب رفنتم فعض
: تفگ ینارگن اب داهرف . مدوب رفنتم
.. نک هاگن نم هب ! وناویل راد شرب -

. مدرک شهاگن کش اب . مدوب هدش دامتعا یب هرابود ، مدرک یمن شهاگن
ولج ار شدوخ ، دش رتشیب شیاه مخا . دنامن رود شمشچ زا هک یکش

رتدب ملا ح . دنابسچ مبل یور ار ناویل نم لا ح هب هجوت یب و . دیشک
ار . ناویل . دوب دیعب وا زا یگظح مال یب نیا . تسناد یم شاک . دش یم

: متفگ بل ریز و متخادنا گنچ
. مروخیم مدوخ -

راب نیا . دیشک بقعار شدوخ هرابود و دش زاب ناویل رود زا شتسد
. لبق یاج زا رت بقع

مفعض هطقن اب ، مروخن ار دنق با رگا هک ، دوب هدرک مدیدهت راگنا
یتخس هب ار دنق با . دوب نم رس رد اه رکف نیا . دنک یم متازاجم

: متفگ و . مداتسرف ورف
؟ داوخیم یچ نم نوج زا -

: تفگ و درب قاتا رگید تمس هب ار شهاگن داهرف
طقف . میمهف  یم یلو . منود یمن -

، درک ادا ار " طقف " ی هملک هک یتیدج زا ، دوب نم هب راب نیا شهاگن
: تفگ و دروآ نییاپ ار شیادص . درذگ یم شرس رد یرکف ، مدش هجوتم

هن و سای یتح هن امسا هن ! هدب تلا ح االن وت همهفب دیابن امسا -
.. اشزورف ی هیقب یتح

. مدرک شهاگن لا وس رپ
نومه و یدموا مه وت ، هنومب هک درک سامتلا هنوخ دموا زورما امسا -

ور ادرم نوا و بش نوا یاسکع و هدیم مایپ مشورفلگ یقافتا هظحل
. هتسرفیم 

: متفگ زرل اب . دنک ادیپ ارجام ود نیا نیب یطابترا هچ تساوخ یم



؟ بوخ -
مدوب تحاران هک یزور نوا ، هدش رارکت مه ال بق هصق نیا هک بوخ -
شلبق مزور نوا ! اج نیا یدموا یدشاپ وت . مداد یمن وت نفلت باوج و
دبس هی تارب شورفلگ هتدای مشدعب و . میدوب هدرک اوعد امسا و نم
یلا وت مزورما ؟ هنک ریز ور سای تساوخیم هک ینیشام و داتسرف لگ

هیروجنومه . اقافتا بیترت و
رد یبیجع تاکن اما ، دوب مه هیبش ناشیلا وت تاقافتا . مدوب هدش جیگ

: متفگ هتسهآ . دوب ارجام نیا
چیه نوچ . هروجان مکی نیا ؟ هشورفلگ مدا امسا ینک یم کف وت -

ییوهی و هیقب الع طا یب هشیمه نم . هدموین نم دعب امسا تقو
اج نیا نم لبق ور امسا ناوخب و ننک مبیقعت هگا یتح مدموا

امسا یلو هدوبن تعاس مین زا رتشیب مدموا نم هک ییاریسم ، نتسرفب
. هدوب اج نیا نم لبق تعاس ود لقادح

هی ملوا زا ! یچیه ، هنودب دیابن امسا یلو ! یگیم تسار وت ، مموه -
هارمه مه ور امسا مدوخ میت وت ندروا یارب هک ، مداد گرزب فاگ

. مدرک
بوخ ال صا میحور و ینامسج لا ح ، دروخ یم مهب تشاد ما هدعم

: متفگ تینابصع اب . دوب امسا شیپ داهرف رکف اما . دوبن
! امسا هب یدیبسچ یدرک لو وشورفلگ -

و مدش دنلب تخت یور زا . دیزرل یم میاه تسد . درک مهاگن یزوسلد اب
یولج هدیسرت داهرف . مدروآ باال . مدیود ییوشتسد تمس هب یتخس هب
نیب زا ارم تشاد یبصع راشف  .. و رابود ، راب کی . دوب هداتسیا رد
هدش سیخ متروص و اهوم لک . متفرگ با ریش ریز ار مرس . درب یم

زور دنچ نیا . متشاد  هجیگ رس . مدما نوریب و مدرک دنلب ار مرس . دوب
: متفگ و مدز یدنخزوپ . مدوب هدرک فرصم یوق یاهوراد

غاب نیا زا مد ره سنودیمن . مشاب رود یبصع راشف زا فگیم رتکد -
.. دسر یم یرب

تخت تمس هب یمارآ هب ار مدوخ . مدرک راوید ی هیکت ار متسد
جنسراشف و دش مکیدزن . متسشن شتمسق نیرت ولج ی هبل و مدناسر

: متفگ درک زاب هک ار جنس راشف . تشادرب ینیس نایم زا ار



. نونمم . منوت یم مدوخ -
دوب نییاپ مراشف . متسب میوزاب یور و متفرگ شتسد زا ار جنس راشف
هدش هریخ دوب هتسب شقن هحفص یور هک یددع هب هنارکفتم داهرف ،

: متفگ ضغب اب و مدرک زاب ار راشف هاگتسد . دوب
. سین یمهم زیچ -

شتاکرح مامت رد مشخ و ینارگن . دش دنلب تخت یور زا و درک یچون
هک ییاه مشچ ، قاتا رد شندز مدق ، هتخورفا رب تروص  . دوب مولعم

! شیاه تسد تشم و  . دیدزد یم نم زا
: تفگ و تسکش ار شتوکس لفق هرخ بال

تروشم شاهاب اه ارجام نیا دروم رد و دایب یلع دیاب . منودیمن -
. هلیکو هشابن یچره . مینک

هک دش ییاه مدا قرغ منهذ . دوب هدش مسوباک شورفلگ ، متفگ یموه
رد ار مفارطا یاه مدا کت کت دصق . دنشاب شورف لگ دنتسناوت یم
دیاش هک یتاقافتا یتح و ناشیاهراک ، ناشیاهراتفر . مدرک طخ هب منهذ

یناهگان مه یلیخ
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، نمهب ، مردپ ، سای و باهش ، یلع ، امسا ، شیاهراک و داهرف . دندوبن
یاه مدا . مدوب هدرک ششومارف هک یراگن ... راگن یتح و نارهم ، ناهام

ره هاگیاج مدوب روبجم . مشاب  یوق هک مدوب روبجم ، دندوب دایز هصق
کی هب ار ناش ی همه دیاب . منادب تخس طیارش نیمه رد ار صخش
قاتا زا داهرف . دش هدینش طایح زا یلع نیشام یادص . مدروا یم باق

تشگنا کون زا راگنا سرت . درک رپ ار مزغم هرابود سرت . تفر نوریب
. دنازوس ار ممشچ کشا . مدرک سح هرابود ار شتسد ، دما یم باال میاپ

دنلب یتخس هب و مدرشف تخت کشت یور ار متسد . مدش یم دنلب دیاب
مریوصت . متفر ولج هک یمک . دوب ما هجیگ رس لماع نییاپ راشف . مدش

رت گنرمک اما . دوب متروص یور اه یدوبک در زونه . مدید هنیآ رد ار
رس تشپ زا یتسد مدرک سح هک دوب متروص یور متسد . دندوب هدش

دوب درم نامه . مدرک هاگن هنیا هب . تفرگ شدوخ مکحم راصح رد ارم
شورفلگ . دوبن یسک ، مدیخرچ سرت اب . دوب هدننک زئمشم . دیدنخ یم هک

زاب قاتا رد . مشکب سفن تساوخ یمن . مشاب بوخ نم تساوخ یمن ،



هب هک یدرس و هتفرگ تلا ح هب بجعتم داهرف . دندوب داهرف و یلع . دش
هک مدرک یم سال . دوب روخلد یلو یلع . دش هریخ ، مدوب هتفرگ مدوخ

زا ار یشوگ و تفر تخت تمس هب داهرف . داد ار مباوج یدرس اب یلع
نیا . دوب مه هموصعم نم زا ریغ شاک مدرک وزرا . تشادرب تخت یور
دوب بلا ج . متسشن نیمز فک . تخادنا یم بش نآ دای ارم یدایز اج
شلفق هک ا میشوگ داهرف . دندرکن یلا وس ای ضارتعا ناشمادکچیه هک

: تفگ و تفرگ یلع هب ور . مدوب هتشادرب ار
! شاماغیپ منیا -

یهاگن نم هب یمشچ ریز دعب و تفرگ ار یشوگ هنارکفتم یلع
تفرگ داهرف تمس هب ار نفلت . یشوگ ی هحفص هب هرابود و تخادنا

: تفگ نم هب ور و
وشتراک هگا ! یراد رارق شاهاب شکنیلک ۷ تعاس تفگ یدوعسم موناخ -

. دایب میگب االن هک یراد
: تفگ داهرف . مداد ناکت تسار و پچ هب ار مرس

؟ هیک یدوعسم
! شسانشناور -

: تفگ و تسشن نیمز یور نم زا هلصاف اب دعب و تفگ یلع ار نیا
؟ هیک مسا هب هدیم مایپ شزا هک یتراک میس نیا ینودیمن -

و ریز ار شورفلگ یاه مایپ هک یلا ح رد و تسشن شرانک مه داهرف
: تفگ درک یم ور

! هدرک شمگ . تسایور دوخ لا م -
. شینوزوسب دیاب امتح سپ ! مموه -

: متفگ یبصع
. هنز یم گنز هگید هرامش هی اب ! شمنوزوسب -

: تفگ یدرسنوخ اب
! هنزب گنز  بوخ -

یزیچ راگنا یلو داهرف . مدیمهف یمن ار شروظنم . مدرک شهاگن جیگ
: دوب هدش شریگتسد

رت تحار ، هدب مایپ ای هنزب گنز هگید ی هرامش اب هگا بوخ هرا -
. یشاب هدرکن مگ یتراکمیس زاب هگا طقف . مینزب وشدر مینوت یم



: متفگ هف کال
. هندرک لمع لها نوا . هنک یم هک ییاراک ! هشادیدهت نم لکشم ! هن -

: تفگ و دما رت ولج داهرف
. مینز یم فرح شدعب . ینک تحارتسا هرتهب مرظن هب -

 . مدروا یمن ماود ییاهنت . مدرک شهاگن هدیسرت
: تفگ یروخلد اب یلع

. مشاب اهنت ایور اب هشیم -
: تفگ و تخادنا نم هب یهاگن داهرف

. تسین نم  ی هزاجا هب یزاین ، یسرپب دیاب شدوخ زا -
. تسشن یلع یاه بل یور یدنخزوپ

: متفگ مارآ نم و
. هلب -

. تفر باال ما هلوک و رس زا ینما ان ، تفر داهرف هک نیمه اما
نیمز یور زا و دز ینابرهم دنخبل یلع . مدرشف ما هنیس یور ار متسد

یارجام زا متسناد یم . تسشن هنیا یور هب ور یلدنص یور  . دش دنلب
: تفگ یمارآ هب . دنک هلگ دهاوخیم اج نیا مندما

یدموا ارچ منک کرد منوت یمن یلو . هدب یلیخ تلا ح هک منود یم -
. ینک ادج اتیمرا زا و داهرف هک همهم تارب دقنا ارچ . اج نیا

: متفگ و مدرک مخا
طقف . مرادن داهرف هب میراک . مگب غورد منوتیمن نم نوچ . نک کرد -

. مگب غورد مرادن سود
: تفگ و دش رت گنر رپ شا هدنخ

؟ یراد سود وداهرف . یگیم یراد یلو یگب غورد یرادن سود -
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

وهی هک نیا ؟ هیچ ینودیم شییوهی یاماغیپ و شورفلگ نیا هیبوخ -
، منکیم ات راهچ ات ود ود منیشیم . هزیر یم ورف همه هب مدامتعا فقس

یم شا هشیر لا بند و منیچیم منهذ طسو ومرب و رود یامدا یاراک
. ننودنخیم ونم اراک یضعب .. مدرگ

: تفگ و درک مهاگن لا وس اب
؟ داهرف زا وت ندرک رود لثم ؟ یچ لثم -



: متفگ و متخادنا باال ار میوربا
اتیمرآ . هب داهرف هیدوخیب ی هق عال زاربا هثم . هشیشخب هی طقف نوا -

هریگب ماقتنا نمهب زا داوخیم دااهرف ! هدوخیب نوا ینک یم کف وت -
هک هراد زاین اتیمرا یاباب هب راک نیا یارب

: متفگ مشخ اب و مدما شفرح نایم
یارب مدا همه نیا داهرف ؟ هریگ یمن نوتدنخ ؟ هنزب هبرض نمهب هب هک -
هن نم تکرش بیقر ! یرافغ غارس هرب هنک لو ور نمهب هب ندز هبرض

هسیئر تئیه و نمهب لا م شماهس دصرد ۳۰ طقف هک یتکرش . نمهب
شمسا زا طقف شاراک ندرک یلا م تسام هساو نمهب هک یتکرش . تسا

 . هرادن شزرا یزیشپ شارب ال مع و هنکیم هدافتسا
دنت مبلق نابرض . متساوخ یمن ار شهاگن نیسحت ، درک مهاگن تکاس

: متفگ تیدج اب . دوب هدش
ملد دیاب یا هگید رتخد ره هثم مراذیم مه رانک وداهرف یاراک یتقو -

مراد ذوفن ردقچ مگب دیاب مرهز هثم شساو نم یگیم یتقو . هزرلب
؟ هن هگم درم نوا یور

یم مه هب ار ملا ح شیوب هک دوب فیثک ردق نآ یزاب . دوب نییاپ شرس
. تسا تسرد ییاهزیچ هچ متسناد یمن رگید . دز
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. دوب هداتسرفن ار اه سکع نا شورفلگ زونه یتقو ، لبق یتعاس دیاش

نیا اما . دوب هدنازرل مه ار مبلق یمک نایک داهرف ی هق عال زاربا
: تفگ شمارا اب یلع . مدرگرب میلبق عضوم هب دش ثعاب اهارجام

ای ! هدش کیدزن اتیمرآ هب هک هقمحا یلیخ ای داهرف ، هنیا تروظنم -
. هئوت ندز شدصق

داهرف دمک رد تکرش ی هنامرحم کرادم دای . متخادنا باال ار ما هناش
: متفگ لا ح نیا اب . مداتفا

یلو هنمهب ندرک دوبان شدصق ! هن مشیمود . همک شلا متحا هک شیلوا -
. اتیمرا قیرط زا هن

: دیسرپ واکجنک
؟ یک قیرط زا سپ -

اما دوب یدوبک زا رپ منت ، دوب هتشادرب مخز مبلق ، مدش دنلب میاج زا



: متفگ و مدرک شهاگن تراسج اب . مدوب هدش رت یوق
و اج نیا یایم یتقو . هراد تسود داهرف یگیم همدقم یب یتقو -

رژ نهاریپ اب دمع هب داهرف یتقو . سین روخلد تزا مه هرذ هی داهرف
یتقو یتقو ! هنک یم ولهپ هنیس مشدعب و هشیم رهاظ مقاتا مد یبل

... یتقو
زاربا . هرذگ یم نم زا ! هرذگ یمن اتیمرآ زا امش ی هشقن هک نگیم انیا

. هکشک شمه نتشاد تسود و هق عال
: تفگ و دیدنخ یلع

. یتفگ مشدوخ هب ! یگیم یچ -
: متفگ و متفر مفیک تمس هب ناگنل گنل

؟ دوب یچ تردام مسا -
: دیسرپ کش اب

؟ هغورد متفگ هک ییاه هصق ینک یم کف -
: متفگ و مدروا نوریب یا هچرتفد و مدرب ورف مفیک رد ار متسد

ات دنچ نومه یتح و مردام اب شداد رارق یپک و وشمسا . مراد کش -
. مینک لیمکت   ور نومداد رارق ات رایب مارب ور یئزج دنس

: تفگ و دش دنلب شیاج زا
؟ داد رارق -

: متفگ و مدیشک یقیمع سفن
سپ ، هریگب سپ ور هیاس ی هدش عیاض قح داوخیم تنامام هگا . هرآ -

. داهرف هن ینک یراکمه نم اب دیاب
! وگن یزیچ داهرف هب انمض

: تفگ تیدج اب
رد وت هک مگن شهب منوت یمن . منومیم شردارب هثم ، مشتسود نم -

. ینکیم یرکف هچ شق عال دروم
: متفگ تیدج اب

زا یتساوخ یم وت . یگن مشتسار ! یگن غورد شهب ینوت یم وت -
هک ینوا هدرکن یقرف من اال . مرهز لثم یتفگ تدوخ . منومب رود داهرف

. . نم هن داهرف هرهز هثم
: تفگ و دش قیقد میاه مشچ رد



راگنا یدوب . توافتم یلیخ زور دنچ نیا . هدش ضوع وت یوت یزیچ هی -
.. یا هگید یکی

: متفگ و مدرک ثکم
درک اهر ور هیاس هک ینوا یگب تفر تدای . یتفگ هیاس و ورسخ زا -

یایبلط هاج رکف هب طقف ورسخ روطچ هک یتفگن یتح . دوب ورسخ
ی هفک ، هشاب وزارت هگا منکیم کف نم . یتفگ نمهب زا طقف . دوب شدوخ

. هئورسخ رسپ مداهرف . هنیگنس مه ورسخ تمس
. مرن ور مردام هار هگیم نم لقع

: تفگ و درک مهاگن یلع
رارق اتیمرا هب شندش کیدزن . تسین وت قشاع داهرف . میلست . هشاب -
یایب وت ات دوب کلک شمه ... و هناقشاع یاه تیعقوم یوت ، وت نداد

تسین  و هدوبن وت هب ندز هبرض نومدصق ام بوخ یلو ! ام میت یوت
.

: متفگ و مدز یدنخزوپ
یم هک شدعب ، مدش یم داهرف قشاع نم هگا طقف . منود یم -

رس مکی ال ثم . مدش یم تیذا مکی طقف ، هدوب هشقن شمه متسنود
. تخوسیم مدعم

: متفگ و مدش دنلب میاج زا
. تسا هفخ اج نیا . نوریب میرب حاال یدز وتافرح -

یتیمها میارب اما . دش یم ربخ اب داهرف اعطق ، دوب داهرف اب یلع رگا
. دنتشاد باقن هک ییاه مدآ اب ، مدرک یم یزاب ور متشاد . تشادن 
ره دوب نکمم ناشیاه باقن تشپ ناش همه ... و سای ، ناهام ، داهرف

نودب مه شتآ ، مدش یم شتا دراو . متشاد نم و دشاب یا هرهچ
فرح یب و تخادنا نم هب یهاگن مین یلع . دوبن تحارج و یگتخوس
اما منک دامتعا هک نیا هن . متفرگ یمن یدب سح یلع زا . تفر نوریب

. دوبن تنیط دب
####

دعب نم و . دش هدروآ نایک ی هناخ هب منادمچ هرابود زور نامه رصع
متشاد مک مک . متشاد یکبس سح یمک ، مسانشناور رتکد اب تاق مال زا

رد ماش . متشاد دراگ وا هب تبسن نانچ مه یلو . مدمآ یم رانک وا اب



یعس . دوب زیم تشپ مه امسا . دش رازگرب توکس رد داهرف ی هناخ
داهرف هتفرگ ی هرهچ . میشاب هتشاد مه هب ار هاگن نیرتمک ، میدرک

زا اهنت ماش زا دعب . تسا هتفگ وا هب ییاهزیچ یلع ، داد یم ناشن
. مدوب هناخ نیا زا یوضع راگنا . متفر مقاتا هب و مدرک رکشت هموصعم

: متفگ مارآ دیبوک رد هب هک داهرف
! وت ایب -

: تفگ همدقم یب و درک زاب ار رد
. دوب غورد مق عال زاربا -
ĤĤĤĤĤĤĤĤ
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

ییاطعزاملوس #
@saylbgbbgfjj12vbhfvm
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مزاول رگید و اه رطع هک یزیم تشپ و مدز یزیمآ رخسمت دنخبل

مدرک زادنارب هنیآ رد ار مدوخ . متسشن ، دوب هدش هدیچ نآ یور داهرف
: متفگ و

. منک قد هصغ زا هک یرادن عقوت االن ! بوخ -
یور هب اما ، دیپت یم یبیجع لکش هب شیکیدزن زا مبلق ، دمآ رتولج

ی هبل یور شتشگنا کون اب و دش کیدزن زیم هب داهرف . مدرواین مدوخ
: تفگ و دیشک زیم

. یمورآ یکوکشم زرط هب -
: متفگ و مداد تلا ح فرط کی هب ار متروص یور هدش هتخیر یاهوم

؟ ینعی مشکب غیج دیاب ؟ روطچ -
: تفگ و درک هاگن متروص هب کش اب

یلو . یزیرب مهب مق عال یارجام لک ندوب غورد زا سین نیا مروظنم -
یلیخ ، یدز فرح یلع اب ات تیگتخیر مهب و شورف لگ یامایپ دعب

. ینوسرت یم ومدآ هک یروج هی . دش بوخ تلا ح بیرغ بیجع
مبوبحم رطع ی هشیش ، دیخرچ زیم یور رطع یاه هشیش نایم مهاگن

: متفگ و متخادنا باال ار ما هناش توافت یب . دوبن ناشنایم
! هگید مدوب سانشناور شیپ رصع -



مدا کال نتفر هسلج هی اب و ؟ هنکیم هزجعم سانشناور ینعی ناهآ -
. هشیم ضوع

یم یزیچ یسرپ زاب ، یهاگآراک دیاب داهرف . تفگ هیانک اب ار شا هلمج
یلدنص یور زا انتعا یب مه زاب ، دوب دنلب اشاح راوید لا ح نیا اب . دش

: متفگ و مدش دنلب
؟ یگب ور انیمه اج نیا یدموا ! هنک یم هک مورآ یلو هن -

: تفگ و درک یچن
و منیشب رود یاج هی منوتیمن هگیم ! هدرگرب داوخیم ، دز گنز سای -

. منزب طخ وباهش گرم هب ندش کیدزن یازور
یدب مدآ متفرگ یم میمصت زور ره . دروخ ناکت میاه گر نایم یزیچ

اضما مفارطا یاه مدآ اب ار مندوب محر یب داد رارق زور ره ، مشاب
یم ضغب ناش هصغ زا مه زاب ، مدش یم گنتلد مه زاب اما . مدرک یم

: متفگ و متسشن تخت ی هبل هتفرگ . مدرک
. منک هلماعم نمهب اب مروبجم ! هدن یربخ ادرف ناهام هگا -

و گنگ شیارب ملا وس شخب ود ره دوب مولعم ، درک مهاگن بجعتم
: مداد حیضوت هلصوح یب . تسا موهفمان

وت متساوخ ناهام زا ! نمهب ی هنوخ متفر یدوب ضیرم هک زور نوا -
. هنک نومکمک باهش یارجام

و دش هتفرگ شتروص . منیبب ار ششنکاو ات متفگ دمع هب ار نومکمک
: تفگ

؟ یتساوخ کمک بلط تصرف قمحا نوا زا ؟ یدرک راکیچ وت -
: متفگ و مدز یدنخبل

. هدیم ماجنا ییاراک هی هدش مشیبلط تصرف رطاخ هب منئمطم -
دمع هب . مدید رد تشپ ار یا هیاس هک مدوب داهرف باوج رظتنم

: متفگ و مدرب باال ار میادص
مهب یلیخ نمهب ومع . منک یمن کش نمهب ومع هب تقو چیه نم -

هغورد . ماوت یافرح ی همه منئمطم ! هدرک یبوخ
: تفگ و تفرگ دوخ هب یفطعنم ریغ تلا ح هتفر باال یاهوربا اب داهرف

؟ یچ -
: متفگ و مدز شا هنیس هب تسد اب و مدش دنلب میاج زا



مداونوخ اب ونم تاساسحا کیرحت اب یاوخیم ! ممهف یمن یدرک کف -
.. یزادنب رد

و متفرگ شتروص یولج و مدروآ باال دیدهت ی هناشن هب ار متسد
: مداد همادا

نم هب همه نیا وت . منکیم رواب وتتافرخزم ! یمتسود نوچ نکن کف -
یتفگ . غورد

ار شرس هک مداد شناشن مشچ تلا ح اب ، دش زاب داهرف ی هرهچ
: تفگ و درک روابان ار شیادص نت داهرف . دناخرچن

. نک کف یراد سود روج ره ایور ، منک یمن رارصا تهب هگید نم -
یلیخ . هرادن شدوخ هب شدوخ ، یراد دامتعا نمهب هب وت هک یردقنا

! سرخسم
هب هک مدید ار هیاس . تفر رد تمس هب تینابصع تلا ح هب دعب و

رد داهرف . متخانش شسابل ی هشوگ زا . دوب امسا ، دش رود رد زا تعرس
یسوساج مردپ یارب امسا . متسشن  تخت یور نم و . تسب تدش اب ار

امسا . دوب هداد یگرزب فاگ داهرف ، دندوب مادک ره ؟ نمهب ای ؟ درک یم
یم تالش مه ردقچ ره نم رگید و داد یم ول نمهب هب ار نامطباور

یفرعم ینایاس ار دوخ داهرف ای مهد . ناشن ربخ یب ار مدوخ مدرک
. دش نشور ما یشوگ ی هحفص دعب هقیقد دنچ . دوب یا هدوهیب راک ، دنک

: دوب هتشون
؟ دوب امسا -

: مدرک پیات دنت
؟ مینک راکیچ حاال . منومگ -

جراخ هحفص زا راگنا دعب و دوب هحفص باالی پیات لا ح رد هیناث دنچ
هحفص هب یا هقد ۵ . دش فرصنم ، دوب هتشون هک یزیچ زا راگنا . دش
زا رت مارآ یادص اب ، دوب داهرف . دروخ  گنز نفلت هک مدش هریخ

: تفگ هشیمه
هنمهب . مدا مرادن کش هشیم . رتدب منک شنوریب . هنودیم ازیچ یلیخ -

مشکیم  . رخا وشسحن ی هچب ویضوع نیا نم ادخب
تسا نم ردپ رس ریز زیچ همه ، دیمهفیم رگا . تخیر ورف نم رد یزیچ
اب مکیدزن ینوخ تبسن دای هعفد کی ارچ منادیمن . دما یم شیپ هچ



دوب  ندنام هدنز هب رصم اه یتخس ی همه ربارب رد هک مداتفا ینینج
: متفگ ینازرل یادص اب .

. منکیم شارب یرکف هی حاال هدرک . یهانگ هچ شچب -
یضاران تیعضو نیا زا ردقچ داهرف ، دادیم ناشن نفلت قوب یادص

هدیمهف حاال هک . تشاد ار بیقر یگنج ریسا مکح شیارب امسا . تس
. هدوب یسوساج یارب شتراسا ، دوب

هک حاال ، دوب هدمآ مردپ فرط زا امسا رگا ؛ دش در منهذ زا یرکف
یاج زا دیاش . دوب هچ شیسوساج تلع ، دوب هدش دیدپان هرابود مردپ

. تشاد ربخ مردپ
###

هب متساوخیم میاه سرت ی همه اب ، متشگرب هناخ هب نم دعب زور هس
مخز یاج و . دوب هدش مک شمرو متسد چم . مدرگرب میگدنز یداع لا ور
. دوب هشیمه زا رت یمخز مبلق اما . دش یم رت گنر مک جیردت هب اه

هدش بلطواد حاال و . مدوب  هدش کانسرت ، تفگ یم تسار داهرف
. منک یگدنز اهنت ، مدوب
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یتامدخ یورین ۲ هب ار هتخیر مه هب یاه سابل و بترمان ی هناخ

زاب ار مردام رتفد و متسشن هناخزپشا زا یا هشوگ رد مدوخ و . مدرپس
جاودزا زا دعب یاهزور زا هیاس . دندوب هدرک جاودزا مردپ و مردام . مدرک
تسرد ، دوب هدرپس یشومارف هب ار شرتفد اه هام راگنا . دوب هتشونن

رد ار دنیاشوخان و دنیاشوخ ناجیه زا ییایرد تسناوتیم هک ینامز
نم دلوت زا لبق هام ۷ تسرد ات . دوب هدرک توکس ، دسیونب شرتفد

. دوب هتشون شدیدرت زا ، دوب هدش شیگلماح ی هجوتم هیاس ...
سنج اما . دوش ور هب ور نآ اب یناوج ردام ره تسا نکمم هک یدیدرت
شا هچب هک نیا زا ، دسرت یم هک دوب هتشون ، دوب توافتم هیاس دیدرت

هجوتم ار شروظنم . مدناوخ ار شا هلمج راب دنچ . دشابن شدوخ لا م
تمس هب هک مدید ار اه نز زا یکی . دمآ رد ادص هب رد گنز هک . مدشن

. مداتسرف مشوگ تشپ هلصوح اب ار میاهوم . دمآ هرخ بال سپ . تفر رد
شرامش اب ار مسفن راب دنچ و . مداد ناکت ار مهاتوک دیفس کینوت

با زا یهام کی هیبش هنیس رد یلو مبلق . مداتسرف نوریب سوکعم



حاال و . منیبب ار وا مدوب هتساوخ مدوخ . داد یم ناج ، هداتفا نوریب
و متسب شمارآ اب ار رتفد . هن ای ما هدرک یتسرد راک متسناد یمن
هک متعاس هب . متشاذگ شنورد ار نا ، مدرک زاب ار تنیباک زا ییوشک

نیا زا لبق هک ییاه یگ ژ یو زا . دوب هدیسر تقو رس اقیقد ، مدرک هاگن
راک رد هک دوب یصاخ ماظن نیمه ، درک یم شا هتفیش ارم اهارجام

. مدینش هک ار اه تکراپ اب شیاه شفک دروخرب یادص . تشاد شیاه
. مداد منیمز هب هدیبسچ نیگنس یاهاپ هب یناکت . دش رتشیب ما هروشلد

مامت هک دوب یدرم نامه میور هب ور درم . متفر نوریب هناخزپشآ زا و
شیور هب ور . دیسر یم وا هب ناشرس کی ارجام نیا یاه هتشر

: متفگ و مدرک شهاگن یرابجا دنخبل اب و . مداتسیا
. نیدموا شوخ ! ناج ومع سالم -

: تفگ دنخبل اب
هنکیم . یگفخ سح مدآ ! یکیچوک ی هنوخ هچ . مرتخد سالم -

. مدرک شتیاده دنخبل اب . دوب شضارتعا ی هناشن ، شا هلمج نیلوا نیا
: تفگ و تسشن لبم نیلوا یور

. تسین هک مه وت ی هقیلس -
ار درم نیا دش یم روطچ . تسناد یم ار ما هقیلس یتح ، دوب قیقد

: تفگ و درک مهاگن . داد بیرف
؟ ینیشیمن -

سپ تسا طابترا رد امسا اب رگا هک مدرک یم رکف . متسشن شکیدزن
یمارا یادص اب . مراد ربخ مارهب ندوب هدنز زا نم هک دناد یم اال متحا

: متفگ
و امرخ وریش اب ! ننک تسرد صوصخم یندیشون هی نوتساو متفگ -

لسع
: تفگ و دیدنخ

ارجام نوا دعب ؟ ربخ هچ . مرتخد ! هسانشیمن بوخ ونم وت زج یکشیه -
. دموین تغارس یسک هگید

چیه نم . دوب نکمم فرح نیرتراد هدنخ میارب شلا وس لوا تمسق
مداد حیجرت مه ار شلا وس مود تمسق و . مدوب هتخانشن ار نمهب تقو

: میوگب و مریگب هدیدان



! ومع -
و رت کشخ شنتسشن تلا ح دش ثعاب هک دوب یدیکات میادص رد

. دوش گنررپ شا هرهچ رد دنخبل یاج مخا و دوش رت یمسر
. تسا هدنز اباب منک کف . مگب روطچ ... شتسار ! ومع -

مه زونه مردپ ندوب هدنز کرد هک دوب تلع نیا هب ، میادص شزرل
اب . دوب یبوخ رگیزاب . دنتفرگ  بجعت گنر شیاه مشچ . دوب تخس میارب

: تفگ یتفگش و بجعت نامه
... ای یگیم انوا فرح ساسارب هگا -

: متفگ ، تفرگ شتمس هب ار مرگ یندیشون ناویل هک راکتمدخ
. مدید وشنز نم . یدعب یاهای هن و یلوا هن -

: تفگ دیدرت اب
! هیاس -

یقافتا یلیخ نم ! هلصفم شصق ! هن هن -
یمک . تفر یم ورف مه رد رت شیب شیاه مخا نم ی هلمج ره اب

و متخیر مدوخ یارب با یناویل زیم یور چراپ زا دعب و مدرک ثکم
: متفگ و مدیشون یمک

. ورسخ ی هنوخ نوبغاب رتخد -
یب تلا ح نامه هرابود و تسشن یا هظحل شتروص رد یگدروخ اج

: تفگ و تفرگ شدوخ هب ار یهاگا ان و یربخ
؟ ورسخ مودک -

و مداد له شتمس هب ، دوب هدنام زیم یور هک شا یندیشون ناویل
: متفگ

... هک یدرم نوا منودیم نم ومع ! نایک ورسخ -
: دیزرل میادص

. هنم قباس یهاگشناد مه یاباب یقافتا و . هتشاد طابترا شاهاب هیاس -
: تفگ تیدج اب

بیسآ تدوخ متفگن ، ورن شلا بند متفگن ! یدیمهف ور انیا اجک زا وت -
. ینیب یم

و مدز دنخبل و مدش مخ شتمس هب . دروخ و تشادرب ار ریش ناویل
: متفگ



. داهرف ردام -
هک داتفا یم یسک ندرگ هب اه ریصقت دیاب ، دوب داهرف دوخ ی هشقن

اه گنسرف داهرف ردام .  درادن نمهب اب یطابترا نیرتکچوک ، میتسناد یم
. دوب رود

هرپ و هدش درگ یاه مشچ . دوب هدش ینوتراک صاخشا هیبش شا هفایق
شیاه مشچ هب   شیپ زا شیب حاال هک شیاهوربا یتح و ینیب یاه

: متفگ هناموصعم . دندوب هدش کیدزن
نم . تفگ ور ازیچ نیا مهب مداهرف و هتفگ ور انیا داهرف هب شردام -
! هرفنتم ورسخ و هیاس زا ردقچ تفگ شردام یتقو یلو . مدرکن رواب

. سین ارجام لک نیا یلو . مدرک رواب
: تفگ نمهب
شمادا بوخ -

هشلا س ۱۸ طقف هک نوشنوبغاب رتخد اب هک تفگ مهب لوا زور داهرف -
یلو . نگیم غورد مدیمهف ات مدش کوکشم یلیخ نم . هدرک جاودزا

و دش دب شلا ح امسا ، مندیدزد شبش هک یزور نومه   رهظ شص خال
! هشزورف مارهب شچب ردپ و . هراد راب مدیمهف اجنوا ناتسرامیب شندرب

. دز یزیمآ رخسمت دنخزوپ
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: متفگ تیدج اب
دروم هی نیا یوت امسا تقادص هب نم هک هدش ثعاب اهارجام یلیخ -

هک هنک تباث هنوت یم DNA شیامزآ هک هنودیم رتخد نوا . منکن کش
.. شراک نیا  هساو هرادن یلیلد هزات ! هن ای هماباب زا شمکیش وت ی هچب

: تفگ یبصع تلا ح اب
یم هیرگ و شربق رس میتفر یم لا س همه نیا هک یمارهب ینعی -
ورسخ ی هنوخ نوبغاب ی هلا س ۱۸ رتخد هتفر و تسا هدنز ، میدرک
؟ سلماح رتخد نوا و هدوب شنز ی هقوشعم هک هتفرگ ور ینایک

: تفگ و دش هریخ میاه مشچ رد و درک ثکم
یم یشیم رتکیدزن هک مکی اما . رود زا هیلگشوخ و زیمت ی هصق -
ور ورسخ ی هنوخ نوبغاب رتخد دیاب ارچ . تسا هرخسم یلیخ ینیب

؟ هریگب



: متفگ دنت و هلجع اب
ورسخ ، هیاس ی هقوشعم هدیمهف ماباب تفگ امسا ! هگید ماقتنا یارب -

و یک منود یمن . هریگب ماقتنا شزا راک نیا اب هتساوخ و . هنایک
. هریگب ماقتنا هتساوخ یم ماباب اما ! هتفگ ور انیا ماباب هب یروجچ

سمشچ یور زا ار دوب شیاه مشچ رب زور نآ هک یدرگ کنیع
شیاه مشچ هب شا هراشا و تسش یاه تشگنا رس اب . تشادرب

: تفگ و دیشک تسد
رکف . هگنلیم تیروئت ؟ هدرک باختنا ور نوبغاب رتخد ماقتنا ارب تقونوا -

. هدیم نومیزاب هراد رتخد نوا منکیم
نم هب هرابود ار شهاگن دش ثعاب متفگ هک یدیکات اب و مکحم " هن "

. دهدب
نوا دعب مه ورسخ ! هدرک زواجت شهب ورسخ هدرک اعدا رتخد نوا ! هن -

. هدرک هتکس ، هتسنودیم شزواجت دنس هرتخد هک ییاسکع نوا و ارجام
: تفگ و دیشک یقیمع سفن

. دوب یزیه و نز مه هب لا ح مدا هشیمه ورسخ کدرم نوا -
دوخ ی هراب رد ار الت مج نیمه ردام تارطاخ و رتفد ، تفرگ ما هدنخ

فسات کی هب لیدبت ار میبصع ی هدنخ لا ح نیا اب . درک یم تابثا وا
: متفگ نآ اب گنهامه و مدرک میاه مشچ رد گرزب

یب ورسخ ینعی ، هشاب اهارجام نیا تشپ ماباب هگا یلو . مرفنتم شزا -
؟ هدوب هانگ

تشم یاه تسد یور ار شتسد ، دوب روابان شا هرهچ ، دمآ رت ولج
: تفگ و تشاذگ نم ی هدش

زا و هدوب هدنز مرادرب هشیمن مرواب  نم مرتخد ! هدرس تاتسد ردقچ -
ور نیمسای و وت هک هدش یچ شیردپ رهم سپ . هدرک یفخم شداونوخ

تشپ هگا یتح . دوب اهامش قشاع تاباب . تشاذگ اهنت هناوید نز هی اب
هار زا ور ورسخ هک هداتسرف ورتخد نوا دب ال ، هشاب متاباب ارجام نوا

. تسین هانگیب سپ . هدش مار ، هیزاب سوه درم هک منوا هنک ردب
اب اه لا س نیا مامت درم نیا . متفرگ یرکفتم تلا ح و مداد ناکت رس

. دوب هداد بیرف ار همه شا هناقداص و یدج نحل نیمه
. مرتخد مگب تهب یزیچ هی دیاب -



راب نیا .. دمآ باال وا تمس هب لدنص زا هدز نوریب یاپ ون ک زا مهاگن
هک یمک تهابش . دوب هدش مردپ هیبش شا هرهچ یمک ، تسب ار شکنیع

: تفگ و داد راشف رت مکحم ار میاه تسد . دوب یرهاظ
. متفگن سکچیه هب هک یزیچ . مارب شنتفگ هتخس -

ار ورسخ ای مردام ، تساوخیم امتح . مدوب شیدعب غورد ندینش رظتنم
: دوب هدننک دوبان شت ال مج اما . دنک بارخ

. مدرک هق عال زاربا تردام هب تردپ زا لبق نم -
زور نآ . مدناوخ ردام رتفد زا ار عوضوم نیا هک مدش یزور نامه لثم

. مدش هکوش روط نیمه مه
: داد همادا درسنوخ نمهب

یتقو . دوب دبتسم یلیخ نوا یلو ! هتدای ور تگرزبردپ ردقچ منودیمن -
نوا هک یزیچ نوا نوچ ، مدوب یغای نم امسر هاگشناد متفر

زور هی ، یزابرس متفر هاگشناد دعب . مدوب هدادن ماجنا ور تساوخیم
! ایرث ؟ یک ! هتیدزمان نشج بشما تفگ مهب ، متشگرب یصخرم زا هک

دزمان و متسشن . مدوبن دلب نتفگ هن منم ! اباب یاکیرش زا یکی رتخد
. میرادن یکرتشم رکف چیه ام ، مدیمهف ایرث اب مملا کم نیلوا وت و مدش

شتافارتعا نیا تلع ، دوب هدرک ریگرد ار منهذ هک یزیچ ، درک مهاگن
رارق ریثات تحت ارم تساوخ یم ای . دوب هدشن یتاساسحا اعطق . دوب

. دمهفب ار مود یای هک مدرک یم دومناو یروط دیابن . مدیسرت ... ای . دهد
یم هتشذگ زا یزیچ ای ردام رتفد نم هک ، دوب هدرک کش امتح نمهب

. مدرک یم راکنا دیاب نم و . مناد
شمارآ اب . مدرک شهاگن هریخ و مداد تروق یتخس هب ار مناهد با

: تفگ
هب ور نم ورسخ هک دعب . مدوب انشا تردام اب رود زا هاگشناد یوت -

. دوب ابیز بلط هاج رتخد هی نوا . متخانش ور تردام هزات ، دروآ تکرش
یم همه لیاوا . هشاب هتشاد شرانک ور نوا داوخیم شلد یدرم ره هک

یهجوت شهب دایز نیمه یارب ، تسه ییازیچ ورسخ و نوا نیب نتفگ
مدید مک مک . میدوب هدرک جاودزا هزات ایرث و نم عقوم نوا . مدرک یمن

هیاس ینومهم ره یوت . نراد هلصاف مه اب یلیخ ورسخ و هیاس هک
یمن وشردق ورسخ ، مدرک بیقعت ور هیاس بش هی . دش یم رت برطضم



مدیمهف قیقحت اب . ناتسرامیب دعب و هنوخ تفر لوا هیاس تسنود 
راتفر یروج هی زور ره یلو تشاد یلا م لکشم هیاس ! هضیرم شردام
و هیاس یگدنز ریگرد ردقنا . هرادن یلکشم چیه  راگنا هک درک یم

اتقو نوا تردام مرتخد . مدش دنمق عال شهب مدید وهی هک مدش شاراک
. متفرن شغارس هگید منم و . داد هن باوج نم هب

هناحیقو و تراسج اب ردقنا روطچ . دیشوج میاه گر مامت رد ترفن
مبلق ؟ یتنعل ندیسوب نآ سپ ؟ دوب هتفرن شغارس . تفگ یم ار اه نیا

. مداد ناکت ار مرس . دش هکت رازه
ریگرد یدایز طقف نم . دش مومت نم یارب تردام یارجام . ناج ایور -

تردام یگدنز
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هب منوا و منک کمک تردام هب منوتیم نم مدرک یم کف . مدوب هدش
تردپ هک مشدعب . متشاذگ مارتخا شهب منم و درک در ونم نوا اما ! نم

. دوب هتشاذگ رت دازآ ومارهب ماباب کال . دش انشا شاهاب
توکس زا مه وا . مدرک اج هب اج فده یب ار متسد ، مدرک توکس

هدش مامت ناشراک هک تفگ و دمآ اه نز زا یکی . درک لا بقتسا نامنیب
: دز فرح هرابود ومع  . تفر نز یتقو . مداد ناکت یرس شیارب نم و

. مدیشک شیپ ور هتشذگ فرح ارچ ینودیم -
: متفگ و مدرک شهاگن جیگ

.. دوب زار هی هگا نیا شتسار ! هن -
نامه اب . داد . ورهار نایم هب ار شهاگن هشیمه الف خرب و دز دنخبل

: تفگ دنخبل
. ینک کف شهب یاوخیم مه وت هک تفگ و . هراد تسود ور وت ناهام -

. تخادنا میمیدق ی هصق دای ونم نیا
، تشاد ار ردپ مکح میارب هشیمه درم نیا . دوب هدارا یب ، مدش خرس

ونم یارجام اما . دوب هتخیر ورف میارب شریوصت هرابکی هک نیا اب
: متفگ تنکل اب . منک ادیپ مدوخ هب یدب سح دشیم ثعاب ناهام

. ماوخیم هک متفگ ینعی ... طقف نم -
: تفگ و دش رت گنررپ شدنخبل . دما یمن منهذ هب یا هلمج

! هنم لثم نارهم مدرک یم کف نوچ . متساوخیم وت یارب ونارهم نم -



منودیم . درک نشور وملد هت مکی هنامس گرم مگن هگا هغورد
نم هیبش نارهم . هموزرآ ماه هچب یتخبشوخ . مردپ نم اما ! مهاوخدوخ

تیفرظ نوا . هگنجب هراد تسود هک یسک یارب تشادن تراسج ، دوب
عنام منوت یمن منک میراک ره نم . تشادن ور وت هثم یسک نتشاد

.. یلو . مشب  وت هب ناهام ی هق عال
مه هب شت ال داعم هک یسک هیبش ، دوب هتخیر مه هب یمک . مدرک شهاگن

: تفگ و دیشک شیاهوم هب یتسد . هتخیر
. هشاب بوخ وت یارب هنوت یمن نیا . هراد تسود ور وت مزونه نارهم -
یم درد مبلق . مداتسرف ورف یراوشد اب راب نیمدنچ یارب ار مناهد بآ

: متفگ ینازرل یادص اب . درک
و هنک باختنا ونم تسنوتیم نوا . تشادن نز شلوا امش لثم نارهم -
نوا منود یم ، درک تنایخ مه هنامس هب نوا . درکن  مباختنا هک منونمم

هی یگدنز یهابت تمیق هب اما نیدب شتاجن نیاوخیم و هنوترسپ
.. شاباب هک یرتخد

راوید ، مدش یم هوک درم نیا ربارب رد ردقچ ره . دش هتسکش مضغب
یم تب کی لثم هک ییاه لا س ، متسناوت یمن مه زاب مدش یم

. مریگب هدیدان ار شمدیتسرپ
نیا ارچ . تفرگ تدش ما هیرگ ، تفرگ شوغآ رد ارم هک شیاه تسد

: تفگ و دیشک میاهوم یور ار شتسد . درک یم نم اب ار راک
ننوت یمن نم ی هزادنا مودکچیه ! هیاس هن ، مارهب هن ! ینم رتخد وت -

سود رتشیب منارهم و ناهام زا ور وت . نشاب هتشاد تسود ور وت
. مراد

زا ار مرس . دیوگب غورد هناقداص ردقنا تسناوتیم روطچ ، مدش یبصع
نیرت بیجع . دوب شیاه مشچ ی هشوگ هک یکشا . مدرک  ادج ششوغآ

: متفگ و مدرک ک اپ ار میاه کشا تسد اب . مدوب هدید هک دوب یزیچ
. منکیم جاودزا نارهم اب نیگب امش هگا -

ابار شکشا و دناخرچ فلا خم فرط هب ار شرس دش یدج شا هرهچ
: تفگ و درک کاپ تعرس

رپ شطخ بوچ نارهم . هشاب هتشاد وتتقایل هنوت یمن نوا ! هن نارهم -
. منک شجارخا ماوخیم . هدش



: متفگ بجعتم
؟ ارچ -

: تفگ یبصع
زا ! قمحا و هدارا یب ، فیعض . مرادن جایتحا نوا هثم یسک هب نم -

... هرب هک متفگ ما هنوخ
رتدب . دوب هتسباو وا ، تسناوت یمن نارهم . دیچیپ مرس رد انله رکف

یم تسد زا ار ناششزرا نمهب یارب دوز ردقنا اه مدآ ارچ . دش یم
: مدیلا ن . دنداد

انله اب و هنک کرت . مینک شکمک دیاب ام ! هنوت یمن نارهم ! ومع ! ههن -
. هنزیم هبرض شهب رتدب راک نیا . هنک یگدنز

: تفگ و دیشک یقیمع سفن
! نکن مه وت . هنک یمن روخن دردب یامدآ ریگرد ور شنهذ شزورف هی -
هب هدز هوگ . مرادن نارهم مسا هب یرسپ هگید نم . متسب وشاباسح مامت
منک نوا جرخ نیا زا رتشیب ومرابتعا منوت یمن . ام و شدوخ یگدنز

مسرت . یم هنک بارخ وتیگدنز وت هب شق عال هک نیا زا طقف .
. هنزیمن یییسا نم هب نارهم -

: تفگ و درک مهاگن تقد اب ومع . مداتفا شبش نآ یلیس دای
دموا ناهام ! یدموا هک یزور نوا دعب . تسین نارهم نوا هگید نارهم -

دینش وشافرح نارهم . هنزب فرح انیا ومادعا ی هصق دروم رد ات مشیپ
... و

. دوش هدیشک دوب رارق اجک ات ، مدوب هدرک عورش هک یزاب . داتسیا مبلق
: متفگ سرت اب

.. شدعب -
مزاب هگیم یلو دوب  . هدرک زود روا . دوب هدروخ بورشم حبص ات شدعب -
نوا مه . هیروجنیا هک وت رطاخب نوا یلو متفگن ناهام هب نم . مروخیم

. هزیرب مه هب هدش ثعاب ناهام اب تارجام مه و تنیدزد یارجام
یم دیابن هک میدوب هدیسر ییاج هب . دیکچ ممشچ ی هشوگ زا یکشا

: تفگ و دش مدق شیپ ومع ثحب ندرک ضوع یارب . میدیسر
دازا یاوخیم ارچ . هرادن یتلا صا چیه ! شمدید نم ؛ باهش ، هرسپ نوا -
نوخ هب عجار شمیمصت وت منوت یمن نم یلو هنم مدا رهچونم . هش



. مشاب هتشاد یتلا خد شرسپ
و مدرک شهاگن هناموصعم ؟ دنک یکمک تساوخ یمن . مدش رت یدج

: متفگ
هزادنب ! نیمز ور امش یور رهچونم منکن کف . هراد شسود نیمسای -

: تفگ و دز مدق نلا سرد و دش دنلب شیاج زا
؟ یدیمن نوشن تومع هب ور تقاتا -

: متفگ و مدش دنلب میاج زا دوب . هدش هموتخم ثحب ینعی نیا
. مدب نوتنوشن ات نیایب -

: تفگ و تفر ورهار تمس هب ، هنارکفتم و دنخبل اب
هتشذگ شوخ شهب بوخ زور دنچ نیا نیرز -
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مرگا . هنوخ نیا وت ینومب اهنت منیب یمن صالح . ندرگرب دیاب هگید یلو

. هریم زورما نارهم . ترامع درگرب یاوخیم
: متفگ و مدرک زاب ار قاتا رد متفر رتولح و مدرک توکس

شیپ ار مفرح درک یم هاگن مقاتا هب هک روط نامه ! همقاتا نیا -
: مدرب

باهش دروم رد رهچونم اب هک هنک یم یضار ور امش تفگ ناهام -
.. االن یلو هدزن یبوخ یافرح نوتهب باهش منودیم نم . نینزب فرح
زا وت . همولعم  شنامدیچ زا گنشق ! هتدوخ ی هقیلس االن قاتا نیا -

. دوب رت فیطل سای زا تیحور مشلوا نومه
: متفگ و مدمآ شتمس هب

.. ناهام هگا -
. دوب ذفان شهاگن و تشاد یششخرد شیاه مشچ ، دروا باال ار شرس

نحل اب . درک یم وجتسج ار منهذ مامت تشاد راگنا توکس نامه رد
: تفگ یدرس

؟ هن هگم . یشیم دیما ان شزا وت ، درکن یضار ونم ناهام هگا -
. مدرک نییاپ و باال ار مرس

دمحا دش رارق ژه! ورپ هی دروم رد هلماعم هی . درک هلماعم نم اب ناهام -
. منزب فرح رهچونم اب منم و مارب هریگب ماو شتسود

. تفرگ یم جاب مه شرسپ زا یتح وا . دوب روناج دوخ دوخ نمهب



: تفگ و دیدنخ
.. نم طرش طقف . هتکرش عفن هب -

شهاگن یشسرپ . دش رت دنت مبلق نابرض هراب کی ارچ ، مدرک شهاگن
: تفگ هدنخ اب . مدرک

باهش . سداونوخ عفن هب هشیمه نم یاطرش . مرتخد هدیرپ تگنر ارچ -
... و ننیبب ومه نرادن قح شدعب نیمسای و

. متشاد یدب سح ارچ
. ننکیم جاودزا مه اب نارهم و نیمسای و -

نیا . متفین  هک مدرک لر تنک ار مدوخ . داد له متخت تمس هب یسک
. دوب کانتشحو هلماعم

: متفگ تنکل اب
. نراد باختنا قح انوا ومع ؟ یچ نارهم . هشیم دوبان نیمسای ! هن -

: تفگ و تسشن و دیشک ولج ار مقاتا جنک یلدنص
جارخا راک و هنوخ زا نارهم . مدیم انوا هب نم هک هیباختنا قح نیا -

. هنوم یم هدنز مباهش . هشیمن
نیمه ار وا متسناوتیم شاک . داد یم کلقلق ار میاه تشگنا کون ترفن

. میاه رکف ... قاتا نیمه رد اج
. دش یم هدیشک یدب یاهاج هب

هدنخ . مدوب هدید وا زا رتمک هک یردان یاه هدنخ نامه زا دیدنخ
یبوخ زیچ دوب شرس رد هچ ره . درک یم دب رتشیب ار ملا ح شیاه

: متفگ تینابصع اب . دوبن
وتقایل نارهم نیگیمن هگم . نرادن مه هب یطبر چیه نیمسای و نارهم -

. دینک یم ششکشیپ نیمسای هب ارچ سپ . هرادن ونم
ناهام مسا شا هحفص یور ، تشاد شزرل . مدرشف متسد رد ار میشوگ

ار یشوگ هک نآ یب . دوب هتشون
: متفگ و مدرک لصو ار شسامت . مروایب باال

! ومع نیاوخیم یچ نم زا اتیاهن -
دازا ور باهش منم . ینک اپ رس ونارهم ینوتیم وت . نک اهر ور ناهام -

تروص نیا ریغ رد . ننک جاودزا مه اب دیاب ناهام و راگن . منک یم
! هراگن قح ناهام . دایم راب هب ییاوسر



. دسرب شفده هب ات دناخرچ یم ار اه ارجام ی همه . مدز یدنخزوپ
شلا گنچ رد ردقنا ار شا همعط  . تشاد ار شدوخ صاخ یاه شور

شناج هب تقو نآ ، دشیم مک هک شسفن ات درک یم رو نآ و رو نیا
ظفح ار شا هناردپ یاه هبنج مه ، مدوب همعط نامه نم . داتفا یم

یجان مه . دوب هدرک یردپ شردارب میتی رتخد یارب مه ، دوب هدرک
: متفگ ینازرل یادص اب . دوب هداد جرخ هب لمع تب صال مه ، دوب باهش

؟ ممهم نوتارب نم مدرک کف . مگب یچ دیاب ناهام هب -
نیمسای . مرتخد یشیم تخبشوخ نارهم اب وت . یتسه هک هتبلا ! یتسه -
هب . هشاب شدوخ یاج رس دیاب زیچ ره ! راگن اب مناهام و باهش اب
. ینزب دیاب هک ییافرح . هتردارب هثمن وگب . یرفنتم شزا وگب ناهام

: متفگ و مدز سفن سفن
. مردارب لثم اما منکیم کمک نارهم هب نم . مگب غورد منوتیمن نم -

: تفگ و دش دنلب شیاج زا
راب دنچ ومفرح مرادن تداع نم ایور . نینک جاودزا دیاب نارهم و وت -

. نکن راودیما تدوخ هب وناهام . مگب
: تفگ و تفر نوریب قاتا زا مارا

هک ینودیم ت دوخ . هاگداد هریم مرهچونم ! رضحم یایم ! ادرف سپ -
. منودیم همه زا رتهب ور هداونوخ و وت صالح نم

: متفگ و مدیشک غیج
؟ یچ سپ نیتفگ هک یا هلماعم نوا ؟ یچ ماباب تیاضر سپ -

: تفگ و تشگرب متمس هب
. هدب یتیاضر داوخب هک هرادن یتیوه ، هشاب هدنز هگا یتح . هدرم مارهب -

مه هلماعم نوا ! رود زیرب تیگدنز زا ور روخن دردب یامدا متفگ تهب
هرادن . یشزرا منم ارب

یارب اما . دوب هدینش ار هملا کم مامت ناهام . تفر نوریب نم تهب نایم
رتشیب هظحل ره شدرد مبلق . مدرک عطق ار نفلت ، تشادن یا هدیاف نم
میاه صرق ی هبعج و مدناسر هناخزپشآ هب روز هب ار مدوخ . دش یم
یم سامت مادم ناهام . متخادنا زیم یور ار یشوگ . مدیشک نوریب ار

یتح . متشاذگ زیم یور ار مرس . متشادن نداد خساپ هب یلیم اما ، تفرگ
و دروخ گنز یراب دنچ نفلت . متشادن زاین مه با صرق ندروخ یارب



. مدینشن ار شیادص رگید دعب
نامه نم . دوب هتفرگ تدش هب مندرگ . دوب هدش بش ، مدرک زاب هک مشچ

زیم یور ار متسد . دوب هدرب مباوخ هناخزپشآ زیم یور مرس اج
یتسد . داد یم ناشن ار مین و تشه تعاس ، میچم تعاس . مدناشک

زا ار یشوگ ، مدش دنلب میاج زا . دوب دایز شدرد . مدیشک مندرگ یور
یمایپ شیارب ، دنزب گنز سای هک نیا زا لبق لوا . متشادرب زیم یور

ژ اسام ار مرس ی هشوگ . مدیسرپ ار نیرز و شدوخ لا ح و مداتسرف
: دوب هتشون . مدرک زاب ار شیاه مایپ ، دوب هدز گنز راب دنچ ناهام . مداد

دنک یم شتسرد ، دراذگ یمن -
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، مدش دنلب و . مدرک اهر هناخ زپشآ زیم یور ار یشوگ توافت یب
. مدیشک رس سفن کی و مدرک بآ زا رپ ار یناویل

داهرف . دش نشور هک مدوب هریخ منفلت هب . مدرک یم ادیپ یلح هار دیاب
: دوب

. اجنیا یدرگرب ینوت یم یدرک ییاهنت ساسحا بش رگا سالم! -
یمن مرس هب ییاهنت رکف هک دوب نمهب ی هلماعم ریگرد مرکف ردقنآ نم
تقو چیه شاک . متفر  مقاتا هب و متشادرب زیم یور زا ار یشوگ . دز
ار مفعض هطقن نمهب . مدز  یمن فرح باهش یارجام زا ناهام اب

راشف رپ راب دنچ ار مسفن . درک یم هدافتسا وس تشاد و دوب . هتخانش
ی همه نیب . مدرک شزاب . متفر منادمچ تمس هب و مداتسرف نوریب
زا هک یرطع ی هشیش . دوب گنشق میارب اه هشیش نیا میاه یگف کال

ما هدنخ شیاهراک زا . دوب منادمچ نورد ، دوب هدش مک داهرف زیم یور
هحیار نامه زا دوب یا هنانز رطع یلو شرانک ی هشیش . تفرگ  یم

: ذغاک کی اب رت . می مال اما اه
شا هسنارف رفس یوت . تشاد  تسود یلیخ ورسخ هک هیرطع نیا -
اال متحا ، دوب هدرک تسرد شارب هزاسیم رطع هک شاتسود زا یکی
دشن تصرف تقو چیه یلو دیرخ تردام یارب هک هیا هیده نیرخآ

. هدب شهب
لا س همه نیا تشذگ اب . مدیشک وب ار رطع و مدیشک یقیمع سفن

. دوب هدشن هنهک و تشاد یبوخ یوب زونه



ی هشیش . مدیشک زارد قاتا فک و متشاذگ نادمچ نامه یور ار مرس
لا س هک موش یدرم نز دوب رارق ادرف سپ . مدرک یم اشامت ار رطع
ار یشوگ ! ... اج نیا اه رطع نیا حاال و . دوب هدرم نم رد لبق اه

: متشون داهرف یارب و متشادرب
.. نشاب مرب و رود مدا هملا ع هی هگا یتح ! هنم اب هشیمه ییاهنت -

: تشون دعب هیناث دنچ
. یراذیمن تنداد بیرف باسح هب هگا هتبلا ! هیکی نومدرد سپ -

کاپ ار میاه کشا تسد تشپ اب و ، مداتسرف شیارب یا هدنخ رکیتسا
: دیسر نیمسای زا یمایپ هک درک یم پیات یزیچ داهرف . مدرک

گنز نودنز زا باهش زورما ایور . ماه هنووید هثم نم اما ! هبوخ نیرز -
. دز

. مدرک  در هدرکن زاب ار شمایپ ی همادا
: دوب هتشون داهرف

! یدنخیم هک یتسین بوخ سپ -
: متشون هاتوک و عیرس

. میلا ع منیب یمن هک ور وت ! مبوخ -
! مه میاه هناچ ، دیزرلیم میاه تسد ، متفگ یم غورد

. متسشن و مدش دنلب ، متفرگ ار نارهم ی هرامش . دش در مرس زا یرکف
. مدینش هک ار انله نایرگ یادص ، مود ی هعفد . تشاد یمن رب ار شنفلت

. مداتسیا هدارا یب
. ماباب -

: متفگ ینازرل یادص اب
! هدش یچ وگب انله . مایور نم -

: تفگ هیرگ اب . درک رتشیب ار مسرت ، شا هناکدوک قه قه
! هتسب ورد هتفر هقاتا نوا وت ماباب -

: متفگ ینارگن اب
! وگب ایرث نامام هب بوخ -

دیچیپیم اج نآ رد یدننام گنهآ محازم یادص ، تفرگ تدش شا هیرگ
.. هتسهآ و دنلب یاه هدنخ و

: تفگ هیرگ اب



نم سد داد وشیشوگ اباب . مسرت یم نم ! ایب . درک نومنوریب گرزباباب -
. اجنیا ایب . تفر

نآ اه ادص نآ اب . مدیسر یم راجفنا زرم هب متشاد نارهم تقامح زا
: متفگ و منک شمارآ مدرک یعس . دوبن یبوخ یاج اج

. یدب شهب ویشوگ هک سه اجنوا یسک . مرتخد مایم االن -
: تفگ ضغب اب

. تفر ریبک ومع اب و درک لفق ورد اباب ! سین یکشیه -
و مداتسرف یتنعل نارهم هب ملد رد . دش نشور منهذ رد ریبک مسا

: متفگ
اب هراد هدنگ مویراوکا هک هنوخ نومه ؟ یریبک ومع ی هنوخ االن وت -

؟ میتفر مه
: تفگ قه قه اب

؟ یایم یک . مسرتیم نم . ریبک ومع ی هنوخ ! هرآ -
: متفگ و مدرک توف ار مسفن

. نکن هیرگ . مایم ! مایم -
یور ار یلنش ، داهرف یدعب یاه مایپ هب انتعا یب و مدرک عطق ار نفلت

رسپ ، دوب نامرود یاه لیماف زا ، متخانشیم ار ریبک . متخادنا مشود
راب نیرخا ، دوب هداوناخ ی هرهش شیاه ینامهم . دوب مردپ کچوک ییاد

وا زا هداوناخ هک یتشز ریوصت هک نیا یارب دوب هدنز هنامس یتقو
یم ریبک ی هناخ هب دایز نارهم . داد ینامهیم کی ، دوش کاپ دنتشاد

. تفر
ربخ یسنا آژ و مدیشوپ یلا ش . متخادنا مشود یور ار مفیک یبصع

یور هک ار متسد . دش فقوتم ریبک ی هناخ یولج تسرد یسکات . مدرک
: تفگ هدنخ اب ینز . مداد رارق گنز

! ییوت ناج ایور هع -
: تفگ و دز دایرف فرط نآ زا و

. تسایور ریبک -
اب ، شدوخ صاخ یاهدنخبل نامه اب ، دوب نییاپ ریبک دعب هظحل دنچ
هدنخ اب . تشاد یصاخ قرب شیاه مشچ . دش رتداشگ شدنخبل مندید

: تفگ



. یایم متسنودیمن ! ربخ یب هچ -
یبصع ، دما یم غاب لخاد زا هک ییاه هدنخ یادص ، متشاد یدب سح

: متفگ نازرل یادص اب . درک   یم مرت
. رد مد دایب وگب شهب ! نارهم -

: تفگ و تخادنا یهاگن لخاد هب و درک یچن
رخ ات . سین ایند نیا وت ال صا االن ایب حبص ؟ هدش نومیشپ نمهب -

. سین شدای مشدوخ مسا .. هدروخ هرخ
: متفگ یتخس هب و مدرشف مه هب مکحم ار میاه مشچ

؟ یچ گارد و صرق -
: تفگ و دمآ نوریب مدق کی

هصقرب نزب هی اباب ! ییاد رتخد هینومهم روجچ اج نیا یدرک کف -
. هرادن وشتیفرظ نارهم . سداس

: متفگ مخا اب
، شنرایب وگب -

: متفگ هیانک اب و مدرک ثکم
! رایب مشرتخد . تامدآ -

. هسرت یم ام زا رایب وشرتخد تدوخ وت ایب -
قح ، متشک یم ار نارهم بشما . دوب ناشفشتآ منورد ، مدوب هف کال

. متشاد
ییاه مدا هب انتعا یب ، مدش غاب دراو مارآ . دوب هتفر باال مبلق نابرض

. مدش نامتخاس دراو دندیدنخ یم و دندز یم فرح هک
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هک دندرک سالم یرفن دنچ ، دندرک یم ادیپ ساکعنا مرس رد اه ادص
هلپ هار هب ریبک . دنتسه یناسک هچ مهد صیخشت ، متسناوتن یتح

هدش لفق مکف ، دیزرل یم متسد . متفر باال شهارمه نم و درک هراشا
هظحل ره بارطضا نیا . متشاد دیدش فعض و ناهد یکشخ سح . دوب

باال ی هقبط هب هرخ بال . مدینش یم ار مبلق شبوک ، تفر یم رت باال
هب ار مدوخ مدرک یعس لش یاه مدق اب یتخس هب نم و . میدیسر
هک رد . مدیسر شرانک مه نم ، دناخرچ رد هک ار دیلک . مناسرب ریبک

هشوگ ، مکچوک یانله ، درک وجتسج ار قاتا یا هیناث هب ممشچ ، دشزاب



هتفرگ ششوغآ رد مکحم ار شکسورع . دوب هدرب شباوخ تخت زا یا
کانمن و سیخ شیاه مشچ و هدش هتخیر شتروص یور شیاهوم . دوب

: متفگ ینییاپ یادص اب و . مدرک نیرفن ار نمهب و نارهم ملد رد . دوب
. نییاپ دایب وگب نارهم هب -

: تفگ و درک انله هب یهاگن هدیسرت ریبک
. ننزب رس شهب مدوب هدرپس ارتخد هب -

، درک زاب مشچ هک مریگب شوغآ رد ار انله ات مدرب باال مارآ ار متسد
ار دوب نآ رد هک یمنهج ، شیکدوک مامت اب . دوب سرت زا رپ شهاگن

: متفگ و مدز یخلت دنخبل . درک یم سح
. ایسرتن . نوریب میریم االن ! ایور منم . ملگشوخ سرتن -

یرکیپ و رد یب یاه سرت قرغ مدوخ هک یلا ح رد ! سرتن : متفگیم
و . متفرگ ششوغآ رد مکحم . دندرشف یم ار مبلق دابا اجکان زا هک مدوب

یور شیاه مشچ یسیخ . دنابسچ نم هب مکحم ار شدوخ مه وا
زا نارهم و ناهام و راگن اب رابکی . مداتفا میگلا س ۱۸ دای . تسشن مندرگ

هتشاد رتخد کی دهاوخیم شلد ، تفگیم نارهم ؛ میتفگیم نامتارطاخ
و . دراد تسود ار اه هچب رتخد ، تفگ یم ! نم هیبش شیاه مشچ . دشاب

یاه مشچ . دوب نم هب شهاگن . دوب دهاوخ شرتخد بقارم رمع رخآ ات
هتفر شدای شیاهراعش روطچ . دوب رت گنشق نم یاه مشچ زا انله

یمن تفگیم . مدرک  یم هیرگ ییاهنت زا میاه یگچب هک تقو ره . دوب
. دشاب اهنت نم لثم شرتخد دراذگ

: متفگ تینابصع اب و مدرشف ار میاه مشچ
! ریبک ساجک هچب نیا یاباب -

: تفگ و درک هراشا انله هب مشچ اب و داتسرف نوریب ار شسفن ریبک
. سین دعاسم شلا ح مکی ! شنرایب مگیم ! نم نیشام وت نیرب -

نامه و مدیشک ناشن و طخ ریبک یارب میاه مشچ اب . مدش رت یبصع
هدش نیگنس انله . متفر نوریب اج نآ زا دوب مشوغآ رد انله هک روط

اه هلپ زا یتخس هب ، نانز سفن سفن ! ناج یب نم یاه تسد ای ، دوب
نوریب فرح چیه یب انشآ و هبیرغ تیعمج نایم زا دعب و . متفر نییاپ

ار شلفق ام ندیسر زا لبق ، دوب کراپ طایح ی هشوگ ریبک نیشام . مدز
ورف مندرگ رد ار انله رس . متسشن ولج و مدرک زاب ار نیشام رد . دز



و . دوب هتفرگ ناج مبلق نورد یدرد . متسب ار میاه مشچ مدوخ و . مدرک
زاب هک بقع رد . مدیچیپ یم دوخ هب رتشیب شتدش زا هظحل ره نم
رب ار نارهم لکیه یوق درم ود . مدرک زاب ار میاه مشچ سرت اب . دش
مبلق . تسشن نامرف تشپ اه نآ زا یکی دعب و . دندناشن بقع یلدنص
بقع هب یهاگن . مدرشف مه هب مکحم ار میاه بل . دزیم دنت ربارب رازه
زا . متفرگ رت نییاپ ار انله رس . دوب شوهیب ابیرقت نارهم . متخادنا

ار مناج و حور درد . تسا هتفر باوخ هب هک متسناد شرخ رخ یادص
و ، مشوغآ رد ی هچب دب لا ح ، مرانک رکیپ لوغ درم زا سرت . دروخیم

، نمهب ی هنامرش یب داهنشیپ اه نیا رانک ... مناج همین یومع رسپ
داهرف . دیزرل میشوگ . تساجک متسناد یمن هک یردپ ، نیمسای ، باهش

یادص زا و متسب مشچ راب دنچ . مدرکن شهاگن . متسنادیم هدیدن . دوب
نارهم و درم هارمه ، تلا جخ اب . مدرک زاب مشچ نارهم یناهگان یاهازسان
هپاناک یور و دروآ شدوخ اب ار نارهم درم . میدش در ینابهگن یولج زا
و درکن شلطعم دایز مه وا . دورب مدوب رظتنم تقاط یب . تشاذگ

. تفر
یهاگ ، دادیم شحف یهاگ . دوب هداتفا زارد هب زارد هپاناک یور نارهم

هب و مدرشف مشوغآ رد ار انله . دوب نمهب هب شیاه شحف . دیدنخ یم
ردقچ ، متفرگ مبلق هب ار متسد و . مدناباوخ تخت یور . مدرب مقاتا

هشیمه زا رتشیب . مدناباوخ انله رانک مه ار لا مشپ مکسورع . دزیم مکحم
نوریب قاتا زا و مدیشک شیور یکزان یوتپ مارآ . دوب شردام هیبش

. مدرک یم ینماان سح ، متفر هناخزپشآ هب ، درک یم درد مبلق . مدمآ
ار میاه رکف .. هک یتسم درم اب ، هناخ نیا رد مییاهنت بش نیلوا

هب ار مهاگن و . مدروخ اه صرق نامه زا یکی هرابود ، مدرک شوماخ
رد هرابود یشوگ . دوب هچ تسرد هار ، مدرک یم هچ دیاب . متخود نارهم

: مداد باوج مارآ . دوب داهرف . دیزرل مبیج
! هلب -

. مرد تشپ ! نکاو ورد -
: متفگ بجعتم

؟ اجک -
. نکاو ورد ! مرد تشپ -



مک ار ملق کی نیمه . مدرشف تسد اب ارمپچ یوزاب . درک عطق ار یشوگ
. متفر رد تمس هب مارآ . دوش لماک بشما نویسکلک ات متشاد

بل یور دنخبل . دوب هداتسیا میور هب ور نیج نهاریپ کی اب داهرف
اب ، تشاد یصاخ یگنهامه شیاه مشچ زیمآ تنطیش قرب اب شیاه

: تفگ دنلب و هدنخ
. مدش نارگن یدادن باوج ! یدرکاو ورد ! بجع هچ -

: متفگ تنکل اب
. سین یزیچ ! مبوخ -

و دروا د ار شیاه شفک و دش دراو هزاجا یب نم تسد رانک زا
: تفگ

و درک مهاگن هناواکجنک . مینزب فرح مکی متفگ نم . یبوخ هک هبوخ -
: تفگ

؟ یدوب ییاج -
. مدیشک میوتنام یور یتسد . مدش میاه سابل هجوتم هزات
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فقوتم نلا س بوچراهچرد و دش در مرانک زا هک . مهدب یباوج ، متساوخ
هب یمک شتروص ، دوب هدناشوپ ار شا هرهچ مخا . متفر شرانک . دش

: تفگ تیدج اب و دیخرچ متمس هب . دز یم یخرس
! مدش محازم عقوم دب یتفگن -

: متفگ یدرسنوخ اب
ریگن هابتشا تدوخ اب منم . ینیبیم مششفک ! ینیبیم وشلا ح -

قاتا هب . دش مارآ هرابود و دروخ یناکت نارهم . متفر ورهار تمس هب  
مه هب تدش هب اما ، دوب هدزن یفرح . متسشن شتخت یور . متفر نیمسای

یتخت ور یبصع . متخیر یم مه هب شفرح زا دیاب ارچ . مدوب هتخیر
: تفگ و دش لخاد داهرف .  دش زاب رد هک . مدرک هلا چم متسد رد ار

! هتسم یروجدب . یدروا مشرتخد -
یور و تسب مارآ ار رد . مداد ناکت ار میاپ یبصع و مدرک توکس

: تفگ و . تسشن مرانک تخت
؟ هبوخ تبلق ؟ هدیرپ یروجدب تگنر -

: متفگ و مدیرغ



. هداتفا مور و گنر هب تدای االن ؟ یدشن نم نارگن لبق هقد ود -
؟ هدش یچ -

ورف روز هب ار مضغب . مدیخرچ شتمس هب . تسشن میوزاب یور شتسد
: متفگ و مدروخ

طرش هب . هدب تیاضر هنکیم یضار ورهچونم تفگ دوب . اج نیا نمهب -
نم هکنیا

هرگ شیاهوربا . دوب خزرب هیبش داهرف ی هرهچ . دنازرل ار میولگ ضغب
. دوب هدش تخس راگنا شکف و هدروخ

. دنیایب اه کشا متشاذگن
زا هک من اال . هدرک شنوریب هنوخ زا . مش نارهم نز هک نیا طرش هب -

. مدیشک شنوریب تفاثک هی
همزمز اه هناوید لثم . دوب هدش مامت ملمحت . دوب هدرک توکس داهرف

: مدرک
و مشیم تخبدب طقف نم ای نارهم نز مسای ، مشیم ناهام نز ای -

. هدقع ادرف سپ . مشیم شنز
هنیس ی هسفق رد هک یدرد زا متشاد نم و دوب . هدرک توکس نانچمه
هرخ بال . مدرک ما هنیس تشم ار متسد .  مدیچیپ یم دوخ هب دوب ما

: تفگ و تسکش ار توکس
هشتقو هگید ینعی هدرک یزاب ور نمهب هگا . مینک تروشم یلع اب دیاب -

. مینک یراک هی مه ام
و تشاذگ مدوب هدرک تشم ما هنیس یور هک یتسد یور ار شتسد

هک یناهگ ان و همدقم یب ردق نآ . دیشک شدوخ تمس هب ارم
شوغآ رد ارم هک شیاه تسد . مهد ناشن یلمعلا سکع هچ متسنادیمن

زره شتسد ، دز یمن یفرح . دش کشا مضغب . دیزرل میاه هناش ، دنتفرگ
یمن . دوب هتسب مه ار شیاه مشچ . مدرک شهاگن یا هظحل ، تفر یمن

: متفگ میاه کشا نیب . مدیسرت
. دایم مرس هب یچ هراد -

شدوخ اما مظنمان و دنت ، دوب مشوگ ریز شبلق یادص . دادن ار مباوج
: متفگ درد اب .  دوب مارآ

. ینک متیذا یاوخیم مه وت ! وت یتح ! نگیم غورد نراد همه -



هک ، منک ادج ششوغآ زا ار مدوخ ، مدرک یعس اه هناوید لثم دعب و
صخشم مفیلکت . مدرک هیرگ هرابود . دیشک شدوخ تمس هب ارم هرابود
یمن ملد . متساوخ یمن مه ، متساوخ یم   ار شوغآ نیا مه ، دوبن

: متفگ هلا ن اب . دشاب وا شوغآ مندش مارآ هار اهنت تساوخ
. دایم مدب وت زا نم داهرف . مرفنتم تزا -

بلق نابرض نآ اب یدرسنوخ نیا . دروآ یم رد ار مصرح شندزن فرح
: متفگ مشخ اب . دوب گنهامهان

. یدزن یا هبرض چیه نمهب هب ارچ سپ ! یا هضرع یب یضوع یوت -
؟ ینک یربلد ارتخد ساو یدلب طقف ؟ اه

مهاگن راب نیا . مدرک ادج ار مدوخ هرابود و مدز شا هنیس هب یتشم
: تفگ یمارآ یادص اب مشچ رد مشچ . درک

! هتچ -
: متفگ و متفرگ دراگ

تسود یاوخیم ارچ ؟ یتفر ارچ بش نوا ! یمهفیمن مرفنتم تزا -
. یتسین تحاران ال صا وت اما مشب ورای نوا نز رارق نم . مشاب  هتشاد
. دیشک ارم دنمتردق ردقنآ راب نیا موش دنلب متساوخ . مدوب هدش هناوید

نیا شیاه تسد . متفر ورف ششوغآ رد لبق زا رت تسرد و قیقد هک
: تفگ دوب بوخ یدایز هک یا هرخسم یادص اب و . دوب میاهوم الی راب

. متسنوتن . مدز شسپ ، متمس دموا هک عقوم نومه . متشگرب بش نوا -
. متسنوتن وت لوق هب هضرع یب یتنعل نم

. مدرک شهاگن و مدروآ باال ار مرس بجعتم
تقادص ی همه یارو شیاه مشچ نایم یزیچ . دیزرل یم شیاه مشچ

ار ممشچ ، تشاد درد . دنازرلیم ار ما هناش هک یزیچ ، دوب ناهج یاه
: متفگ هتسب مشچ و سرت اب . تشاد ریگاو شهاگن راگنا . متسب

. نکن ماگن هرخسم یروجنیا تقو چیه هگید -
: تفگ تنطیش اب

! هشیمه . منکیم تاگن هرخسم روجنیمه هشیمه هگید -
.... دوب هداتفا راک زا مبلق

ĤĤĤĤĤ
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روامس شوج با لقلق هیبش نامیاه بلق یادص اهنت . میتشادن یفرح

 . دوب مارآ مه وا . دوب مناشیرپ یاهوم یور داهرف تسد . مدوب مارآ . دوب
هب متشاد تسود . منک رکف شخساپ هب متشادن تسود ؟ دوب قشع نیا

سفن ار شرطع و متسب ار میاه مشچ . مهد همادا شمارآ نیا
ما هدنخ و دش شرطع زا رپ مماشم . دوب هدز ار رطع نامه . مدیشک

... مدز دنخبل . تفرگ
هدرب مباوخ هتسشن روطنامه داهرف شوغآ رد . مدرک زاب ار میاه مشچ

مه شدوخ . دوب هتفرگ ارف یراصح نوچ ار مرود نانچمه شتسد . دوب
مارا . دوب هتسب شیاه مشچ ، دوب هداد هیکت تخت یبوچ یتشپ هب
شهاگن . متفر نییاپ تخت زا مرآ و . مدرک زاب مدوخ رود زا ار شتسد
موصعم هتسب یاه کلپ اب . دوب هدز هیکت تخت یتشپ هب هتسشن . مدرک

زاب ار رد مارآ و مداتسرف مشوگ تشپ ار میاهوم . دیسر یم رظن هب رت
رتخد نیا هب تشاد روج دب هدنیآ . دوب باوخ مقاتا رد زونه انله . مدرک

و متشادرب ییوتپ دمک زا . مدرک شزاون ار شیاهوم . درک یم یجک نهد
هیبش ییاهزیچ . دوب هداتفا هپاناک یور شوهیب نارهم . متفر نلا س هب

مبلق شزور و لا ح نیا . متخادنا شیور ار وتپ ، درک یم همزمز نایذه
هک یمه رد تاملک هب واکجنک ، مورب هک نیا زا لبق . درک  یم هلا چم ار

. مدرک شوگ ؛ تفگ یم
 . شخبب ونم هنامس -

هداد لوق ، دوب یلا خ هنامس یاج ردقچ . دش کشا زا رپ میاه مشچ
اما . میوگب وا یارب همه زا رتدوز قوش اب دیزرل مبلق یزور رگا ؛ مدوب

. دوب مشود یور اهزور نیا هک ینیگنس راب زا . مدیسرت یم ملد زا حاال
ار شیادص ، مدرک هک تکرح . درک یم هچ دوب نم یاج هنامس رگا

: تفگ یم هک مدینش
. هنامس مراد تتسود -

زاب هک ار رد . متفر سای قاتا هب هرابود و مدرک کاپ ار میاه کشا
نییاپ ار مرس ، دوب هتسشن تخت یور دنخبل اب مدید ار داهرف ، مدرک



هتفرگ رظنریز ارم یصاخ تنطیش اب . متسشن یلدنص یور و متخادنا
: متفگ و مدرک اپ نآ و اپ نیا یمک . دوب

. هزوسیم انله یارب ملد -
: تفگ و داد ناکت ار شرس

. دوب اهنت یلیخ منوا . هزادنیم نیریش دای ونم -
: تفرگ یصاخ جوا شیادص

وت منیریش . هنک کمک شهب دوبن یکشیه درک جنشت یتقو -
. دش مگ منامام و اباب یایهاوخدوخ

: متفگ یگف کال و یگتسخ اب . دیشک یهآ
. هنک یراک هنوتیم ناهام منود یمن ؟ ادرف سپ ؟ هشیم یچ شهت -

. نیشب اج نیا ایب -
هک یزیچ . دیوگب یزیچ ، تساوخیم راگنا . دوب کانسرت و یدج شیادص

. دوب مهم زا
و مدیشک یقیمع سفن . متسشن تخت ی هبل و مدش دنلب هنینامط اب

یمن راگنا . تشاد شدرگ متروص یازجا نیب شهاگن . مدش شا هریخ
. دوش زکرمتم تسناوت
: تفگ و دز یدنخشین

. منک عمج ومرکف منوتیمن -
: متفگ بجعتم

؟ ارچ -
باال مبلق نابرض ، دش ثعاب شتوکس . دش تباث میاه بل یور شهاگن
نیا یارب . دوب میاه بل هب شهاگن مامت . دوبن  ناهج نیا رد راگنا . دورب

: متفگ مییایب نوریب وج نآ زا هک
؟ یگب یتساوخ یم یچ -

و درک ادج نم تروص زا ار شهاگن و دیشک شسابل ی هقی هب یتسد
: تفگ و تخود مشچ رد هب

. مگب تهب ور وییازیچ هی ناهام دروم رد ، مدوب هدموا بشما -
هجوتم هزات نم هک یفیک . تشادرب ار شفیک نیمز یور زا و دش مخ

کی . درک زاب ار شرد یمارا هب و دروا باال ار فیک . مدوب هدش شا
: تفگ و تشاذگ تخت یور ملباقم ار درز ی هشوپ



. نوشنیبب -
قاچنب و روتکاف و باتک و باسح و دنس یپک دنچ ، متشادرب ار هشوپ
زا نم هک یلا وما  . دوب نم مسا هب لا وما نیا مامت . مدرک مخا ... و

. مدوب ربخ یب ناشدوجو
یتقو نوا . ندیم نوشن وتییاراد مامت هک نتسه یکرادم و دانسا انیا -

لا وما نیا ی همه نمهب . دش لحنم نمهب و هیاس و ورسخ تکرش هک
هک داد نوشن یزاس دنس اب نوا . درک یفخم ورسخ و هیاس زا ور

ریظن یب یهد دوس هی هب تکرش هک یلا ح رد ، هدش هتسکشرو تکرش
و دروخ اج هی دش یمن ور لا وما و لا م همه نیا طقف . دوب هدیسر

. درب
: متفگ دیدرت اب

دیرخ نوشدوخ لوپ اب ورسخ و هیاس مان هب ولا وما نیا نیمه یارب -
. هدب همادا شتراجت هب انیا مسا هب هک

: تفگ و دز قرو ار هشوپ
همه هنوتب هک یسک . هراد  زاین دیدج یلا یخ کیرش هب االن اما ! اقیقد -
لا م دوس و ماهس لک هک یسک . هدب  ششوپ وشادنگ و ایراکبارخ ی
ثراو زا رتهب یک و . هربن یمهس چیه عقاو رد اما رهاظ هب هشاب نوا

. هیاس
: متفگ یلا وس

. تسین نیمسای مان هب لا وما زا مودک چیه ارچ -
: تفگ و دش تسار و تشاذگ نیمز هرابود ار فیک

. دیاش -
؟ یچ دیاش -

مشاب شباوج رظتنم هک نیا نودب . دوب هناربص یب و یناهگان ملا وس
: متفگ

؟ ارچ ، هدش لقتنم نم هب نامام یاماهس مه ، اباب تکرش مهس مه -
: تفگ کر و هدرپ یب

وت هب یچ همه هک هتساوخ نوا . هدوب نمهب تسد شمه لا وما نیا -
همه ور وت نوچ . یشاب شدیدج کیرش وت هک هتساوخ نوا . هسرب 

و طقف هداد وداهنشیپ نیا هک من اال . هنودیم شدوخ هب قلعتم هروج



. هنک ناحتما ور وت هک طقف
و مدرشف نادند اب مارا ار مبل ی هشوگ و مدیشک مبل یور ار منابز

: مدرک اهر
؟ منک راکیچ نم . منک اضما ومیرادافو دنس داوخ یم سپ -

: تفگ و دش یثنخ و بیرغو بیجع شهاگن
! هنزیم مه هب هگید یکی اما ! ینکیم اضما وت -

؟ نارهم ؟ یک -
: تفگ و تخادنا باال هناش

مگب دیاب یرادن ربخ شزا هک یتورث دروم رد -
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لصا هک یروج . هدش یا هناسفا ، هدروا نمهب هک یفیثک ی هیامرس اب
نارهم نز هگا وت و . هتشادرب تقو االن . هرادن یشزرا ششیپ هیامرس
رتکد یاقآ . ناهام  هنوم یم طسو نیا . هرت تحار متشادرب ، یشاب

. ناتساد قشاع
: متفگ و مدرب میاهوم الی ار متسد . دوب هیانک زا رپ شرخآ ی هلمج

. ینود یم ناهام زا یزیچ -
: داد حیضوت و درک هراشا هشوپ هب مشچ اب

تسیل هک . ساشزورف الت غتسم و الک ما زا یپک هی ! هشوپ نیمه هت -
. ساجنوا مناهام

، لا وما ناوتس هرخ بال . مدیسر رخا هحفص هب و متشادرب ار هشوپ
: متفگ و مدیشک ینیه تاهگان و . دروخ ممشچ هب شت ال غتسم و الک ما

.. لا وما نیا -
: تفگ یدج داهرف

ربخ اب نمهب منودیم دیعب یتح . نرادن شتراجت و نمهب هب یطبر انیا -
. هریم یبا ریز هراد دب ناهام اقا . هشاب

. هراد نم هب یزاین هچ سپ -
: تفگ تیدج اب و درک مخا

نوا هک هدرک یراذگ هیامرس ییاج هی الت وپ اب نمهب مگیم تهب -
نمهب یزاب طسو نیمه ارب . هدیمهف ناهام اال متحا . جنگ ندش لا وما

. هدموا



. مریگب دوخ هب یدج ی هفایق هک دوب نم تبون راب نیا
هک مدرکن باختنا ور اتیمرا . منزب  ترود هک . مدش هسوسو منم -
یامدا   زا یکی شاباب نوچ مدرک شباختنا . مدب نوکت ور وت یاسح

. هنمهب یفخم تراجت
. مدرک شهاگن و مدروا باال ار مرس

: تفگ یدرسنوخ اب
میتساوخ یم . میدش عمج مه رانک نیمه ساو سای و نم شلوا -

یگدنز رس هرب یک ره و میرایب تسد هب ور جنگ نوا زا نوممهس
. میدش ریگرد شدعب یلو . شدوخ

مه هب تشادن تسود و یعناق یگدنز نیمه هب وت تفگ یم سای
. یزیرب

: متفگ ضغب اب
. نیدرک عمط سپ -
: تفگ و درک مهاگن

جنگ االن هک ینک رواب هک مروخب مسق یچ هب . ایور ماوخ یمن االن -
.. نم

: متفگ و مدما شفرح نایم
. هدروا اجک زا ور ال وپ نیا ؟ هگنج یم نمهب اب ناهام ترظنب بوخ -
رد یتفاثک هچ زا وش ال وپ یمهفیم وت و . هگنجب ینک یم شراداو وت -

ذوفن نمهب یفخم تکرش هب اتیمرآ یاباب یرافغ قیرط زا منم . هرایم
. منک یم

: متفگ یدج لا ح نیا اب و دش رتشیب مضغب
.. تبش رس ی هناقشاع سپ -

: تفگ و درک مهاگن
هن مینک راتفر هن ال قاع دیاب اما . هناقشاع نوا یارب مدیم ممنوج -

هب راداو ونمهب هنوت یم نوا . تسام ی هدنرب هگرب ناهام . هناقشاع
ونوا دیاب وت . هرایم رد ور وقشاع یادا هراد نوا ایور . ینک ینیشن بقع

. یریگب کردم شزا یروج هی ای ، ینک قشاع اعقاو
درد مبلق . دزیم فرح رگید درم اب نم ندوب زا تحار هچ . مدرک توکس

رهش هب . متفر هرجنپ تمس هب و مدش دنلب تخت ی هبل زا ، تفرگ



: تفگ و دش هقلح مرود یتسد هک متخود مشچ
. هنکن دامتعا تهب ناهام هگا ایور . میروبجم ام . تسین نوسا نم یارب -

. یشب نارهم نز یروبجم وت
: متفگ و مدیشک نوریب ششوغآ زا ار مدوخ تدش اب و مدرک توکس
. هگید ورب . منکیم شارجا ماوخب هگا منم . یتفگ ور هشقن . یرب هرتهب -

و متسب ار میاه مشچ درد اب . مدوب رازیب هاگن نیا زا . درک مهاگن روابان
: متفگ

... ورب . منک زکرمت منوتب منم ات ! ورب داهرف -
ĤĤĤ
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هک روطنامه و . دش جراخ مهاگن باق زا . مدرک سح ار شهاگن یدنت
: تفگ دز یم مدق

یرکف هچ هک مرب نم . مدش جلف منکیم سح ، ینکیمن مرواب یتقو -
. ینکب

کی . مهد ناکت ار مرس هک نیا نودب ، تشگرب مهاگن باق هب هرابود
تخت ی هبل رگید . مدرگرب شوغآ نآ زا لبق هب هک تساوخ ملد هظحل

شیاه مشچ . مدرک یمن تشم مبلق یور ار متسد هگید . متسشن یمن
: تفگ تیدج اب ، درک یم وجتسج ار یزیچ میاه مشچ نورد

؟ ینومیشپ -
: متفگ ساوح یب . مدروخ یناکت

؟ یچ زا -
نیا . تسشن ما ینیب ریز هرابود شرطع هک کیدزن ردقنآ ، دمآ رتولج
راگنا . مشاب لقاع بشما ، متسناوت یمن هک دوب یا هرخسم سح هچ

. دربیم تذل مناشیرپ لا ح زا تشاد . دش رت کیدزن . دیمهف ار ما یگتفشآ
درب مرس باالی ار شتسد مارآ . مدروخ راوید هب هک مورب بقع متساوخ

: تفگ و تسب ار هرجنپ و
. ایرادن ساوح ! ترمک هب دروخن دش بوخ -



زاین ملقع هب هک ییاج تسرد . دوب هدرک ترپ شدوخ ار مساوح
اما دروا نییاپ ار شتسد . مدوب هدش یبیجع تاساسحا ریگرد ، متشاد

... شلبق یاج هن
بات ما هنوگ یور هاگادوخان هک یکشا . تسشن ما هنوگ یور شتسد
شتسد ، اشادن رب ار شتسد اما . درک کاپ شتشگنا کون اب ار دروخ یم
شبوک . دنک هناوید ار مبلق تشاد دصق . دیشک یم ما هنوگ یور مارآ ار

هدز هیکت راوید هب ناج و سح یب هک مدوخ و . دوب بیجع مبلق
تقو ، میوگب متساوخ یم مادم . متشاد یبیجع یرارق یب راگنا . مدوب
متروص هب هک یتسد یور ار متسد . متسناوت یمن اما ، تسین اه نیا
و . متشاذگ میاه بل یور و . متفرگ ار نآ و متشاذگ دیشک یم

درم نیا نم . دوبن مهم زیچ همه و نوریب تاقافتا میارب رگید . مدیسوب
نیا عقوت درک  . مهاگن یرهم رپ دنخبل اب و بجعتم متساوخ  یم ار

: تفگ هدنخ اب . تشادن  ار هسوب
. دوب نم مهس لوا ی هسوب -

: متفگ و . مدیدنخ
. شابن ساالر درم -

. دزیم رت دنت مه نم بلق زا شبلق . دیشک مشوغآ رد مکحم و دیدنخ
رارق راگنا هک . دوب هدش هدیچیپ نم رود مکحم ردق نا شیاه تسد

سوب . مدرک هقلح شرود و مدروآ باال شزرل اب ار متسد . دنوش زاب دوبن
زا هن رگید . دوبن لصو میاهاپ راگنا . دمآ دنب مسفن . دز میاهوم هب هک یا

یور شیاه بل هقیقد دنچ . دوبن یربخ ضقانتم یاه سح زا هن کشا
هلمج و داتفا  . یم قیلعت هب مسفن هسوب ره اب اما ، درک تکرح میاهوم

: تفگ مشوگ رد هک یا
مه . هب میدرگ یمرب اما میشیم ادج ام -

. دنتفرگ ار محور ارجام یاه نجل هرابود . دیسر نیمز هب میاپ هرابود
.... اه هصغ ، دنتشگرب دیدرت یاه سح

یور ار شتسد ود . دنداتفا رانک هب میاه تسد . مدرک شهاگن ضغب اب
: تفگ و تشاذگ میوزاب

یاج ره ای اداناک میرب و مینک دقع دوز حبص ادرف مینوتیم ام نیبب -
. میشکب رانک مینوت یمن ام یلو هگید



: مدرک یم شوگ شیاه فرح هب توکس رد
االن ، شبحاص هک یتورث نوا یارب ندیشک تمحز یلک ورسخ و هیاس -
زا ینوت یمن مه وت . مرذگب نیریش و مردام قح زا منوتیمن نم . هنمهب

. میشاب یوق دیاب ام ... یرذگب سای
: تفگ و  درک اهر ار شیاه تسد . مداد ناکت رس

. هشیم تسرد یچ همه ... ایور تهب مدیم لوق -
: متفگ و متشاذگ مه یور ار میاه مشچ

. مینز یم فرح ادرف . تتنیبب ماوخیمن . هشاپ نارهم هنکمم . یرب هرتهب -
شینعم . درشف مه رب ار شیاه مشچ مه وا . مدرک زاب ار میاه مشچ

. منک دامتعا وا هب هک دوب نیا
مارا ردقنا . دز یم مظنم ان زونه مبلق ، تفر نوریب رد زا هک یتقو
نئمطم ، متفر نلا س هب یتقو . تسا هتفر ال ماک مدوبن نئمطم هک ، تفر
میارب راگنا هناخ نیا . دوب هدش یلا خ هناخ راگنا . تسا هتفر هک مدش

هرجنپ تشپ هب اه هناوید لثم . دوب رگناریو شتوکس . دوبن لبق ی هناخ
: متفر

. دوبن شتقو -
شنیشام رانک هک مدید ار داهرف . دش زادنا نینط مرس رد هلمج نیا

ار هدرپ هک دروآ باال ار شرس یا هظحل . دوب نییاپ شرس . دوب هداتسیا
. درک یم ما هتفشآ منورد یزیچ . دیبوک یم راو هناوید مبلق . مدیشک

رانک و متفر مقاتا هب . مدش ادج هرجنپ زا و مدرک تشم ار میاه تسد
یفاک ردق هب . متفرن شفرط هب اما . دیزرل میشوگ . مدیشک زارد انله

. مدوب رارق یب
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میارب یلع هک یکرادم سکع و مایپ و مدرک نشور ار شوج هوهق
رد یباوخ ره زا رت بسچلد بشید باوخ . مدرک کچ ار دوب هداتسرف

هتسکش تاقافتا مجح رد مبلق همه نیا هک نیا اب . دوب تقو دنچ نیا
یور ار مناجنف . مدرک لصو اه تنیباک نایم ژر راش هب ار یشوگ . دوب

. دندوب هدشن رادیب زونه میاه نامهم و دوب مینو ۱۱ تعاس . متشاذگ زیم
بلج ار مهجوت نارهم دنلورغ یادص هک متخیر مدوخ یارب یا هوهق

، دنیبب ار نم هکنیا نودب . متفر شتمس هب . دوب هلا ن هیبش یزیچ . درک



: تفگ
! ریبک ... رب تنعل یا -

: متفگ و مدرک شهاگن
. تسین اج نیا ریبک -

: متفگ مشخ اب . دوب تکاس . درک مهاگن بجعتم
! اج نیا تمدروا بشید -

: تفگ دشاب هدرک روطخ شنهذ هب یزیچ راگنا
! وک انله سپ -

: متفگ دنخزوپ اب
! یتسه یردپ هچ وت . یراد انله مسا هب یرتخد هی هداتفا تدای هزات -

؟ یمدا ال صا وت نارهم
. هجیگ رس مه دیاش ، تشادن لداعت زونه راگنا ، دش دنلب شیاج زا

. تفرگ لبم ی هبل هب ار شتسد
: تفگ لا ح نامه اب

؟ ساجک -
: متفگ و مدروا باال نیشنب ی هناشن هب ار متسد

. مینزب فرح دیاب . هباوخ ! هنم قاتا وت -
: تفگ هدنخ اب . دنا هدیسر طخ هب هک دیدنخیم ییاه مدا لثم دیدنخ

هب نم تحار تلا یخ هک هنوا هگا . ناخ نمهب داهنشیپ دروم رد هنکن -
. منکیمن لوبق هشب مومت مندیباوخ با یوج وت تمیق

: متفگ و مدرک شهاگن بجعتم
. ریبک ی هنوخ یتفر انله اب بشید ارچ . میسر یم منوا هب -

مسک . یب نوچ -
کت لبم یور و متفر بقع بقع . تفگ تقادص نیع رد ار شا هلمج

: متفگ و متسشن یکیدزن ی هرفن
؟ شا هلا خ و گرزبردام -

: تفگ هاتوک
. انله زج منم . هرادن یلیماف نم زج انله ! هن -

: متفگ صرح و مشخ اب
. ینومهم یریم نوشنوخ زونه ؟ یچ ریبک سپ -



: مداد همادا نم و . درک توکس
نوا نزرا دق ادخ هب . یمهفیمن یچیه ؟ یدرک مر ارچ ؟ نارهم وت هتچ -

... هک ریبک ینومهم وت شیدرب یمن یتشاد سود ور هچب
: تفگ هدنمرش یتلا ح اب

. دوب لفق رد . تشاد دیلک -
: متفگ بل ریز

. بشید دوب هدش شوهیب سرت زا هچب نوا . هرادن مد و خاش تقامح -
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: تفگ و دش دنلب شیاج زا
. منیبب ور انله مریم -

اب . مدرک زاب ار قاتا رد . مداتفا هار رتولج و مدش دنلب مدزن یفرح
دورو ی هزاجا ، دوب هداتسیا رد رانک نارگن هک ینارهم هب رس ی هراشا
یور راو شزاون ار شتسد دما تخت تمس هب هتفرگ و هتسخ . مداد

: تفگ یمارآ یادص اب و دیشک شرتخد یناشیپ
. هراد بت مکی -

انله موصعم تروص یور ار متسد هلصاف بال و متسشن تخت ی هبل
: متفگ و مدیشک

. هروخیم امرس هراد امتح -
: تفگ ینازرل یادص اب و تسشن شا هنوگ یور کشا

. شابن نارگن . میریم تنوخ زا دش هک رادیب -
. دوب هتفشآ و هتسخ . دوب هدیسر طخ هت هب درم نیا . مدرک شهاگن

ناشدادعت هک وم یدیفس یاهرات و . دوب زیر یاه کورچ زا رپ شتروص
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن . دوب هدش رتدایز

. ینوشکب تدوخ اب ور انله مراذیمن -
: تفگ رخسمت اب

. دایم ماهاب همرتخد ؟ یدش نامرهق زاب هیچ -
و مدرک شهاگن . مداتسیا شیور هب ور و مدش دنلب میاج زا مشخ اب

: متفگ
شزرا مارب ردقچ ینودیم هک متدوخ . دوب رهاوخ هثم مارب هنامس -

هشب  تخبدب ترتخد مزاذیمن . یراد



: تفگ و تفر ورهار تمس هب قاتا زا رخسمت اب
. ینکب یاوخیم یطلغ هچ همدوخ رتخد ! اباب ورب -

: متفگ تینابصع اب دوب ورهار یاهتنا . مدیود مه نم
. هنامس ردام یارب مریگیم لیکو هی . مریگیم تزا ور هچب یتسرپرس -

: تفگ و تخادنا باال ار شیوربا کی
. اتسدنز شاباب -

یطوق نوا ، هگید هقد ود وت . هروخیمن هچب نیا دردب یکلا یاباب -
نم اب دعب . یزیریم مه هب ورهش لک یشکن رس ور تبیج وت یکسیو

. ینزیم فرح ندوب اباب زا
: تفگ تینابصع اب ، درک یم اشامت ارم و دوب هدز رمک هب ار شتسد

. هطیارش نیرتهب وت مچب . مراد وشلوپ -
: متفگ هیانک اب

یصخش یکناب باسح هی . مدید مطیارش نیرتهب و مدرمن ! هرآ -
هنکن هتفرگ  تزا وتاکچ هتسد مامت ! شتدنبب هنوتن ومع هک ، یتشادن

؟ هریبک ی هنوخ طیارش نیرتهب
: تفگ و تفر هناخ زپشا تمس هب

. هرادن یطابترا اشزورف امش هب -
: متفگ و متفر نلا س هب مه نم

یم ینک یم زود روا ادخب . هنکیم تلو هگید زور ود مریبک نومه -
! یریم

: تفگ و تشادرب هناخزپشآ زا یناجنف
هگید . همه رواب وت مدز دنگ نم . نشیم تحار همه ! همهم نم گرم هگم -

. مدز دنگ نومیگچب یتسود یوت دقچ وتدوخ هراد . لوبق ونم یک
: متفگ یرت مارا نحل اب راب نیا . مدرک شهاگن و متفر هناخزپشآ هب

لوق هب ! بایرد وترتخد مگیم نم . هیقب ونم یاباب روگ ال صا نارهم -
نیب بشید وترتخد . هشب دیمان تزا زاذن . هرادن ویکشیه وت ریغ تروخ

انله اب یراد مهفب مگیم نم . یدوب هدرک لو یصرق وتسم درم هملا ع هی
. ینکیم راکیچ

: متفگ دعب و مدرک زاب ار لا چخی رد
انله یادص . نک تبقارم انله زا بوخ . تتشخبب هنامس یاوخیمن هگم -



. درک عطق ار نام هملا کم
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راد من شتشرد یاه مشچ . دما یم ورهار زا هتفرگ یا هرهچ اب انله
یاهاپ و دیود شتمس هب ، دوب هداتسیا هک نارهم ندید اب . دندوب

رس اب هک دوش مخ تساوخ نارهم . تفرگ شوغآ رد مکحم ار شردپ
: متفگ و مدمآ ولج هدنخ اب . دنکن ار راک نیا هک مدرک هراشا

. هنک لغب ور وت دعب هریگب شود لوا اباب مرتخد -
. دمهفب انله ار ، تسا هدرک رپ ار شنت مامت هک یلکلا یوب متساوخیمن
و درک یم ینابز نیریش شردپ یارب شزان یادص اب هنارصم یلو انله

هناخ تمس نآ یراوید دمک تمس هب . دزیم فرح شبشید یاه سرت زا
دنچ زونه اج نیا . دوب تارطاخ زا رپ نم یارب دمک ندرک زاب . متفر
. میدوب هداد رارق ار ناشمزاول و ردام و ردپ یاه سابل زا تسد

مردپ یاه سابل زا تسد کی . دوب هدیچ مه رانک بترم ار همه نیمسای
ود ره تینابصع و ینارگن . تساجک متسناد یمن یتح . مدروآ نوریب ار
ی هلوح کی هارمه ار سابل و متسب ار دمک . دندروا موجه مبلق هب

دنخبل اب . متفر نارهم و انله تمس هب و متشاذگ متسد یور زیمت
: متفگ و مدرک ناشهاگن

. هریگب شود هی هرب اباب -
. تفگ یا هشاب و دش زاب شیاه مخا دعب یلو درک یمخا انله

: متفگ مارآ و مداد شتسد هب ار نارهم یاه سابل
. تسه مومح وت یتساوخ یچ ره . تسه مکاوسم -

: تفگ تجاجل اب
. میش یمن تمحازم . میریم متشگرب -

: متفگ و مدرک شهاگن صرح اب
. هنوم یم نم شیپ انله یلو . میریم اج هی مه اب ! یتشگرب -

ال! ثم اجک -
: متفگ و مدرک یهاگن دوب هداتسیا هناخزپشآ رد رانک هف کال هک انله هب

. ینکیم تولخ ممکی . تسین دب یرب ترفاسم هی -
لا ح نیا اب . دمهف یمن ار میاه فرح ینعم داد یم ناشن شیاه مشچ
ار انله یاه تسد . مدرک روبع شرانک زا مه نم . تفر مامح تمس هب



و مدش مخ شیاپ یولج . متشاد یبیجع سح هچب نیا رانک ، متفرگ
: متفگ

. مینیچب ور هنوحبص زیم ام ، دایب اباب ات بوخ -
داوم . دیبوک نم ی هدرک تشم یاه تسد هب ار شتسد و دز یدنخبل

اب انله هک . میتشاذگ زیم یور بترم و مدروا رد لا چخی زا ار هناحبص
: تفگ شسول نحل نامه

. ماوخیم ورمین نم -
هتسشن یلدنص ی هبل ودوب هدز هرگ مه هب ار شیاهوربا ، مدرک شهاگن

. داد یم ناکت تجاجل اب ار شیاهاپ . دوب
زا میزپشا شتسار ، مدرک یم یزپشآ مک یلیخ نم ، متفر ورف رکف هب

هدرکن زواجت ساالد و هداما همین یاهاذغو ینیمز بیس ندرک خرس
. دوبن هداس یورمین کی ، دوب انله رظن دم هک ییورمین لا ح نیا اب . دوب

 .. و چراق و سیسوس دنچ و مدروآ رد یغرم مخت . دوبن یا هراچ
دنخبل اب . میتسشن مه رانک و . میدرک مه رس یزاب و رعش اب ار هناحبص

: تفگ و درک مهاگن تیاضر
. یشب ممود نامام یاوخیم وت -

: متفگ و تفر مه رد میاهوربا
! هتفگ تهب یک -

: تفگ و درک نلا س تمس هب یهاگن
هگید دیاب . یشیم ممود نامام وت تفگ ! ایرث نامام ! هتفگ گرزب نامام -

. تهب مگن ایور
: متفگ و مدیدنخ و مدرک ایرث راثن یا هدرک طلغ ملد رد

. دوب هنامس نامام طقف متنامام . مایور نم ! هدرک یخوش نوا هن -
: متفگ و مدروآ نییاپ ار میادص دعب

نوا یلو . تساهنت نوچ هرایب هگید موناخ هی داوخب ییاباب دیاش -
. تسین تنامام

هک یروج ، داد راشف شدیفس یاه پل یور ار شا هراشا تشگنا
: تفگ و دیسرپ ار شلا وس دعب و . مشکب ار شپل درک ما هسوسو

؟ مشیمن راد نامام نم ، هنک یسورع ییاباب -
: متفگ و مدیدنخ



. هشیم تتسود نوا یلو . نامام یگب شهب ینوتیم -
: تفگ ینیریش نحل اب و . مدید ار شتیاضر دنخبل

هگیم ، هنکیم مزان ! ابش مشیپ دایم یه مشزات . مراد نامام هی طقف نم -
. منکن هیرگ

. درک یم مشزاون و دما یم مباوخ هب مه نم ردام شاک . مدرک ضغب
ار مرس دش ثعاب نارهم یاپ یادص . دما ممشچ ی هشوگ هب یکشا

: تفگ و درک یزیما تبحم هاگن شرتخد هب . مناخرچب
. ملغب ایب حاال -

یتقو یتح ، دوب یبوخ ردام هنامس . دیود شتمس هب تعرس اب انله
یکی راگنا ناشیرتخد ردپ شوغآ . دوب شرتخد رانک شرکف مه دوبن

انله متساوخیمن . متشادن مه ردپ نم ، دوشگ ار مبلق یاه هرفح زا رگید
ار شرتخد تشاد . دوب هاوخدوخ مردپ لثم نارهم . دشاب نم لثم مه

. درک یم نارگید هاگن یادف
اب . درک  یم مردپ نارگن رتشیب ارم ، نارهم و انله رانک ندروخ هناحبص

یبوخ طیارش یلو . دوب مضه لباق ریغ میارب شیهاوخدوخ هک نیا
ای دراد جایتحا لوپ هب متسنادیمن یتح ؟ تساجک متسناد یمن ، تشادن

و دوب یرارف کی وا . دوبن ناما رد شناج تشگ یمرب رگا یتح ؟ هن
یم هچ داهرف ی هنیک اب . دشاب هتشاد ینیگنس تازاجم دوب نکمم

ارم نارهم یادص . درک یم دشر امسا مکش رد هک یا هچب نآ و . مدرک
: دروا دوخ هب

. یروخیمن تدوخ -
ار شلا وس کش اب و هرابود . مدرک شهاگن جیگ و داتفا متسد زا همقل

: تفگ و درک رارکت
. یروخیمن تدوخ -

: متفگ و مدز دنخبل انله هب ور و مداد ناکت تسار و پچ هب ار مرس
لیم یلیخ . مدروخ هوهق نوجنف هی . مدش رادیب امش لبق نم هن -

. مرادن
: تفگ دوب هتفرگ ار ریش ناویل شتسد ود اب هکیلا ح رد انله

. ینومیم ولوچوک یروخن لماک وتنوبص هگا هگیم ماباب -
: متفگ و مدیشک ار شپل و مدز یدنخبل



. هلگشوخ هنوبص یاج مروخب ور امش نم هشیم -
: تفگ و داد باال ار شیاهوربا یراد زان تلا ح اب

. مماباب رتخد طقف نم ! هن هن -
متفگ هدنخ اب
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. موناخ کجورو -

یاه سابل . مدش مامح دراو . متفر نلا س تمس هب و مدش دنلب میاج زا
شلوپ فیک رد . مدرک یلا خ ار شیاه بیج تایوتحم . متشادرب ار نارهم

شعاضوا ردقچ متسنادیم دیاب یلو مدوب رفنتم راک نیا زا . مدرک زاب ار
یاه تراک مامت . دوب شبیج رد ینموت هاجنپ لوارت ود اهنت . تسا دب
هزاجا تقو چیه متخانشیم . ار نمهب . دوب شزورف نمهب مان هب شیکناب

، دوب شفیک ی هشوگ تراک کی اهنت . دوب هدادن وا هب ندش لقتسم ی
اب دش یمن روبجم هنرگ و . تسین نا رد یدایز زیچ مدوب نئمطم

. متشاذگ شیاج رس ار فیک تایوتحم . دورب ریبک ی هناخ هب شرتخد
ار اه بیج ی هیقب . دوب هتفرگ مه ار شنیشام چییوس یتح نمهب
ناشن نیا . مدیسر شبیج رد یکسیو کچوک یطوق هب ات مدرک یلا خ

اب . دور یمن لکلا غارس هاگیب و هاگ یتحاران رس زا طقف وا ، داد یم
یلا خ مامح هاچ رد ار شا همه و مدرک زاب ار یطوق رد تینابصع

. هلا بز لطس رد ار شا یطوق و مدرک
هناخزپشا هب . مدما نوریب مامح زا و متشاذگ دبس رد ار شیاه سابل

. مدیسر
! شوپب ور اباب یاسابل ال عف ! ییوشسابل نیشام وت مزادنیم وتاسابل -

. هتزادنا
: تفگ و تفرگ متمس هب ار شا هدش خرس همین تروص

؟ شوت لیاسو -
: متفگ و مداد اج رگید یاه سابل رانک نیشام رد ار اه سابل

. متشاذگ رتناک ور -
یدنلب اتبسن یادص اب و . تفر  رتناک تمس هب و دش دنلب شیاج زا

: تفگ
میرطب . سپ -



: متفگ دنخ زوپ اب
! شتزرمایب ادخ -

میاه تسد . مدید انله مشچ رد ار سرت ، درک ترپ یرانک اب ار شفیک
اب . مشاب قباس یایور اهارجام نا زا دعب متسناوت یمن نم ، دندش درس

: مدرک همزمز مدوخ
. یتسه یوق وت ! ینوت یم وت -

ی هدامآ شیاه مشچ . مدرک ظفح انله تمس هب ار مدنخبل و مداتسیا
: تفگ دنلب رگید راب نارهم . دندوب ندیراب

. هرخسم وک نم یرطب مگیم -
: متفگ مرآ

سیه ی هناشن هب ار متسد . متفر رتولج دعب و . اباب هنکیم یخوش -
: متفگ و متشاذگ مینیب یور

. مینز یم فرح مه اب . نوریب میریم االن -
و تفر رد تمس هب و تشادرب ار شفیک . دوب هدش اه هناوید لثم

: تفگ
. میرب دیاب ! اباب ایب انله -

یداع ریغ نحل مه وا . دوب هدش ریزارس شکشا . دوب هدیسرت انله
: متفگ و مداتسیا نارهم یولج . دوب هدرک کرد ار شردپ

. یدرک ادیپ دایتعا سپ -
. هرادن یطبر اشزورف هب نم هیگدنز هک متفگ -

: متفگ مارا نانچمه اما تینابصع اب
. ربن تدوخ اب ونوا . نوریب ورب وشمگ سپ ! هشزورف هی مترتخد -

: دز دایرف ابیرقت
. هردقچ نوا تمیق ینود یم ! راین باال ونم گس یور نوا ایور -

. هدب مهب هک ماوخب ریبک زا گس هثم مرب دیاب ینودیم
، متشاد زرل نورد زا . دوب توافتم منورد نوگرگد لا ح اب یدرسنوخ

لوا و مدش طلسم لا ح نیا اب . متفرگ یم شدنلب یتدص زا یدب سح
: متفگ

. هسرت یم انله ! رت مورآ -
کی متسناد یم هکنیا اب . داد رییغت ار شهاگن گنر  ما هلمج راگنا



: متفگ شمارآ اب . تشاد دهاوخن یرثا مه انله یاه هیرگ رگید تعاس
یایب ات انله زا مدوخ . کینیلک میرب ایب زورما منکیم شهاوخ ! نارهم -
شهب نارهم . هرادن ویکشیه وت زج نوا ! ورب انله رطاخب . منکیم تبقارم

ای ! یرب اجک ات شارب یرضاح ، یشاب هتشادن ویتفوک نوا هگا یدرک کف
. دایم انله رس یی بال هچ یتسم یتقو

. هنکیم بوخ وملا ح . متسین داتعم شهب نم -
: متفگ ضغب اب و مدرشف مه هب ار میاه بل

نیبب ! شیتشادن نوچ . دش دب تلا ح وهی ارچ سپ ! هبوخ تلا ح هک االن -
نیا زا منودیم هچ . کینیلک یرب تدم هی . یگب وت یچ ره ال صا هشاب

وت قاتا نوا وت انله بشید ادخب . نوریب یایب شاوه و لا ح زا ! انمجنا
. ریبک ی هنوخ ی هشوگ تسم

: تفگ یزابجل اب
... ریبک ی هنوخ مریم نم ! وت شیپ انله هشاب -

: متفگ و مدیشک ار شیوزاب و مدرکن هیرگ اما . دوب هتفرگ ما هیرگ
ایب . هنکشب ملد نم یراذیمن تقو چیه یتفگ . منکیم شهاوخ تزا -

منوا ! یردپ یب هیمنهج هچ منودیم متشادن اباب نم نارهم . کینیلک میرب
. هشابن مردام یتقو

: تفگ فسات اب و . درک مهاگن
مدوخ هک ییادرد ! هنک مورا ومادرد هک مرادن ویسک لکلا زج نم ایور -

هچب نیمه یردام یب ندید ! هنوزوسیم ونم ی هشیر هراد مدز مدوخ هب
. تسا هروخ هثم

. درک یم نامهاگن هدز تشحو توکس رد هک دوب ییانله هب مه مساوح
هدنخ هک دوب ینارهم نامه نیا . دوبن مردارب زا مک هک ینارهم هب مه

ادیپ یگفخ هیبش یسح ، دش عمج متروص . دش یمن ادج شیاه بل زا
. دوب هدمآ هچ نامرس رب . مدوب هدرک

یناوجون مامت . دوب ممشچ یولج نامیگچب مامت ، تفر هک رد تمس هب
، هنامس ، مردپ ، مردام . دوب هنامس رانک هک ییاهزور مامت یتح نامیاه

. مدوب هتخانشن ار میگدنز مهم یاه مدا مامت نم ... نارهم حاال و سای
: متفگ و مدناشک مکحم ار میاپ

. مراد زاین تهب نم نارهم .. ورن نم گرم ور وت . ورن هنامس حور هب -



من اال . مدوبن نم یتساوخ تقو ره وت هگم . هراد زاین تهب هچب نوا
. شاب

ره . دوب هدمآ نوریب هناخزپشآ زا حاال انله . تسشن نیمز یور هدنامرد
. میتخیر یم کشا هس

انله هدنخ و یخوش اب . مدرک روج و عمج ار مدوخ ود نآ زا رتدوز
یناور رظن زا رتشیب هک نیا زا لبق ار نارهم و مدروا قوذ رس ار

هک دوب یتامیمصت زا یکی نیا . مدرک دنلب . دوش لکلا ریگرد شرکف
دیاب رتدوز
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ینامرد کینیلک کی هب ار نارهم . دوب مولعم دصقم . مدرک یم شیلمع

هدرک تشم ار شیاه تسد هک دوب یبصع ردقنا هار لوط مامت . مدرب
ار مش تال مامت یلو . تشاد دیدرت زونه   نارهم . دوب تکاس مه انله . دوب
مز ال شرانک رد نم ندوب و تساهنت متسناد یم . منک شعناق ات مدرک

. دوب
یدب لکش شیحور عضو ، درک یم یظفاحادخ نم و انله اب یتقو

یا هتفرگ یادص اب . تسناد یمن داتعم ار شدوخ یتح نارهم . تشاد
: تفگ

... نم ایور . منوتیمن نم -
: دشاب دیما اهنت میادص رد مدرک یعس

.. وت نارهم . زونه یدشن شریگرد یلیخ تدوخ لوق هب . ینوتیم -
: تفگ و دیشک انله رس یور یتسد

.. نوریب مایم مود زور اجنیا مدموا مه ال بق نم . تسین نوسآ -
: متفگ تیدج اب

هک ینودیم  .. هنامس رطاخب  . انله رطاخب . یدموین انله و نم اب ال بق -
. هشچب نارگن شحور

: تفگ و تسب مکحم ار شیاه مشچ
؟ هشیم یچ انله -

هسلج ... نک لمحت منک یم شهاوخ نارهم . مدیم لوق . متسه شبقارم -
. ورب ویهورگ یاه

یراب دنچ ومع نز و ومع متسناد یم . تفر و تفگ یا هشاب دیدرت اب



نوریب کینیلک زا و . متفرگ ار انله تسد . دندوب هدرک یرتسب ار وا
. دوب رت فرط نا نابایخ دنچ یکراپ . دوب هدش رت تکاس انله . میتفر

: متفگ و میدش نیشام راوس
. داوخیم ینتسب یک -

و مدرک شخپ ار یدنت متیر گنهآ . درک یم هاگن کینیلک رد هب تکاس
: متفگ

! هرایم وداک یلک یرس نوا هثم تساو دنه هریم اج نیا زا . دایم اباب -
دعب و . میداتفا هار . مداد نانیمطا وا هب میاه مشچ اب نم و . درک مهاگن

: تفگ هقیقد دنچ زا
.. یفیق ینتسب -

زاب یاضف هک نیا اب . مدرب کراپ هب ار انله . مدیشک ار شپل و مدیدنخ
دعب . مدرک تبحص ینفلت مسانشناور اب یمک . درک یم مبرطضم تدش هب

مامت . میدروخ ازتیپ راهان یارب مه اب . دش مامت انله یزاب هک نیا زا
اب . دش یمن اج شناهد نورد ازتیپ و دوب هدش سس زا رپ شبل رود

: متفگ هدنخ
.. شمربب تارب لا گنچ اب رازب -

: تفگ و تشاذگ شناهد رد رگید یا هکت
هک زورید زا . ندروین ، نرایم ماش مارب فگ بشید ماباب ! همنشگ یلیخ -

. مدروخن یچیه هدش نوشاوعد گرزباباب و اباب
نیا بشید مامت . دش درس منت مامت . دیزرل مبلق . مدرک شهاگن هدروخ اج

. دوب هدیباوخ هنسرگ رتخد
: تفگ لا یخیب یلو انله

؟ مگرزب نامام شیپ ونم یربیم -
: تفگ هک مدرک شهاگن بجعتم

. هدش گنت اریمس هلا خ هساو ملد -
: متفگ و مدز یدنخبل

. مریم راهان دعب . تمربیم امتح -
هب ازتیپ ی هدیشک سس کون و تفرگ شتروص یولج ار ازتیپ قوذ اب
تذل اب . دش ندروخ لوغشم مه زاب هزماب ی هفایق نا اب . دروخ شغامد

اشامت تذل اب ارم مه هیاس ، منادب تساوخ یم ملد . مدرک شیاشامت



؟ دزرلب شلد میاه فرح زا هدش ؟ هدرک
هک نیا اب . مدرب شگرزبردام ی هناخ هب ار انله ، دش مامت هک نامراهان
دیکات اب . دندرک لا بقتسا یمرگ هب انله زا اما ، دوب درس نم اب ناشراتفر

. دیوگ یمن یزیچ شردپ زا مدوب نئمطم ، مدوب هدرک انله هب هک ییاه
منفلت هک منک تکرح متساوخ . تسب ار طایح رد انله گرزبردام یتقو

: متشاد ناهام زا ماغیپ کی . دیزرل
. هبجاو یلیخ ال. یو ایب زورما مینو ۳ تعاس ایور -

مدرک . تکرح . دشیم مین ۳و ، مداتفا یم هار نم ات و دوب مینو ۲ تعاس
####

. مدرشف ال یو گنز یور ار متسد هرابود و مداد یناکت ار زاب همین رد
هدرک ذوفن مناج رد سرت . مدش ال  یو دراو مارآ . دوبن ناهام زا یربخ

مدز ادص ار شمسا هرابود . دوبن یسک ، مدرک هاگن هک ار یفرط ره .  دوب
. داد یمن باوج اما متفرگ ار شنفلت . متفر رتولج مدق کی مدق کی و
و هناخ نشیکول ، موش هناخ دراو هک نیا زا لبق و متفگ بل ریز یتنعل
هک ال یو دراو . مداتسرف و مدرک پیات یلع یارب تعرس هب ار تاحیضوت

هتخیر مه هب ذغاک دنچ زیم یور . دوب مارآ و تکاس زیچ همه . مدش
یا هتفرگ یادص اب . دوب زاب سارت رد اهنت . دوب هتسب اه قاتا رد و دوب

: متفگ
! ناهام -

یهاگن و مدروا باال ار میشوگ هرابود . دوبن هناخ یسک سپ . دادن یباوج
ار مسفن . دوب هداتفا یقافتا امتح . مینو ۳ تعاس ال یو . متخادنا شمایپ هب
هک ار سارت رد . متفر سارت تمس هب سرت اب و مدرک سبح هنیس رد
. دوب متاروصت زا جراخ مدید یم هک یزیچ . مدش بوکخیم ، مدرک زاب

ĤĤĤĤĤ
ییاطعزاملوس #

دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #
@saylbgbbgfjj12vbhfvm
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رتولج و مداد ناکت ار میاهاپ . میایب مدوخ هب هک دیشک لوط یمک

شندید زا دعب دیاب هک دوب ییاه نامه زا میور هب ور ی هنحص . متفر



سارت مامت ؟ مدرک یم رواب دیاب . مدوب تکاس نم اما . مدیشک یم غیج
کنکداب . دوب طسو نآ یزمرق یابیز کیک و ، دوب زمرق یاه لگ زا رپ

یم شلد اه هناتفگش نیا زا یرتخد ره ... زمرق و یکشم یمویله یاه
یم رکف ، دوب هنحص نیا تشپ هک یتین هب متشاد نم اما . تساوخ

: تفگ هدنخ اب ناهام . مدرک
؟ یدرک بجعت -

: متفگ و مدز یروز دنخبل
.. شتبسانم .. هرا شتسار -

شهاگن ، درک مهاگن . دوب شنت هریت یا هوهق ترش یت کی ، دمآ ولج
: تفگ هدنخ اب . مدوب هدروخ اج . دوبن داهرف بشید هاگن هیبش یا هرذ

. میدب تصرف مه هب هک دش یضار ماباب هک نیا شتبسانم -
هدینشن ار نمهب یاه فرح دوب نکمم ، مدرک رورم ار زورید مدوخ اب

: مدیسرپ یا هتفرگ یادص اب . دوب فیعض ادص دیاش . دشاب
.. نمهب ومع زورید یافرح -

: تفگ و درک شدنلب زیم یور زا و تفر کیک تمس هب
. اه هشیم با ینکن شتوف -

: تفگ و دیدنخ . مدرک شهاگن دیدرت اب
. مونشب وشافرح یتشاذگ زورید دش بوخ . نک دامتعا نم هب -

یقافتا هچ مفارطا رد ممهفب متسناوت یمن . مدرک شهاگن یلا وس مه زاب
ناهام زا دیاب ، دوب هدرک یضار ار نمهب ناهام رگا . تسا هداتفا

. مدیسرتیم
. یربب ور کیک یاوخیمن ! هگید نیشب -

هاگن مفارطا هب . درک یم متیذا شهاگن رد یزیچ ، درک مهاگن هف کال
: متفگ و مدرک بترم منابز راون یور ار تاملک یتخس هب و مدرک

. هدش ایور هیبش . اج نیا هلگشوخ یلیخ -
: تفگ درک یم تیاده نتسشن یارب ارم هک روطنامه و دیدنخ

. منک  نشور عمش دشن ، دوب زور هگید دیشخبب -
هاگن اه کنکداب هب و متفر هپاناک تمس هب ، دوب هدرک زاب هک یریسم زا

: تفگ هک متسشن هپاناک یور . مدرک
. هیندشن رارکت ایور . هشیمن ایور هیبش تقو چیه اج نیا -



یتسد ، شدنخبل ، شرطع ، داهرف ریوصت . مدوب هدرک خی . مدرک توکس
دیاب . دوب هدنز ممشچ یولج شا همه راگنا دوب  . هدرک روصحم ارم هک

. مدش یم یوق دیاب . مدیشک یم نوریب ریوصت نا زا ار مدوخ
: تفگ و تشاذگ میور هب ور ار کیک و تسشن متسد رانک ناهام

. دش مومت یلو . یدید بیسا یلیخ هتقو دنچ نیا -
؟ یدرک یضار ور ومع یروطچ -

ملد و دوب تناس دنچ نم اب شا هلصاف . متخود وا هب ار مهاگن
هدرک قرع متسد فک . مدوب هف کال و یبصع . مشابن اج نا ، تساوخیم

: تفگ مارآ و هدرمش درمش یلو وا . دوب
. نک توف وکیک . میدرک یرسپ و ردپ ی هلدابم هی یچیه -

: متفگ و متخادنا کیک هب یهاگن
؟ یداد شهب یچ شفرح نتفرگ سپ ربارب رد وت منودب هشیم -

: تفگ یکانسرت دنخبل اب
شهب طقف . دوب هتفر شدای ور ییازیچ هی . متشادن مدوخ زا یزیچ -

. مدرک یروا دای
مدرک هاگن کیک هب دنخبل اب اهنت . مدشن ریگیپ . تشاد یزیچ ومع زا سپ

: دوب هتشون شیور هک یا هلمج و
کرابم ترابود دلوت -

طیارش نیا هب یک . مدرک توف یتحلصم نیغورد دنخبل اب ار کیک
و دنخبل اب هک ناهام هب و مدرک هاگن سارت هب هرابود . مدرک یم تداع

مقشاع اعقاو ناهام ای ؟ دوب دیدج یزاب کی نیا . درک یم مهاگن تذل
؟ دوب

هدنخ اب . دورب شتمس هب مساوح دش ثعاب تفرگ میولج هک یا هبعج
: تفگ

! نک شزاب -
: متفگ تنکل اب

. یچ هساو وداک هگید ! وداک -
نیا ، تفرگ درد منت هرابود . درک رپ مه ار نامنیب رتم یتناس دنچ نامه
و نم نیب هک یا هلصاف و بشید دای . دوب هدرک دب ار ملا ح هلصاف
نامه اب . مدوب هدیسرتن داهرف زا ارچ سپ . مداتفا تشادن ییانعم داهرف



: تفگ دنخبل
. مریمن رانک نم میسرتب ! ایور مناهام نم . ندوب هک یچره ادرم نوا -

. نک زاب ور هبعج
: متفگ و متفرگ ار هبعج

؟ رهاوج -
زا متشاد . مدش هریخ توهبم و مدرک زاب ار هبعج . تخادنا باال هناش

. مدیسرت یم اعقاو درم نیا
. ِچییوس -

: تفگ و دیدنخ
تاه هصغ هرب تدای منکیم یراک متفگ . دوب رد مد هک ینیشام نوا -

. تشاد تمیق یدرایلیم کی دودح رد یور هبور نیشام . دش یمن مرواب
: متفگ ثکم یکدنا اب . دوب یلومعم کشزپ کی ناهام مدیمهف یمن
.. اجک زا شلوپ . هنورگ یلیخ نیشام نیا . مراد نیشام مدوخ نم -

: تفگ و دیدنخ
. دایمن مهب ! شمدرب رامق وت نک کف -

هایس یا هطقن هیبش میارب تشاد ناهام . مدرشف مه هب ار میاه بل
. متشادن شنورد هب یذوفن هار هک دش یم
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ار ما هناش ، درک یم مهاگن هک یروج . دوب هدش قیقد نم یور شهاگن
لثم میاه سرت ، مشاب طلسم مدوخ هب متسناوت یم تخس . دنازرل یم
نآ ناهام یاه مشچ تشپ راگنا . دندروخ یم ار نم نورد زا هنایروم

رتگرزب زیاس ود یوتنام شاک هک تشذگ منهذ زا . مدید یم ار اه درم
یم هجیتن نیا هب و مدوب مسانشناور مرگ قاتا رد زاب شاک . متشاد
راگنا ناهام . منک مک ارجام نا رد مدوخ ریصقت زا مک مک هک مدیسر

میوزاب یور کوش کی لثم ار شتسد . دیمهفیمن ار مدوجو مط تال
: تفگ و تشاذگ

. ما هحفص وت مراذب سکع ات دنچ ربب وکیک -
ذوفن ناهام رد دیاب ، دوب هتفگ داهرف اما مشکب ار متسد ، دش یم شاک

: متفگ و مدز دنخبل . منک
؟ نم ی هفایق نیا اب -



: تفگ و درک متروص کیدزن ار شرس
مینوت یم هک انیا و کیک زا سکع یلو ! یلگشوخ میروج نیمه -

. میراذب
متساوخ . مداد ناکت تیاضر ی هناشن هب ار مرس و . مدیشک یقیمع سفن

: تفگ و دروا رد زیم ریز زا یرطب کی هک ، مربب ار کیک
! یتم ال سب میروخب -

. متشادن  ار ینارذگ شوخ چیه یگداما نم ، تفرگ سرت گنر مدنخبل
: متفگ سرتسا اب

! انله لا بند مرب دیاب مرادن تقو دایز نم ! هن -
: تفگ یلا وس میکحت اب . دندش تشرد یمک شیاه مشچ ، دش هدز تفگش

؟ شلا بند یرب ارچ ؟ انله -
: متفگ و مدرک لر تنک یتخس هب ار ممشخ . دش خلت مدنخشین

هک منارهم . مدرک شادیپ ریبک ینومهم وت بشید ؟ ارچ ینودیمن -
. دوب شوهیب

نامه اب . دندوب هدروخ دنویپ تخس مه هب شیاهوربا . درک مهاگن هتفشآ
: تفگ دوب هداد شا هرهچ هب یا هزات گنر هک تیدج

؟ تساجک شدوخ نارهم -
: متفگ و متخادنا باال وربا

؟ نتسه یتیعضو هچ وت تداز ردارب و تردارب ینودیمن بلا ج هچ -
؟ منودب یدبا ور وت قشع نم یراد عقوت تقو نوا

خلت متسناوت یمن ، دوبن مدوخ تسد . درشف مه هب مکحم ار شکف
: تفگ دوب راکشا شنورد ، مشخ هک ییادص اب . مشابن

یمن شدوخ نارهم مشدعب . نرادن مه هب یطبر عوضوم ات ود نیا -
. مینک شروبجم مینوت یمن هک ام . مینک کمک شهب داوخ

زیم ی هبل یور راب دنچ راشف اب ار متسد و مداد له ولج هب ار کیک
: متفگ و مدیشک

نئمطم شاج زا و نیتفر یم دیابن ! شتسد شنیدرپس ارچ ؟ یچ انله -
. تشادن یا هگید لوپ لوپ نموت ۱۰۰ زج نوا . نیدش یم

: تفگ دعب و درک مهاگن هنارکفتم
؟ نریبک ی هنوخ یدیمهف اجک زا وت -



: متفگ شووخ هیبش یدرسنوخ اب ار شباوج
فرح ومع ی هتساوخ دروم رد متساوخ یم ، نارهم هب مدز گنز -

. تشادرب ور یشوگ انله ، منزب
: متفگ مشخ اب نم و داد ناکت ار شرس

؟ نراد شزرا ردقچ تارب امدا ؟ تشاد یلا ح هچ ینودب سین مهم -
اب هناخ گنز هک . دهدب یباوج تساوخ و . دز هرگ مهرد ار شیاهوربا

ی هحفص یور یماغیپ گنز اب نامزمه تسرد . دش هتخاون تدش
تصرف نیا زا . دش دنلب " اباب یا " نتفگ اب ناهام . تسشن میشوگ

: مدرک کچ ار منفلتو مدرک هدافتسا
. مداتسیا تزیزع یومعرسپ ی هنوخ رد تشپ -

، دوب شدوخ . مدناوخ ار مایپ ی هدنتسرف مان راب دنچ . دش سبح مسفن
ار مدوخ و ، مدش دنلب میاج زا تعرس اب یلو یتخس هب .. شورف لگ

دز یم فرح نوفیا تشپ صخش اب ناهام هک ییاج ورهار هب
ناکت ار شرس یراب دنچ . دوب مهرد و کشخ ناهام ی هرهچ . مدناسر

. دوب هدموا دنب منابز راگنا . تفگ هلب دنچ و داد
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هتسناوتن . مدرک شهاگن ددرم . تشاذگ ار نوفیآ ناهام ، متفر هک رتولج

زاب ، دوب نیا مسدح . منیبب ار یسک ریوصت نوفیا ی هحفص زا مدوب
شا هرهچ . مدرک شهاگن سرت و دیدرت اب . دنا هداتسرف لگ دبس کی

: متفگ سرت اب . دوب هتفشآ و یدج
؟ دوب کیپ -

ما هدعم مدرک سح نم و . درک نییاپ و باال هن ی هناشن هب ار شرس
یبصع یادص اب ناهام ! شورفلگ هب تنعل . تسا هتفرگ شزوس هرابود

: تفگ
. اج نیا دایب زورما تسرد دیاب ینعی ! دوب دمحا -

و ناهام ی هبیرغ تسود ، دمحا نیب یقطنم طابترا ، دیزرل میاه هناش
هک متفر یا هرجنپ تمس هب نازرل یاهاپ اب . مدرک یمن ادیپ شورف لگ
داتفا یدرم هب ممشچ نم یلو . دش طایح دراو دمحا . دوب نابایخ هب ور
هب تشپ و . دوب هدیشوپ هایس رسارس . ما هدش مهوتم مدرک سح هک



نم و . دوب هدما باال اه هلپ زا دمحا . دز فیعض مبلق . دوب هداتسیا نم
کیلع سالم یادص . دنک یم ینیگنس مبلق یور یزیچ مدرک یم سح

یتنعل ی هرجنپ نآ زا مشچ ، دش ثعاب یا هظحل ناهام و دمحا
سرت و مهوت ای . دوبن یسک . مدرگرب هرجنپ تمس هب هرابود و . مرادرب

! یعقاو ای دوب
و داتسیا میور هب ور شا یگشیمه دنخبل اب دمحا . متفر رد تمس هب

: تفگ
. نتسه اج نیا ییوناب هچ نیبب -

درم نآ ؟ هرجنپ تشپ درم سپ ؟ دوب شورف لگ دمحا ینعی . متفر ولج
مهدب . یباوج دمحا ی هلمج هب یباوج هک نیا زا لبق . دوب  االت یخ
ار شمایپ و مدرک زاب ار شا هحفص تعرس هب . دیزرل متسد رد یشوگ

: دوب هتشون مدناوخ
! شزورف موناخ یدوب هدش خرس ارچ -

دمحا هب یدنب مین دنخبل و مدروآ باال ار مهاگن  . مهد باوج هکنآ یب
: تفگ یتفگش اب یلو وا . مدز

؟ هدش یچ تتروص -
: تفگ هلصوح یب ناهام هک مهد یباوج متساوخ

؟ یایم یدوب هتفگن . هتشاد یدب فداصت -
یضار یلو دمحا . دوب هتفرگ و تحاران نامثحب ندنام مامتان زا ناهام

: تفگ هدنخ اب . دیسر یم رظن هب لا ح شوخ و
. دش نومبیصن تداعس هگید -

راگنا . درک یم راتفر یداع و تحار ردق نآ . تفر سارت تمس هب و
یگدروخ اج ، درک زاب هک ار سارت رد . دوب لا حشوخ نم ندید زا یلیخ

: تفگ و تفر ولج ناهام . دوب ادیپ و صخشم هزادنا یب شا هرهچ رد
. ینیشب یریمن ارچ -

مین دش یم هک ، مدوب هداتسیا یا هیواز رد اما مدوب هداتسیا رت بقع
شا هرهچ . منیبب ار دوب هدش هدرشف یمک هک یکف و هدیرپ گنر خر

: تفگ ، دوب هدش ین ال وط نم رظن هب هک یثکم اب . دوب رکفتم
. مایم هگید تقو هی مریم ، دیشخبب . نیدرک تولخ ، متشادن ربخ نم -

ارم نیا و . دوب سوه و یگتفیش نایم یزیچ شهاگن . مدمآ رتولج



دنخبل اب . دوب ساسحا زا یلا خ هک ، ناهام هاگن الف خرب درک . یم تیذا
: متفگ

ناج ناهام ، مدوب هتخیر مه هب مکی فداصت زا دعب نم . دوبن یتولخ -
. هرایب رد ملد زا مکی تساوخ

ج نومطبار هک ادعب یارب دوب یعورش هی عقاو رد -
: تفگ و دز دنخبل یقفومان تالش اب دمحا و . تفگ ار نیا ناهام

لثم مدوب روجان ی هلصو طسو نیا نم طقف . هدوب یگنشق عورش -
! هکنیا

بل یور دنخبل . دوب هداتسیا ریذپان فاطعنا و کشخ نانچمه ناهام
یم ملد . دز یم دنک زونه مضبن . دوب ینعم یب شقن کی هیبش شیاه
هدنام مامت همین ناهام اب میاه فرح . منک هاگن هرجنپ هب زاب ، تساوخ

: متفگ و متشاذگ سارت هب اپ دمحا و ناهام زا لبق و متفر رتولج . دوب
. میدزن فرح راک دروم رد هتقو یلیخ ! دمحا وت ایب -

، مدوب هدرب راک هب شیرانک لعف نتسب عمج نودب ار شمسا هک نیا زا
: تفگ و دش زاب شتروص یاه هرگ زا یهرگ

! یراکهدب مهب هک مداتفا یصقر دای ؟ هیچ راک -
صقر هک درس ردق نا . دوب هرجنپ تارثا زا زونه نیا و . دوب درس منت

ییانعم میارب ، تسناد یم راکهدب نآ هب ارم دمحا هک یا هرخسم
: مهدب سفن هب دامتعا میادص هب مدرک یعس . تشادن

! هشیم ناربج اجنوا . مدب ینومهم هی اال متحا -
: تفگ و تفر بقع و دز یدنخبل

. دوبن یبوخ رکف ال صا ندموا ربخ یب شتسار . مریم هگید نم -
: تفگ یتخس نامه اب و درک شهاگن ناهام

. مینز یم فرح لصفم مه اب دعب -
: تفگ و دش فقوتم یا هظحل یلو تشگرب دمحا

. دوب کوکشم یلیخ ؟ دوب یک رد تشپ هدرم نوا یتسار -
: متفگ یا هتسخ نحل اب . دیچیپ مندب نورد درد . داتفا شپت هب مبلق

. دوب شنت یچ ؟ درم -
رد یولج . دوب هدیچیپ لا ش مشنهد رود . دوب هدیشوپ هایس اپ اترس -

مهوت سپ ، دیزرل میاه هناش . تفر رانک مدیسر هک نم ، دوب هداتسیا



: تفگ تیدج اب ناهام . تساوخ یم هچ مناج زا . مدوب هدزن
. ناج ایور یبوخ -

: مداد باوج و مداد ناکت ار مرس
. دوب کانسرت مکی ! شمدید هرجنپ تشپ زا منم هخآ . مدیسرت مکی هن -

.. اقآ دمحا
. درک مهاگن واکجنک و درک مهاگن و داتسیا
. ییاج مرب دیاب ، نییاپ مایم نوتاهاب منم -

ی همادا مدآ رگید نم و . دیسر یمن ییاج هب ناهام اب میاه تبحص
هب و . مدرک در ییانتعا یب اب ار ناهام یاه مخا . مدوبن اه هصق نا

. منکن شومارف ار یزیچ هک متخادنا شرسارس هب یهاگن و . متفر سارت
یم مبیقعت ای دوب نیا شینعم نیا و . دوب اه فرط نیمه شورف لگ

ار شندمآ ، دش یمن هنافساتم . هداد ربخ وا هب مروضحزا ناهام ای ، دنک
. درک هیجوت ندوب یناهگان ای یفداصت اب ، دمحا ندمآ لثم

. مرپب اج زا دش ثعاب مشوگ کیدزن ییاج ناهام یادص
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؟ یرب یمن وچییوس -
: متفگ و مدز یدرس دنخبل

وت و نم شدعب . هشب صخشم نیمسای و باهش ی هصق لوا راذب -
. مراد یدایز یافرح

، دما ولج . منک ظفح ار مسفن هب دامتعا مدرک یعس . درک مهاگن ینعم رپ
؟ هن ای دوب نلا س رد زونه دمحا

: تفگ یا هتفرگ یادص اب
فرح االن سپ ! هدیم تیاضر ادرف رهچونم . مینز یم فرح ! نومب -

. مینزب
ی هلمج اب . دوب یراج میاه گر رد هک یگتسخ و متشاد هفعض لد
، دوبن مز ال یظفاح ادخ . مدرک اهر ار مدوخ * ادرف یارب هنومب * مارآ
تمس هب باتشرپ . دوبن طایح رد دمحا . دوب هدز هقرج منهذ رد یزیچ
یم میاشامت هرجنپ تشپ زا ناهام متسناد یم . متشادرب مدق نوریب

. دنک
راوس . دوب هداتسیا مخا اب دمحا . متخادنا یهاگن نابایخ تمس هب مارآ



هداتسیا دمحا هک یتمسق اب ما هلصاف . مدرک شنشور و . مدش نیشام
: متفگ و مدرک زمرت شیاپ یولج . دوب مک ، دوب

. نوتمنوسریم نم ؟ نیدروین نیشام -
: تفگ و دروا باال ار شرس

. دینومب هرارق مدرک یم کف -
: متفگ و مدیدنخ

. نیش راوس نیایب ! هگید نیدرک هلجع بوخ -
: دندز قرب شیاه مشچ

. هسریم ان اال . هدرگرب مدز گنز هدننار هب -
: متفگ و مدز دنخبل

. مینزب فرح راک دروم رد ممکی باال. نیایب -
دش نیشام راوس فرح یب و مارآ . تسشن شتروص یور تیاضر دنخبل

. تسا شا هدننار مدز سدح هک ، داتسرف یسک یارب یماغیپ شلبق و
: متفگ و مدرک هاگن شا هتفرگ ی هرهچ هب

؟ نیدش تحاران منک رکف مراد سود نم ای نیتحاران -
یور کنیع . مداد میور هبور هب میقتسم ار مهاگن ، درک مهاگن تریح اب
بوخ نم یارب نیمه . دنیبب ار مبرطضم یاه مشچ تشاذگ یمن ممشچ

: تفگ ریحتم . دوب
مدروخ . اج شتسار ، یشاب هطبار یوت یسک اب مدرک یمن رکف -

ار هیاس یاه هدنخ تیصاخ حاال و ! اهر یاه هدنخ نامه زا مدیدنخ
اب . دنک ناهنپ ار شیاه سرت اه هدنخ نیا تشپ تسناوت یم . مدیمهف

: متفگ یمارآ یادص
نوا هزات ! هنک تباث نم هب وشدوخ یراک هی یوت هرارق ناهام . متسین -

و درک زاب ار شفیک ؟ هنای تسه نم بسانم منک رکف منیشب دیاب تقو
: تشاذگ شمشچ یور ار شا یباتفآ کنیع

. هشاب دنمق عال تهب منک یمن رکف -
هدننک کمک یلیخ تسناوت یم وا . مدروخ اج شم کال ندوب کر زا

رهاظ ظفح . متشگنرب شتمس هب اما ، مدوب هدروخ هکی هک نیا اب . دشاب
: مدیسرپ و مداد یگدننار هب ار مساوح مامت و ، مدرک

.. ای هنوخ ؟ تساجک نوتدصقم یتسار -



باوج دنخبل نامه اب . دنامن رود نم ی هنادزد هاگن زا هک دز یدنخبل
: داد

یچ هناقشاع ی هیده هناقشاع سارت نوا زا ریغ بوخ ! هنوخ مریم -
. نیتشاد

فرط یا هداس مدآ اب ، داد یم ناشن نیا و . تشاد یدایز شوه
: دش گنررپ مدنخبل و مدناخرچ شتمس هب ار مرس . متسین

. دوب کراپ رد یولج هک ینومه . نیشام هی -
مه هب ار شتسد ود فک و داد ناکت دییات ی هناشن هب ار شرس

: تفگ و دیبوک
. رتکد یاقآ هدرک یجرخلو یباسح سپ -

: متفگ زیمآ هیانک و دنخزوپ اب
؟! هتفرگ ماو امش زا مدرک یم کف -

نوریب هب ار شهاگن . تشادرب نم یور زا ار شهاگن ینیگنس هرخ بال
: تفگ ثکم یمک اب . منک دازآ ار مسفن ، متسناوت نم و تخود

. میدیم ماو صاخ دارفا هب طقف ام -
دگل کی زج یزیچ مدوب طخ هت هک ینم یارب ، شا هدننک رجزنم نحل

: متفگ هدنخ اب . دوبن مناریو حور هب
درف نیدب نم هب ور ماو درایلیم ۶ نیتساوخیم شرابتعا هب یتقو -

؟ دوبن صاخ
مدید ور هدیا بحاص یتقو و ! وت صاخ ی هدیا هب ! هن نوا رابتعا هب -

. هصاخ یلیخ مدش نئمطم
: متفگ یا هنارگ باجم نحل اب و مدیچیپ یلصا نابایخ هب

وشاباب . هتفرگ ور ینورگ نوا هب ی هیده نوا نم یارب مناهام ! بوخ -
. تسین دنمق عال نم هب یگیم روطچ ! هگید یاراک و هدرک یضار

: تفگ و تشگرب نم هب شهاگن
. شامشچ -

: متفگ دناد یمن یزیچ هک یسک لثم
؟ نیلکش هچ شامشچ -

: تفگ و دیشک نییاپ ار هرجنپ و دروا رد یراگیس شتک بیج زا
. سرپن ینودیم وشباوج هک یلا وس -



رگید ، شرخا الت مج . درک یم نشور ار شراگیس ، تشاد . مدرک شهاگن
یم ناشن انشآ میارب یمک شا هرهچ . دنتشادن ار هتفراو و لش نحل نآ

: متفگ یلا وس . داد
دراو شاهاب ماوخیم یلو تسین مقشاع منودیم نم یگیم ینعی -

. مشب هطبار
: تفگ و تفرگ نوریب تمس هب ار شدود و درک نشور ار راگیس

. یتسین نئمطم زونه سپ . ینک رکف شهب یاوخیم یتفگ تدوخ -
: متفگ یزابجل اب

. مشیم نئمطم شهب مراد هنک یم هک ییاراک اب یلو -
هیبش . یدوب هتفرگ و هدیرپ گنر ، مدیسر یتقو نومه ساو سپ -

! هدیسرت یامدا
ردق نآ ایوگ هک یسرت ، تفگ یم ار شوپ هایس درم زا نم سرت

: متفگ هدنخ اب . دوب هدرک شسح هک هدوب راکشا
. دوب یضوع محازم هی مایپ رطاخب نوا هن -

: درک رارکت و دروخ هرگ مه رد شیاهوربا هرابود
؟ یضوع محازم -

. مایم رب شسپ زا . تسین یمهم زیچ هرآ -
لگ سپ زا . دوب راد هدنخ میارب هک یغورد . مدوب هتفگ یگرزب غورد

دوب هتفر شورفلگ تمس هب نامیاه فرح هک نیا . مدمآ یمن رب شورف
شپت مک مبلق . دش تفس و تخس هرابود مسفن  . درک یم دب ار ملا ح ،

الت مح نیا . تفرگ ناج میاه گر رد امرس زا یجوم مدرک سح و . دش
: تفگ و درک مهاگن . دروآ یم رد اپ زا ارم تشاد

. متسه نم یتشاد زاین کمک ! هبوخ -
: متفگ و مدرک بترم مه تشپ ار تاملک یتخس هب
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؟ ینکیم کمک مهب ارچ -

: تفگ و دز یدنخبل
. هتلوا لا وس نومه رطاخب شباوج -

یروز ی هدنخ اب  . مدش خرس و . مدرک رکف ملوا لا وس هب هنارکفتم
: متفگ



؟ یدش تحاران اعقاو سپ -
؟ مشب دیابن -

: متفگ و متخادنا باال ار میاه هناش
. مدوب یا هگید طیارش وت هگا دیاش . منود یمن شتسار -

: دیسرپ طابترا یب
. یرادن یدیدج ی هدیا ای دیدج راک -

و مدیشیدنا ، دوب هداتسرف میارب یلع هک   ییاه مایپ هب و مدز دنخبل
: متفگ

! کناب مایم هرابود کیدزن ی هدنیآ وت -
: تفگ هدنخ اب

. هشاجرس زونه شرف سپ هبوخ -
: متفگ دنخ کت اب . میدش یم کیدزن شا هناخ هب میتشاد

.. شرف ای حاال -
دراو محور هب مکحم یا هبرض ، منک لماک ار ما هلمج هک نیا زا لبق

رد یسوباک ندید لثم ، مدید یا هظحل یارب میور هبور هک یزیچ . دش
کراپ یمیدق گنر زبس لورتاپ کی دمحا ی هناخ رد یولج . دوب یرادیب

... هک دوب هدش
: تفگ تیدج اب دمحا . متفرگ یدب زمرت هک . مدش لوه ردق نآ

؟ یبوخ -
ینامتخاس رد و دش هدایپ   لورتاپ زا هظحل کی هک یدرم . مدوبن بوخ

! شوپ هایس درم نامه . دوب درم نامه . دش مگ ، دوب دمحا ی هناخ هک
هن ای . دوب شورف لگ یاه هئطوت زا همه اه نیا . درک یم هچ اج نیا
ذوفن میاه ناوختسا مامت رد سرت . دوب شورفلگ نامه متسد رانک درم

: متفگ لا ح نیا اب . دوب هدرک
. ندرک شکراپ دب یلیخ . مدیدن ور لورتاپ نیا هظحل کی . دیشخبب -

: تفگ و تخادنا لورتاپ هب یهاگن هدنخ اب
. مه اب میروخب هوهق هی باال ایب ! هبوخ تدوخ لا ح هک هنیا مهم -
شوماخ یدوز هب ، دیبوک یم تدش نیا اب هک مبلق ، مدرک یم سح

متشادن کش ، دوب نامتخاس رد هک یدرم . مدرک شهاگن ددرم . دوش یم
زا هک یتسد . مدرک یم سح ار شیاه هنایزات یاج زونه . دوب شدوخ



.. ممکش یور
: تفگ و دروخ ناکت متروص یولج دمحا تسد هک . مدرک سبح ار مسفن

؟ یایمن باال -
: متفگ و مدرک شهاگن

دیاب منم میدوب . رت لا حرس نومتفج   هک یتقو یارب هنومب ! هگید هن -
. مگب تهب مدیدج ی هدیا زا یلک

: تفگ و دز یدنخبل
. هشب مبیصن راختفا نیا یدوز هب مراودیما . ابیز یوناب هشاب -

هتفر او . دوب هدش مگ میراتفر ی هنازخ زا راگنا ندز دنخبل . مدزن دنخبل
مدرک نشور ار نیشام . دورب هک مدنام رظتنم  . دش هدایپ . مدرک شهاگن

بش نآ   تارطاخ  . دوب هدش تخس میارب یگدننار . مدش رت رود و
هدش   اه هتفرگ قرب لثم . دندادیم الن وج مرس رد رت حضاو و رت نشور

یم هاگن کش  و سرت اب نابایخ یاه مدا هب و مدوب کوش رد . مدوب
یمک ؛ مدرک کراپ نابایخ زا یا هشوگ رد ار نیشام نیمه یارب . مدرک

نآ رد دمحا راگیس یوب هک نیشام یاضف رد ار مرس و . مدیشک سفن
یلدنص یور هک داتفا یکدنف هب ممشچ هک . مدناخرچ ، دوب هدیچیپ

هب و متشادرب ار کدنف . دوب هتشاذگ اج ار شکدنف دمحا . دوب میرانک
و مدرشف متشم رد ار کدنف . مدرک رکف ، دوب نونج لثم هک یراک

اقیقد . مدز رود نادرگرب رود نیلوا رد و . مدرک نشور هرابود ار نیشام
. مدرک کراپ دمحا ی هناخ نامتخاس ییور هب ور نابایخ رد تسرد
خلت مناهد . درک یم درد منت یاج یاج و هطقن هب هطقن ، دوب تخس

یاج ، زواجتم یاه تسد در ، دوب هدنز میارب زیچ همه . دوب هدش
یاه مشچ لباقم تسرد یتقو مهاگن و .  ما هناش هب شدنب رمک ندروخ

یم یوق دیاب . متشاد یبیجع سفن یگنت . مداتفا سفن سفن هب  .. یلع
رد مرب و رود یقافتا هچ متسناد یم ات مدش یم یوق دیاب . مدش

هب هرابود مسفن . دوب کراپ نابایخ تمس نآ زونه لورتاپ . تسا نایرج
ضرع زا هتسخ و ناج یب . مدش هدایپ نم و تشگرب یداع تلا ح

نیا رد دوب نکمم . مداتسیا مامتخاس لباقم تسرد و . مدرک روبع نابایخ
هدید ار یهایس هک نم یارب اما . موش ور هب ور یزیچ ره اب نامتخاس

و متفرگ لغب ار مدوخ . تشادن دوجو نداد تسد زا یارب یزیچ ، مدوب



: متفگ و . متفر نابهگن تمس هب . مدش نامتخاس دراو مارا
سالم. -

و مهد تردق میادص هب مدرک یعس . دینشن هک دوب مارآ ردق نآ مم سال
: میوگب رتدنلب

. متشاد راک ود ی هقبط ۸ دحاو اب نم سالم! -
: تفگ و دروآ باال ار شرس

؟ یعراز موناخ اب سالم. -
: متفگ و مداد ناکت ار مرس

دایب نیگب هشیم ! هدرک کراپ دب یلیخ رد مد لورتاپ نیا یلو ! هتسرد -
. مرایب نوریب ومنیشام منوت یمن نم ، هرادرب وشنیشام

: تفگ شیتسد لغب هب و درک شیور هب ور روتینام هب یهاگن
. نراد ضارتعا مدرم . درک کراپ دب وشنیشام نارماک نیا زاب -

: تفگ یگلصوح یب اب شیتسد لغب
! همرگ شسییر بایماک هب شتشپ . نک شلو -

. دوب متشم رد زونه کدنف . مدرک ادج ناوخشیپ زا ار مدوخ فرح یب
سپ . دوب درم نا سییر بایماک دمحا ! رگید دوب هتفگ ار نیمه ... بایماک

مامت . دوب نم نیشام رد تدم مامت شورف لگ . دوب رد تشپ اعقاو
نوریب نامتخاس زا . متسه راکهدب   هب صقر کی نم تفگ یم هک تدم

. مدز
باال و مدناسر بآ یوج هب ار مدوخ تعرس هب ، دروخیم مهب ملا ح

... مدروا
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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یتح رگید . متشادرب شگرزبردام ی هناخ زا ار انله ، دب لا ح نامه اب
رد انله هب میاهدنخبل . دوبن مهم میارب ما هنامس رهاوخ یاه مخا

ملا ح مادک چیه ، مداد شرافس شیارب ماش هک ییایناز ال یوب و نیشام
. مدیشک زارد هپاناک یور نم و . درب شباوخ دوز انله . درکن رتهب ار



هتشون ناهام . دنک یم تکرح حبص ادرف هک ، دوب هداد مایپ نیمسای
فقس هب و مدز یدنخزوپ . دور یم هاگداد هب ادرف رهچونم هک دوب

هتخاب ار محور نم . مدوب هدنزاب نم دشیم هچره یزاب رخآ . مدش هریخ
هک یدرم نامه نارماک . تسیچ متسناد یمن هک یا هنیک لیلد هب مدوب

یب . دوب دایز ممکش ی هیحان درد . درک سمل ار نم نت شیاه تسد
هدنخ یتح و شیادص ، هرهچ ، مدرک رکف وا هب مه زاب درد هب هجوت

! شومسم یاه
: میوگب مسانشناور هب هک مدرک رکف نیا هب

زونه نارماک یتقو متفر یم دیاب ارچ ." مرادن ندمآ هب یزاین رگید "
و . مدش دنلب هپاناک یور زا یبصع . دوب ممکش یور شیاه تسد سح

گنرمک اه یدوبک یاج . مداتسیا رد یولج یورهار یدق ی هنیآ هب ور
هب ار منهاریپ . منیبب ار ناشدر متسناوت یم زونه اما دندوب هدش

هنیا رد اه هناوید لثم ار ما هنهرب ندب و . مدروآ رد منت زا تعرس
دنخبل ! هیرگ هن و ضغب هن . مدرک سمل ار منت یاه یدوبک . مدرک اشامت

ههقهق هب دعب و دنخزوپ هب هک یدنخبل . دوب میاه بل یور یدرس
: درک همزمز مشوگ رد ییادص . دش لیدبت

شدعب . ندرک هدافتساوس تزا انوا ! ایور یفیعض وت ! فیعض ! فیعض -
. ندیدنخ تفعض هب

یور دمحا کدنف ندید اب . مدوب فیعض نم . دیخرچیم مرس رد اه رکف
هب . دیشک یم درد محور . دوب کانسرت هک تشذگ مرس زا یرکف ، رتناک
زا انله ی هفرس یادص . مدرب تسد هک کدنف هب ، متفر کدنف تمس
هرابود و مدرک اهر رتناک یور ار کدنف . درک لش ار میاه تسد مقاتا

ممهرد راکفا نیب زا هزات ضغب . مدرک منت ار مسابل ، متفر هنیا تمس هب
یشوگ هک . متسشن هپاناک یور هدرک ضغب . دوب هدما میولگ تمس هب

ناج همین یاه تسد و صرح اب . دوب شورفلگ زا مایپ کی ، دیزرل
: دوب هتشون ، مدرک شزاب

گنت مارب تلد یلیخ مدرک کف . یتفر هرجنپ یولج زا ارچ ؟ دش یچ -
نامیشپ هرابود یلو . مدرک باترپ هپاناک یور ار یشوگ صرح اب . هدش

: مدرک پیات و متشادرب ار یشوگ . مدش
هرجنپ تشپ زا تامدا یاشامت هب یلیلد هچ یدموا تدوخ یتقو -



. ناخ دمحا
ار متنرتنیا . تسیچ تسرد هار متسناد یمن . مدرک شکاپ اما متشون

و متشادرب زیم یور زا ار مصرق . دوب باال مبلق نابرض . مدرک شوماخ
، دروخ هحفص هب مهاگن . دیزرل هرابود میشوگ . مداد شتروق بآ نودب

لبم یور زا ینسوک و . مدرک در ار شسامت  . دزیم گنز هک دوب داهرف
ممشچ یور ار نسوک و مدیشک زارد هرابود هپاناک یور . متشادرب

شوماخ و متشادرب ار منفلت ، ندرک هاگن یب . دیزرل هرابود نفلت . متشاذگ
ملد رد هنیک شتا . دوب نارماک شمسا ، درم نآ یاه تسد سمل . مدرک

مامت کانسرت یاه رکف مدرک . یمن رکف درم نآ زج یزیچ هب . دوب نشور
یم دیاب یلو مدز یم هبرض دمحا هب دیاب . مدوب هدرک رپ ار مرس

هک روطنامه . متفرگ یم سپ ار ما هدش لا م دگل رورغ ؟ روطچ متسناد
یناج همین غیج ، مدرک سح ما هناش یور ار یتسد ، مدوب هتسب مشچ
، نم هب تنعل . دوب هتفرگ درد مبلق دوبن . سک چیه . متسشن و مدیشک

ردقنا یتقو مریگب ماقتنا متسناوت یم روطچ ! سرت نیا هب تنعل
هب نیگمشخ و یبصع . مدرک سح ار شتسد یاج هرابود . مدوب فیعض

یم ار شتسد یاج دیاب . متشادرب ار کدنف هرابود متفر هناخزپشا تمس
ثعاب رد گنز یادص . دنک مفرصنم تسناوت یمن زیچ چیه . مدنازوس

ار مدوخ دیاب مدیسرت یمن رگا . مدوب وسرت . دتفیب متسد زا کدنف ، دش
. دوب هدش شنزرس زا رپ مرس مامت مدرک  . یم تحار شتسد یاج زا

یمشچ زا و متفر رد یولج هدیسرت . دما رد ادص هب رد گنز ارابود
زاب ار رد و مدیشک یا هف کال فوپ . دوب داهرف . مدرک هاگن ار نوریب

: تفگ و درک مهاگن دنخبل اب . مدرک
یدرب نارهم تفگ یلع . تشیپ مایب هک یدیمن ومباوج ! ایتفرگ دای -

.. راک کینیلک
: متفگ و مدما شفرح نایم

؟ یرب هشیم -
: دیسرپ ، ملا وس هب نداد باوج یاج هب

؟ هدش یزیچ -
: متفگ و مداد ناکت ار مرس

تشیمن ؟ هشاب هدش یزیچ دیاب . منزب فرح تاهاب بشما ماوخن هگا -



؟ هشاب لیلد یب
: تفگ و تخادنا یهاگن ، مدوب هتشاد هگن عنام رد یولج هک یتسد هب

! نزن فرح -
و یگتسخ . متشاذگ مدوب هتفرگ رد هب مکحم هک متسد یور ار شتسد

رد یور زا ار متسد راشف کی اب ، دوب هتشاذگن میارب یتردق درد
: متفگ صرح اب و متسب ار رد . دش هناخ لخاد و . تخادنا

. هش رادیب نارهم رتخد هگا ! یرب رتهب -
تفر نلا س تمس هب هدنهد باذع یشمارآ اب . دینش یمن ار میادص راگنا
اج نامه . دز یم ار ملد شا هرخسم یدرسنوخ . تسشن هپاناک یور و

: تفگ یدرسنوخ اب . مداتسیا وا زا رود
. نک فیرعت ! بوخ -

اما . منک یلا خ وا رس متسناوت یم حاال ار متینابصع و مشخ ی همه
: متفگ و مدرک  هاگن هداتفا کدنف هب . مدوب یرازآ دوخ کی راچد نم
نایرج رد یلع . ناهام شیپ متفر نشدعب . کینیلک مدرب ونارهم ! یچیه -

. دوب
. مدوبن نایرج رد نم -

هناخزپشآ تمس هب درس و توافت یب . دز یروخلد نحل اب ار شفرح
مدرک زاب ار تنیباک رد و . متفر
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: متفگ یدرس اب اب . دوب هدنام میولگ هت زونه صرق . مدروآ نوریب یناویل

یا هگید سک اب وماراک منیب یمن یلیلد نوا زا ریغ هب ! هملیکو یلع -
. منک گنامه

شتردق نم ، مشاب یدرم اب متسناوت یمن . دش امرف مکح یبیجع توکس
یارب زونه یتقو مگنجب یدرم نتشاد یارب متسناوت یمن . متشادن  ار

. ما هدرک ادیپ ار مدوخ مدرک یم رکف . مدوب هدیگنجن نتشاد ار مدوخ
ریش . دزیرب ورف نیلا یخ دوخ ی همه ، دوب هدش ثعاب درم نآ ندید اما
هب ، مدرک یم رکف مدوخ هب . متفرگ ریشریز ار ناویل و مدرک زاب ار بآ

رد تایئزج اب ار مدوخ . مدوخ زیچ همه و اه دنخبل هب میاه سکع
زا زیچ همه ال صا    . میاه هدنخ ، منتسشن زرط . مدرک یم مسجم منهذ

.. دوبن  وا رگا . دش عورش داهرف ندمآ



! هدشرپ هتقو یلیخ تناویل -
هدش رپ رپ بآ ناویل . مرپب اج زا دش ثعاب شراقواب ی هنادرم یادص

. متسب ار   ریش و  مدیشک رانک ار ناویل . دوب هدرک زیر رس بآ و دوب
مسمل هک نیا نودب . دش رت نیگنس مضغب . دوب هداتسیا مرانک هلصاف یب

: تفگ دنک
؟ داتفا یقافتا هچ زورما -

. دما یم مشچ هب هک . تشاد ینیریش ینارگن زا ییاه هگر شیادص
هب نم و . دوب شباوج رظتنم یدج نانچمه . مدرک شهاگن هناسویام

یم یزیچ زا مه داهرف . مدرک یم رکف میاه سرت و اه فعض
؟ دناسرت یم زیچ هچ ار نارماک ؟ هچ شورف لگ ؟ دیسرت

؟ هدرک تتیذا ناهام ؟ ینک ماگن حبص ات یاوخیم -
: متفگ و مداد ناکت ار مرس

. مدید وشورفلگ ! هن -
: تفگ و تفر بقع مدق کی . درک مهاگن تریح اب

.. هک نومه ! شورف ... لگ -
: متفگ ضغب اب

گرم ثعاب هک ینومه ... هدرک منهج ومیگدنز هک ینومه . نومه هرآ -
... نومه . درک ریجا ور امدا نوا هک ینومه ، دش مردام

: تفگ و درک مخا
؟ شورفلگ نیا هیک ؟ ناهام ؟ هنمهب ؟ هیک -

: دیزرل یم میادص نت
. بایماک دمحا -

: تفگ ،   مشاب هتفگ یموهفمان زیچ هک نیا لثم و درک مخا
؟ تسه یک نیا ؟ یک -

یم نوریب ناویل زا بآ ، میاه تسد شزرل رطاخب ، متفرگ باال ار ناویل
: متفگ تمحز هب . تخیر

. ناهام تسود . درک روج   یدرایلیم ماو هک نومه -
: تفگ بجعتم . دوب هدمآ شرطاخ هب راگنا

. هشاب شورف لگ هک نیا هن اما دوب کوکشم . هراد یطبر هچ نوا هب -
: متفگ تشادن یناج هک ییادص اب و مدروخ با یمک



... بش نوا هک یدرم نوا . تسه هک حاال -
. داتفا متسد زا یا هرخسم روط هب ناویل و مدرک توکس
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. دیچیپ هناخ تکاس یاضف رد هناخزپشا فک اب ناویل دروخرب یادص
مشچ ، دوب هدش شخپ میاپ یولج هک ناویل یاه هکت هب هدز تشحو

اراکشآ میاه هناش ، مدوب هدیسرت . دشن رادیب انله هناتخبشوخ . متخود
. دیزرل یم

اب هک . مراد رب یمدق متساوخ . دوب هتخود مشچ نم هب نارگن داهرف
و دمآ ولج یمارآ هب . موش فقوتم هک تساوخ ، شتسد فک ندروآ ولج

: تفگ
. تساجک وراج -

ار زادنا کاخ و وراج داهرف . مدرک هراشا هناخزپشآ زا یا هشوگ هب
یاه هکت داهرف هک یتدم مامت . دما ناویل یاه هکت تمس هب و تشادرب

ورف هک مدید یم ار مدوخ نم ، درک یم عمج ار ناویل ی هتسکش
هب هرابود ، تسشن میوزاب یور داهرف ، تسد یتقو تسرد ما . هتخیر

متسناوت یمن . دوب هدش لفق مهاگن رد شهاگن . متشگرب هناخ یاضف
: تفگ یمارآ یادص اب دیوگ . یم هچ منادب و موش زکرمتم

؟ یسردآ ؟ یمسا ؟ دزیم فرح دمحا اب درم نوا -
: متفگ و مداد ناکت رس

. منودیمن یا هگید زیچ . هراد یمیدق لورتاپ هی ! هنارماک شمسا -
یور نم ینارگن ندرک مک دصق هب داد یم ناشن هک یدنخبل . دز دنخبل

: تفگ یمارآ یادصاب . تسا هتسشن شیاه بل
. نوریب میرب یاوخیم . هیبوخ یلیخ تاع ال طا مه انیمه -

: متفگ یا هتفرگ یادص اب
. مرادن وشیگداما نم مه تساهنت انله مه ! هن -

: تفگ و درک مهاگن تبحمرپ



.. یدروخ ماش -
. مرادن لیم -

یور . متفر نوریب هناخزپشآ زا و متفگ هلصوح یب ار مرخا ی هلمج
نایم ار مرس ، مدرک عمج ممکش نورد ار میاهاپ و متسشن هپاناک

. مدرک ناهنپ میاهاپ
؟ دشن یربخ تاباب زا -

: متفگ و ، مدش هریخ داهرف هب و مدروا باال ار مرس
هی شمدید هک یراب دنچ نیا هنکن مگیم اتقو یهاگ ! یربخ چیه ! هن -

. تسا هدنز هریم مدای یهاگ هک هتفر یروج هی . دوب باوخ
: تفگ و تسشن مرانک دنخبل نامه اب

یدید حاال ات ینعی ؟ شیدوب هدید نیا زا لبق ؟ یچ لورتاپ نوا -
؟ هنک تبیقعت

: مداد باوج و مدرک عمج رتشیب ار مدوخ دوب مدرس
ملا بند هک مدیدن مه حاال ات . هرادن لورتاپ یسک ایرب و رود وت ! هن -

. دمحا نومتخاس هریم دایز راگنا طقف . هشاب
: دیسرپ هناواکجنک و دندش تشرد یمک شیاه مشچ

؟ روطچ -
، یب ال یوت متفر دمحا ی هدنوم اج کدنف ی هنوهب هب یتقو نوچ -

مه شنتخانشیم مه نوشتفج . ندز یم فرح مهاب نتشاد   انوبهگن
. هنکیم راک یک یارب نتسنودیم

رد ونیشام پالک و نومتخاس نوا یوت تفر هرابود هشیم ینعی سپ -
. دروا

نحل ، دوب هدرک مک میاه شنت زا یمک شروضح . مدوب هدش رت مارآ
: متفگ مارآ . دوب شخب تذل میارب عوضوم هب شقیقد هاگن و یقطنم

یمومع ی هبنج هنومیم طقف هدیم تیاضر رهچونم ادرف ! یزیچ هی -
.. مرج

: تفگ و دز یگنررپ دنخبل
؟ یروطچ -

: متفگ و مدرب ورف میاهوناز نایم ار مرس هرابود
منز یم سدح یلو هیچ منودیمن هک هدرک هلماعم هی شاباب اب ناهام -



! هتوکسلا قح روج هی
: مدرک سح ار شیکیدزن ، دش رت کیدزن

. هراد مییافعض هطقن نمهب سپ . ناهام هب نیرفآ -
: متفگ و مدرک دنلب ار مرس

، دیدج نیشام هی . دوب هدیرخ مارب مه وداک هی ناهام یلو اال! متحا -
. هشتمیق یدرایلیم ۱ دودح

مدیشک شنهاریپ ی هبل یور ار متسد . درک مهاگن تقد اب و ، درک مخا
: متفگ و

میناوات هی ، مش کیدزن ناهام هب ندش قفوم یارب دیاب یگیم یتقو -
هراد

. دوب هدش خرس تینابصع زا شا هرهچ ، دیمهف ار مفرح ینعم
: تفگ مشخ اب

. هدنوزرل وتلد رتکد یاقآ یدرایلیم ی هیده -
مشخ اب . منک یزاب شقن هک نیا زا مدوب هتسخ ، دوب هیانک زا رپ شنحل

: متفگ
یتفگ ! اتیمرآ اب وت ناهام اب نم یتفگ ! هگم دنوزرلن وملد وت یافرح -

و یدزن گنز حبص زا نوماه هداونوخ رطاخب . نوماه هداونوخ رطاخب
؟ یریگب زور شرازگ هک اج نیا یدموا من اال ؟ یدیسرپن وملا ح

: تفر باال یمک شیادص
. یگیم ونیا هک مدیشک یچ نم زورما ینودیم -

ار شیاه تسد . دوب هدش مک مناوت متشاذگ .  متروص یور ار میاه تسد
: متفگ و مدیشک یدنت هب ار میاه هناش . مدرک سح میاه هناش یور

مشب . مورآ ات ینزب ملوگ ینوتیمن  بشید هثم -
: تفگ و درک مهاگن تریح اب

منوتیمن وت نودب نم یدرک کف . منکب وراک نیا دیاب ارچ ؟ منزب تلوگ -
.. تتمس مدموا ماقتنا رطاخب و مریگب ماقتنا

: تفگ و دش دنلب شیاج زا
. تمنیبیم دعب ! ایور تارب مفساتم -

ĤĤĤĤĤĤ
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ار رد یادص و تشاذگ ورهار هب مدق داهرف هک یتقو . تفر ولج داهرف
سح درم نآ ندید ، مدرک یم فعض سح . تسکش ناهگان مضغب . مدینش

، هدشن بوخ ملا ح نم ، متسناد یم حاال دوب . هدرک هدنز نم رد ار ییاه
هسلج ود یکی اب مدرک یم نامگ هک مدوب لا یخ شوخ یدایز دیاش

هک تشاد قح مسانشناور . دوش یم بوخ ملا ح سانشناور دزن نتفر
دنک . یمن هزجعم : تفگ یم

درم یاه تسد ، مدرک شسح ناهگان و تفر رت باال میاه هیرگ یادص
نییاپ و باال ممکش یور هک شتسد یامرگ . دش هقلح مرمک رود هرابود

. مدرک شسامتلا و دش رت دنلب ما هیرگ . منزب خی دش ثعاب ، دش یم
ات مدیشک یم ممکش یور ار متسد و مدزیم اپ و تسد . دز یمن فرح

و مداتفا نیمز یور لبم یور زا . متسناوت یمن ، منک دنلب ار شتسد
مدوخ ، تشاد هلصاف نم اب مدق دنچ اهنت هک داتفا یکدنف هب ممشچ

نیمه هار اهنت . مدز یم شتآ ار شیاه تسد دیاب . مدیشک نیمز یور ار
و مدز ار شا هلعش نیلوا و متشادرب ار کدنف و مدرک زارد تسد . دوب

. متفرگ ممکش تمس هب
؟ ایور ینک یم راکیچ -

ار کدنف . مدرک شهاگن هیرگ اب نم و دیود متمس هب ؟ دوب هتفرن رگم
یمن مناما هیرگ . مدش اج ششوغآ رد نم و دیشک متسد زا تعرس اب

راگنا . متشادن تسود ار ایور نیا ، مدرک یم ندوب فیعض سح ، داد
هک ییایور ، وسرت یایور . دندوب هدیبسچ ممکش یور درم یاه تسد
. درشف شا هنیس یور ار مرس . متشادن تسود ار دزیرب کشا مادم
اب درک یم یعس یتقو ار شیاه تسد شزرل . دز یم فیعض شبلق

شتسد . دوب هدمآ ام رس رب هچ . مدرک سح ، دنک ممارآ میاهوم سمل
مقه قه ، دیشک نییاپ ار نآ و تفر ما هتفر باال نهاریپ یور مارآ

ای تسا ینابصع ، متسناد یمن هک ینازرل و مارآ یادص اب . تفرگ تدش
: تفگ نارگن

. تسین یچیه -



: متفگ و مدز شا هنیس هب یتشم
هب ندرک رکف یتح هک نیا زا ، ندوب فیعض زا . دایم مدب مدوخ زا -

یگدنز نراد رترونوا نوبایخ ات دنچ شاتسود و درم نوا هک نیا
. هنوسرتیم ونم ننکیم

. شاب مورآ -
: متفگ هیرگ اب . دوش مامت دوبن رارق یخلت . دوب هدیرب هدیرب مسفن

سح . مش یمن لبق یایور تقو چیه . مشیمن کاپ تقو چیه هگید نم -
... نم منت یور شتسد تاکرح وشتسد منک یم

: تفگ و دز مرس هب یا هسوب
ور اسرت نیا وت . یدیم شتسکش وت . یتسه  یوق وت ، یکاپ وت -

اما . یدش یم هکوش منم ندید اب یتح لوا یازور هتدای . ینورذگیم
. هدرک قرف عاضوا یلیخ االن

: متفگ و . مدرب ورف ششوغآ رد رتشیب و رتشیب ار مرس
نایم مزاب . منکب منوت یمن یراک چیه نم ، مغارس نایب هرابود هگا -

... نم مزاب
: تفگ و تشاد مشخ زا یگنر شیادص

مایور . مناج ایور . نوشغارس میریم ام . نایمن هگید تقو چیه -
مه هب مکحم و هدرک هرگ ار میاه تشم و . متسب ار میاه مشچ

زاب تردق اب ار متشم و . تفر متشم یور شیاه تسد زا یکی . مدرشف
: تفگ و درک ورف میاه تسد رد ار شیاه هجنپ و درک

. شخبب ونم . میر یم مه اب -
هک ییاه مشچ هب ار مهاگن و مدروآ نوریب شا هناچ ریز زا ار مرس

: تفگ دنخبل اب . متخود دنتشاد کشا زا یدر
هگید یاه هار امتح . وش کیدزن ناهام هب متفگیم دیابن . شخبب ونم -

ایور ونم یشخبیم . هراد دوجو مه
؟ مناج

: متفگ و متشاذگ شبلق یور هرابود ار مرس
یزاب شقن زا ؛ غورد زا مدش هتسخ . مریگب ومماقتنا ماوخیم طقف نم -

رازه هشاب هرجنپ تشپ یسک هکنیا سرت زا ابش هک نیا زا .. ندرک
. منک کچ ور هرجنپ



: متفگ مارآ و متسب ار ممشچ نم و . درک توکس
! یرن بشما هشیم -

. دوب زمرق شتروص ، مدرک شهاگن ، تشاد شزرل شا هدنخ هت . دیدنخ
: تفگ و درک مهاگن یزیگنا مغ تنطیش اب . دیدنخ یم اما

. همادخ زا هک نم -
: متفگ و مدز یخلت دنخبل

رکف وت نم تقو نوا ، دوبن اهارجام نیا زا مودک چیه اعقاو شاک -
هچ وماهوم . میشوپب یچ نومنوریب رارق یارب بشما هک مدوب نیا

. دایب تشوخ وت هک مزیرب یلدم
رد ارم شتسد ود اب راب نیا و دروآ رد میاه هجنپ الی زا ار شتسد

: تفگ و دیشک شوغآ
ور دروخ ممشچ هعفد نوا هک یا هقلح نوا تارب منم شدعب -

. مدرک یم یراگتساوخ تزا هنیآ ولج راب رازه و . مدیرخیم
ششوغآ هب ارم هرابود شتسد راشف اب هک منک دنلب ار مرس متساوخ

: تفگ و دنابسچ
ینک هاگن مامشچ هب شمه هک تسین رارق . نزب  یروجنیمه وتافرح -

. شزورف
: متفگ و متفرگ شیوزاب زا ینوگشین و تفرگ ما هدنخ

هک یا هقلح هتشز یلیخ منئمطم ؟ نایک یدید هقلح مارب اعقاو -
. یدرک باختنا

: تفگ و دیدنخ
؟ یراذیم مس کال دعب ینم ی هقیلس قشاع . هلگشوخ میلیخ ! یدرک طلغ -

: متفگ و مدز شیوزاب هب یتشم
یمن باختنا ور هرخسم یارتخد تسود نوا ، دوب بوخ هگا تقیلس -
ور اپیت نیا دش یم تور روطچ اعقاو . وگب ور اسابل نوا یاو . یدرک

! ینزب
: تفگ و تخیر مه هب ار میاهوم و درک ورف میاهوم الی ار شتسد

! یش تسود ماهاب متساوخ تزا هتدای . دوب وت صرح ارب شمه انوا -
. متسین تدم هاتوک یاه هطبار لا بند نم یتفگ و یدرک مخا

: متفگ و متفر رو شبیج یور ی همکد اب



. یتفگن هرابود ارچ سپ ؟ دمویم تشوخ مزا عقوم نومه زا ینعی -
: تفگ و تشاذگ متروص تمس کی یور ار شتسد

مرب و رود هگید رتخد نوچ من اال ! وت یرکشتم دوخ زا هچ ! اباب هن -
. مدش تقشاع دوبن
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هک یدنخبل اب . مدرک شهاگن و مدرک  ادج ششوغآ زا ار مرس تدش اب

: متفگ و درک مهاگن ، درک یم مرت یرج
؟ نایک یتفگیم یچ هگید بوخ -

: تفگ و تخادنا باال وربا
نم ال ثم هک نگیم افرح روجنیا و ارعش و املیف نیا یوت یدید -

مدش وت یچ قشاع مگب منم ؟ مدش تمشچ قشاع
تفگ و درک کیدزن   ار شرس .  مدرک شهاگن واکجنک و مداد ناکت رس

:
. تدوخ قشاع ! ایور قشاع -

: متفگ دیدرت اب
؟ مدوخ -

: تفگ هنینامط اب . دوب هدش قیقد متروص رد ، دز دنخبل
، تیزارد نوبز ، تندوب یوق ، تاسرت ، تامخا ، تاه هدنخ ! تدوخ -

.. شمه تایقش هلک ، تییاهنت
: متفگ ضغب اب

. تسین لبق هثم یچیه . متسین ایور نوا هگید نم یلو -
: مدرک هراشا مبلق هب و مدرک تشم ار متسد

ضقن ممیرح . هکانسرت مارکف ! هضیرم مبلق ! هنزیمن لبق هثم هگید منیا -
.. ندرک مریقحت . ندرک

شراهم داهرف ، هدیسرن نییاپ هب هک دیکچ ما هنوگ یور کشا یا هناد
: تفگ و درک

. مراد تسود دقچ مدیمهف هزات . مداتفا قافتا نوا هک یبش نوا اقافتا -
اما مشاب کیتنامور متسین دلب نم ! شدعب یابش ی همه و بش نوا
لوق هب هک یبلق نیا اب ، تاسرت ی همه اب ور وت نم هک منود یم

. مراد سود تکانسرت یارکف ی همه اب هضیرم وت



یلیخ مزاب تایدوبک ی همه اب وت هک تفگ مهب یلع بش نوا
ور وت یلگشوخ تقو چیه نم نوچ ، مدرک بجعت یلیخ ! یلگشوخ

. متساوخ وتدوخ . متساوخن و . مدیدن
درد نم لثم مه وا ؛ تفگ یم شا هتخورفارب تروص . دیزرل یم مکف

راگنا هک ، دوب شیاه بل هب مهاگن درک مکیدزن ار شرس . دشک یم
و متسب ار ممشچ ، درک کیدزن ار شرس . دندرک یم بلط ار یزیچ

. دیزغل متسوپ ریز یبوخ سح . دش لماک ایند یاه قشع مامت زا ممهس
ور درم هک درک یم تباث نیا و . دوب هتسشن میناشیپ یور شیاه بل

هک ار شیاه بل . دهاوخیم مهس نم زا ناجیه کی زا رت شیب میور هب
: متفگ بجعتم . دیدنخ . تشادرب

؟ هدش یچ -
: داد باوج هدنخ اب

. هدش یلگ لگ تاپل ، یدش هزم اب -
تقد اب . داتفا کدنف هب ممشچ هک میوگب یزیچ متساوخ و . مدز یدنخبل

: تفگ و تفرگ ار مهاگن در . مدرک شهاگن
. یرادرب هناقمحا رکف نوا زا تسد هشیم -

: تفگ تقاط یب داهرف . متشادرب ار کدنف و مدرک زارد تسد
. متسینوت اب هگم -

: متفگ نانکاوجن و مدرک سمل ار کدنف یور
M فرح -

: تفگ و درک هرگ مه رد ار شیاهوربا
-؟ M

شیور هک یسیلگنا گرزب M فرح هب و متفرگ شیور هبور ار کدنف
: متفگ و مدرک هراشا ، دوب هدش کح

نوا وت مارب شورف لگ هک ییاسکع هتدای !M هتشون دمحا کدنف یور -
. دوب هتشاذگ هنوخ

: تفگ و داد ناکت ار شرس
هک مه   ییاه لگ . میرم دشیم عورش M اب متاباب قباس دزمان نوا مسا -

. دوب نوا یاسکع مه اسکع . دوب میرم نداتسرفیم
: متفگ دنت



! هچب رسپ هی اب -
! هنز نوا و تاباب رسپ دمحا هنکن -

... یزاب نیا حاال و اه سکع نا و نینج نا . دش سبح هنیس رد مسفن
؟ درک یم هق عال زاربا ارچ سپ ؟ دوب مردارب دمحا ینعی

اه لبم زا یکی یور ار نفلت و مدناخرچ رس ، منفلت لا بند هلجع اب
: متفگ باتش رپ . مدید

. یدیم تیتشپ لبم یور زا ومیشوگ داهرف -
تعرس هب ، تفرگ متمس هب و تشادرب ار یشوگ و درک زارد تسد

متشاذگ نوفیا یور ار نفلت . متفرگ ار دمحا ی هرامش و مدرک شنشور
و ، مریگب رارق داهرف رانک   ندوب ور هبور یاج هب هک یروط مدیخرچ و

. متفرگ ناملباقم ار نفلت
! وناب ولا -

و مدز دنخزوپ . دیچیپ هک دمحا ی هدولا باوخ و راد شخ یادص
: متفگ

؟ یبوخ ناج دمحا سالم -
. مشابن بوخ نم و هنزب گنز وناب نیرتابیز هشیم هگم -

: متفگ یمارآ یادص اب . دوب هداتفا هرگ داهرف یاهوربا نیب
. مدب ربخ تهب متفگ . دوب هدنوم اج منیشام یوت تکدنف -

: تفگ یبجعتم نحل اب
ادیپ رکشورادخ . مدرک شمگ لماک مدرک کف . هدنوم اجنوا سپ ! هع -

. دش
: متفگ یعنصت ی هدنخ اب

. مدزیمن گنز هنرگو هدنمشزرا دقنا متسنود یمن -
. سیده هرادن یدام تمیق . نکن هابتشا هن -

: متفگ و مدیدنخ اهر و دنلب
M فرط زا -

: تفگ تیدج اب
. همردام مسا لوا فرح ! M فرط زا هرآ -

مامت . دتفین هک تفرگ ار یشوگ داهرف یلو . درک ادیپ شزرل متسد
: دزرلن میادص هک مدرک ار مش تال



. هشاب ونیم تنامام مسا دایم تهب . منزب سدح رازب -
: تفگ و دیدنخ

! هن -
: متفگ و مدرک واکجنک ار میادص

! اقل هم ال ثم ای . هشیم منیهم . هع -
: تفگ و دش رت دنلب شا هدنخ

! همیرم شمسا ! مودک چیه -
. مدروخ شم کال تحارص زا یدیدش ناکت

ĤĤĤĤĤĤĤ
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

ییاطعزاملوس #
@saylbgbbgfjj12vbhfvm
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هب . دوب میرم شمسا دوب تسرد مسدح . مدروخ ناکت شندوب کر زا
عقوم هب ، درک دراو میوزاب هب داهرف هک یا هبرض اما ، مداتفا تنکل

: متفگ ینازرل یادص اب . دوب
کح متاباب مسا ... تنامام مسا طقف ارچ حاال . یلگشوخ مسا هچ هع -

. یدرک یم
. مراشفب متسد رد ار داهرف سابل ی هشوگ ، دش ثعاب شا هدنخ یادص

وشمسا لوا هرادن یا هق عال نوا بوخ یلو ! هعیفش شمسا ماباب -
! هروسینت . مینزب ییاج

: متفگ و مدرک بجعت یمک
؟ سینت -

. یدرک بجعت ارچ ! سینت هرا -
: متفگ بجعتم نحل نامه اب و . مدرک روج و عمج ار مدوخ

. هنووج لا م طقف سینت مدرک یم کف هخآ -
: تفگ و تفرگ جوا شیادص

! هشینووج لوا هزات هدقتعم . یگن ونیا شولج تقو هی ! وت تسد زا -
! داش و هدنزرس دوجوم هی ، شینیبب دیاب

: متفگ و مدرک یعنصت ی هدنخ



. مشب انشآ نوشاهاب رتشیب مراد سود ! بوخ ردقچ -
. نایب نریگب طیلب مگب ادرف نیمه یاوخیم ، هتبلا -

: متفگ و تفر مه رد میوربا
؟ ناجک هگم -

: تفگ هدنخ اب دمحا
یگدننار منامام . ننکیم یگدنز اجنوا شملا س یاوه رطاخب ! لا مش نتفر -

. نایب امیپاوه اب دیاب نیمه ارب ، هرادن لوبق وماباب
یم یزاب شقن بوخ دح نیا ات ینعی ؟ دوب شورفلگ دمحا اعقاو ینعی

؟ درک
: متفگ هدنخ اب

یراک هگید بوخ . نوشندید مایم ندموا تقو ره . تسین یزاین هن -
؟ ناج دمحا یرادن

شیارب یلیخ ، مدوب هدرک لصتم شمسا رخآ هب هک یناج راگنا
. درک یظفاحادخ هدنخ اب هک . دوب دنیاشوخ

سبح سفن و . مدرک اهر یرانک هب ار یشوگ سامت ندرک عطق زا دعب
ی هرهچ . مدوب مگ رد رس و جیگ . مداتسرف نوریب راشف رپ ار ما هدش

شیوزاب هب ار مرس . تسا رت مگ رد رس نم زا وا ، داد یم ناشن داهرف
: متفگ و مداد هیکت

؟ هدمحا شورف لگ ینعی ! هماباب قباس دزمان ، میرم ی هچب دمحا ینعی -
هب مشچ . دناد یمن ار ملا وس خساپ هک ، داد یم ناشن داهرف توکس

مرطاخ زا یزیچ هک ، منک زارد ار میاپ متساوخ و متخود فقس
! مردام رتفد . تشذگ

یاه مدق . درک مهاگن تریح اب داهرف . مدش دنلب میاج زا تعرس هب
ار رتفد . دوب مزیم یور تسرد رتفد . متشادرب مقاتا تمس هب ار مدنلب
یور و دوب هدش دنلب شیاج زا داهرف . مدمآ نلا س تمس هب و متشادرب
یزیچ هچ لا بند مردام رتفد رد اقیقد متسناد یمن . دوب هتسشن هپاناک

ندش دیدپان زا لبق زور کی ار اه لگ نا شورف لگ یتقو اما متسه
هتشون اه لگ نآ زا یزیچ دیاب . دوب هداتسرف مه ردام گرم زور و ردپ
هحفص هب ات درک یم مهاگن توهبم داهرف ، مدز قرو ار رتفد . دش یم

. دوب هدش عورش ؛ میرم مان اب هحفص . مدیسر یا



: مدناوخ دنلب دنلب و مدرک زاب ار هحفص
هب ممشچ االن ات یدزمان بش زا دعب . مدید ار نز نیا هرابود ! میرم -
هتفه کی . تسا یبیجع نز . تسا درجم زونه هک تفگ . دوب هداتفین وا

مارهب و نم ، دوب هدمآ هناخ رد شبیجع یاعدا مآ اب وا هک شیپ
هک یعقوم هک دنک یم اعدا میرم . دش هدیشک یدیدش یاوعد هب نامراک

. تسا هدوب هلماح ، هدرک شکرت مارهب
دعب لا سکی شخیرات یدعب ی هتشون و . دوب هاتوک ردق نیمه هتشون

. طبر یب و دوب
: تفگ تریح اب داهرف

وتردام ی هطبار زا روطچ یتشاد ورتفد نیا هگا وت ؟ هتردام رتفد -
! یتشادن ربخ ورسخ

: متفگ و مدش دونشخان شا هنایارگ خیبوت نحل زا
اب شماودزا زا دعب یا هطبار چیه مردام اقافتا . مدرک شادیپ هزات -

! اج نیا ات هتشادن ورسخ
: مدیسر رگید ی هحفص کی هب رتفد ندز قرو زا سپ

نمهب منک یم رکف ، هدرکن طقس میرم ، مدش نئمطم هک ملا حشوخ -
هدنورپ شردام زورما هنرگ و . هدرک شکیرحت اه فرح نیا ندز یارب

رت میخو یلیخ ار میرم لا ح هک داد ناشن نم هب یکشزپناور یاه
. هتفین یدب قافتا هنک ادخ . دندرک یم فیصوت اه نیا زا

توافتم رتفد یاج یاج رد مردام نحل اب هحفص رخا ینامدوخ نحل
: دوب هدش هتشون یرگید طخ اب هک شریز دعب و . دوب

! هیاس هشیمن ریخ هب تقو چیه وت یگدنز -
. متفرگ داهرف هبور ار رتفد و مدرک هاگن دادم هب هدیسرت

: تفگ و تخادنا رتفد هب یهاگن بجعتمداهرف
! ییانشا طخ هچ -

: متفگ و مدرشف میاه بل هب ار متشگنا
! اجک یلو مدید ور طخ نیا منم -

؟ یدرک ادیپ اجک زا ورتفد -
: متفگ دیدرت اب

! نیمسای دمک زا -



: تفگ و دش دنلب شیاج زا
هب یتقو . میشاب هنوخ زا نوریب شورف لگ لا بند هشابن مز ال منک کف -

راگنا  . دنازرل ار میاه هناش یبیجع سرت ، تفر نیمسای قاتا ورهار تمس
. مروخب یدب یلیس دوب رارق
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شهاگن  . متفر نیمسای قاتا هب شرس تشپ و مداتفا هار داهرف لا بند

: متفگ تنکل اب  . درک دصر ار قاتا مامت
. دوبن نیمسای طخ هک نوا یلو -

: تفگ یدرسنوخ ی هفایق اب و تشگرب متمس هب
. مسانشیم وسای طخ منم . تسین سای طخ هک همولعم -

: متفگ بجعتم
؟ میدرگب هنوخ یوت دیاب شورف لگ لا بند هک یگیم یچ سپ -
: تفگ و دیشک شدوخ تمس هب ار شرد و تفر دمک تمس هب

. هلفق هک منیا ها -
: متفگ و متفر رت ولج . متساوخ یم باوج نم

؟ هترس وت یچ یگیمن ارچ ؟ یدرگیم یچ لا بند ! هلفق شادمک -
: تفگ و تخادنا باال هناش

. دوب هدنز نارهم نز هنامس هک یعقوم نوا لا م ! هیمیدق یارجام هی -
 . درکیم راک نم ارب هنامس

: متفگ و مدرک شهاگن
؟ بوخ -

زا ار باتک کی ، تفر هناخباتک فرط هب و دز مدق قاتا ضرع رد
: تفگ و دیشک نوریب هسفق

. یشب هکوش مدرک یم کف ؟ یدرکن بجعت روطچ -
یتح و نیمسای هب تکش زا یتح . هتشون ویچ همه مارب هنامس هن -

تهب شغورد زا
: تفگ و تشاذگ شیاج رس ار باتک

؟ یغورد هچ -
هریم نیمسای هک هدید هنامس . هتفر یمن یصاخ یاج نیمسای هک نیا  -

. هنوخ هی یوت



تخت ی هبل . دوب هدش هدز تفگش نم یاج وا ، تفر باال شیاهوربا
: متفگ و متسشن

نوا و دوب ماباب هک ییاج نومه اقیقد هنوخ تاصخشم و سردا -
... بش

نامه . دوب هریخ رود ی هطقن کی هب ، درک توکس مه وا . مدرک توکس
یطخ نامه ، دوب اج نآ هک یطخ . مدرک یم رکف طخ تسد هب روط

. دوب مردپ طخ اما ، دوبن سای طخ ، مدوب هدید ییاج هک
متشاذگ مبلق یور ار متسد . دمآ تمس هب داهرف هک مدیشک یدنلب نیه

: متفگ و
؟ سانشا تارب هک هیک طخ سپ . تسین نیمسای طخ نوا هگا -

: تفگ و داد رارق متشپ ار شتسد
شاراک و سای هب هک یراب دنچ هی منک کف یلو ، متسین نئمطم -

. مدید وشطخ شرتفد یوت . مدوب هدش کوکشم
؟ دوب هتشون یچ -

: تفگ و دش هریخ ممشچ هب قیقد
! هکورتم یاهاج هی ... ندوب یلا خ منوشمه هک . دوب سردا ات دنچ -

: متفگ تنکل اب
! هماباب طخ . هیک طخ نوا منودیم نم -

: تفگ و داد راشف مرمک یور رت مکحم ار شتسد
؟ ینئمطم وت -

: متفگ دیکات اب
هچرتفد یوت نوچ . همدای یلو . مدیدن وشطخ هلا س دنچ هتسرد ! هرآ -

. دوب هتشون هرطاخ مارب متارطاخ
! ممهفب منوت یمن ؟ هدرک میاق مزا ور انیا نیمسای ارچ یلو

: تفگ یمارآ نحل اب داهرف
. مینک راکیچ مینودب دیاب . مینک رکف دیاب ! شاب مورا -

: متفگ و مدرک هاگن داهرف هب دش در مرس زا یرکف راگنا
زونه وت ؟ هشیم میاق ماباب هک نشاب ییاهاج هنکمم انوا ! اسردآ نوا -

؟ نوشیراد
: تفگ و تخادنا باال ار شا هناش



ای اما ؛ دوب هنوخ مشایضعب وت ! اجنوا میتفر راب دنچ ام یلو ! هنکمم -
یلیخ ییاهاج نیچمه وت نتشگ ال صا . غولش یلیخ ای ندوب کورتم

. هتخس
: متفگ رارصا اب

؟ یراد ور اسردآ نوا زونه ، مگیم -
: تفگ و درک ما هتفشآ لا ح هب یهاگن

، دوب مدراه یور متدم هی . متفرگ سکع نوشزا میلبق یشوگ اب نیبب -
. دموین رد نوشزا یزیچ هخا . هشاب متسین نئمطم االن یلو

؟ یتسرفب ویرایب رد مارب ینوتیم -
: تفگ تنطیش و هدنخ اب

. مریمن منم . مراذن تاهنت بشما یتفگ تدوخ یلو هشاب -
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

؟ هنکیم راکیچ ؟ تساجک ماباب . داهرف همنهذ وت لا وس تم عال یلک -
؟ هیچ ششقن نیمسای

: تفگ و دز یا هقت ، دوب متسد رد نانچمه هک رتفد هب تشگنا اب
و . مدرک زاب ار رتفد . تسه شوت یروخب دردب یازیچ منئمطم ! شنوخب -

مردام یرادراب ی هصق ی همادا ، هملک کی لا بند نتشگ یاج هب راب نیا
مه دعب و ، نمهب زا شیاه سرت زا ، دوب هتشون هدنکارپ ، مدناوخ ار

. مدرک فعض ساسحا ، مدناوخ هک یتعاس کی ! میرم ی هلک و رس
هب تقد اب داهرف . میدوب هتسشن هاگ هیکت نودب تخت ی هبل روطنامه
مه نم ، درک مهاگن ، مدیشک تسد هک ندناوخ زا . درک  یم شوگ نم

: تفگ هدنخ اب . متخود مشچ شیاه مشچ هب قارب و میقتسم
. یتشادنرب سد تایزاب قترس نیا زا یلو ، هدیرپ تگنر -

: متفگ تنطیش و متخادنا باال وربا
. نک تسرد ماش مارب ! همنسرگ ! هن -

: تفگ و دیدنخ
. مدب شرافس یروخیم یچ . مدیمهف تنوزرل یاتسد زا -

: متفگ و مدرک مخ ار مرس
لوط نوریب یاذغ هرارق هگا مروخب وریمن مدیم حیجرت . منودیمن -

. هشکب



: تفگ و دش دنلب شیاج زا
نمهب نیا زا رتشیب مه ، روخب یزیچ هی مه ! هنوخزپشا میرب سپ -

. نومارب نوخب شایدب و شزورف ناخ
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. مدز قرو ار مردام تارطاخ هرابود ، یلدنص هب هداد هیکت ، هناخزپشآ رد
نتخپ یارب شتقد و داهرف تاکرح هب مساوح یمشچ ریز دنچ ره

. دوب تلما
ورسخ لا س ود زا دعب هک یزور ، دوب هتشون یناراب زور کی زا مردام

شکیچوک رسپ و نیریش شرتخد ، ورسخ . دوب هدید نابایخ رد ار
. شرسمه اب ، داهرف

هب ، مدوب ههام هد هک ار نم ی هکسلا ک ، تساوخیم شندید اب هیاس
. دنک یم شا هدز کوش ورسخ سالم هک . دناخرچب یرگید تمس

: دوب هدش تایئزج اب هیاس یاه هتشون هرابود
هک ییاه لدم نامه زا ، دوب شنت یا همروس دنلب یناراب کی ورسخ

هک دوب ینامه شندرگ لا ش . دتفیب شپت هب مبلق ، دشیم ثعاب ییاهزور
اب و دوب ییابیز نز ، دوب شرانک مه شرسمه . میدوب هدیرخ مه اب

... نیریش شرتخد . متشاد ورسخ زا ار شعقوت هک یباختنا نامه ، راقو
ها -

اب . دوب مه رد تدش هب شا هرهچ . تفر داهرف تمس هب مهاگن
: تفگ و تخادنا هباتیهام رد ار قشاق تینابصع

. هدنلب یلیخ نوتقاجا ی هلعش . تخوس ازایپ -
هک موش دنلب متساوخ . دوب یبصع . مدش هتخوس زایپ یوب هجوتم هزات

: تفگ و دروا ولج ار شتسد
. یش دنلب سین یزاین . نوخب وشیقب -

شکانسرت ، دنک شناهنپ تسناوت یمن هک یا هنیک و مه رد ی هرهچ
شرازآ هتشذگ . دوبن لبق باداش و لا حرس داهرف نامه نیا . دوب هدرک
هک ، منک عورش متساوخ و مداد رتفد هب ار مهاگن هرابود . داد یم

: تفگ
؟ ینکن روسناس ویزیچ ، منک شهاوخ هشیم -

.. ویچیه نم -



: تفگ و دما مفرح نایم تیدج اب
. نکن دعب هب نیا زا ، یدرکن روسناس منودیم -

زا ار ندناوخ هرابود ینازرل یادص اب . دوب هدناوخ ار مرکف ، دوب شوهاب
: متفرگ رس

شتسوپ گنر ، دما رت ولج شنز . مداد باوج ثکم یمک اب ار شم سال
رسپ . دوب هدزن گنر نم الف خرب ار شیاهوم و دوب رت نشور نم زا

تسد شرسمه اب . دادیم ناکت ار ایور ی هکسلا ک تسد اب شکچوک
ناکت ، دیسرپ میتخبشوخ زا ورسخ یتقو . مدوب هدرک خی اما . مداد

. مدوبن اما . متخیشوخ اعقاو هک متفگ یلو . مدروخ یبیجع
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یتح ار شلغش هک ییاهنت نز کی ، متسه اهنت . متسین تخبشوخ نم
... میناهگان یگلماح دعب و ، مردام گرم . هداد تسد زا روطچ دناد یمن

. دنادرگرب بقع هب ار نامز دش یم شاک
ییاج هناخ نآ رد . دنک یم یتخس یاوعد ، مردپ اب هیاس بش نآ

نم ندمآ ایند هب . دوب هدش تسکشرو رهاظ هب تکرش ، دوبن هیاس یارب
یزاین هیاس ، دوب دقتعم مگرزبردپ . دوب هدرک ریگ نیمز رتشیب ار هیاس

هدیا و ندرک راک ، تشادن اما . دراد زیچ همه یتقو درادن ندرک راک هب
و للجم یاه ینامهم لها وا . دوب هیاس دوجو زا یئزج گرزب یاه

نیا ، دوب ادیپ اه هتشون زا و دوب هدرک هلگ مارهب هب هیاس . دوبن رهاوج
زا رهق تلا ح هب مه مارهب . دوب رگید یاه ثحب و رج ی همادا اوعد
مه نم و . دوب هتسیرگ هیاس حبص دوخ ات بش نآ . دوب هتفر هناخ

. مدوب هتسیرگ هراوهگ رد شهارمه
، دوب هتشگنرب هناخ هب زونه مارهب ، دوب دعب هتفه کی یارب یدعب نتم
هیاس ، دوب هدش ثعاب ، نمهب یناور یاهرازآ و . مارهب دوبن یاه هروشلد

رد شزورف نمهب ، بش کی تعاس بشره . دسیونب نازرل یاه تسد اب
مردام هسوب نآ ی هناحیقو یروآ دای اب دعب و دز یم ار مردام قاتا

نز نآ زا راگنا . دراد رارف دصق هک دوب هتشون مردام . داد یم رازآ ار
غورف همع تواضق رپ یاه هیانک . دوب هدنامن یناریو زج یوق و لقاع

. دوب هدش ربارب ود مارهب دوبن اب . ایرث ی هنانیبدب یاه هاگن و
یم دیاب شلبق . دوب هدرک یعادت مردام رس رد ار رارف رکف شدوبن



. تسا هدش هتسکشرو تکرش روطچ ، دیمهف
یم تکرش لیکو رتفد هب مردام ؛ دوب دعب زور ود خیرات هب یدعب نتم
اب داهرف ، مدروا باال ار مرس . دنیب یم ار ورسخ یقافتا اج نآ ، دور
ار رتفد داهرف فرح الف خرب . مناوخب هک درک هراشا رتفد هب تیدج

: متفگ و متسب
. مینک عورش زپشآ رس تلما زا لوا راذب بوخ -

هرهچ هب و متشاذگ مناهد رد ار تلما زا یا همقل و متشادرب ینان هکت
مه نم هک . درادرب ار رتفد ات درک زارد تسد . مدرک هاگن شمه رد ی

اب و مارآ  ار ما همقل . متشاذگ رتفد یور مکحم ار متسد و مدرک یمخا
: متفگ و مدیوج هنینامط

. منوخیم وشمادا نک ربص ! وت هتچ -
درسنوخ و مارآ مدرک یم یعس نم ، دوب هدش ضوع نامیاج راگنا

. دوب یرارق یب رسارس داهرف و مشاب
ام هک تسین یزیچ نآ ارجام ، مدوب نئمطم مبلق هت اما ارچ مناد یمن

. میا هدینش
: متفگ و مدز داهرف مهرد ی هرهچ هب یدنخبل
. مریگب همقل تارب یاوخیم ، سزمشوخ ردقچ -

نیا ندرک ضوع یارب . درک یم متیذا شتوکس ، تفگ یا هف کال چن
: متفرگ شتمس هب یا همقل نیگنس یاضف

یدیرخن مارب  هک ییاه هقلح نوا یاتدص زا ، یروخب متسد زا همقل هی -
. هرت شزرا اب مساو

: متفگ یواکجنک اب . تفرگ ار همقل و . درک همزمز بل ریز یزیچ
! یتفگ یچ -

: داد باوج یبصع
. ینوخب وشمادا هشیم ! ایور یچیه -

ار بال نیا مارهب دمهفب یتقو مدیسرت یم هک یسح . داد مناکت شنحل
زا هک نیا زا لبق ، رتدوز حاال ، دوش یم مبیصن هدروآ شردپ رس

. دوب هدش هدنز وا رد . دوش نئمطم یزیچ
یادص اب . دوب یفاک رتفد ندرک زاب و ندش اهتشا یب یارب نحل نامه

رادید نیا رد مردام و ورسخ ، مدرک ندناوخ هب عورش یا هتفرگ



تکرش یگتسکشرو دروم رد هک ییاه هصق توافت هجوتم یقافتا
. دنوش یم ، دنا هدینش

و هدیشک نوریب تکرش زا ار شماهس مردام هدرک یم رکف ، ورسخ
ررض ار هصق مردام هکیلا ح رد . تسا هدش تکرش یشاپورف ثعاب نیمه

هدینش هتخورف تکرش زا ورسخ هک یماهس روطنیمهو ، مک دوس و دایز
. دوب

فرح نمهب دروم رد ار یتعاس کی اه نآ ، دنروخ یم اج ود ره
. دنک یم یمسر یظفاحادخ کی هک دوب هتشون مردام دعب و دننز  یم

. درک رت جنشتم ار مباصعا یمسر یظفاحادخ هب داهرف دنخزوپ
اب . دنک یم در ار هناخ هب شندناسر دروم رد ورسخ رارصا مردام

. هدوب مردام یگتفشآ تلع لا بند هب هنارصم ورسخ لا ح نیا
. هدوبن شچب و نز یگتفشآ رکف -

: میوگب و . منک شهاگن یدنت اب دش ثعاب داهرف ی هلمج نیا
همولعم ، ندوب یمیدق یاتسود رفن ود نوا . منک یم بجعت وت زا -

! هزیریم مه هب شیگتفشآ زا ورسخ
. مهد همادا ندناوخ هب نم ، دش ثعاب شتوکس

هک یسک ، دوب هدش نئمطم ابیرقت مردام ، داد یم ناشن یدعب یاه نتم
نیا اب ، هدوب شزورف نمهب هدرک یزاس دنس ار یلعج یگتشکشرو نیا

نیا رد مهس یب هتسناوت یمن نایک ورسخ ، دوب دقتعم مردام لا ح
. دوب بلا ج میارب نیا . دشاب غورد

نیا رد ، هدروا یم راشف لیکو هب تدش هب ، مردام و هتشگن رب مارهب
یلع ردام نامه هک دوب هتشون ناوج لیکو کی اب شییانشا زا هار

. دوب
تقو رد و دنت دنت راگنا ، دوب هدیسر یبیجع یاهاج هب مردام نتم

: دوب هتشون هفاضا
اب میگدنز تایئزج ی همه زا ورسخ . دوب یندرکن رواب زورما قافتا -
هناخ نآ رد مدب عاضوا و مارهب دوبن دروم رد یتقو . دوب هدش ربخ

فرح ارچ مناد یمن . منک راکنا مدرک یعس اما مدروخ ناکت ، تفگ
رد میدزمان دروم رد نمهب غورد زا یتقو ، دشک یم شیپ ار هتشذگ
طقف نم . تسین اه فرح نیا تقو االن اما . مدرکن بجعت تفگ اکیرمآ



. میایب نوریب دیاب بادرم نیا زا
اب تسا یواسم ، نمهب رطخ ساسحا و مردام طالق تساوخ رد

. ورسخ و مردام یمیدق یاه سکع لا سرا و دیدهت
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راگنا ، دوب هتفگ هیاس هک یا هیواز زا ! هسوب نآ زا سکع کی دعب و
.و مردام زا نم نتفرگ هب گرزب ردپ دیدهت .. هدرک یم یهارمه مه وا

دوبن . نانچمه مردپ ، هدرک یم تیذا رت شیب ار مردام اه سکع
اه یریگیپ نیا رد مه ورسخ نوچ ، دوبن مردام یارب اهنت اهدیدهت

هرهز هک نیا ات . دنام یمن ناما رد دیدهت ریت زا ، دوب هدش مردام هارمه
دلوت نشج . دنک یم توعد ینامهیم کی یارب مردام زا ورسخ رسمه

. داهرف یگلا سود
یب قرغ شا هرهچ . درک  بلج ار مرظن داهرف ی هتفر باال یات کی

. دوب هدش یصاخ یمحر
: تفگ شدوخ راب نیا هک مدیشک میاهوم الی یتسد

. دش درس ! ایدروخن ماش -
: مدناوخ ار ارجام ی همادا فرح یب و متخادنا باال هناش

و اه سکع ! هداتفا ورسخ و نم یگدنز ناج هب مس لثم نمهب -
رانک یتومهم یوت ور ام داوخب نوا دوب هدش ثعاب ، هرهز هب شافرح

. هنیبب مه
ار مردپ و تسا هدمآ اهنت ارچ هک دوب نیا مردام زا هرهز لا وس نیلوا

. تسین ناریا مارهب دیوگ یم غورد هب مه هیاس ، هدرواین شدوخ اب
و اه ماو زا یکی دروم رد هک دهاوخ یم هیاس زا ورسخ ، طسو نیا

نارگن یاه مشچ و اه نآ تیمیمص ، دننزب فرح تکرش یاه باسح
. داتفا یم دیابن هک یقافتا و . مردام تیعضو یارب ورسخ

نم ؟ هبوخ ملا ح : دیسرپ ورسخ ، یدج یاه فرح ی همه طسو -
زونه مارهب . دوب هدز گنچ ور مولگ ضغب . مدب هک متشادن یباوج

تشاد نمهب . متسنود یم شنتفر رصقم ور مدوخ نم و ، دوب هتشگنرب
ور اج همه ؟ یشنارگن : دیسرپ زاب ورسخ . درک یم دوبان ور میگدنز

. مدرپس همه هب نم . ششیپ هتفر هک هتشاد یتسود هی دیاش ؟ نیتشگ
دروا ولج ور شتسد ورسخ و دروخ رس میاه مشچ زا اوه یب کشا



. زیزع شابن نارگن نیبب ! هیاس : تفگ و
مسوباک بشما شنتفر فرح نودب و هرهز هاگن . دشن لماک شلمج

وت ییارکف هچ ممهفب متسنوت یم و . دوب هدیسر یدب یاج زا نوا . هدش
. هدوب شرس

زیم یور ار مرس و متسب ار رتفد و . مدیشک یا هزایمخ اوه یب
: تفگ و درک مهاگن داهرف . متشاذگ

. مباوخیم هپاناک یور . متسخ منم . باوخب تخت یور ورب وشاپ -
دوب مولعم . دوبن تخس و یثنخ بشما شا هرهچ . مدرک دنلب ار مرس
. مدرک شهاگن یلا وس . دنک یمن رواب ار مردام تارطاخ و اه فرح

: داد باوج هک دیمهف یم راگنا ار میاه لا وس
و . دوب هدید یمیمص یلیخ ور ورسخ و هیاس ، بش نوا تفگ مردام -

هی ، هشاب ینمشد یور زا هگا یتح هک نمهب یاه فرح و اه سکع
یتقو هک مدید . مدید ومردپ قشع نم ایور ! غورد هن هینیچ ربخ روج
طسو نیا منئمطم . درک یم لد رد هیاس یاسکع اب روطچ ، دوب ملا س ۹

. هدوب یزیچ
: مهدب یناکت متکرح یب یاه بل هب ، مدرک یعس

... هیاس یلو -
: تفگ یدرسنوخ اب . دش دایز یا هظحل مسرت و دش یثنخ شا هرهچ
اج نیمه و منکیم عمج ور افرظ نیا منم . مزیزع یباوخب یرب هرتهب -

. مباوخیم
: متفگ و مدز یدنخزوپ

ییاه هلصاف نوا ! هتیعقاو نیع منامام یافرح ی همه هک منئمطم نم -
! هسیونب هک هدوبن یصاخ زیچ هک نیا یارب ، هتشونن یزیچ هک مه

: تفگ و درب کنیس تمس هب و تشادرب ار اذغ فرظ
هگب شهب و هنک کاپ ور لهاتم نز هی یاکشا دیاب ورسخ ارچ -

هلا سود رسپ دلوت طسو ندید یم ومه رتفد یوت همه نیا ؟ مزیزع
ات نم یارب ! ایور هشیمن مرواب ؟ ننزب فرح راک هب عجار نتساوخ مزاب

! یمهفیم مداد تسد زا ومردام نم . هتنایخ مشرادقم نیمه
: داد همادا هک دوب وا و . مدرک توکس

منوا  . مداد تسد زا ومداونوخ ی همه نم .... مرهاوخ و ، منامام ، ماباب -



نمهب ردق مه هصق نیا یوت نم رظن زا هیاس و ورسخ . هیاس  رطاخب
. نراکهانگ رتشیب مدیاش

فرح یب . مریگب یداریا داهرف زا ، متسناوت یمن . مدیشک یقیمع سفن
: متفگ و مدش دنلب

. میمهفب رتشیب هتشذگ زا دیاب دیاش . هشاب -
: تفگ و داد ناکت ار شرس

. هنیمه امتح -
یور ار متسد ، تشاد نایرج میاه گر رد هک یدب سح اب و متفر ولج

: متفگ و متشاذگ شیاه تسد
. یگب حضاو ور هترس وت هک یزیچ هشیم -

مادک چیه ، شیاه تسد نتفرگ و شبوخ رطع ، شناشخرد یاه مشچ
یم لوو شنهذ رد یفرح ممهفن هک ، دوش نیا عنام تسناوت یمن

شرس و تسب ار شیاه مشچ ، دیشک یقیمع سفن و درک مهاگن . دروخ
یم شهاگن ، متسبن ار میاه مشچ یلو نم . درک کیدزن میاه  بل هب ار

یم شنهذ رد هک ییاه رکف و هتخورفارب تروص ، اه مخا ، مدرک
شیاه بل . دوب هدروخ رف یناشیپ یولج شیوم رات کی . دندیگنج

یم رب مه هب نامیاه بل ، دز یم فرح . داتسیا میاه بل یولج تسرد
. متشادن نامیا شرخا هب راگنا یلو نم . دروخ

شیاهوم الی ار شتسد و دیشک بقع یبصع ار شرس دش مه نامه
. درب

مشچ  . دیشک یم ریت میاه تشگنا کون ! رتشیب نم یارب . تشاد درد
هرطق هب نوچ ، مدش یم شنونمم دیاب نم و دوب هدرکن زاب ار شیاه
اب . دوش ناهنپ متسوپ ریز ، دادیم تصرف دوب ما هنوگ یور هک یکشا

: متفگ دزرلن مدرک یم یعس هک ییادص
 . دوب دوز مقشع نیا یارب ، دوب دوز هسوب نیا یارب هک یردق نومه -

. مباوخب مریم نم
شیاه مشچ حاال . متشگرب شتمس هب و دیشک ار متسد هک ، مدیخرچ

: تفگ و درک مهاگن . دوب زاب
هیاس رتخد . مراذیم ورسخ یاپ اج مراد منک یم سح . منوت یمن نم -

منوت یمن . هنک یم دوبان ممدوخ . هنک یم دوبان ومردام نیا ... نم و



نیا هب و تمسوبب
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. یتردام هیبش وت . هنکب ام اب وراک نیا هتشادن قح ورسخ هک منک کف
. هشاب هدش تردام قشاع مدین قح ورسخ هب مراد نم ینعی نیا و

. مدرک لر تنک یلدنص ندز گنچ اب ار دوب مندب رد هک یفیفخ شزرل
: تفگ و دیشک یا هف کال فوپ و درک مهاگن داهرف

راگنا بشما . دموا مدای دوز هک بوخ هچ و ! ایور دوب هتفر مدای -
ی همه . متقشاع نم ، یبوخ وت . مدروخ ور یلیس نوا ییاج بوخ

تردام قشع رس ماباب . مایب رانک تاهاب منوت یمن اما . هتقشاع مدوجو
تشاد نوا یتقو . درم و درک جنشت مرهاوخ . داتفا زور نوا هب شرخآ

! هیاس ! هیاس ، دوب شخپ نومنوخ وت مسا هی طقف ، تخوسیم بت یوت
. هیاس هب تنعل

دشاب هدیسر شیاه فرح دییات هب راگنا وا و مدرک شهاگن عیرس
: تفگ

ورسخ . هشکیم یتخس یلیخ بآ رونوا . هریم اج نیا زا یتقو مردام -
زا دعب و شغارس هریم ، دوب ناریا هک یعقوم نومه راب دنچ طقف
تفگ یم  هشیمه . تفرگ وشیگدنز مامت هیاس قشع هرابود ورسخ طالق.

یتخس یلیخ مردام . منک ناربج دیاب حاال متشاذگ اهنت ومقشع نم
مه شمه . تشادن شوخ زور هی مه ورسخ دوخ ، ییاهنت منم . دیشک

. هیاس رطاخب
: متفگ هتسهآ

دیاب ارچ نم ! هشاب هدوب  ، یتفگ وت هک یدب نیا هب منامام هگا یتح -
؟ مشب تازاجم

ایور . مشکب دیاب مدوخ یوت ور سح نیا هک منم . یشیمن تازاجم وت -
درادن وک رسپ نگب ماوخیمن . هشاب یثرا قشع نیا ماوخیمن ! یشرتخد وت

و متفرگ ماقتنا نمهب زا هصق نیا یوت یتقو ماوخ یم . ردپ زا ناشن
مگب و متسیاب منامام یولج مرب ، متفرگ سپ لا وما نوا زا وماباب مهس
طقف وت . هنک یم مجلف قشع نیا اما . مدوبن تفرعم یب ورسخ هثم نم

. میش ادج االن هگا هشیمن تتخس ! یدیسر قشع نیا هب هزور ود
مدز یتخس دنخبل . دوب هتفرگ درد مبلق . مدیشک قیمع سفن کی هرابود



: متفگ و
.  میدیمهف دوز دش بوخ . منک تکرد منوتیم -

متساوخ یمن ، مدرکن تمواقم . تشاذگ میوزاب یور ار شتسد ، دمآ ولج
هزور ود قشع ، دش یم رگم هتشادرب . کرت مبلق ای مروخلد ، دنک رکف

دب . دوب هدرک دشر نم رد ، دوب تقو یلیخ قشع نیا یاه هشیر . دشاب
زاربا تراسج هک یتقو تسرد . دوب هدرک اهر ار میاه تسد ییاج

. مدوب هدرک ادیپ ار قشع
: متفگ مارآ -

جایتحا مکی بشما یاقافتا اب . مباوخب نیمسای قاتا یوت مریم نم -
. منک رکف هک مراد

: تفگ و داد ناکت ار شرس
هگا ، متسشن نلا س وت نم . دایم سای ادرف ! شاجرس راذب ربب مرتفد -

.. یدیسرت
ششوغآ هب دیاب مدیسرت یم رگا . مدز دنخزوپ شفرح هب منهذ رد

شرمع مامت و شدوخ هب دنک سح هرابود وا ات ؟ مدش یم هدنهانپ
؟ هدرک تنایخ

: متفگ و مدز دنخبل یلو رهاظ رد
و سای نوچ . هرب مرس زا ارکف نوا و سرت دش ثعاب نومافرح ! هن -

یزیچ یتقو ماوخ یمن . هرتهب یرب ، نتفیب هار یک سین مولعم نیرز
. ننکب یرکف تندید اب ، تسین نومنیب

: تفگ و داد ناکت ار شرس
یمن شتسار . مشاب رود تزا هک هرت تحار ممدوخ ارب ! یگیم تسار -

.. و مشاب ترانک منوت
هب و متشذگ ، شلباقم زا نوچ ، دنزب متشاذگن ار شفرح ی همادا

ارم یدرم یراب نیمود یارب ، ایور نم . متفر نیمسای قاتا تمس
هتفرگ شوغآ رد یلو راب نیا دوبن . ملا س ۱۸ یلو راب نیا . دوب هتساوخن
سای قاتا رد . دوب هدرک سح ار یعقاو قشع مبلق یلو راب نیا . مدوب

زا ار مردپ هک یتقو نامه لثم . منک هیرگ ، متشاد عقوت . متسب هک ار
گرم زا دعب یایور هیبش تسرد یلو . تفر نارهم یتقو ای ، مداد تسد

: متفگ و متخادنا سای قاتا ی هنیآ هب یهاگن . مدز دنخزوپ ، هیاس



؟ هن هگم . تسین مهم -
یم گنچ ار مبلق نورد یزیچ ، تسا مهم هک داد یم ناشن مریوصت

هرجنپ تمس هب دمآ هک رد یادص .  منک هیرگ تساوخ یمن ملد . دز
هداد تسد زا یزیچ راب نیمرازه یارب ایور نم . متشگرب اما ، متفر

.... ار مقشع ، دامتعا یاج هب راب نیا ، مدوب
ĤĤĤĤĤĤ
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قرغ ار مدوخ هفقو یب ، هتفه ود . مدیشک هزایمخ راب نیمدنچ یارب
رید ات اه بش و انله مرگرس اهرصع ، تکرش اه زور . مدوب هدرک راک
و نیمسای . میدرک یم راک یلع اب مردام لا وما ی هدنورپ یور تقو

رد . دنتشگرب هناخ هب ، میدش ادج داهرف زا هک یبش نامه یادرف نیرز
اما . مدز فرح نیمسای اب مردپ ندوب هدنز و اه شوپ هایس نا دروم
باهش مه شیپ زور ود . ما هتشاد کچوک فداصت کی متفگ نیرز هب

. دوب هدش دازآ ، دوب هتشاذگ داهرف هک یا هقیثو و مد یلو تیاضر اب
. دوب ادیپ شیاه مشچ زا یداش . دوبن دنب نیمز یور نیمسای حاال
امرس . دش هدیشک متسد ریز زا ذغاک ، مدیشک هک ار یدعب ی هزایمخ

: متفگ و مدرک هاگن یلع مهرد ی هفایق هب و مدروآ باال ار
. هدشن مومت شباتک باسح ، زونه هدب -

: تفگ و تخادنا باال ییوربا
. ینک هدافتسا یا هگید رازبا زا ینوت یم یشکدوخ یارب مرظن هب -

: متفگ تجاجل اب و . مدز دنخبل
؟ یرازبا هچ ال ثم -

: تفگ و درک بترم ارزیم یور یاهذغاک مامت
زیچ یلیخ مس شاج هب . منک یمن هیصوت وبانط زا هدافتسا نم ال ثم -

. هیمتح تگرم تسه مشعون هی . یزیچ هن هراد درد هن ، هیبوخ
هک . مرادرب ار زیم یور هدنام یقاب دنس نیرخآ ات مدش مخ و . مدیدنخ

. تشاذگ یا هشوپ الی مه ار نآ تعرس اب



. مشیم لا حرس مروخیم هوهق نیبب . مدوب شرخآ ، راذب یلع -
: تفگ و درک مهاگن مخا اب و هنیس هب تسد

. سین بوخ تبلق ارب نیئفاک -
زورب زا هوهق یوت نیئفاک اقافتا هداد نوشن دیدج تاقیقحت ، هتفگ یک -

. هنک یم یریگولج یبلق یاه یرامیب
: تفگ و تسشن شا یکشم یلدنص یور و درک یچن

کف مراد مک مک . ات ۱۰ هن هناویل ات ۴ تیاهن ندیشون نوشروظنم نوا -
. مدب تکرت نارهم لغب مربب مه ور وت ، منکیم

: تفگ و درک یثکم
؟ هروطچ شلا ح یتسار -

مهد ماجنا ار مباتک و باسح ی همادا مناوتب رگید هک نیا زا سویام
: متفگ

شیگدرسفا هگیم شسانشناور ! شندید میرب انله اب هرارق زورما ، هبوخ -
. هدش دنک شتفرشیپ

: تفگ و دیشک یقیمع سفن
مراد . وشبرجت نم . هتخس یلیخ لکلا ندرک کرت -

: تفگ هک مدرک شهاگن بجعتم
نوا دعب ، امک یوت تفر راب هی ، ماتسود زا یکی . هن هک مدوخ ! اباب هن -

هدایز یلیخ شیناور دعب یلو . هنک کرت تساوخ
: متفگ و متشادرب زیم یور زا ار مناجنف و مداد ناکت رس

هنوت یمن تفگ ، دایب هتفه رخآ ینومهم هساو متفگ نارهم هب ! ًاقیقد -
. هنومب اج نوا رتشیب داوخیم نیمه ارب . هش هسوسو هسرت یم

همادا و متشاذگ یرانک زیم یور یلع اجنف رانک ار ناجنف و مدش دنلب
: مداد

. میراد هقباسم ، مادرف -
! هقباسم -

: متفگ و مدز یگرزب دنخبل
نم و . نراذب ود ی هقباسم کینیلک طایح وت انله و نارهم هرارق ! هرآ -

هک یکسورع نومه شزیاج . مدب هزیاج دیاب نامرهق هب رواد ناونعب
؟ مدیرخ یک ارب یتفگ رصع



میت یلیخ هتفه ود نیا ، داد باوج شتبثم ی هرهچ اب ار مدنخبل
لمع یا هفرح و دلب راک هک یردق نامه یلع . میدوب هدش یبوخ یراک

ار ییاطخ نیرت کچوک راک رد یلو . دوب مه یبوخ تسود ، درک یم
: تفگ هدنخ اب . تفریذپ یمن

؟ وک شیمود سپ -
: مدیسرپ و مدرک رکف یمک

؟ یچ هیمود -
شهب ینوت یمن هک هشب هدنرب نارهم هگا ! هگید کسورع نیمه یمود -

. ینک شکشیپ کسورع
: متفگ و مدرک اهر یلدنص یور ار مدوخ

. هشیمن هدنرب -
: تفگ تنطیش اب

هدب سرد شرتخد هب تساوخ نارهم اقا دصرد کی و میدموا حاال -
تقو نوا . دش لوا شدوخ و هشب هدنرب سین رارق هشیمه هک

. ینکیم راکیچ ور شوداک
. یدیرخ یم نوشتفج ارب لقادح

: متفگ و مدیدنخ
. مرخ یمن وداک تعامج درم هساو تقو چیه نم -

: تفگ و درک مخا یشیامن تلا ح هب
. دیرپ هتفه رخآ ارب منم دنرب راولش تک دب ال سپ -

ار شیادص یزیمآ هرخسمت تلا ح هب وا و تفرگ تدش ما هدنخ
: تفگ و درک تحاران

حارط یانشا و تسود همه نیا ؟ هیچ راولش تک هی یلیکو ادخ -
هی یارب هشیم یچ ، یتسه هعماج درد یب هفرم رشق یتم ال سان . یراد

. یریگب راولش تک تسد هی تعاضب یب ناوج لیکو
: متفگ و متخادنا باال وربا

کچ و اهداد رارق یضعب مدوخ ولج هبوخ ، تعاضب یب ناوج لیکو -
. هرایم یشنم وت اه

: تفگ و درب باال میلست تلا ح هب و درب باال ار شیاه تسد
. ینک یم شیسایس یکلا ارچ ! رخن یرخب یاوخ یمن ! بوخ یلیخ -



. هدب ور مدزمتسد لقادح
مدرک تکمک مدوخ هک ییاراک هزات ، دزمتسد دعب راک لوا ! هگید هن -

. هشیم رسک شنیزه
: تفگ هدنخ اب یلع

هشاب -
و دنلب دق . دش دراو یشنم کرتخد ، دش زاب رد و دروخ رد هب یا هقت

اب . متشاد تسود ار شا هدیشک شیاه مشچ ، تشاد یدرگ تروص
: تفگ دنخبل

؟ نیرادن نم اب یراک ، مریم مراد هگید نم -
: تفگ هنامیمص لا ح نیع رد اما تیدج اب یلع

. نیسرب نوترفس هب تحار . دیشابن نارگن مادرف یصخرم یارب ! هگید هن -
رت ناشخرد ار شیابیز ی هدیشک یاه مشچ هک ، دز یمرگ دنخبل رتخد

ییاه پل و دندیزرلیم یمک هک شیاه تسد و رتخد تاکرح هب . درک
یم تقد ، دینش یم یلع زا یا هنامیمص اتبسن ی هلمج راب ره هک

: متفگ هاتوک ثکم کی زا دعب . دوب ادیپ ال ماک شا هق عال ، مدرک
یاقآ ریسم دیاش وگب یلو منکن کف نم ! هتقو رید االن نک ربص -

.. رب و هروخب تهب ناراگتسر
. نشاب ریسم مه منکن کف هن -

یلع ی هلمج نیا اب رتخد
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زاورپ شلبق شوخ لا ح ابیرقت . دوب هدز نم ی هلمج نایم و مکحم هک
: تفگ دشاب یوق تشاد تالش   هک ییادص اب . درک

. مدرک ربخ سنا آژ هزات . میتسین ریسم مه  ! هقرش تمس نم هار هرآ -
. تفر نوریب قاتا زا و داد ناکت یلع درس دنخبل یارب یرس دعب و
یتقو . مدرک زاب ار رد و متفر رد تمس هب مارآ و مدش دنلب میاج زا

: متفگ . تسین رگید رتخد مدش نئمطم
؟ شینوسرب دش یمن -

رظن زا مه . منوسرب ومیشنم نم هک هشیمن نمض رد . میدوبن ریسم مه  -
. یصخش رظن زا مه و یا هفرح

: متفگ   مخا اب



مراب هی . زور ره هریم سنا آژ اب وریسم نیا هرتخد ! هراد یطبر هچ -
تسین  دب نیشب ریسم مه هتفه یوت

: تفگ حیرص و کر
یزیچ . میشب مه قشاع هک میشب ریسم مه ال ثم یچ هک ! هدب میلیخ -

. هشب راودیما یکلا رتخد نوا هکنیا ، هدب هک
: متفگ صرح اب

؟ ارچ بوخ . ینک یم یروجنیا و ؛ دایم ششوخ تزا ینودیم سپ -
! هرادن ینعم راک یوت تاساسحا نوچ -

: متفگ تجاجل اب
. متسه یلدگنس مدا هچ مدش هجوتم هتفه ود نیا وت -

: تفگ دنخبل اب و دش دنلب شا یلدنص یور زا
قشاع هک مینیبب مادم ویکی نیا فرص هب . منیب عقاو ، متسین لدگنس -
هتبلا و هدرک تداع میشنم موناخ نیا . هتداع شمسا نیا نیا ، میتسین

. هنک یزادرپ لا یخ هدش ثعاب شییاهنت ممکی
: متفگ و مدروآ رد ار شیادا

نیمه زا تفگیم میکی اقافتا ، هرایمن قشع ندید هرآ ! یشنم موناخ -
. دوب هدشن اما هدش قشاع ندید

: تفگ و دیدنخ دنلب
یهورگ و یگ هگید حاال بوخ ؟ هداهرف یگی نوا زا تروظنم ! ایادخ -

. یلدگنس هب میشیم موکحم میراد
: متفگ و متشادرب قاتا طسو لبم یور زا ار مفیک و مدش رت یدج

. مدز تفرح دییات رد ور شفرح طقف . هرادن نوا هب یطبر -
. مریگب وشولج مدرک یعس یلیخ منم . دوب طلغ هق عال زاربا نوا -

: متفگ یدرس هب
. هراد ور شدوخ رثا هشن هچ هشب زاربا هچ ، دایب دوجو هب هک هق عال -

؟ یتفگ اتیمرآ هب
اه هدرپ ی هرکرک تمس هب تسد و تسب ار شا یمرچ فیک مه وا

: تفگ و دیشک اراه نآ و درب
. هنک یهاوخ رذع مه وت زا هنوت یم هک ، دش لا حشوخ میلیخ ! هرآ -

: متفگ و مدز دنخبل



... ودانسا نوا هنوخ یوت بشما منوتیم ، مایب منوت یمن ادرف -
نوریب هک روط نامه ، درک شوماخ ار غارچ دیلک و درک زاب ار رد

: تفگ تفر یم
؟ ارچ شاباب و اتیمرآ فرط هی همه حاال . تسین یزاین هن -

متخادنا یشنم یلا خ یلدنص هب یهاگن ، متشاذگ نوریب یمدق قاتا زا
: متفگ و

. تسارجام نیا مدا هی منوا لا ح ره هب -
رد رانک شدوخ و درک زاب ار رتفد رد و تفر رتولج راب نیا یلع

: متفگ دنخبل اب . داتسیا
هتشاد باق هی وت ور همه مکی شتقو . هتفا یمن یدب قافتا سرتن -

. میشاب
: تفگ و درک لفق ار رد

. ندرک شتوعد نوشدوخ سای و باهش هک مداهرف ! هبوخ -
دیاب ینامهیم نیا . مدز ار روسناسآ ی همکد و متفگ یمارآ " ناهآ "

. درک یم صخشم ار اه یلیخ عضوم
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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هدرک ار مش تال مامت شیارب هک ینامهیم نامه حاال ، دوب هبنش جنپ
و هاتوک دیفس نماد و زیموش نا اب نیمسای . دوب هدش عورش ، مدوب

یاهوم یرتچ . دوب شدوخ ال ماک ، شا هنشاپ نودب ی هداس یاه شفک
هشیمه هیبش تسرد ، شدیفس ی هگنر دنچ یاه دنبتسد و شا یکشم

. دوب
هتفر مدای ، دوب تقو یلیخ هک تشاد ییاه قرب نامه زا شیاه مشچ
باهش یاه تسد لفق هک شیاه تسد و دیدنخیم مه شیاه بل . دوب
هک تدم نیا مامت اما . دوب منهذ رد یدایز یاه لا وس هک نیا اب . دوب

منهذ ی هشوگ ار میاه لا وس مدوب هدرک یعس ، دوب هتشگرب رفس زا
ندید اب ات ، دوب اج نیا دیاب . دوب هدش گنت هیاس یارب ملد . مراد هگن



. دش یم خرس یداش زا شیاه هنوگ نیمسای ی هناروسج سورع سابل
هب هنعط   اب و درک یم اشامت مناشخرد دنلب یکشم سابل رد ارم دعب و

: تفگ یم شوپ هایس هشیمه غورف همع
. یدیشوپ هایس ترامع یاه کالغ لثم هک زاب -

زا . مدیدنخ یم دنلب شهارمه مه نم . مدش یمن روخلد یلو راب نیا
. دش تشم میاه تسد هیاس یروآ دای

. دش در میولج زا هک مدید ار نمهب ومع هک صوصخ هب
نیا تشپ یدایز یاه رکف ، دوبن سای یسورع اهنت ینامهیم نیا

دنچ ره . مدوب هدرک عمج اج کی رد ار اه هرهم ی همه . دوب ینامهیم
هک مدید ار یردام ماوقا زا یکی . دندوب هدماین ناشی اه یلیخ زونه
هب و مدرک هراشا وا هب نیمسای ی هرهچ هب یدنخبل اب ، هداتسیا اهنت

: تفگ و دز یزیمآ نیسحت دنخبل مندید اب . متفر شتمس
. هیاس هیبش اقیقد ! یدش هداعلا قوف -

: متفگ فراعت هب و مدز دنخبل
. امش نیراد فطل -

ناشتمس هب ، رذآ همع و راگن ندید اب هک . مدرک شب و شوخ یمک
دنخبل اب متفر . شتمس هب ، دوب هدیشوپ ییابیز زمرق سابل راگن . مدیخرچ

: متفگ و مدرک زارد همع تمس هب ار متسد . مدرک شهاگن
. دیدموا هک ملا حشوخ یلیخ -

ار متسد یا هظحل اهنت درس یلیخ شتسد و دز یعونصم دنخبل همع
تسد شیارب و تخادنا یهاگن ومع نز تمس هب دعب و . درک سمل

: تفگ و دش مدق شیپ شدوخ یلو راگن . داد ناکت
گنشق یلیخ مرد مد خرس گالی دبس نوا ! ایور یدش یلا ع ردقچ -

. ندوب
: متفگ و تخادنا لگ متروص یور دنخبل

! ایدش تس گال اب . یدش لگشوخ یلیخ مه وت نونمم -
هار زا یرگید نامهم نوچ ، دش عطق نامفرح . دز یکمشچ و دیدنخ
دوب یتعاس کی . مدش ییوگ دما شوخ هب روبجم نم و دوب هدیسر

همه زونه . دوب هدشن لماک نم ینهذ باق اما ، دوب هدش عورش نشج
. دوب راگن و ناهام یپ مساوح مامت . دندوب هدماین هصق یاه مدا ی



یلع یانشا ی هرهچ هرخ بال . دندوب هتشاد هگن لوغشم ار ناشدوخ ال ماک
نامه زا . دوب هدیشوپ هریت یبآ راولش و تک ، مدز دنخبل . مدید هک ار
مفرط هب شدوخ . مدز دنخبل . دوب شیاه بل یور راد انعم یاه دنخبل

: تفگ هدنخ اب . دمآ
! یدیل نیدش لگشوخ و توافتم ردقچ -

کیدزن ار شرس ، درک مه رد ار شیاه مخا . تفرگ ما هدنخ شنحل زا
: تفگ نانک همزمز و دروآ

مزاب ، درک هق عال زاربا تهب یروج نیمه و دموا دمحا یتقو ، دید دیاب -
. یدنخب ینوتیم

: تفگ هدنخ اب . متفر یا هرغ مشچ ، دوب کر یلع
. نتسین قوشعم شیپ قشاع بانج روطچ ، ناهام یاقآ هع -

: متفگ راو همزمز و مدناخرچ راگن تمس هب ار مرس
. هشاب نوشهب تساوح ماوخیم -

: متفگ ثکم اب نم و داد ناکت یرس
. دموا متتسود راگنا -

و هدیپس یاه مشچ قرب ، دوب داهرف . تفر رد تمس هب شهاگن
. مدید داهرف دورو اب ار شیرانک یاهرتخد

شندرک انعم هک یذومرم دنخبل اب و سابل شوخ ، رورغم هشیمه لثم
. دوب راوشد

: تفگ و دز میوزاب هب ار شجنرا یلع
. هنکیم کش مهب  اه تلا کو ی هیضق رس نمهب مرب نم ، شلا بقتسا ورب -

. هدوب یزیچ نوا و وت نیب ننودب دیابن نمض رد
اب . متفر داهرف تمس هب یتخس دنخبلا ب و مدز کلپ شفرح دییات رد

یا هناخاتسگ و میقتسم هاگن اب . دز دنخبل یتخس هب مه وا مندید
یرهاظ دنخبل نامه اب و درشف ار متسد . مدرک زارد شتمس هب ار متسد

: تفگ
. ندش بوخ تایدوبک هک بوخ هچ -

: متفگ و مدز یدنخبل
. منک یفرعم تهب ویلع متسود دیاب رونیا زا -

ظفح اب داهرف . دوب هدش کیدزن ام هب ناهام نوچ متفگ ار انیا



: تفگ شرهاظ
. دایب امتح هک یتساوخ شزا وت تفگ ، هطایح یوت هدموا امسا -

: متفگ و مدیدنخ
. دوب گنت شارب ملد ردقچ هلعب -

رمک هب تسد امسا . متفر طایح تمس هب ناهام هب هجوت یب دعب  
لثم و دوب هدیشوپ یشفنب سابل . دما یم تشاد ناگنل گنل و هتسهآ

 . متفر شتمس هب ، دوب شتروص یور یروجان یظیلغ شیارآ هشیمه
سفن هکیلا ح رد مدید ار شنارگن یاه مشچ . مدش هک رتکیدزن داتسیا
: متفگ بجعتم . دوب ال یو ییاریذپ لخاد هب شمشچ ، دز یم سفن

؟ هدش یزیچ -
: تفگ و درک مهاگن هدیسرت
؟ هنوخ مدرگرب نم هشیم -

: متفگ مخا اب
؟ ارچ -

: تفگ تنکل اب
. هشیم دب هنیبب اجنیا ونم هگا . دایم منوا متسنود  یمن ! نوتاباب -

هیواز نیا زا هک ار ترامع نورد یاه مدا تریح اب و مداتسیا شرانک
: متفگ و مدرک اشامت دندوب ادیپ

؟ ماباب -
نداتسیا اج نوا . ناخ مارهب ! هگید هرآ -

! یفیثک یزاب هچ ... مدرک لا بند مشچ اب ار شا هراشا تشگنا در
ĤĤĤĤĤĤĤ
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@saylbgbbgfjj12vbhfvm
! اناج ینادیم

. ما هتفرگ ماو وت زا ار اناج هک ، میوگب شلوا
! یدوب یلا ح هچ رد ، اناج یتفگ نم هب هک یراب نیلوا منادیمن ال صا
؟ دوب ، تساوخ یم نم لد هک یروظنم و فرح تیاناج تشپ ال صا
لا متسد شیور زور ره . متشاد هگن مبلق ی هشوگ ار تیاناج نم یلو



. منک یم هیده دنخبل شوخ تسود و نابرهم رباع ره هب و مشک یم
! اناج میوگ یم میاه درگاش هب یهاگ

یمن وت یادص هیبش ال صا ، دنوش یمن وت یاناج لکش مادک چیه اما
! وت نحل هیبش . دوش

. یریگ اپ و تسد ِلا یخ هچ
. دننز یم دنخبل میوگ یم هک اناج ، دیآ یم ناششوخ اه مدآ یلو

یم اه یضعب . دنک یم گنشق یاه هلمج سوه ناشلد . دنوش یم کدوک
. دننک ادص اناج دعب هب نیا زا ار ناشبوبحم ات دنور

تبلق ی هشوگ زا ییاناج ، زور نآ مه وت دیاش ، منک یم رکف نم و
. یا هتفگ نم هب و یا هدیشک لا متسد و یا هدروآ رد

زاس ناشیارب زور ره . یراد یکچوک رسپ مه دیاش ترتخد حاال امتح
. ینک یم ناشیادص اناج و ینزیم

نامه اب زور ره شاک . دشاب شاک . تساناج ترتخد مسا مه دیاش
. اناج ییوگب نحلو ادص سنج

هب نم . دنوش یمن لیخب هک اه قشاع . متسین لیخب نم ! اناج ینیبیم
. مراد تیاضر وت زا هدنام اج یاناج نیمه

... وا یارب دشاب شا هیقب
رکف ما هدیدن هک ییوا اب وت هب یتقو ارچ اما ، متسین لیخب متفگ

... موش یم دوسح منک یم
ترپ ار مساوح تیاناج دای هک میوگب هچ متساوخیم لوا زا ال صا

؟ درک
هتشونلد #
اناج #
ییاطعزاملوس #

دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #
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ار زیچ همه رکف نمهب . دیزرل میاه هناش ، داد یم ناشن  ار نمهب امسا
اهنت هظحل نآ رد . دوب هدید ار شرتولج مدق دص راگنا ال صا ، دوب هدرک

هب شندناشک و امسا یوزاب ندیشک ، درک روطخ منهذ هب هک یرکف



مهاگن هدز تشحو امسا . دشابن نمهب یاه مشچ و رد لباقم هک یتمس
تاقافتا سپ . دوب هدرک رت هدیچیپ ار هصق ارجام نیا . درک یم

. دوب نمهب رس ریز شا همادا و ورسخ ندرک هتکس
هدرک فذح ار وا نمهب رگا ! مردپ . درک رپ ار منهذ یعوضوم یب سرت
ار متسد . دوب یرورض مردپ گرم ، یگرزب غورد نینچ یارب ؟ هچ دوب

یادص اب مبلق ی هتفر باال نابرض . مدرشف ما هنیس ی هسفق یور
امسا راب نیا . مرپب اج زا دش ثعاب ، میرانک دناب ندش نشور یناهگان

: تفگ و تشاذگ مبلق یور هدش تشم تسد یور ار شتسد هک دوب
؟ نیبوخ -

نجل و غورد قرغ روطچ هراچیب رتخد نیا ، مدوبن بوخ . مدزن فرح
محر یب نمهب ، تشادن یتشونرس چیه ، هچب نیا . دوب هدش نمهب راز

میور هب ور یتقو . مدرک ادص ار اهرگراک زا یکی یا هفخ یادص اب . دوب
: متفگ دیسر

نوشتسرفب و ریگب سنا آژ هی نوشارب ! سین بوخ نوشلا ح موناخ نیا -
! هنوخ

زا ات مداتسیا . درکیم رت هدیچیپ ار ارجام شندنام . دزن یفرح امسا
هب مارآ و متفرگ باال ار منماد دعب و مدش نئمطم امسا نتفر نوریب

. متفر ال یو لخاد
. دیشک یم سفن شزورف نمهب هک مشاب ییاج رد ، متسناوت یم روطچ

یدنخبل مندید اب ، تشذگیم زیچ همه زا شیاه هتساوخ یارب هک یسک
زا لبق یلع هک متفر یتمس هب دعب و مدز دنخبل یتخس هب . دز

تشپ اج نامه . متشادن نتشگ ناوت . دوبن اج نا . دوب هداتسیا مجورخ
رس اج کی ار دوب زیم یور هک یا هویم بآ ناویل و . متسشن زیم کی

داهرف . متشگرب هک بقع هب مدینش ار نیمسای یاه هدنخ یادص . مدیشک
. دندوب هدنخ و یخوش قرغ هک مدید ار نیمسای و باهش و یلع ،
راداو نتسشن هب ارم ییورین اما . مورب ناشتمس هب هک مدش زیخ مین

ی همه اب هک یا هلصاف ، مدرک یم سح اه نآ اب هک یا هلصاف . درک
با یلا خ ناویل هب یهاگن ، مدرک ضغب . مدرک یم سح اج نیا یاه مدا
یا هیاس هک متشگ یم همدخ لا بند . دوب ما هنشت زونه . متخادنا هویم

. دروآ دنب ار مسفن ، داتفا زیم یور هک



: تفگ همدقم یب و تسشن یلدنص یور متسد رانک تسرد ! دوب ومع
. یشیم مرت اهنت دعب هب نیا زا ! هتخس ییاهنت -

اهنت هچاپتسد . مدوب هدرک مگ ار میاپ و تسد ، مدیشک یقیمع سفن
: تفگ و تشاذگ متسد یور ار شتسد . منک شهاگن متسناوت

و هداوناخ زا رود ردق نیمه ، مدوب اهنت ردق نیمه هشیمه منم -
. ماتسود

: متفگ ینازرل یادص اب
. مرادن ییاهنت سح نم -

: تفگ و درک مهاگن یا هفرح ناوخ نهذ کی لثم
هی . یتسشن هرابود ، هدشن اپ یتقو یتح . مدید ور انوا هب تهاگن ! یراد -

. هشیم رفنتم هراد نوشسود هک ییانوا زا مدا ییاتقو
: متفگ تیدج اب

. هرادن مه طرش . تسین یتعاس نتشاد تسود  . مشیمن رفنتم نم -
؟ یرفنتم نم زا ارچ سپ -

؛ مدرک سح یا هظحل هک ، دیسرپ هدنبوک و کر ردق نآ ار شلا وس
: متفگ و مدرک شهاگن مومهفمان و گنگ . منک فارتعا ار زیچ همه دیاب
. مراد تسود مبلق هت زا ور امش مزونه نم . نینک یم ورکف نیا ارچ -

: تفگ و دز یدنخبل
هرادن ونم زا ندش رفنتم ی هزاجا هک هشاب ایند نیا یوت رفن هی هگا -

؟ ارچ ینودیم . ییوت
: تفگ و دش مخ متمس هب وا و مداد ناکت فارطا هب ار مرس
رییغت ور تیعقاو وت ترفن نودب اما ! یمهفیم یزور هی ور شلیلد -

. هدیمن
اهر هدیچیپ زام کی طسو ارم راگنا . مدرواین رد رس شیاه فرح زا

: متفگ سفن هب دامتعا اب و شدوخ هیبش ینحل اب راب نیا . دوب هدرک
؟ هیچ مرفنتم نوتزا نم نیگیم هک نیا یارب نوتلیلد -

هک منودیم ، مسانشیم ورامش نم بوخ ؟ نارهم اب جاودزا داهنشیپ
! سداونوخ دیدح صال یارب نوتامیمصت

: تفگ و تشادرب متسد یور زا ار شتسد
! یدوب مرتخد وت فرصم یب ات ود نوا یاج شاک . مرتخد هتسرد -



: متفگ و مدز دنخبل
هب هشیمه هک مناهام ! هنکیم وشش تال هراد نارهم ! نیگن یروج نیا -

یم کف ، نیگیم یروجنیا یتقو ... راب نیا طقف ، هدرک شوگ امش فرح
. نیشب رفنتم منم زا ییاتقو هی هنکن منک

: تفگ و دیدنخ
دب نوا ، یتردام هیبش یلیخ وت . مشیمن رفنتم وت زا تقو چیه نم هن -

. مدشن رفنتم شزا تقو چیه یلو دوب
. دنازوس ار مبلق زا یا هکت ، مردام مسا ندرب

هب نم و . تفر شناتسود زا یکی تمس هب و دش دنلب شیاج زا ومع
باختنا هک یکار یقیسوم . دوب غولش مک مک . مدرک شوگ یقیسوم

ار نیا و . درک یم یجک نهد اه شزورف لوصا مامت هب ، دوب نیمسای
ار ومع یاه فرح زا یلیخ ینعم . دیمهف دش یم ناشیاه چپ چپ زا

تمس هب و مدش دنلب میاج زا . تشادن یتیمها اما . مدوب هدیمهفن
: تفگ و دز یگنررپ دنخبل مندید اب نیمسای . متفر هیقب و نیمسای

. مزیزع اجنیا ایب ! یدموا هرخ بال هع -
لوغشم و دوب هداتسیا یداش نیمسای تسود رانک یلع . مدز دنخبل
: تفگ مارآ و داد ناکت یرس مندید اب باهش . دوب ندز فرح

؟ هدش تلا ح نیا ثعاب ال یزدوگ -
نآ یمک . دوبن ناشرانک داهرف ، متفگ یلا یخیب ، دوب نمهب هب شروظنم

. دوب اتیمرآ رمک رود شتسد . دوب هداتسیا شردپ و اتیمرآ رانک رت فرط
شتشگنا نایم ی هقلح

: متفگ و مدرک هاگن یداش هب  . دز ار ممشچ
207_ تراپ #

سک چیه سورع رهاوخ زا متفگن هگم . نوطیش ایدش لگشوخ یلیخ -
. هشن رتلگشوخ

: تفگ و درک یمارآ ی هدنخ یداش
یایم ایور . سین رت گنشق وت زا سلجم نیا ون یکشیه ادخ هب واال -

. هصقریمن یکشیه ارچ  . طسو میرب
: متفگ و مدیدنخ

یزبس ومع گنها هی ! هخا موناخ سورع یباختنا یاگنها نیا اب -



. هنکشیم مرمک انیا اب نم . هبوخ هشاب یزیچ یشورف
و تفرگ میوزاب زا ینوگشین مه نیمسای . دندیدنخ ود ره یداش و یلع

: تفگ
. اگنها نیا اب هدلب بوخ نوا . غورف همع غارس ورب یداش -

ناهام هک میدش تبجص قرغ اه هچب اب یا هقیقد دنچ . میدیدنخ همه
: تفگ و درک زارد باهش و سای یارب ار شتسد . دمآ نامتمس هب

کیربت . دش رت گنرز همه زا اشزورف ی هنوخ وضع نیرتکیچوک هرخ بال -
نیمسای مگیم

: تفگ و دز یدنخبل نیمسای
.. هک یکمک نوا رطاخ هب ! ناهام نونمم -

: تفگ و دروا باال ار شتسد ناهام
موناخ مردقچ . تفرگ یم ور وت دیاب یکی . نزن هگید مشفرح اباب هن -

. یدش
: تفگ مخا اب نیمسای

! هن داوخ یم دگل تلد -
. مگیم تیلست تهب باهش اقا ممیلست نم هن -

: تفگ و دیخرچ داهرف تمس هب ناهام هاگن . دیدنخ باهش
؟ یتشاد ربخ ! یرافغ یاقآ رتخد اب هدرک دزمان تتسود هع -

: متفگ و مداد ناکت رس
. دوب نوشنشج شیپ زور ود ! هرآ -

: تفگ و درک هاگن نم هب یدنم تیاضر ی هرهچ اب
؟ یتفر نوشنشج هع -

. دوب یصوصخ نوشنشج ! هن -
یلع و نم هب ور نیمسای . دندش دنلب و تفرگ ار نیمسای تسد باهش

: تفگ یداش و
. میریم میراد  ام . میصقرب طسو میرب نیایمن -

: تفگ هدنخ اب یداش
. نیایمن امش یلع اقا . مایم نم ارچ -

نانیمطا وا هب میاه مشچ اب نم و درک مهاگن ینارگن اب یمک یلع
: تفگ تقد اب ناهام . متسه بوخ هک مداد



. مینورذگب شوخ مکی میرب ؟ ایور یایمن وت -
: متفگ و مدیدنخ

. مایم منم ! ورب وت . مراد یگنت سفن مکی -
اهنت هرابود . دورب هک مدرک شیضار هلمج دنچ اب نم و درک مهاگن یمک
رس یارب داهرف ، دندوب هتفرگ رارق میت کی رد داهرف و یرافغ . مدش
نیا و . تشاد زاین داحتا نیا هب نمهب یفخم میت الت ماعم زا ندروا رد
. مدرک ناشهاگن یمک . دوب هدروا تسدب اتیمرا اب یدزمان اب ار دامتعا

. درب یم ورف ششوغآ رد رتشیب ار شدوخ اتیمرا ، دوب نم هب ناشتشپ
صقر تسیپ نایم زا اه هچب . دندرک یم زگ زگ میاه تشگنا کون
میشوگ هب . درک یم پیات یزیچ هک یلع و . دنداد ناکت تسد میارب

تشپ زا ار شتسد هک داهرف . دوب هداتسرفن نم یارب یمایپ ، مدرک هاگن
. دوب هک یارب شمایپ ، مدش هجوتم ، تفرگ هلصاف و تشادرب اتیمرا
یرافغ یاقآ تمس هب دنخبل اب و . مدش دنلب میاج زا و مدز یدنخزوپ

: متفگ هدنخ اب . متفر
. نوتمنیب یمن تاسلج وت ، دییاهاجک ! یرافغ یاقا سالم -

دز یدنخبل . دوب یا هفایق شوخ درم شرتخد هیبش تسرد یرافغ یاقا
: تفگ و

یم ناج داهرف هب متشاد زورید . مدنمرش اعقاو ! شزورف موناخ نیبوخ -
لیامت نوتدوخ نتفگ هک نیدرکن توعد وشزدرف موناخ ارچ متفگ

. نیتشادن
مدرک هاگن تشاد یا هنادنم زوریپ هاگن هک ییاتیمرا هب و مدز یدنخبل

: متفگ و
داهرف هب . مایم امتح نوشیسورع یارب . مدوب نیمسای نشج ریگرد -

. مایم نم هشاب مهام ی هرک هک متفگ مناج
اب و درک تسرد ار داهرف تاوارک هرگ تسد اب و دز یدنخبل اتیمرا

: تفگ یخاتسگ
یکشیه نومیدزمان دعب زا متفگ همه هب یلو ایب امتح . مزیزع دیشخبب -

. شدوخ یتح ! ناج داهرف هگب شهب هرادن قح نم زج
: تفگ و . درک یمخا شردپ

ناج داهرف هب ادخ ! هسول مکی رتخد نیا شزورف موناخ دیشخبب -



! هنک محر
: متفگ رورغ و یدرسنوخ اب و . متخودن داهرف هب ار مهاگن

دیاب مدا و دب یاتداع ! هگید تداع ! شخبب ونم متشادن قح هک هتبلا -
. مناج مگیم یه همه هب منم ! هنک کرت 

ادیپ ار مفیک دیاب ، دوب هتفرگ درد مبلق . مدرک یظفاحادخ اه نا زا
! دمحا . مدوب رفن کی رظتنم طقف . مدروخیم صرق و مدرک یم

اج کی ، مدوب هدرک شرافس هکنیا اب نیرز . دوب اه نامهیم هب مهاگن
یم دنلورغ و دیشک یم کرس هطقن ره هب . دنکب یموناخ و دنیشنب

ار مهجوت ناهام یادص هک متفر اه هلپ تمس هب و مدز یدنخبل . درک
: درک بلج

. دمحا اقا هب هب -
و زمرق زر لگ زا رپ گرزب دبس کی اب دوب دمحا . متشگرب ار هتفر هار

هب . متشاد میرم لگ دبس راظتنا نم ، دوب هدرک ینکش تنس . دیفس
: دوب داهرف . دیزرل میشوگ هک متفر شتمس

تاهاب یروجنیا هرادن قح . هنک یهاوخ رذع تزا منک یم شروبجم -
. هنزب فرح

: مدرک پیات و مدروآ باال ار یشوگ و مدز یدنخزوپ
ات ، ینودب تیگدنز وت ور امدا هاگیاج ریگب دای ! هتدزمان ! هرادن قح ارچ -

. یشن تاباب هیبش تدوخ لوق هب
. مدش هریخ منازرل یاه تسد هب و مدرک دنس ار مایپ

مایپ ، دیزرل دعب هقیقد دنچ یشوگ . مدش یم رت یوق و رت یوق دیاب
: مدناوخ ندز مدق لا ح رد ار داهرف

نوشدروم رد مهاب دیاب . مدیمهف نمهب الت ماعم دروم رد یمهم یازیچ -
. مینزب فرح

: متفگ و متشاذگ مبیج رد ار یشوگ . مدوب هدیسر دمحا هب رگید
دبس نایم زا زمرق زر لگ هخاش کی دعب و یلگشوخ گالی هچ یاو -

: تفگ دنخبل اب دمحا . مدیشک نوریب
. یدش هداعلا قوف . تسین هک امش یلگشوخ هب -

مهاگن مخا اب ناهام . تفرگ ما هدنخ و مداتفا یلع ی هلمج دای نم و
. درک
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؟ یراد تسود زمرق زر -

دنخبل . دوب قایتشا اب و واکجنک شنحل . دوب نم تمس هب شخر مین
: متفگ و مدز یا هنارهاظتم
. میرم هتبلا و هدیکرا ، زر -

؟ میرم -
هب شتروص . تشادن ار شندینش عقوت راگنا . درک رییغت شا هرهچ تلا ح
هک ینیچ و هتفر باال یوربا ی هشوگ . دوب هتخیر مه هب یبیجع لکش

! هتشادن تسود ار مفرح داد یم ناشن ، دوب هدروخ شینیب باالی
: متفگ و دش رت راد ناج مدنخبل

! همق عال دروم یاه لگ زا یکی ! میرم هرآ -
! متسنودیمن -

: تفرگ ار فرح ی هلا بند ناهام . تفگ راو همزمز ار شا هلمج
! یرایب شیسورع یارب دیاب ، ینودیم هک حاال -

: تفگ و تفرگرارق مرانک ناهام . دز یتحلصم دنخبل دمحا
؟ یرتهب -

یاه هناد ، دزیم یخرس هب یمک شیاه مشچ . دوب دمحا هب زونه مهاگن
یگتخیر مه هب زا مجح نیا و شورف لگ . دوب شیناشیپ یور قرع

: تفگ و دیشک شیاهوم هب یتسد . دوب دیعب
. دش رود ام زا و مشن محازم -

: تفگ و درک مهاگن رورغ اب ناهام
هک متساوخ مشدزمان و داهرف تتسود نیا زا . میصقرب مکی میرب -

! شدروخ لسع نم هی اب دش یمن یلو . نایب
: متفگ و مدز یدرس دنخبل

انومهم نیب مدیم حیجرت . دایمن مشوخ گنها نیا زا یلیخ نم -
. مخرچب

: تفگ و درک مهاگن تقد اب
! یدرس نم اب ردقچ -

متخود متروص یولج میوم ی هدروخ بات ی هتسد هب ار مهاگن هف کال
: متفگ و



تقو دنچ و هنک یم جاودزا هراد نیمسای . مگنتلد مکی طقف ! ناهام هن -
. ینک مکرد شاک . نریم هک مه هگید

: تفگ و دز دنخبل
! تممهف یم -

رکف و ییاهنت هب جایتحا . مدش ادج ناهام زا و مدرک یهاوخ رذع
اه راکتمدخ زا یکی تسد رد میرم لگ دبس ندید هک متشاد ندرک

: متفگ تیدج اب و متفر راکتمدخ تمس هب . داد ناکت ار مبلق
. ندروا انومهم زا یکی مودک ونیا -

! هدروآ کیپ . موناخ منودیمن -
دوبن تمس نیا هب شساوح یسک ، متخادنا یهاگن نلا س رد دارفا هب

: دودعم رفن دنچ زج
! دمحا ، راگن ، داهرف ، نیمسای

تمس هب و . مدرک تبث منهذ رد ار ناشیاه مشچ تلا ح یا هظحل یارب
: متفگ دنخبل اب و متفر دمحا

. مدوب هتساوخ هگید زیچ هی شاک ! هراد مسود یلیخ ادخ راگنا -
رت دنلب یمک راب نیا . دوب هداد اه لگ دبس هب ار شهاگن مخا اب دمحا

: متفگ
؟ هن هگم ! هبوخ و وبشوخ یلیخ اعقاو -

: تفگ ریحتم و جیگ
؟ یچ -

لگ دبس ندید اب ردقنا ، دوب شورف لگ دمحا رگا . دوبن تسرد یزیچ
: متفگ و مدرک ظفح ار مدنخبل . دروخ یمن اج

! هبوخ نوتلا ح ؟ هدش یزیچ -
. دوب شتروص نامهیم مخا نانچ مه یلو درک روج و عمج ار شدوخ

: تفگ تیدج اب
. هیا هقیلس شوخ مدا مودک فرط زا . مبوخ هرا -

. تشادن تراک منود یمن -
: متفگ و مدرک کیدزن ششوگ هب ار مرس و مدرک رت مارا ار میادص

هتشاد ایگقیلس شوخ نیا زا دایمن مدب منم ! هشیگقیلس شوخ مهم -
. مشاب



متسناوتن هک درک همزمز یزیچ و داتسرف نوریب راشف رپ ار شسفن
زا ار شملکت تردق راگنا . مداتسیا شیدر هب ور یمک . مهدب شصیخشت
یا هشوگ . مدش در شرانک زا یدرسنوخ و هنینامط اب . دوب هداد تسد

شدوخ هک یلگ دبس زا هک شورف لگ . مدش هریخ هیقب هب و . مداتسیا
شیشوگ مرگرس تینابصع اب دمحا . تخیر یمن مه هب ردقنا هداتسرف

تمس هب ینارگن تلا ح اب راگن ، مداد رب و رود هب ار مهاگن یمک . دوب
تمس زا ورهار نیا . متخادنا مرب و رود هب یهاگن بجعتم تفر اه هلپ

یب دیابن لیلد یب مرظن هب لا ح نیا اب . تشاد هلپ مه یتشپ نلا س
مخا ، دش دنلب شیاج زا دمحا هک تشذگ یا هقیقد ۱۰ . مدش یم دامتعا

رارق نوتس تشپ و متفر بقع هب مدق کی ، تفر مه رد میاه
دمحا مداد . نلا س هب ار مهاگن دعب و مدز اه نامهیم هب یدنخبل . متفرگ
دمحا . متشگ ار نلا س مامت هرابود و مدما نوریب نوتس تشپ زا ! دوبن

ار اه هلپ هلجع اب . متفر ناشتمس هب و . مداتفا یتشپ یاه هلپ دای . دوبن
یور ار مشوگ مارآ . دوب قاتا هس ال یو نیا باالی ی هقبط . مدرک یط
شوگ هب دمحا و راگن یادص مود قاتا . مداد یم رارق هتسب یاه رد

تدش اب میوزاب هک مراذگب رد یور متساوخ ار مشوگ . دروخ یم
. دش هدیشک
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تام . دوب یسک دنمورین یوزاب نایم زونه متسد . متشگ رب بقع هب

. تفرگ شتروص یولج سیه ی هناشن هب ار شتشگنا . مدرک شهاگن
دوبن یزاین . درک هراشا یرانک قاتا رد تمس هب وا و مدرک دازآ ار مسفن

. متفر یرانک قاتا تمس هب هتسهآ اما دنلب یاه مدق اب . دنزب یفرح هک
: متفگ یمارآ یادص اب ، مدش هک قاتا لخاد . داتفا هار مرس تشپ مه وا

؟ وت هتچ -
هک یلدنص کی یور ، فرح نودب و تسب شرس تشپ لماک ار رد

و متسشن قاتا یلدنص نیمود یور مه نم . تسشن دوب قاتا نورد
: متفگ

... بوخ -
نآ رد هک یدنخبل ، دز دنخبل . مدرک یم شهاگن هدز باتش و تقاط یب

زا دش ثعاب شتوکس . موش جیگ رتشیب ، دش یم ثعاب اهنت طیارش



: دوب دیکات رپ اما نازرل یمک شنحل . موش  زیخ مین یلدنص یور
.. رفن ود نوا دروم رد ! نیشب -

و متسشن دیدرت اب . دوب راگن و دمحا ، رفن ود نآ زا شروظنم اعطق
هتخود مه هب یروآ رجز لکش هب حاال هک ، شیاه بل هب متخود مشچ

: تفگ و درک ندز فرح هب عورش هرخ بال . دندوب هدش
. ندرک یم اوعد نتشاد یایب وت هک نیا زا لبق . نسانشیم ورگیدمه -

نوشنحل یلیخ . هیک راک سپ فگیم مدمحا . سین نم راک فگ یم راگن
. هیمیمص

. منک شوگ یتشاذن ارچ -
. ننزیم فرح هراشا و زمر اب نراد نوچ -

: متفگ و . تفر باال میوربا
. مینکیم ییاشگ زمر بوخ -

: تفگ و دز یدنخبل
. تسین نتشاذگ تارب هک ییاپ هب تساوح -

ار ، ما هنیس ی هسفق رخ رخ یادص . دش عمج متروص لک راب نیا
: متفگ مخا اب و . مدینش

. مدیدن نییاپ نوا ویسک نم ؟ نتشاذگ اپ هب نم هساو -
: مدیرغ . درک مهاگن ، درک یم میبصع رتشیب هک یدرسنوخ و دنخبل اب

! داهرف -
رد مد یدیسر یتقو ات باال یدموا یتقو زا ! هنوشاپ هب همدخ زا یکی -

. دوب ترس تشپ قاتا
: داد همادا داهرف و . مدیشک یقیمع سفن

. منزب فرح تاهاب ییازیچ هی هب عجار ماوخیم -
: متفگ و ، مدش دنلب میاج زا تکرح کی اب

. هروجان مشابن ! انومهم شیپ مرب دیاب -
ی هرهچ نامتفج . مدش نتسشن هب راداو و دیشک ار متسد چم رابنیا

: متفگ یبصع ، دوب مه رد نام
؟ دشن مومت بش نوا تافرح هگم -

هتخود میاه مشچ هب ار شهاگن ، مدوب هدز هک یفرح هب هجوت یب
ششفک یور ار مشفک ی هنشاپ صرح اب . دوب یرگید یاج شرکف ، دوب



: متفگ و مدز
! یگب یاوخیم یچ -

. مراد تسود -
. مدرک شهاگن صرح اب . دروخ کرت مبلق نایم یزیچ

منوت یمن یلو . یرود مزا ردقنا منیبب منوت یمن ! ایور مراد تسود -
زا رتمک منم . هیچ منودیمن هک منوج هب هداتفا یضرم هی . مشاب ترانک

منیبیم ، هرب تاپ یوت راخ هی داوخیمن ملد هک ینم . مشکیمن باذع وت
متیامح ، منک تتیامح ، متسیاب ترانک منوتیمن و ییاه گرگ طسو هک

.. داوخب رذع تزا دیاب اتیمرا متفگ تهب . ینک
: متفگ و . مدرک رارکت بل ریز ار اتیمرآ ی هملک

نوا . هراد تسود اما . تسه بسچن و سول مکی . هراد تسود یلیخ -
نوتتفج . دیایم مه هب ردقچ مدرک رکف ، نیدیسوبیم ومه نیتشاد هک اج

تهب داوخیم هیضق نیا وت هک مشاباب ، هدرکلیصحت و هفایق شوخ
. هبوخ نوتیچ همه . هنک کمک

! نم لد زج -
: تفگ هرابود و درک مهاگن مخا اب

. میدیسوب ومه یک ام . دایمن هصق نیا یاج چیه هب هک نم لد زج -
: متفگ و مدز یدنخزوپ

یدزمان بش تا هیده یتح و . اتیمرآ ی هحفص یوت ، مدید ونوتاسکع -
لوق هب راذب . نکن جیگ و نم داهرف . اسکع یوت تاه هاگن . شهب

یفاک ی هزادنا هب . هشاب مرب و رود یاگرگ ی هلگ یپ مساوح تدوخ
. مدروخ مخز

: تفگ و دیشک ولج ار شیلدنص
... نم ایور ! نم هب تنعل -

هک ینحل اب ، مدرشف مه رب ار میاه مشچ و مدروآ باال ار متسد
: متفگ دشاب مکحم متساوخیم

رتشیب ونم تاراک نیا هک یمهف یمن ارچ . مراد یدب سح اعقاو نم -
. یدیسرپن ونم رظن وت یلو . یرن ینومب متشاد سود نم . هنکیم تیذا

. سرپن من اال
: متفگ ضغب اب . دیشک شرس یور ار شتسد هف کال



؟ مدرگیمرب هسوبیم ور هگید یکی هک یدرم هب نم یدرک کف ! بوخ -
هگنجب و هریگب مکحم ومتسد هرادن تراسج هک یسک زا نم یدرک کف
یتح وت ؟ داهرف هیدنه ملیف هگم ؟ مدرگ یمرب شتشذگ اب شدوخ اب

هتسباو تهب ادش مرتهب هک . مراد تسود منک سح هتفه هی یتشاذن
ی هتسد نیمه طسو نم هک نودب اما . یگنم یجیگ االن منودیم . مدشن

شابن  هداز گرگ نارگن سپ . مدش گرزب اه گرگ
و مدیشک رد تمس هب یتخس هب ار متوق یب یاهاپ . مدش دنلب میاج زا

. متفرگ هلصاف هقبط نآ و ، قاتا زا تعرس هب و . مدرک زاب ار رد
با چراپ کی تمس هب نییاپ هب ندیسر ضحم هب . متشاد یگنت سفن

لا قترپ با ناویل کی مدوخ یارب و . متفر اه زیم زا یکی یور لا قترپ
هجوتم متسد شزرل زا ار نیا ، متشاد راشف تفا . مدیشک رس و متخیر

. مداتسرف نوریب یتخس هب و رادشک ار مسفن . مدش
؟ یبوخ -

کیزوم یادص . درک باترپ نلا س یوهایه هب هرابود ارم راگنا یلع یادص
: متفگ و مدز یدنب مین دنخبل ، اه هدنخ و

. میلا ع تتسود فطل هب -
بل هب مدش روبجم هک ، دوب هتسها ردقنا یغولش نایم رد شیادص

: منک هاگن شیاه
؟ نیدرک ثحب -

: متفگ و مدیدنخ
هدیم شوگ طقف یمود هنزیم فرح یکی ال ومعم . مینک یمن ثحب ام -

. مدز فرح نم هعفد نیا .
زاب ار شتشپ یتقو . مدش جیگ . تفرگ متمس هب ار شتشمو دز یدنخبل

. مدرک  شهاگن جیگ . مدید ار مبلق صرق و درک
: تفگ دنخبل نامه اب

وتاصرق تهب تفگ باال یرب هک نیا لبق ، مدبتسم و دب تسود نیمه -
. مدب

: متفگ بجعتم
! هنودیم ونم یاصرق اجک زا -

: تفگ و دیدنخ



. یدروخن یک یدروخ ماش یک وت هنودیم یتح . هگید  سنووید -
هویم بآ یرگید ناویل و متشادرب ار صرق و مدیشک یقیمع سفن

. متخیر
مه رانک امش . دوب امش ییادج تسرد راک مدقتعم نانچمه نم یلو -

. دیتسنوت یمن
: تفگ تیدج اب ، مدرک شهاگن یمشچ ریز

نومعفن هب یلیخ یدزمان نیا ، هدروا رد اتیمرآ یاباب زا یبوخ کرادم -
. هدوب

هویم بآ . مدش هریخ یلع هب مدیشک یم رس ار هویم با هک روطنیمه
: متفگ و متشاذگ زیم یور ار

. نودب هدش مومت مثحب نیا . اه هچب شیپ مریم -
: متفگ و متشاذگ زیم یور ار صرق ی هتسب

. مریمب داوخیمن هک ، نک رکشت متتسود زا -
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، یتقوم یلا یخیب کی . مدنارذگ یخوش و هدنخ هب ار ینامهم ی همادا
شومارف ار متسه نآ رد هک یا هدیچیپ طیارش ، دش یم ثعاب هک

. منک
یم رت نارگن و دش یم دنک مضبن ، میرم لگ دبس ندید راب ره اب یلو

زا هلصاف نیرت رود رد و . دندوب هتشگرب نلا س هب راگن و دمحا . مدش
یم رظن هب یبصع و برطضم یمک ناشیود ره . دندوب هداتسیا مه

راگن تسود یاه فرح دای . تسیچ ناشطابترا ، متسناد یم دیاب . دندیسر
... یمیدق لورتاپ اب یدرم ، مداتفا

. مدوب هدش جیگ . دوب دمحا یمیدق لورتاپ ی هدننار مه شوپهایس درم
میادص داهرف رس ییاج تسرد نلا س تمس نآ زا اه نامهم زا یکی

ات نام هلصاف . تفرگ ار میولج دمحا هک مداتفا هار شتمس هب مارآ . درک
دنخبل اب . دز یم یزمرق هب یمک شیاه مشچ . دوبن دایز اتیمرآ و داهرف

: تفگ
. ینک لمع تلوق هب هک دیسر شتقو هرخ بال بوخ -

: مدیسرپ یدج و دش کیدزن مه هب میاهوربا
؟ لوق -



کیدزن یمک . دزرلب میاه هناش هدارا یب ؛ دش ثعاب ، شا هناکریز هاگن
: تفگ دنخبل اب . دش

! هرفن ود صقر لوق -
: متفگ و مدرک هک شهاگن یفاطعنا چیه نودب و یدج

تشادرب یتشاد سود تدوخ هک دوب یزیچ لوق نیا . مدادن یلوق نم -
. ینک

: تفرگ رارق میوزاب یور شتسد و دش رت کیدزن
. منک تتیذا ماوخیمن نم ! یریگیم تخس دقنا ارچ -

یاه تسد و اه هنوگ یزمرق یور ، داتفا داهرف هب ممشچ هاگادوخان
دمحا هب تیدج نامه اب . مدوبن یف تال لها . مدش تباث شا هدش تشم

: متفگ
. ینکیم متیذا یراد یلو -

هدرک خوسر میاه گر مامت هب دیدهت سح . درشف رت مکحم ار میوزاب
: تفگ یا هدننک زئمشم نحل اب . دوب

نک هاگن وناهام . ینودیم ونیا متدوخ متقشاع نم . سین تیذا نیا -
شبلق هب وت یلو تتمس هدموا ارچ منودیمن . هرادن وت هب یهجوت چیه

. یرادن قلعت
یور و . مدرک اهر شتسد راشف زا ار میوزاب یبصع ، مدز یدنخزوپ

نانچمه داهرف . متسشن دوب ام کیدزن و نلا س ی هشوگ هک یناملبم
شا هحفص لفق و متشادرب ار میشوگ انتعا یب درکیم . نامهاگن هریخ
و هتسشن مرانک مه دمحا هک مدش هجوتم یمشچ ریز . مدرک زاب ار

ار شیاه تسد ناهگان هک مداد ناشن مرگرس ار مدوخ . دنک یم مهاگن
یلو وا . مدیرغ میاه مشچ اب . مدرک شهاگن یبصع . دروآ متمس هب

: تفگ درسنوخ
، ییاهنت یلیخ وت ، هدب تصرف مهب ایور . مزیزع منک تمورآ ماوخیم -

. ننزیم دایرف نراد تامشچ
اما ، منزب دایرف تساوخیم ملد . دوب ومع یاه فرح هیبش شفرح

ار هحفص یور داهرف مایپ هک ، مدرک هدنسب توکس هب . دوبن شیاج
: مدید

. مشکب مدآ منوتیم مدوب هتفگ تهب -



رس تشپ هب ار مهاگن ، دروآ باال ار مرس هدارا یب ، شمایپ ندناوخ
شیبصع و خرس ی هرهچ و نداتسیا تلا ح و اه تسد . مداد دمحا

و مدرک هاگن دمحا هب و متفرگ دوز ار مهاگن . درک یم دییات ار شمایپ
: متفگ

. یدرک یرکف نیچمه ارچ . متسین اهنت نم -
: مداد همادا نم و . دش رت کیدزن مدق کی داهرف

ناهام هجوت هب هک نیا ای . دمحا ماهنت نم ینکیم سح ارچ منودیمن -
. مراد ومدوخ هثم یکی نم یتقو . مراد زاین یا هگید سک ای

ی هیواز رد هک یلدنص یور تقاط یب . دوب هدیسر لبم هب داهرف
هیاس دمحا . تسشن تشاد رارق ، دوب هتسشن دمحا هک ییاج اب هتسب

: تفگ تیدج اب و دیخرچ هک درک سح ار شا
سالم. -

: تفگ و دز یکانسرت درسنوخ دنخبل داهرف
نوتاهاب ناج ایور مدرک سح . مدموا نوتثحب طسو دیشخبب سالم. -

. نتسین تحار
رگا . درک شدرگ داهرف و نم نیب شهاگن و دش مهرد دمحا یاه مخا

شیانشآ ان هاگن یلو . تخانشیم بوخ ار داهرف دیاب ، دوب شورف لگ وا
: تفگ مخا نامه اب . تخادنا کش هب ارم

ود یصوصخ ثحب طسو نیا هنابدوم مرظن هب اما ! نوتمسانشیمن نم -
... ِیاقآ نیاین رفن

یتح ، دوب هدش وحم هک یدنخبل . دوب هدش یثنخ هرابود داهرف ی هرهچ
یور ار شدوخ یمک . دوب شیاه مشچ قرب اهنت . تشادن مه مخا

: تفگ و دز یا ههقهق دعب و درک اهر یلدنص
مه شدعب ! یریگب هزاجا شزا موناخ هی سمل زا لبق هک نیا هنابدوم -

. مرادن یزاین بدا هب دایز نم
یمن مدب اما ، دوبن نیا نام هشقن ، مداد شتروق اما . تفرگ ما هدنخ

هک نیا زا لبق و مدرک یا هفرس لا ح نیا اب . دوش یبصع دمحا دمآ
: متفگ و مدمآ فرح هب دنزب یفرح دمحا

دوبن تیذا شدصق . دش شهابتشا هجوتم مشدوخ دمحا . داهرف نونمم -
مشدوخ و . متفگ شهب یایب وت هک نیا لبق . مساسح یلیخ نم اهتنم



. درک یهاوخ رذع
داهرف و مدوخ راتفر نیا زا نم و دوب هدش هتفشا تدش هب دمحا

: مداد همادا و مدش دنلب میاج زا . متشاد تیاضر
. داتفا اقافتا نیا و . نیدش انشا یروج نیا هک مفساتم . نویاقآ دیشخبب -

. مریم هگید نم
زا یکی ای شورف لگ ام . متشاد یدب سح . متفر زیم تمس هب

منفلت . متسشن یلدنص کی یور یبصع . میدوب هدرک هتفشآ ار شناکیدزن
کیربت یارب دوب هتفگ  . دوب نارهم راب نیا ، دوبن داهرف . دروخ گنز هرابود

. متفر طایح هب و متشادرب ار نفلت . دنزیم گنز
یارب ار شش تال مامت تقو دنچ نیا ، دوب هشیمه زا رت هتسخ شیادص
هب . تشاد شیارب ینیگنس یناور راب لکلا کرت . دوب هدرک ندش رتهب
هتسخ نحل اب . درک یم راکنا ار لکلا هب دایتعا یاهزور هک صوصخ

:۰ تفگ
؟ یبوخ -

. هشگرزبردام شیپ انله ؟ یروطچ وت ! مبوخ نم -
درک ثکم یمک
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. درک یم هلمح تهب تشاد یکی مدید باوخ . مدید دب باوخ -
: دوب هدش دنک مضبن . درک ثکم مه زاب

تسم اما منک تکمک متساوخ نم . تبلق هب دز یم وقاچ اب تشاد -
! ایور متنارگن . مداتفا ممدوخ . مدوب

رت باال ار مسابل نماد مدازآ تسد اب و مداد مرگید تسد هب ار یشوگ
: متفگ و متفرگ

و نشج طسو االن هک نم . هیداع وت طیارش وت اه باوخ نیا -
؟ نیمسای هب مدب مربب ویشوگ یاوخیمم . شابن نارگن مینومهم

. دز فرح بوخ اما . دایمن ششوخ نم زا دایز . مدز گنز شهب مدوخ -
یگدنز تشاد سود هک یروج هرخ بال اشزورف زا یکی هک ملا حشوخ

. درک
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

دوز مه وت میبوخ ام ! شابن انله و نم نارگن . ملا حشوخ یلیخ منم -



. وش بوخ
: تفگ و دش رت هتفرگ شیادص

هگا منودیمن ! همشوگ وت هنامس یادص . منیبیم سوباک شمه ازور نیا -
هی زونه شاک مگیم ییاتقو هی ! هن ای هشخبیم ونم هش گرزب انله

. دوب رت مورا مکی منهذ لقا ال ، مدوب یلکلا
: متفگ هناسمتلم

شهاوخ نارهم ! هکرت یناور تارثا راکفا نیا . نزب فرح تسانشناور اب -
. منکیم شهاوخ . نکن رکف لکلا هب ما هظحل هی هگید منکیم

. مدش تشود یور راب هک شخبب . منکیم ومش تال ! هشاب -
: متفگ و متشادرب مدق دنچ

تهب یلیخ انله ! وش بوخ طقف . تسین یراب چیه . میا هداوناخ ام -
. هراد جایتحا

: تفگ و دش دنلب شندیشک هآ یادص
. مدش تمحازم ینومهم طسو شخبب ! مش بوخ دیاب هرآ -

نیا اب مدرک مخا میور هب ور صخش ندید اب ، متشگرب نلا س تمس هب
: متفگ لا ح

یریگب سامت ماهاب ینوتیم یتشاد سود تقو ره ؟ یچ تمحازم هن -
. تندید میایم انله اب هتفه رخآ !

ور هب ور نانچمه . مدرک عطق ار نفلت نم و درک یهاتوک یظفاحادخ
: دوب هداتسیا می

یومع رتخد ناتساد نیا . هنزب گنز هنوتیم تشاد تسود تقو ره -
! راکادف

یراج شیاه گر رد هک تشاد یصرح زا ناشن ، شبل یور دنخزوپ
: متفگ و مدز یوحم دنخبل . دوب

یومع رتخد یدوبن روبجم االن ، یدروا یمن شرس ور بال نوا هگا -
. ینیبب وشراکادف

: تفگ و دش گنررپ شیاه مشچ قرب
. هشدوخ تقامح زا هدرک یراک ره ؟ مدروآ شرس یی بال هچ نم -

، مدش هریخ میور هبور درم هب و مدرشف مه هب ار میاه نادند یبصع
دای ! دمحا یبدا یب رطاخ هب مه نآ ، دوب هتخیر مه هب تدش هب



یدج رت شیب . تفرگ ما هدنخ و مداتفا اتیمرآ ی هحفص یاه سکع
: متفگ شدوخ هیبش ینحل اب نم و دش

، ییاجنیا ارچ وت االن ! ییامدا تقامح شجنس لوئسم وت دوبن مدای -
؟ هشب یچ هک یشکیم کرس اج همه ، ینکیم تلا خد یچ همه وت

؟ ینک تباث ویچ یاوخیم
ار میعافد تلا ح . تسا هلمح ی هدامآ هک دش یربب هیبش شیاه مشچ

: تفگ مشخ اب . مدرک ظفح
. ینیبب ونیا و یدنبب وتنهد هشیم -

و متفرگ شتسد زا ار یشوگ . دوب هتفرگ ملباقم ار شیشوگ ی هحفص
: متفگ بجعتم . مدش هریخ هحفص هب

! سین بش نوا یاسکع نومه زا یکی نیا -
هناخ نا رد میارب شورفلگ هک ، دوب ییاه سکع هیبش ملباقم ریوصت

: تفگ تیدج اب و داتسیا ملباقم داهرف . دوب هتشاذگ مان یب ی
منوا . مدش زبس شولج دمع هب ، تفر دمحا یتقو . داتفا راگن فیک زا -
هریخ سکع رد نز ی هرهچ هب . داتفا شفیک زا نیا و دش لوه یلیخ

: متفگ و مدش
. نک هاگن ایب . تسین بش نوا یاسکع زا یلو ! همیرم سکع -

: متفگ و مدرک ییامن گرزب ار ریوصت
لصا . دوب رت نووج اسکع نوا وت یلو . هرت باال شنس راگنا اج نیا -

؟ تساجک سکع
: تفگ و داد باال ار شیاهوربا

وسکع ای هتشادرب یسک هنک کف ماوخیمن ! هنومب اجنومه متشاذگ -
؟ هراد میرم هب یطبر هچ راگن ترظن هب . هدید

: مداد باوج و متخادنا باال ار میاه هناش
. منود یمن -

رسپ هگا دمحا ! هشاه هدقع و لوپ لا بند هصخشم هک نمهب نیبب -
یچ لا بند هک همولعم . سایاضق نیا تشپ میرم هگا یتح ای ، همیرم

هار دمحا رس تشپ ارچ نوا ؟ یچ راگن یلو ... ناهام یتح . نتسه
! هداتفا

: متفگ نم و درک یم مهاگن هنارکفتم



. تساه ندعم ی هصق دیاش . یلا م تعفنم دیاش -
: متفگ مارآ نم و تخادنا باال ار شا هناش

ات ! ندرکن کش ات لخاد میرب دیاب االن مینک ، یم رکف شهب عجار دعب -
. میدرک یور هدایز دمحا یولج مشاج نیمه

ی هیقب . مدش لخاد نم هقیقد دنچ زا دعب و وا لوا . درک توکس داهرف
دعب . دش یم دنک لگ دبس نآ ندید زا مضبن زونه . دش یرپس مارآ بش

ییاج لسع هام یارب . میدرک هقردب ار نیمسای و باهش ، مسارم زا
نام نامتراپآ رد دوب رارق . دوش مامت ناشترجاهم یاهراک ات ، دنتفرن

، دوب رت فرط نآ نابایخ ود هک ینامتراپآ هب مه نم و دنوش نکاس
باالی ال یو رد هک تفگ شساوسو رطاخ هب نیرز . مدوب هدرک ناکم لقن

. دنام یم اه مدختسم رس
. مدوب هدیرخ یرتسکاخ گرزب ی هپاناک کی اهنت ، دیدج نامتراپآ یارب
شفک . درک یم درد تدش هب میاهاپ . مدیسر هناخ هب یتقو دوب ۲ دودح

نوریب راشف رپ ار مسفن مدرک . ترپ فارطا هب رد یولج ار میاه
یور اج نامه ار مفیک ، مدرک زاب مرس رود زا ار ملا ش و . مداتسرف

سابل . متفر نلا س ی هشوگ ی هتسب نادمچ تمس هب و . متشاذگ نیمز
داشگ ترش یت کی . دوب هتشاذگ نادمچ نیلوا رد نیرز ار میتحار یاه
مدوخ و . متشاذگ هپاناک یور و مدیشک نوریب ار شگنرمه کراولش اب

. مدرک کچ راب دنچ تداع قبط ار مامح رد . متفر مامح هب
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رکف و مدرپس بآ هب ار مدوخ . درک یم رد ار میگتسخ نتفرگ شود
راگنا . مدرک لوکوم یرگید تقو هب ار ینامهم تاقافتا دروم رد ندرک

رد ار مدوخ نتفرگ شود زا دعب . مدوب هدرک لفق منهذ رد ار اهارجام
اه تمسق زا یضعب رد مندب یور یاه یدوبک . مدرک هاگن مامح ی هنیآ

یدوبک زا یدر رگید مه اه تمسق یضعب و دندوب هدش گنرمک
هتشگرب بش نآ زا لبق رد یاج هب تسرد زیچ همه راگنا . دنتشادن

هدش رت مک اه مدآ زا مسرت . دوبن شوپهایس درم هنیآ رد رگید . دوب
و مردپ زا یربخ یب . درک یم هدرشف ار مبلق یزیچ نانچمه اما . دوب
و مدیشوپ ار ما هلوح . دندوب هدرک لوغشم ار مرکف میرم لگ دبس نآ

. مدرک کشخ راوشس اب هشیمه الف خرب ار میاهوم . مدمآ نوریب مامح زا



وش تخت ی هپاناک یور ار مدوخ و مدیشوپ ار میتحار سابل و
هک منک یضار ار مدوخ متسناوت یمن هک مدوب هتسخ ردق نا . متخادنا

سح یلا خ و دیدج ی هناخ . مروخب ناکت میاج زا وتپ ندروآ یارب
کچ ار میاه مایپ و متشادرب زیم یور زا ار یشوگ . تشاد یبیجع

مدرک تنلیاس ار یشوگ و مدیشک یقیمع سفن . دوبن یدیدج ربخ . مدرک
ولهپ هب و مدش اج هب اج مه مدوخ . متشاذگ متسد رانک زیم یور و

ی هحفص هک ، دوب نتسب ی هدامآ میاه مشچ . مدیشک زارد زیم هب ور
یب یسک . منک زارد شتمس هب ار میاه تسد دش ثعاب نفلت نشور

اب . دوب یلع . مدرک کیدزن میاه مشچ هب ار نفلت . تفرگ یم سامت هفقو
. مدرک لصو ار سامت سرت

؟ یبوخ ایور ! ولا -
۱۰ ۳و تعاس ، مدرک هاگن متعاس هب . تشاد یبیجع شزرل شیادص
یلا وس . درک یم رت کانسرت ار یلع لا وس نیا و دوب حبص ی هقیقد

: متفگ
؟ هدش یزیچ -

: تفگ ریخات اب
. ام ی هنوخ یرب ینوتیم االن ایور مگیم ! هدشن یزیچ هن -

: متفگ و مدرک هاگن تعاس هب هرابود
. یدب حیضوت هشیم ؟ هگم هدش یچ -

یلع هرخ بال . مداد مرگید تسد هب ار نفلت هف کال و یبصع . درک توکس
: تفگ و تسکش ار توکس

... متسه ییاج االن منم . تسین بوخ شلا ح مکی منامام -
هقلح مدوخ رود ار میاه تسد . دوش مدرس ، دش ثعاب سن ال وبمآ یادص

: متفگ ینازرل یادص اب و مدرک
؟ ییاجک االن وت -

: تفگ و تفر باال یمک یبصع شزرل اب شیادص
نیمه وشاپ نم ندرک چیپ لا وس یاج . یشاب اهنت اجنوا االن ماوخیمن -

. نوریب ورب هنوخ نوا زا االن
: متفگ و مدرک هاگن مرب و رود هب و دش دنت مبلق نابرض

. ییاجک االن ! وگب بوخ -



: تفگ هک داهرف یانشآ یادص
! یلع -

: متفگ و مداتسیا هدارا یب . دناسرت ارم رت شیب
. هدش یچ وگب ادخ ور وت یلع ؟ ساجنوا مداهرف -

زا رت مارآ ینحل اب دعب و . مدینش ار شسفن نداتسرف نوریب یادص
: تفگ لبق

. متسرفیم تارب وسردا . نیمه طقف هدش دب شلا ح مکی ناخ ورسخ -
: متفگ شفرح هب نداد شوگ یاج هب
؟ دیناتسرامیب مودک االن ؟ یناتسرامیب -

ار ناتسرامیب مان اهنت هتسخ دعب و دش عطق یا هظحل یارب شیادص
کی ، دوب هداتفا یدب قافتا . دوب هدش یراج میاه گر رد هروشلد . تفگ
هتسخ یاهاپ . مدرک ضوع ار مراولش اهنت و مدیشوپ مزولب یور وتنام
تعرس . دوب سرت یورین نیا و دندوب هتفرگ ناج یکانسرت لکش هب ما
شوگ فرح و سردا دروم رد یلع مایپ ، دوب هشیمه زا رت باال میگدننار
یم رکف هک یزیچ زا رتدوز . متفرگ هدیدان و مدناوخ یرسرس ار ندرک
نامزمه ار یلع یشوگ . مدیود ار ورهار مامت . مدیسر ناتسرامیب هب مدرک
یاه یلدنص یور ، مود ی هقبط یورهار . داد یمن باوج اما متفرگ

هب یتهابش چیه . تشاد رارق شیاپ یور شتک . مدید ار داهرف راظتنا
. دوب هداد رارق شیاه تسد نایم و نییاپ شرس . تشادن مسارم داهرف

: متفگ و مدش شکیدزن و مدیشک یقیمع سفن
! داهرف -

یاه هکل شدیفس نهاریپ یور . درک خی میاه تسد ، دروآ باال ار شرس
یاه هکل زا رتدب شیاه مشچ عضو . دش یم هدید نوخ گنر زمرق

شش تال ، دیشک شسیخ تروص هب یتسد مه وا  . مدز کلپ . دوب نوخ
: دش دنلب شیاج زا . دوب قفومان شلا ح ندرک ناهنپ ی ارب

؟ اج نیا یدموا ارچ -
نحل نیمه . دیسر یم مشوگ هب سوکعم هک دوب یا هلا ن هیبش شیادص

هدوب  تسرد مندمآ موش نئمطم دش ثعاب ادص
یمک تبقاع و مدرک دنلب فیلکت بال ار متسار یاپ و مدروخ یناکت

: متفگ و متشاذگ رتولج



؟ هبوخ ورسخ ومع ؟ هدش یچ وگب طقف -
: تفگ و داد ناکت تبثم دییات ی هناشن هب ار شرس

! امسا -
هب ار مبلق نابرض ، داهرف ی هتسکش ی هرهچ اب هملک نیا یعادت

بل هب مشچ رظتنم و . دنتفرگ ندیزرل میاه تسد . دروآ نییاپ تعرس
: تفگ هب ور و دمآ تمس نآ زا یراتسرپ هک متخود داهرف یاه
ماجنا ور هنوخدرس هب شلا قتنا ینوناق یاراک هک ندموا شداونوخ -

؟ ندب
راگنا مدروخ  یدب ناکت ... رصع زورما ، هناخ درس ، امسا ، دش رتشیب زرل

یاه مشچ . تفرگ ار میوزاب داهرف ، دوب هدز هنت نم هب تدش اب یسک
اب داهرف . دوب شمکش رد هک یا هچب یارب شش تال ، کرتخد موصعم

راتسرپ هب هک ار یا هلمج در ، درک متوعد نتسشن هب میوزاب ندیشک
درک مهاگن . مدرک مگ دیچیپیم مرس رد هک ییاهادص یوهایه رد ، تفگ

: متفگ اهنت نم و
؟ شنتشک -

و دوش نئمطم مندوب شوه هب زا تساوخیم راگنا ، درشف ار میوزاب
: تفگ

زا یدایز نوخ میسرب ام ات و هدش طقس شچب اال متحا هگیم رتکد -
. هداد تسد

. دوب مدرس یبیجع روط هب
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هناش ندیزرل . متخادنا منت یور و متشادرب داهرف یاپ یور زا ار تک
زرل اب . منک فقوتم متسناوت یمن ار میاه نادند ندروخ مه هب و اه

: متفگ
... ینکیم کف وت -

میاه نادند ندروخ مه هب تدش . میوگب متسناوتن ار ما هلمج ی همادا
مشنکاو ، دوب مدرس . مدرک عمج رتشیب ار مدوخ هناروابان . دوب هدش دایز
مدوب نم . مدرک یم هانگ ساسحا مه زاب . دوب بیجع هشیمه گرم هب

نورد کدوک و ردام کی هرابود حاال . مدوب هداتسرف هناخ هب ار امسا هک
داهرف هک تسا هزادنا هچ هب مندیزرل متسنادیمن . دندوب هدرم شمکش



هک ار یراتسرپ و درک هقلح مرود ار شیاه تسد مشزرل لر تنک یارب
زج . مدیمهف یمن زیچ چیه . دیود متمس هب راتسرپ  . دز ادص دش یم در

یقاتا تمس هب ارم و دنا هتفرگ ار میوزاب داهرف و راتسرپ هک نیمه
میاهاپ یور متسناوتیمن . دوب هدرک خوسر مناج رد امرس . دنرب یم

کمک راتسرپ . میدیسر تخت هب . دندروخیم مه رب میاه نادند . متسیاب
. مدید یم حضاو ار امسا ی هرهچ حاال . منیشنب تخت یور هک درک

و ... شا هرهچ تیموصعم ، سامت نیلوا رد شیادص ینیشنلد ، شدنخبل
. شکدوک و شدوخ ندرک یگدنز یارب شش تال

. دوب بوخ شلا ح -
قاتا دراو یدیدج نز . مدرک هاگن داهرف هب هناسمتلم و متفگ ار نیا
نز . دروخیم ناکت میوزاب . دز باال ار منیتسآ لوا راتسرپ . دوب هدش

: تفگ داهرف و دیچیپ متسد رود ار نوخ راشف هاگتسد
. هدینش دب ربخ هی من اال . هراد یبلق لکشم -

هظحل مدرک  سح ار متسد هب جنس راشف راشف . داد ناکت ار شرس نز
: تفگ و دمآ فرح هب هرخ بال نز و دش مک راشف دعب یا

. هنزب مرس دیاب . هراد راشف تفا -
نامه زا ، دوب رصع زا نم درد . داتسیا متسد رانک و داد ناکت رس داهرف
. داد یم باذع ار نم تشاد یسک . مدرک یهار ار امسا هک یا هظحل

میور هک وتپ ود دعب و مدرک سح متسد رد ار مرس نزوس شزوس
و تکاس . دوب تخت ی هبل هب داهرف هاگن . دوب هدش تولخ قاتا . داتفا
یزور نامه لثم تسرد ، دوب هتسشن تخت رانک یلدنص یور تکرح یب

درک زاب میولگ هب ار شهار مک مک ضغب . دوب هداتفا اه هلپ زا امسا هک
درک . سیخ ار متروص هک کشا یا هرطق دعب و
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یور ، مدوب هدیمهف شگرم زا لبق هک یتقیقح و ، امسا یناهگان گرم

همه هرابود و تشذگیم یراپسکاخ زا هتفه کی . درک یم ینیگنس مبلق
. دوب منت یور هک ییاه یدوبک لثم تسرد . دوب هدش لبق هیبش زیچ

ام و ، دنوش یم نفد ییاج رد اهدرد ، دراد میمرت هب تداع یگدنز
زا ردق ره ، دننک یم رییغت تارطاخ دعب و . میراذگیم هرطاخ ار شمسا
لثم . دوش یم رت شیب و رت شیب ناشرییغت ، میوش یم رترود تارطاخ



اب متارطاخ تایئزج متشاد یعس و مدوب هتسشن مراک رتفد رد هک نم
هیبش رتشیب هک ریوصت کی زج یزیچ یلو مروایب دای هب ار هیاس

میاه مشچ . مدروا یمن دای هب دوب نیمسای قاتا راوید یور سکع باق
یمهم ی هسلج دعب یتعاس ، متشاذگ زیم یور ار مرس و متسب ار

رد مه نا نمهب ندید . مدش یم دنمتردق یفاک ردق هب دیاب و متشاد
مبلق نمهب اب ندش ور هب ور روصت یتح . دوبن یناسآ راک طیارش نیا
نفلت و موش زیخ مین دش ثعاب ملیابوم یشوگ شزرل یادص هب ار

: دوب یلع زا یمایپ . مشکب مدوخ تمس هب تسار تسد اب ار
. نکن رکف شهب یلیخ هگید . دش لح ارجام نوا -

کون اب و ، مداتسرف نوریب ار ، دوبن مه سبح مه نادنچ هک یسفن
یور ار نفلت فده یب . مدز یشوگ ی هحفص هب یا هقت دنچ متشگنا

دش هچ مسرپب و منزب گنز هک نیا غامد و لد یتح ، مدرک اهر زیم
، نایک ی هناخ رد امسا یناهگان گرم زا دعب . متشادن ار دش مامت هک

هدش تسرد ییاهرسدرد داهرف یارب شیگلماح و هدشن تبث یتنس دقع
هیشاح دنچ ره ، دزیم فرح اهارجام نا ندش لح زا یلع حاال و . دوب

داهرف رابتعا یور ار شا یفنم تارثا ، دندوب هدش تسرد هک ییاه
بوخ ، دوب هدش لح شا ینوناق تمسق هک نیمه اما . دندوب هتشاذگ

یسررب ار ادرف حرط تایئزج و مدرک زاب ار مپاتپل هلصوح یب . دوب
مدرک نییاپ و باال ار حرط یمک . متشاذگ یم ار مناوت مامت دیاب . مدرک

، متخادنا تعاس هب یهاگن دعب و . مدرک رکف یلع ی هدیا تایئزج هب و
. متشاد یبیجع بارطضا نم و میدوب هدش کیدزن هسلج تعاس هب

" : تفگیم یلع . دنیشنب نمهب یور هب ور یتوافتم یایور دوب رارق زورما
هب نمهب شنکاو مدوبن نئمطم نم یلو ." تسام یاه هبرض تبون

نانیمطا زیچ چیه هب اهزور نیا . دشاب هداس ناکت کی ام ی هبرض
طبر شورفلگ و نمهب هب منهذ هاگادوخان ار امسا گرم یتح . متشادن
هرخ بال . دناسرت یم ارم امسا گرم و بش نآ میرم یاه لگ . داد یم
مامت ی هنیا رد ار مدوخ و موش دنلب یلدنص یور زا متفرگ میمصت
یمک ار میوتنام . منک هاگن دوب هدناشوپ ار قاتا زا ینوتس هک یدق

. دریگب ار میگتسخ و یهایس هک مدز مشچ رود مرک یمک . مدرک بترم
تسد نمهب راتفر ینیب شیپ زا مدرک یعس و مدز مدق قاتا نایم



سپ ، دش مهاوخ ریگلفاغ ، دشاب هتشاد یراتفر ره متسنادیم . مرادرب
:" ی هلمج نتفگ اب نامزمه . دروخ رد هب یا هبرض . مدرک اهر ار مرکف

" وت ایب
یشنم . متسشن میلدنص یور و . متشادرب ار منفلت ، متفر زیم تمس هب
شا هرهچ . تشاذگ زیم یور ار متشاد مز ال هک یلیاف و دش دراو

رد نم . دوب هدرک برطضم مه ار وا یتح زورما ی هسلج . دوب برطضم
رود ار هریدم تئیه یاضعا مامت و مدوب هداد ار هسلج نیا تساوخ

. متفر نوریب قاتا زا شهارمه و . مدرک رکشت وا زا . مدوب هدرک عمج مه
زا رفن دنچ زج هب ورهار رد . دیایب هسلج هب ، دوب رارق مه نارهم
سین رارق هک ، مدوب لا حشوخ . مدشن ور هب ور نمهب اب ، اه دنمراک

تئیه یاضعا . مدش سنارفنک قاتا دراو . منزب فرح وا اب امیقتسم
کی اب . دندوب رضاح یگمه تکرش ی هبتر باال یاه دنمراک و هریدم

سییر یلدنص . متفرگ رارق ناشیور هب ور یعونصم دنخبل و سالم
هدماین شزورف نمهب زونه ینعی نیا و دوب یلا خ زونه هریدم تئیه

. دوب نارهم یور هب ور تسرد ومع تسار تمس یلدنص نم یاج . دوب

. متسشن ومع یلدنص یور دیدرت نودب و مدز رود ار زیم لا ح نیا اب
اهنت . دندوب هدش رت نشور شیاه مشچ . مدید ار نارهم درس دنخبل
نمهب هک نیمه . دوب هدش بیجع اضعا یضعب ی هرهچ اما . دز دنخبل

ماجنا نم یارب هک یراک ، دنداتسیا شیاپ یولج همه ، دش دراو شزورف
یلدنص یور نم ندید اب ومع . دوب برطضم همه یاه هرهچ  . دندوب هدادن

یدنخبل . تسشن نم یاج درسنوخ و داد باال ار شیوربا اهنت ، تسایر
: متفگ و مدرک یا هفرس کت و مدز

عمج نیا یارب شتسار . نیدموا هسلج نیا هب هک نوتمه زا نونمم -
... هک نیدش

: مداد همادا و متخادنا اضعا ی هیقب و نمهب ی هرهچ هب یهاگن
هیامرس شیازفا رطاخ هب زورما ام تکرش . نیونشب ور یبوخ ربخ -

. هریگب نشج هی هرارق
رت بیجع ومع ی هدروخ اج ی هرهچ و . دندرک یم مهاگن مهبم همه

: تفگ نارهم هک مدرک دازا ار مسفن . دوب
. مینک لا بند ور شرف ی ژه ورپ نومه زاب هرارق هنکن -



: متفگ دنخبل اب و مداد ناکت یرس
هب هک مدرک هفاضا تکرش هب ومیردام الک ما زا یرس کی نم هن -

. هتشاد دشر دصرد ۴ تکرش هیامرس اه نیمز شزرا رطاخ
داهرف و یلع هک ار یدانسا دنخبل نامه اب . دوب هدش درز نمهب ی هرهچ

: متفگ و متشاذگ زیم یور ار دندوب هدرک ادیپ
نیا نوچ و مدز تکرش مان هب ور ملا وما نم لبق لا س کی دودح -

هک هدب لوپ نم هب شازا رد دیاب تکرش ، مدرک دراو نم ور هیامرس
. ماوخیم ور ماهس زا دصرد ۲۰ شاج هب نم
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و دش دنلب اضعا زا یکی . دز یم جوم ءاضعا یاه مشچ رد بجعت

: تفگ
. نیدرکن مه تروشم ام اب یتح امش شزورف موناخ ! هنکمم روطچ -

. میدوبن یراک نینچ قفاوم ام ال صا دیاش
یلا وس نیرت هداتفا اپ شیپ نیا . مدید نمهب مشچ رد ار تیاضر قرب
نم زا مدوب هداد حیضوت شیارب ار ما هشقن یتقو یلع هک ، دوب

: مدرک رارکت ار لبق یاه باوج نامه ، دوب هدیسرپ
ور فطل نیا اهامش و ناج ومع . مدوب ربخ یب ممدوخ نم هک هتبلا -

. نیدرک نم هب
. مدش دنلب میاج زا . مدید هک ار همه لا وس زا رپ و مه رد ی هرهچ
میور هب ور گرزب شیامن هحفص هب ار مهاگن و مدرک نشور ار پاتپل
هب تمحز هب یلع هک یدانسا زا یریواصت ، دمآ باال هک هحفص . مداد

تئیه یاضما ، داد یم ناشن دانسا . مداد ناشن ار ، دوب هدروآ تسد
ار تکرش الک ما هب نم یردام یاه نیمز ندش قحلم نمهب و هریدم

نیمز زا یا هشقن دعب و . دنا هدرک دییات نموت درایلیم ۶ غلبم یازا رد
. مداد ناشن هحفص یور ار تایئزج مامت اب ناش یریگرارق لحم و اه

جیگ و گنگ ، یرادیب و باوخ نیب یتلا ح ، دوب یندید نمهب ی هرهچ
مشچ سپ رد راگنا . دوبن تقو چیه هیبش شهاگن لکش . درک یم مهاگن

هب دامتعا ، مدوبن هشیمه هیبش مه نم . دید یم ار یرگید سک نم یاه
، مدوب عضاوتم هشیمه . متشادن دارفا نیا یولج تقو چیه هک یسفن

زا لبق ار میاه حرط مامت دنچ ره . متفگ یم مارتحا اب ار متارظن



نامه . مداد یم حیضوت نمهب یارب ، عمج نیا ربارب رد ندرک حرطم
، یوبن ، تفرگ باال ار شتسد ، دوب هدیسرپ ار لبق لا وس هک یصخش

مردپ اب ؛ تفگ یم ومع هک یسک ، نمهب یمیمص ناتسود زا یکی
یدنخزوپ دنک ناهنپ تسناوت یمن هک یترفن اب . تسا هدوب رت یمیمص

: تفگ و دز
یم ماهس دصرد ۲۰ زاب و تکرش زا نیتفرگ درایلیم ۶ سپ بوخ -

؟ نیاوخ
نامه . دوب هداد داهرف ال بق ار لا وس نیا باوج . مدیشک یقیمع سفن
باسح یاهرتفد رد نم و دیشک شیپ ار اه نیمز عوضوم هک ینامز
دنخبل نامه اب . متشگ یم تکرش باسح زا هدش مک درایلیم ۶ لا بند

: متفگ ، مدوب هدنابسچ میاه بل یور مکحم هک
وت یرسک چیه ام . هتشادن تکرش غلبم نیا هب یتخادرپ چیه بوخ -

هب عجار هیچ نوترظن متفرگن . یغلبم نیچمه منم و . میتشادن اه باسح
؟ هیچ تکرش یهدب تخادرپ

....
هدمآ رب شسپ زا نم اما ، دوب یتخس ی هسلج . مدرک توف ار مسفن

هک مدرک روبع ورهار زا . دراد یبقاوع میارب راک نیا متسناد یم . مدوب
، مدرک تشم ار متسد . متسیاب ، دش ثعاب ، رس تشپ زا نارهم یادص

نیرتمک هب نمهب ماهس ندیسر و هسلج نآ رد متاحیضوت زا دعب
شیاهوم . دیسر نم هب هرخ بال . مدرک یم عمج ژی رنا یمک دیاب شنازیم

هسلج دارفا الف خرب . دوب هدش بترمان یمک نتشادرب مدق دنت رطاخ هب
یتیمها شیارب قافتا نیا راگنا . تشادن یضاران تلا ح شا هرهچ

و مدش هریخ شیاه مشچ هب میقتسم . متشادن دنخبل رگید . تشادن
یداع تلا ح هب ، دوب هداتفا هرامش هب هک شسفن هک مدش رظتنم

: تفگ و دز یلا یخیب قیمع دنخبل . دنزب ار شفرح و . ددرگرب
مه وت . کراپ مشلبق ، نوریب میرب میاوخیم ماش یارب انله و نم -

؟ یایم نوماهاب
نفلت لثم . تشادن ریخا تاقافتا و هسلج هب یطابترا چیه شفرح

اب . دوش  یم دنک شیهد خساپ و تسا رپ شا هظفاح هک یهارمه
هب یرت هنامیمص لکش شیاه بل یور دنخبل . مدرک شهاگن تهب



: تفگ و تفرگ شدوخ
و داهرف ، نوتتسود نیا اب نتفگ اما ، مدز گنز منیمسای و باهش هب -

؟ یگیم یچ بوخ . نوریب نرب ناوخیم شدزمان
داهرف . دش گنررپ میارب تمسق نیرت طبر یب ، شت ال مج ی همه نیب زا

نارهم یاه مشچ تلا ح . تسا هدش خلت منهذ مدرک سح ! شدزمان و
تقو . دوب یبوخ داهنشیپ . تسا نم تمس زا یباوج رظتنم هک فگیم

تخمز و تخس یاهربخ نیا زا ارم تسناوت یم ، انله اب ندنارذگ
. مداتفا متشاد یلع اب هک یا هسلج و یراک رارق دای اما . دنک رود

: متفگ و مدمآ فرح هب هرخ بال
نیمه رطاخ هب . منیبب وملیکو دیاب بشما یلو . مایب متشاد سود یلیخ -

.. ازیچ نیا و ماهس لا قتنا
: تفگ دنخبل اب و . دشن مگ شیاه بل یور زا دنخبل

یب دنخبل . میریم یرتخد و ردپ سپ بشما . هگید تقو هی هشاب -
: متفگ و . دش نهپ میاه بل یور هدارا

. هرذگیم شوخ امتح هک منودیم . نوتهب هرذگب شوخ -
مرگید تسد رد هک یلیاف دنب ار ما هدش زاب تسد تشم . مدرک ثکم

: متفگ و مدرک دوب
. دینوم یم اجک بش یتسار -

اب زونه . متساوخ یمن ار دوب شیاه مشچ رد هک یگدنمرش . دز کلپ
. دش یمن قباس نارهم تقو چیه ، تشاد هلصاف هتشذگ نارهم

: متفرگ ار مفرح ی هلا بند نم و درک توکس
... ِی هنوخ نیایب یاوخ یم -

: تفگ لبق زا رت مارآ اما تیدج اب و درک عطق ار مفرح
مندش بوخ ات زونه . زکرم مدرگرب بش مدیم حیجرت یلو . نونمم -

وت مدوخ مشدعب . شگرزب نامام ی هنوخ مربیم مه ور انله . مراد هلصاف
. مماو هی رکف

نیمه وا یارب دیاش راک نیرتهب . مدرک یم شکرد . مداد ناکت ار مرس
نیا زا دعب . متفر مراک قاتا هب و . مدرک یظفاحادخ نارهم اب . دوب

هب هقباسم نیا . دش یمن اما . مدرک یم تحارتسا دیاب ، تخس نتارام
. داد یمن ناربج تصرف ، دندش یم دنک هک ییاه مدآ



216_ تراپ #
و متشادرب ار مپاتپل فیک . مداد اج مفیک رد هلجع اب ار ملیاسو مامت
نیا زا لبق و مدرک یشنم اب یرس رس یظفاحادخ . مدز نوریب قاتا زا

، مدرک هاگن متعاس هب . مدز نوریب تکرش زا موش ور هب ور نمهب اب هک
یلدنص یور ار ممزاول . دوب تصرف یلع اب مرارق ات یتعاس ۲ زونه
هرابود درس کقاتا نآ رد . مدش نیشام راوس و متشاذگ میتسد رانک

هقیقد دنچ . متسب مشچ . دش یم هدنز شتیمولظم اب امسا ریوصت راگنا
هرهچ اما . موش هریخ یکیرات هب امسا یاج مدرک تالش ، هتسب مشچ اب

درد رس . مدرک نشور ار نیشام هرخ بال . دش یم رت گنررپ امسا ی
شخپ نیشام رد دنت متیر کی اب یگنها و مدرب تسد . متشاد یبیجع
یم هسرپ منهذ نورد نیگمغ و مارا نانچمه مزغم لا ح نیا اب دش .

: دوب نابایخ ی هشوگ یکچوک ناروتسر ، مدش در نابایخ کی زا . دز
ی هلمج هرابود مرگ وجتسج نهذ ، دش ثعاب ناروتسر مسا . داهرف

رکف وا هب دیابن . مدیشک یقیمع سفن . دنک گنر رپ ار شدزمان و داهرف
و نیب دش یم هک ، دوب یساسحا نیرت هناقمحا قشع نیا . مدرک یم
نیا هک نیا هب نداد هزاجا یارب ار مدوخ . دوش داجیا نایک داهرف نم

. متخادنا دیلک . مدیسر هناخ هب هرخ بال . مدرک شنزرس ، دریگب لکش هق عال
یمک لیاسو . مدوب هتفرگن وخ دیدج نامتراپآ هب زونه . دوب ۶ تعاس
دمک زا . دوب مه رد زیچ همه نانچمه اما . دوب هدش لبق زا رت شیب

. متفر مامح هب و . مدیشک نوریب نهاریپ کی سابل
و دوب ۷ هب کیدزن تعاس ، مدرک کچ ار منفلت و . مدمآ نوریب مامح زا

: دوب هداتسرف یماغیپ یلع
میحور . منوریب نیمسای و باهش اب زورما نم . هدنمرش ناج ایور -

. سین دعاسم ندرک راک یارب نادنچ
لثم تسرد ناش هناتسود عمج . مدرک پیات یا هشاب و مدز یدنخزوپ
، مدوب مدوخ ی هلیپ رد نم هک ییاهزور نامه لثم . دوب هدش میدق
متردق ساسحا هب هن ، زیچ چیه و زیچ همه . دوب شیاج رس زیچ همه
ار نفلت هف کال و یبصع ... ییاهنت ساسحا نیا هب هن و هسلج رد

زونه مورب نوریب نارهم و انله اب هک نیا سوه . مدرک ترپ یا هشوگ
و ردپ تولخ و ، مسر یمن کیفارت نیا اب متسناد یم اما ، دوب مرس رد



هب مه نیرز . دوب تکاس هناخ . دوب مز ال ناش هطبار میمرت یارب یرتخد
ار منهذ سوریو کی لثم نمهب ی هلمج . دوب هدز رس شزورف ترامع

: دوب هدرک رامیب
. مدوب اهنت نم -

هرابود . تساوخ یمن ندیباوخ ملد اما مدیباوخ یم دیاب . مدوب هتسخ
متسد چم رد راب نیا و دش شخپ مرس رد شدزمان و داهرف ی هلمج
مه اب ار ضقانتم تاساسحا زا مجح نیا تقو چیه . دیچیپ یدرد
ضغب مییاهنت یارب نم ارچ ، متسشن یلدنص یور . مدوب هدرکن هبرجت

. مدرک یمن
. مدش هریخ شا هحفص هب و مدرک نشور دوب رتناک یور هک ار مپاتپل

تعاس مین . موش زکرمتم هدنیا رد ما هشقن و راک یور مدرک یعس و
. مدرب هانپ متخت هب و مدرک شوماخ ار پاتپل لبق زا رت هف کال دعب

یلک هب هک مداتفا یزیچ دای ، مباوخب مدرک یم یعس هک روط نامه
. منک شیوجتسج دوب هتفر مدای هک یزیچ مدوب . هدرک شومارف

ĤĤĤĤĤĤĤĤ
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216_ تراپ #
و متشادرب ار مپاتپل فیک . مداد اج مفیک رد هلجع اب ار ملیاسو مامت
نیا زا لبق و مدرک یشنم اب یرس رس یظفاحادخ . مدز نوریب قاتا زا

، مدرک هاگن متعاس هب . مدز نوریب تکرش زا موش ور هب ور نمهب اب هک
یلدنص یور ار ممزاول . دوب تصرف یلع اب مرارق ات یتعاس ۲ زونه
هرابود درس کقاتا نآ رد . مدش نیشام راوس و متشاذگ میتسد رانک

هقیقد دنچ . متسب مشچ . دش یم هدنز شتیمولظم اب امسا ریوصت راگنا
هرهچ اما . موش هریخ یکیرات هب امسا یاج مدرک تالش ، هتسب مشچ اب

درد رس . مدرک نشور ار نیشام هرخ بال . دش یم رت گنررپ امسا ی
شخپ نیشام رد دنت متیر کی اب یگنها و مدرب تسد . متشاد یبیجع
یم هسرپ منهذ نورد نیگمغ و مارا نانچمه مزغم لا ح نیا اب دش .

: دوب نابایخ ی هشوگ یکچوک ناروتسر ، مدش در نابایخ کی زا . دز



ی هلمج هرابود مرگ وجتسج نهذ ، دش ثعاب ناروتسر مسا . داهرف
رکف وا هب دیابن . مدیشک یقیمع سفن . دنک گنر رپ ار شدزمان و داهرف
و نیب دش یم هک ، دوب یساسحا نیرت هناقمحا قشع نیا . مدرک یم
نیا هک نیا هب نداد هزاجا یارب ار مدوخ . دوش داجیا نایک داهرف نم

. متخادنا دیلک . مدیسر هناخ هب هرخ بال . مدرک شنزرس ، دریگب لکش هق عال
یمک لیاسو . مدوب هتفرگن وخ دیدج نامتراپآ هب زونه . دوب ۶ تعاس
دمک زا . دوب مه رد زیچ همه نانچمه اما . دوب هدش لبق زا رت شیب

. متفر مامح هب و . مدیشک نوریب نهاریپ کی سابل
و دوب ۷ هب کیدزن تعاس ، مدرک کچ ار منفلت و . مدمآ نوریب مامح زا

: دوب هداتسرف یماغیپ یلع
میحور . منوریب نیمسای و باهش اب زورما نم . هدنمرش ناج ایور -

. سین دعاسم ندرک راک یارب نادنچ
لثم تسرد ناش هناتسود عمج . مدرک پیات یا هشاب و مدز یدنخزوپ
، مدوب مدوخ ی هلیپ رد نم هک ییاهزور نامه لثم . دوب هدش میدق
متردق ساسحا هب هن ، زیچ چیه و زیچ همه . دوب شیاج رس زیچ همه
ار نفلت هف کال و یبصع ... ییاهنت ساسحا نیا هب هن و هسلج رد

زونه مورب نوریب نارهم و انله اب هک نیا سوه . مدرک ترپ یا هشوگ
و ردپ تولخ و ، مسر یمن کیفارت نیا اب متسناد یم اما ، دوب مرس رد

هب مه نیرز . دوب تکاس هناخ . دوب مز ال ناش هطبار میمرت یارب یرتخد
ار منهذ سوریو کی لثم نمهب ی هلمج . دوب هدز رس شزورف ترامع

: دوب هدرک رامیب
. مدوب اهنت نم -

هرابود . تساوخ یمن ندیباوخ ملد اما مدیباوخ یم دیاب . مدوب هتسخ
متسد چم رد راب نیا و دش شخپ مرس رد شدزمان و داهرف ی هلمج
مه اب ار ضقانتم تاساسحا زا مجح نیا تقو چیه . دیچیپ یدرد
ضغب مییاهنت یارب نم ارچ ، متسشن یلدنص یور . مدوب هدرکن هبرجت

. مدرک یمن
. مدش هریخ شا هحفص هب و مدرک نشور دوب رتناک یور هک ار مپاتپل

تعاس مین . موش زکرمتم هدنیا رد ما هشقن و راک یور مدرک یعس و
. مدرب هانپ متخت هب و مدرک شوماخ ار پاتپل لبق زا رت هف کال دعب



یلک هب هک مداتفا یزیچ دای ، مباوخب مدرک یم یعس هک روط نامه
. منک شیوجتسج دوب هتفر مدای هک یزیچ مدوب . هدرک شومارف

217_ تراپ #
هدیدان ار ناشیاه یضعب هک دنوش یم مه رد ردق نآ یهاگ تاقافتا
هداتفا اپ شیپ تمس هب ارم زومرم ییورین بش نآ اما . یریگ یم

. دیشک یم ، دوب هداتفا تاقافتا نیا ی همه زا لبق هک یقافتا نیرت
ریواصت و مدوب هتشاذگ بقع هب تشگرب ی همکد یور ار متسد

نیمه شلوا . مدرک یم رارکت مدوخ اب اهراب و اهراب ار هتشذگ تاقافتا
میگدنز و حور نمهب ی هلمج مدرک سح یتقو ، دوب شیپ تعاس کی
نیلوا یارب هک ، دوب یلع مایپ شرت لبق " ییاهنت وت " ، هدرک ریخست ار

مامح رد هک ، دوب یتقو رت بقع . دز یم فرح دب یحور طیارش زا راب
هناش . مدرک یم اشامت هنیآ رد ار میاه هناش یور هداتفا سیخ یاهوم

، دوب هدنام ناشیور در کی اما دندوب صقن یب و دیفس ال ماک هک ییاه
زا رت لبق . دوب دنبرمک رثا نیا ، هتسجرب و کیراب طخ کی هیبش یزیچ

گنهامهان شنیگمغ یاه مشچ اب هک دوب نارهم ی هنامیمص دنخبل مامح
یم در ار شمیمصت للعت اب و نامسآ و نیمز نیب هک ینم دعب و . دوب

نیب و مدوب هداتسیا میاهاپ یور یتقو هسلج نآ رد رت لبق و . منک
هدرک شومارف و مدز یم فرح سفن هب دامتعا اب روط نآ درم نیدنچ
کی ره . دنشاب کانرطخ نم یارب دنناوت یم ردقچ اه مدآ نیا هک ، مدوب
دعب ک دنک ناهنپ ار شتروص دشوپب هایس سابل تسناوت یم اه نآ زا

ندینش اب نیمسای یتقو هسلج زا رت لبق و . منک سح ار شدنخبل نم
یهار : تفگ دعب و درک توکس اهنت شجاودزا بش رد امسا گرم ربخ
گرم سکچیه باختنا متسناد یم نم . دوب هدرک باختنا شدوخ هک

تساوخیم شدوجو ی همه اب رت لبق هتفه ود نیمسای دوخ . تسین
یسورع بش هب نآ زا دعب . تسین گرم باهش باختنا دنک تباث

هرهچ ، امسا دورو شلبق و " ییاهنت وت " : نمهب ی هلمج هرابود و . مدیسر
و رد هب منهذ . دروخیم لوو شمکشرد هک یا هچب و شموصعم ی

هتفرگ مکحم نم اما . دسرب هنامس هب امسا زا هک دز یم راوید
مکرت داهرف هک مدیسر یبش هب . میدرگرب بقع هب تسرد ات ، شمدوب

هب مردام ی هچرتفد هب هاگن اب هک یترفن و شیاه مشچ تلا ح هب . درک



بش نآ . داتفین قافتا هک یا هسوب نآ دعب و . دش یم لقتنم شیاه گر
ریبعت دیاش . دوب هدرم شدلوت تقو تسرد ام ی هطبار ، مدرکن هیرگ
هطبار نیا باختنا : درب راک هب دش یم مهام هطبار یارب ار نیمسای

مرکف هک ییاج ، مدیسر ییادج نیا زا لبق هب تسرد دعب و . دوب گرم
سرت هب ، دندوبن هک ییاه تسد ندنازوس هب . دوب هدش هدیشک کدنف هب

اب مفیلکت زونه راگنا ! داهرف .. وا مه زاب شرت لبق بش و ... وا هب میاه
. دمآ یم دیابن هک دیسر یم یتقو ، دوبن نشور مدآ نیا

نیب هک ییاج مدوب هتشگرب ، دوب داهرف تسرد نم بش نا باختنا اما
دیلک مارآ . مدوب رد یولج . مدوب هدرک شومارف اهارجام نیا ی همه

زا ملا یخ و متشاد ار ناش هناخ دیلک . مدرک زاب ار طایح رد و ، متخادنا
شراتسرپ و ورسخ زج هک دوب هتفه کی . دوب تحار نیبرود ندوبن

مدق رد ار طایح تشگنا کون یور و مارآ . دز یمن هسرپ اج نیا یسک
زا دعب زور نا ، ام ی هطبار زا لبق . مدش هناخ یدورو رد دراو و مدز

لگ هک ییاه سکع و داهرف ندید و ، ناتسرامیب زا مندش صخرم
و شیاه فرح و یلع و دوب ناتسرامیب رت لبق ، دوب هداتسرف شورف

کی نم اما ، دوب میاه هیرگ . دوب هدش لفق مامح رد رت بقع مه زاب
شبطم رد ناهام اب مرادید حبص هبنش جنپ . مدوب هتفر رت بقع مدق

هتفر هناخ هب . دوب هتفرگ مدلوت یارب هک ییوداک و داهرف سامت دعب
مهرد ی هفایق . مدوب هدینش ار اه هلپ زا امسا طوقس ربخ دعب و مدوب

تدم مامت ، شبیرغ و بیجع توکس ، زور نآ داهرف ی هتفشآ و
هک ینم دعب و ! تخس میمصت . دریگب یتخس میمصت تساوخ یم راگنا

... هک مدید ار ییاه هقرو و مدروآ رد رس شقاتا زا
یادص . دوب کیرات کیرات هناخ . مدوب هداتسیا قاتا یور هب ور تسرد

ار رد مارآ . دمآ یم ورسخ قاتا تمس و باال ی هقبط زا یقوت و قت
داهرف ی هناخباتک هب . متسب ار رد یمارآ نامه هب دعب و . مدرک زاب

تشپ . متسناد یم ار شپاتپل زمر . دوب زیم یور شپاتپل . مدرک یهاگن
. دوب یم شردام دلوت خیرات دیاب ، ۱۳۴۸ ود کی : متسشن پاتپل

، دوب تحار ملا یخ ، تشذگ یم تشاد نامز . مدرک ور و ریز ار شپاتپل
ار اتیمرآ دیاب مه شدعب ، دیشک یم لوط ال ومعم ناشیاه ینیشن بش

رد یصاخ زیچ . دما یمن هناخ هب هک دوب یزور دنچ ، دناسر یم



. مدز مدق قاتا رد و . مدش دنلب یلدنص یور زا هف کال . دوبن شپاتپل
، دوبن اج نا یزیچ . مدیشک نوریب شا هناخباتک زا ار اهذغاک ی هشوپ
ار اهذغاک . متشاد ار شلیمیا زمر شاک . دوبن مه یلبق یاهذغاک یتح

. مدرک زاب ار شیاه سکع ی هشوپ . متسشن هرابود و متشاذگ شیاجرس
دوب شیدزمان یاه سکع زا مه ردلوف کی . تشادن یدایز یاه سکع

دامتعا میاه مشچ هب . مدرک شزاب دوب اج نآ هشوپ کی . متسب ار نآ
نم ییات دنچ . دوب هدش هتفرگ نم زا اه سکع مامت ، مدوب نم ، متشادن

مشچ و دوبک تروص اب . مدوب باوخ شتخت یور هک یلا ح رد مدوب
ی هشوپ ، هدوبن مساوح یتقو نابایخ رد نم دعب و ، هدرک فپ یاه
مه سرت مه . درک یم هدنز نم رد ار یا هناگ ود سح . دوب یبیجع
بلا ج هشوپ نیا . مدرک زاب ار یدعب ی هشوپ و متسب ار هشوپ ! قشع

! ! مه رانک یا هسلج رد شزورف نمهب و یرافغ . دوب
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هتفرگ ام تکرش یاه داد رارق یور زا یسک هک ییاه سکع دعب و
! میتشاد سوساج تکرش رد ! نارهم ، نمهب ، نم یاضما لماک سکع . دوب

تسیل ، رفن ره ماهس نازیم تسیل یتح و تکرش مهم دانسا مامت زا
. دوب هدش هتفرگ سکع ، اه دنمراک یماسا

لا یخ نم هک ردق نآ زیچ چیه ، دوبن هداس یرافغ هب داهرف یکیدزن
. دوبن یزیچ هرابود و مدرک زاب یرگید ی هشوپ . دوبن هداس ، مدرک یم

ءزج یاهدنمراک یتح و اه راد ماهس مامت تاصخشم و سکع داهرف
. مدیشک کرس رگید یاه هشوپ هب . دوب کانسرت نیا ! تشاد ار ام تکرش

مدرک رکف شلوا . موش زیخ مین یلدنص یور زا دش ثعاب ییادص هک
میاج رد اتیمرآ یادص ندینش اب اما ، هدمآ نییاپ یراک یارب راتسرپ

. مدیکشخ
یم گرم یوب هک یا هناخ زا اتیمرآ دوب هتفگ یلع ، تشادن ناکما نیا

یمن مه هب ردقنا دیاش ، دوب اهنت داهرف رگا . دیآ یمن ششوخ ، دهد
ی هصق اما . متسیاب درسنوخ اج نیمه ، متسناوت یم ینعی . متخیر

اهنت . مدش هریخ قاتا هب و . مدرک شوماخ ار پاتپل . دوب توافتم اتیمرآ
مدش مامح لخاد عیرس . دوب مامح ، منک باختنا متسناوت یم هک ییاج

تدش هب مامح فک . مدش نامیشپ . تفر رد لفق تمس هب هک متسد



زاب رد . دنشاب هتشادن ندنام دصق هک مدرک یم وزرآ نم و دوب درس
ار داهرف دعب و اتیمرآ هداتسیا تلا ح رد و زاب همین رد الی زا دش

رد و مدیشک بقع ار مدوخ . درک ترپ تخت یور ار شتک داهرف . مدید
یمن بوخ ار ناشتروص . دننیببن رد الی زا ارم هک مداتسیا یا هیواز

قرع میاه تسد فک  . دوب باال مبلق نابرض . دنتشاد یبیجع توکس . مدید
زا ، مدوب هتسشن مامح فک هک حاال تسشن تخت یور یسک . دوب هدرک

هقیقد دنچ . تسا داهرف هتسشن هک یسک مدش هجوتم شیاهاپ یور
: اتیمرآ دننام غیج یادص دعب و توکس

؟ یتفوک ی هنوخ نیا وت یدروا ونم ارچ ؟ ینک یم یروجنیا ارچ -
روط ور اتیمرآ لا وس ملد رد مه نم و دوب بیجع داهرف توکس

: مدرک رارکت یرگید
؟ اجنیا نیتشگرب تدوخ و یتفوک نیا ارچ -

: تفگ ضغب و غیج اب اتیمرا
نیا وت یدروآ ونم دعب . نرب یدرک صخرم متراکتمدخ و نابهگن یتح -

. داهرف هدب ومباوج . هدش بارخ
. دوب هتفرگ رارق مدید ی هیواز رد اتیمرآ یاپ حاال ! توکس و توکس

یواکجنک نیا متسناد یمن ، مدیشک باال ار مرس یمک و دش مخ راگنا
داهرف یادص هرخ بال . دهاوخیم هچ نم ناج زا طیارش نیا رد و بشما

: مدینش مشخ اب ار
. هکراپ رد مد زونه نیشام هک ینیبیم . مدروین ور وت نم -

. مدوب هدینشن ار ناشدورو یادص نم نیمه یارب سپ
هدید ارم دنکن هک مدیسرت یا هظحل . مرپب اج زا دش ثعاب اتیمرآ دایرف

: درک تحار ار ملا یخ اتیمرآ ی هلمج اما . دنشاب
؟ یتفرگ هفایق بش رس زا تسه تگرم هچ وت ؟ مرب یگیم ینعی -

: تفگ هک یداهرف دعب و توکس مه زاب
؟ متفرگ هفایق ارچ ینودیمن -

! هن -
. دوبن نم دید رد ناشیاهاپ زا یرثا رگید و دش دنلب شیاج زا داهرف
ای دنا هتفر ممهفب متسناوتیمن نوچ ، درک یم متیذا ناشتوکس یادص

. دنقاتا رد زونه



؟ یتفگ یروجنوا نیمسای رهاوخ هب عجار ارچ -
: دش دنلب اتیمرآ یادص

ماباب اب بش ره هک وت هیچ . هموناخ ایور نوا ساو ! هنیمه ساو سپ -
اوغا متفگ نم حاال نیشک یم هشقن شدادجا وشدوخ ندرک دوبان رس

مدب . درک یم راکیچ وت ی هنوخ وت سین هگا ؟ تسین ؟ هدموا تدب هرگ
. شزا دایم

. دمآ یلدنص ندش هدیشک یادص
: تفگ و درک هدافتسا توکس زا اتیمرآ

مزور هی . هدرک طقس تنوخ یوت هلماح یتاهد رتخد هی ؟ وت هتچ -
تنوخ یوت هایس و دوبک زپ و کد همه نوا اب شزورف ایور منیبیم

ساه هرحاس هیبش اعقاو نوچ . دایم مدب شزا ارچ ینودیم . هترس باالی
هار شمیرح هب ور مودکچیه اما نشیم شوحم شرب و رود یادرم لک

یدرم چیه تقو چیه . هرایم یسناشدب ادرم یارب طقف راگنا هدیمن
. هنوشکیم شدوخ لا بند ور درم هملا ع هی هشیمه اما ، هدوبن شرانک
: دوب هیانک زا رپ شنحل ، تسکش ار توکس داهرف ی ههقهق یادص

تهب مه وت هب داوخیم تلد ؟ هشیم تیدوسح نوچ یگیم ار نیا -
؟ ننک هجوت

بشما هک یلگشوخ یارتخد هب هرا . منکیمن یدوسح نوا هب نم ! هن -
مگب متساوخیم و مدرک یم یدوسح ، ندوب هدز لز تهب هفاک یوت

شزا هک یروج هی ، هیروج هی نوا ! هن ایور یلو . مرتلگشوخ نم
. مرفنتم

: متفگ بل ریز
. هشیم رتشیب مرفنت نیرن االن هگا و مرفنتم تزا منم -

: داهرف یادص مه زاب . مدرک ورف میوتلا پ بیج رد ار متسد
. یراد شهب وسح نیا ، منکیم یرادفرط شزا نم نوچ طقف وت -

! هن -
. مورب بقع هب یمک دش ثعاب هک دوب یروط اتیمرآ مکحم ی هن

نیا زا راگنا . هزومرم ساهنت هشیمه . هبیرغ بیجع رتخد نوا ! هن -
هار یتقو . هشاه هدنخ هب همه هجوت هدنخیم یتقو . هربیم تذل ییاهنت

... هریم



ینز هی ! هیاس ! هن ای شیسانشیم منودیمن . هشردام هیبش هگیم منامام
شتسد وفرح ، هدمویم شرهوش اب هک ییاه ینومهم یوت یتح هک دوب

رحس ور ادرم ی همه تراجت یوت ششوه و ، شاه هدیا ! هتفرگ یم
. هدید یمن شدوخ دح رد مشرهوش یتح هک ابیز نز هی . هدرک یم
سابل هدوب نکمم امسارم نیرت یمسر وت یتح ، هدیدنخیم دنلب هشیمه

! هتشادن یزرم چیه ! زمرق بل رژ اب هشوپب غیج زمرق
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تسا رارق یک ات متسناد یمن . دوب هتفرگ ما هدنخ اتیمرآ تافیصوت زا
هف کال و متسشن مامح فک . دننزب فرح نم هب عجار و دنتسیاب اج نآ

: داد مناکت داهرف نحل هک . متفرگ میاه تسد نیب ار مرس
. نکن رارکت وراک نیا هگید تقو چیه هن -

متیذا نیا و منیبب یزیچ متسناوت یمن ، مدش دنلب میاج زا بجعتم
قاتا تمس نآ ناشتفج . مدیشک بقع هب مارآ ار رد یمک . درک یم

هچ هک نیا دروم رد میواکجنک سح اما ، دوب یگرزب کسیر ، دندوب
. دوب اه نیا زا رت شیب دشاب نیگمشخ ردقنا داهرف ، هدش ثعاب یراک

مشچ هب هناخاتسگ اتیمرآ . مدش هجوتم . دیشک شبل یور هک ار شتسد
: تفگ یدج نحل اب و . دوب هدش هریخ شیاه
؟ داهرف هتچ وت ؟ یاوخیمن ونم ارچ ؟ هیچ -

: تفگ یا هنارگ خیبوت نحل اب داهرف
مایم هار تاراک ی همه اب نیبب . هدوب یچ وت و نم قفاوت . هرن تدای -

. تراک نیا یلا
رد تشپ و متفر رت بقع مدق کی نم و دمآ رتولج مدق کی اتیمرآ

. مداتسیا
یتفگن وت . همدای نومقفاوت ؟ ینیبیمن نز هی مشچ هب ونم ارچ ؟ ارچ -

اج نیا زا بشما نم هگا ینودیم تدوخ من اال ؟ یتفگ ! عونمم قشع
! هتفویمن یبوخ یاقافتا مرب

. مدروآ یم رد رس دیاب هک دوب طسو نیا یزیچ . دوب زیمآ دیدهت شنحل
: دیرغ یم هک دوب داهرف راب نیا

. نکن ور اراک نیا جاودزا لبق ات متفگ تهب . ورن اج نیا زا بوخ -
رد زا ال ماک رگید حاال . مورب رت بقع دش ثعاب اتیمرآ یبصع ی هدنخ



. متشاد ار ناشیادص یلو . متشاد هلصاف مامح
نیا نم . یدش راد دوخ دقنا حاال ات یک زا وت ؟ یمهفیم . متدزمان نم -
نیا اب ونم یروبجم مه  وت . مباوخیم تتخت یور اج نیمه . منومیم اج

. ینک لمحت عضو ورس
داهرف هک نیا . منادب تساوخیمن مه ملد . متسناد یمن ار شعضو و رس

. دوب بیجع میارب ، درک یم لمحت ار رتخد نیا ییوررپ
لقادح قافتا نیا ، مدوب راودیما . مداد مامح جنک راوید هب ار ما هیکت
رد اه تعاس . دزادناین ناشمادک چیه رس هب ار نتفرگ شود سوه
هک اتیمرآ یادص دعب و . دندوب تکاس ود ره . دندما یم شک توکس

کچوک ردقنا ، درک یم هچ رتخد نیا . مریگب ار میاه شوگ دش ثعاب
هب هک ! نم هب تنعل ، مدوب هدش خرس . دوب مز ال درم کی یارب دوخ ندرک
اه فرح نیا ربارب رد داهرف ! بشما هب تنعل . مدوب هتشاذگ اپ قاتا نیا

یم ماود ردقچ ، منک ناشروصت متسناوتیم هدیدن هک ییاهراک نیا و
هتشاذگ میونازود یور رد ار میشوگ ؟ مدوب هدرک ضغب ارچ نم . دروآ

شا هحفص هک . مدوب هتفرگ ار میاه شوگ مکحم تسد اب و مدوب
یاه هلا ن یادص زونه . متشادرب مشوگ یور زا ار متسد ، دش نشور

: دوب داهرف زا مایپ . مدینش یم ار اتیمرآ بیجع
؟ یبوخ سالم! -

پیات عیرس . دشاب مکحم ردقنا تسناوتیم ینعی . مدز دنخبل هاگادوخان
: مدرک

؟ نیتسین نوریب هگم ! نونمم -
. دوب هدش دیماان راگنا ، اتیمرآ توکس و شرگید مایپ دعب یا هیناث

: داد یم شحف داهرف هب دنلب دنلب تشاد
. تفر شیپ بوخ زورما منودب متساوخیم طقف ! هنوخ مدموا ! هن -

: متفگ و مدیشک ییادص یب اما قیمع سفن
. دوب بوخ یلیخ ! هرآ -

! هبوخ -
یمن . مدرک یم شمامت ار هملا کم دیاب . مدرک ثکم هیناث دنچ

مدوجو مامت .... اما . مگنجب شدوخ اب شندروآ تسد هب یارب متسناوت
هرخ بال و . دوب هتسشن منت رد یبیجع ی هسوسو . درک یم شنیسحت



: مدرک پیات
. مدمویم بشما هنرگو ، دوب هدرکن متوعد نیمسای -

شیانعم نیمرازه داهرف مدرک وزرآ نم و ، تشاد ینعم رازه ما هلمج
مقطنم مامت یور درس مامح نیا دیاش ، مدوب هدش هناوید . دمهفب ار

مباوج دیاش . مدوبن اهنت بشما لقا ال ، مدوبن اهنت نم . دوب هتشاذگ ریثات
: تشون هرخ بال اما ، دادیمن ار

. دوب یلا خ تاج -
. نکن شساسح یکلا ! هدن مایپ هتشیپ هگا ؟ تساجک اتیمرآ -

لوط یمک . دوب هدرک عمج ار تکرش کرادم هک ، دوب یداهرف نامه نیا
. دوب اتیمرآ یاه دنلورغ شتلع مه نآ و دهدب ار مباوج ات ، دیشک
داد یم ناشن . دروخ رد هب هک یزیچ ندروخ و رد ندش هتسب یادص

ولج یمک ار مدوخ و مدرک تراسج . دوب هتفر نوریب قاتا زا یسک
: دز دایرف اتیمرآ ، مسرب رد هب هک نیا زا لبق . مدیشک

! منهج هب ورب -
: متشگرب میاج رس . دوب هتفر نوریب داهرف سپ

... یلفط دوب هتسخ یلیخ . مشرانک منم . هباوخ اتیمرآ هن -
: متشون و مدز یدنخزوپ

ینک . ناحتما ونم تداسح نازیم یاوخیم -
اتیمرآ . متفر  رد تمس هب هرابود .و متشاذگ مامح فک مارآ ار یشوگ

دوبن یا هراچ . تفر یم رو شیشوگ اب و دوب هدیشک زارد تخت یور
مدرک  یم ربص شنریباوخ ات دیاب

: دوب هتشون اهنت داهرف ، متشگرب
! ریخب تبش -

شیب هظحل ره و تشذگ یم دنک نامز  . مدادن ار شریخب بش باوج
ار مبلق نابرض نم و دوب هتشگنرب قاتا هب . مدش یم داهرف گنتلد رت
شاک . دشاب هدنامرف تشاد تسود راب نیلوا یارب متاساسحا ، مدینش یم
نتشاد یوزرآ متشاد . باذج و یوق ...! مردام هیبش ! مدوب رگ اوغا اعقاو

ناشنتشاد رطاخ هب ار مردام هشیمه هک ، مدرک یم ار ییاه تفص
دیاش . دوب هدمآ نوریب مدوجو کیرات تمسق راگنا . مدرک یم شنزرس

یهاوخدوخ زا شخب نیا غارچ ، دوب اه لا س نم ، دوب نشور مه



رطاخ هب مت ال ضع . دوب هتفرگ درد مرمک . مدوب هدرک شوماخ ار مدوجو
. درک یم درد مامح تفس و درس حطس یور نتسشن

. دوب ۲ کیدزن تعاس ، مدش دنلب میاج زا هرخ بال . دشن زاب رگید قاتا رد
هب . مدرک اشامت ار اتیمرآ و داهرف تخت رد الی زا و متفر رد تمس هب

. دوب هدش سبح مسفن . مدرک زاب مارآ ار رد . دشاب باوخ ، دیسر یم رظن
هناش یور هتخیر مه هب یاهوم . مدمآ نوریب مامح زا تشگنا کون اب

! هتساوخن یتیعضو هچ اب ار وا داهرف ، داد یم ناشن شا هنهرب یاه
یم درد مت ال ضع زونه . مدومیپ ترس اب ار قاتا . دوب ییابیز رتخد اعقاو

داهرف . متفر نلا س تمس هب ورهار زا مارا . مدرک زاب تقد اب ار رد . درک
یزیچ و دوب زیم یور شیشوگ . دوب هتسب ار شیاه مشچ هپاناک یور
مارا دوب شتسد رد سکع کی . متفر رت ولج تراسج اب ... شتسد رد
شباوخ ؛ تفگیم شیاه سفن یادص . منیبب ار سکع ات مدز رود ار لبم

هک هچب رسپ کی ریوصت . مدید ار سکع و مدرک مخ رس . تسا قیمع
هداتسیا ناشرانک هک ورسخ ، ابیز ینز شوغآ رد   دوب شدوخ اعطق

دنخبل همه . دوب هتفرگ ار شردام نماد سکع رد ی هچب رتخو   دوب
یدج تدش هب ، شندیباوخ تلا ح . مدرک هاگن داهرف ی هرهچ هب . دنتشاد
هداد رارق شیناشیپ یور ار شتسد و دوب هدرک مخ ار شیوزاب . دوب
شهاگن و متسیاب هک درک یم مراداو یزیچ ، تشاد یبیجع سح . دوب

. دوب سکع نامه شدس نیرتگرزب هک ، درک یم دشر نم رد یزیچ . منک
ار نیشام . مدرک یط تعرس هب ار طایح . متفر رد تمس هب مارآ هرخ بال
اب . دوب هتفر ورف توکس رد اج همه . مدوب هدرک کراپ هچوک فرط نآ
مدش نیشام راوس . دوب یکانسرت تدش هب بش . متفر تمس نا هب سرت

. متفر هناخ تمس هب تعرس اب و . مدرک لفق ار رد و
ĤĤĤĤĤĤ
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ار ما هتفرگ من یاه سابل یراک ره زا لبق ، مدیسر هک هناخ هب
هداتفا زگزگ هب مامح تبوطر رطاخ هب میاه ناوختسا . مدرک ضوع



تمس هب یمدق . متفر هناخزپشآ هب و . مدرک ضوع ار میاه سابل . دوب
رادیب نیا زا رت شیب متساوخ یمن . متشگرب و متشادرب شوج هوهق
ناویل کی . مدروا نوریب ار ریش فرظ و متفر لا چخی تمس هب . منامب

داهرف هب و متسشن هناخزپشآ یلدنص یور دوب . یرتهب باختنا مرگ ریش
هک یزور نا هب ! شمدید هاگشناد رد هک یزور نیلوا هب . مدرک رکف نایک

ار رگیدمه رت شیب ، تساوخ نم زا هاگشناد یاهورهار زا یکی رد
! مامت و هزور کی ی هناقشاع کی ات ، دوب هتفر ولج زیچ همه . مینیبب

شنورد هچ یتسناد یمن هک دوب یکیرات قودنص هیبش شنهذ هک نیا
، دناسرت یم ارم مه یگشیپ قشاع نیا یتح . دناسرت یم ار نم ، تسا

. دروآ یم دجو هب ارم لا ح نیع رد
محور ، دش یم شاک ، مدرک هزم هزم یمک ار نآ . دوب هدش مرگ ریش
یرتهب زیچ شاک ... هناخ نیا رد اهنت . دش یم مرگ ریش نیا لثم مه

! یشومارف هیبش یزیچ . مدوب هدرک باختنا ندیشون یارب
یلو . دوب هدرکن یبوخ راک بشما داهرف ، مدرک یم هاگن هک نوریب زا
یم هریخ ارجام هب مدوب هتسشن هک یلدنص نیمه تشپ زا یتقو

. تسین دب یهاگ ندوب هاوخدوخ . دوب هدرک ار راک نیرتهب داهرف ، مدش
رت شیب یزیچ یلو مدز دنخبل شیاه مایپ ندروآ دای هب اب هاگادوخان

. دوب مز ال نامنایم اه نیا زا
...

کی تلهم نم زا هریدم تئیه ، دوب هتشذگ ماهس یارجام زا زور ود
یم راذگاو نم هب ماهس ای ، دوب هتساوخ یریگ میمصت یارب یا هتفه
هیبش هک الک ما نآ ای ، دش یم ماجنا تخادرپ یرگید وحن هب ای ، دش
! راکشآ و ینلع راب نیا ، تشگ یم رب نم هب زاب ، دندنام یم ساملا
اه نیمز نامه ی هطساو هب نمهب نوچ ، تشادن ناکما موس میمصت
هک یزیچ لا ح نیا اب . دوب هتفایرد یلع ار نیا ، دوب هتفرگ ین کال ماو
، مه راب کی یتح وا . دوب شزورف نمهب توکس و شمارآ ، دوب بیجع

یضارتعا و . دوب هدزن ارجام نیا زا یفرح نم اب ، دوب هدماین مقاتا هب
، درذگیم ومع رس رد هچ نآ هب ندرک رکف زا هف کال دوب . هدرکن مه
ار ، دوب هتفرگ بش نآ رد انله و شدوخ زا نارهم هک ییاه سکع

، تسشن یم میاه بل یور یرتگرزب دنخبل سکع ره ندیداب . مدرک اشامت



دناوتب ات . دنک ماو یاضاقت تکرش زا ، مدرک یم یضار ار نارهم دیاب
" وت ایب " نتفگ اب . دش هدز مقاتا رد . دنک اپ و تسد یا هناخ

هدرک شچیپ لا وس دایز زور دنچ نیا ، مدز دنخبل . دش لخاد یشنم
هک ، دوب یسک وا و . مدش یم ربخ اب تکرش یاه هطبار زا دیاب . مدوب

. تشاد طابترا اه دنمراک ی هیقب اب
: تفگ و تشاذگ مزیم یور لیاف کی

. منک متسیس دراو هرادن لکشم هگا ، دینک هاگن هی ور اه نیا -
هتفرگ زیم ی هبل ار شتسد . دوب هداتسیا نانچمه وا و مداد ناکت رس

: متفگ تیدج اب . دوب
. منکیم تادص ، مدرک یسررب ! یرب ینوت یم -

هزیچ .. شتسار ! هن -
. مدرک شهاگن رظتنم یاه مشچ اب

نوریب تعرس اب ار شا هدش سبح سفن هک ار یسفن هک یسک لثم
: تفگ مه رس تشپ و دنت ، دتسرفب

تکرش نایمن هگید شزورف یاقآ -
رد مناوتب ات دیشک لوط یا هیناث . مدرک شهاگن مخا اب و بجعتم

: تسا هتفگ یزیچ هچ هک منادب و منک مارآ ار شم کال متیر منهذ
؟ نتسین تکرش زورما شزورف یاقا هگم -

: تفگ تنکل اب و ددرم
! هنارهم اقآ مروظنم -

: متفگ تیدج اب و مداد یلدنص هب ار ما هیکت
. دایم هگید زور دنچ ! هیصخرم -

هب ار میلدنص بجعت اب . دوب سرت و دیدرت زا رپ نانچمه شهاگن
: متفگ و مدرک رت لیامتم شتمس

؟ دایمن ندرک هعیاش ؟ هدش یچ زاب -
: تفگ و درک هرگ مه رد ار شناتشگنا

.. نوشیا شخب مادختسا یارب ندموا دادعت هی زورما نوچ ، ینعی ! هن -
: متفگ و مداد باال ار میوربا

؟ نم ربخ نودب ؟ میراد یمادختسا هگم -
: تفگ و داتسرف نوریب زرل اب ار شسفن



ضوع نوشدوخ شخب لنسرپ زا ناوخیم نوچ نتفگ شزورف یاقآ -
... هک نیا و . تسین امش الع طا هب یزاین ، ننک

: متفگ یبصع و مدش دنلب میاج زا
؟ یچ هک نیا و -

نتسه هریدم تئیه سییر نوشیا زونه ... هک نیا -
هب زیم زا تعرس هب دعب و مدق کی فرح یب و مدیشک یقیمع سفن

: متفگ و متشاذگ هریگتسد یور ار متسد . مدش رود رد تمس
. هریگیم هبحاصم ایضاقتم زا مادختسا یارب یک -

شزورف یاقآ دوخ -
تمس هب . دوب هعجاف نارهم یارب نیا ، متفر نوریب و مداد ناکت رس

یب . دندوب راظتنا فص رد بترم و هدیشکوتا یرفن دنچ . متفر ومع قاتا
قاتا رد نمهب زا ریغ یسک . مدش لخاد و مدرک زاب ار رد هظح مال

شیاه مشچ یور زا ار شکنیع و دروآ باال ار شرس نم ندید اب . دوبن
: تفگ و تشادرب

. هدش یزیچ ! مرتخد سالم -
: متفگ و مدرک باختنا ار شزیم هب یلدنص نیرت کیدزن

. هیچ ایمادختسا نیا هیضق ! ومع -
: تفگ یدرسنوخ اب

باختنا شورف و یبایرازاب شخب یارب دیدج ریدم هی ماوخیم یچیه -
. منک

اب تسناوتیم روطچ مدرک  هاگن دوب هتسشن درسنوخ هک وا هب یبصع
: متفگ للعت اب . دشاب محر یب ردقنا شدوخ رسپ

. هراد ریدم شدوخ اجنوا یلو -
. منیبیمن یریدم هک نم -

: تفگ و تشاذگ زیم یور ار شکنیع
راک رس نایم رد زور ود هدرم شنز یتقو زا هک یریدم ترظن هب -

. هنک دادیب یخسرف کی زا شنهد لکلا دب یوب و دایب
؟ هیبوخ ریدم

: دش رت هناسمتلم اما رت مارآ منحل
انله رطاخ هب . هدب تصرف شهب ومع . رانک هتشاذگ ولکلا نوا یلو -



: تفگ و داد ناکت یفنم ی هناشن هب ار شرس
نارهم رطاخ هب ومرابتعا منوتیمن . میاوخیم یا هفرح راک ام اج نیا -

! هن تکرش اما مدیم شهب داوخیم لوپ . مدب تسد زا
: متفگ هناروسج و دنلب

! هن -
: مداد همادا رت مارآ دعب و

. هریذپ یمن ویزیچ نیچمه نارهم هک دینودیم -
یکی اب نوا ! هتکرش   هسییر تئیه یاضعا تیرثکا میمصت !  هریذپب دیاب -

نومتکرش مهم تاع ال طا هنکمم یتح ! هتشاد هطبار تکرش یاه یشنم زا
. تسین یقی ال ریدم نوا . هشاب هداد ول نوماکیرش هب ور

همزمز و مدش مخ ومع یلدنص تمس هب و متشاذگ میاپ یور ار متسد
: متفگ راو

. هشب جارخا نوا هک ماوخن تکرش یلصا راد ماهس ناونع هب نم هگا -
: تفگ و تفرگ لکش شیاه بل یور دنخبل

هب مه . یداد ماجنا ور نکمم راک نیرت یا هفرح ریغ وت تقونوا -
تسد زا وتکرش یراد ماهس هنکمم مه و یدز هبرض وتدوخ رابتعا

هک هیطباور ، سین راد ماهس طقف شینعم نداد تسد زا نیا و ... یدب
. ندش شداجیا ثعاب اراد ماهس نوا

یرتشم رگید ، مداد یم ماجنا ار راک نیا رگا ، دوب تسرد شفرح
. تفرگ یمن ار مغارس

هراوآ روطنیا ار شرسپ تسناوت یم روطچ ، دوب هچ نمهب ومع رس رد
. دنک

ĤĤĤĤĤĤĤ
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نارهم هب ار ارجام نیا دیاب روطچ . مدوب هدز لز میور هب ور ذغاک هب

تیعقوم هجوتم هزات ، دش هدیشک متسد ریز زا هک ذغاک . متفگ یم
: درک هی گال و دوب هتفرگ شتسد رد ار ذغاک یلع . مدش



هشیم ! یتسین کال هک من اال ، یدزن فرح هملک هی یدموا یتقو زا -
؟ هدش یچ منودب

هحفص یور و مدنادرگرب رس و مدرک زیر شیارب ار میاه مشچ
نودب . متفرگ شیور هبور و مدرک زاب ار یرگید ی هشوپ پاتپل شیامن

: تفگ دنک هاگن پاتپل هب هک نیا
راک سح بش نوا اعقاو . مدرک یهاوخ رذع هک نم . یروخلد مزا دقنا -

. متشادن ندرک
: متفگ مخا اب و مدرک توف نوریب هب راشفرپ ار مسفن

. یتسین یمظنم لیکو . متشاد تجارخا هب میمصت -
: تفگ و تسب شقن شتروص یور دنخبل

ثحب دش یدج ردقنا هک االن شزورف موناخ بوخ ! یدج ردقچ هووا -
. دیدب نوتدیدج ماهس زا منم ی هلا کولا قح

: مدیپوت صرح اب و مدرک شهاگن
همه هک وت زا منیا ، هنکیمن باسح مدا ونم ال صا هک نیمسای زا نوا -
یم لو رسدرد همه نیا طسو ونم مرس رخا ! یریگیم هرخسم هب وزیچ

.. شاک .. ینک
، مدیشک نوریب شتسد الی زا ار ذغاک و متفگن ار مفرح ی همادا

: تفگ و درکن یتمواقم
نیمسای زا نم شتسار . دوبن تسرد ام بش نوا راک . ماوخیم رذع -

. سین بوخ نوتتفج ارب داهرف و وت تاق مال . هنکن تتوعد هک متساوخ
. دب یچ هبوخ مارب یچ ینکیمن نییعت وت -

: تفگ و درب باال ار شیاه تسد
ادرف ؟ شندید یریم یک تفگ منامام حاال! ینزیم ارچ اباب هشاب -

؟ هبوخ
: متفگ و متخادنا باال ار میوربا

؟ سین رتهب هتفه رخآ نومه . متسین ادرف و بشما -
: تفگ و درب شیاهوم الی اار شتسد

! یرادن یراک ادرف یتفگ تدوخ -
: متفگ و مدرک عمج لخاد هب ار منییاپ بل -

هک توافت نیا اب . مرادن هلصوح مدرک سح وهی منم تدوخ لثم هگید -



نداتفا هار لبق هقد دنچ وت مدیم ربخ تهب مراد شلبق زور هی زا نم
! ویگداوناخ رادید هی نم ، یدرک وغل ومهم یراک رارق هی وت هزات ! نم

: تفگ و دیدنخ
. مدرک یهاوخ رذع راب رازه اباب ! هرب تدای منک راکیچ -

: متفگ و متخادنا باال هناش یزابجل اب
. هرب مدای زا هگید منکن کف -

: تفگ و دیشک بقع ار شیلدنص
؟ یشاب دیدج لیکو هی لا بند دیاب باسح نیا اب سپ -

: متفگ و مدز دنخبل تنطیش اب
؟ یسانش یم ویسک وت ! هرآ -

؟ هشاب هفایق شوخ و پیتشوخ هک -
تنطیش دنخبل اب وا راب نیا . مداد ناکت دییات ی هناشن هب ار مرس

: تفگ یزیمآ
. ندرم ریپ نوشمه -

: تفگ و دروآ ولج ار شرس . مدیدنخ
. منئمطم هک . سین یزیچ وگن ! هتخیر تمهب دقنیا یچ -

: متفگ نتفر هیشاح نودب و هداس
نیا هک سین یحور طیارش وت نوا . هنک جرخا و نارهم داوخیم ومع -
کمک و نتفرگ ضرق لوپ مدا . هنوغاد شیلا م عضو . هنک لمحت وقافتا

! هرادن ندیباوخ یارب اج هی یتح . سین مندرک لوبق
زیم یور ار شیوزاب و درک مخ ار شتسد دش رت یدج یلع ی هرهچ

: تفگ و داد شتسد هب شرس ، تشاذگ
؟ یدرکن تفلا خم وت -

مدوخ رابتعا هب منک یراک ره نم . تسا هسییر تییه میمصت هگیم -
طقف . نربخاب هیشنم نوا و نارهم ی هطبار زا همه راگنا . مدز همطل

.. هنکیم تیذا ونارهم هراد ردقنا ومع ارچ منودیمن
دتاخرچ یرگید تمس هب ، دنک دنلب شتسد یور زا هک نا یب ار شرس

: تفگ و دناخرچ ار یلدنص و درک شدنلب دعب و
! هنکیم فطل نارهم هب هراد مدیاش -

: متفگ و مدرک رارکت ار شا هلمج و مدرک شهاگن یلا وس



؟ هنک یم فطل -
: داد باوج و دز دنخبل

نارهم نارگن رت شیب وت هشیم ثعاب شاراک نیا اب نمهب ! فطل هرآ -
هتفویم یقافتا نوا دعب و االن هثم ! هشیم گرزب تارب نارهم . یشب

! هق عال ؛ داوخیم نمهب هک
: متفگ ددرم

؟ نارهم و نم نیب -
: تفگ و تخادنا باال ار شیوربا

. هربیم یرتشیب دوس هق عال نیا زا نمهب ! هرآ -
هب هجوت اب متشاد نم ینعی نیا ، دوب یم تسرد یلع سدح رگا

دعب و مدرک رکف یمک . تساوخیم نمهب هک ، متفر یم ار یهار ، نارهم
رد و مدش دنلب میاج زا هلجع اب . دوبن یتصرف ، مدرک هاگن متعاس هب

: متفگ و مداتسیا یلع بجعتم یاه مشچ لباقم
. مرب هگید نم -

زورما هک منیشام ، تمنوسریم مدوخ نومب . هدوز یلیخ هک زونه -
یدروین 

: متفگ و متشادرب ار مفیک
. تمنیبیم . ملا بند دایم متسود ؛ شابن نارگن هن -

اب . مدوب هدرک رید هقیقد ۱۰ ، مدش جراخ یلع قاتا زا تعرس هب
نیلوا یاهتنا . متفر تسار تمس هب و مدش در نابایخ زا طایتحا

. دوب نامرارق هچوک
شوخ هشیمه لثم ، دوب شدوخ مرپب اج زا دش ثعاب ینیشام قوب

و درک مرگ ار مبلق شمرگ دنخبل مدرک شهاگن . هدننک هریخ و سابل
. دوب نم میمصت نیا
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یلدنص هب ، متسشن شرانک و . مدرک زاب ریخات یمک اب ار نیشام برد

: متفگ و مداد هیکت
! هبقع ردقنا ارچ یلدنص -

مداد ناکت هیچ ینعم هب ار مرس ، درک یم مهاگن و دوب هدرک توکس
: تفگ و تشاذگ نامرف یور دوب هدرک هرگ مه هب هک ار شناتسد وا و



. همهفب یزیچ دیابن یلع هک ینئمطم حاال -
: متفگ و مدمآ ولج

ور شاتحیصن یتقو یلو ! وگب و نزب گنز شهب یاوخیم وت هتچ -
. اه هرادن یطبر نم هب هگید درک عورش

: تفگ و دروا رد تکرح هب یمارا تعرس اب ار نیشام
. تفگ یچ اقیقد درم نیا . هشاب  -

: مداد ار شباوج هتسهآو متخود نوریب هب ار مهاگن
بش نومرارق اال متحا . مدب ربخ شهب اجنوا مدیسر یتقو هک تفگ -

. هشاب
. هگید هبورغ میسرب ام ات بوخ -

یمن ار مدوخ . متسب ار ممشچ و مدنابسچ هشیش هب ار مرس فرح یب
ار رفس نیا یانعم یتح ، مدوب هتسشن داهرف رانک هک نیا ، متخانش
زور ، متشگرب شتمس هب مدید هک ار هداج مئ عال نیلوا . متسناد یمن
هطساو یب ار اه مدآ یاه مشچ ، دوش یم هک ، تسا نیا شیبوخ یربا
شخپ هک یم کال یب گنهآ . دوب هدش هریخ هداج هب قیمع و یدج . دید

هریخ شیاه تسد هب . درک یم قیرزت مناج هب یبیجع شمارآ ، دش یم
یم یجک نهد نم هب شپچ تسد تشگنا یور هک یا هقلح ، مدش

، راد هگن متفگ یم اج نیمه دیاب دیاش . مدش یم هناوید متشاد ، درک
... نم

و . متشاذگ میاپ یور هرابود و مدروآ باال ار متسد . مدرک  توکس اما
: متفگ همدقم یب

. ساتیمرآ اب مروظنم ؟ هبوخ عاضوا -
: داد باوج دنادرگرب ار شرس هک نیا نودب و یدج

؟ هشاب دب دیاب -
زا ، مدید یمن ار ناش هطبار رگا ، مدوبن مامح رد بش نآ رگا دیاش

: متفگ یدرسنوخ اب راب نیا اما مدروخ  یم اج شتحارص
وشقباس قشع هتفه هی وت هنوتب مدا منکن کف . هشاب دیابن مبوخ -

. هشاب وگغورد هک نیا هگم . هشب قشاع هرابود و هرب شدای
ار نیمه ، دنادرگرب متمس هب ار شتروص مامت ، درک لماک ار شخر مین

ایور شیاه مشچ نایم رد هک نیمه ، دنک مهاگن هک نیمه ، متساوخیم



شیاه مشچ ی هوهق . مدرک شهاگن رگ نایصع و خاتسگ . منک ادیپ ار
هب هرابود ار شهاگن و دز دنخ زوپ دعب و ، دز مدق ممشچ ود نیب

: تفگ و . داد میقتسم
ای ماوگغورد نم هک نیا ! یسرب یاوخیم یچ هب -

. قشاع -
نیا دیاب نم . دشاب تلا جخ ام نیب دوبن رارق ، تشگرب متمس هب هرابود
هرهچ هب یدنخبل . دوب هتسشن مرانک هک یدرم نیمه . متخانش یم ار درم

: متفگ و مدز شا هتفشآ ی
ای نم تمس زا . مینک هاگن تمس مودک زا هراد یگتسب ! ینوشتفج -

! اتیمرآ
. دوب هدش نیگنس مه وا هاگن . میدوب هدش ینیگنس کیفارت دراو

: تفگ و دز یدنخبل هناذومرم
! هرادن یبوخ تبقاع ندوب حیرص و خاتسگ ردقنیا -

؟ هنکیم نییعت ومیخاتسگ تبقاع یک -
: تفگ یلا وس و بجعتم

؟ یچ -
: متفگ و مدز یگنرمک دنخبل و مدرک شهاگن

شهب هک ینک نییعت ومیخاتسگ دب تبقاع وت هرارق هگا نیا مروظنم -
. هشیم بلا ج ناتساد هخا ! مدب همادا

، دش نییاپ و باال یمک سفن ییاج هب اج تدش رثارب شا هنیس
هرابود . درک هتسب و زاب ار شمشچ و تشاذگ شتک ی هبل ار شتسد

: تفگ و تخود مشچ ور هب ور هب
؟ هن هشیم تیزیچ هی زورما -

: متفگ ییوررپ اب
؟ یدیباوخن هبش دنچ ! هدش هایس تامشچ ریز ارچ -

: تفگ و دش زاب یمک کیفارت
. مدش لهاتم ینود یمن هگید -

مین شتروص تمس هب داتسیا هکنیمه ، درک تکرح ولج هب نیشام یمک
متسناوتیم . مدییوب ار شندرگ ریز درک مهاگن هکوش مراتفر زا . مدش زیخ

. منک سح ار شبلق شپت



: تفگ یبصع
. هیراک هچ نیا -

: متفگ ثکم یمک اب و مدز دنخبل و مدرک هاگن شتروص هب
هن ای هدنوم شنت رطع منیبب متساوخیم یچیه -

. متسشن میلدنص یور مکحم هرابود و مدیشک بقع ار مرس
سح مه هلصاف نیا زا یتح ار شبلق شپت ، دوب هدش خرس شتروص

یبصع ار شسفن . مدز دنخبل شیگتخیر مهب زا هاگادوخ ان . مدرک یم
: تفگ و درک توف

؟ هترس نوا وت یچ ایور ؟ هن یدش هنووید -
. مدیباوخ و مداد هیکت یلدنص هب ار مرس و متخادنا باال ار میاه هناش
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، هدیگنجن متسناوت یمن ، دوب نم میمصت نیا . متشاد یبیجع شمارآ

هزات ام و . دوب هدش رت کیرات دوز اوه منکراذگاو  فیرح هب ار یزاب
: متفگ و مدرک هاگن ار مفارطا و مدرک زاب ار ممشچ . دوب هداج یادتبا

؟ میدیسرن زونه -
: تفگ و درک مهاگن

. هتشذگ طقف تعاس مین -
: متفگ و متخادنا مرب و رود هب یهاگن

. میروخب   یزیچ هی اجنوا میرب -
نیب ناروتسر کی رتولج رتم ۱۰۰ اقیقد ، تشاذگ زمرت یور ار شیاپ

. دوب   یهار
. دوبن ادیپ یزیچ شهاگن زا ، درک مهاگن و تشگرب متمس هب تیدج اب

. مدشیم هجوتم شتروص یازجا رد ار شتیدج اما
؟ ایور ینکیم ور اراک نیا ارچ -

. مدرک شهاگن تکاس
: تفگ و دیبوک نامرف یور یبصع

مه وت . منک یگدنز شاهاب ماوخیم . مدب همادا اتیمرآ اب ماوخیم نم -
. هدن همادا هگید

: متفگ و مدز یدنخشین
! یرادن شسود هک وت -



: تفگ یرتدنلب یادص اب
نومنیب یزیچ یتقو . منومب دهعتم تهب دیاب نم ینکیم کف ارچ -

. تسین
: متفگ تیدج اب

ینکیمن ماگن ارچ سپ ، یرادن دهعت مهب هگا ! یدزدیم وتمشچ ارچ سپ -
.

: تفگ و تخود میاه مشچ هب هرابود و دروا باال ار شهاگن
. هرایب رد وناز هب ویدرم ره هنوتیم و سابیز . هبوخ اتیمرآ -

: متفگ و مداتفا مامح و شیپ زور دنچ دای 
؟ هدروآ رد وناز هب مه ور وت -

. دش هریخ ولج هب و . درک توکس
: متفگ رت نازرل ییادصاب و دنلب راب نیا ار ملا وس هرابود

.؟ هدروآ رد وناز هب مه ور وت -
! هرآ -

: مدیسرپ سفن هب دامتعا اب
؟ یک -

: تفگ و تشگرب متمس هب
! بشید -

... روطچ هک مدید شیپ بش ود ، تفگ یم غورد
: تفگ و درک   عطق ار مراکفا ی هریجنز  

. منک رارف اتیمرا رکف زا متساوخیم . مداد مایپ تهب هک شیپ بش ود -
دهعت شهب . هبوخ سابیز ، داوخیم ونم . همدزمان نوا . ایور هشیمن یلو

. سین نومتفج قح نیا مدرک کف اما مدز شسپ بش دنچ نم . مراد
. دوب هدش عطق شنایرج راگنا نوخ . دش یم لصو و عطق مسفن

ار میولگ هت یتنعل ضغب ... شمدید یمن اما . مدرک یم شهاگن میقتسم
.  دوب نیمه مدوخ اب مقفاوت اما . درشف

. هروخیم گنز هراد تنفلت ایور -
تسد اب و متشگ مفیک رد منفلت لا بند دعب و مدرک شهاگن یجیگ اب

. مدرک لصو ار یلع سامت نازرل
؟ یبوخ ایور ولا -



. دوب ژی رنا رپ شیادص
: متفگ مارآ

. مبوخ ... هلب -
: دید یم یراوید یا هرجنپ تشپ زا ارم تشاد راگنا

! هدش یزیچ -
: متفگ و مدرک مک ار سامت یادص
هشب یزیچ رارق هگم . هدشن یزیچ هن -

: تفگ هدنخ اب یلع
همروق ، یراد سود یچ راهان   ادرف سپ ارب هگیم منامام نیبب بوخ -

؟ نوجمداب همیق ای یزبس
: متفگ ریخات اب
... یزبس همروق -
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؟ دوش مامت هک نیا یارب ؟ مدوب هدمآ نیمه یارب . مدوب هدرک توکس
مکحم یاه مشچ نیا زا دیاب ینعی ؟ متفر یم رتولج مه نیا زا دیاب

مه اتیمرآ ال صا ؟ مدز یم ولج ، مهاوخیمن ار وت تفگیم هک یدج و
؟ دش یم ، دش یمن نم لا م داهرف ، دوبن رگا

: دیوگب و دوش نارگن یلع نحل دش ثعاب نم للعت و توکس
؟ ییاجک ؟ یبوخ -

یدروم امش هگا . مرادن یلکشم مه ماش بشما اب نم ! یلع مبوخ -
. نیرادن

. دش مه رد داهرف یاهوربا
: تفگ بجعتم یلع

زورما منامام . تسه منومادخ زا هک ام ! هن ؟ یتشادن راک بشما هگم -
؟ تلا بند مایب ؟ یایم یک . هتخپ کیک شدوخ ارب هتشادرب ، هدوب اهنت
یارب رگید مین و تعاس کی ، متخادنا نامیور هب ور یولبات هب یهاگن

. دوب مینو ۶ هک مه تعاس دوب مز ال تشگرب
: متفگ یدرسنوخ اب

؟ هبوخ مینو ۹ تعاس . مایم سنا آژ اب یلو . مرایمن هک نیشام -
یم تمس نا زا شردام یادص هک یلا ح رد یا هدنز رس نحل اب یلع



: تفگ دما
. دایم مین و هن ایور نامام -

: مدش نم شبطاخم رگید راب یارب دعب و
نیا ربارب رد دایز منوتیمن نم ، ایب دوز . میترظتنم ام . هیلا ع یلیخ -

. منک تمواقم کیک
: متفگ و مدز یهاتوک دنخبل هدارا یب

. ومکش هشاب -
هدز لز نم هب مخا نامه اب داهرف . درک یظفاحادخ و تفگ یا هشاب

: متفگ یا هظحل دنچ توکس زا دعب و دوب
. میدرگیمرب نزب رود -

هک یدنب رمک . مداد هیکت یلدنص هب و متفرگ شهاگن زا ار مهاگن
: دیسرپ یلا وس داهرف هک متسب هرابود ار ما هدرک شزاب یک متسنادیمن

ور یقیاقح هی داوخیم ، لا مش میرب هداد مایپ یتفگ هک  درم نوا سپ -
؟ یچ هگب نومهب

: متفگ و مدرک مکحم ار مدنب رمک
. دوب غورد -

رد ، ارچ دیسرپن یتح ، تفگن یزیچ اما . درک ظفح ار شنیگنس هاگن
تمس هب رگید ار مهاگن . میدوب مه رانک ار هار ی هیقب لماک توکس
: متفگ اهنت ، میدش هک نام هناخ کیدزن . مدنادرگنرب هدننار یلدنص

. مریم پنسا اب ور شیقب ، راد هگن -
. مدرکن یرارصا مه نم . دز رود نم فرح هب هجوت نودب و درک توکس

رمک دز  زمرت هک هناخ لباقم ، تشاد یدایز یاه فرح نامتوکس یادص
هک ، مدرب رد تمس هب ار متسد مارآ . مدرکن شهاگن . مدرک زاب ار مدنب

: تفگ
... نم -

اب . مدوب شفرح ی همادا رظتنم . مدرک شهاگن اما ، متسشن میاج رس
: تفگ ینازرل نحل

تقو چیه نم -
هب و مدرک نشور ار میشوگ ی هحفص نم و دیشک یقیمع سفن

همادا یتقو تشاد یرتشیب طلست شیادص راب نیا . مدش هریخ تعاس



: تفگ ار شا هلمج ی
هک هظحل ره . مشاب تقشاع دوجو ی همه اب منوتیمن تقو چیه نم -

تذل تنداد رازآ هنوتیم ردقچ هک نیا رکف ، مش یم رت کیدزن تهب
. هنکیم منووید ، هشاب شخب

. دزیم فرح نم نداد رازآ تذل زا روطچ . مدوب هدش جیگ ، مدرک شهاگن
نیشام نآ دیاب ، تفگ یم هک یتوکس و دش هریخ ور هب ور هب هرابود

. منک کرت ار وا و
سفن یمک . متفر نامتراپا تمس هب و مدش هدایپ نیشام زا فرح یب

. مدوب هدروآ مک
....

و مارآ زیچ همه ، شردام و یلع ی هناخ گنر یکشرز یاه لبم یور
مرک یاه راوید ات ، نامیاپ ریز یناریا یلا ق زا ، دیسر یم رظن هب مرگ

ی هناخ ! یلا ق اب ناشگنهامه یاه لگ نآ اب اهدرپ یتح و ، مرک گنر
و مه هب اه هلیسو ندوب کیدزن هک ، یگدنز سح زا رپ اما کچوک

. درک یم ش رت گنررپ ، دنت و مرگ یاه گنر
هلمج نیرخآ نایم زونه هک ، نم نورد زج ، دوب مارآ و مرگ زیچ همه
ال یل . مدید یمن زیچ چیه نیب یقطنم چیه . دوب هدرک ریگ داهرف ی

کی اب حاال و . دوب مردام یناهنپ تسود و لیکو ، یلع ردام ربدم
: تفگ و داتسیا میور هبور ینیریش فرظ

، روخب اینیریش نیا زا لقا ال . مرتخد یروخیمن یزیچ ارچ -
تمی مال اب ار فرظ . داتفا میور هب ور یلیگران یاه ینیریش هب پهاگن

: متفگ و . متشاذگ زیم یور و متفرگ شتسد زا
. نیزادنن تمحز هب ونوتدوخ دقنا . نییامرفب ادخ ور وت -

اب . دوب یلع هیبش شیاه مشچ تلا ح ، تسشن میور هب ور و دز یدنخبل
: تفگ دنخبل نامه

مه وت دیاش متفگ نیمه ارب ، دوب یلیگران ینیریش قشاع تنامام -
، نک تسرد ینیریش هملا ع هی تفگ دموا مراب هی . یشاب هتشاد تسود
، مدرک بجعت اعقاو نم . تساوخیم نمهب دلوت ارب ، زیرب لیگران شوت

. هراد تیساسح لیگران هب نمهب ، مدیمهف دعب
: متفگ و مدز یدرس دنخبل



لیگران هب مگرزبردپ و ومع و نم هداونوخ لک وت . مراد تیساسح منم -
. میراد تیساسح

: تفگ و دیشک رت فرط نا ار فرظ ینارگن اب ، درک رییغت شا هرهچ
سود تردام هثم دیاش مدرک کف . متسنودیمن ، دیشخبب . مرتخد یاو -

مرف ، تدنخبل ، تامشچ ! یشهیبش یلیخ یرهاظ زا هخآ . یشاب هتشاد
متردام دموا مدای ، تسا هدنز نوتنوخ هچ یتفگ یتقو یتح ! تتروص

. دوب هتفگ ور هلمج نیمه راب نیلوا
: متفگ و دش رت گنر رپ مدنخبل

. نیگب رت شیب شزا هشیم . نیسانشیم ومردام دقنا هک هبوخ هچ -
هتفرگ ی هرهچ اب تدم مامت هک ، تخادنا یلع هب تمی مال اب یهاگن

: تفگ دعب و . درک یم اشامت ارم
نز . هریگب نمهب زا وشقح تساوخیم هک مدید وتردام یتقو نم بوخ -

وشقح دیاب مه وت . هشرس وت یچ دیمهف دش یمن یلیخ . دوب یراد وت
. یریگب

یهاگن راوید یور سکع هب و مدناخرچ شردام و یلع نیب ار مهاگن
: متفگ و متخادنا
؟ یلع هتاباب نیا -

. دما نوریب ، دوب هتفرگ هک یدراگ نآ زا یلع هرخ بال
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: تفگ و تخادنا سکع باق هب یهاگن یلع
! هماباب هرآ -

: متفگ و مدز یدنخبل
اب تا هرهچ تایئزج هیقب اما ! هتنامام هیبش تاشچ ! شتزرمایب ادخ -

. هنزیمن وم تاباب
: تفگ و دز یدنخبل ال یل

؟ یدرک رارف نم فرح زا -
: متفگ مارآ و مدناخرچ ال یل تمس هب ار مهاگن

. منود یمن هتشذگ هب ومدوخ طبر نم -
: تفگ و تخادنا باال ییوربا ال یل

؟ یشب خالص نمهب رش زا یاوخیمن ینعی -



مه رانک اهراب ار لزاپ نیا نم ، تشگ یم یبسانم ی ژه او یپ منهذ
. مدوب هدیسر یبیجع لا وس تم عال هب راب ره و . مدوب هدیچ

: تفگ دیکات اب ارابود ال یل
؟ هرادیمرب تلا وما و وت رس زا تسد نمهب یدرک کف -

: تفگ مارآ ، دوب یرگید یاج راگنا هک یلع ، مدرک توکس
. هشکب باال ور ایور لا وما لک تساوخیم هگا نمهب نامام . ممهفیمن منم -

باال ور ایور لا وما مامت تسنوتیم تحار ، درم ال ثم مارهب یتقو
.. دوبن هیاس یتقو یتح . دیشکن اما . هشکب

: مدرک لماک ار شا هلمج رس ناکت اب و متخادنا یلع هب یهاگن
و اهراب تسنوتیم تحار نوا . درکن یدب نم هب تقو چیه نمهب ومع -

تورث و شینوناق ریغ یاراک رکنم . هنوسرب رفص هب ور نم اهراب
انیا زا رت تحار مرظن هب یلو متسین  نم لا وما رانک زا شیدرایلیم

. تسنوتیم
هناخ رود ی هطقن نآ زا ماجنارس و تخادنا شردام هب یهاگن یلع

: تفگ و دما شردام تمس هب و دش دنلب
شدوخ لا م ور تکرش لک ، هتسنوتیم اهراب نمهب ! هگیم تسار ایور -

! هدرکن وراک نیا اما هنک
هب و هدیرپ یمک شتروص گنر ، دوب هدرک رییغت یمک شردام ی هرهچ

هدرک توکس هب راداو ار یلع و نم ، شبیجع توکس . تفر ورف رکف
: تفگ و درک ندرک تبحص هب عورش هرخ بال . دوب

نم ، یدیدن وتردام یایتخس وت ؟ ینکیم عافد نمهب زا یراد االن وت -
؟ ایور یچ سپ . یدنوخ وتردام تارطاخ هچرتفد هگیم یلع . نوشمدید

؟ ینزب اج دایمن تهب
ی هدنورپ ، ارجام نیا رطاخ هب وا متسناد یم ، دوب هدش یتاساسحا
اعطق تیساسح و ضغب نیا یلو . دوب هدش لطاب هشیمه یارب شتلا کو

و مدرک بترم ار مسفنت متیر . دما یم هیاس هب وا یبلق ی هق عال زا
: متفگ و مداد لبم یور کتشلا ب هب ار ما هیکت

چیه نمهب ومع . منک تنایخ هتشذگ هب منوتیمن نم اما . مدنوخ اقافتا -
وت دیاب منامام هیبنت رطاخب یتقو ! هدرکن تیذا یروجنوا ونم تقو
یولج مگیمن . دوب نمهب ومع ، درک مکمک هک یسک ، مداتسیا یم امرس



نمهب اب ونمهب نیا منوتیمن مگیم نم نم . متسیا یمن شف خال یاراک
. منکروصت اهارجام نیا لبق

: تفگ و دیشک یقیمع سفن یلع ردام
. مریگب هدرخ تهب منوتیمن نیمه ارب ! هتگر وت اه شزورف نوخ -

: تفگ و درک یچن یلع
! کیک نامام -

: تفگ و دز یدنخبل شردام
. مرسپ االن -

. تفر هناخزپشا تمس هب دش دنلب و
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رود هک شردام . دوب  ما هریخ لا وس رپ نانچمه هک  مدرک هاگن یلع هب
: تفگ دش

! بوخ -
: متفگ توافت یب و متخادنا باال ار ما هناش

؟ یچ هک بوخ -
و دش هریخ میاه مشچ رد تیدج اب و درک رت زیر ار شیاه مشچ

: تفگ
؟ یرذگب تراک زا یتفرگ میمصت هک دش یچ ! بشما هک بوخ -

ار شباوج و . متشادرب میور هب ور فرظ زا یبیس و مدرک زارد تسد
: مداد هناراکبلط ، شدوخ دننام

؟ یشب ساسح نم یاراک یور دقنا ، یتفرگ میمصت هک دش یچ -
ینحل اب و تشادرب فرظ زا یبیس ال باقتم و دیشک یا هف کال فوپ

: تفگ دوب یمی مال دیدهت هیبش هک
. ممهفیم هک هرخ بال -

هک شردام . مدرک هاگن هناخزپشآ هب دعب و مدز شتروص هب ینهپ دنخبل
، دوب اهردام ی همه هیبش . مدرک اشامت ، داد یم شرب ار کیک تراهم اب

یتسد شیپ رد ار کیک یاه شرب تقد اب ! نارگن هشیمه نابرهم
. تخیر یم شرب یور تقد اب ار الت کش سس دعب و تشاذگیم

: متفگ مدرک یم شیاشامت هک روطنامه
. نودب وشردق ، یراد یبوخ ردام -



تشپ اقیقد ، مدش یلع ییاج هباج هجوتم اما . مدنادرگنرب ار مرس
: تفگ مارآ و . دوب هتسشن مرس

لثم ور هیاس نوا . دوبن هدنورپ هی طقف شارب هیاس ی هدنورپ -
. ندوبن دلب ور نمهب اب ندیگنج اهتنم . تسنودیم شرهاوخ

داهرف هیبش یلع ، دوب نارگن مه زونه شیاه مشچ . مدیخرچ شتمس هب
. یناوخب شیاه مشچ زا تحار ار شیاه سح مامت یتسناوت یم ، دوبن
یا هظحل ار میاه مشچ . تسا نارگن هک مدید یم ار یدرم نم حاال و

یدنخبل . دوب ما هریخ نارگن درم نامه زونه ، مدرک شزاب دعب و متسب
: متفگ و مدز

. مدوبن یدب یاج بشما نم ؟ یتسه یچ نارگن -
: تفگ و دز یدنخزوپ

. مهاب نیدزن یبوخ یافرح بشما هک تفگ مهب -
: متفگ و متخادنا باال ار میوربا و مدرک یچن

.. نیا ! هقل نهد ردقچ -
هب ار مرس راکدوخ نم و تشاذگ شا ینیب یور ار شا هراشا تشگنا

شهاگن هرابود . دوب مرگرس هناخزپشآ رد زونه شردام . مدنادرگرب بقع
. دوب هتفگ سیه هچ یارب ، مدرک

: تفگ و درک مهاگن هدنخ اب
! یتفگ مهب مه وت . مدرک کش نم ، تفگن هک میقتسم شدوخ -

هداد ول ار زیچ همه تحار ردقنا هک نیا زا و متفگ یبل ریز روعشیب
. متسشن میاج رس صرح اب ، مدوب

یتح ، دزن فرح هتشذگ زا یسک رگید بش نا رخآ ات ، دوب یبوخ بش
لثم ، یلع ردام . منادب یزیچ هیاس دروم رد مدشن واکجنک رگید مه نم

تلد هک ، دوب ییاه نز هتسد نامه زا . دوب قیقد و قداص شدوخ
ار یقشع . یهدب شوگ شیاه فرح هب و ینیشنب زور مامت تساوخیم

باق هب شهاگ یب و هاگ یاه هاگن اب تشاد نایرج هناخ نآ رد هک
هزم دوجو مامت اب متسناوتیم یلع هب شدنخبل دعب و یلع ردپ سکع

. منک هزم
هدش مامت میارب ایند مدرک یم رکف هک زور نآ ، مداتفا ورسخ دای

: تفگ ، تسا



یاه قشع هب . نتسین رسدرد زج یزیچ نکممان و تخس یاه قشع -
... هداس یاه مدا . نک رکف هداس

قاتا . دوب یلع قاتا ندید ، تحار و هداس ینامهیم نآ ی هلحرم نیرخآ
قوقح یاه باتک زا رپ کچوک ی هناخباتک کی هک یمظنم و کچوک

: متفگ و متخادنا قاتا هب یهاگن . دروخ یم مشچ هب نآ رد
؟ تسارعاش یاسکع ، تریرحت زیم یور یاسکع باق نوا ، هبلا ج -

: تفگ و تشادرب ار بارهس سکع باق و داد ناکت ار شرس
. مدنوخیم رعش یلیخ ینامز هی -

: متفگ و مدیشک زیم ی هبل ار متسد
! ینوخیمن هگید االن ؟ ینامز هی -

: تفگ دنخبل اب ، دوب هداتسیا رد ی هشوگ هک شردام
. دش قشاع یتقو زا هن -

یزیچ متساوخ و مدرک شهاگن تنطیش رس زا یدنخبل اب و بجعتم
. میوگب

: تفگ و دیدنخ یلع
ونم یوربا دایم یک ره دیاب وت ینعی نامام ! اباب هگیم یکلا منامام -

. یربب
: تفگ مخا اب و تخادنا باال ییوربا شردام

. نیدیسرن مه هب هتسرد حاال ! هییوربآ یب ندش قشاع حاال ات یک زا -
: متفگ و مدز یلع یوزاب هب تنطیش اب و واکجنک

ای ننکیم تنایخ تهب هک اقشع نیا زا ! نیدیسرن دش یچ ! نک فیرعت -
؟ دوبن قفاوم شاباب هن

: تفگ و درک درگ ار شیاه مشچ
. اه هرادن یلا حشوخ ال صا ، یگیم هک ییازیچ نیا ! ایلا حشوخ هچ -

ار میاپ و متسشن رظتنم تلا ح هب زیم تشپ یلدنص یور ، مدیدنخ
: مداد ناکت

. منیبب وگب بوخ -
: داد باوج یلع یاج شردام

. دوب یبوخ یلیخ رتخد . دوبن انیا زا مودک چیه -
: متفگ مهرد یا هرهچ اب و مدرک هاگن یلع هب یلا وس



... هدرم هنکن -
: تفگ و دیدنخ

. میرادن تسود ومه هگید میدیمهف طقف . هدرمن اباب هن -
: تفگ تینابصع اب شردام

هرب تساوخیم هراچیب رتخد . نتشاد تسود ومه میلیخ ! مرتخد هن -
شدوخ مه . منومیم  منامام رانک دیاب نم هن تفگ مه اقا نیا . اکیرما

نم هک ندرک اعد هدش مراک زور ره من اال . درک دوبان ورتخد نوا مه و
.. مریمب

هب ندرک کف . مدرک یم سح نم طقف ار یلع یبصع و دنلب " نامام "
هدید یلدنص نا یور ار هیاس هک ینم ار نیا . دوب کانتشحو ردام گرم
. مدوب هدید ار شندروخ صرق تشم تشم هک ینم . متسنادیم ، مدوب

. دهد همادا تساوخیمن مه هیاس . دیزرل هاگادوخان میاه هناش
. دوب هداتفا زیم یور بارهس باق . تفر نوریب قاتا زا یبصع یلع

: تفگ و تشاذگ شا هقیقش یور ار شتسد شردام
. هنکیم راکیچ شیگدنز اب هراد هنودیمن رسپ نیا . ناج ایور دیشخبب -

و مدرک زاب ار مدوب هدرک تشم تداع قبط هاگادوخان هک یتسد
: متفگ

227_ تراپ #
. سین بوخ ال صا ندز فرح یروجنیا اما ! هتسرد -

: متفگ و مداد تروق ار مضغب تمحز هب
. هکانتشحو یلع یارب نوتفرح نیا ردقچ ، نینک روصت نینوتیمن امش -

: تفگ و درک کاپ ار شمشچ ی هشوگ کشا و داد ناکت ار شرس
یحیرفت چیه راک زج هلا س دنچ ادخ هب . منک شتیذا ماوخیمن . منودیم -

باوج یتح یلع یلو . هشرظتنم ایند رونوا . مرتخد نوا منودیم . هرادن
. هنومب نم رانک داوخیم نوچ ! نم رطاخ هب مشمه . هدیمن مشنفلت

: متفگ و مدش دنلب میاج زا دعب و . مدرک توکس
. تفر اجک منیبب مرب -

. مدرک بارخ مه ور وت بش ! مرتخد دیشخبب -
: متفگ و مدز یدنخبل

. دوب یلا ع یچ همه بشما ! اباب هن -



هرجنپ هب ور نم هب تشپ . متشذگ ناش هناخ کچوک نلا س نایم زا
تدش زا شا هرهچ مه زونه ، مدرک شهاگن . متفر شرانک . دوب هداتسیا

یادص اب هک دوب هدش مروضح هجوتم . دوب زمرق شردام فرح درد
: تفگ هتفرگ

! هنکیم منووید شاراک نیا -
و . مدرک هاگن دوب هدش ناهنپ اه نامتخاس تشپ هک رهش هب مه نم

: متفگ مارآ
... ای هرهش یانومتخاس نیا زا یکی وت االن نم یاباب ینکیم رکف -
هرابود ار مخلت دنخبل . درک مهاگن قیقد و تشگرب متمس هب شهاگن

: متفگ و مدرک همیمض ما هرهچ هب
داوخیم . هتقشاع نوا یلو . هتخس نوشنداد تسد زا ردقچ ممهفیم نم -

. یشاب لا حشوخ وت
: تفگ یزابجل اب

یاپ وشیگدنز ی همه نوا ایور . مشاب شرانک هک ملا حشوخ یتقو نم -
هدنخ نم یشوخ مامت . مراذب شاهنت منوتیمن نم حاال هتشاذگ نم

. همهفیمن نوا یلو . تسا هزات کیک یوب نیمه . هشاه
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

. یرت لا حشوخ هرتخد نوا شیپ وت هنکیم کف منوا -
: تفگ و دش هریخ هرجنپ هب هرابود

و بوخ یلیخ ام هطبار . متشاد شسود . هیبوخ رتخد نینزان . متسین -
یه منامام اما . میدزن مفرح یتحام هک هلا سود االن . دش مومت تسرد

هنینزان رطاخ هب نم هنکیم کف . هنکیم یفاب لا یخ شدوخ ارب هنیشیم
در ور نشیم یفرعم مهب هک ییارتخد ای منکیم راک یروجنیا هک

. منکیم
: متفگ و متشاذگ شیوزاب یور ار متسد

ور هطبار هی هرابود یاوخیمن ارچ سپ ؟ تسین نوا رطاخ هب ینعی -
؟ ینک عورش

. تشاذگ میاه تشگنا یور ار شتسد ، تشگرب متمس هب و دیدنخ
یخوش اب . دوبن ینابصع لبق هقیقد دنچ ی هزادنا هب رگید لقادح

: تفگ



هب یسک زونه دب ال اباب . نیدب نز ونم هک اهامش نیراد یا هلجع هچ -
؟ منک ادیپ رهوش تارب مدرگب ادرف زا نم بوخ . هتسشنن  ملد

: متفگ کمشچ اب و مدز یدنخبل
. دایمن مدب هک نم -

: تفگ و درک یگتخاس مخا
! ایدش دیفس مشچ بوخ -

. مدرک هراشا قاتا تمس هب و مدیدنخ
هت نم . مدرکن رواب ار یلع فرح . دندیسوب ار رگیدمه شردام و یلع

هناخ هب ارم یلع یتقو . مدیدیم یرارقیب هیبش یزیچ شیاه مشچ
. دوب نارگن نانچمه ، دناسر

ار میاه باقن ات ، دوب یتصرف ییاهنت . مدوب هدش اهنت ، هرابود نم حاال
تقو ناشمادک ره ، منک رکف هصق نیا یاه مدآ هب و مروایب نوریب

. دنروا یم نوریب ار ناشباقن مادک ییاهنت
. متسشن متخت ی هبل . درک یم رکف هچ هب ، دوب اجک االن ، داهرف ال ثم
هب و مداتسرف مشوگ تشپ ار میاهوم . دوب هدروخرس مرس یور زا لا ش

. متفر اتیمرآ ی هحفص
رارق شتیعضو یور لبق تعاس کی رد داهرف و شدوخ زا یسکع
سکع ی هصق . دز یم دنخبل داهرف ، مدش هریخ سکع هب . دوب هداد

: متشون اتیمرآ یارب . دوب هرفن ود ماش کی
! یدبا نوتقشع -

نامه اب . مدرک شوماخ ار منفلت و مدش جراخ شا هحفص زا دعب و
. مدیشک باال ما ینیب یور ات ار فاحل و . مدیزخ مفاحل ریز اه سابل

مشچ . تشاد یرت هداس یاه باختنا دیاب یهاگ ، تفگیم تسار ورسخ
. متسب ار میاه

.....
اب . مباوخب نانچمه تساوخ یم ملد ، مدش رادیب باوخ زا یگتسخ اب

هک حاال اما . مور یمن تکرش هب زورما ، مدوب هدرک الم عا زورید هک نیا
اب . دوبن زیاج مه هناخ رد ندنام مرظن هب ، مشاب رفس دوبن رارق

هدیشوپ بشید زا هک ییاه سابل ینیگنس . متسشن تخت یور یگتسخ
. مدوب



ار میاه سابل . مدروآ رد منت زا ار میوتنام ، هف کال ی هفایق نامه اب
رد گنز یادص هک متفر ییوشتسد تمس هب مدرک ضوع لماک هک

زاب مین ار رد . مورب رد تمس هب و مدرگ زاب ار هتفر ریسم دش ثعاب
یلع ی هناخ زا هک شسردآ ، دوب هدروآ میارب یا هتسب . دوب کیپ . متفرگ

هب اار هتسب ، دیسر ندرک اضما زا دعب . دوب شردام مه هدنتسرف و
ار زیم یور یروخ هویم یوقاچ . متشاذگ زیم یور . مدروا لخاد

. مدرک زاب ار هبعج بسچ و متشادرب
و هبعج هب بجعتم  . دوب هبعج نورد موبلا و همان نیدنچ ، رتفد ۴

. مدش هریخ شتایوتحم
: دوب هتشون . متشادرب ، دوب رت یزورما هک ار همان نیلوا

ییاج نامه ار میلعج تارطاخ رتفد نآ زورما ، مزیزع الی یل سالم -
یارب . دنناوخب ار نآ یزور نیمسای و ایور مراودیما . متشاذگ یتفگ هک

زا وت اما ، ما هدوبن یبوخ ردام نم ، منارگن هشیمه زا رت شیب ایور
... نک تبقارم اه نآ

هک ییاه زیچ هب و . مدز لز یلعج تارطاخ رتفد ی هملک هب بجعتم
. دوب هبعج نورد

: دوبن مردام طخ ، مدروآ نوریب ار یرگید ی همان دنت
. مزیزع ی هیاس سالم ))

رت رود نم زا وت ردقچ ره ، دنام یم هزجعم هیبش تنتشاد تسود
ارم زور کی منئمطم نم ، دیا یم وت تمس هب رتشیب نم بلق ، یوشیم

! یشخبیم
یم لمحت ار تیاه یق ال خا دب هیاس . دوب میهاوخ مه رانک هرابود ام و

! یتسه نم یتخبشوخ جوا وت نوچ ، منک
. شزورف نمهب اضما

: دوب هیاس طخ زاب نیا و . مدرک زاب ار یرگید ی همان ، دش هدرشف مبلق
و ابیز رتخد   دناوخ یهاوخن ار همان نیا تقو چیه وت ، مزیزع یایور -
و . مدرک هیبنت میاهراگیس نتسش رطاخ هب ار وت هک زورما  .. نم شوهاب

. یدرب هانپ نمهب شوغآ هب نم زا وت
اهنت نم لثم مه وت هک مناد یم . مدرک سح اهنت ربارب رازه ار مدوخ

تسود ار مدوخ هب تتهابش و تنحل ، تیاه مشچ ، دنام یهاوخ



. مرادن
تتسود ... تقو چیه شاک . یدوبن ابیز شاک ، یدوبن نم هیبش شاک

. مراد تسود ار وت اما ، مشاب دب ایند ی همه یارب مه ردقچ ره . مراد
لبم یور جیگ ، دنتشاد ییانعم هچ اه همان نیا ، دما دنب مسفن

. مدش هریخ هبعج هرامش یب یاه همان هب و . متسشن
ĤĤĤĤĤĤĤ

ییاطعزاملوس #
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

@saylbgbbgfjj12vbhfvm
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نامزمه مه یشوگ . مداتسیا میاج رد . دش دنلب هرابود هک رد گنز یادص
: متفگ و متخادنا   هبعج لخاد ار اه همان ، دروخیم گنز باوخ قاتا زا

؟ هیک -
! هگید نکاو ورد ! ایور منم -

اروف ". مایم "االن نتفگ اب . مروخب اج هک دش ثعاب نیمسای یادص
و متخادنا تخت ریز ار هبعج . متفر مقاتا تمس هب و متشادرب ار هبعج

کی و لگ دبس کی اب نیمسای ، مدرک زاب هک ار رد . مدیود رد تمس هب
شوغآرد ارم و دز دنخبل مندید اب . دوب هداتسیا میور هب ور هبعج

. متفرگ شتسد زا ار ینیریش ی هبعج و لگ دبس و مدرک شلغب . دیشک
: تفگ هدنخ اب . تخادنا هناخ هب یهاگن

. دوب هدش گنت تارب ملد یلیخ یلو هشن ترواب دیاش -
: متفگ و مدز یدرس دنخبل

! هویم بآ ای یروخیم هوهق ! نیشب ایب  -
: تفگ و دیخرچ هناخ رد شهاگن

. رایب یچ هی تدوخ ساو ، یدروخن هنوبص زونه هگا ! یچیه -
: دمآ مرس تشپ هک . متفر هناخزپشآ هب فرح یب و مداد ناکت رس

؟ یتحاران نم زا -
ار شلا وس وا و مدنادرگرب شتمس هب لا چخی برد رانک زا ار مرس

: درک رارکت هرابود
. یتحاران نم زا -



لا چخی نورد هک روطنامه و مدرک زاب ار لا چخی رد و مدز یدنخبل
: متفگ . متشگیم یتیوهلا لوهجم زیچ لا بند

. مشاب تحاران دیاب ارچ هن -
هب ار مرس ، مدش روبجم هرابود . تشاذگ میوزاب یور هک ار شتسد

: تفگ و درک رت شیب ار شتسد راشف . مناخرچب شتمس
ور هب ور اتیمرآ اب وت متساوخیمن نم ! ... هک ِبش نوا رطاخ هب هگا -
مدرک شوگ باهش و داهرف فرح هب ارچ هک مدش نومیشپ ال صا . یش 

. مدرک شتوعد و
باال ار میوربا یگتخاس روط هب . مدروآ نوریب لا چخی زا ار ریش فرظ

: متفگ بجعت اب و متخادنا
؟ یدش نومیشپ ارچ -

یور شهج کی اب و  تفر بقع ؛ تشادرب میوزاب یور زا ار شتسد
: تفگ و تسشن هناخزپشآ رتناک

نیا یچ زا داهرف منودیمن نم . یضوع ِدوسح ! هیضوع یلیخ هرتخد -
! یدید ونوشسکع . هدموا ششوخ

: متفگ نامزمه و متخیر ناویل رد ار ریش
؟ دوب اتیمرآ تیعضو یور بشید هک نومه - 

: تفگ شیشوگ قرغ نیمسای
. نیبب ویکی نیا اباب هن ؟ یبشید نوا ؟ یچ -

و دروخ ناکت ما هناش . تفرگ  متمس هب ار یشوگ ی هحفص دعب و
لر تنک ار مدوخ اما . تخیر نوریب متسد شزرل زا ریش هرطق دنچ
شدوخ هب هارکا اب ار نفلت دعب و . مدرک هاگن هرابود ار سکع . مدرک

. مدنادرگرب
: تفگ و دیشک یقیمع سفن نیمسای

هرایب هریگب متفگ مراهان ، دایم راهان باهش -
: متفگ و مدز یدنخبل

. یلا ع -
و . مدروخ ریش زا یمک . درک یم هاگن متروص تایئزج هب تقد اب

: متفگ بجعتم
. مهب یدز لز هخا ؟ هدش شیزیچ متروص ؟ هتچ -



: تفگ ینارگن نحل اب و دز دنخبل
نوا نیبب . منکیمن رواب نم ، هن یگب میچ ره ؟ یروخلد نم زا وت -

... بش
. دنام مامتان شفرحو دش تکاس . مدیبوک  زیم یور مکحم ار ناویل

: متفگ یدرسنوخ اب
؟ نیمسای ساجک اباب -

" تفگ تنکل اب ادیرپ گنر و هدروخ اج
؟ یچ -

: متفگ و مداتسرف نوریب راشف رپ ار مسفن
هتقو یلیخ مه وت هک منودیم . شمدید مدوخ ، سدنز اباب منودیم -

. تساجک وگب سپ . یراد ربخ
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هدرک سبح ار شسفن هک دوب یسک هیبش ، درک رییغت شا هرهچ گنر
: متفگ و متفر رتولج مدق کی . تسا

میاق مداهرف زا یتح ارچ منودیمن ؟ یتفگن مهب ارچ منودیمن ! نیمسای -
. منودیمن یچیه نم ؟ یتشادرب ونامام رتفد ارچ منودیمن یتح ؟ یدرک
! یراد ربخ شندنوم هدنز زا وت تفگن مهب منوا اما . مدید ور اباب نم

هدرک توکس . مدرک لر تنک ار مدوخ اما ، دز یم گنچ ار میولگ ضغب
: متفگ مشخ اب . درک یم دب ار ملا ح رت شیب نیا و . دوب

هنوخ نومه وت ینودیم . نیتخادنا هار هک هیا هرخسم هیزاب هچ نیا -
؟ .... یدیدیم ور اباب وت هک یا

میاهاپ یور نانچمه اما ، دمآ یمن باال مسفن . مدروخ ار مفرح ی همادا
. دونشب هک مدوب رظتنم . مدوب هداتسیا

: تفگ و دمآ نییاپ رتناک یور زا
.. نم . تسین هترکف وت هک یزیچ نوا . نیبب ایور -

: متفگ و تفر باال میادص
. هشیم هراد یچ ال صا منودیمن نم . تسین یچیه نم رکف وت نیمسای -

نم دیاش مگیم ییاتقو هی هک نمهبم و هایس ردقنا مرب و رود یامدآ
. دایم مرس هراد اه بال نیا هک مدرک یراک

یکشا هرطق . تشاذگ میوزاب یور ار شتسد و دمآ رتولج مدق کی



: دزرلب شیادص دش ثعاب ضغب . دروخ رس شا هنوگ یور
دنچ . ترامع وت ، دوب هدموا اباب راب هی . سین یروجنیا ادخ هب ایور -

ترواب . مدرک شادیپ نامام قاتا وت بش فصن . نامام گرم دعب هام
دب تارب تفگ . مگن یچیه تهب تساوخ مزا . متشاد یلا ح هچ هشیمن

دنچ من اال . مدربیم لوپ شارب یه منم . یگب ومع هب هنکمم تفگ ، هشیم
. مرادن ربخ شزا ههام

: متفگ تیدج اب ، مدرک لر تنک ار مدوخ
؟ یتشادرب ارچ ورتفد ؟ یچ و رتفد ندیدزد . منک رواب ونیا -

: تفگ و داتسرف نوریب ار شسفن
ومع یولج یرب و ینوخب ونامام رتفد وت مدیسرت . مدیسرت بوخ -

. نک رواب ومافرح ادخ هب ایور . متساوخیم هشقن نم . یسیاو
دش ثعاب منفلت گنز یادص هک . میوگب یزیچ ات مدرک زاب ار مناهد

مان ندید . متفر نلا س تمس هب فرح یب . دوش هدیشک نلا س هب مهاگن
هرگ مه هب رتشیب میاهوربا دش ثعاب میشوگ ی هحفص یور نمهب

. دروخب
کشا تسد اب هکیلا ح رد نیمسای . متفرگ تسد رد ار نفلت یبصع

و درک هاگن نم هب ، دمآ نوریب هناخزپشآ زا ، درک یم کاپ ار شیاه
: تفگ
؟ هیک -

: متفگ اه مخا نامه اب
! هنمهب -

سح دیچیپ مشوگ رد هک شیادص . مدرک لصو ار سامت نامزمه و
یادص نامه اب . تسا هدش هبیرغ و رود میارب ادص نیا ردقچ مدرک

: تفگ یدج
؟ هبوخ تلا ح . مرتخد سالم -

: مداد باوج و مدیشک نوریب میولگ هت زا ار میادص روز هب
؟ هدش یزیچ . مبوخ ومع هلب -

: تفگ نحل نامه اب ، دشاب هدش عمج شلا یخ هک ، دوب یسک هیبش شنحل
تفگ یشنم هک مزورما . بشید یدب باوخ . دش تحار ملا یخ ! شیخآ -

؟ تندید مایب زورما یراد تقو . مدش تنارگن رتشیب ، یایمن



: متفگ جیگ
.. نم هخآ ؟ نیایب امش -

: تفگ یتقو ، منک سح نفلت تشپ زا ار شدنخبل متسناوتیم
مارب وشسردآ . تنوخ مایم هگید تعاس هی . یایب دیاب وت هشیمه هگم -

. مینزیمن مانیا و راک زا یفرح سرتن . تسرفب
لا ح نیا اب . دوب بیجع میارب اه فرح نیا ، دوب هدش سبح مسفن

: متفگ
. تسین رود یلیخ . متسرفیم االن وسردآ . نییامرفب ! امتح -

. تمنیب یم . ناج ایور یسرم -
: متفگ و تسشن مبل ی هشوگ یخلت دنخبل

. مشیم لا حشوخ -
یتسد و . مدرک اهر ار مسفن ، دش زادنا نینط مشوگ رد هک دازآ قوب

. مدیشک متروص هب
: درک یم مهاگن یلا وس و دوب هداتسیا میور هب ور نیمسای

؟ دوب یچ سردآ هیضق -
: متفگ جیگ و مدروآ باال ار مرس

. اج نیا دایم هگید تعاس هی هراد نمهب -
: تفگ دعب و دیرپ اج زا ، دشاب هتفرگ قرب هک یسک لثم نیمسای

؟ اج نیا دایب داوخیم ارچ -
: متفگ و مداد ژ اسام یمک ار ممشچ رانک ما هراشا تشگنا اب

. هدش منارگن هدید دب باوخ هگیم . منودیم هچ -
: تفگ صرح اب و تسشن لبم یور و دز یدنخشین

. هکیترم هشرس وت یچ -
زیم یور ار یشوگ . مدرک هاگن نیمسای هب دعب و منفلت هب یبصع

. متفر ییوشتسد تمس هب و متشاذگ
: تفگ دنلب نیمسای
حاال؟ یریم اجک -
: متفگ هلصوح یب

. منک ضوع ممسابل متروص هب منزب با هی -
: تفگ دنلب نیمسای



مراهان . میایب باهش اب وگب ، تفر نمهب تقو ره . مریم هگید نم سپ -
! هراک کی . هنومب راهان داوخن نمهب هگا هتبلا ، . میریگیم

ار متروص دیاب . متفر ییوشتسد هب و متخادنا باال ار ما هناش
نیا . دوب کانسرت دیایب نم ندید هب ، تساوخیم نمهب هک نیا . متسشیم

همه ، دوب هدیسر متسد هب یمیدق یاه همان زا هبعج کی حبص هک
. دوب نافوط عورش هیبش زیچ

و تک کی . دوب هتفر نیمسای ، مدما نوریب یتقو . متسش ار متروص
ار هناخ سردآ دعب و مدز هناشار میاهوم . مدرک باختنا یکشرز نماد

. مدرک افتکا هناحبص یارب ریش ناویل کی نامه هب . مداتسرف نمهب یارب
یم رت دنت بلق ، مدش یم کیدزن نمهب اب مرارق تعاس هب ردق ره

دعب دیاش . مدوب هدش یرگید روج زورما اما . مدید یم ار وا هشیمه . دز
. دوب هداتفا میارب قافتا نیا امسا گرم زا

هب ار رد . متفر رد تمس هب نم و . دمآ رد ادص هب هناخ گنز هرخ بال
مشچ یانحنا ، تشاد نت هب یتمیق نارگ یکشم یناراب . مدرک زاب یمارآ
شیب شیاه مشچ ینشور زورما و . دوب مردپ یاه مشچ هیبش شیاه

. دوب هداتسیا نم هب ور دنخبل اب . دما یم ممشچ هب رت
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یعونصم دنخبل . تشادن ینشور مشچ یارب یزیچ شا یمرچ فیک زج
: تفگ هدنخ اب . مدز شیور هب

نیا اب ور افصاب ی هنوخ نوا دایم نوتلد روطچ ، انووج امش هخا -
. نینک ضوع اتیربک یطوق

: متفگ یزیمآ مارتحا دنخبل اب و متفر رانک رد یولج زا
! ومع وت نیایب -

: تفگ اهنت یا هناواکجنک هاگن چیه نودب . دش دراو رد زا مارآ
. ینکیم مییامنهار -

و یتخس هب مسفن . مدرک یهارمه ار وا و متفگ یمارآ " لیم لا مک اب "
هناخزپشآ تمس هب ، تسشن لبم یور هک ومع . دما یم باال ندنک ناج

: تفگ هک متشادرب مدق
؟ هن هگم تیلبق هنوخ یوت . میدید ور هگیدمه مه ال بق ام . نیشب ایب -

: تفگ دنخبل اب . متسشن شیور هب ور و مداد ناکت ار مرس



هک ملا حشوخ االن یلو . متخیر مهب مداهنشیپ اب وتنهذ مکی عقوم نوا -
. یدرک در وداهنشیپ نوا

. مدرک توکس و مدز یدرس دنخبل
: تفرگ ار شفرح ی هلا بند شدوخ

یراد تراک وت . ییاهنت ردقچ هک منیبیم ازور نیا . یروخلد منودیم -
هبمس خاروس ره وت هک هدش ثعاب تراشرس شوه ، ینکیم تفرشیپ
. ننکیم تاهنت رتشیب انیا یلو یمهفب ییازیچ و یشکب کرس یا

. مدرک شهاگن ، دوب رکذت هی هیبش رتشیب هک شرخآ ی هلمج زا بجعتم
. درک یم یجک نهد نم هب شبل ی هشوگ دنخبل ، دوب درسنوخ نانچمه

: تفگ یدرسنوخ نامه اب
؟ دش یچ ناهام اب تطبار -

ار هلمج نا نمهب هک نیا . منک ظفح ار مدوخ یدرسنوخ مدرک یعس
شیاه مشچ رد . درک ناهنپ دایز ار یزاب دش یمن رگید ینعی ، دوب هتفگ

: متفگ و مدش هریخ
رد شتسار ، مراد جایتحا نامز هب نم اما ، هداد مایپ مهب یراب دنچ -

هشاب طلغ مسح دیاش . متسین نئمطم مدوخ هب ناهام ساسحا دروم
. هراد تسود وراگن زونه نوا یلو

: تفگ و دز یا ههقهق
هک دوب نشور زور هثم لوا زا مارب نم . ناج ایور هتسرد تسح -

یدن وشباوج منک کف . تسا  هناگچب راکفا یرس هی ریسا ناهام
. هنکیمن یریگیپ دایز مشدوخ

: متفگ یبصع و . مدرک شهاگن مخا اب
رطاخ هب نوتارسپ هک نیا ؟ نیدنخیم ارچ منک کرد منوتیمن ومع -

زیچ ، نم تمس نایم نشیم ریس ایند زا تقو ره ، نوشناگچب راکفا
. هنیهوت هیبش رتشیب . تسین یراد هدنخ

نم زا ار حیرص شنکاو نیا راظتنا ، دش عمج شیاه بل یور زا هدنخ
: تفگ و درک مهاگن تیدج اب . تشادن 

زا حاال و . مدرک گرزب ور وت نم . مربیم تذل تهب ندرک هاگن زا یهاگ -
. مربیم تذل وت یاشامت

. مدوب شرظتنم میاه فرح یارب هک دوبن یباوج نیا ، مدروخ اج یمک



: تفگ و دز یخلت دنخبل
یف تال نک یعس وت . هدوب نم هابتشا منک کف و . هنیهوت نوشراک ! هرا -

. ینک
هب اج لبم یور . مدرک همزمز ار یف تال و مدرک شهاگن لبق زا رت جیگ

: تفگ و دش اج
، نوشبلق لوا ، درکیمن محر ادرم هب نوا . محر یب ، شاب تردام لثم -

نوشاهر مدعب ، تفرگ یم ور نوشاهرواب مامت دعب ، نوشنهذ دعب
. درکیم 

: متفگ و مدش اج هب اج مدوخ یاج رد مه نم
.. ازیچ هیقب . هنوا هیبش مرهاظ طقف نم یلو -

: تفگ هدنخ اب
.. تییاهنت و تشوه و تتراسج ! هنم هیبش تازیچ ی هیقب -

: داد مناکت شفرح هک متفر یم رو میاه تشگنا اب
یم کف . هدرک دزمان یرافغ رتخد اب هک نوا ! داهرف ِرسپ نوا یتسار -

! هشاباب هیبش مردقچ . هتفرگ ور وت ششچ مدرک
. دوب هدرک قرع میاه تسد فک ، متخادنا باال ار میاهوربا

اب . متشاد مک سفن ! سفن ! سفن . دوب هریخ میاه مشچ رد قارب نمهب
: متفگ یا هفخ یادص

. مدیدن وشاباب نم -
؟ هگید هنیمه شیلصا یلیماف . نایک ورسخ . مدید نم یلو -

. مداد رارق مه یور ار میاه مشچ
هب . دعلبیم ار ژن یسکا مدرکیم سح شا هدنخ اب ، دیدنخ نمهب هک

: تفگ و درک هاگن میاه مشچ
طسو رتخد هی دروم رد . متفگ یم هصق هی تارب ایگچب دایم تدای -

... اگرگ لگنج
هاوگ منوگرگد لا ح و اه مشچ . منک یراک دوبن یزاین شفرح دییات یارب

: تفگ دنخبل اب . دوب دییات
مدوب رظتنم نم . ترب و رود یامدا مه اه گرگ ! یدوب وت رتخد نوا -

تردام زا وت رکشور ادخ اما ! هشب ادیپ قشع هرسپ نوا و وت نیب
. ناجرتخد یگرگ هلوت تدوخ وت نوچ ... رت لقاع یلیخ . یرت لقاع



: متفگ یفیعض یادص اب
! هراد مردام هب یطبر هچ ممهفیمن -

مامت ، دوب هدرک ذوفن میاه ناوختسا زغم هب سرت ، دش رت نهپ شدنخبل
نیا رد تسرد حاال اما ، مدوب نمهب ندرک یزاب ور راظتنا رد تدم

. درک یمن یزاب ور تقو چیه شاک ، مدرک یم سح ، هظحل
و تخادنا شرگید یاپ یور ار شیاپ . تشادرب یت ال کش زیم یور زا

: تفگ
نوچ . هراد هنیک تردام زا نوچ . هنک دوبان ورام داوخیم هرسپ نوا -

! ییوت شفده ، مدرک یم کف . ندرک تنایخ شردام هب هیاس اب شردپ
. هنک تلو دعب و هنک شدوخ قشاع ور وت هک نیا ینعی

یازیچ . هرت بلط هاج یلیخ مدیمهف ، یرافغ رتخد تمس تفر یتقو اما
. داوخیم یرتشیب

: متفگ یتخس  هب و مداد تروق ار مناهد بآ
... نوا ردپ اب دیاب ارچ نم ردام مشیمن  هجوتم نم -

زا یامدا قشاع ، تشاد تداع هیاس ینعی . ندوب مه قشاع انوا نوچ -
. همهم یلیخ االن، یلو سین مهم هتشذگ ایور نیبب ... . هشب هتفر تسد

: متفگ هناجوجل
نم . هراد تسود ور اتیمرآ نوا ، تسین ندز هبرض شدصق داهرف -

... هتفگ یچ نوتهب یرافغ منودیمن
: تفگ یدرسنوخ اب

ننوتیم ات مانوا راذب . مدوب قشع رادفرط هشیمه نم . یلا ع میلیخ -
. ننک ینووج
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: تفگ هدنخ اب . مدرک شهاگن بجعت اب
زا ور هدافتسا تیاهن ، تساپ رس یتقوات دیاب مدا لا ح ره هب -

. هربب یگدنز
راگنا . منزب یفرح هچ دیاب متسناد یمن . داد یمن یبوخ یوب شفرح
یدرس دنخبل اب و متفرگ باال ار مرس . تسناد یم ار زیچ همه نمهب

همه زا . منک اشامت وا یاه مشچ زا ار مدوخ متسناوتیم . مدرک شیاشامت
شدنخبل وا لا ح نیا اب . دش یم هدید بجعت و سرت متروص یازجا ی



: تفگ و درکن عمج ار
. یدروآ مدای هب هک نونمم . متسه یک تفر یم مدای تشاد تدم هی -

... زورما شتسار
لمحت ار یمگرد رس زا مجح نیا متسناوت یمن ، مدمآ شفرح نایم

: متفگ حور یب و درس دنخبل نامه اب . منک
؟ نیدموا ارچ ای نیاوخیم نم زا یچ نیگب تسار و کر هشیم ومع -
دعب و . دش تخس و تفس گنس کی لثم شا هرهچ ، دش عمج شدنخبل

: تفگ نم یاشامت زا
. تسا هدنز مارهب -

یکدنا میاه مشچ . مراد ربخ نم هک تسناد یم دیابن ، دش سبح مسفن
: متفگ و دش تشرد

؟ هربخ ای هلا وس -
: تفگ تیدج اب

زا مه ندرک هلمح تهب هک ییاسک منز یم سدح نم ! هسدح هی -
ینعی ! درم مارهب هک یتقو . ندوب مارهب لا بند هک نشاب ییامدآ

، ندوب دایز شایهدب یلو ، ندرم هب دز وشدوخ ای درم اعقاو ، منودیمن
.. ندوب رفنتم شزا انوا

نوریب هب میاه شش نورد زا هدرمش هدرمش و یمارآ هب ار مسفن
تساوخیم مه دیاش ، دوب میقتسم ریغ ی هلحرم رد زونه سپ . مداتسرف

 . دریگب فارتعا
: متفگ و مدش فاص

؟ مینک شادیپ دیابن ، هشاب هدنز هگا . منکیم کف شهب بشره نم -
تشپ ار شتسد ، تسشن مرانک و دش دنلب شیاج زا دش عیرس شهاگن

: تفگ و تشاذگ مرمک
؟ ینک دامتعا نم هب اه هبیرغ یاج هب دیاب لوا -

مبلق اما . مدید یمن شهاگن رد یمشخ و هنیک ارچ سپ ، مدرک شهاگن
میاه گر مامت رد یدامتعا یب و غورد سح ، دیبوک یم تدش هب

: تفگ و دز یا هنادیماان دنخبل  . دوب هدش یراج
، مگب دیاب مهانیمز نوا دروم رد . مرتخد مرب هگید نم ! ناج ایور هشاب -

مگنشق . رتخد ناوت قح انوا . یدرک یبوخ راک



اما ، مدوب رازیب ماهبا زا . متشاد یدب سح نم و ، دش دنلب شیاج زا
طایتحا دشیم ثعاب ، دناد یم ار اهزیچ یلیخ متسنادیم هک نیمه

همان غارس هب . مدش دنلب هتفرگ قرب لثم نم و تفر نمهب . منک یرتشیب
باهش اب دنناوتیم هک مداتسرف یمایپ نیمسای یارب شلبق ، متفر اه

. متسشن تخت ی هبل مدیشک نوریب هبعج زا ار رگید ی همان کی . دنیایب
مزیزع ی هیاس

! هتشذگ تمدید هک یراب نیرخآ زا زور دنچ و بش دنچ یناد یم
یتقو و . موشیم تقشاع راو هناوید منک یم رکف تیاه مشچ هب یتقو

.. ناهج درم نیرترگمتس هیبش منک یم رکف تیاه بل هب
قشاع وت . دنسیونب همان تیارب ییوگب تنایفارطا هب هک یراد تداع وت
ریگ نم حاال و یزادنیب ریگ ناشتاملک الی ار اه مدآ هک یتسه نیمه

. ما هداتفا
هشوگ داهرف . درادن ینیریش نم یارب ناهج رگید نیریش گرم زا دعب

میاه همان هب مناد یم . مهد ماجنا مناوت یمن یراک نم و ، هدش رت ریگ
تسیهار نیا . میدرکن شباختنا ام هک تسیهار نیا ، داد یهاوخن خساپ

، تسا هدنز زونه نم یارب ، بش نآ هیاس . میدش شمیلست ام هک
... تیاه تسد و تدنخبل ؛ تیاه مشچ ی هرطاخ

و وت هب بش ره . ممهفیمن ار ترتخد یارب تینارگن همه نآ لیلد زونه
کی شاک هیاس . تسام نیب هک یا هلصاف نیا هب و . منکیم رکف ترتخد

، دننک تازاجم ارم ایند یاه مدآ ی همه رگا یتح ، یشخبب ارم وت زور
. یشاب هتشاد نامیا نم هب وت

هتخیر مهباهزور نیا مزکرمت شتسار . مرادن یرگید فرح
... ورسخ تراد تسود

. دشاب ندینش قاتشم هک یسک لثم ، مدرکن مه رکف همان هب یتح
. مدرک شزاب و . مدروآ رد هبعج زا ار یموبلآ

ره جاودزا زا لبق ورسخ و مردام یاه سکع ، یمیدق یاه سکع
: متفای ار یبلا ج سکع ، متفر هک رتولج ، ناشمادک

و رورغرپ نامز نآ یاه لدم هیبش سکع رد هیاس ! ورسخ ، هیاس ، نمهب
. دوب هتسشن یلدنص یور تحار
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هک ورسخ ، دوبن هدنز رگید هک هیاس ، دوب رفن هس نیا نیب یزیچ هچ
ارم یوق نانچمه هک ینمهب و دوب هدیباوخ تکرح یب و تخت یور

زا یرگید ی هحفص . مدیمهفیم ار زار نیا دیاب اجک زا . درک یم دیدهت
هب دوب رتهب . تسا قرو نیرخا نیا متفگ منهذ رد . مدز قرو ار موبلا
ثعاب هک دوب موبلا تمس نا رد یسکع اما . مدیسر یم اه همان نامه

. مشکب یمارآ نیه و مریگب  مناهد یولج ار مناتشگنا هاگادوخان دش

..   . مه رانک و هیکت هب هیکت تسرد مه نآ . دوب نمهب و مردام سکع
قرو ار موبلا متساوخ جیگ . متشاد ار سکع نیا زج یزیچ ره راظتنا

ار هبعج تعرس هب ، دش ثعاب رد گنز و نفلت گنز ینامزمه هک منزب
. مهد اج تخت ریز هرابود

زا ما هتفر تسد زا سامت نوچ ، مدز نوریب قاتا زا و مدیرپ اج زا
هلجع اب ار رد . دوب دایز دشاب نیمسای هکنیا لا متحا ، دوب نیمسای تمس

یدنخبل . دندوب هداتسیا میور هب ور دنخبل اب نیمسای و باهش . مدرک زاب
ات متفر رانک رد رانک زا ، میدرک یکچوک یسرپلا وحا و مدز باهش هب

یم مهاگن کش اب و دوب هدش عمج شدنخبل یلو نیمسای ، دنوش لخاد
مخا اب و تشگرب متمس هب نیمسای هک مدوب هدیسرن نمیشن هب ، درک

: تفگ
. یدش ننیبیم نج هک ییاسک نیع ارچ -

: متفگ و مداد تروق ار مناهد با
. هتشگرب نمهب مدرک کف ، نیایب دوز ردقنا متشادن عقوت -

: تفگ و تسشن لبم یور باهش
نیمه میتفر ، هخآ میتفرن ییاج ام . میکیدزن ام هک داد مایپ تهب سای -

. میدز خرچ هی فارطا
تمس هب ار وا متشاذگ نیمسای یوزاب یور هک یتسد اب و مدز دنخبل

. مدرک تیاده ناملبم
نیمسای یادص هک متفر هناخزپشآ تمس هب ، نیمسای نتسشن زا دعب

: مدرگرب شتمس هب دش ثعاب
فگیم یچ نوج شزورف ومع ناخ نیا سپ -

: متفگ و مدیشک ولج ار منییاپ بل و متخادنا باال هناش
. تفگن یزیچ انیا و یمرتخد لثم وت هک یگشیمه یافرح ! یچیه -



: تفگ تیدج نامه اب نیمسای
.. دوب هدموا هار همه نیا -

دش عطق دزیم فرح نفلت اب هک باهش دنلب همین یادص اب شفرح
؟ یچ ! یلع مناج -

. میتخود وا هب مشچ بجعت اب نیمسای و نم و دش زیخ مین باهش
: تفگ یهاتوک ثکم زا دعب

؟ هدز گنز اتیمرآ مه وت هب -
: تفگ و داد ناکت یمک ار شرس

. دز گنز نم هب اتیمرآ حبص هخا ! هن -
. موش رت واکجنک ، دش ثعاب اتیمرآ مسا ندینش

. رادهگن ادخ هشاب . مییایور رانک االن ام ، اباب هن ! هشاب -
: تفگ و تشادرب زیخ شتمس هب نیمسای . درک عطق ار نفلت باهش

؟ دوب یلع -
: تفگ و داد ناکترس هف کال باهش

. هنکیمن شادیپ هشلا بند حبص زا مه یلع -
: متفگ مارآ . مریگب ار منابز یولج تشاذگن ، بیجع ی هروشلد

. هدش مگ یک -
: تفگ و دروا باال ار شرس نیمسای

هب دوب هدز گنز حبص ماتیمرآ . هرادن یربخ شزا یسک حبص زا ! داهرف -
؟ هنای هراد یربخ شزا هنیبب ، باهش

: متفگ لا ح نامه رد و مداتفا هار هناخزپشا تمس هب
! ییاج هتفر دیاش -
! هخا هدربن نیشام -

ومتشگرب ار هتفر ریسم . دنزب رت دنت مبلق . دش ثعاب باهش فرح نیا
: متفگ

هی نمهب . نیمز دروم رد منزب یلع هب گنز هی مرب نم . هشیم ادیپ -
. مراذب نایرج د و . یلع ماوخیم . داد ماجنا یقوقح ثحب

تسشن شتسد لغب و دش دنلب شیاج زا نیمسای و دز یدنخبل باهش
: تفگ و

. میراذب یراد یچ دیدج ملیف مینیبب مه ام . نکب وتنفلت ورب -



یور زا ار میشوگ . متفر مقاتا هب و مداد ار شباوج یجک دنخبل اب
، مدز گنز یلع هب نیمه یارب  . دوب شوماخ داهرف هرامش . متشادرب تخت

: متفگ همدقم یب تشاد رب هک ار یشوگ
هدش یچ داهرف -

: تفگ یمارا نحل اب یلع
. مکوکشم داهرف ندوبن نیا هب اما . مساوسو یدایز نم دیاش ! یچیه -

: متفگ و مدیشک یقیمع سفن
؟ شنا آژ اب ؟ هتفر یچ اب سپ ، هدربن ونیشام هگا -

: تفگ دعب و ثکم یمک
االن شنیشام اما . هتشاد نیشام نوریب هتفر اتیمرآ شیپ زا هک حبص -

هدش کراپ انوا ی هنوخ زا رتولج هچوک ات ود
: دما مدای ار نمهب فرح . دیشک ریت مبلق

هربب تذل شیگدنز زا ، تساپ ور یتقو ات رازب -
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یم نلا س زا باهش و نیمسای ی هدنخ یادص . داد یم دب یهاوگ ملد
: دز دایرف نیمسای . دندوب هدش ضبقنم مت ال ضع مامت ، دما

. مینیبب ور ملیف نیا هگید ایب ایور -
: تفگ نارگن نحل اب یلو یلع

! ساجک داهرف ینودیم وت ! ایور -
یگنس یا همسجم راگنا . مدوب هدش کشخ ، متفرگ نادند ار میی باال بل

: متفگ و مداد ناکت ار ما هرجنح یتخس هب  . مدوب
. اج نیا دوب هدموا نمهب ، حبص -

بوخ -
اب دعب و . معلبب ار اوه هیناث مدص دنچ ردق هب دش ثعاب یلع بوخ

: متفگ سرت
ربخ تکرش ارب یرافغ و داهرف ی هشقن زا منک کف ینعی ! شافرح -

. منودیمن  .. هتفگ شهب یرافغ دیاش . هراد
" بوخ " تفگ یرتشیب مکحت راب نیا

: مداد همادا و مدرک لر تنک یتخس هب ار میادص
مشافرح زا ییاج هی هخآ . مرادن شافرح هب یبوخ سح نم هک بوخ -



جیگ نم ، یلع منودیمن ! هربب تذل تساپ ور یتقو ات داهرف دیاب ، تفگ
. مدش

رت دنک مه لبق زا مبلق نابرض ، مدینش هک ار یلع نتفگ تنعل یادص
: تفگ یا هنایوجلد نحل اب دعب و دش

هک ییاج دنچ مریم االن نم نیبب . هنزیم دایز تفم فرح نمهب -
. شابن نارگن مدیم ربخ تهب . منز یم رس ور هریم داهرف منودیم
اب . مدیسرتیم نم ، مردپ ندش مگ دعب ، امسا دعب ، مداتفا داهرف دای

: متفگ دیدرت
. مایم تاهاب منم -

: تفگ و درک یدنلورغ
هگا االن ، هدش مومت یچ همه داهرف و وت نیب هک ال وا . مایم ویچ -

شق ال خا ینودیم هک مداهرف دوخ ! هریگیم هفایق زاب هنیبب ور وت اتیمرا
. هنووید سرب تانومهم هب ورب . هشیم ادیپ ، هریمب هک هتفرن ! هگس ردقچ

. نکن نارگن دوخیب مه ورانوا
: متفگ یرتشیب تردق اب راب نیا

. مایم منم -
. دوب هدرک عطق ار نفلت مشخ اب یلع . مروخب اج دش ثعاب ، نفلت قوب

تداسح رطاخ هب طقف متسناوتیمن اما ، تسا ملا ح نارگن متسناد یم
. منامب اج نآ داهرف یاه نخا ای اتیمرآ یاه

. دش زاب قاتا رد هک ، مدروآ نوریب ار میوتلا پ و متفر دمک تمس هب
: تفگ و دش ما هریخ بجعت اب دوب نیمسای

. یایمن ارچ ؟ هدش یچ -
: متفگ ینازرل یادص اب

! یچیه -
: تفگ و ، داد متروص هب ار شهاگن و دمآ رتولج

یدرک کف . هدش چگ هثم تتروص ؟ یتخیر مهب دقنا یچیه ساو -
یچ یگب هشیم . یدش یروجنیا ، تفگ وداهرف یارجام باهش ات مدیمهفن

. هدش
: تفگ بجعتم . مدرک ضوعار مسابل تعرس هب ، مدرک توکس

ارب ممکی ، هزوسیم تلد همه ارب دقنا ارچ ! ایور هتحاران تبلق وت -



. نک یزوسلد تدوخ
لمحت ناوت نم . متشادن ار شتقاط نم ، مدیشوپ ار مسابل توکس رد

الی زا ار میوزاب ، تفرگ ار میوزاب نیمسای متشادن . ار رگید گرم کی
شورفلگ توکس . مدرک یمن هاگن شیاه مشچ هب ، مدیشک نوریب شتسد
میارب یبوخ سح ، اه سکع و اه همان نا یتح نمهب یاه فرح ،

: مدیرغ یبصع . تشادن
. هشب شیزیچ منارگن ؟ ینودیم مشنارگن -

شیاه مشچ رد یکشا تارطق راب نیلوا یارب ، درک مهاگن نیمسای
نم زا رت دنلب . دادیم هنارهاوخ ی هق عال و یزوسلد یوب هک ، مدید

: دز دایرف
. هسوبیم ونوا . سرتخد نوا لغب وت بش ات حبص ، یتفوک داهرف نوا -
وت دایم هراد تبلق . یشقشاع نوچ ، ینارگن شارب وت اما . داوخیم ونوا

شدوخ زا نوا هگم ؟ تسه وت نارگن نوا هگم . یشقشاع نوچ تنهد
ایور مینومهم ارب مگیم یتقو هک هنکیم راکیچ ییاهنت ایور ، هسرپیم
رارصا هگا ادخ هب . هشیم تحاران اتیمرآ ، هروخیمن ام هبایور هگیم ، دایب
یخوش نم اب یتحار هب هک ، مدرکیمن نوشتوعد بش نوا دوبن باهش

 .. وت ریغ هرادن ویسک نوچ . یشیم رادلوپ بوخ وت هریمب ایور هنک
یگرخسم اب نیا اما . دوب هدرک هرخسم ارم ییاهنت داهرف . دیکرت شضغب

رد ار نیمسای . دوب کانسرت و گنگ تدش هب نم سح ، تشاد قرف
: متفگ اهنت و مدرکن هیرگ . متفرگ شوغآ

. تسین قشع رطاخب مینارگن -
: تفگ هیرگ نامه اب نیمسای

؟ هیچ سپ -
: متفگ و مداتسرف نوریب مکحم ینیب هار زا ار مسفن

نوا . هشاب هدموا داهرف رس یی بال هی هنکمم . دزن یبوخ یافرح ومع -
هتساوخیم حبص . نوبایخ طسو هنک لو وهی وشنیشام هک تسین یمدا

! تکرش هرب
: تفگ و درک ادج مشوغآ زا ار شدوخ

؟ هدروا شرس یی بال نمهب ینعی -
: متفگ و متخادنا باال هناش



شندرم زا هشیمن ثعاب داهرف یاراک منودیم طقف ! سای منودیمن -
. مش لا حشوخ

: تفگ و درک کاپ ار شمشچ ی هشوگ تسداب
؟ یرب یاوخیم اجک حاال -

: متفگ و متخادنا ما هناش یور و مدروارد دمک زا یلا ش
. درک عطق ور نفلت هک . هربب ور نم متفگ یلع هب ! شلا بند مرب ماوخیم -

. منک شادیپ مرب مدوخ مروبجم
دروخ یتاکت نیمسای . متخادنا مرس یور ار لا ش و مداتسیا هنیا هبور

: تفگ و
! هرتهب یروجنیا ، تمیربیم ام . میدلب و داهرف یاقوتاپ باهش و نم -

. میتسه مرفن هس
: متفگ و . مداد ناکت تیاضر ی هناشن هب ار مرس

. مدش رضاح منم یگب باهش هب یرب وت ات -
اب شندز فرح یادص . تفر نوریب قاتا زا هشاب نتفگ اب نیمسای

نآ ریز زا ار هبعج و متفر تخت تمس هب . مدینش قاتا زا هک ار باهش
شفک یاه هبعج الی ار نآ و مدرک زاب ار دمک رد . مدیشک نوریب

باهش ، مدما نوریب قاتا زا . متسب ار دمک رد مارآ هرابود و متشاذگ
اج نامه نیمسای . متفر هناخزپشا هب فرح یب ، درک یم مهاگن هنارکفتم

هناخزپشا ی هناتسا رد ، دمآ ولج یمک باهش . دوب هتسشن لبم یور
. داتسیا
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: متفگ یمارآ یادص اب . دنزب یفرح تساوخ یم

؟ هیچ یگب ینوتیمن هک یفرح -
و دمآ رتولج یمک ، درب ورف شبیج نورد ار شتسد . متشگرب شتمس هب

: تفگ
. دوبن شدوخ لا ح وت داهرف بشید -

: مدیسرپ و مدرک شهاگن بجعتم
؟ دوب تسم ؟ یچ ینعی -
: تفگ و داد ناکت یرس

هرتخد نوا ریگرد یلیخ . مدیدیم یروجنیا وداهرف هک دوب راب نیلوا -



. هنک تباث شدوخ هب ویزیچ هی داوخیم ندوب نوا رانک اب راگنا . هدش
ارم رکف تساوخیم راگنا ، دندوب هدش بیجع شیاه مشچ . مدرک شهاگن

: تفگ نییاپ ییادص اب . دناوخب
داهرف ایور ! هراد اما . هرادن تسود هنک تباث شدوخ هب داوخیم -

و هتشذگ اما  . هنکیم و هدرک یراکره ترطاخ هب نوا هتقشاع  .
... شداونوخ

: متفگ و مدروآ رد تنیباک ار میاه صرق هجوت یب
... دوب دب ملا ح یتقو . هداد  ماجنا مقح رد یدایز یایبوخ هک منودیم -

. منزیمن فرح انوا زا -
و تخادنا یهاگن نلا س هب . متشاذگ تنیباک یور ار صرق ی هبعج

: تفگ
یراکادف هچ دوب رارق هک منودیم . نودنز زا نم ندروا نوریب رس -

؟ دربیم یدوس هچ ؟ درک کمک تهب ارچ ناهام ترظن هب . ینکب یگرزب
: متفگ و مدرک شهاگن بجعتم

... ناهام بوخ -
: متفگ ثکم یمک اب و مدروخ ار مفرح

. هشاب نم هب ندیسر شلیلد متسین نئمطم -
: تفگ و دروا رد شبیج زا ار شتسد

و وت هب هدرگیمرب دوز ای رید ، هدز ونوشدر یلع هک یی اه ندعم -
داهرف ، تساوخیم ور وت منیمه هساو . تسنودیم ونیا مناهام . داهرف

ور نمهب شا هدنرب گرب اب منوا هکنیا لا بق رد داد ناهام هب وشماهس
. هشن کیدزن تهب یتساوخن تدوخ وت ات هگید شدعب یلو هنک تکاس

: متفگ و مداتسرف باال ار میوربا
؟ وشماهس لک -

: داد باوج و داتسرف نوریب راشف رپ ار شسفن باهش
رد هک یراک هتبلا . هشاب هداتفین شارب یقافتا مراودیما . میرب هرتهب -

. مدوب نم طقف شلیلد منکیمن کف اما . درک نم یدازا یازا
مرواب . مداد اج مفیک رد و متشادرب تنیباک یور زا ار صرق ی هبعج

رد ، دوب هدیگنج شیارب اه لا س نیا مامت هک یزیچ زا داهرف ، دش یمن
. دوب هتشذگ نآ هب ندیسر ی هناتسآ



زا . میتفر میتخانشیم هک ییاهاج و اه هفاک مامت ، شندرک ادیپ یارب
هداتفا مناج هب هروخ لثم سرت ، میدمآ نوریب یدیماان اب هفاک نیرخآ

: تفگ و دیشک ار متسد نیمسای ، تشادن ربخ داهرف زا سکچیه دوب .
دایم   تمس نوا زا هراد یلع ، هظحل هی اسیاو -

زا . دش فقوتم نم فرط نآ مدق دنچ یلع نیشام ، مداتسیا فرح یب
شرکف ردقچ دوب صخشم ، شا هدشن تس یاه سابل و ترش یت

درک  هاگن اهنت ار نم اما ،؟ درک  سالم نیمسای و باهش اب تسا . ریگرد
: متفگ یگتسخ   اب

. دز یمن روش ملد یکلا -
هاگن ار شتعاس و دروا باال ار شتسد ، داتسرف باال ار شیوربا یلع

: تفگ و درک نیمسای هبور ، درک
: تفگ هدنخ اب نیمسای یاج هب باهش ؟ نیدروخ راهان -

. ندیم اذغ مدا هب اشزورف نیا هگم ! اباب هن -
اد نیمسای ، دنک هاگن ار نم هک نیا نودب تشاد مخا نانچمه یلع

: تفگ و دادرارق بطاخم
زا تعاس مین ! همین و کی االن نیدروخیم راهان ۱۲ تعاس دیاب -

. هتشذگ تصرق
مامت تعاس متسنادیم . دوب نم یارب شخساپ اما نیمسای اب شهاگن
: تفگ تیدج اب وا یلو مدز یدنخبل تسا . دلب ار نم یاه صرق

. یدرک کچ وشراشف سای .! تسینراد هدنخ -
هبوخ ملا ح نم -

. مدرک ضغب و متفگ ار نیا
: تفگ یبصع و درک مهاگن مخا اب

. هصخشم هرآ -
: دیرغ نیمسای

. هرت مهم داهرف ال عف حاال. دینکن اوعد هسب هع -
. مدش توکس تلع ، میشوگ یوت ی هربیو هک میوگب یزیچ متساوخ

. دوب هحفص باالی شورفلگ مایپ و مدروآ رد ار یشوگ
ĤĤĤĤĤ

ییاطعزاملوس #
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 . دوب هداتسرف میارب هک یسکع میاه مشچ مدرک . زاب ار مایپ سرت اب
ار میاه مشچ کمدرم . دوب هدروخ کتک تدش هب . دوب داهرف زا یسکع

: تفرگ رارق سکع ریز یمایپ تعرس هب . مدرک  رت گنت
. هدب تاجن وتدنهد تاجن -

! هدش یچ ، ایور -
ار مهاگن و منک لفق ار یشوگ ی هحفص ، دش ثعاب نیمسای یادص
ار اه ژه او کرد راگنا . مدرک یم شهاگن هدز تهب و جیگ . مهدب وا هب

اب . دیسر مرظن هب نارگن نیمسای ی هرهچ راب نیا . مدوب هداد تسد زا
: تفگ ینارگن نحل
؟ دوب داهرف مایپ -

: متفگ ثکم یمک اب و . مداد ناکت فارطا هب ار مرس
شیاه مشچ رد کش ، مدناخرچ یلع تمس هب ار مرس دعب و ! اباب هن -
نآ زا هک یرد هب هف کال درک . یم هاگن ارم یدج نانچمه ، دزیم جوم

: متفگ و مدرک هاگن ، مدوب هدمآ نوریب
. میدنوم اجنیا یچ هساو . هگید میرب -

و یلع . درک تکرح نیشام تمس هب و داد ناکت ار شرس باهش
دمآ رتولج مدق کی یلع ، دندرک یم مهاگن یلا وس نانچمه یلو نیمسای

: تفگ و
. مینز یم فرح ما هدنورپ دروم رد . دایم نم اب ایور -

ار میاه مشچ ، دوبن یناسآ راک یلع ندز رود ، دوب داهنشیپ نیرتدب نیا
. مداتسرف نوریب ار مسفن هف کال و متسب

یم مهاگن نارگن زونه هک نیا اب و تفگ بل ریز یا هشاب نیمسای
، مدوب هدش بوکخیم میاج رد زونه نم . تفر نیشام تمس هب ، درک
. دندوب هدش نیشام راوس حاال هک ، دوب یباهش و نیمسای هب مهاگن

، داهرف ، متسناد یم هک نیا اب ، منک هاگن یلع هب تساوخ یمن ملد
. دناوخ یم ار اه مدآ نهذ بوخ هک ، دوب یسک اهنت

؟ ینک نوشاگن و یسیاو اج نیا یاوخیم یک ات -



درسنوخ ، مدرک یعس . درک یم مهاگن یبصع ، متشگرب یلع تمس هب
و مدرک ظفح ار شورف لگ مایپ زا لبق نارگن لا ح نامه یلو ، مشاب

: متفگ
. هشاب هتفر هنوتیم اجک هک . مدرک یم کف داهرف هب متشاد -

مه نم ، داتفا هار نیشام تمس هب دعب و درک مهاگن توکس رد اهنت
متسناد یم . منک  کچ ار منفلت متساوخ یمن . مداتفا هار شلا بند

. دوب هدناسرت ارم رتشیب ، لا ح نآ رد داهرف ندید . دش دهاوخ کوکشم
نیشام رانک هب . دهاوخ یم هچ نم زا شورفلگ متسناد یمن زونه اما

: تفگ و دز یدنخبل ، درک مهاگن هتفر باالی یوربا اب یلع ، مدیسر هک
. یدش نک شوگ فرح و هار هب رس یدایز ؟ هترس وت یچ -

: متفگ مارآ یلو نم . دوب یبصع شا هلمج
. مشیم مورآ ، هشیم ریگرد مرکف تقو ره -

: تفگ هیانک اب و درک زاب ار نیشام رد
، یروخب هک مریگب یزیچ هی مرب نم ات نیشام وت نیشب ! مورآ موناخ -

. هدیرپ تگنر
راوس و مدرک زاب ار نیشام رد فرح یب ، مدرک لا بقتسا شداهنشیپ زا
نوریب ار منفلت . تفر یم نابایخ تمس نآ هب هک یلع ندید اب . مدش

: مدناوخ ار شورفلگ مایپ . مدوب هدرک نشور ار هحفص هرابود و مدروا
. همهفب یسک مرادن سود ، مگب تهب هک سین مز ال -

: دوب نیا شیدعب مایپ
. ینزب مرود نکن یعس سپ ، مکیدزن تهب یلیخ نم -

: موس مایپ
؟؟؟؟؟ میدنبب وداد رارق -

: متفگ و مداتسرف ییادص نیمه یارب ، تفر یمن نتشون هب متسد
؟ منک یطلغ هچ یاوخیم -

مساوح ، مدوب شنتشون رظتنم هک روطنیمه ، تشون ار یزیچ هلصاف بال
: مدرک تفایرد ار شمایپ . دوب مه نوریب هب

. دوب هدش گنت تادص ندینش ارب ملد -
: یدعب مایپ

بجعتم . یرایب ور یدنس هی مارب دیاب . تنطیش مکی هن هک طلغ -



: مدرک پیات
؟ یدنس هچ -

: تشون یروف هک ، تشاد هداما لبق زا ار ملا وس نیا باوج راگنا
. هراد یم هگن شراک قاتا یوت اال متحا ، یمیدق درز ی هشوپ هی -

: متشون
؟ داهرف ؟ یک راک قاتا -

. مدرک هاگن ار مرب و رود ، هدروخ اج نم و داتسرف یتوص مایپ کی
: مدرک زاب ار یتوص مایپ . دوبن ادیپ زونه یلع

. هدش گنت مادص یارب تلد مه وت دیاش متفگ ! دمحا قاتا -
نیرخآ متشاد راگنا ، درک یم هبرجت ار طاطحنا هیبش یتلا ح مسفن

هیر رد ار سفن یاج یمس زاگ کی لثم سرت . مدیعلب یم ار اوه تارذ
مدیدن ار شا هرهچ هک ، دوب یشوپ هایسدرم نامه یادص . درک رپ میاه

... نم هب هک دوب هداد روتسد رگید رفن نآ هب یلو
روتسد رگید رفن کی زا شدوخ وا . تسین شورفلگ وا هک مدوب نئمطم

اه نآ زا دیاب مه زونه نم ، درک رپ ار ما هنوگ یور کشا . تفرگ یم
میاه سح ریگرد ردق نا ، مدوب رفنتم یگنوراو نیا زا . مدیسرت یم

ممشچ متسناوت هرخ بال . مدرک یمن یهجوت تفگ یا هلمج هب هک ، مدوب
: مزودب هحفص هب هرابود ار
؟ دمحا متفگ یدرک بجعت -

رد ار درز ی هشوپ کی دیاب نم . مدرک کرد ار شا هلمج هزات راگنا
ینعی ؟ تشادن طابترا اه نآ اب دمحا رگم ؟ مدرک یم ادیپ دمحا قاتا

دوب رگید یزاب کی هن ای ؟ دوب هداتفا الف تخا دمحا و شورف لگ نیب
، مسیونب یزیچ نم هک نیا زا لبق . منک رود دمحا زا ار مرکف نم هک

: داتسرف یرگید مایپ
اقیقد . یتسین یلوضف مدا هک ملا حشوخ و دایمن مشوخ یلوضف زا -

. شیرایب و ینک شادیپ هرتهب سپ . تساجک هشوپ منودیمن
هب . مدید تسد رد گرزب کیتس پال کی اب نابایخ تمس نآ ار یلع

: مدرک پیات تعرس
؟ هشیم یچ داهرف شدعب -

نیا شباوج . دوب اه نیشام ندش مک رظتنم یلع و دوب غولش نابایخ



: دوب
. نکب وتش تال سپ . تسا هدنز زور ۳ رثکادح تزیزع داهرف -

: مدرک پیات تعرس هب . دوب  روبع لا ح رد نابایخ نیلوا زا یلع
. شیشکیم دب ال . مگب سیلپ هب هگا و -
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تعرس هب شورفلگ . دسرب یلع ات ، دوب هدنام نابایخ کی طقف حاال

: درک پیات
هرذ طقف . هنکیمن گرم هب دیدهت ویسک تقو چیه گرم دوخ . مزیزع هن -

. هعلبیم وتیگدنز هرذ
: متشون تعرس هب

هچ هب دیاب منودیمن یتح نم . همک زور هس  . مسرت یمن وت زا نم -
؟ هشابن شنوخ وت هگا و ، شنوخ مرب یا هنوهب

رد مارآ یلع . مدرک لفق ار منفلت ی هحفص . دیسر نیشام هب یلع
هاگن شتسد رد یکیتس پال ی هسیک هب . تسشن و درک زاب ار نیشام

ار کیتس پال . دوب هتفرگ رگید زیچ دنچ و تییوکسیب و هویم با . مدرک
: تفگ یدج نحل نامه اب و تفرگ ملباقم

. روخب وتاصرق شدعب ؟ یدروا وتاصرق ! روخب یزیچ هی -
متسناوت یمن ، دوب هدنام میولگ نایم یزیچ . مدز شینارگن هب یدنخبل
مهم یاه مدا ، دوب دلب بوخ شورف لگ . منک ارجام دراو ار یلع

: تفگ تیدج نامه اب یلع . دهد رارق فده ار میگدنز
. تاهاب مرادن یخوش ال صا نم ! روخب ؟ یدنخ یم ارچ -

هدرک رپ ار منهذ مامت داهرف رکف . مدوب هدرک ضغب ، مدز دنخبل مه زاب
و منک بلج ار دمحا دامتعا مک تدم نیا رد متسناوت یم روطچ ، دوب

یم کیتس پال هسیک رد ار متسد فده یب . مدرگب ار شا هناخ دعب
. مدناخرچ

تشادرب ار هسیک یلع . مدمآ دوخ هب . دش هدیشک متسد ریز زا هسیک هک
اما ، دوب نییاپ شرس هک نیا اب . دوب مه رد تدش هب شیاه مخا ،
نورد زا ار هویم بآ یطوق کی . دز یم جوم شیاه مشچ رد ینارگن

: تفگ و دروا متمس هب و درک زاب ار یطوق رد . دروآ نوریب کیتس پال
هی کیتس پال نورد ، متخادنا کیتس پال و هویم با هب یهاگن . روخب -



هزم یمک و متفرگ ار هویم با و مدز یدنخبل . دوب مه لیتساپ لطس
و مکحم بسچ لثم میولگ ، مدرک سح اه نیا ی همه اب . مدرک شا

: متفگو . مدرب ورف ار هویم با یتخس هب . تسا هدش تفس
؟ یتفرگ ملیتساپ -

. دیایب نییاپ شعضوم زا تساوخ یمن و تشاد مخا نانچمه
لطس تسد کی اب تعرس هب و متشادرب شیاپ یور زا ار کیتس پال

ار هویم بآ رگید راب کی . متشاذگ میاپ یور و مدروآ نوریب ار لیتساپ
: تفگ هنارکفتم یلو یلع . مدرک کیدزن مناهد هب

. هتفر هتشاذگ اجک رکف یب نیا سین مولعم -
هب هک ، مدوب یسک هیبش یا هیناث یارب راگنا . دندش فقوتم میاه تسد

. تسا هدش گنس هصق رگوداج تسد
ما هویم بآ زا یمک هرابود ، تفای نایرج مزغم رد نوخ دعب و

. مدیشون
: تفگ و دیشک یدنلب هآ یلو یلع

. هشاب هدموین شرس یی بال ، هشاب یرکف یب طقف هنک ادخ -
: تفگ و دیخرچ متمس هب

هی . هسب رفن هی نومه ! هدن ماجنا یراک رکف یب هگید وت ، ادخ ور وت -
. داهرف نوا و منودیم نم هش مک ترس زا وم

: متفگ و مدز یدنخبل
دنلب اهنت هک نم ! یتفر هفایق وت شمه ؟ هخآ مدرک یرکف یب هچ نم -

اب ، یدرک عطق ویشوگ هنامرتحم زوج نوا هک وت ، مدرگب شلا بند مدشن
. میدرگب شلا بند میدموا نیمسای و باهش

: تفگ یدج نانچمه یلو یلع
. مشاب مورآ منوتیمن . مرادن یبوخ سح ارچ منودیمن -

نیمه دیاش و . مدوب هتفگ غورد . مدرک توکس و مدیزگ ار مبل ی هشوگ
، مدوب واکجنک . دشاب هتشادن یبوخ سح یلع ، دوب ادش ثع اب غورد

شهاگن و درک نشور ار نیشام یلع . مناوخب ار شورف لگ یدعب مایپ
مدرک یعس و مدرک زاب ار ما هحفص لفق مه نم  . داد ور هبور هب ار

ار شورفلگ یاه مایپ نیرخآ ، دوش ضوع ما هرهچ تلا ح هک نیا نودب
: مناوخب



. ینوتیم مه وت سپ ، دوب دلب بوخ هک تنامام ! ینوتیم وت -
: یدعب مایپ

نوا طقف . مراد هگن هدنز وررسپ نیا منوتیم زور ۵ تیاهن نم هیچ -
. داهرف ربارب رد درز ی هشوپ

ار مهاگن و مدرک لفق ار یشوگ ی هحفص هرابود و متشون یا هشاب
. متخود ور هب ور هب
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هک دوب هتفگ و ، دوب هدناسر هناخ ات ارم یلع . مدوب هتسشن تخت یور

هتشاد یربخ داهرف زا وا دیاش ، دنزب یرس شناتسود زا یکی هب دیاب
هحفص هب . مدرک یم هانگ ساسحا ، یلع هب تقیقح ندرک ناهنپ زا . دشاب

: مدرک پیات هاگادوخان . مدوب هدز لز شورفلگ ی
؟ هبوخ داهرف لا ح ، مشب نئمطم روطچ -

یمن نی ال نا اه یدوز نیا هب شورفلگ . مدرک لا سرا ار مایپ هنادیماان
. مدرک عمج ممکش رد ار میاهاپ و مدیشک زارد تخت یور ولهپ هب . دش
هب و مدرک زاب ار میشوگ لفق هرابود . درشف یم ار میولگ یبیجع درد
زا ، دوب یثنخ و رورغم هشیمه لثم شهاگن . مدش هریخ داهرف سکع

نیمسای و باهش ضقانتم یاه فرح دای . تفرگ ما هدنخ شتلا ح نیا
لح میارب دوبن رارق تقو چیه هک ، دوب ییامعم داهرف راگنا . مداتفا
هتفرگ ار میولگ خیب هک یضغب زا یبصع ؟ مدوب هدرک ضغب ارچ . دوش
رطاخ هب ردق نآ دیابن . مدرک ترپ تخت فرط نآ هب ار یشوگ ، دوب
هداد تاجن اه نآ گنچ زا ارم ، داهرف یلو ؟! مدرک یم کسیر داهرف

. دنک تواضق یا هظحل هکنیا نودب . دوب مرانک نارود نآ مامت رد . دوب
ممشچ متساوخ هک نیمه . دندوب هدرک رپ ار منهذ مامت هتفشآ یاه رکف
یشوگ و مدرک زارد تسد . دزرلب منت ، دش ثعاب یشوگ شزرل مدنبب  ار

سامت نم اب تساوخیم شورفلگ . متشاد یریوصت سامت کی . متشادرب ار
هک یروط ، مدیچیپ مدوخ رود ار وتپ . دش رتشیب مشزرل ، دریگب یریوصت

یم هک اه نآ ی هزره یاه هاگن دای ، تفرگ رارق میاهوم یور وتپ
، دوب داهرف . مدرک لصو ار سامت نازرل تسد اب . مدشیم یبصع ، مداتفا

و اه تسد . دوب هتسشن قاتا رد هک توافت یب و نوخ زا رپ تروص اب
اب شساوح . دوب یمیدق رابنا هی هیبش ییاج ، دندوب هتسب ار شیاهاپ



ار نیبرود . متشاذگ مناهد یور ار میاه تسد هاگادوخان . دوبن نیبرود
دایرف هک شوپ هایس درم ی هنایشحو یادص دعب و دندرب شتمس هب

: دز
! یضوع نک هاگن نفلت هب -

نیا . داتفا ندیپت زا مبلق راگنا . تخادنا یشوگ هب هارکا اب ار شهاگن
، دش هتسکش مضغب . دوب هدنار دوخ زا ارم بشید هک دوب یدرم نامه

توکس هیناث دنچ زا سپ وا و . دندوب متروص یور کشا یاه هرطق
: تفگ درسنوخ و مارآ

نتساوخ تزا یچ منودیمن . نکن هجوت نوشافرح زا مودک چیه هب -
اب و تفرگ رارق یشوگ باق رد یشوپ هایس درم . نکن یراک چیه یلو

: مدز دایرف هاگادوخان . دز شیولهپ هب مکحم هلیم کی
! نکن -

نا هرابود . منک سح متسناوتیم ار شدرد ، دوب درسنوخ نانچمه داهرف
: مدز دایرف ، درک ورف شیولهپ رد ار هلیم

لا غشآ -
: تفگ هدنخ اب ، دما یم درم نا ی هدنخ یادص

هزیریم مه هب هلماعم لک ، یشابن بدوم -
دوب هدش فیعض ، درد تدش زا هک ییادص و تینابصع اب داهرف ناهگان

: تفگ
؟ یداد رارق هچ -

: متفگ هیرگ اب
؟ یبوخ وت . سین مهم -

: تفگ تینابصع اب
. مراذیمن هدنز ور اه هداز مورح نیا نم ادخ هب . ینکیم هیرگ ارچ وت -

نکن هیرگ ایور
. درک یم دب ار ملا ح ، داهرف ندید و بش نآ دای ، دوب هاگادوخان هیرگ

: تفگ هدنخ اب شوپهایس درم
. مراد سود هناقشاع ، دینزب فرح -

: دز دایرف ارابود داهرف
ور نتفگ یراک ره ؟ یدیمهف . یرادن انیا اب یدادرارق چیهوت ایور -



. نکن یراک دوخ رس ! یلع شیپ ورب ، هدن ماجنا
: متفگ و مدیشک میاه مشچ هب یتسد

ندیم اذغ تهب -
: تفگ دایرف اب

چیه . نزن فرح ایضوع نیا اب هگید . مگیم یچ یدیم شوگ ایور -
نوشارب هدن ماجنا میراک

: متفگ ضغب اب
وت -

. تخوسن تارب ملد نم دایب تدای . هزوسن مارب تلد ! نم یاباب روگ -
هشاب . ینک تیذا وتدوخ شرطاخب یاوخب هک تسین ام نیب یچیه

؟ ایور
درم هک میوگب یزیچ متساوخ ، دوب هدرک رپ ار متروص مامت کشا
راجزنا سح ، دناخرچ شدوخ شوپ هایس ی هرهچ تمس هب ار یشوگ

: تفگ یناطیش یا ههقهق اب . تفرگ ارف ار مدوجو مامت
. تشیپ نایب اه هچب یاوخیم ؟ موناخ ایور ییاهنت -

. دز یم یزمرق هب ، مدیدیم ار داهرف ی هرهچ
: متفگ تینابصع اب

! یضوع -
: تفگ هدنخ اب

بشما هرارق هک وگب داهرف اقا هب ، هدادرارق زا یشخب ! هیچ یضوع -
. هرذگب شوخ نوممه هب

: تفگ و تخادنا نیمز یور یفت . دوب هدش خرس داهرف ی هرهچ مامت
مایب هدنز نم ینعی . مراذیمن تدنز ، یگب هگید هملک هی ادخ هب -

... ونوتکت کت ، نوریب
رخا ی هلمج هب اهنت . دش یهت مبلق ، دز داهرف نهد هب ار شدگل یتقو

: مدرک شوگ داهرف
. نک عطق وسامت -

مدرب ورف یتشلا ب نورد ار مرس . مدرک هیرگ تخت یور و . مدرک شعطق
. مدز غیج و

. دنتشادن محر اه مدا نآ اما ، مهاوخب کمک یلع زا ، دوب هتفگ داهرف



: دوب هداد مایپ شورفلگ ، متشادرب سرت اب ، دیزرل منفلت هرابود
هشوپ نوا رتدوز ، هش تیذا رتشیب یاوخیمن هگا ، هراد تسود یلیخ -

. نک ادیپ ور درز ی
رکف لا جم . مدرک هاگن دش نی ال فا هک یا هحفص هب و مدیشک یسفن
ار دمحا ی هرامش و مدش جراخ شورفلگ ی هحفص زا ، دوبن ندرک

. متفرگ
238_ تراپ #

.... مدرک عطق دروخب ار قوب نیلوا هک نیا زا لبق
متشادرب ار یشوگ راب نیا . دوب هتشذگ شورفلگ اب مسامت زا تعاس کی

و قوب نیمود  .. قوب کی ، مدنام رظتنم و متفرگ ار دمحا ی هرامش و
: قوب نیموس

! ولا -
: متفگ ینازرل یادص اب
؟ دینوتدوخ دمحا اقآ -

: داد خساپ ژی رنارپ وداش نحل اب
. یدز گنز ام هب بجع هچ . موناخ ایور سالم -

: متفگ و متشادرب ولج هب مدق کی
. مدز گنز کدنف ی هنوهب هب ، سین بیجع ! سالم -

: تفگ هاتوک
.. هک -

: متفگ تیدج اب
؟ نیراد تقو هگا . منزب فرح مکی نوتاهاب و نوتمنیبب هک -

: تفگ هدز تفگش و بجعتم
االن! -

: متفگ و متخادنا یهاگن دوب مینو ۹ دودح هک تعاس هب
االن! -

شیارب ار سردآ . تلا بند مایب نم ات ، ییاجک وگب یاوخیم سپ بوخ -
هداتسرف میارب هک یمایپ هب ، مدرک عطق ار نفلت یتقو تسرد . مدناوخ

ماجنا یظیلغ شیارآ . مدش هدامآ هلجع اب دعب و مداد باوج ، دوب هدش
ی هبعج ندروآ نوریب یارب ، مدیشوپ ار مراد فپ دیفس یوتلا پ و مداد



هک یا هبعج هب ممشچ هک ، مدرک زاب ار دمک رد ما هزات یاه همکچ
. داتفا ، دوب هداتسرف میارب یلع ردام

هبعج نیا نداتسرف تلع دروم رد وا اب ، دوب هدشن تصرف یتح
نایم . متخادنا نا هب یهاگن هرابود و مدیشک نوریب ار هبعج . مسرپب

. دوب هدش کح نآ یور (( S )) فرح هک لا تسیرک کدنف کی هبعج لیاسو
. مدش هریخ کدنف هب هقیقد دنچ . دوب هیاس کدنف . مدز کدنف هب یدنخبل

یاه تسد نم زا رتشیب یتح وا ، دوب شهارمه هشیمه هیاس کدنف
. تسناد یم مردام دروم رد نم زا رتشیبو . دوب هدرک سمل ار مردام

شندوب هدنز مردپ ، تساوخ یمن ارم داهرف ، تساوخ یمن ارم مردام
هدرکن دامتعا نم هب تقو چیه نیمسای ، دوب هدرک یفخم نم زا ار

اه رکف نیا ؛ تفرگ راکفا نیا زا مبلق . مدوب یروفنم مدا هچ نم ... دوب
متسد چم . دوب هدرک دشر نم اب یکدوک زا اه رکف نیا ، دندوبن دیدج

. مدوب هدش متاساسحا قرغ هرابود نم ینعی نیا و دوب هتفرگ درد
لا س نم . مدرک ناشبوکرس اه لا س ، تفگیم مسانشناور هک ییاه نامه

، دوبن شتقو هک ییاج تسرد حاال و مدوب هدرک راکنا ار مندوب اهنت اه
در یاج ندنازوس و کدنف ، دندوب هدروا موجه مرس هب ییاهنت راکفا
هشیر دیاب ، دوب هتفگ سانشناور هک یزیچ ، شوپ هایس درم یاه تسد

، مدرک یم سح کدنف نیا ندید اب نم اما . دوب هتشاد مینورد مشخ زا
یمهرد یاهادص ، دش ثعاب رد گنز یادص . ما هدرک شومارف ار یزیچ

تدش هب متسد رد کدنف . منک شوماخ ار ندوب هتفرگ جوا منهذ رد هک
زا ، متفر رد تمس هب و مدرک اهر تخت یور ار کدنف ، دوب هدرک قرع

هب ار یذغاک رادیارس . مدرک زاب ار رد ، مدید ار رادیارس رد یمشچ
: تفگ و تفرگ متمس

. هنومتخاس هریدم تئیه ی هسلج ادرف سپ -
، متخادنا ذغاک هب یهاگن . متسب ار رد و متفرگ ار ذغاک رکشت اب
نیا ار هبعج . متشگرب قاتا هب و متشاذگ هناخزپشا رتناک یور ار نآ
مدنلب یاه همکچ ی هبعج و مداد یاج دمک رد هرابود هجوت نودب راب
مایپ و ، مدرک کچ ار میشوگ هرابود ، مدوب هدش هداما . مدروآ نوریب ار

شرظتنم هک مدرک لا سرا یمایپ دمحا یارب و . مداد خساپ ار میاه
رد تسرد هیاس لا تسیرک کدنف ، مدوب هتسشن هک یلدنص یور زا . متسه



هرخ بال . منکن رکف کدنف هب ، مدرک یم تالش . تشاد رارق مدید ی هیواز
، متفر رد تمس هب و ، مدش دنلب یلدنص یور زا نم و ، دز گنز دمحا

زا ار کدنف و مدش مخ ، مدش فقوتم تخت لباقم رد هب هدیسرن
قاتا زا و مداد رارق مکچوک یتسد فیکرد و متشادرب تخت یور

. متفر نوریب
دمحا ، مدرک روبع نابایخ زا ، مارآ . دوب مرظتنم نابایخ تمس نآ دمحا

ندیسر اب . درک زاب ار نیشام رگید رد و دش هدایپ نیشام زا مندید اب
: متفگ یمرگ هب و مدز دنخبل وا هب

سالم. -
یم متروص یازجا کت کت یور شیاه مشچ هک یلا ح رد وا و

: تفگ دنخبل اب ، دیخرچ
. ابیز یوناب ! سالم -

زا شدوخ و تسب ار نیشام رد دمحا . متسشن نیشام رد و مدز دنخبل
رپ ار نیشام ی هتسب کقاتا مامت شراگیس یوب  . دش راوس رگید تمس

نتسشن ضحم هب دمحا . مدیشک نییاپ ار هشیش نیمه ارب . دوب هدرک
لولس کت کت اب ار شهاگن ینیگنس ، داد نم هب ار شهاگن هرابود

هناخاتسگ . منزب دنخبل مدرک یعس لا ح نیا اب . مدرک یم سح میاه
: متفگ و مدرک شهاگن

. هخآ منزب فرح هاگن نیا ریز یروطچ نم -
دناخرچ میاه بل و اه مشچ نیب ار شهاگن یگنرمک بیجع دنخبل اب

: تفگ و
. یایب رانک دیاب منک کف ، منک لر تنک ومهاگن منوتیمن نم -

نارگن یمک ار منحل . منکن تشم ار میاه تسد هک دوب نیا مش تال مامت
: متفگ و مدرک

. تسین بوخ یلیخ ملا ح ؟ ینک تکرح هشیم -
: تفگ و درک زیر متروص رد ار شیاه مشچ و دش ضوع شهاگن عون

؟ وناب هدش یچ -
ندوب مدوخ هب اج نیا ، مدرک اهر ار دوب هدز گنچ میولگ هب هک یضغب

: متفگ ضغب نامه اب . متشاد زاین
دامتعا مرب و رود یامدا هب منوتیمن ، هدش هدیچیپ یلیخ یچ همه -



. مشاب لا حشوخ منوتیمن یلو هتفر باال تکرش یوت مماهس . منک
: تفگ و درک نشور ار نیشام ینارگن اب

نک تقد شاهاب تطبار وت متفگ تهب هک نم ؟ هناهام هب طوبرم -
: متفگ و مداد ناکت فارطا هب ار مرس

مدیدهت یه ییاسک هی دمحا شتسار . تسین نوا شمه یلو هرا -
. ننکیم
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شورفلگ یاه دیدهت و شوپ هایس نادرم و ندش هدوبر یارجام مامت

نآ هب طوبرم لئاسم و ماهس تاقافتا زا یتح . مدرک فیرعت شیارب ار
لگ دیدج طرش و داهرف ندش مگ و رخآ یارجام زا ، اهنت . متفگ زین

فرح ماگنه ، میاه هناش ندیزرل و سفن یگتفرگ . مدزن فرح شورف
میاه فرح ندینش زا شا هرهچ ، دش ثعاب بش نا تاقافتا زا ندز

نیا اب ار میاه فرح ، درک یم اشامت ارم یزوسلد اب و جیگ . دوش رثاتم
: مدرک مامت الت مج

دامتعا یسک هب منوتیمن ، هدش تخس یلیخ ندرک دامتعا نم یارب -
. مرادن دامتعا زونه مه وت هب یتح یلو یشن تحاران . منک

زا ، درک یم مهاگن رثاتم و زوسلد نانچمه ، دشن ضوع شتروص تلا ح
نتفگ اب . تشاد یراودیما یاج نیا و دوب هدش هتساک شهاگن ینیگنس
هایس هک نیا رکف ، دوب هدیرب ار مناما یگنت سفن ارجام نآ زا هرابود

و بیجع تدش هب وا زور و لا ح نیا اب ، هداتسرف دمحا ار اه شوپ
تسد ریز هک تشادن ربخ اعقاو ای ینعی نیا و . دوب نهذ زا رود

نیمود یارب ار مدوخ نم و . دوب یبوخ رگیزاب ای ، دننک یم هچ شیاه
ی همادا رد . نکمم تلا ح نیرتدب یارب ینعی ، مدوب هدرک هداما سدح
تشم ناتشگنا رانک ار شیاه تسد مارآ ، دروآ باال ار شتسد شتوکس

باال ار متسد تراهم اب . تشاذگ مناتشگنا یور و دروآ دورف ، ما هدش
اب . دروخ هرگ میاه تشگنا نایم شناتشگنا ، مدرک زاب ار متشم ، دروآ

: تفگ یمارآ نحل
تارب متسنوتن هک ایور مفساتم . یدیشک یتخس همه نیا هک مفساتم -

... شتسار . منکب یراک
رتشیب ار متسد و تفرگ نییاپ ار شرس اهنت ، دزن ار شفرح ی همادا



تفرگ باال ار شرس هرابود و ، درک یهاتوک ثکم  . درشف شتسد نورد
: تفگ و

. ینکن دامتعا منم هب یراد قح -
: متفگ هدرمش و مارآ

. مدش هتسخ . دمحا ، منک دامتعا هک ماجنیا نم یلو -
: مداد همادا و ، دیزرلیم یمک میادص

اما . هرادن یقطنم لیلد چیه . مدز گنز تهب بشما ارچ منود یمن -
، یدرک مکمک ردقنوا ، شرف یارجام وت یتقو . ینک مکمک ماوخیم

. منک باسح تکمک ور منوتب دیاش متفگ
؟ یکمک یچ -

شا هدنامرف تساوخ رد یا هدرپس رس زابرس راگنا ، دوب عطاق شیادص
. دنکیم لوبق ارچ و نوچ یب ار

و وا زا راگنا هک مدرک شهاگن یروط ، مدرک شهاگن میقتسم و فاص
یمن یراک یفخم هیبش یزیچ شا هرهچ رد . متسه نئمطم شیرادافو
: متفگ هدرمش هدرمش لا ح نیا اب ، درک یم نارگن ارم نیا و مدید
رد مارب ور هتفرگ شزورف نمهب هک ییاه ماو مامت تسیل هشیم -

؟ یرایب
زا ریغ یزیچ ره عقوت ، دش لیامتم بقع هب یمک شا هناش ، هدروخ اج
و مداد تکرح شتسد نایم یمک ار متسد لا ح نیا اب . تشادن ار نیا

: متفگ
نوا . مکوکشم مرب و رود یاه مدا ی همه هب نم ، متفگ هک تهب -

رد ردقچ منودب ماوخیم منودیمن ، متفگ شماهس یارجام زا هک ینیمز
... نتفرگ ماو ردقچ شارب و . تساز دمآ

زابرس راگنا ، دوب هدش طلسم شدوخ هب ، دش رت یداع شتلا ح یمک
یداع تیعضو هب هرابود و هکوش شا هدنامرف ی هتساوخ زا یا هقیقد

: تفگ و درشف رت مکحم ار متسد ، دوب هتشگرب
.. یدب نامز مهب دیاب ، هتخس مکی -

: متفگ و مدرک شهاگن و مدز دنخبل
! بشما -

: تفگ هدنخ اب



هب یزیچ نیچمه ، منزب فرح مدا یرس هی اب دیاب نم ، یا هنووید -
.. شزورف نمهب هثم یسک یاباسح یوت سسجت منوا ، سین یتحار
زاب ار میاه مشچ زاب و مدیشک یقیمع سفن و متسب ار میاه مشچ

: متفگ و مدرک
. نک عورش بشما زا بوخ -

: تفگ یخوش هب
. دایم مباوخ هک االن ؟ بشما -

: متفگ تنطیش اب و مدیشک مدوخ تمس هب ار شتسد یمک
. هربن تباوخ منومیم ترانک نوتنوخ مایم نم بوخ -

: متفگ و مدرک یدج ار منحل یمک دعب و
. مشاب هتشاد ور دانسا نیا هسییر تئیه یدعب ی هسلج یارب دیاب نم -

دمحا منکیم شهاوخ
مهاگن دنخبل اب . مدرک شهاگن و . مدیشک نوریب شتسد الی زا ار متسد

: تفگ و درک
. منکیم تکمک امتح نم شابن نارگن ! هشاب -

. درک نشور ار نیشام وا و مداد ناکت تیاضر اب ار مرس
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تیاده لخاد هب ار نم دعب و ، درک زاب ار رد و ، تخادنا دیلک دمحا
اب لبق راب ، متخادنا یهاگن فارطا هب ، میدش هناخ دراو هک نیمه . درک

، دوب هدرک زاب نامیور هب ار رد یلا سنایم نز و مدوب هدمآ اجنیا ناهام
... لا سنایم نز هن ، دوب یربخ ناهام زا هن ، میدوب اهنت دمحا و نم حاال
نآ ی همه رد هک ، دوب نم دید رد قاتا ۳ ، مدناخرچ هناخرد ار مهاگن

یفخم هناخ نیا یاجک درز ی هشوپ نا متسناد یمن ، دوب هتسب اه
هشوگ رد میاه مشچ نم و درک یم مهاگن دنخبل اب دمحا . دوب هدش

متسناوتیم روطچ ، دوب یتخس راک . دز یم هسرپ شا هناخ یاهرانک
ار هشوپ دعب و منک ادیپ هار اه قاتا نیا هب هک موش یمیمص ردقنا
دمحا نیا زا رت شیب ، دوب یگرزب کسیر مه بشما تیمیمص . منک ادیپ

تمس هب ار نام ی هطبار نیا زا رتشیب دیاش و داتفا یم کش هب
: تفگ و ، درک مهاگن هق عال اب دمحا . درب یم یرگید

؟ هدموا تشوخ منوخ زا ؟ هیچ -



: متفگ و مدز یدنخبل
تسداعلا قوف ؟ داین مشوخ  و منیبب ور یا هقیلس اب نامدیچ نیچمه - 

؟ همودک وت قاتا . تا هنوخ
: تفگ نیح نامه رد و دروا رد مارآ ار شتک

قاتا یپچ تمس و باوخ قاتا یطسو ، راک قاتا یتسار تمس -
. نومهم

: داد همادا و دمآ رتولج مدق دنچ
. یسابلا ج شمراذب هدب ور توتلا پ یاوخیم هگا -

ار مزیموش نیتسآ یمک . مداد شتسد هب و مدروآ نوریب ار میوتلا  پ
شتک یور و شتسد یور ار میوتلا پ . متسشن لبم یور و مدرک بترم
، دش رود مدید نادیم زا هک یمک . تفر ورهار تمس هب و داد رارق
هحفص مدید هک ار دمحا . مداتسرف یمایپ و مدروا نوریب ار میشوگ
زور جنپ نیا رد ، دوب هدش دنت مبلق نابرض . مدرک لفق ار میشوگ ی

. درک مهاگن نیسحت اب دمحا . مدرک یم رتشیب ار متیمیمص وا اب دیاب
سابل هب ، دوب هدرک رتارف متروص یازجا زا راب نیا ار شنیگنس هاگن

: تفگ و دش هریخ میاه
. ییابیز یروج هی یسابل ره رد -

: متفگ ینتورف اب
. تفیرعت زا نونمم -

: تفگ و دمآ متمس هب و دیدنخ
وت بشما هک مسناش شوخ ردقچ نم و . هتیعقاو هک سین فیرعت -

. یمنومهم
یلو   دمحا . مدرک جک یمک عضاوت اب ار مرس شیاج هب ، مدرک توکس
یمارآ هب . دوب مشود رب ینیگنس راب شهاگن .  درک یم مهاگن نانچمه

: تفگ
؟ یراد لیم یچ یندیشون ابیز یوناب بوخ -

: متفگ یخوش هب
یراد ریش هگا ممدوخ یارب ، هوهق یباوخب دیابن بشما هک وت یارب -

. مرگ ناویل هی
: تفگ و داتفا هار هناخزپشآ تمس هب هدنخ اب



؟ یباوخب کبس یاوخیم هیچ -
خساپ هرابود دعب و . مدرک اشامت ار هناخزپشا هب شنتفر و . مدیدنخ

ات . مدش هریخ اه قاتا ی هتسب رد هب هنادیماان . مدرک کچ ار ممایپ
. تشاذگ زیم یور تمی مال اب ار ینیس ، دیسر هار زا ینیس اب دمحا
و نم هب شهاگن . دروا رد ار شنفلت و تسشن نم رانک لبم یور و
ار ینیس هک مرادرب ار ریش ناویل ات مدرک زارد تسد ، دوب متاکرح

: تفگ و درک مهاگن نیگنس یلو وا . مدرک شهاگن بجعت اب ، دیشک بقع
؟ ینیبیم یمدا هچ ونم وت مگب متساوخیم ، ریش ندروخ لبق -

هک دوب هدیمهف دمحا رگا ، دوب هدشاپ رب یبوشآ منهذ رد . مدروخ هکی
لا یخیب وا و مدرک شهاگن جیگ و مهبم ؟ هچ ما هداد شیزاب نم

نم تمس هب شتروص و دناخرچیم شا هوهق ناجنف ی هبل ار شتشگنا
: تفگ دنخبل اب . دوب

؟ مینک عورش ور یدج ی هطبار هی ماوخب تزا منوتیم نیا مروظنم -
: متفگ و مدز یجک دنخبل

... نم ناهام ی هق عال زاربا اب هک متفگ تهب -
: تفگ و دما مفرح نایم

زا رتهب یسک هک منک تباث تهب منوتیم نم ایور . متسین ناهام نم -
تشپ یزیچ چیه ، مدیم لوق تهب . هنک بوخ ور وت لا ح هنوتیمن نم
؟ مدب نوشن تهب یزیچ هی االن نیمه یاوخیم . سین اه فرح نیا
قاتا رگید تمس هب و دش دنلب شیاج زا . مدرک شهاگن هریخ تهب اب
ار هبعج و . دروا متمس هب و  ، تشادرب هبعج کی   هناخباتک زا . تفر
اب . درک هراشا هبعج هب رس اب .  مدرک شهاگن بجعتم . تفرگ ملباقم

ار هبعج . دوب نآ نورد کچوک ی هبعج کی . مدرک زاب ار هبعج بارطضا
بشما ، دندیزرل یم میاه تسد . متشادرب مارآ ار شرد و مدروآ نوریب

، دوبن خلت یریگلفاغ نیا اما ... متشادن ار رگید خلت یریگلفاغ کی ناوت
، مدرب باال ار مرس ... هتفاب ریجنز اب نم مسا یی طال پالک . دوب بیجع

شهاگن ، مدرک هاگن دمحا یاه مشچ هب . دوب میاه تشگنا نایم ریجنز
هاگادوخان هک یروط ، دوب هدش هتخود میاه بل هب رت نیگنس  ربارب رازه

: متفگ یا هتفرگ یادص اب دعب و مدیشک مبل یور ار متسد
؟ دنبندرگ نیا -



: تفگ دنخبل اب
وشتراسج اما . مدب تهب ماوخیم هتقو یلیخ ، شمدیرخ وت یارب -

. متشادن
دیاب . دنتشادن یدب زا یرثا مادک چیه شتروص تلا ح ، شیاه مشچ

لباقم ار دنبندرگ هرابود هک مدرک یم شرواب متشاد . مدرک یم شرواب
نیا . تشادن ناکما ، دوب میاه مشچ لباقم هک یزیچ . متفرگ میاه مشچ

ندما باال ناوت یتخس هب سفن . درک رتشیب ار مبلق نابرض قافتا
.... تشاد یناوخمه دنبندرگ نیا اب مردام زا یا هرطاخ . تشاد
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هب ار نم دنبندرگ ؟  اج نیا  ؟ دنبندرگ نیا ، مدرشف مه رب ار میاه مشچ  

اب یزاب زا یتقو !  شزورف ترامع زور نآ دوب هدرک باترپ هتشذگ
اب نم و دوب مرگ تدش هب اوه  ، مدوب هدش هتسخ راگن و ناهام

زپشآ رد نیرز . دوب ملا ۷س ای ۶ ، متفر هناخزپشآ هب   غاب زا دیدش یگنشت
ناملآ هب شرهاوخ ندید یارب ایرث ومع نز متسناد یم  ، دوبن هناخ

هیکرت هب یراک مهم هسلج کی یارب هک دوب یزور دنچ مه ردپ  ، هتفر
طایح زا مردام یادص هک . متشگ یم هناخزپشآ رد نادرگرس . دوب هتفر

هدنخ و یداش یادص هک نیا اب . دناشک هناخ رگید تمس هب ارم یتشپ
مردام یادص هشیمه لثم اما ، مدینش یم غاب زا ار راگن و ناهام ی

ندز رود زا دعب ، دیشک یم شدوخ تمس هب ار نم هک ، دوب ییوداج
، دوب هدش رت مارآ ادص حاال . مدیسر یتشپ یجورخ رد هب ، نمیشن

نم و . دش زاب رد . مدرشف ار رد ی هریگتسد و متفرگ باال ار میاپ یمک
هب . دندز یم فرح مه اب مخا اب و یدج هک مدید ار ومع و ردام

مدای ناش هرهچ تلا ح ، دندش مروضح هجوتم هک نیمه ، متفر ناشتمس
وا هب هیاس ندرک هفرس زا لبق ومع هک یرخا ی هلمج یتح ، دما یمن

ومع تسد رد ایور گنر یی طال دنبندرگ ، دما یم مدای دنبندرگ اما . دز
و متفر ومع تمس هب قوذ اب . مدوب دلب ندناوخ یگلا س ۵ زا نم ، دوب



: تفگ دنخبل اب ومع
! دایم تشوخ -

تدش اب ردام . دش هدیشک میاه تسد ، تفر دنبندرگ تمس هب هک متسد
دنام دنبندرگ یور مهاگن . دناشک شدوخ تمس هب ارم و هتفرگ ار متسد

: تفگ تینابصع اب ردام و
... هدش خرس وبل هثم تتروص لک هاگن ؟ امرگ یوت یتفر زاب -

چم . مدیشک نیمز یور تمواقم اب   ار میاپ نم و دیشک مکحم ار متسد
: تفگ یزیچ و دمآ ولج مخا اب ومع ، دوب هتفرگ درد متسد

... تیاه هدقع ای یا هدقع هیبش یزیچ -
زاب ردام . متشاد نامیا ومع هب یلو . متسناد یمن ار ژه او نیا ینعم نم
تفر رت باال نمهب ومع یادص . دیشک میوزاب زا ینوگشین و دیشک ار نم

: تفگ و
. نک راتفر تسرد نم رتخد اب -

هتخاون مشوگ هب یمکحم یلیس هیاس نوچ . مدینشن ار اه ادص ی هیقب
. مدوب بت رد زور دنچ ، دوب مراظتنا رد هک یکانتشحو هیبنت دعب و . دوب

همه ، دوب هتفگ هیاس . دنک ادیپ یلا کشا مشوگ دوب هدش ثعاب یلیس
و . دنک یم تازاجم لکش نیرتدب هب ارم هنرگ و منک شومارف ار زیچ
، مدوب هتفگن ردپ هب قافتا نآ زا یزیچ اهنت هن نم . مدرک ضغب ... نم

شومارف یتخس هب ار هرطاخ نیا و . مدروآ یمن مه دای هب ار نآ یتح
یلو ، دوبن دنبندرگ نآ دنبندرگ نیا ، دوب دنبندرگ هب مهاگن . مدوب هدرک
، نمهب ومع رخآ ی هلمج . مدوب هدروآ دای هب ار هرطاخ نیا نم ارچ
اپ مدوجو رد هیاس زا هرابود هک یترفن و ... هیاس تلع نودب یلیس

: تفگ و درک مهاگن ینارگن اب دمحا . دوب هتفرگ
؟ هدب ما هیده یلیخ ؟ هیچ -

: متفگ و مدرشف متسد رد ار دنبندرگ
. تخادنا میگچب دای ونم طقف هن -

ی هناخ زا رت رود رد نم و ، دوب یزیچ لا بند ما هرهچ رد راگنا دمحا
یگشیمه ی هلمج نامه ومع ی هلمج دیاش ، مدوب شزورف ترامع رد وا

مشوگ رد .  دز یم ادص مرتخد ارم تداع قبط هک ینامه ، دوب شا
: نشج زور رد ومع الت  مج ، دیچپیم راطق توس یادص



ندش رفنتم قح هک ایند نیا وت هشاب یکی هگا ." " ینم لثم مه وت  "
. تیعقاو نیا اما یرفنتم مزا منودیم ، ییوت هشاب هتشادن ور نم زا

!" هدیمن رییغت ور
نیا زا ومع . منک شا هفخ تساوخ یم ملد هک ، دوب مرس رد ییادص

ی  هناقشاع ی همان . تفرگ یم درد ، تشاد مبلق . دز یم دایز اه فرح
رتفد ،" دوب میهاوخ مه رانک هرابود " هک شا هلمج و مردام هب نمهب

رود ، نم زا هیاس رفنت ... نم یارب هیاس یاه ینارگن و ، مردام نیغورد
.. . مردام زا ایرث ترفن ، نمهب زا نم نتشاد هگن

: تفگ و دش مخ دمحا . متسشن لبم یور ، مدروآ مک سفن
؟ یبوخ ناج ایور -

: متفگ بل ریز و مداد ناکت ار مرس
. یرایب مارب بآ ناویل هی هشیم . مبوخ  -

: مدرک رکف ومع هب هرابود نم و تفر هناخزپشآ تمس هب تعرس هب
یگرگ هلوت   تدوخ وت یلو اه گرگ ی هتسد نویم رتخد هی ی هصق "

" ناج رتخد
.." مدرک گرزب ور وت نم ، مربیم تذل تهب ندرک هاگن زا یهاگ "

..." تشوه ، تتراسج  ، هنم هیبش تازیچ هیقب "
هدرب دای زا ار متیعقوم . دوب نمهب و مردام سکع خالص، ریت نیرخآ و

ی هداس عوضوم یتح . دوب هدناود هشیر مناج رد یبیجع سدح ، مدوب
... ومع هب متهابش و اه ینیریش نآ نتشادن تسود

راب نیا ، مدروخیم یلیس متشاد ، مدیشک متروص یور ار متسد هف کال
نشور ریوصت و . درک یم یجک نهد هک یا هتشذگ زا ، مردام زا مه

ترفن . دوب ضقانتم تدش هب هتشذگ نیا اب دوبن بوخ شلا ح هک یدرم
... نمهب اب نم مولعمان تبسن و نمهب زا داهرف

هک دوش نیا عنام تسناوت یمن زیچ چیه !  هن ، دوب هتفرگ درد مبلق
چیه هن ، بیجع راکفا نیا هن ، هتشذگ هن . مهدن تاجن ار داهرف نم
اب و مه تشپ راب دنچ ار مسفن ، دما هناخزپشا زا هک دمحا .. سک

هرهچ دید هک ار مدنخبل . مدز دنخبل یتخس هب و . مداتسرف نوریب راشف
. تفرگ میور هب ور ار ناویل و دش رت زاب یمک شا

ĤĤĤĤĤĤ



ییاطعزاملوس #
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

@saylbgbbgfjj12vbhfvm
242_ تراپ #

هدش یرهام رگیزاب . مدیشون نا زا یمک و متفرگ دمحا زا ار با ناویل
: متفگ و مدرک رت گنر رپ ار مدنخبل . مدوب

درد مبلق ، مشیم ناجیه راچد یتقو   بش نوا یارجام دعب ! شخبب -
. مکی هریگیم

هبعج رد ار دنبندرگ اروف . داد دنبندرگ هب ما هرهچ زا ار شهاگن فساتم
: متفگ و متشاذگ شا

. متشاد ادنبندرگ نیا زا ممیگچب نوچ . مراد شسود یلیخ -
: تفگ و تخادنا باال ار شیوربا

. مریگب تارب ونیا تفگ منامام ؟ اعقاو -
: متفگ یلا وس و  ، مدرک شهاگن ، بجعتم

؟ دوب میرم تنامام مسا -
: تفگ و تسشن مرانک لبم یور و دز دنخبل

؟ یرتهب االن ، هرا -
: متفگ و مدرشف ما هنیس هب ار هبعج و مدرک رکشت

. هدنمشزرا یلیخ مارب هیده نیا -
: تفگ و تشاذگ دوب میاپ یور هک میاه تسد یور ار شتسد

! یدادن وملا وس باوج -
ی هطبار کی تساوخرد نم زا دمحا ، مدوب هدرک شومارف ار شلا وس

تروق ار مناهد بآ . درکیم میاشامت تیدج اب وا حاال و . تشاد یدج
نم ، مدوبن غورد لها ، مدرک اج هب اج یمک ار مدوخ و مداد

بوخ بوخ دنچ ره ، مشاب بوخ دب مدا کی داهرف لثم متسناوتیمن
اما ، میایب رانک یسک نداد یزاب هانگ سح اب متسناوت یمن . مدوبن مه

نیمه زا یا هشوگ رد اال متحا هک یا هشوپ . دوب مهم درز ی هشوپ
تسد ، دریگب دوخ هب یدیماان گنر شهاگن ، دش ثعاب مللعت . دوب هناخ
و ریش ینیس . دش دنلب اج زا و تشادرب متسد یور زا ار شیاه
، تفر هناخزپشآ تمس هب و ، درک دنلب زیم یور زا ار هوهق ناجنف



هفرس اب ، متخابیم ار داهرف ناج متشاد ، متخاب یم ار یزاب متشاد
: متفگ و مدرک فاص ار ما هتفرگ یولگ

؟ ینکیم مکمک مومع ی هدنورپ و نیمز ی هیضق وت مزاب هن مگب هگا -
شهاگن ، تشگرب متمس هب ، دش مامت ما هلمج یتقو . دوب نم هب شتشپ

: تفگ لا ح نیا اب . هتسخ و دیماان ؛ دوب نامه زونه
. هرادن نم هب وت سح هب یطبر نیا ، منکیم تکمک -

: متفگ دنخبل اب و . مدش دنلب میاج زا ، مدیشک یقیمع سفن
. میشب انشا مه اب رتشیب هشتقو مرظن هب -

و متفر هناخزپشا تمس هب . متفرگ شتسد زا ار ینیس و متفر رتولج
: تفگ مرس تشپ زا وا

ور متسیس لفق هک منزب متسود نیا هب گنز هی نم ییانشا لبق سپ -
 . هنک زاب

......
هب دمحا . میدزن ییانشا زا یفرح رگید نم و دمحا ، دوب ۱۲ تعاس
باسح و اهدوس ندرک ادیپ یارب ییاه شور ریگیپ و لوغشم تدش

هک دش هجوتم لوا نامه زا لا ح نیا اب . دوب نمهب ... و یکناب یاه
ی همه ندرک ادیپ ، تسا یدنمتردق و ذوفنرپ تدش هب درف نمهب

زا هف کال و   هتسخ . دوب یندشن یهاگ و تخس تدش هب وا تاع ال طا
بش نیلوا . دربب هناخ هب ارم مدرک شهاوخ دمحا زا تسب نب نیا
راوس هک نیمه ، دوبن دمحا یاه قاتا رد سسجت یارب یبوخ نامز

زا یی طال راگیس ، تفرگ ملباقم رد ار شراگیس تکاپ دنخبل اب ، مدش
، مدرک یم یراک ره درم نیا دامتعا بلج یارب . مدیشک نوریب تکاپ
کدنف نامزمه ، مدرک نشور ار مراگیس و مدروا نوریب ار هیاس کدنف

: تفگ دنخبل اب و تشادرب ار کدنف . متفرگ شلباقم رد مه ار دمحا
هنکیم ترت باذج تاتشگنا الی راگیس -

: متفگ و مدیدنخ اهر و دنلب
! نونمم -

دراو دایز شدود هک مدرک تالش و متشاذگ مبل ی هشوگ ار راگیس  
ریسم رخا ات . درک یم میاشامت تذل اب دمحا لا ح نیا اب . دوشن مندب

رکف ، دوب هدرک رپ ار نیشام یاضف هک دمحا راگیس دود و دوب توکس



. دوبن تقیقح ارجام نیا شاک . دوب نمهب اب ممومسم تبسن یپ اما نم
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یور اهنت و متشاد یبیجع درد رس . مدوب هدیباوخنار بشید مامت
شزوس یرادیب طرف زا میاه مشچ . مدوب هتسشن هاگشیامزا یلدنص

ال صا و موش کیدزن دمحا هب تسا رارق اجک ات متسنادیمن . تشاد
یادص . متسب ار میاه مشچ . مدرگب ار شقاتا دیاب یتقو هچ و روطچ

. متفرگ هدیدان ، دناوخیم ار یدعب رفن مسا هک راتسرپ
. میرب وشاپ -

ذغاک و دوب شیاهوربا نیب یمخا ، مدرک زاب مشچ یلع یادص اب
: متفگ و مدرک هاگن ار مفارطا جیگ . دوب شتسد رد یدیفس

؟ تساجک سای ؟ دش یچ -
: تفگ یگف کال اب

! تفر -
: متفگ و مدش دنلب میاج زا یتخس هب

؟ دوب تحاران -
: تفگ و ، تفر رت ولج مدق کی یلع

نوچ ، کیتن ژ هاگشیامزا ایب نگب و ننزب گنز تهب دوز حبص ترظنب -
؟ ینکیم ادیپ یسح هچ میشابن مه رهاوخ ام هنکمم

: متفگ و متشاذگ مفیک رد ار نآ هجوت یب و ، متفرگ شتسد زا ار ذغاک
؟ دایم نارهم رصع هک یتفگ نوشهب -

شرس تشپ مه نم ، تفر جورخ رد تمس هب اهنت و دادن ار مباوج
: متفگ دنلب یادص اب ، میدیسر هک نابایخ هب . مداتفا هار

؟ هن هراد باوج ملا وس منک یم کف -
ریسم زا یبصع . درک زاب ار نیشام رد فرح یب و تشگرب متمس هب

یسکات نیلوا یارب مدوب . تقیقح یپ رد اهنت نم . متفر شنیشام خالف
بوخ ار مدصقم . مدش راوس و مداد ناکت تسد مدید نابایخ رد هک



لگ حبص . مدش یم کیدزن دمحا هب دیاب اهنت اهزور نیا ، متسناد یم
نوخ زا رپ شتروص . دوب هداتسرف داهرف زا یکانتشحو سکع شورف

دمحا ی هناخ یور هب ور یسکات . دوب هدش هراپ شیاه سابل مامت ، دوب
هناخ دمحا ، تعاس نیا و دوب ۱۱ تعاس . مدش هدایپ نم و ، داتسیا

ار دمحا ی هرامش و مدروآ نوریب مفیک زا ار میشوگ لا ح نیا اب . دوبن
: تفگ و تشادرب ار نفلت ریخات اب . متفرگ

! وناب مناج -
: متفگ شمارآ اب

. مسرپب تزا یلا ح متفگ ، دوب هدش گنت تارب ملد -
: تفگ هدنخ اب

رس مبوخ . یسرپ یم ور ملا ح وت هک نم میسناش شوخ درم ردقچ -
. ادرف ات هشیم لح یدرپس مهب هک میزیچ نوا . مراک

: متفگ و مداد مرگید تسد هب ار یشوگ
زورما مدرک شومارف هک مدوب تگنتلد دقنا هشیم ترواب ! هع -

... نوتنوخ مد مدموا . یراکرس
: دیسرپ بجعتم

؟ اعقاو -
: متفگ و مدش کیدزن نامتخاس یب ال برد هب رگید مدق کی

. هنوخ مدرگیمرب هگید سین یلکشم . اعقاو -
! هن -

: درک هفاضا دعب و ، تفگ یمکحم و عطاق ی هن
ومایصخرم هشتقو مرظنب . متفرن یصخرم ال صا هتقو یلیخ ینودیم -

. منک هدافتسا ربلد یوناب اب ندنورذگ تقو یارب
: متفگ و مدیدنخ

. هترظتنم نومتخاس  یب ال یوت وناب سپ ! بوخ میلیخ -
: تفگ ناجیه اب

تهب ومدحاو دیلک هک منکیم گنهامه نوبهگن اب االن ! یدش هنووید -
نومب . رظتنم باال ورب . مدب

: متفگ و مدز تیاضر رس زا یدنخبل
. نونمم هشاب -



اب هک مدید ار ینابهگن یب ال یا هشیش برد زا ، مدرک عطق هک ار نفلت
. مدش یب ال دراو لماک ، درک عطق ار نفلت یتفو . دز یم فرح نفلت

هناخ دیلک یتحار هب دعب و مدرک سالم ، تخادنا نم هب یهاگن نابهگن
. متفرگ ار دمحا ی
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یداع متشاد یعس هک یلا ح رد ، مارآ . تشاد نایرج میاه گر رد نوخ
هناخ رد یکانسرت توکس . مدش دراو و . مدرک زاب ار نامتراپا رد ، مشاب
مدش نلا س دراو و متشاذگ یشفک اج رد ار میاه شفک طایتحا اب . دوب
هب یهاگن ، دندرک یم ییامندوخ ملباقم رد هتسب یاهرد اب قاتا ۳ ،
هب و متشاذگ لبم یور ار مفیک . متشادن یدایز تقو ، متخادنا تعاس
هتفگ شدوخ ار نیا ، دوب راک قاتا تسار تمس . متفر اه قاتا تمس

ا ار دیلک هتسد زا ی دیلک . دوب لفق رد ، مداد ناکت ار هریگتسد ، دوب
ناحتم ار یدعب دیلک . دوبن رد نیا لفق بسانم دیلک ، مدرک ناحتما

رد ندش زاب هک نیا اب ، درک یم لمع سوکعم مزغم . دش زاب رد ، مدرک
رت نارگن و برطضم نم اما ، ندش رت کیدزن فده هب مدق کی ینعی
هدش فاطعنا یب و تخس تدش هب ، مندب یاه هچیهام کت کت . مدوب
رد . مدش قاتا دراو و مداد متفس یاهاپ هب یناکت یتخس هب . دندوب
اب هک ، دوب قاتا هب یلا مجا هاگن راک نیلوا . دش هتسب مرس تشپ مارآ

تشپ . دوب هدش رپ گنر یبوچ راک زیم کی و گرزب یمرچ یاه لبم
زا ولمم یا هناخ باتک . درک یم ییامندوخ یی ابیز ی هناخباتک زیم رس
؛ مدرک یم وج و تسج دیاب هک ییاج نیلوا ! هشوپ و هدنورپ و باتک
راک زیم یور یدرز گنر چیه یلک و هیلوا هاگن کی اب . دوب شراک زیم
هب . دوبن رود مه اه ردق نآ کناب ، مدرک هاگن تعاس هب . دشیمن هدید
لیاف دنچ و مدز قرو دنت ار اه رتفد الی ، متفر زیم تمس هب تعرس
تمس هب زیم زا دیماان . دوبن درز ی هشوپ زا یرثا . مدرک زاب ار گرزب

مدش مخ ، داتفا زیم نییاپ یوشک ود هب ممشچ هک مدش لیام هناخباتک
هدروخ زیم تشپ یلدنص هب میولهپ ی هشوگ . متفگ یخا ناهگ ان هک
و مداد لوه رت فرط نآ یمک ار یلدنص برطضم و یبصع . دوب
عاونا لوا یوشک رد . درک یم قوذ قوذ میولهپ . مدیشک ار زیم یوشک



ار گنر درز ی هشوپ ذغاک زا یرابنلت نایم رد دیاب ، دوب ذغاک و هشوپ
نتشگ فرص هک یتقو زا یبصع . دوبن یصاخ زیچ اما . مدرک یم ادیپ

. مدرک زاب ار یدعب یوشکو متسب ار وشک رد ، دوب هدش وشک نیا نورد
هدیچ مه ور هک یناگیاب رتفد دنچ ، تشاد یرتمک یاهزیچ وشک نیا
و ، متسب ار وشک . دوب زاب همین هک یکچ هتسد و دندوب هدش

. مدرک زاب ار وشک رد هرابود و متسشن واکجنک هک . موش دنلب متساوخ
زا زونه هک یکچ نیرخا اما ، دوبن وشک رد یگنر درز ی هشوپ ای تکاپ

لا یر نویلیم ۲۵۰۰ غلبم : دوب بیجع و بلا ج ، دوب هدشن ادج کچ هتسد
ندرک رکف تصرف ! ناهام یارب نویلیم ۲۵۰ !!! شزورف ناهام هجو رد

و متسب ار وشک . مدرک تبث منهذ زا یا هشوگ ار کچ نیا اما ، متشادن
ار مراک ، اه باتک الی نتشگ یاج هب . متفر هناخباتک تمس هب هلجع اب

درز گنر ندرک ادیپ . مدرک عورش ، دنتشاد رارق اه هشوپ هک یتمسق اب
. دندوب یبآ و دیفس اه هشوپ رثکا نوچ ، دوب ناسآ اه هشوپ نایم رد

. تشاد رارق رگید ی هشوپ دنچ رانک هقبط نیرخآ رد درز ی هشوپ
مدروآ نوریب ار تکاپ . دوب شنورد تکاپ کی ، مدروآ رد ار درز ی هشوپ
رد ار تکاپ و متفر لبم تمس هب . مداد رارق شیاج رس ار هشوپ و

. متفرگ متسد
هک ار هریگتسد یادص ، مدوب هریخ متسد رد تکاپ هب بارطضا اب  

میناشیپ یور ار قرع سیخ در . دیبوک یرتشیب تدش هب مبلق . مدینش
مه نآ ، مدرکیم مهرس مندوب اج نآ یارب یغورد هچ دیاب ؛ مدرک سح

. مدش بوکخیم میاج رد اهنت نم و دش زاب رد ! تکاپ نیا اب
بل یور یکانسرت دنخبل مندید اب . دوب هدیشوپ یا همروس راولشو تک

: تسشن شیاه
؟ ینکیمراکیچ اجنیا ! موناخ ایور هب هب -

شیور هک یتکاپ ات مدیشک میوتلا پ ی هبل هب یمک ار متسد توکس رد
: متفگ تمی مال اب . دنیبن ار ، مدوب هتسشن

. مدش تگنتلد -
هب و دز شتآ لا یخ یب و دروآ رد شبیج زا یراگیس . دش مرگ شهاگن

: دیخرچ متمس
زیچدایتعا ؟ یدش مراگیس ی هتسباو هنکن ای یدرک تداع مدوخ هب -



! هیدب
: اورپ یب هیاس لثم تسرد ، رگید یاه نامز زا رتدنلب مدیدنخ

! اتسین یزیچدب متراگیس -
ار راگیس ، تفرگ میور هب ور و دروآ رد یی طال تکاپ زا یرگید راگیس

شتاکرح هب مساوح تدم مامت . تسشن میرانک لبم یور شدوخ متفرگ .
. دوب متاکرح هب شساوح تدم مامت ، دوب

و مدرک نشور شدوخ کبس هب ار راگیس و مدروآ رد ار هیاس کدنف
: تفگ نم هب هریخ . متفرگ میاه تشگنا نایم

! یرفنتم راگیس زا مدرکیم کف -
: متفگ اما ، درکیم قوذ قوذ متسد چم

! هبوخ اتقو یضعب ساو -
یوگغورد . مداد تروق هدماین باال ار ما هفرس و ؛ متفرگ راگیس زا یماک

. دوبن بوخ نم یارب تقو چیه راگیس ، مدوب یدب
. مدیبنج میاج رد سرت اب ، دناخرچ نم یور ار شهاگن

: تفگ و دز یزومرم و بیجع دنخبل
؟ هیچ بش یارب تمانرب -

: متفگ و مدز یکمشچ یخوش هب و اورپ یب
؟ ماش یارب -

: تفگ یدج یلو هدنخاب
. ماشدعب -

یلو مبل دوب هدش یروآ درد یاه سح و مشخ ریگرد هنیس نورد مبلق
: تفگ هناعاجش

وت اب ور ممانرب مرظتنم ینعی ، مرادن یا همانرب عقوم نوا یارب -
. منک گنهامه

لبم یور مرانک تسرد . دوب هدش کشخ میولگ . دش دنلب لبم یور زا
نایم شمشچ ، داد رارق متشپ هاگ هیکت یور ار شتسد و تسشن

: دیخرچ متروص
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. میدب ماجنا االن زا ومز ال یایگنهامه مرظنب -
، مدرکیم رکف دوب عوقو لا حرد هک یا هعجاف هب نم و دش رتکیدزن



. دوب راکهار کی هب ندرک رکف لا ح رد راو هتفشآ منابز الف خرب منهذ
: متفگ و مدز رانک ار میاهوم تسداب

. میراد زاین یگنهامه هب هگم -
. مدرک یلا خ یراگیساج یوت ار ما هتخوس همینراگیس دش کیدزن هرابود

: تفگ تیدج اب
! هشیم هنووید مدا ؟ هیچ ترطع مسا . میرادن -

: متفگ خاتسگ
رود شمزادنب هرارق ادرف زا یتقو ، هراد یتیمها هچ -

: درک مخا
روطچ -

: مداد همادا یخاتسگ نامه اب
یفاک هزادنا هب وت ! هشاب بوخ رطع اتود ندش یطاق منکن کف نوچ -

... یراد رطع
راب دنچ . دوبن یرارف هار ! نم لا ح لثم . دوب کانسرت شا هدنخ و دیدنخ

تاقوا رت شبب ، مدوب هدرک ریگ ینینچ نیا کانسرت یاه تیعقوم رد
تاجن یارب حاال اما . دشیم ما هدنهد تاجن یلکش هب هک دوب داهرف

یور ابیرقت دمحا . مدرکیم لمحت دیاب ار یطیارش نینچ ما هدنهد تاجن
شیاه هتساوخ و هشیمه زا رت نیگنس شهاگن ، دوب هدش مخ متروص

نآ مامت . دنتفاکش یم ارم خاتسگ ی هتسوپ هک ، دندوب حضاو ردق نآ
. درک کیدزن میاه بل هب مارآ ار شبل . دوب هدش هدنز ممشچ یولج بش

دمحا ! داهرف تاجن یارب ، دش یم تخادرپ دیاب هک دوب ییاهب نیا
: تفگ و دروا باال ار شتسد

؟ یسرت یم -
و مداد ناکت ار مرس توکس رد . منک شناهنپ هک دوبن یزیچ سرت

: متفگ
! هبش نوا رطاخ هب -

: تفگ دیدرت اب و تفرگ هلصاف یمک
. یرادن دامتعا مهب ؟ یزرلیم -

، مدروآ باال ار متسد . مدوب هدشن مندیزرل هجوتم ، مدرک اهر ار مسفن
رگا . متسشن میاج رد تفس لا ح نیا اب . دیزرل یم تدش هب میاه تسد



ششنکاو منک ینیب شیپ متسناوت یمن ، دش یم تکاپ هجوتم دمحا
: متفگ للعت یمک اب . تسیچ

. منک یراک هی و منیبب وتراک قاتا مدموا . ماج نیا هک مراد دامتعا -
: تفگ و تخادنا یهاگن قاتا هب

؟ راکیچ -
: متفگ و مدز دنخبل

.. االن تباب دمحا . یدموا ییوهی ! یمهفیم یدعب ی هعفد -
: تفگ و دروآ باال ار شتسد

. متفر یم دنت دیابن منکیم کرد . تسین مهم -
و تفرگ شتسد رد . دوب هدش تشم هک ار متسد و دش کیدزن هرابود

درک مهاگن وا و مدز یعونصم دنخبل . دز متسد یور یا هسوب . درب باال
: تفگ و

؟ هگید ینومیم بشما ، یسرتن مزا هگید هک مدیم لوق -
: متفگ ، منک یتکرح هک نیا نودب

؟ ندنوم بش یارب هدوز ینک یمن کف  -
: تفگ و دیدنخ

. دوبن دوز هگید االن یدادیم ملد هب لد تمدید هک یلوا زور زا هگا -
. نوریب میرب االن میرب لقادح بوخ . مینک هچ یلو

: تفگ و دش دنلب شیاج زا دمحا . مدرک دییات ار شفرح هشاب نتفگ اب
. میرب مه اب ، منک ضوع ویمسر سابل نیا مرب -

اما . مدیشک یقیمع سفن نم و تفر رد تمس هب مارآ ، مداد ناکت رس
: تفگ و درک مهاگن و تشگرب هار ی هنایم رد

؟ یایمن وت -
: متفگ و مدز دنخبل ، دندوب هدش تشم میاه تسد

! مایم االن ورب -
نوریب میاپ ریز زا ار تکاپ هلصاف بال . تفر نوریب و داد ناکت رس دمحا

قاتا رد دمحا . متفر نوریب قاتا زا و . متشاذگ میوتلا پ رد و مدیشک
. مداد یاج مفیک رد ار تکاپ و متفر ناملبم تمس هب مارآ . دوب یرانک

. مداتسرف جیسم دنچ نامزمه و متسشن لبم یور
......



یتعاس دنچ . دناسر هناخ هب ارم شدعب وا و میدروخ دمحا اب ار راهان
یمن رظن هب یدب درم ، تشذگ رمع کی هیبش میارب ، مدوب شرانک هک

ره بلق تسناوت یم شیاهدیجمت و فیرعت و هناقشاع ی اه ژه او . دمآ
هناخ دراو . تسا هدیزرل ال بق هک یرتخد بلق هن اما ، دنازرلب ار یرتخد

ار تکاپ . متفر مقاتا تمس هب و مدروا رد ار میوتلا پ اروف ، مدش هک
لا ح رد منیشنب هک نیا نودب تعرس هب ار تکاپ . مدرک یم زاب دیاب
دادعا زا رپ ذغاک یرس کی تکاپ نورد . مدرک زاب طایتحا اب نتفر هار

. دوب هدش هتشون یفلتخم فورح مقر ره رانک . دوب بیجع یاه مقر و
یپک ۵ اه نا ی همه زا اهنت ، مدروایمن رد رس اهذغاک نیا زا یزیچ
کی دعب و مداتسیا . مدرک هتسد هتسد ار هدش یپک یاهذغاک . متفرگ
زیم یور هب ور فاپ ، متشاذگ مزیم یوشک نورد ار اه یپک زا هتسد
ار اه یپک زا هتسد کی و مداد رارق میاپ ریز و متشادرب ار شیارآ

مفلتخم یاه شفک و فیک و اه ترپ و ترخ مامت ریز باال دمک رد
کی دعب و مدرک رکف یمک . مدمآ نییاپ و مدرک لفق ار دمک . متشاذگ
رد ار رگید ی هتسد ود . متشاذگ قودنصواگ رد ار اهذغاک زا هتسد

ار هداد شیامزآ ، دوب هتشون هک ار نارهم مایپ باوج . مداد رارق مفیک
ار دولآ زمر فورح و دادعا مامت و متسشن پاتپل تشپ دعب و . مداد

اعطق ، دوب مهم شورف لگ یارب هک یزیچ ره . مدرک هریخذ پاتپل رد
ی ارامش هک دوب  ۴ دودح تعاس . دمآ یم باسح هب هدنرب گرب کی

زیم یور ار یشوگ یبصع . دوب شوماخ . متفرگ هرابود ار شورفلگ
. مدنابوک
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نهاریپ زا یکی . مدرک زاب ار دمک رد و مدش دنلب یلدنص یور زا

ار دمک رد هک نیا زا لبق . مدروآ نوریب ار مداشگ یاه هناخراهچ
هنیآ هک دوب یدایز نامز . داتفا یدق ی هنیا رد مدوخ هب ممشچ ، مدنبب

یتح . دوبن راک رد یشیاتس رگید . تشادن ار قباس موهفم رگید میارب
میاه مشچ تنطیش زا هن . دوب یفده یارب مه اه شیارآ نیرت ظیلغ

. دوب ادیپ ما هرهچ مامت زا درد ! هناربلد جک یاه هدنخ زا هن ، روب یربخ
مدیشوپ ار منهاریپ و مدروآ رد ار میوتلا پ ، متفر رانک هنیا یولج زا

. متخادنا یا هریت ندرگ لا ش و نهاریپ یور یکشم نشپاک کی مه دعب



اهنت . مدروآ نوریب ار متارهاوج . متسب شک کی اب مکحم ار میاهوم
دعب و ، مدرک کاپ ار متروص شیارآ مامت . مدیشوپ ار مدنمشوه تعاس

نیلوا اب ، دوب نی ال نآ هرابود شورفلگ . مدرک کچ ار میاه مایپ هرابود
کیدزن و متشادرب ار یشوگ . دوب سانشان ی هرامش ، مدیرپ اج زا گنز

: متفگ و . مدرب مشوگ
ولا -

: داد خساپ هک مدینش ار شوپ هایس درم تفلک و هنادرم یادص
؟ یدرک شادیپ -

: متفگ تعرس هب
... یک شمرایب اجک ! هرآ -

نفلت هب هدروخ اج ! درک عطق ار نفلت ، دهدب ار مخساپ هک نیا یاج هب
نا یتح . دوب شوماخ ، متفرگ ار شا هرامش هرابود و مدرک هاگن

راب نیدنچ ، مدوب هدش یبصع . دوبن نی ال نا رگید مه شیربراک باسح
و دیشک یم لوط رگا ، مدوب نارگن . مدومیپ میاه مدق اب ار قاتا لوط

ناکما ؟ دوب هدیمهف االن ات رگا ؟ دشیم ربخ اب تکاپ دوبن زا دمحا
درد داهرف هب ندرک رکف زا مبلق ؟ دوب اجک داهرف ؟ دشاب ماد نیا تشاد
یم و متفر یم هار نم ، تشذگ لا ح نامه هب یتعاس مین . تفرگ یم

هرابود تعاس مین زا دعب .. متسد رد نفلت اب هریخ رارق یب . متسشن
اب یدرم راب نیا . دوب سانشان مه زاب هرامش ، دروخ گنز رگید نفلت کی

: تفگ انشآ ان یادص
... نومه ۵ تعاس -

یاج زا تسین رارق ، متسناد یم مه لبق زا . دوب یترپ یاج سردآ
یم هشقن اب ، دوب نیمارو یاه فرط سردا . مروایب رد رس یکیدزن
هب و مدز نوریب قاتا زا ، متشادرب ار مفیک . منک شیادیپ متسناوت
یراد نماض یوقاچ و لفلف یرپسا نییاپ تنیباک زا ، متفر هناخزپشآ

هناخ زا . متشاذگ مفیک رد ار یرپسا و مبیج رد ار وقاچ . مدروا نوریب
هایس نادرم مه زاب ، متشاد هرهلد . مدرک نشور ار نیشام . مدز نوریب

نآ زا شیپ هعفد هک ، متفر یم ییاج هب متشاد مدوخ یاپ اب ! شوپ
کی لثم اه شوپ هایس یاه تبیه و اه ادص مدوب . هتخیرگ یتخس هب

رپ ار مرس مامت ریواصت اه ادص . ندشیم رت گنررپ و گنررپ ملیف



متسناوت یمن . مدرک زمرت هک مدوب هدشن جراخ رهش زا ، دندوب هدرک
. مورب ار ریسم نیا متسناوتیمن نم . دما یمن باال مسفن ، مهدب همادا
یم . دیبوک یم هنیس رد تدش هب مبلق ، مداد هیکت نامرف هب ار مرس
یلو . متفر یم دیابن . منک سح ار مندب یاضعا کت کت شزرل متسناوت

یم ناشن هک یزیچ زا ، دوب نیا تیعقاو ، مدوبن نامرهق ربا نم ؟ داهرف
، متشگ یم رب . مدیشک قیمع سفن دنچ . مدوب هدش رت فیعض مداد

ریوصت هک متشاذگ نامرف یور ار تسد مدوبن . یزاب نامرهق مدآ نم
یتح وا ، دوب مخز منت مامت اه زور نآ یتقو . دش نشور میارب داهرف
شیاهر دوبن فاصنا ! رخسمت هن تشاد یزوسلد در هن شهاگن مه رابکی

. منک
نامه هب هتسخ یگدننار تعاس ۲ زا دعب ، مدرک نشور ار نیشام هرابود

. دندوب هتفگ اه نآ هک مدیسر یا هطوحم
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هب . دمآ یم فارطا زا گس دنچ یادص ، یکیرات هب ور اوه . دوب بورغ
هب ار مرس . مدنام یم اه نآ سامت راظتنا رد دیاب . مدش هریخ تعاس

. مدیشیدنا ، مدوب هدناوخ بشید هک ییاه همان هب و مداد هیکت یلدنص
: دیوج یم ار مفطاوع مامت هروخ لثم هک ییاه همان

هک ییورسخ ، مدرک یم رکف ورسخ هب ، مدوب هتسشن نمهب یور هب ور -
مامت . دوب هتسکش روجدب ار ملد تقو دنچ نیا یاه یرهم یب اب

اب ورسخ یاهدنخب وگب یاشامت فرط کی میاهزور نیا تخس طیارش
نیا یارب و منک شهیبنت یمک متساوخیم ! فرط کی ینامهیم یاهرتخد

توعد ماش هب ارم شدوخ هک حاال ، نمهب زا رتهب یباختنا هچ هیبنت
دیدرت لا ح نیا اب . مهدب تسد زا ار تصرف متسناوت یمن . دوب هدرک

نم و درک یم مهاگن دنخبل اب نمهب ، هدوب یتسرد باختنا هک متشاد
هتشاذگ رارق لهاتم درم کیاب نم . مداتسرف یم تنعل مدوخ هب لد رد

... دوب هدش میاه تشگنا کون ندز خی ثعاب هانگ سح نیا و مدوب 
: مدرب ولج منهذ رد ار هیاس تارطاخ

کی هیبش ، دوب نمهب اب تلع یب یاهرادید ی همه لثم مه رادید نیا -
شیاه ینارگن . متفرگ یم وخ نامتلع یب یاهرادید هب متشاد ، دایتعا

ار نیا نم . دوب دنیاشوخ میارب مدوب نآ رد هک یتیعضو و مردام یارب



، مور یم نوریب لهاتم یدرم اب دوب هدش مشومارف راگنا . متشاد تسود
تسا هداس یتسود کی ام ی هطبار هک لا یخ نیا اب ار مدوخ یهاگ
مدوب هتخیگنا رب ورسخ رد هک یتداسح زا لا ح نیا اب . مدز یم لوگ
لگ هتسد ، دوب هدما هناخ هب مرادید یارب نمهب زور نآ . مدربیم تذل
هب ار هناخ لیاسو ندوب مک تلع هک نیا اب ، دوب شتسد رد یگرزب
هدرکن رواب مدرک یم سح اما ، مدوب هدرک ناونع مزاول ضیوعت غورد

: تفگ و دناخ رچ هناخ رد ار شهاگن . تسا
نیا زا یلیخ اجنوا یایب یاوخیم ، تسه ام تمس زاسون دحاو هی -

! هرتهب اج
: متفگ و مدرب میاهوم الی ار متسد و مدز دنخبل

. مراد تسود یلیخ ور اج نیا نم هن -
مدش  دنلب میاج زا یاچ ندروا ی هناهب هب ، تخادنا باال ییوربا نمهب

زا لبق . دنیبب روط نیا ارم یسک متشادن تداع . مدیشک یم تلا جخ
. دوب کرام شتک . منک نازیوآ یسابلا ج یور هک متشادرب ار شتک نتفر

هدرکن دراو تکرش رد ار شثر اال مهس و هیامرس مامت نم هیبش نمهب
شبذج ورسخ نیمه یارب ال صا ، دوب ذوفن اب یاه مدآ زا نمهب ردپ . دوب

متشادرب ار تک . دوب شتخود شوخ راولش و تک هب مهاگن . دوب هدش
و دم لها ، مدوب یسابل شوخ رتخد نم . مدرک نازیوآ یسابلا ج رد و

هب زونه هک تکرش تیعضو و ردام یرامیب حاال و نارگ یاه سابل
. دنک  شک ورف میاه یبلط هاج مامت دوب هدش ثعاب ، دوب هدیسرن دوس
اه مدآ دروم رد ار یدیدج جیاتن ، مدز یم فرح مدوخ اب هک بش ره

نوچ دیاش هک ، دوب ورسخ دروم رد جیاتن نآ زا یکی ، مدرک یم فشک
شومارف ارم متشادن ار لبق ندیشوپ سابل عون و ییابیز نآ رگید

نهذ . دوب هدش لصتم مه هب یئرمان خن کی هیبش زیچ همه ! هدرک
یم . دز یم هسرپ کیدزن دیاش و رود ییاج یلا وح رد مبلط هاج

.. رگا مشاب یگشیمه ی هیاس نامه متسناوت
لوا زور نامه زا ، دروخیم بات و چیپ مرس رد دوب یتقو دنچ شرکف
مرس رد رکف ، دعب یاهزور یلو هن هک مداتسرف یم تنعل ملد رد هک

راب نیا دش یم ، مریگب هدیدان ار قشع راب نیا دش یم . دوب هدرک دشر
اما . دوب تخس میارب هلمج ی همادا ... و منزب سپ ار یناسنا فطاوع



ندید زا دعب راب ره . مدوب هتخاس ژه او هب ژه او ار الت مج نیا نم
هاگن نیسحت اب ارم یتقو ، دش یم نم مهس شا ینابرهم یتقو نمهب

: تفگ یم رتفد رد ورسخ یتقو ، درک یم
یدید یم هدننک ینوفع دض یوب دقنا ارچ -

یور ناتسرامیب رد هک مداتفا یم ییاه حبص ات بش دای نم و
ژه او کی ، مدرک یم هفاضا ما هلمج هب ژه او کی ، مدوب هدیباوخ یلدنص

!! نمهب نتساوخ هب
. مدوب هدش کانسرت . متشادرب یسابلا ج یور زا ار متسد

رتولج ملیف کی هیبش منهذ رد ار هیاس تارطاخ و اه همان هرابود
: مدرب

ار نمهب نم ، مدوب هتفر شیپ اجک ات . مدرک هاگن هنیآ رد ار مدوخ -
باال داهنشیپ ات ورسخ اب هداس یزابجل کی ؟ ارم وا ای مدوب هدرک اوغا

کی هیبش نمهب . دوب هتفر شیپ تکرش زا ورسخ ماهس مامت ندیشک
هیبش نامیاه یهاوخ هدایز . دیشک یم شدوخ رد ارم هک دوب الق تاب

یهاگ . متسه شیاه یهاوخ هدایز تسیل رد مه نم تفگ یم ، دوب مه
هدنزاب متساوخیمن هک یزاب . میدوب یزاب کی قرغام ، مدرک یم دیدرت

، مدیشک یم یزاب نیا زا تسد ورسخ رطاخ هب رگا . مشاب نم شا
شماهس اهنت . داد یمن تسد زا یزیچ ورسخ ، مدش یم اه وسرت هیبش
یمن یزاب نیا هب نت رگا اما میدرک یم بحاصت یرتمک تمیق هب ار
یایازم نمهب اب داحتا . مداد یم تسد زا ار میاهایور ، مردام ، مداد

. تشاد یدایز
. دوب میور هب ور هیاس نامه ای مردام ریوصت ، مدیشک یقیمع سفن

هدنخ تشپ ار شیاه فعض ، دوب هاوخ هدایز و بلط هاج هشیمه
نم ، درک توکس دعب هب ییاج کی زا اما . درک یم ناهنپ شیاه

کیرات اوه . تخیر ورف هیاس . مدرک یم ریبعت نتخیر ورف ار شتوکس
هب زاب نم و . تشادن ندز گنز دصق راگنا شورف لگ و دوب هدش

: مدرک رکف منک ناشرواب متسناوتیمن هک یتارطاخ و هیاس
. دوبن میاهایور هیبش زیچ چیه ، دوب فقس هب مهاگن -
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رب هرجنپ زا ار شهاگن ، دوب هدما هک یا هظحل زا ، دوب هریخ هرجنپ
: متفگ یبصع و . متسشن و مدروخ ناکت میاج رد یتخس هب . دوب هتشادن

راگیس مارب ارچ . ینک یم هاگن شهب شمه هراد یچ نوریب نوا -
؟ یتفرگن

: تفگ و دنادرگرب نم تمس هب هرجنپ زا ار شهاگن
؟ یدیشک یمن راگیس هچب رطاخب زورید ات -

: متفگ و متخادنا باال هناش
! هن حاال متساوخ یم ور هچب نیا زورید ات -

اب . دوب هتسشن شنابرهم هشیمه ی هرهچ یور مخا ، دما ولج مدق کی
: تفگ مخا نامه

رطاخ هب مه امتح ! شیتساوخن ییوهی یلو یتساوخیم ور هچب هام ۵ -
. نیتفرگ قمحا نمهب نوا اب بشید هک ییامیمصت

: متفگ و مدش دنلب تخت یور زا لا یخیب و مداد ناکت ار مرس
یقح هچ اب ام اعقاو ؟ فیثک یایند نیا هب دایب دیاب ارچ هچب نیا -

؟ ایند نیا وت میرایب ور هچب هی دیاب
: تفگ و دز یدنخزوپ

. نیدروآ رد وشروش هگید رفن ود امش -
: تفگ و دیشک ار میوزاب هک ، مدرک زاب ار دمک رد وا هب هجوت یب
طالق ور ایرث نمهب یدرک یم کف نوچ یتساوخیم ور هچب نیا -
هک هتفگ و هدش ضوع نمهب ی هشقن نوچ شیاوخیمن حاال . هدیم

وشماهس ارمع ، نیدش مرحم مه هب یکشاوی امش همهفب هگا ورسخ
هک ینوتیمن یدرگرب تنیغورد یاکیرما نوا زا دیاب هک وت حاال ! هشورفب

؟ هن هگم یدرگرب هلماح
. دشاب هتشاد ار وا تدش تسناوت یمن ممخا یلو . مدرک شهاگن مخا اب

زا اه مدا نتشاذگ اپ ریز رد نمهب . مدوب هتخاب نمهب هب ار یزاب نم
دیاب . منک هولج یوق متساوخیم نانچمه یلو ، دوب هتفر رتارف مه نم

، مدروا نوریب دمک زا ار میوتنام فرح یب . مدش یم محر یب مه نم
: متفگ و

. منک ضوع ومسابل ماوخیم نوریب ورب -
: تفگ و درک اهر ار میوزاب



هک مگیم . دیرهوش و نز نمهب و وت هک مگیم . مگیم نوجاقا هب نم -
! یا هلماح

و مدییاس مهرب مکحم ار میاه نادند ، دوب یعقاو میاه مخا راب نیا
: متفگ و مداد شله

هنوت یمن یکشیه ، هدب تدوخ منمهب باوج . نکب یاوخیم یطلغ ره -
؟ یدیمهف . مرایب ایند هب ور هچب نیا هنک روبجم ونم

: تفگ و درک مهاگن یبصع
وت یزاب بش همیخ کسورع هثم یلو یرایم رد وعاجش یانز یادا -

هاج رطاخ هب ، دیتسین ناسنا رفن ود امش ، یخرچیم نمهب یاتسد
. دینکیم ینابرق ویسک ره نوتایبلط

: تفگ یفساتم نحل اب وا هک . مدرک یم شیاشامت دنخزوپ اب
یاوخیم ینوتیمن هک حاال ، یریگ یم ور ایرث یاج یدرک یم کف وت -

... لغب یوت هک عقوم نوا ارچ سپ ، ینک یلا خ ترتخد رس وتدقع
هدرک در ار میاه زمرق طخ مارهب ، متخاون ششوگ هب یمکحم یلیس

: متفگ یدنت اب . دوب
هب ورب وت . ینزب فرح نم طباور هب عجار هک یتسه یک وت ! وش هفخ -
؟ یدرک لو ونوا ارچ یبوخ دقنا هک وت . سرب تدوخ ی هنووید دزمان

: تخادنا باال ار شیاهوربا
شلا ح هک مدرک یراکره هک ینودیم متدوخ ! هراد یحور لکشم میرم -

. هروخیم مهب ملا ح نوتزا . دیریقح یلیخ نمهب و وت . هش بوخ
. منک فقوتم منهذ رد ار مردام تارطاخ رورم ات دش ثعاب نفلت یادص

نازرل تسد اب . دوب شورف لگ فرط زا اال متحا هک ییانشآ ان ی هرامش
: تفگ هاتوک طخ تشپ درم . متشاد رب ار نفلت

تمس ورب ، نوریب هشیش زا نک ترپ متیشوگ وش هدایپ نیشام زا -
. تسار

. مدرک بجعت تدش هب هلمج نیا زا
نفلت باترپ زا لبق . دش مرتشیب بجعت ثعاب ، نفلت دازآ   قوب یادص

. مدرک باترپ نوریب هب ار نفلت و متشون مه ار ممایپ نیرخآ
هدایپ تعاس مین ، متفر تسار تمس هب مارآ و مدش هدایپ نیشام زا

ی هزوز یادص و یکیرات و توکس . مدوب هدش . دیما ان رگید ، مدرک یور



یخوش کی . دوب یخوش کی هیبش . دنازرل یم ار ما هناش اه گس
! هرخسم

. متسیاب دش ثعاب مرس تشپ یاپ یادص هک ، مدرگ رب متشاد میمصت
ثعاب درم ۲ شوپ هایس تبیه و متشگرب بقع هب ، مدوب اجنا ارچ نم

. مشکب یمارآ نیه هک دش
ĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
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کی لثم . مدوب هتشاد هگن مکحم ار مفیک دمآ  . رت ولج شوپ هایس درم
هگن هنیسرد ار مسفن . مدرک یم تظفاحم متسد رد فیک زا گرزب جنگ

شاک . دمآ یم ممشچ هب رتشیب شتبیه ، دمآ هک رتولج . مدوب هتشاد
اب و هرابود ار درم . مدروآ یم نوریب ار لفلف یرپسا و متشاد تصرف

یدرم نامه دوب شدوخ ... هناشراهچ ، دنلب اتبسن یدق ، مدرک هاگن تقد
.. شیاه تسد هک

الت ضع مامت . دوب یشکدوخ هیبش ندمآ اج نیا ، دندش نیگنس میاهاپ
رد ممکش یور شیاه تسد راگنا مه زاب و دندوب هدش ضبقنم ممکش

تشگنا وب د. هتسشن میناشیپ یور قرع ، امرس طسو . دوب تکرح لا ح
و سرت نایم یسح ، متشادرب بقع هب یمدق دندوب . هدش تخرک میاه

هک یتسد و رت بقع رگید مدق کی . دروخیم لوو مدوجو رد ترفن
هدش یراج میاه کشا . مدرک ال قت هدز تشحو . تفرگ رارق مناهد یور

و تسد هب و دوب هتشاذگ مناهد یور ار شتسد هقیقد هس ود ، دندوب
تشادرب مناهد یور زا ار شتسد هرخ بال ، دوب هجوت یب میاه ندز اپ

: تفگ و
. تفیب هار ، هلگشوخ میرادن تیراک سرتن -

نامه ، مدیخرچ هدیسرت ، مدرک یم سح ما هنیس زا نوریب ار مبلق
اه شوپ هایس سییر راگنا اما ، مدوب هدیدن ار شا هرهچ هک دوب یدرم

شنتشاد زا لبق هقیقد دنچ هک ییاوه و مدرک زاب ار مناهد . دوب
: متفگ تراسج اب دعب و . مدیعلب ار مدوب مورحم



. اجنیا نیرایب وداهرف امش دش رارق مایمن  اج چیه نم -
: تفگ و دز یزیمآ رخسمت دنخبل

. هدش ضوع رارق االن بوخ -
: تفگ و دیبوک ما هناش هب مکحم

! تفیب هار -
یور و منک زاب ار مدنبتسد دنب ، متسناوت اهنت ، مداتفا هار فرح یب
بیجع . میتفر هار نابایب رد فرح یب رتم تسیود دیاش ، مزادنایب نیمز

. دندوب هتفرگ ار متسد هن ، دندز یم یفرح هن مادک چیه هک دوب
مه نم هاگادوخان . داتسیا ، دوب سییر راگنا هک یدرم . میتفر هار هک یمک

دازا یمک ار متعاس مارآ . دوب نم اب راجزنا سح ، مداتسیا تکرح زا
شمسا منامگ هک رس تشپ شوپ هایس نا هب یا هراشا درم . مدرک

فرح یب . ما هدش هتخادگ مدرک سح ، دمآ ولج هک وا . درک دوب نارماک
ی هچراپ کی شبیج زا و دمآ ولج شا هدننک رجزنم دنخبل نامهاب و

مدروخ یناکت ، دیدیمن تسرد ممشچ و دوب مک رون ، دروآ نوریب کچوک
تسد هب لا ش درم ، دوب گنر یکشم لا ش کی ، منیبب ار نآرتهب مناوتب ات
رس زا هک یبیجع درد اب هارمه مبلق ناما یب شپت ، دما متمس هب

! تفای یم دادتما مناتشگنا کون ات ما هناش
هدیسرت . دروا باال ار شتسد ، منکن شهاگن میقتسم  مدرک یعس ، دمآ ولج
نامه وا و تفرگ رارق مرس تشپ لوا درم . متفر بقع هب مدق کی

. تسب میاه مشچ رود ار یکشم لا ش یتنعل درم
هک ، مدوب اج نیا هک نم هب تنعل ، دوب هدش سبح عنیس رد مسفن

، داد مله یتسد . مدوب اه نآ رانک رد لکش نیرت عافد یب هب هرابود
تمس هب یرادگ هگ ، متفر یم هار یکیرات رد . دوب یکیرات اج همه

یادص هرخ بال هک . دوب هتفرگ درد میاهاپ . مدش یم هداد له یرگید
: تفگ درم کانسرت و تفلک

. هسب ! اسیاو -
یادص . نک او ورد ، تفگ یروتسد تلا ح هب لوا درم . مداتسیا تکرح زا

: تفگ هک یرتانشآ ان یادص دعب و دش یم هدینش رفن دنچ یاپ
؟ یتسب مشاتسد -

مراثن ازسان کی لوا هک دیسر مشوگ هب نارماک ی هدننک زئمشم یادص



؛ تفگ دعب و درک
! هزاب شاتسد -

رب مدق طایتحا اب و مارآ . مدش هداد له ولج تمس هب هرابود دعب و
یم لمحت ار یرت شیب سرت ، دوب هتسب میاه مشچ نوچ ، متشاد یم

؟ دوب راک رد یداهرف ال صا ؟ دندوب اج نآ درم دنچ ، مدوب اجک نم . مدرک
، ییادص چیه ، دوبن ییادص . مدوب هدروخ ار شورف لگ بیرف نم ای

، دز یم گنچ ار میولگ ضغب . دوبن ندرک سمل یارب یحطس یتح
: متفگ دنلب دعب و بل ریز هنادیماان

داهرف ! داهرف -
: متفگ و مدیخرچ یتمس هب زیرغ یور زا ، مدیخرچ

دازآ و داهرف و دیریگب لیوحت ور تکاپ دش رارق . تساجک داهرف -
، مرپب اج زا قرب لثم دش ثعاب میاهوم یور یتسد سمل سح . دینک

میاه مشچ یور زا ار لا ش تشاد یعس یتسد ، مدش مارآ دوز یلو
مشچ رد میقتسم پم ال رون ، دش هتشادرب ممشچ رود زا لا ش . دنک زاب

تیذا ار میاه مشچ رون . متفرگ ممشچ لباقم رد ار متسد . دوب میاه
هب ور ، مدروآ نییاپ ار متسد دعب و مدنام تلا ح نآ رد یمک ، درک یم

مرس تشپ تسرد داهرف . مدز یخرچ ، دوب یا هراک همینراوید میور
تسد هک یلا ح رد نیمز یور . مدش شا هریخ هدز تهب یا هظحل . دوب

. دوب نوخ زا رپ شتروص مامت . دوب هدش اهر ، دندوب هتسب ار شیاپ و
شیاه مشچ و دوبک تدش هب شندب . دوب هدش هراپ یمک شنهاریپ
هدرم داهرف هک نیا رکف ، مدیسرت یم ، مدیود شتمس هب . دوب هتسب

الی و درک یا هفرس ، مهد شناکت اه هناوید هیبش دش ثعاب دشاب
هجوتم ادتبا راگنا . درک زاب نم یدعب ناکت اب مارا ار شیاه مشچ

هب و دروخ یناکت . دش ما هریخ تقد اب دعب و . دشن دیدیم هک یزیچ
: تفگ بجعتم . دش دنلب یتخس
. ینک یم یطلغ هچ اج نیا -

نوخ ندرک کاپ یارب ار متسد و مدرک کاپ تسد اب ار میاه کشا
: مرپب بقع هب دش ثعاب شدایرف هک مدرب ولج شبل ی هشوگ

؟ قمحا ینکیم یطلغ هچ اج نیا مگیم -
، دروایب راشف میولگ هب ضغب ، دش ثعاب شوپ هایسدرم ی هدنخ یادص



. دش یم کیدزن هک مدینش ار شیاپ یادص . مدرکن هیرگ اما
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و دما رتولج درم . مدش دنلب و مدرک روج و عمج ار مدوخ یبصع
: تفگ

، یسانشن کمن یلیخ ( داتسیا داهرف تمس هب ) . یخلت ی هنحص هچ -
. هدیشکن هک ایتخس هچ ترطاخ هب هراچیب رتخد نیا
: تفگ و درک رارکت ار ییازسان ، دنلب یادص اب داهرف

. قمحا ، هدب ربخ سیلپ هب ، وگب یلع هب متفگن هگم ! وش هفخ وت -
شتسد و دمآ ولج شوپ هایس درم هک . مدرک لغب ار مفیک توکس رد

: درک زارد ار
. هملا س تداهرف هک ینیبیم ! هدب ونم یتناما -

هب ار تکاپ و مدرک زاب ار مفیک پیز ، تشادن یا هدیاف تمواقم
. متفرگ شتمس

: تفگ و داد ناکت داهرف تمس هب ار نآ و تفرگ ار تکاپ هدنخ اب
. یدرک ادیپ وتکاپ دوز هک منیب یم ! نیرفا -

: دز دایرف تینابصع اب داهرف
؟ یدرک یا هلماعم هچ ایضوع نیا اب ایور ! هیتفوک هچ نوا -

. مدرک سح مدوجو رد ار ترفن سح نامه هرابود ، دمآ ولج مود درم
سیه ی هناشن هب شینیب یور ار شتشگنا ، دندش تشم میاه تسد

: تفگ و . تشاذگ
. یدروآ دمحا باوخ قاتا زا وتکاپ نیا روطچ نک فیرعت شارب -
بسچ و دیدنخ لوا درم . درک مهاگن یلا وس داهرف . دیزرل میاه هناش

: تفگ و درک زاب ار تکاپ
هتفر ، وگب بشید زا موناخ ایور بوخ ! هن یگیم یسانشن کمن مگ یم -

! دمحا ی هنوخ یدوب
دمحا -

. مدوب هدش یبصع . تفگ بجعتم و دنلب اتبسن یادصاب ار نیا داهرف
، مبلق نابرض یدنک ، دش مکیدزن میاه سوباک درم نامه ای نارماک

یم روبع منت زا هک یدرس نایرج و میاه تشگنا کون ندش تخرک
یم شوهیب دیابن . دش یم دیدشت شندش کیدزن اب اه نیا ی همه ، درک



تسناوتیم هک یردق نآ دش مکیدزن . دوی اه نآ حیرفت نم فعض ، مدش
ار ممامت شا هدننک زئمشم و تشز هاگن اب ، دنک دروخرب نم هب

: تفگ دنخزوپ اب دعب و درک زادنارب
ی هنوخ وت هرب هزور هی مدآ هشیم روطچ . نک فیرعت داهرف ارب -

. هرایب ور درز ی هشوپ شباوخ قاتا وت زا ودمحا
یزیچ اهنت ، دوبن مهم شتارکفت میارب . مدرک هاگن داهرف یاه مشچ هب

رت کیدزن مدق کی . دوب درم نآ و نم مک ی هلصاف ، دوب مهم میارب هک
: تفگ و تسشن نیمز یور . مدرک طوقس نیمز یور هاگادوخان . دش

؟ یا هرکاب وت مگیم ؟ بشید تشذگ شوخ -
مکحم و تفس ار میاه نادند . مدینش ار داهرف نتفگ فرشیب یادص

هدمآ اج نیا ات روطچ . تشاد قح داهرف ، مدوب قمحا نم . مدییاس مهرب
: تفگ و دش کیدزن لوا درم . مدوب
ندنبب وشاهاپ و تسد اه هچب وگب -

: تفگ مخا اب نارماک
. داد هزاجا هک سییر -

: تفگ مخا اب درم
. ندنبب وشاپ و تسد وگب االن هن اما هرا -

هراشا . دش رادیدپ دنلب بانط کی اب یدرم ، دعب و دز یدایرف نارماک
. دندنبب ار میاه تسد هک درک
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متسناوت یم اهنت ، دمآ متمس هب درم . دش کیدزن سوباک ای نارماک

لبق ی هعفد یاه تمواقم یاج ، مدرکن یتمواقم . منیبب ار شیاه مشچ
کیدزن مه هب تردق اب ار میاه تسد چم . دوش بوخ ات دیشک لوط
تسد مکحم متشاد یدب سح ، داد رارق میاپ یور ار شیوناز . درک

یسک اهنت وا . درک یم اشامت تذل اب نارماک ، تسب بانط اب ار میاه
ار شیاپ درم و دش هتسب متسد چم . مدوب هدید ار شا هرهچ هک دوب

هراشا ، دوب ما هدش تفج یاهاپ تبون حاال ، تشادرب میوناز یور زا
و متخادنا یهاگن ، دوب هداتسیا هک یدرم هب هنیک اب ، موش دنلب هک درک

: متفگ
. دوبن نیا ام رارق یضوع -



: تفگ یلا یخیب اب و تخادنا باال یا هناش
؟ یاوخیم یچ هگید . تسا هدنز هک هنومب هدنز تداهرف یتساوخیم -
هب . دز ما هناش هب یا هقت مرس تشپ درم هک متفگ ییازسان بل ریز
یور ار شتسد ، تشاد داهرف زا یمک ی هلصاف هک ییاج رد متفر ولج

راداو ارم هک ، درک دراو میاه هناش رس هب یراشف و تشاذگ ما هناش
تسرد ، دش مخ نم هارمه مه وا ، متسشن هک نیمه . درک نتسشن هب
تخمز یادص اب ، تفرگ ار رگید بانط و تسشن وناز ود میاپ لباقم

: تفگ رگید رفن ود هب تبسن رت ناوج اما
! ولج رایب وتاپ -

ار میاهاپ تردق اب شگرزب یاه تسد اب ، مدروا ولج یبصع ار میاپ
هب مهاگن . دیچیپ مکحم میاپ چم رود ار بانط و تشاذگ مه تفج

ی هشوگ . دوب هدنادرگ رب ار شیور یبصع ، درک یمن مهاگن ، دوب داهرف
یمارآ خآ ، دش ثعاب متسد هب بانط راشف . دوب هدش ینوخ شنهاریپ
مکحم ندش هدیچیپ درد زا ما هرهچ . دنادرگرب ار شرس داهرف . میوگب

وناز میور هب ور نارماک . دوب هدش مه رد میاپ و تسد چم رود بانط
دنخبل ، مداد ناکت فارطا هب ار مرس ، تفرگ تسد رد ار ما هناچ و دز

. دز یم مه هب ار ملا ح ، شا هرخسم
. نیایب دوز مامش ، مریم مراد نم -

. تفر نوریب قاتا زا مکحم یاه مدق اب ، تفگ ناش هتسد رس ار نیا
زمرق متسناوتیم ، درک مکحم ار بانط و دش مامت شراک هرخ بال درم
متسوپ یور ار دوب هدش هتسب بانط هک ییاج فارطا ندش مروتم و

: تفگ نارماک هب ور و دش دنلب شیاج زا . منیبب
. میرب ایب -

شومارف ار شا هرهچ تقو چیه ، دوب هریخ نم هب نانچمه نارماک
. تفر ، دوب هدز مدق شا هتسد رس هک یریسم تمس هب درم . مدرک یمن
هب ار شتسد نارماک . میدوب هدنام یقاب قاتا رد نارماک و داهرف ، نم

ه دنخ اب . متفگ یفرشیب و مداد ناکت ار مرس ، دروآ متروص تمس
، مندرگ تسوپ اب شبل دروخرب ، دروآ مندرگ کیدزن و درک مخ ار شرس

هداتفا قافتا اه نیا هاتوک ی هظحل کی رد راگنا ، شندش نوگ ژ او و
ی هشوگ رد نارماک تروص . دیزرلیم مناج مامت . دیزرلیم میاه تسد . دوب



متسناد یمن هک یداهرف . مدرک هاگن هدیسرت . دوب هدش نوخ زا رپ شبل
قرغ شرس ی هشوگ و دوب هدناسر نم کیدزن هب ار شدوخ روطچ

هک ، دوب هدیبوک نارماک تروص رد مکحم ردق نا ار شرس . دوب نوخ
هایس نادرم ، نم دایرف زا . دوب نوخ قرغ شدوخ رس و وا تروص

هناش و دمآ ولج ، دوب هتسب ارم یاپ هک ینامه . دندوب هدمآ لخاد شوپ
ار نارماک . درک یم شهاگن هنیک مامت اب داهرف . تفرگ ار نارماک یاه

: تفگ مشخ اب نارماک ، دوب تکاس نانچمه ناشسییر . درک دنلب
. یتسکش ور مانودند زا ات ود هداز مورح -

ی هبرض رطاخ هب اال متحا نیا و دوب هدش موهفمان یمک شندز فرح
. مدینشن رگید ، دندرک یم مه ی هناور هک ار ناشیاه دیدهت . دوب داهرف

هک ، دیخرچ یم مرس رد ناشسییر ی هلمج . دوب هدش کشخ میولگ
: تفگ

. هتدوخ لا م هرتخد نیا بش نارماک شابن نارگن -
مدشن هجوتم ، دوبن مدوخ تسد شزرل . مدیزرل یم اهنت . مدوب یبصع

. دوب هتفرگ درد شزرل تدش زا مکف . دنتفر نوریب قاتا زا یک
! ایور ! ایور -

. مدرمیم دیاب نم . مهدب ار شباوج متسناوتیمن اما ، دوب داهرف یادص
. تفرگیم ناج راب رازه . دش یم رارکت راب رازه مرس رد ژه او نیا " ریمب "

یتح ، ما هناچ یور شتسد ، ممکش یور شیاه تسد . مدرمیم دیاب نم
شیاه بل تکرح هبرض نیرخا و ما هناش یور شناتشگنا کون راشف

... میولگ یور
هبرض نیلوا یلو مدوب هدرک کیدزن راوید هب ار مدوخ روطچ متسنادیمن
" دایرف و دیچیپ مرس رد هک یبیجع درد ، راوید هب مرس ندیبوک ی

نارگن . مدرگرب ناهج هب یمک دش ثعاب ، داهرف " نک هاگن ونم ایور
یم سح مبلق قامعا رد هک یدرد زا یزیچ نیا اما . درک یم مهاگن

: تفگ بل ریز و مارآ . درک یمن مک دش
! همهم وگب ایور ؟ اجنیا یایم یتفگن یسک هب اعقاو -

ما هنوگ یسیخ . منزب فرح تشاذگ یمن میاه هناچ و اه هناش شزرل
نیا . دیسر ما یکیدزن هب و ، دیشک ار شدوخ نیمز یور . مدرک سح ار

: تفگ یرت مارآ نحل اب راب



تدوخ هب دیاب االن ، شاب یوق ایور . شاب مورآ منکیم شهاوخ . مزیزع -
؟ هنای یدز گنز یلع ای سیلپ هب وگب طقف . یشاب طلسم

ی همه دوجو اب هک مدوب یوق . مدوب هدمآ اج نیا ات هک مدوب یوق
هتشاذگ اپ میگدنز ی هرطاخ نیرتدب لد رد ترطاخ هب تیاه یق ال خادب
هک ، دوب منهذ قامعا رد ییادص اهنت ار اه فرح نیا ی همه . مدوب

نداد باوج زا دیماان ، دوب هریخ ما هرهچ هب . تشادن ندش ژه او ناوت
: تفگ نم

ممریمب . مینک یم ادیپ رارف ارب یهار هی . هشیم یزیچ هی هرخ بال -
. دننک تتیذا مراذیمن
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: متفگ یا هفخ یادصاب و یتخس هب
... یلو هنودیم مسیلپ ! هنود یم یلع -

یمارآ هب و دیشخرد داهرف یاه مشچ ، ضغب و شزرل نیا هب تنعل
: تفگ

؟ ندوب تلا بند االن ات ینعی -
: متفگ هدیرب هدیرب و للعت یمک اب و مداد ناکت ار مرس

ندروا هدایپ ونم شدعب . متفگ نوشهب ، دوب هگید اج هی رارق لحم -
! انیا ومتعاس ، ریسم وت متشاذگ هنوشن ات دنچ نوشارب طقف . اجنیا

! هنای ننکیم نومادیپ منودیمن
: تفگ و دیشک یقیمع سفن

ور نومرکف مینوتب دیاب . شاب مورآ من اال . یدرکن تقامح هک نونمم -
. مینک زکرمتم

: دوب هدش رت مک میادص شزرل مریگب سفن یمک مدرک یعس
. نتشگن ونم ! همراولش بیج وت . مراد وقاچ هی نم -

: تفگ و دنادرگ قاتا رد ار شهاگن داهرف
؟ تیتمس مودک بیج وت -

هتسب تسد اب ، دوب تخس . مدرک هراشا متسار تمس بیج هب مشچ اب
بیج نورد وقاچ و دوب منت وتنام و نشپاک نم میروایب  نوریب ار نآ

یلیخ یاه مدا شورف لگ ناهارمه دیسر یمن رظن هب . دوب مراولش
سامت زا نیا ، دوب هتفر ول شا هرهچ هک نارماک زا نآ . دنشاب یا هفرح



... نم نتشگن مه دعب و یبایدر لباق ، ین ال وط یاه
: تفگ مارآ داهرف

.. یلو ! هتخس -
ار شفرح ی همادا ، دش ثعاب نوریب رد نیشام ندش نشور یادص

اب داهرف . دش رود راگنا نیشام . دوب تخس میارب ندیشک سفن . دروخب
: تفگ یا هتفرگ یادص

؟ مرادرب ور وقاچ منوتیم ! هنک ادیپ ور اج نیا دوز یلع مراودیما -
شرس هرابود یلو . درک مخ میاپ کیدزن ار شرس ، مداد ناکت ار مرس

: تفگ هدنخ اب و درک تسار ار
! هک هتخس یلیخ ؟ یراذب دوبن هگید یاج -

هک میتشادن یفرح . دوب هدیچیپ مرس رد یدب درد ، مدوب هدرک توکس
رد . میدوب یمولعمان قافتا راظتنا رد ، دوب هدرک توکس اهنت . مینزب مهاب

یاه هدنخ یادص مرس رد . دوب یتخس راک نم بیج زا وقاچ ندروآ
. دوب شوپ هایس نادرم

هداد هیکت راوید هب اهنت دوب هدش راد شک و ین ال وط نامنیب توکس
تدش هب شیولهپ ، متخادنا یم داهرف هب یمشچ ریز هاگن یهاگ . میدوب

یادص هک هرابود . دش یم مه رد یهاگ شا هرهچ و دوب دولا نوخ
زا ییانشآ ان یاه ادص . دیزرل یمک ما هناش رس مدینش ار نیشام

: دیبوک ینهآ رد هب یسک دعب یمک ، دما یم نوریب
.. ایور ! ایور -

هلب یتخس هب . دش نامیاه بل نامهم هاگادوخ ان دنخبل ، دوب یلع یادص
. متفگ یا

: تفگ یدرم ، دما یم نوریب زا ثحب یادص
مینکشب دیاب هلفق رد -

یگدنز هب هرابود راگنا . دش زاب رد هک نیمه . تشذگ یم دنک میارب نامز
. متشگرب

253_ تراپ #
هب ثداوح . مدز کلپ یمک ، دش هدیشاپ مرس یور هرابود هک درس بآ

بقع یلدنص یور ، مدوب اج نیا نم ، دندرک روبع منهذ زا تعرس
رد داهرف . دوب نازیوآ نوریب هب میاهاپ و مدوب هتسشن یلع نیشام



مه باهش . دوب هتسشن ولج یلدنص رد یلو نم هباشم تیعضو
: تفگ و دما مکیدزن دنخبل اب . مدوب هدشن شروضح هجوت ادتبا ، دوب
طیارش نیا وت هرتهب متفگ یلو ، دایب هک ددرک رارصا یلیخ نیمسای -

. هنومب هنوخ
، دوبن یربخ نابایب توکس زا ، مدرک شهاگن گنگ یاه مدآ لثم

زا یکی اب رت فرط نآ یلع ، دندیخرچ یم اج همه سیلپ یاهرومام
داهرف تمس هب تسد هب یندعم با باهش . دوب تبحص لوغشم اه نآ
: تفگ ودناسر ، دوب داد هیکت نیشام ی هبل هب ار شرسدرد زا هک

. ناتسرامیب میرب رتدوز دایب یلع ! هشب هیخب دیاب تولهپ -
هتسب مخا اب ار شیاه مشچ . مدرک شهاگن نارگن ، دزن یفرح داهرف

تبحص سیلپ نآ و یلع هرخ باال . مدید لغب ی هنیا زا ار نیا ، دوب
ینم ندید اب . دمآ نامتمس هب ینارگن و دنخبل اب یلع . دش مامت ناشیاه

: تفگ ، مدوب هدرک زاب ار میاه مشچ هک
؟ یرتهب -

ضغب اج نیمه و منزب یفرح ، مدیسرت یم ، مدرک توکس مه زاب
. دوش هتسکش میتنعل

ناکت هجوتم ، درک مهاگن مخا اب و دش مخ متروص تمس هب یلع
: تفگ مخا نامه اب یلع ، مدش داهرف

؟ تلا ش ی هشوگ هیچ نوخ نیا ؟ ترس وت ندیبوک -
مرس رد یمارآ درد ، مدرک شهاگن بجعتم ؟ مشاب هتفرگ یشومارف راگنا

.. یارب نیا و مدرک یم سح
ار شتوکس داهرف ، میوگب ار مینهذ یوجتسج لصاح هک نیا زا لبق

: تفگ یروتسد تلا ح هب و تسکش
شمخز یور راذب وباحاص یب نیا ریگب ؟ یسرپیم نید لوصا -

هدش هتفرگ یلع تمس هب ولج زا هک لا بند ار یلا متسد هبعج مهاگن
تخرک تلا ح نیا زا . دروآ رد نآ زا قرو کی ، تفرگ ار هبعج یلع . دوب

، دز رانک ار ملا ش ی هشوگ مارآ . مدیشک تلا جخ مدوخ فاطعنا یب و
ما هناش ، درک یم میبصع فعض سح نیا . دوب مخز یاج لا بند راگنا

میاه مشچ اب ، داد میاه مشچ هب ار شهاگن یلع . دروخ یناکت
تسود ار یزوسلد و محرت نیا . دنکن ار راک نیا هک مدرک شسامتلا



میاهوم الی هک نیا یاج راب نیا و دروا نییاپ ار شتسد . متشادن
دنک منئمطم تشاد یعس شهاگن اب ، تشاذگ متروص فرط ود دخرچب

. مدرک سح ار شندروخ ناکت ناهگان هک . تسین راک رد یمحرت چیه هک
یلع و باهش ، نم . دوب هدز یرانک هب ار وا باتش اب هک ، دوب داهرف

، یبناج هب قح ی هفایق اب یلو وا . میدوب شا هریخ بجعت اب هس ره
: تفگ دنلورغ اب و تفرگ یلع تسد زا ار لا متسد

. دایب دنب شنوخ هک یریگب ینوتیمن ولا متسد هی تعاس هس -
و بانط در ، درشف مرس یور ار لا متسد میاه مشچ هب هجوت نودب
عضو شیولهپ . مدید یم شیاه تسد یور ، دوب هدروخ هک ییاه کتک

تقو چیه هک یبصع تلا ح ، تشاد یگزات میارب شراتفر . تشادن یبوخ
. دوب هدمآ نوریب یگشیمه یثنخ ی هتسوپ زا راگنا ، داد یمن شزورب
اهنت متفگن خآ . متسب ار میاه مشچ ، درشف ممخز یور هک ار لا متسد

: تفگ هک مدینش ار یلع یادص . دیکچ متسار مشچ زا کشا هرطق کی
شدرد ینیبیمن ، هدن راشف وشرس مکحم ردقنا امش حاال ! رتکد هشاب -

. هتفرگ
هرگ مه رد ناشهاگن ، دش فقوتم داهرف تسد ، مدرک زاب ار میاه مشچ

مرکف هب لئود ی هنحص یا هظحل ، دندوب یدج ود ره . دوب هدروخ
: تفگ یعافد تلا ح نامه اب داهرف . دیسر

؟ یشنارگن یلیخ یگب یاوخیم االن -
. دوب هتفرگ درد بش نا تاقافتا موجه رطاخ هب مبلق ، دوب مدرس

: تفگ و دز یدنخزوپ یلع
تاجن وقمحا یوت ات ریش سفق وت هتخادنا وشدوخ ؟ مشابن شنارگن -

. هدب
: تفگ ، دزادنایب یهاگن نم هب هک نآ یب داهرف

شنارگن هرادن یموزل . مشرانک منم ، تسین ریش سفق وت هک االن -
. یشاب

هاگادوخان . دش لصو مناج هب هک دوب یقرب نایرج شا هلمج نیا
نآ یاه درد مامت . دوب هدروخ اج شا هناکلا م نحل زا مه یلع ، مداتسیا

یهاگن باهش هب . فرط کی مه داهرف ی هرخسم نحل فرط کی بش
: متفگ دنلب و متخادنا



؟ یدروآ نیشام -
: تفگ و دمآ ولج باهش

یاوخیم ! هن -
: متفگ باهش هب و متخادنا سیلپ نیشام هب یهاگن

. هنوخ مرب ماوخیم . سنا آژ ینزیم گنز -
هن هک دوب مکحم یفاک ردق هب منحل . دروآ نوریب ار یشوگ ددرم باهش

ی هناکلا م نحل یارب هن بشما . دننزن یرگید فرح داهرف هن و یلع
لد کی و مقاتا هب اهنت بشما . یلع یاه تیامح هن متشاد اج داهرف
در ، مدش رود هتسهآ یاه مدق اب نیشام زا . متشاد زاین ندیباوخ ریس
یم درد ، دندوب هدش هتسب مناتسد و اهاپ چم یور مکحم هک یبانط

هب و مدرک لوکوم دعب هب ار دوب هداتفا قافتا هچ نآ لیلحت . درک
هتخت یور رت فرط نا . متفر ، دوب هداتسیا سیلپ هک یرت نشور تمس
طسو یا هبورخم رابنا ، میدوب ینادنز اج نیا ام سپ ، متسشن یگنس

! نابایب
اب هک ، دمآ یم متمس هب ، دز یم فرح یلع اب هک یرومام نامه
نایم ار مرس . دیاین متمس هب ال عف هک متساوخ وا زا تسد تکرح

ملا ح زونه ، متفرگ هدیدان ار فارطا یاهادص و رس ، متفرگ میاه تسد
یمن شوخ ار ملد مه داهرف تبحم یتح ، مدوب ریگلد . دوب هدماین اج
زا یکی زا ، دندوب هتفر سیلپ زا لبق شناهارمه و شورف لگ . درک
هداد یم ار زیچ همه لا متحا لبق زا اه نآ راگنا هک مدینش اهزابرس

. دنا
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دیاش  . دوب هدش ماجنا نم ریقحت و ندناسرت یارب اه نیا ی همه ایوگ
یادص ، مدیشک یا هف کال سفن . تشادن یموهفم مه درز ی هشوپ نآ

: مدرک لا بند ار دش یم کیدزن نم هب هک ییاپ
. هدموا سنا آژ ! ایور -

. مدرک لا بند ار باهش اهنت و مدش دنلب میاج زا ، دوب باهش یادص
زا ، مداد هیکت بقع ی هرجنپ هب ار مرس نم و تسشن ولج باهش
رود اج نآ زا مارآ مارآ نیشام دعب و میتشذگ یلع و داهرف لباقم

یاه بش دروم رد مدرم اب هبحاصم لا ح رد و دوب نشور ویدار . دش



ی هجیتن اهنت ، دیخرچ یم مرس رد یدایز یاه رکف . دوب ناشیناتسمز
باهش . دش فقوتم منامتراپآ لباقم نیشام . دوب مهم میارب شیامزآ نآ

: تفگ مارآ باهش ، متفر یب ال تمس هب مارآ . درک باسح ار شا هیارک
. نترظتنم نیرز و سای -

ام ی هقبط رد روسناسآ یتقو ، دندوب هدرک ربخ مه ار نیرز سپ
رتولج باهش ، متشادن ار مفیک . مدش مرگ یمک مدرک سح ، دش فقوتم
یاه مشچ اب نیمسای ، دش زاب تعرس هب رد . دز ار رد گنز و تفر

یم درد تدش هب منت مامت ، تفرگ مشوغآ رد و دمآ متمس هب زمرق
و دوب هداتسیا رد یولج نیرز . مدیشک نوریب ششوغآ زا ار مدوخ ، درک

یم  رکشور ادخ مادم و دوب هتفرگ شتسد رد مکحم ار شحیبست
هک مدوب نم نیا هشیمه ، دوب بیجع میارب ینارگن زا مجح نیا . تفگ

: درک عورش ار شیاه لا وس نیمسای . مدش یم نارگن
تتسد چم ارچ ؟ دایم نوخ هراد ترس ؟ ندرک تراکیچ ؟ دش یچ -

؟ هدش دوبک
یادص ، مدناسر قاتا هب ار مدوخ نیمسای االت وس هوبنا هب هجوت یب

هتسب مکحم یادص نایم ، داد یم خساپ شت اال وس هب تشاد هک باهش
و ، متخادنا تخت یور ار مدوخ . دش مگ مرس تشپ قاتا رد ندش
میولگ یتسد ، دندوب هدرک خی میاه تسد . مدرک زاب مرس رود زا ار لا ش
رکف متشادن تسود  . تخیر یمن نوریب مضغب اما درشفیم مکحم ار
لخاد مارآ نیرز ، دش زاب قاتا رد . دندرک یمن میاهر اه رکف اما ، منک
میوزاب یور ار شتسد و تسشن تخت ی هبل متسب ار میاه مشچ . دش

: تفگ و تشاذگ
؟ یروخب یاوخیمن متخپ یزبس همروق تارب -

: تفگ هدنخ اب . مدرشف مه رب رت مکحم ار میاه مشچ
. یتسبیم وتامشچ یکلا ، درک یم تاوعد هیاس یتقو هک تایگچب نیع -

: متفگ ضغب اب
یم ملغب و یدیشکیم زارد مرانک وت و متسبیم وماشچ اه عقوم نوا -

؟ ینکیم ملغب من اال ، یدرک
ار شیاه تسد و دوب هدیشک زارد مرانک ، مدرک سح ار شندروخ ناکت

یامرگ هارمه . دیشک مرس یور راو شزاون و درب ورف میاهوم الی



سح . دش یم کشا هب لیدبت ضغب ، دیچیپیم مرس رد هک شیاه تسد
تسد تشپ ار میاه ییاهنت نم و ، دز یم هناوج منت رد نتشاد ردام

ار مرس و مدیخرچ دعب و کشا هرطق دنچ لوا . متشاذگ یم اج شیاه
نیا یاه ضغب مامت راگنا ، دش دنلب مقه قه . مدرک ناهنپ شا هنیس رد

: متفگ هیرگ نامه اب . دندش هتسکش مه اب تقو دنچ
. نامام متفگ تهب هتدای ؟ یدرکن ملغب یروجنیا هگید ارچ -

: تفگ ضغب اب و درشف شا هنیس هب رتشیب ارم
. مدیسرت . مرتخد مدیسرت -

: متفگ روخلد . منزب دایرف تساوخیم ملد ، مدوب نیگمشخ
هک مدوب دب دقنا نم ؟ ارچ ؟ یشاب مردام یدیسرت ؟ یدیسرت یچ زا -

. هشاب مردام تشادن سود یکشیه
ملد . تساوخیم یریگ هناهب ملد اه هچب رتخد هیبش ، دروآ باال ار متروص
ار میاهاپ ، منک هیرگ . منک یزابجل تساوخیم ملد . تساوخیم ندرک هلگ

نیا زا مک نم . دنک مشزاون یسک . دنک ملغب یسک و مبوکب نیمز هب
یهاگ . دوب میاه یگچب کسورع لا مشپ نم هانپ اهنت . متشاد اه هظحل

نم رد یزیچ راگنا ، درک یم میاهر دعب و تفرگیم شوغآرد ارم مردپ
راگنا ، دوب هتفرگ شوغآرد ارم هیاس رامش تشگنا . داد یم شرازا

میاه درد مامت حاال و . داد یم یرارف ار هیقب هک متشاد یزیچ هشیمه
یم یلا خ دراد متسود مدوب نئمطم و متسناد یم هک یسک اهنت رس ار
لگ ، دوب هدش رت گنررپ منهذ یاهارچ . دوب هتفرگ تدش ما هیرگ . مدرک
مبلق هب تشم اب . دننک زاب رس هنهک یاه مخز ات دوب یا هناهب شورف

: متفگ و مدیبوک
! یدوب هدش هتسخ نم زا مه وت . دمویم تدب نم زا مه وت -

: تفگ و تفرگ هیرگ اب و اوه رد ار میاه تشم
یدرک کف . مدوب راکتمدخ هی طقف نم نوچ مدیسرت نم . مرتخد نکن -

ننک مترپ هک مدیسرت نیا زا نم . نامام یگب راکتمدخ هب دش یم
تگرزبردپ تقو نوا . دوب هتفگ اج همه و دوب هدینش ایرث . نوریب

یلو . دوب تهب رتشیب مساوح دیاب . شخبب . مرتخد شخبب . درک مدیدهت
ینم . رتخد وت مرتخد شخبب . یرت لقاع همه زا وت مدرک یم کف

نوشمه هب تنعل -



وزرآ راب نیلوا یارب ، مداد همادا ار ما هیرگ دعب و متفگ دنلب ار نیا
یم هابتشا رت شیب شاک ، مدروخیم نیمز یگچب رد رتشیب شاک مدرک
یم ممهس نیرز شوغآ لقا ال و دشیم رت شیب میاه هیبنت دیاش ، مدرک

یتقو میاه یگچب . دوب هدش گنررپ میارب میاه یگچب ردقنا ارچ . دش
، دمآ یم مقاتا هب بش یاه همین نمهب و مدز یم باوخ هب ار مدوخ

یم مارآ و دیشک یم میاهوم الی ار شتسد یتقو و میاه یگچب
: تفگ

. مرتخد -
راتفر تسرد نوچ ، تسا بوخ مسرد هشیمه نوچ ، مدرک یم رکف

. دوش یم گنت میارب شلد ومع ، ما هدرک
" ردپ " ،" ردام " ، " ومع "

. دندوب هدش راد همادا میاه سرت . دوب هدشن مامت میاه سرت ، سرت و
! داهرف یتح و شورف لگ ، یتنعل نارماک ، شوپ هایس یاهدرم
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ار مرس مدرک . زاب ار میاه مشچ یتخس هب و مدروخ یتخس ناکت
اب نامزمه . مدوب هریخ فقس هب و مدوب هدنابسچ تشلا ب هب مکحم

رانک زیم تمس هب ار متسد دعب و مدیشک یمک ار میاه تسد هزایمخ
؛ متفرگ میور هبور و مدرک ادیپ ار متعاس یتخس هب ، مدرک زارد تخت
. مدناخرچ تشلا ب یور ار مرس توافت یب . دوب مین و ۸ دودح تعاس

میمصت تخت نیمه یور ، مدوب هتسب لد تخت نیا هب هک دوب زور هس
راگنا یلو زورما . مدوب هتفرگ یرگید میمصت هرابود دعب و مدوب هتفرگ

یم نلا س زا نیرز و باهش و نیمسای یادص . مباوخب مناوتب ، دوبن رارق
و فرظ قوت و قت . دندوب یزیچ ندرک اج هب اج لا ح رد راگنا ، دمآ
، دوب اج نیا حبص ۱۰ دودح زا زور دنچ نیا نیمسای ، دمآ یم هلیسو

بوخ زیچ همه راگنا هک دنک دومناو یروط ، درک یم یعس تدم مامت
یعس . مدروخ یم صرح شا هرخسم راتفر نیا زا . تسا شیاجرس و

زا نیمسای یادص هک مسرب مباوخ ی همادا هب و مشاب توافت یب مدرک
: درک بلج ار مهجوت نلا س

! یباوخیم دقچ هگید وشاپ ایور -
. مدیشک باال میاه مشچ یور ات ار وتپ هرابود اما ، مدرک یهاتوک ثکم



مشچ و مدیشک شمارآ ی هناشن هب یقیمع سفن ، دزن میادص رگید
زاب ار میاه مشچ هرابود ، دش ثعاب قاتا رد یادص هک متسب ار میاه

. مدنام وتپ ریز نانچمه اما ، منک
: تفگ یدنلب اتبسن یادص اب نیمسای ، دوب هدش زاب مقاتا رد

. میراد راک اترازه ایور وشاپ -
یادص . مدش شنتفر رظتنم ، وتپ ریز زاب یاه مشچ اب ، مدروخن یناکت
داب ار میاه پل ، مدینش ار دش یم کیدزن تخت هب هک شیاه مدق
زا و دش فقوتم متخت رانک . مدرک توف نوریب هب ار مسفن و مدرک
یور زا ار وتپ درک یعس دعب و ، دز میوزاب هب هبرض دنچ وتپ یور
نوریب وتپ ریز زا ار مرس و مدروخ یناکت رتدوز مدوخ . دشکب مرس

یسک تلا ح هب زاب همین ار مرگید مشچ و هتسب ار ممشچ کی . مدروآ
: متفگ و مدرک شهاگن مخا اب . مدوب هتشاد هگن هدش رادیب باوخ زا هک

؟ هتچ -
و دوب هدیشوپ گنررپ نیج تک کی ، تشاد یگنرمک شیارآ ، دز دنخبل

هیبش شیاهوربا و ینیب تلا ح . دوب هتخادنا ششوگ تشپ ار شلا ش
شیاه مشچ یور . تشاد تهابش هیاس هب یمک شدنخبل اما ، دوب مردپ
رت باال ار وتپ ، دش مدرس ؟ میتشاد ردپ کی وا و نم ، مدرک ثکم

: تفگ دنخبل نامه اب یلو وا . مدیشک
. کین کیپ میرب یگداوناوخ زورما رارق . موناخ لبنت وشاپ -

هنارصم یلو وا . تسشن میاه بل یور یدنخزوپ شفرح ندینش اب
: تفگ

و تسار ور اراک مراد مرادیب ۵ زا نم شکب تلا جخ ! هگید وشاپ -
. هدیباوخ شدوخ ارب موناخ . منکیم تسیر

تساوخ یم ال ثم ، دوب هچ رگید کین کیپ ، مدرک شهاگن گنم و جیگ
تشگنا کون اب و مدروآ باال ار متسد . دنک رتهب اه راک نیا اب ارم لا ح

: متفگ و مداتسرف مشوگ تشپ ار میاهوم زا یا هتسد هراشا
نیا هب مز ال ، هبوخ ملا ح نم نیمسای ؟ هیا هغیص هچ هگید کین کیپ -

. تسین اهادا
: تفگ و تشادرب تخت ی هبل زا ار شتسد

میتفرن لسع هام هی باهش و نم ؟ یچ یادا ! هدیدج ی هغیص -



. هرادن ماوت لا ح هب یطبر ، مینک ناربج االن میاوخیم
هداتفا ی هقی ی هشوگ ، متسشن تخت یور و مدش دنلب میاج زا هف کال

: متفگ و مدیشک باال ار مشود یور
. نیرب یرفن ود بوخ ! هگید لسع هام یگیم . یلا ع میلیخ -

: تفگ تیدج اب و درک مخا
مه ور ایزاب سول نیا ! وت و نیرز ، باهش ، نم ، میریم یرفن راهچ -

. راین رد
گنز یادص هک ، میوگب یزیچ متساوخ و مدز رانک میاپ یور زا ار وتپ
و مدیشک یا هزایمخ . دورب رد تمس هب نامتفج هاگن ، دش ثعاب رد

: متفگ
! یلع امتح -

: تفگ و تفر رد تمس هب یگچاپتسد اب نم زا رت دوز نیمسای
.. دایب ملیس زورما . وش هدامآ وشاپ طقف وت ! تسه یک ره -

و نیرز اب یلع یسرپلا وحا و سالم یادص ، دنام هراک همین شفرح
روضح تلع مه نیمسای اعطق . میوش تکاس نامتفج دش ثعاب باهش

مین تخت یور . دوب هدرک توکس ردقنا ناهگان هک تسناد یم ار یلع
. مدش زیخ

: تفگ ینارگن اب و تشگرب ار هتفر ولج مدق کی نیمسای
! هداتفا هک یقافتا ره منهج هب میگیم وزورما ! وش هدامآ ورب -

و مدمآ نییاپ تخت یور زا مارآ ، تسشن میاه بل جنک یخلت دنخشین
همان هک دوب شیپ زور ود لثم اقیقد نیمسای لا ح . مدیشوپ ار ملدنص

: هک دوب هتشون شورفلگ ، دوب هدش ادیپ رابنا نآ رد شورف لگ ی
ی همه و ، مهد یم ربخ سیلپ هب نم هتسنادیم زور نیلوا زا شدوخ "

: تفگیم یلع " هدوب نم ندناسرت یارب اهنت اه همانرب نیا
یمک یارب اهنت اعطق هک هدوب هداس و هرخسم ردق نآ هشقن نیا -

. یساسا ماقتنا کی یارب هن هدش هتخیر نم ندرک تیذا
تخت یور زا مخا اب . دوب نم لا ح ی هچاپتسد نیمسای مه زور نآ

: متفگ توافت یب و مدمآ نییاپ
یچ یارب مشاب نمهب ی هچب نم هرادن ناکما نیا تدوخ لوق هب -

حاال؟ یسرتیم



یب ار هناش ، متفر مقاتا ی هنیآ یولج . دوب هدنهد رازآ رتشیب شتوکس
ار مداشگ ترش یت ی هقی . مدیشک مرس یور یرود هس ود فده

: متفگ و مدرک بترم
ماردقنوا منکن کف اما ، هاگشیامزآ هدرب هنوهب هی هب ور نمهب نارهم -

... لا حره هب . هشاب قمحا
رت شیب نم ، دوب یعیبط شسرت . دوب هدش بوکخیم اج نامه نیمسای

. مدیسرت یم وا زا
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یب . دنا هتشاد تقیقح اه هناشن نآ ی همه منک رواب متشادن تسود
هب ور یمرچ نشپاک کی اب یلع . متفر نوریب قاتا زا نیمسای هب هجوت
و دوب هتشاذگ شیاپود یور ار شیاه جنرآ . دوب هتسشن باهش یور

ی هطقن هب فرح یب و تکاس مه باهش . دوب هتفرگ یا هدیمخ تلا ح
رگید تمس هب نیرز یوجتسج رد ار میاه مشچ . دوب هریخ یمولعمان

یلا متسد مادم یا هنوگ ساوسو تلا ح هب و یبصع نیرز . مدرب ییاریذپ
. تشاذگیم رتناک یور ار اه نآ و دیشک یم کین کیپ یاه فرظ رد
. دوب هتخود نم هب ار شنارگن هاگن ، دروآ باال ار شرس مندید اب یلع
، تشاد رارق شرانک لبم یور هک یتکاپ هب شیاه مشچ زا ار مهاگن

تشپ رد نیمسای یاپ یادص ، دوب نم هب شهاگن مه باهش . متخود
: متفگ درسنوخ و متفر ولج . مدینش ار مرس

سالم! -
راگنا اما ، مدرک یم ندرک راتفر یداع یارب ار مش تال مامت هک نیا اب
للعت یکدنا اب و دروخ یناکت یلع . دندوب هدش تخس و درس متاملک

: تفگ و تسشن شیاه بل یور یرتدرس دنخبل
؟ یبوخ سالم! -

و مدش مخ تکاپ تمس هب ، مهدب ار ششسرپ باوج هک نیا نودب
: متفگ

؟ هگید شیامزآ باوج -
. درک یم هلا چم ار مبلق مامت یزیچ ، متشادرب ار تکاپ . داد ناکت یرس

حضاو میاه تسد شزرل . دوب متروص هب ندز یلیس ی هدامآ تقیقح
هک یلبم تشپ و ملباقم تسرد و درک روبع مرانک زا نیمسای ، دوب



. تفرگ رارق ، دوب هتسشن نآ یور باهش
متسد رد تکاپ . مدنک ار هیلوا بسچ ، دوب ندیراب ی هدامآ شیاه مشچ

دنلب نیمسای قه قه ، مدیشک نوریب هک ار ذغاک . دوب هدمآ رد صقر هب
یارب ، دوب هتفرگ متام . تفرگ شوغآ رد ار وا و دش دنلب باهش . دش
متشادرب ار ذغاک . درادن تقیقح هک دش یم شیاعدا شدوخ هک یزیچ
یلیلحت ی همان دعب و متخادنا یهاگن ار شیامزآ باوج مدرک زاب و

ات . درک یم ریگ میولگ رد سفن ، مدناوخ یم هک ار یطخ ره ، کشزپ
هداتفا ریگ ناشنیب اه لا س راگنا ؛ دوش مامت هاتوک طخ دنچ نامه

. مدوب
نم هب همه . مداد رارق زیم یور یمارآ هب ار همان و شیامزآ باوج

اه نآ یسک راگنا . دیراب یم هفقو یب نیمسای یاه مشچ ، دندوب هریخ
یم کال و تکرح نودب یگنس یاه همسجم هیبش ، دوب هدرک مسلط ار

: متفگ و مدز یدنخبل . دندوب نم هب هریخ
. دش مومت -

، مدیسر هک قاتا هب . مدرک دنت اپ مقاتا تمس هب ، مدنامن باوج رظتنم
رد تمس هب زاب ، مدش رود رد زا مدق کی . متسب ار رد مکحم

. مدناخرچ ار رد لفق و متشگرب
مشچ ، مدرک هاگن هنیآ رد ار مدوخ ، متفر دمک تمس هب متسب هک ار رد

رد نم . مدوب هیاس هیبش تسرد هشیمه لثم ، میاه بل و هدیشک یاه
یور یتسد . مدوب گرگ ی هچب نوچ مدوب هدروآ ماود اه گرگ نایم

نم ، مدوب رفنتم یلیگران ینیریش زا نمهب لثم نم ، مدیشک متروص
، مدوب هک نم . موش ریگلد نمهب زا متشادن قح هک مدوب یسک اهنت
ار میاهاپ ، متسشن قاتا فک و مداتفا وناز یور . دش تسس میاهاپ
کی اهنت متشادن کشا . متسشن یا هشوگ و مدرک عمج ممکش نورد

. دوب مشخ
. متسه رادوت ینز هب نابرهم یدرم قشع لصاح ، مدرک یم رکف هشیمه

یبلق ، تخس و نیگمغ ی هرهچ نآ تشپ ملا یخ رد هشیمه هک ینز
هدش هایس تیعقاو لثم میاه یزادرپ لا یخ مامت حاال . تشاد نابرهم

مشخ . دندوب هدرکن محر مه نم یکدوک یاه هصق هب نمهب و هیاس . دوب
نمهب و هیاس یاه یبلط هاج دادتما نم ، درشف یم ار میولگ مامت



اهنت جنر همه نیا . مدرشف تسد اب ار مبلق . متفرگ یگنت سفن . مدوب
یب مغ میاه مشچ یولج هک یسک زا ؟ مردپ زا ؟ نمهب زا ماقتنا یارب

، دشاب مردپ تساوخیم ملد هشیمه . تشاذگن ولج مدق اما دید ار میردپ
حاال و هاگ هیکت ، یوق مکحم . دوب نارهم و ناهام ردپ هک روطنامه

. دوب مردپ
ی هبعج ، دمک زاب همین رد الی زا و مدرک زارد تسد . متساوخیمن یلو

هبعج الی زا ، متخیر نیمز یور و مدروآ نوریب ار هیاس یاه همان
. مدیشک نوریب ار هیاس و نمهب سکع
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سکع اهنت . منک شا هراپ هک متساوخو مدرک اشامت ترفن اب ار سکع

! مه رانک ، مهاوخدوخ ردام و ردپ
لصاح نم . دندوب هدرکن غیرد رگیدمه ندرک هل زا هک یردام و ردپ

هیبش نم . دشاب کاندردو خلت ردق نآ تسناوت یمن قشع ، مدوبن قشع
. مدش یمن ناشمادکچیه

هزات تامیمصت دیاب ، دوب هتفرگ درد مبلق . مدرک ترپ یا هشوگ ار سکع
. متفرگ یم یا

......
: تفگ و درک مهاگن هرابود یلع

نداعم و اه نیمز نوا زا لصاح دوس اب هک هدیم نوشن کرادم نیا -
. هدش هدیرخ ماهس میقتسم روط هب

اهذغاک . مداتسرف باال ار میوربا و متخادنا یهاگن ار زیم یور یاهذغاک
ار ما هقیقش فرط ود تشگنا کون اب . دندوب گرزب ماقرا و دادعا زا رپ

: متفگ و مداد ژ اسام
. هدش شخپ فلتخم دارفا باسح یوت لوپ ینعی -

: تفگ ملا وس هب هجوت یب و تفرگ باال ار شرس
هگیم سای . ایور یرایب راشف تدوخ هب دقنا دیابن وت اباب ؟ درد رس زاب -

یدرک راک هدنورپ نیا یور یتسشن و یدیباوخن هبش دنچ
رود راکدوخ اب و مدرک ور و ریز ار اه هگرب هجوت یب شدوخ لثم

: متفگ و مدیشک طخ اه مسا
ماهس هرابود لوپ نوا اب رفن دنچ نیا ، مدیمهف نم هک یروج نیا -



هراد فلتخم یامدآ نیب لوپ ینعی . هگید یامدآ مسا هب یلو ندیرخ
. هشیم تسد هب تسد

و درک زاب ار شپاتپل رد یرگید لیاف و دیشک یا هف کال فوپ یلع
: تفگ و دناخرچ نم هب ور ار پاتپل

راک لوپ لصا اب طقف امدآ نیا اما ، هنکیم وشدوخ دوس هراد لوپ -
. یلا م یزاب هی ییاروج هی . ننکیم

: متفگ و مدز هیکت میلدنص هب
. هیا هدیچیپ متسیس -

: تفگ و داد ناکت یرس یلع
؟ یدرک ادیپ تسد دانسا نیا هب روطچ وت . سنادنمشوه میلیخ -

: متفگ و مدرک شهاگن هنیس هب تسد
لیافورپ وت . مدرک کچ یا هگید روج ور تکرش یاباسح مامت لوا -

ماهس شورف و دیرخ دعب و ، متفر اراد ماهس و تکرش یادنمراک مامت
. متشاد سروب یوت ییانشآ هی . مدرک کچ ور نوشکت کت

: تفگ و تخادنا اهذغاک یور ار شراکدوخ ، دش نیسحت زا رپ شهاگن
ندرک کچ یارب . یدیسر کیچوک یاهراد ماهس نیا مسا هب مشدعب -

؟ دمحا ؟ یتفرگ کمک یک زا نوشاباسح
: متفگ و مداد ناکت ار مرس

هدشن هجوتم ، متشاذگ شیلصا یاج رس وشایپک هک وتکاپ نوا ! هرآ -
ال. عف مرادن یشوگ متفگ ، یدیمن باوج وتیشوگ ارچ تفگ طقف زونه .

: تفگ و دش مخ اهذغاک یور یلع
؟ هیمتح نتفر یارب تمیمصت -

. مداد ناکت ار مرس
: داد همادا یگف کال و یتحاران اب

مینیبب دیاب . میزادنب نایرج هب ور هدنورپ نیا ، تنتفر لبق ات سپ -
. هیک نوا باسح هب هریم دوس لک هک یلوا رفن

مدیشک بقع ار میلدنص ، مدرک زاب مه زا ار میاه تسد و مدز یدنخبل
: متفگ و متفر یلع قاتا نک درس بآ تمس هب و مدش دنلب و

، راذب ولبات ات دنچ هی مرظن هب ، هراد مز ال تارییغت مکی قاتا نیا -
. نیلا خ شاراوید یلیخ



: تفگ و درک مهاگن تقداب و ، دناخرچ نم تمس هب ار شیلدنص
نایرج هب هدنورپ یاوخیمن نیمه ارب ؟ هنمهب باسح هب ال وپ نوا هیچ -

؟ هتسرد هتفیب
و مدرب مناهد کیدزن ، دوب هدش بآ زا رپ هک ار یفرصم راب کی ناویل

: متفگ و . مدیشون هعرج کی
. تسین نمهب مدآ نوا -

: تفگ هنارکفتم
؟ شنز ای شارسپ زا یکی هنکن ؟ هیک سپ -

رتولج و مدرک هلا چم متسد رد ار ناویل و مدیشک رس هرابکی ار بآ
: متفگ و مدمآ

الک ما وماهس نم مسا هب اه لوپ نیا ی همه اب ! مودک چیه -
. هدش یرادیرخ
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شیلدنص یور هب ور . دش یمن شرواب . درک مهاگن بجعتم یلع

: متفگ و مداتسیا
، میشکیم نوریب رازاب یوت زا ولوپ لصا ، زادنن نایرج هب ور هدنورپ -
ساو مشیقب ، هداهرف حاال و ورسخ قح شیشخب هی ! شدوس ی هو ال عب

نیمسای و ناهام و نارهم
: تفگ و درک مهاگن مخا اب

؟ وت و -
: متفگ و مداد ناکت رس

نزب گنز هی من اال . مدز فرح تاهاب ازیچ نیا دروم رد ال بق هک نم -
. امتفگ تهب نم یگن . مرب نم تسنوخ هگا نیبب ، شهب

مهاگن یبصع ، متفرگ شیور هب ور و متشادرب زیم یور زا ار شنفلت
: تفگ و درک

میراک تندرک تیذا زج ! شینیبب دیاب دقنا هک هراد یچ ! یرن هشیم -
! هدرک

اب . مدرک هراشا نفلت هب متروص ندیشک ولج یمک و مشچ تکرح اب
شهاتوک ی هملا کم زا . تفرگ ار شا هرامش و تشادرب ار نفلت هارکا

الی زا ار نیشام چییوس و مدز رود ار زیم . تسا هناخ هک مدیمهف



: متفگ و مدز شود رب هک ار مفیک ، مدیشک نوریب اهذغاک
. ازیچ ی هیقب و نتفر خیرات دروم رد ! تمنیبیم رصع -

. درک یم مهاگن تینابصع اب اهنت ، دزن یفرح
. مدرک یشنم اب یرس رس یظفاحادخ . متفر نوریب شقاتا زا مارآ

متساوخیم . مداتفا هار نیشام تمس هب و . مدز نوریب یلع رتفد زا
تقو دنچ نیا هک ییاهدنب و دیق نیا ی همه زا ، منک اهر ار مدوخ

اب رگید تعاسود . مدرک یم یگدننار مارآ . دندوب هدش مریگاپ و تسد
نم و . دریگب هزات یشوگ میارب تساوخیم روز هب ، متشاد رارق نیمسای

. تشاد مهاوخن زاین مه نفلت هب رگید ال صا مدرک یم سح
نآ زا اهارجام زا یلیخ هک دوب ییاج نامه اج نیا ، مدیسر هرخ بال
نم ردام و ردپ هک یدرم ندید ، دوب تسس منتفر یاپ . دش عورش

. مدرک یم سح ار یخلت . دندوب هدش شیگدنز یناریو و یراتفرگ ثعاب
نوفیآ یاج هب تداع قبط ، مدرشف ار رد گنز و مدش هدایپ نیشام زا

راب نیرخآ یارب نیا اال متحا ، مدش دراو مارآ . درک زاب میارب ار رد نابهگن
. داتفا یم طایح جنک یمیدق یاه نیشام هب ممشچ هک دوب

ار امسا لوا راب یارب هک ییاج ، متشادرب مدق یدورو رد تمس هب مارآ
یاه مدآ زا رپ هناخ نیا ، شنابرهم یادص و نیشنلد ی هرهچ ، مدید
. دندوب هدز هبرض اه نآ هب هیاس و نمهب هک دوب ینتشاد تسود

یکانسرت و قلطم توکس رد هناخ . مدش نلا س دراو ، دوبن یبوخ رادید
نیا ، دوب هناخ نامه هناخ ، مسرت یم هناخ نیا زا مدرک سح . دوب قرغ

یم شود هب ار کانسرت یاهزار زا یراب هلوک مدوخ اب هک مدوب نم
. مدیشک

هتکس ورسخ هک یزور ریوصت ، هناخ نیا رد امسا دولآ نوخ ریوصت
نآ زا دعب و هناخ نیا اب هرهز عادو ریوصت ، نیریش گرم ریوصت ، درک

. دیشک یم سفن هناخ نیا ینیگنس راب ریز زونه هک یدرم ریوصت
یارب زونه ، مدرک یط ار نلا س مارآ . تفر یم رد شیارب مناج هک یدرم
نازرل یاه تسد اب ، متفر شقاتا تمس هب . دوب هدماین یراکتمدخ هناخ

دوب یلا خ قاتا . مدش قاتا دراو و . مدناخرچ ندز رد نودب ار هریگتسد
یادص ، دیچیپ قاتا رد هک میاپ یادص . دمآ یم بآ یادص مامح زا اما

. دوب یفک شتروص زا یمین ، دمآ نوریب مامح زا داهرف ، دش عطق ریش



. تشادن ار اج نآ مندید راظتنا . دروخ اج مندید اب ، دوبن شنت نهاریپ
: تفگ ثکم اب

. هنامحر مدرک کف ، یدموا شوخ سالم! -
مندید زا راگنا مه وا . متفگ یبل ریز سالم و مداد ناکت مارآ ار مرس

: تفگ دعب و درک مهاگن توکس رد یمک ، دوب هدروخ اج
. مایم مروشیم ومتروص االن . نیشب -

" هشاب -"
مکحم یاهوزاب نآ ، ششوغآ ، دمآ یم نوریب میولگ قامعا زا میادص

هتشذگ رگا . دوبن هتشذگ رگا دشاب نم مهس تسناوت یم اه نیا ی همه
یم طخ امسا ، هرهز ، نمهب ، هیاس ، ورسخ ، نیریش رگا ، دروخیم طخ

. دندروخ
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قاتا نامه شقاتا . دیایب داهرف ات متسشن تخت ی هبل یا هقیقد دنچ
هدننک جیگ یانشآ رطع یوب و نیریش نیگمغ یاه مشچ ؛ دوب یگشیمه
میارب طیارش نیا رد ندز فرح ، مدرک هرگ مه رد ار میاه تسد ! شا

یم مامت ار هصق نیا دیاب ، مدوب هتفرگ ار ممیمصت نم اما ، دوبن ناسآ
. مدرک

رهاظ رد ی هناتسآ رد مه داهرف ، تفر رانک رتشیب یمک هک مامح رد
. دوب هتشاذگ ششود یور ار شا هلوح و دوب هتسش ار شتروص . دش

فرط نآ ار هلوح . تسشن هلصاف اب نم رانک و دمآ متمس هب دنخبل اب
: تفگ ینابرهم اب و درک ترپ تخت

؟ یبوخ -
یم هبرجت ار یضقانتم یاه ناجیه مبلق . منکن نامگ ؟ مدوب بوخ
رد ، تشادن ار ارجام نیا راکنا ناوت مبلق و مدوب شقشاع نم . درک

ات دیشوپ یم ار شیتنعل نهاریپ نآ شاک . مدرک یم شیاشامت توکس
هاگ هیکت لکش هب ار شتسد کی . تفرگ یم مارآ یمک نم بلق نابرض

: دیسرپ هرابود تنطیش اب و تشاذگ تخت یور
؟ مگیم یبوخ -

: متفگ مارآ . منک زکرمت مدرک یعس و مدرک توف نوریب هب مارآ ار مسفن
؟ یدش رتهب . مبوخ ! هرآ -



: تفگ هنینامط اب . دوب بیجع و یثنخ شهاگن ، درک یم مهاگن هریخ
. مرتهب ییاج نیا وت -

لمع رت مکحم دیاب نم . دوبن تسرد نیا ، داد مکقلق رتشیب شا هلمج
یتسد وا ، منک رارقرب لداعت مبلق و لقع نیب هک نیا زا لبق . مدرکیم
رود شتسد . دروآ ولج و درک دنلب ار دوب هدرک تخت ی هیکت هک

یمن مه متساوخیم . دیشک ششوغآ تمس هب ارم و . دروخ هرگ میوزاب
؟ درک مکرت هک دوبن یداهرف نامه وا . منک ناهنپ ار میگنتلد ، متسناوت

: مدیلا ن بل ریز
. مینزب فرح دیاب داهرف -

و داد رارق ما هناش فرط ود ار شیاه تسد ما هلا ن هب هجوت یب
: تفگ

. ایور هدش گنت ملد ؟ هشاب مینزب فرح یروجنیا . مینزیم مفرح -
و اه فرح زا رپ منهذ ، دیپت یم ناما یب مبلق ، دوب هدش سبح مسفن
رد ملا ش یور ار شتسد . مدش یمن مارآ ارچ سپ . دوب ضقانتم راکفا

: متفگ یخلت اب . دیشک مرس تشپ
! یدهعتم اتیمرآ هب وت ! یدهعتم وت -

: تفگ هدنخ اب
. مرادن یدهعت ناهج نیا وت سکچیه هب نم -

شهاگن و مدیشک نوریب شا همین و فصن شوغآ زا ار مدوخ یبصع
: تفگ و درک مهاگن تنطیش اب . تشذگ یم هچ شرس رد . مدرک

! وت لثم یق ال خادب هب یتح -
: متفگ و مدرک شهاگن ضغب اب و ، مدرشف مه رب ار میاه مشچ

؟ ینک شوگ مافرح هب هشیم . ناج دهعت یب هشاب -
، تسشن وناز ود تخت یور و درک دنلب نیمز یور زا ار شیاهاپ

داد هیکت وناز هب ار شجنرآ مارآ . مدرک یم هاگن شتاکرح هب بجعتم
: تفگ و تخود نم هب ار شهاگن و دز هناچ ریز ار شیاه تسد و

. وگب . مناج -
: متفگ و مداد تروق ار هدنخ اما ، تفرگ ما هدنخ شراک زا

. ینیبن ونم هگید رارق -
ممشچ . درک مهاگن دنخبل نامه اب و توکس رد و تشاذگ مه  رب مشچ



: متفگ و متخود نیمز هب ار
مقشاع دوجو ی همه اب ینوتیمن تقو چیه هک یتفگ راب نیرخآ -

یتفگ ، هدروآ رد وناز هب ور وت اتیمرآ نوچ ، منک تلو هک یتفگ . یشاب
نم نداد رازآ ردقچ هک ینکیم رکف نیا هب ، یشیم کیدزن تقو ره

. هشاب شخب تذل تارب هنوتیم
اب نانچمه . دوبن شتروص رد ینامیشپ ای مخا یا هرذ ، مدرک ثکم
رفنتم ندش جیگ نیا زا نم و درک یم مجیگ . درک یم مهاگن دنخبل

: مداد همادا دعب و توکس یمک . مدوب
. مییاد شیپ اکیرمآ مرب ماوخیم . متفرگ طیلب نم داهرف . میرذگب -

نامه اب . مدوب وا شنکاو رظتنم . مدرک توکس لماک رگید اجنیا
: تفگ درسنوخ و دنخبل

؟ هشیمه یارب -
هک هنزیم فرح ترجاهم لیکو هی اب هراد یلع اما ، هشکیم لوط مکی -

. هرب شیپ رتدوز اراک
مامت هب یمکحم یلیس راگنا ، شدنخبل و یدرسنوخ ، دروخن ناکت

مارآ . دوب هدرک زاب رس مدوجو رو لبق هقیقد دنچ هک دوب یتاناجیه
: تفگ

نوا . یدرک شومارف ور نمهب زا تماقتنا و یدیسرت شورف لگ زا -
؟ ینک اهر یاوخیم ور نوشمه ، ندعم ، تنامام یانیمز

شتشپ منک رکف هک یرورغ زا یتح ، دوبن یسح چیه شیاه ژه او رد
هنیک و ماقتنا نارگن مه طیارش نیمه رد . دوبن یربخ هدش ناهنپ یمغ

: متفگ للعت اب . دوب اه
ماقتنا هیحور هن ، مراد وشتردق هن . مریگب ماقتنا نمهب زا منوتیمن نم -

...! هن و
: دیسرپ ریگیپ

؟ یچ هن و -
فارتعا شمرج هب تساوخیم هک یمهتم هیبش ، مدیشک یقیمع سفن

مبل یور ار منابز . دوب هدش اه سرزاب هیبش اقیقد شا هرهچ تلا ح . دنک
: متفگ دعب و مدیشک

... نمهب شتسار . منوت یم هن -



مشچ تشپ رد هک یگرگ متسناوت یم حاال ، دوب هدش عمج شدنخبل
یپ . منیبب ار دوب شیور هبور یاه مدآ یولگ ندیرد ی هدامآ شیاه

: متفرگ ار مفرح
باوج ، مدوب هدرک کش ارجام نیا هب ، دوب یتقو دنچ . هنم ردپ نمهب -

.. DNA شیامزآ
نودب و درس کشخ  . درک مهاگن تقد اب ، دنک مامت ار ما هلمج تشاذگن
مبلق یور ار متسد . دنازرل یم ار ما هناش شهاگن یامرس ! تلا ح رییغت

: متفگ و متشاذگ
راگنا . یدروخن اج ال صا . هیروج هی تراتفر -

. متسنود یم شلوا زا ؟ متسنود یم لبق زا راگنا -
ار مبلق هک یدرم زا . مدیسرت یم درم نیا زا . درشف ار میولگ ضغب

. دوب دنمشزرا میارب شیاوه یب یاه تیامح هک یدرم زا ، دنازرل یم
: میوگب و موش طلسم مدوخ رب مدرک یعس
االن؟ ارچ ؟ یدیمهف یروجچ ؟ یتفگن ارچ -

: تفگ مخا اب و یدج
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؟ یدنوخ ور تارطاخ و اه همان نوا ی همه -
: متفگ بجعتم
؟ اه همان مودک -

: تفگ و تسشن تخت یور تسرد و درک تسار ار شیوناز
تتسد هب هگم . دوب هدش تسپ یلع ردام فرط زا تارب هک ییانومه -

؟ دیسرن
: متفگ جیگ

؟ یدوب نایرج رد مه وت -
رت بقع یمک هک یردق نآ ، دوب کانسرت شا هدنخ . دیدنخ دنلب ، دیدنخ

: داد خساپ تیدج اب دش مامت هک شندیدنخ . متفر
شیب دیابن ، مدید لا ح ره هب ! یلع ردام هن ، دوب نم فرط زا انوا -

. ینومب میتی نیا زا رت
: داد همادا لا ح نیا اب . دوب  ادیوه شرخآ ی هلمج زا ترفن

وت متسنودیم مدرک عورش ور یزاب نیا هک یلوا زور زا نم ایور -



وشمه هگا اه همان نوا یوت . دوب هتفگ مردپ هب هیاس ! ینمهب رتخد
یزاب ور ورسخ ، مردام نتفر زا دعب هک هتشون هیاس ، یشاب هدنوخ

؟ هگید شیدنوخ ، هداد یم
، تساوخیمن راگنا . مدش دنلب تخت یور زا و . متفرگ زاگ ار میاه بل

: دنک سب
یگدنز اه همان نوا اب بشره . مدنوخ راب رازه ور اه همان نوا نم -

. متشادرب انیا یلع ی هنوخ زا ور همان نوا هک متسین نومیشپ . مدرک
تسرد ، اج نیا دمویم نوا . مدهاش نم . دوب هداد یزاب ور ورسخ هیاس

. دندوب هدرک تسرد نمهب وشدوخ هک یب ال ضاف نوا یوب هگید یتقو
هدش هفخ شایبلط هاج ، هدب همادا تسنوتن هگید یتقو . دوب هدش دنلب

طالق همه زا ربخ یب مارهب و نوا . نتفرگ طالق و ! هچب ات ود اب . دوب
، هدش هدرسفا درک دومناو . درک ادج ور شقاتا نیمه ارب . نتفرگ

ور ییاج . هراد یمن رب شرس زا تسد همهفب ونیا نمهب هگا تسنودیم
ورسخ اب نوا و دوبن مردام ، نم یاباب غارس دموا دعب و . هرب تشادن
تفگ یم . درک یم شاهر زور هی ، هشقشاع تفگیم زور هی . درک یزاب

تقو چیه یلو . هزادنیم اه هتشذگ دای ور نوا ورسخ تفگیم ، هنوتیمن
. هتشاد تسد نداعم نوا زا ورسخ مهس مدیشک باال وت هک درکن فارتعا

یب دنخبل اب داهرف . مدوب هداتفا هکسکس هب . مدیشک یدنلب ینیه
: تفگ یتبسانم

سای اب هک یزور . متفرگ ماقتنا شرتخد زا شدوخ شور هب نم و -
لا وما نتفرگ سپ نومرارق نیلوا مینک دوبان ور نمهب ، میتشاذگ رارق

یمخز نودب هیاس و نمهب رتخد دایمن ملد شتسار . دوب وت زا مارهب
. هرب ندش

: متفگ یبصع و مدرک تشم ار میاه تسد
؟ مشینتان رهاوخ نم هک تسنودیم نیمسای -

: مدز دایرف
. تسنود یم منوا -

: تفگ و دمآ شک رتشیب شیاه بل
، تخادنا باال ار شیوربا ) . دوب هتفگ شهب مارهب . تسنودیم هرآ -

. هشرتخد اهنت سای هخآ (. دوب هنعط رپ شنحل



مهم ، هیدج تمیمصت منودیم . مدرک یزاب تردام شور هب نم ایور
ینکیم شاهر یه دعب ، یرایم تسدب دوفرط بلق شلوا . تسا هبرض

یهاگ متدوخ هک یریم شیپ ردقنوا . ینک یم شجیگ . شیریگیم و
اجک نم ینودیم . یدیم کقلق وشتاساسحا . یراد شسود هشیم ترواب

؟ مدرب نمهب زا
زیم رانک یلدنص یور هک درک هراشا رس اب . مدرشف رتشیب ار متشم

. مدرک شهاگن هریخ اهنت متسشنن . منیشنب
ریگ یتقو شزورف نمهب رتخد اهنت هک ، مدرب ور یزاب ییاج نوا نم -
هک ییابش . دز گنز نم هب نوا هب دامتعا یاج ، دوب هداتفا شورف لگ

یوت نم و یدوب هدش هدنهانپ نم ی هنوخ هب شورفلگ تسد زا
تنوشن یاوخیم تسه شلیاف . متفرگ یم سکع تزا یرادیب و باوخ

. مدب
غیج هک متشاذگ مناهد یور ار متسد . مدوب هدید ال بق ار لیاف نیا

: تفگ هدنخ اب . منزن
هب وت ، دش ثعاب نوچ . شزا منونمم اما . مسانشیمن ور شورفلگ نم -

وت شرتخد یاسکع یتقو نمهب ی هرهچ منوتیم . یشب رت کیدزن نم
شسود اما دوب ششوگ رانک شرتخد . منک روصت دیدیم ور نم ی هنوخ

. تشادن
: متفگ مشخ اب ، دوب هتفرگ درد مبلق . متشادرب مناهد یور زا ار متسد

یسک هب یراک هک نم ؟ نیداد یزاب ونم ارچ ؟ دوب یچ نم هانگ -
. متشادن

ممارآ زیچ چیه رگید . درک یم میبصع شرطع . دش مکیدزن ، هنارکفتم
. درکیمن

تدوخ زا تقو چیه هک یقمحا ردق نوا وت . دوب تتقامح تهانگ -
دنچ هک یلومعم سول رتخد هی ؟ مشب تقشاع دیاب نم ارچ یدیسرپن

. ندش ینابرق هدیسر نوا هب هک یتورث رطاخ هب هداونوخ ات دنچ ، رفن
الب ضاف وت ایور . ههانگ نیرتگرزب شدوخ ، ندوب نمهب و هیاس رتخد

لصاح ، هتشذگ تمسق نیرت نفعتم ، ینمهب و هیاس ی هطبار
زاربا تهب تمود ردارب . یدش تردارب قشاع ، یرفنود یایهاوخدوخ

دنچ وشرتخد ، تشذگ شقوقح مامت زا ، وت رطاخ هب تومع ، درک هق عال



تاهاب مراک . اکیرمآ یرب ینوتیم حاال ! هسحن تدوجو وت . دیدن لا س
. هدش مومت

ینابرهم سپ ، قشع سپ ، مدرک شهاگن  . دنازوسیم ار میاه مشچ ضغب
. دوب غورد شا همه
: تفگ و درک مهاگن

هک نیمه . یتشاد یرتدب تشونرس هنرگو یدوبن هیاس هیبش میلیخ -
نز یتساوخ سای و باهش رطاخب هک نیمه ، یدب تاجن ونم یتساوخ

تنتفر اب من اال . مدب همادا ویزاب نیا ماوخن دش ثعاب انیمه . یشب ناهام
مرادرب ترس زا تسد ینومب هگا مدیمن لوق نوچ . ینکیم یگرزب فطل

! نمهب رتخد
261_ تراپ #

افرح نیا درک . یم درد میتنعل بلق ، دوب هدش سبح هنیس رد مسفن
. دندوب هتفرگ فده ار محور مامت هک دندوب ییاه تشم ، دندوبن یلیس

ایور . دوب هدنامن اجرب ینم . مدوب هداد ناج شیاه فرح رابگر ریز نم
ییاه سح ، دندوب یراج میاه گر رد دیدج یاه سح . دوب هدش دوبان

دنچ نیمه رد هک یا هدولآ یاه سح . دندوبن راگزاس نم تایحور اب هک
تراسج اب و میقتسم ، مدرک شهاگن . دندوب هدرک ریگرد ار منهذ هقیقد

: متفگ و
؟ منکن وفطل نیا هگا و -

: تفگ و دش ما هریخ و ، درک مخا
. ینکیم هفاضا تاه تقامح هب یا هگید تقامح -

متفگ ومدروخورف ار میتنعل ضغب و مداتسرف نوریب راشف رپ ار مسفن
:

؟ یمورآ االن ؟ یتفرگ وتماقتنا ؟ یدز وتاه هبرض -
: متفگ و مدش رت کیدزن وا هب

ندرک یزاب هب تروز طقف نوچ ، یشیمن مورآ تقو چیه . یتسین مورآ -
نوچ یشیمن مورآ . دیسر یلومعم تدوخ لوق هب رتخد هی ساسحا اب

لثم ، هنامس لثم تسرد . متشادن یهانگ چیه نم ینودیم متدوخ
تلا ح تقو چیه . دشن بوخ تلا ح اما یدرک ینابرق ور اهام وت ! نارهم

. هشیمن بوخ



: متفگ و متفرگ هناشن مبلق تمس هب ار ما هراشا تشگنا
لقادح منکیم راختفا ؟ منمهب و هیاس یارجام تمسق نیرت نفعتم نم -

نوشطبار تمسق نیرت نفعتم هک مردپ  و ردام هب تمسق هی نیا یوت
یلو هتسکشندمع هب ویسک لد لقادح هک هیلومعم قمحا رتخد هی

؟ یتسه یک وت ؟ نایکداهرف یتسه یک وت
: تفگ و درک مهاگن یدرسنوخ اب

، مدرک شهاگن فسات اب ؟ یراد مسود زونه سپ ؟ هتسکش تبلق االن -
رت شیب اما ، دوب ناریو منورد . مدیبسچ نیمز یور مکحم . دمآ متمس هب

رایسب و رگید مدق کی . تشادن یموزل یناریو نیا شیامن نیا  زا
: تفگ و داتسیا نم هب کیدزن

وشتوبات وت یتقو ، هتفیب شاهوناز یور ، نمهب یتقو ! ایور مشیم مورآ -
اما ، هدرکن ممورآ وت هب ندز هبرض . مشیم مورآ  تقو نوا ینک لغب
ییادگ یارب مه هگید  . نوریب ورب وشمگ حاالم . هدرک مخ ونمهب یاهوناز

. این نم ی هنوخ رد قشع
یم مدای ؟؟ " قشع ییادگ " . دش لقتنم مندب مامت هب متشگنا کون زا درد

میاه مشچ ضغب ، مدز یدرس دنخبل . دنامیم مدای دبا ات ار زورما ، دنام
نم نتفر نوریب تعرس اما ، دوب تخس نتشادرب مدق . دنازوس یم ار

یاهوناز ندش مخ رطاخ هب ارم . دوب هدرک مریقحت . دوب هدش ناسآ
. دوب هدرک ریقحت ، مدوب هدرکن شیادص ردپ مه  رابکی یتح هک یسک
؟ متشاذگ رس تشپ ار اج نآ روطچ . مدز نوریب هناخ نآ زا روطچ

، مدش دراو و . متخادنا دیلک . مدوب هناخ دعب تعاس مین اهنت متسنادیمن
، مدش هک نلا س دراو . مدوب هدش قرغ نم ، مدوبن نیمز یور اعطق
دید هک ارم . درک یم اشامت نویزیولت ودوب هتسشن لبم یور نیمسای

: تفگ و دش دنلب
؟ هخآ یدرک رید دقچ -

هک مدرک زاب میولگ رود زا ار ملا ش و مدرب تسد شفرح هب هجوت یب
: تفگ

. مینومن یربخ یب وت یروج نیا . یرخب یشوگ میرب ، راین شرد هع -
: تفگ و درک مهاگن ، دمآ ولج

؟ یبوخ -



ار متسد . مارهب هب شتهابش ، شیاه مشچ شیاهوم یرتچ . مدرک شهاگن
نیرخآ رد . دتفایب ، دوب کیدزن . مدیبوک شا هنیس هب مکحم و مدرب ولج

: تفگ جیگ . درک ظفح ار شلداعت هظحل
. تفرگ درد منیس ی هسفق ، ینکیم نیچمه ارچ ؟ وت هتچ -

: مدیرغ ضغب اب و مدز یدنخزوپ
ارچ ؟ ارچ نیمسای . تیرهاوخان ی هزادنا هب هن ! نم ی هزادنا هب هن -

؟ نم
: تفگ جیگ و بجعتم

؟ هدرک تتیذا یک ؟ نمهب ؟ هدرک تدیدهت شورفلگ زاب ؟ ایور هدش تچ -
ار اه ژه او منورد شتآ مداد  ناکت فسات ی هناشن هب ار مرس

ار منورد ی هعجاف قمع هک تشگیم یا ژه او لا بند منهذ . دنازوسیم
: دیزرل یم میادص . دهد ناشن

نم ؟ یریگب ویچ صاقت نم زا یتساوخیم ؟ هیقب ارچ یتسه وت ات -
یتشاد ردام وت . یتشاد ردپ ، یتشاد ردام وت ؟ مدوب هتفرگ تزا ور یچ

: تفگ تنکل اب . مدز دایرف ار رخآ ی هلمج
ایوور -

: متفگ و مدرشف میناشیپ یور ار متسد فک
تهب اه هبیرغ هخا ؟ منزب تادص سای مراد هزاجا . سای وش هفخ -

نم اب داهرف یتشاذگ . یتشادن  سود متفگیم هک نم اما . سای نگیم
؟ ارچ یتفگ غورد مهب . هنک یزاب

ومدوخ قح متساوخیم طقف نم . مدش نومیشپ ، نامام حور هب ایور -
یلو . یدب ونم قح دادیمن هزاجا تهب نوا تشاذیمن نمهب . مریگب وماباب

داهرف . مدرکن تتوعد ینومهم نوا وت نیمه ارب مدش  نومیشپ شدعب
ساوخیم نوا . متساوخن . مدرکن تتوعد نم منک تتوعد تساوخ مزا

. منکیم ناربج ومهابتشا نم ایور . هنک تلو و هش کیدزن تهب زاب
ار شتردق . دوب هدش کشا زا رپ ما هرهچ مامت . دیکرت . دادن مناما ضغب

. متشادن
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. درک یم ینیگنس ما هناش یور قیاقح نیا . متشادن ار شتردق نم
: تفگ و درک مهاگن و دش رت کیدزن نیمسای



! هنکب ور اراک نیا دوبن رارق یضوع نوا ؟ هن هتفگ تهب داهرف ورانیا -
نم . هشب کیدزن تهب مکی طقف دوب رارق ، هدب رازآ ور وت دوبن رارق

.. شاه هتساوخ ارب داهرف متفگ . مسرتیم شزا متفگ تهب شطساوا
، متشادن تسود . متفر مقاتا تمس هب و مدز سپ ار شا هناش تسد اب

: متفگ دنلب مقاتا تمس هب نتفر نیح رد . مونشب رت شیب
مضه دیاب . منک کف و مشاب اهنت دیاب ! نیمسای متشخبب منوتب منکن کف -

. ور غورد همه نیا منک
قاتا مامت رد ییاهنت . متفرگ نمام رد تشپ و مدرک زاب ار قاتا رد
هدروخ یزاب نکمم لکش نیرتدب هب . مدوب هدروخ یزاب . درک یم دادیب

فرح یعادت و ، داهرف . متشاد ناشتسود هکیناسک زا مه نآ . مدوب
نیا اب تقو چیه ار داهرف ! شرخآ ی هلمج ، شیاه نیهوت ، شیاه

دوب ییاه سح نامه ، مشخ زا مجح نیا ، مدوب هدیدن هنیک زا مجح
یمن باال مسفن . دوب هدرک ناهنپ شیاثنخ و یقطنم ی هرهچ تشپ هک
اما دنازوسیم ار میاه مشچ داهرف هب ندرک رکف ، هن هیرگ اما ، دمآ
زا . دوب هدرک دشر میاه گر رد هنیک دیدج سح . درکیمن یراج کشا

نیمسای نتفر و رد ندش هتسب یادص هک االن ات شلوا الت مج نامه
طخ ار مبلق یور هک هنیک ی هدنرب ی هبل متسناوتیم . مدوب هدینش ار
نمهب و هیاس رتخد اهنت نم ؟ دوب هچ نم هانگ . منک سح تخادنا یم
هشیمه ، منزب ناشیادص ردام و ردپ هکنیا ترسح هک ییاه نامه . مدوب
مامت اهدرد نیا . درکیم درد لبق زا رتشیب متسد چم . دوب مبلق جنک

. دندوب یندشن
ار داهرف یاه فرح مامت اهراب و اهراب و ، متسشن رد تشپ اه تعاس

یهاگ و مدیدنخیم یهاگ و مدرکیمن رواب یهاگ . مدرک رورم منهذ رد
دنلب توکس و تهب کی ممبلا غ سح اما . تفرگیم یاج مرس رد ماقتنا

رد ، ما هتفر باوخ هب درک یم لا یخ دیاش ، دوب هدمآ نیرز . مدوب
دنلب میاج زا و مداد تیاضر هرخ بال . دوب لوغشم تخس هناخزپشآ

هب و مدز یدرس دنخبل ، دز دنخبل مندید اب نیرز . مدرک زاب ار رد . مدش
: تفگ و درک مهاگن نارگن نیرز . متفر شتمس

؟ یدوب هدیباوخ سابل اب . دیرخ یتفر نیمسای اب مدرک کف -
: متفگ و مدرک زاب ار لا چخی رد



انله ادرف هرارق نارهم . مشیم بوخ ما هلصوح یب مکی ، متفرن دیرخ -
دقنا مه وت . مریگیم ایناز ال شارب ینک تسرد راهان داوخیمن ! هرایب ور

. نکن هتسخ وتدوخ
هجوت یب میاه هیصوت هب تبسن داد یم ناشن ، تنیباک رد یادص

یادص . مدرک اهر ار رد و . مدروآ نوریب لا چخی زا ار ریش یرطب . تسا
، دروایب نوریب تنیباک زا ار شرس مه نیرز ، دش ثعاب رد گنز

: متفگ و مدش عنام تسد اب هک دورب رد تمس هب تساوخ
. مریم نم -

نوریب یمشچ زا . متفر رد تمس هب و متشاذگ زیم یور ار ریش یرطب
ناشن شعضو و رس  . مدرک زاب ار رد . دوب رد تشپ یلع . مدرک هاگن ار

: تفگ مارآ . مدرک شهاگن مخا اب ، تسا هداما هلجع اب داد یم
. متشادن ربخ نم . منودیمن نزب گنز نوشهب یاوخیم . متشادن ربخ نم -

: دز دایرف فرط نآ زا نیرز ، مدرک شهاگن توکس رد
؟ ردام هیک -

: تفگ نم یاج هب یلع
. منم ناج نیرز -

: تفگ هدنخ اب نیرز
. مرسپ وت ایب -

. متشاذگ رد بوچ راهچ یور ار متسد نم و دمآ ولج مدق کی یلع
: تفگ و درک مهاگن

تسار مردپ حور هب ایور مدیمهف زورما منم . مشیپ دوب هدموا سای -
هدرک یفخم مزا منامام ، متشادن ربخ اه همان نوا زا یتح نم . مگیم

. داهرف تسد هداتفا یروطچ منودیمن ! یمیدق هنوخ وت دوب هتشاذگ ، دوب
. مدروخ یزاب ممدوخ نم ؟ ینک یم رواب

: متفگ یا هتفرگ یادص اب
دوخ نیرز نیگب االن هگا یتح . منکیمن رواب ور یچیه هگید نم -

. منکیمن بجعت نم هشورفلگ
، مدروخ ار مفرح ی همادا . دش هدینش مرس تشپ زا نیرز یاپ یادص

هناقداص شنحل . دیایب لخاد هب یلع ات ، متشادرب رد یولج زا ار متسد
. مشاب نیبدب میاه سح هب ، مدوب هتفرگ دای نم اما ، دیسر یم رظن هب



: تفگ و دش کیدزن مارا مارآ نیرز یلع
! هگید وت ایب ناج رسپ یداتسیاو رد مد ارچ بوخ -

: تفگ و دز یدنخبل یلع
. ناج نیرز مایم -

تمس هب ار یلع نیرز . متسب  ار رد شرس تشپ نم و دش دراو مارآ
: متفگ نم هک درک ییامنهار نلا س

. هیراک ی هلئسم هی . مینزب فرح قاتا وت یلع ونم هشیم نیرز -
: تفگ و درک مهاگن هناضرتعم نیرز

! یراد یتسود هن ، ینیبیم ویسک هن ، یریم ییاج هن ! راک و راک شمه -
و اهاج روج نوا یرب یاوخب هعفد نیا ادخ هب ! هخا هیراک هچ نیا

. منکیمن تل حال ، ینکب کانرطخ یاراک
: تفگ و دیپوت وا هب نیرز هک ، دز یگنرمک دنخبل یلع

مورح نوا لد وت شیتسرفیمن ونم رتخد ! اقا یلع متسه مامش اب -
. اه هداز

: تفگ و دروا باال میلست تم عال هب ار شتسد یلع
! رت کزان وم زا نم ندرگ نیا امش شیپ ! مدرک یهاوخ رذع هک نم -

هب نتفگ مشچ زا دعب مه یلع و متفرگ هلصاف اه نا زا فرح یب
ار رد یلع ، متسشن کیرات قاتا رد یلدنص یور . دمآ مرس تشپ نیرز
هب ور تخت ی هبل و تسب ار رد دش لخاد هک نیا زا دعب و درک زاب

: تفگ و تسشن میور
یزور نوا نم ایور ، هداتفا تاقافتا نیا ارچ منودیمن ، مدش جیگ نم -

دوب راب نیلوا ، مداد تاجن شوپ هایس یادرم نوا تسد زا ور وت هک
. تمدید یم هک
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دهاش رازه رگا یتح ، متشادن یدامتعا چیه ، مدرک شهاگن فرح یب

: داد همادا وا و . دندیشک یم فص
و وت هشقن اما . دوب نمهب یدوبان هشقن ؟ ینکن ماگن یروجنوا هشیم -

مارهب ندوب هدنز زا یتح نم ! ایور یدوبن ادخ هب . یدوبن تساسحا
یتح یتنعل نم ، ینمهب رتخد وت هک نیا زا . متسنودیمن یزیچ

زا داهرف و سای ی هشقن رطاخ هب هنامس و نارهم یگدنز متسنودیمن



، یدید ومردام ، یدید ونومنوخ ، مشاب یروجنیا منوتیمن نم . دیشاپ مه
ومنامام مومت ان ی هدنورپ متساوخ طقف نم . مدشن گرزب  هنیک وت نم

! ایور . نیمه تشاد نید ساسحا هیاس هب نوا نوچ منک مومت
شهاگن تام . تفگ متوکس هب ضارتعا رد و رت دنلب ار رخآ یایور

: متفگ و مدرک
! نزب گنز داهرف هب ؟ دش مومت تافرح -

: تفگ بجعتم
! شهب مگب یچ ؟ داهرف -

. نزب گنز -
، تفرگ ار داهرف ی هرامش ، دیزرلیم شیاه تسد ، دروآ رد ار شیشوگ

: تشادرب ار یشوگ داهرف قوب دنچ زا دعب
! ولا -

هک ییادص اب یلع . دوب هدش مارا اعقاو راگنا ، دوب دولا باوخ شیادص
: تفگ دیزرلیم مشخ زا راگنا

؟ یدرک یطلغ هچ وت ! ولا -
نامه دش ثعاب ، دش هداتسرف نوریب راشفرپ هک داهرف سفن یادص

: تفگ هدنخ اب . دوش یراج میاه گر رد هرابود دیدج سح
ره هب . دوب شقح هنووید ی هرتخد ؟ یدش راد ربخ مه وت ! هوووا -

. هراد یناوات هی یتقامح ره لا ح
: تفگ مشخ اب یلع

؟ هیچ تشقن لوا زا یتفگن مهب ارچ ! کدرم -
شکمک ! راین رد وبوخ یانامرهق تس ژ من اال ، یدمویمن هک متفگ یم -
رکف وت االن هنکمم . هریم شدای یچ همه هرب اجنوا . اکیرمآ هرب نک

.. هرب هک ینک شیضار نک یعس . هرب داوخن هشاب انیا و ماقتنا
و درک عطق ار نفلت یلع . تخوس میاه مشچ . دیزرلیم یلع یاه تسد

: تفگ و درک مهاگن
؟ تفگ تهب نحل نیمه اب -

: متفگ و متسب ار میاه مشچ
اما . هنکمم ریغ مارب ندرک دامتعا . یدوب ربخ یب منک رواب منوتیمن -
نیمه هساو . هنک متحاران یدوب ربخاب یگب هگا هک متشادن یعقوت وت زا



ترواب مکی دیاش یروج نیا . هدب ماجنا ومترجاهم یاراک . نومب ملیکو
. منک

: تفگ بجعتم
؟ هتفگ تهب یچ ال! صا ماقتنا تفگیم ارچ ؟ یریگب ماقتنا یاوخیمن -

: متفگ و مداد ناکت ار مرس
هطبار الب ضاف تفگ مهب . نوریب درک ترپ شنوخ زا ونم تتسود ! هن -
طقف ماوخیم . مشاب شدوخ لثم ماوخیمن نم . منم نمهب و هیاس ی

، هدش یچ یدیمهف هگا .االن دعب هب نیا زا مشاب هتشاد تسود ومدوخ
... طقف یدب ماجنا ور اراک ی هیقب و یرب هرتهب

منک رکف نیا هب متساوخیمن ، دوب یبصع و هتسکش مه رد شا هرهچ
هب ار زیچ همه ، تسا یعقاو شلا ح نیا ای دنک یم یزاب شقن هک

: نتفگ یدرسنوخ اب . مدرپسیم نامز
کی طقف نیمسای مهس . نک فقوتم ور نیمسای هب ملا وما لا قتنا طقف -

. مینکیم  لقتنم شهب ونومه . هنم لا وما مود
: تفگ یرادیب و باوخ رد ؛ دشاب هدشن هجوتم تسرد هک راگنا یلع

! هشاب -
! یلع -

: متفگ یلا وس تلا ح هب ، تشگرب نم تمس هب شهاگن
زا هک یلا وما یور هنوتیم نیمسای یا نا ید شیامزآ هگرب اب االن -

هنکب  ییاعدا متفرگ مارهب
: تفگ مارآ

االن . هرادن یطبر چیه ، هدرک تمان هب شگرم زا لبق ور انوا نوچ ! هن -
؟ ینک راکیچ یاوخیم

: متفگ و مدرک شهاگن درس و کشخ
. مباوخب مشدعب . مروخب ماش مراد تسود طقف االن -

؟ ینزب فرح ! نمهب ، تردپ اب یاوخیمن -
اب . مدرگرب هتسشن تلا ح هب زیخ مین تلا ح زا دش ثعاب شا هلمج

: متفگ بجعت
؟ طیارش نیا وت یتفگ ونیا ارچ -

: تفگ و درک مهاگن



مدیمهف زورما اما ، هیدب مدا نمهب هک نیا اب . متفگ  تهب ملبق یازور -
هدموین ارچ یسرپب . یسرپب وت اال وس شزا دیاب وت . هراد تسود اعقاو

. یرب و یگب وتسح دیاب وت ایور . هتردپ هتفگن و ولج
: متفگ و مدز یدنخزوپ

نتفگ لا ح رد هشیمه نم . مگب داهرف هب ومسح ، مدوب هتفر مزورما -
من اال سح . یراک یفخم و نتفگ غورد لا ح رد مه هیقب و . مماسح

. ماش میرب وشاپ . یلع هیگنشگ طقف
نم رد یسک مه دیاش ای زیچ . دوب هدرم نم رد یزیچ ، درک مهاگن

یصاصتخا مسا اب و مدوب هدرک تسرد مه ار شربق نم . دوب هدرم
. مدوب هدرک شلا چ ایور
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دوبن رارق هک یزور نامه ، تشذگ یم زور نآ زا زور هد اقیقد

 . دوب هدناسر تسب نب هب ار نامنیب یاه هار مامت داهرف . منک ششومارف
نیا اما . متشاد یرتهب لا ح ، دنک راکنا درک یم یعس نیمسای رگا دیاش

." مدوب هدش هچیزاب نم " : دوب ملسم تقیقح کی
. متشذگ ، دوب هدرک دشر ملد رد هک یا هنیک زا نم لا ح نیا اب

یمن اما مشاب . ماقتنا ی هخرچ نیا ی هدنهد همادا و منامب متساوخیمن
. مدیشخب

زا رپ ار اه هتسب مامت نیرز ، متشاذگ نادمچ رد مه ار هتسب نیرخآ
راک وا اما ، مدوب هدز رغ یلک هک نیا اب . دوب هدرک رابکشخ و لیجآ

، دوب هدز گنز راب نیدنچ شوایس ییاد زور هد نیا . درک یم ار شدوخ
راگنا شیاه سامت اب ییاد . دوش یرگید لکش زیچ همه دوب رارق

نادمچ نورد ار هتسب . منک تداع اج نآ هب منتفر زا لبق تساوخیم
پل و درگ تروص نآ اب نیرز هک مدنبب ار شرد متساوخ و متشاذگ

: متفگ هف کال . دمآ متمس هب رپ ینیس کی اب شزمرق یاه
؟ هیچ هگید انیا -

ملباقم ار ینیس و تسشن تخت ی هبل ، دز یم سفن سفن هک یلا ح رد
: تفگ و تشاذگ

اب مه ورانیا ، مدوب هدرک تسرد کشاول ات دنچ هی ، ردام تسین یزیچ -
. منک تسپ تارب تسرفب وسردا اجنوا یتفر اما همک . ربب تدوخ



، دش ثعاب شنارگن و نابرهم ی هرهچ ، مداتسرف نوریب راشفرپ ار مسفن
ار اه کشاول و مدز دنخبل . منکشب ار شبلق تساوخیمن ملد . منکن هی گال
زا یکی زا یتمسق ، مراذگب نادمچ رد هک نیا زا لبق . متفرگ شتسد زا
اب نیرز . دوب هزم شوخ اعقاو متشاذگ مناهد رد و مدیرب ار اه کشاول

: تفگ دنلب یادص
ارچ ونیا مدرویم هنوخ وت اکشاول نوا زا تارب یتفگیم ! وت تسد زا -

؟ یدرک هفصن
: متفگ و مدیدنخ

اکیرمآ هچ ، مروخب ور انیا تسین رارق هگم بوخ ! وت تسد زا -
؟ هنک یم یقرف هچ . اج نیا هچ مروخب

: تفگ و دش دنلب شیاج زا و درک یچن چن
. مرایب هگید یکی مرب ! روخب ونوا -

هب ! هیشاح رد و مارآ نابرهم ، دوب روط نیمه هشیمه نیرز . مدیدنخ
دیابن هک دوب هداد دای وا هب اه شزورف ترامع رد یگدنز شدوخ لوق
، مدوب هیشاح رد یتقو ات مه نم . یشکب کرس اهارجام قمع هب دایز
هتفرگ ار متسد مارآ مارآ نیمسای و داهرف اما . متشاد یا هدوسآ یگدنز

، نادمچ رانک اج نامه . دندوب هدناشک ارجام نیا طسو هب ارم و دندوب
و مدرک زاب ال ماک ، مدوب هدز زاگ ار شیتمسق ال بق هک ار یگرزب کشاول

. مدوب نیرز یاه کشاول معط قشاع نم . مدرک شندروخ هب عورش
مدوبن نئمطم مه زونه ، مشمارآ ی همه اب ، مداد ناکت ار میاپ لا یخیب

مردپ نامه ای نمهب اب یدایز یاه فرح . مورب ، وا ندید نودب هک
هظحل نیا رد ! رگید لا س دنچ دیاش ، رگید زور کی دیاش اما ، متشاد
بوشآ . دوبن شوخ ملد لا ح اما مدوبن وسرت . موش رود متساوخیم اهنت
هزم ار کشاول . دوب نیگنس یدایز نم یارب اه هنیک و اه یزاب نیا
زور ود نیمه هک ینارهم ، انله ، نیرز گنتلد . مدش یم گنتلد ، مدرک
یناوجون ی هق عال دش یمن مرواب . متفگ شیارب ار تقیقح ی همه شیپ
نفلت ی هربیو یادص . دشاب هدش یرهاوخ رهم هب لیدبت حاال ، ما

یمارآ یولا و متشادرب ار یشوگ ، دوب یلع . دروآ دوخ هب ارم ، مدیدج
: تفگ مارآ ان یلو وا . متفگ

... تاباب زا ایور -



: داد همادا و درک یثکم
. هدش یربخ هی شزورف مارهب زا ینعی -

: متفگ و مدش دنلب میاج زا ، داتفا متسد زا کشاول
؟ یچ -

اهنت یلع . دوب رد ی هناتسآ رد شتسد رد دیدج کشاول کی اب نیرز
: تفگ

! نوتیلبق هنوخ تمس یایب هشیم -
: متفگ بجعتم

؟ اه شزورف ی هنوخ ؟ یلبق هنوخ -
: تفگ یبصع یمک و دنت

. نتسه شوت االن باهش و نیمسای هک یا هنوخ مروظنم هن -
: تفگ ینازرل یادص اب یلع . متفگ یا هشاب

یداع شا هلجع ، متفر دمک تمس هب تعرس هب ایب رتدوز ، مترظتنم -
مهاگن بجعت اب نیرز ؟ دوب هدش مارهب زا یربخ هچ ، شیادص ، دوبن

: تفگ و درک
ور دنپسا هثم ییوهی ارچ ، ناج رتخد هدش یچ زاب ، هنک ریخ هب ادخ -

؟ یدش شیتا
: متفگ و مدرک نت هب هلجع اب ار میوتلا پ

! شابن نارگن ، تسین یزیچ -
مدز شا هنوگ رب یا هسوب . متفر شتمس هب و متخادنا مرس یور یلا ش

تاقافتا هب یمک . مدوب جیگ ، مدز نوریب هناخ زا . مدز نوریب رد زا و
یربخ هچ . متشاد هروشلد راب نیا اما ، مدوب هدرک تداع هرظتنم ریغ
ی هرامش ، مدش هک نیشام راوس . دشاب هدش مارهب زا دوب نکمم

ار مدیدج ی هرامش ، تفرگ یم سامت تشاد ، داتفا منفلت یور یسانشان
: دوب باهش یادص ، متشادرب ار نفلت . تشادن یسک

، نوساول تمس ایب هن هگا ؟ یدرک تکرح وت مگیم . نکن عطق ایور ولا -
! تگرزباباب یمیدق غاب

: متفگ بجعتم
؟ هدش یچ -

: تفگ و تفرگ یسفن باهش



مارهب راگنا هک سردآ هی و هداتسرف لگ دبس هی زورما شورف لگ -
. هدش یفخم اجنوا

! مارهب و شورف لگ ، لگ دبس  . دوب هدمآ نامرسرب هچ نم یادخ
. مدرک تکرح ناساول تمس هب نم و درک عطق ار نفلت باهش
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هب ار نیشام . دوب هدش دنت مبلق نابرض ، مدوب هدشن یلصا هداج دراو
قوب نیلوا اب ، متفرگ ار یلع ی هرامش . متشادرب ار نفلت و ، مدز یرانک

. تسا تکرح لا ح رد نیشام راوس ، دوب مولعم ، تشادرب ار نفلت
دش ثعاب یلع یادص . تخادنا  منت رب یزرل ، نیمسای یاه هیرگ یادص

: میایب مدوخ هب ،
االن؟ ییاجک ؟ یدرک تکرح -

: متفگ و مداد تروق ار مناهد بآ
 .. مایب یتفگ وت ، نوساول مرب تفگ االن هخآ ؟ هئوت اب باهش ، یلع -

: تفگ و دما مفرح نایم یلع
. نوساول میریم میراد مه ام ! هش رید هنکمم یلو ! هرآ -

: متفگ نارگن
هدش یچ ینعی ... ماباب . ینزیم فرح یفارگلت ارچ هخآ هدش یچ -

؟ بوخ
یلع . دیسر مشوگ هب ، درک یم مارآ ار نیمسای تشاد هک باهش یادص

: تفگ مارآ
زا هتفگ ! سین بوخ شلا ح ناخ مارهب ، هتفگ شورفلگ . منودیم هچ -

! هریگیمن ماقتنا هریمیم هراد شدوخ هک یسک
. دوب اوجن کی هیبش رتشیب هک ، تفگ مارآ ردقنا ار شرخآ ی هلمج
هک نیا زا لبق . مدرک عطق ار نفلت . تشادرب کرت مبلق زا یا هشوگ
مایپ کی اب ما یمیدق تسود یارب . دنک لئاز ار مزغم مامت ناجیه
منفلت رگا و مور یم اجک هب هک ، مداد حرش هص خال روط هب یتوص

یور یکرت یلع رخآ ی هلمج هکنیا اب . دروایب کمک امتح ، دوب شوماخ
نشور ار نیشام . متشادن ندروخ یزاب ناوت نم اما ، دوب هتشاذگ مبلق

رد مارهب لا یخ هداج مامت رد . دوبن یدارا نیا و دوب باال متعرس ، مدرک
نیا زا لبق . مدید یم مردپ ار وا هشیمه هک یدرم ، دیچیپیم مرس



نآ و شیوم دیفس رات دنچ ، مدید یم ار شسکع بش ره ، اهارجام
متساوخن یتح ! نم کالم یدرس و نامرادید نیرخآ ! شیناشیپ طخ کت

تعرس هیبش ، نم تعرس و نیشام نیا و هداج . دنک ممارآ ات منک هیرگ
و متفرگ نوریب ار مرس ، دوب تولخ هداج . دوب تدم نیا تاقافتا تکرح
. مدیشک غیج مه زاب ، درک یمن بوخ ار ملا ح غیج نیا . مدز یدنلب غیج

دنچ . مدشیمن مارآ اما . مدرک راوآ اه هداج رس رب ار ممشخ ، مدز دایرف
. مدرک سبح نیشام کقاتا رد ار مدوخ هرابود دعب و ، مدز دایرف راب

هفرس هب . تشادن یتیمها اما . دوب هدز خی امرس تدش زا مغامد کون
هچ اما ، دوب هتفرگ درد متسد . مدیبوک نامرف یور یراب دنچ . مداتفا
، مدیسر هرخ باال . درک یم یدب یزاب نم اب تشاد ایند . تشاد یتیمها
نیا ، دش یم یلا س دنچ . مدش فقوتم گنر یرتسکاخ گرزب رد یولج

، دش ثعاب زاب همین رد و نیمسای ی هدش کراپ نیشام . مدوب هدماین اج
. مدیود رد تمس هب و مدش هدایپ نیشام زا . دریگب درد رت شیب مبلق

مارهب . دندروآ موجه مرس رب اه یگنتلد مامت ، دوب رایتخا یب مندیود
ره ، درک متیامح لا س ۱۶ . مدز شیادص ردپ لا س ۱۶ هک یدرم ، شزورف
وا ، شزورف مارهب . دش یم شدودحمان تبحم عنام یزیچ هشیمه دنچ
نمهب و هیاس یتقو تسرد هک یسک ، داتسیا مندمآ ایند هب یاپ هک دوب
هب جاودزا داهنشیپ اب دندوب . هتفرگ ناهج نیا رد نم ندوبن هب میمصت
ات مسفن . دش مدلوت ثعاب رامشیب یاه تمهت ندیرخ ناج هب و هیاس
هک اه یگچب نامه لثم ، مدوب هدیود . دوب هدمآ دنب هناخ هب ندیسر
یم تعرس هب شنتفرگ شوغآ رد رتدوز یارب ، دز یم شبیغ یتقو

شساسحا یامرگ رت شیب و دیسر یم رتدوز نیمسای هشیمه . مدیود
، اه هلپ کیدزن . دشیم وا مهس

هیرگ یادص ! هتفرگ درد مرمک دوبن مهم . مدش دنلب عیرس اما مدروخ زیل
رت شیب ارم ، شنتفگ اباب یادص . دوب کانسرت نیمسای ندیشک غیج و

. دناسرت یم
266_ تراپ #

یپ نیمسای . مدناسر ناویا هب ار مدوخ و متفر باال اه هلپ زا زیخ مین
ناحتما هرابود . دوب ملا س ۱۶ هرابود راگنا نم و دز یم غیج یپ رد

نمیشن هب روطچ مدیمهفن . مدیسر یمن ناحتما هب هرابود ، متشاد یمیش



. دوب هدیسر رتدوز نیمسای هرابود ، نداد تسد زا هرابودو . متشاذگاپ
مبلق رد نابرض هیبش ، دوب هداتفا لبم نییاپ هک یمارهب دنک یادص

تسد رد ار شیاه تسد ودوب هتسشن نیمز یور نیمسای . تفرگ ندیپت
تمس هنادیماان باهش و دز یم فرح سنا ژ روا اب یلع . دوب هتفرگ

. دوب هداتسیا قاتا رگید
! شیامزآ باوج . مدش فقوتم شنیلا ب رس رب ندیسر یمدق کی رد

یاه مشچ ، درک یا هفرس کت . متسناد یمن قلعتم ار مدوخ راگنا
ی هنحص . دوب صرق زا رپ شرب و رود ، دش زاب هک مدید ار شا هتسخ

، دوب هدش زمرق شیاه مشچ ! دوب هتفر روط نیمه هیاس . دوب ییانشآ
یادص اب . دوب بوخ شمدید هک راب نیرخآ ، دوب هدمآ شرس رب هچ

: تفگ یدنک
! ولج ایب مرتخد -

ات یتح ، اه لا س نیا مامت . دوب هدش گنت شندینش یارب ملد ، مرتخد
شتمس هب تسس یاهاپ اب ، دوب نم یارب ژه او نیا شیپ زور دنچ

. ما هتسناد ار ناشزار هک تسناد یمن ، دوب وا هب اهنت مهاگن ، متفر
: تفگ یا هتفرگ یادص اب ، تفرگ هدیدان دش یمن ار شهاگن ینابرهم

! شزورف یاقآ یگب مهب یاوخیم زونه ؟ یدیشخبن ور اباب زونه -
شیادص شزورف ، نامرادید نیرخآ رد ، مدوب هدرک شیادص روط نیا

: متفگ ضغب اب و متفرگ ار شرگید تسد . درک یا هفرس . مدوب هدرک
تاهاب وراک نیا یک ! شخبب ونم ! اباب دیشخبب -

: تفگ و درک مهاگن ، منک مامت ار مفرح تشاذگن
هب یهاگن . درک ماهاب وراک نیا مدوخ فعض و ینیبدب ! سکچیه -

همادا نحل نامه اب ، دوب حضاوان و فیعض شیادص ، تخادنا نیمسای
: داد

؟ یتسه شبقارم . هنک کاپ وشبلق ، متفگ شهب ! شاب مسای بقارم -
: تفگ و درک مهاگن . مداد ناکت رس اهنت ضغب اب

؟ مدوب یدب ردپ دقنا ! یتشگن ملا بند -
لصو و عطق شسفن . مداد ناکت رس هرابود یفنم ی هناشن هب ضغب اب

. دشیم
: تفگ دنخبل اب



... قشع اما ، متشاد شسود نم . دوبن یدب نز نوتردام -
هک متسنادیم نم اما ، دروآ یم رد یزاب هناوید ، دز یم دایرف نیمسای
یطخ کی ی هلمج کی ! تفر شزورف مارهب . تسا هدیاف یب ندرک تالش
یا هدیاف یلع و باهش یاه یرادلد و نیمسای یاهدایرف ، کانسرت و
یرخآ ی ژه او هب . دوب شدنخبل و زاب همین یاه مشچ هب مهاگن . تشادن

تیعقاو . دوبن ناشنیب قشع اما . مدوب دلب لماک ار شا هلمج ، تفگ هک
یوربآ وا ! نم ینابرق ، درک مردپ ینابرق ار شدوخ مارهب ! دوب نیمه

ایند رد سکچیه یتقو دیشخب یگدنز نم هب وا . دیرخ ار ناشیگداوناخ
نامیود ره یاج هب نیمسای ، دندمآ یمن میاه کشا . تساوخ یمن ار نم
، متفر شتمس هب . دوب هدش رادازع وا اهنت راگنا . درک یم یرادازع

لبق . دوب هتفرگ ار شیاه تسد باهش . دیبوک یم نیمز هب ار شدوخ
رد . مدیسوب ار شیناشیپ و متسب ار مارهب یاه مشچ وا هب ندیسر زا

شود هب ار شدوبن مغ نم و تفر میگلا س ۱۶ رد مارهب ، مدوب هسلخ
. میداد شتسد زا هرابود هک مدوب هدرکن رواب ار شتشگرب زونه ، مدیشک

هب تردق اب سای هک مدوب هدرکن دنلب شیناشیپ یور زا ار میاه بل
: تفگ هیرگ ابو داد مله تمس

. منک شلغب وماباب ماوخیم رونوا ورب -
هاگن یلع و باهش هب و مدربن باال ار مرس ارچ ؟ مدیشک تلا جخ ارچ

مارهب ، متساوخیم ار ممهس مه نم . دوبن یندرک رپ خال نیا ؟ مدرکن
دوجو ییانعم نیمسای ی هلمج تشپ دیاش . دوب مردپ اه لا س نیا مامت

ات تفر شتمس هب باهش . دوب نیبدب راگنا نم بلق اما ، تشادن
ناش هریخ تام اما نم . دنازرل یم ار ملد شیاهدایرف . دنک شیادج

: متفگ و مدیشک بقع ار مدوخ اما ، دمآ متمس هب یلع ، مدوب
؟ هسریم یک سن ال وبمآ ! مبوخ -

: تفگ و درک کاپ تسد اب ار دوب شا هنوگ یور هک یکشا یلع
! هگید تعاس مین -

اما . دنک شمارآ تشاد یعس و دوب هتفرگ شوغآرد ار نیمسای باهش
ار شگرم ربخ یتقو یگلا س ۱۶ ، مدوب نیمه مه نم ، دش یمن مارآ

ناهنپ ومع شوغآ رد نم و دوب هدرک لغب ار سای هیاس اج نآ ، مدینش
: تفگ دایرف اب سای . مدوب هدش



! یتفرگ مزا وماباب هک نک تتنعل ادخ ! نمهب هنک تتنعل ادخ -
دنلب میاج زا . دوش یم مه نم لماش تنعل نیا مدرک یم سح ارچ
سای یاه هیرگ تدش ، درک یم تالش رتشیب باهش ردقچ ره ! مدش

: دز دایرف هرابود ، دش یم رتشیب
! هزوسب تخوس ملد نم هک یروجنیمه تاه هچب هنکادخ -

یم ار نیمه مدوب مه نم ، تشاد قح . متفرگ زاگ نادند اب ار مبل
: تفگ بل ریز و درک مهاگن فسات اب باهش . متفگ

! نک شکرد -
قح تسناوت یم شیامزا باوج کی ینعی ، درک یم کرد ارم یسک هچ

ملا بند ارچ ، مدرک رکف مارهب رخآ هلمج هب . دریگب نم زا ار دب لا ح
یم شنوریب الب جنم نیا زا دیاب . مدرک یم شیادیپ دیاب ؟ یتشگن

هک ینادمچ نامه لثم ، متشذگیم زیچ همه زا هشیمه نم . مدیشک
لگ ی همان رخآ هلمج . منک تسرد ار یزیچ هک نا یب ، مدوب هتسب

هب یتح هک یسک ، مدرک یم شیادیپ . دوب هدنازوس ار مبلق ، شورف
رگید نم . مدرک یم ادیپ ، دوب هدادن ار مارهب هب کمک ی هزاجا شدوخ

. مدرک یمن رارف
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ار نیمسای یتخس هب یلع و باهش . دش دییات گرم ، دمآ هک سن ال وبمآ
هک نیا زا لبق . دوب هدرم اعقاو رگید مارهب . دندرک  ادج مارهب زا

، دشکب شرس یور ار دیفس ی هفحلم ، دوب سن ال وبما رد هک یراتسرپ
عمج تروص هب ندرک هاگن ، دوب درس ، متشاذگ شیناشیپ یور ار متسد

یهجوت اما . منک یگدروخ مهب ساسحا ما هدعم رد دش ثعاب ، شا هدش
. تشاد باتزاب مرس رد نیشام نورد زا نیمسای یاه غیج یادص . مدرکن

هب مارآ . دیایب متمس هب هک مدرک هراشا . تسب ار نیشام رد یلع
تاظحل اعقاو تاظحل نیا ، داد یم ناشن شزمرق یاه مشچ ، دمآ متمس

. تشاد هلصاف نیشام زا هک ییاج ، متفر رت فرط نآ یمک . تسا یخلت
: متفگ یمارآ هب ، دمآ ملا بند مه یلع

هدرم شیپ اه لا س هک یسک گرم . دایب دیاب ! نمهب هب منز یم گنز -
. درک عمج هشیمن اه ینوسآ نیا هب ور

: تفگ و داد ناکت ار شرس یلع



کمک اهانشا زا منوتب هک ییاج ات منم . ینکیم یبوخ راک ! هتسرد -
. مریگیم

: متفگ و متشاذگ مه یور ار میاه مشچ
ندرک یم رکف االن ات هک ییاسک ینعی ! همهفب یسک ماوخیمن یلع -

. نمهفب یزیچ شندوب هدنز زا تسین یزاین ، هدرم مارهب
: متفگ دیکات اب هک ، دیوگب یزیچ هک درک زاب ناهد یلع

لیکو یتسین اهنت هک وت اما ، هتخس شنتشاد هگن یفخم منودیم -
کرادم ی همه نمهب یویرانس قبط هزات . هراد ذوفن یلیخ نومیگداونوخ

. هدوب مردام هتسنودیم هک یسک اهنت و
: تفگ و درک مهاگن مخا اب یلع

؟ تردام ندرگ یزادنب ویچ همه یاوخیم ینعی -
متروص یولج رد هک یراخب هب و مداتسرف نوریب مکحم ار مسفن

: مداد باوج و مدش هریخ ، دوب هدش شخپ
اسیلپ هب هک یگب منیمسای هب هرتهب نگیم . ونیا اهدنس ، مزادنیمن نم -

ور ام شورف لگ میگب مینوتیم هزات ! ور ارجام نیا هتسنودیمن هگب
. شورفلگ ندرگ هتفویم میمهس هی یروجنیا . هدرک رادربخ

: متفگ و مدش هریخ شبجعتم یاه مشچ هب و مداد باال ار میوربا
یدج سیلپ ارب لقادح هیضق االن بوخ ؟ یدرک بجعت ارچ ؟ هیچ -

! شورفلگ ی هصق لا بند هتفویم رتهب هشیم رت
دش هریخ نم هب دعب و شیاه شفک کون هب ادتبا ، دمآ رتولج یلع

: تفگ و
. یدش کانسرت -

بیج نورد ار دندرک یم قوذ قوذ امرس رثا رب هک ار میاه تسد
: متفگ و مدرک ورف میوتلا پ

سپ وشناوات نتفگ غورد زا لبق منک کف هک میمدآ نیلوا نم ! سرتن -
هنک . یم تکرح هراد سن ال وبمآ ، میرب حاال . مداد

هب متساوخیمن ، مدش در شرانک زا توافت یب . درک مهاگن ددرم یلع
داب . مدرک یم تیریدم ار طیارش نیا دیاب نم . منک رکف وا یاه تواضق
، متفر نیشام تمس هب . دوش نافوط دوب رارق راگنا ، دیزو یم یدرس

زا اما تخوس یم میاه مشچ . دشیم شخپ مناج رد زونه بیجع درد



هار نیشام تمس هب هزات یلع ، مدرک زاب ار نیشام رد . دوبن یربخ کشا
منفلت . مداد هیکت نامرف هب ار مرس و مدش نیشام راوس . دوب هداتفا

مادم ، مدوب هداتسرف مایپ شیارب هک یمیدق تسود وزرآ . دروخ گنز
رد ار شخب نانیمطا تاملک نآ منادیمن ، متشادرب ار نفلت . دز یم گنز
فیدر شیارب و مدیشک نوریب منهذ یوتسپ مادک زا ینارحب طیارش نآ

قوب ود هب ، متفرگ ار هناخ ی هرامش ، نفلت ندرک عطق زا دعب . مدرک
ضغب ، دیچیپ نفلت رد هک شیادص . تشادرب ار نفلت نیرز ، هدروخن

. مشاب طلسم مدرک یعس اما دز گنچ ار میولگ
؟ هدش یچ ایور ولا -

اه کشا اما . دنرابب هک دندوب هدیشخب تراسج میاه مشچ هب شیادص
: متفگ یعونصم ی هدنخ اب . دندما یمن

زا ، هتشگرب زا لا س دنچ زادعب ماتسود زا یکی ! یزاب هرخسم -
. مش ریگلفاغ ات . نوریب هنوشکب روج هی ونم ، هدوب هتساوخ نیمسای

مدیشک یچ منودیمن ! هنزب گنز یلع دوب هتفگ ، هرهق نم اب هک منیمسای
اب . منک سح ار شبل ریز نتفگ رکش ور ادخ متسناوت یم . مدیسر ات

: تفگ هدنخ
؟ یایم هک بش حاال بوخ -

: متفگ و مدرک اپ نآ و اپ نیا یمک
. نوش ال یو مرب شاهاب زور دنچ هدرک متوعد متسود نیا ینودیم بوخ -

: تفگ دیدرت اب نیرز
زور دنچ -

درک تکرح شرس تشپ هک یلع نیشام و سن ال وبما هب ار مهاگن
: متفگ و متخود

یتفگیم ؟ اتسور یرب ینومن اهنت هک نیا یارب یاوخیم ! هتفه هی دیاش -
. تلا بند متسرفیم وتکرش ی هدننار . هدش ضیرم مترهاوخ

: تفگ ثکم یمک زا دعب نیرز
. شتسرفب . هشاب -

: تفگ دشاب هدمآ شدای یزیچ راگنا دعب و
؟ یچ ترفس سپ -

و مدیبوک نامرف هب یمارا تشم . مدوب هدرب دای زا یلک هب ار مرفس



: متفگ
یرس هی ینعی . داتفا بقع یقوقح لکشم هی رطاخب مرفس بوخ ... اااآ -

؟ ماتسود شیپ مرب نم . هلصفم شثحب . هصقان مکرادم
: تفگ یفیعض نحل اب لا ح نیا اب ، دوب هدشن عناق راگنا نیرز

. ورب -
: متفگ و مدرک هفاضا میادص هب یرهاظ یداش

. موناخ لگشوخ تمسوبیم . تلا بند دایم هدننار هگید تعاس هی -
. مدروآ باال هرابود ار منفلت دعب و . مدرک یظفاحادخ نیرز اب
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مامت هک مدز یم گنز یدرم هب دیاب . مدوب هدیسر یتخس ی هلحرم هب
یم رارف شیادص ی هرابود ندینش و وا اب ندش ور هب ور زا محور
ی هدش هلا چم تروص ریوصت ، درک یم درد تدش هب متسد چم . درک

تسرد شا هرامش . دوب مه رد زیچ همه ، نیمسای یاه نیرفن و مارهب
یفاک سمل کی اهنت ، دوب میاه مشچ لباقم میشوگ سامت ی هحفص رد

یم تعرس هب نامز . متفر یم هرفط نم اما ، دوش رارقرب سامت ات دوب
. .. موس قوب  .. مود قوب ... لوا قوب . مدرک رارقرب ار سامت هرخ بال ، تشذگ

. دش رارقرب هک یسامت دعب و
. مرتخد ! ایور ولا -

راشف ار ینیکرچ مخز یاج تشگنا اب یسک هک دوب نیا لثم شمرتخد
شاب یوق ایور : متفگ منهذ رد ! ... کاندرد و هدننک زئمشم ردقنامه ، دهد

! یوق !
درد محور یاه مخز یاج . دوب هدرک فیعض ارج درد تیعقاو رد اما

: متفگ ینازرل یادص اب لا ح نیا اب . دوب هدرک تنوفع ، درک یم
. مدرک ادیپ وماباب ! ومع -

. دش دنلب یلدنص یور زا هک درک شبجعتم ردق نآ ربخ نیا مدرک سح
و بجعت اب هتخیمآ شیادص . منک روصت ار شیاه مشچ متسناوتیم

: دوب یتفگش
؟ شهب هدب ویشوگ ؟ تساجک -

راب نیرخا . دوب ربخ یب مارهب زا مه وا اعقاو ای ، دوب یبوخ رگیزاب ای
. هدرک رارف شهاگ یفخم زا وا هک دناد یمن نمهب ، دوب هتفگ مارهب



یم نییاپ و باال تدش هب مبلق نابرض ندوب دنت رطاخ هب ما هنیس
: متفگ مارآ ، دش

. هدرم شزورف مارهب . نشب هجوتم هیقب نیراذن -
هتساوخان راگنا ؛ ما هتفگ ار ربخ هنامحر یب ردقنا ارچ متسناد یمن

باالی دیفس یاهوم ی هتسد ، هناش ناکت . دوب هدرک دشر نم رد هنیک
ار مرخآ ی ژه او . مدرک روصت ار شمشچ کمدرم شزرل و شیناشیپ

: درک رارکت
؟ هدرم -

یارب . دش یم راد شک نم روصت دح زا رت شیب ، تشاد نامیوگتفگ
: متفگ شندش رت هاتوک

نوا دیاب . متسرفیم نربیم ور دسج هک یناتسرامیب سردا نم . هرآ -
ربخ اب شندنوم هدنز زا منامام زج یکشیه هدیم نوشن هک یدانسا

. دینک ادص مه ور اه لیکو ومع . نیرایب ور هدوبن
. دوبن ییادص ، توکس زج نوچ . دوب هداد تسد زا ار شملکت راگنا

: مدز شیادص تسا هدنز زونه هک نیا زا ندش نئمطم یارب
. ومع -

میارب تقو دنچ نیا یط هک دوب ییاه ژه او تسد نامه زا ، ژه او نیا
. دوب هدش انعم یب

: تفگ هرخ باال
. هشاب -

. مدرک یم سح ار یعقاو مغ نم و ، تشاد شزرل شیادص
مه مدوخ و . مداتسرف شیارب ار سردا . درک عطق نم زا لبق ار نفلت

. مداتفا هار
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و . دز یم مه هب ار ملا ح هک یزیگنا ترفن یوب نامه ، ناتسرامیب یوب
منهج طسو تسرد . دزیم فرح یلع اب مامت تعاس کی هک یرومام نا
ناما یب شبوک . درک یم ما هناوید تشاد هک یدرد رس . مدوب هداتسیا

هب میاه مشچو مدرک یم سح مرس فرط ود رد ار یدننام ضبن و
داد و غیج ردق نآ نیمسای . دندوب هتسخ ندنام زاب زا یبیجع زرط

یور دوب یرتسب نآ رد سای هک یقاتا یولج . دش شوهیب ات ، درک



، دشیم مه رت تخس نیا زا دعب . دوب یتخس زور ، مدوب هتسشن یلدنص
یم رکف مارهب یگتخاس گرم و مردام گرم زا لبق میرم یاه لگ هب
یادص . دمآ یم نامرس رب تشاد هچ ... زورما میرم یاه لگ هب . مدرک 

لخاد قاتا زاب همین رد زا ، مدش دنلب میاج زا ، مدینش هک ار باهش
تهابش شیاه مشچ . تخیر یم کشا زونه تخت یور سای . مدش

هب و متشادرب شیاه مشچ زا ار مهاگن ، تشاد مارهب هب یبیجع
نابرهم نیمسای هاگن . دوب هداتسیا شرس باالی باهش ، متفر تخت تمس

: تفگ یا هتفرگ یادص اب ، دوب هدش رت
! ایور -

: متفگ و متشاذگ ما ینیب یور سیه ی هناشن هب ار ما هراشا تشگنا
دایب نمهب هرارق . ینک تحارتسا دیاب هتفگ رتکد -

. دندیعلب دوخ رد ار تخت یور ی هفحلم و دندش تشم شناتشگنا
ترفن نیا ، تفگ دش یم هچ ، دوب نایامن شتروص یازجا مامت رد مشخ
مه نم ، مدوب هدیدن ار شیامزآ نآ باوج رگا دیاش ، دوب کرد لباق

سح زا زونه هتبلا . مدوب وا زا رت نیگمشخ دیاش یتح و وا لثم
یم سح ما هدعم رد یگتخیر مهب اهنت ، مدیمهفیمن یزیچ مدوخ

: مداد همادا و متفرگ شا هدیدان لا ح نیا اب . مدرک
. هدش هدیچیپ هرابود گرم نیا اب یچ همه ردقچ ینودیم منک کف -
ار شیاه بل ی هشوگ وحم دنخزوپ هک مدرک تالش ، مدرک ثکم ) ومع

ویچ همه هنوتیم . هراد یدایز ذوفن نوا ! هنمهب مروظنم (. مریگب هدیدان
. مشرتخد منودیم نم هک همهفب ماوخیمن نمض رد . هنک لح عیرس
مبلق رد ار شدرد هک ردق نآ ، دوب کاندرد میارب مفرح رخآ تمسق
ندینش . دیمهف یم ار شدوخ درد اهنت راگنا اما نیمسای . مدرک سح
حیضوت نم و دوب هدرک یگتفشا قرغ ار شا هرهچ مامت نمهب مسا

تمس هب فرح یب و متفر بقع نیمه یارب ، مدیدیمن مز ال ار رتشیب
یلع . متفر نوریب و مدرک اهر توکس رد ار نیمسای و باهش . متفر رد

مسفن . دوب یبصع و یدج شا هفایق ، دز یم فرح نفلت اب نانز مدق
هدننک ینوفعدض یوب زا ملا ح و درک یم درد ما هدعم ، مدرک اهر ار
شفلا خم تمس زا مارآ . دوبن نم هب شساوح یلع ، دروخیم مه رب اه
هار ات دوب مئ عال هب مهاگن . مدیود ناتسرامیب ییوشتسد تمس هب



. مدروآ باال ، دوبن یسک ، مدیسر هک ییوشتسد هب . منکادیپ ار ییوشتسد
و متفرگ راشفرپ بآ ریز ار متسد دعب و دروخ مه هب ملا ح راب نیدنچ

امرس نیا هب نم راگنا اما دوب درس بآ ، مدیشاپ متروص یور ار با
بوخ نم درد و ، دیزغلیم متروص یور با یاه هرطق . متشاد  جایتحا

. تسا یفاک مدرک سح ، متروص نتسش راب دنچ زا دعب مناادیمن . دشیمن
با راب دنچ هک نیا اب ، دوب خلت مناهد ، متفر نوریب و متسب ار ریش
هب . درک یم متیذا منهد یخلت زونه اما ، مدوب هدرک هرقرق مناهد رد

هب ور و ، دوب هداتسیا نم هب تشپ هک مدید ار یلع ، مدیسر هک نلا س
ار شا یکشم راولش و تک ! دوب نمهب . دوب هداتسیا یرگید درم

ار وا رتهب حاال ، متفر رتولج ! ار شنهپ یاه هناش روطنیمه ، متخانشیم
شوگ یلع یاه فرح هب مخا اب و ، دوب مه رد شا هرهچ . مدید یم

نم هک یلدنص نآ رانک باهش ، مدرب یرگید تمس هب ار مهاگن ، داد یم
اب یلع . مدیسر اه نآ هب . دوب هداتسیا هنیس هب تسد ، مدوب هتسشن
نییاپ دوب هدز شرمک هب هک ار شتسد نمهب و درک توکس نم ندید
: تفگ و دمآ رتولج وا یلو ، مدیدزد ار مهاگن ، درک مهاگن و دروآ

. مرتخد مگیم تیلست -
یشوغآ هب مهاگن ، دوب هدرک زاب منتفرگ شوغآ رد یارب ار شیاه تسد

: متفگ و متفر بقع . دنام هریخ مدوب هدش توعد نآ هب هک
؟ نایب نیتفگ ور ال یکو . مبوخ نم -

: تفگ و دروآ نییاپ ار شیاه تسد هدروخ اج و هنادیماان
نیمسای و وت هک سین یزیچ ، شابن نارگن ! ارسداد نتفر االن ! هرآ -

. نیشاب شنارگن نیاوخب
و تخادنا یلع هب یهاگن . دوب خرس شیاه مشچ و ، دیزرل یم شیادص

: تفگ
! هریم جیگ مرس مکی ، منیشب یلدنص یور نم -

نیلوا نیا ، مدوب هدینشن ، دهد ناشن ار شفعض هک یا هلمج لا ح هب ات
هک تفر اه یلدنص تمس هب نازرل یاه مدق اب و مارآ . دوب راب

. دیود شتمس هب یلع ، دروخب نیمز تساوخ
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شتسد . تفرگ ار شا هناش ریز و دیسر یلع ؛ متشادرب زیخ هاگادوخان



: تفگ و دروآ باال ار
. مشیم بوخ ، مدش هکوش مکی ! ناجرسپ نونمم -

، دینک بجعت نوتردارب ندوب هدنز زا انیا زا رت شیب ، مدرک یم رکف -
! شزورف یاقآ

هب هنیک اب هک دوب هتفگ باهش ار هلمج ، مدناخرچ بقع هب ار مرس
یور و درب یلدنص تمس هب ار نمهب و درک مخا یلع . دوب هریخ نمهب
نمهب ، مدش فقوتم مه زاب اما ، مدوب هدمآ ولج مدق دنچ نم . دناشن نآ

یور ار شتسد یلع . دوب کانسرت شتوکس نیا و دوب هدرک توکس
: تفگ و تشاذگ نمهب ی هناش

. هنوتراشف زا اال متحا ! هنک نوتنیاعم دایب رتکد مگب مریم -
: متفگ و مدرک زاب نابز هرخ باال

. نومب وت ! مریم نم -
ملد . متفر شریذپ تمس هب مشاب یرگید فرح رظتنم هک نیا نودب و

دش یم هچ ، دش یم دب یفرح ره زا ملا ح ، مشاب اج نآ تساوخ یمن
تکاس همه دش یم شاک . منزب دایرف دش یم شاک . دوش تکاس ناهج

نیگنس میارب زورما . دوب نیگنس میارب شیاضف ناتسرامیب . دندش یم
ژه او ، سیلپ رسفا هناکوکشم هاگن ، دوب هناخدرس رد هک یا هزانج ، دوب

، دش یمن ادا و دمآ یم منابز کون ات تداع رس زا هک ییومع ی
یاه هیرگ یتح ، دنک یف تال تساوخیم طیارش نیا رد هک یباهش

میاه سفن ، میاهاپ یتح . دوب نیگنس میارب شا همه نیمسای یرارکت
. درک یم درخ ار محور تشاد زیچ همه

...
رد مارهب ! تشذگ یم شزورف مارهب نفد زا زور تفه ! دش مامت
یارب یسک راب نیا شلبق ی هزانج عییشت الف خرب ، دش نفد توکس

ذوفن اب اه نتفر نیا اما ، مدوب هتفر یهاگآ هب یراب دنچ . دوبن شنفد
نیمسای ، مدوب نیمسای ی هناخ . تشاد ار تافیرشت مکح رت شیب نمهب

زور دنچ نیا ، درک یم شمارآ باهش و دوب هیرگ لا ح رد هپاناک یور
نمهب و یلع ، یگداوناخ الی کو . درک یم هیرگ هفقو یب تدم مامت

هتسشن ال کو زا یکی لباقم تسرد نم . دندوب تبحص لا ح رد یا هشوگ
لمحت . دینش یمن ار ناشیاه فرح مشوگ ، دش یم یا هقیقد دنچ ، مدوب



مدش دنلب میاج زا نیمه یارب ، دوب تخس میارب ناشیاه فرح ندینش
:

. دیدب همادا امش ، منزب راکتمدخ هب یرس مرب نم ، دیشخبب -
عمج نآ نایم رد . مورب هک داد ناشن ، نتشاذگ مه یور مشچ اب یلع
مه نمهب نداتفا هار ضحم هب ، دیمهفیم رت شیب ارم لا ح وا راگنا

: تفگ
. مراد راک تاهاب ! ناج ایور نک ربص -

و باهش زیت یاه مشچ . دسرب نم هب وا ات ، مدش فقوتم رابجا هب
. منک سح متسناوت یم مه رس تشپ زا ار نیا ، دوب ما هریخ نیمسای

یارب هک یراکتمدخ . متفر هناخزپشآ تمس هب توافت یب لا ح نیا اب
رد ، مدوب هدرک مادختسا کچوک سلجم نیمه یاهزیر هدرخ ماجنا

یهاگن مین ام دورو اب . دوب کنیس ، ندرک زیمت لوغشم هناخزپشآ
یم تالش ، متشگرب نمهب تمس هب . دش لوغشم هرابود و تخادنا

، دوب یزیچ لا بند میاه مشچ رد راگنا . دشابن دنت مهاگن مدرک
: تفگ دش مامت هک شیوجتسج

. هنکیم راختفا تهب تردپ . مرتخد یدرک تیریدم بوخ وزیچ همه -
هرخ باال . مدش فرصنم هک منک تشم ار متسد تداع قبط متساوخ

رگید نم و . تشاذگ رانک ار یمیدق یاه تداع مامت دیاب زور کی
و مداد باال ار میوربا یات شیاج هب . منک تشم ار ممشخ متساوخیمن

: متفگ
. هشیم نوسآ شتیریدم ، ینک تداع گرم هب یتقو ! نونمم -

مارهب گرم ، مدید ار شیاه تسد شزرل نم و دیشک بقع ار یلدنص
هدید ار اه هنحص نیا روفو هب زور دنچ نیا ، دوب هدرک فیعض ار وا

: تفگ و تسشن یلدنص یور . مدوب
. نک تداع یگدنز هب . مرتخد نکن تداع گرم هب -

، تشاد حاال هک مدرک یهاگن راکتمدخ هب و متخادنا باال ار ما هناش
. دنیچ یم تنیباک رد ار اه فرظ

؟ یدرکن هیرگ ارچ -
ار لا وس نیا باوج . دیخرچ شتمس هب مرس ، دوب همدقم یب شلا وس

. متسناد یمن مه متسناد یم مه



: داد حیضوت ار شلا وس ینارگن اب
نیا یوت ! هرذگیم شنفد زا مزور ۷ و تشادن نفد زوجم زور ۳ مارهب -

! یتخیرن مکشا هرطق هب یتح زور هد
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متساوخ ، دوب تخس لا وس نیا باوج . مدیشک یلدنص ی هبل ار متسد
نلا س تمس هب نامیود ره ، دش ثعاب رد گنز یادص هک ، میوگب یزیچ
رد تمس هب و تخادنا کنیس نورد ار هچراپ هب راکتمدخ . مینک هاگن
. مداتسیا هناخزپشآ ی هناتسآ رد و مدرک روبع نمهب یلدنص زا . تفر
. مدمآ نلا س هب مدق کی ، مدینش هک ار راکتمدخ " وت دییامرفب " یادص
گرم زا یرگید سک . دوب ورهار هب ناشمشچ همه ، دوب ورهار هب ممشچ

هب مدق هرخ بال . دوب هدمآ شدوخ زا رتدوز شرطع . تشادن ربخ مارهب
هنیس تمس هب هدارا یب متسد . داتسیا هظحل رد مبلق ، تشاذگ ییاریذپ

یوق " : تفگ یم مرس رد ییادص . مدروآ نییاپ ار نآ اما دش دنلب ما
". شاب

اب نامزمه . دش نلا س دراو یکشم نهاریپ و راولش و تک اب ، داهرف
: تفگ یمارآ هب ، مدرک سح مرس تشپ ار نمهب شدورو

؟ هدرک شربخ یک -
هاگن یلع و باهش ، نیمسای تمس هب یلا وس نمهب هب نداد باوج یاج
هچ ، داد یم ناشن داهرف تمس هب شنتفر و باهش ندش دنلب . مدرک

هب دعب و تفرگ شوغآ رد ار باهش داهرف . دنا هدرک ربخ ار وا یناسک
رد دعب و درک شهاگن هدرک ضغب نیمسای . تفر نیمسای تمس
: تفگ نمهب هک مدیخرچ هناخزپشآ تمس هب . تفر ورف ششوغآ

؟ نوششیپ یریمن -
. تفر نوریب هناخزپشآ زا نمهب . متفر هناخزپشآ یاهتنا هب ، مدادن یباوج

دنلب یادص . مدرک تنیباک رد اه فرظ ی هیقب ندیچ لوغشم ار مدوخ
: تفگ یدنلب یادص اب منادرگرب ار مرس دشن ثعاب مه داهرف
. هیگرزب مغ مداد تسد زا اعقاو ! شزورف یاقآ مگیم تیلست -

اه مدآ هک تسه مگرم زا رتگرزب یاه مغ ! ورسخ رسپ نونمم -
. ننک شبرجت

: تفگ و دمآ هناخزپشآ هب راکتمدخ



. مدیم شماجنا مدوخ نم موناخ -
. متشاد یگتشگمگ سح ، مدرک اهر ار اه فرظ و مداد ناکت ار مرس

زاب ار اه تنیباک زا یکی رد رکف یب . متشاد یدب سح اه مدآ نیا نیب
شوج ریش کی هب ، تنیباک نورد ممشچ ندنادرگ زا دعب و مدرک

و متشاذگ قاجا یور ار فرظ . مدیشک نوریب ار نآ و مداد تیاضر
: متفگ مشخ اب درک یم مهاگن هریخ راکتمدخ . مدرک میظنت ار نآ یامد

؟ هیچ -
: تفگ یمارآ یادص اب کرتخد
! هیلا خ فرظ موناخ ! یچیه -

هک یضقانتم راکفا و اه سح ریگرد ، دوب ریگرد منهذ ، تفگ یم تسار
یسک هک متفر لا چخی تمس هب و مداد ناکت یرس . دیشوج یم نآ رد
و متسب ار ممشچ . دوب داهرف . مدناخرچ ار مرس . دش هناخ زپشآ دراو
قاجا تمس هب وا هب هجوت یب . مدروآ نوریب لا چخی زا یریش یرطب

: تفگ مارآ داهرف . متفر زاگ
. مگیم تیلست -

نیا اب . دز یم مه رب ار ملا ح اما . دش یمن سح رخسمت شیادص رد
تسام یوگتفگ یپ رد ناشساوح نلا س یاه مدآ مامت متسنادیم لا ح

: متفگ مارآ نیمه یارب
! نونمم -

: تفگ مارآ هک متخیر فرظ رد و مدرک زاب ار ریش یرطب رد
. نیراذب اهنت ور ام منک شهاوخ نوتزا هشیم -

رد ثحب ، دمآ یم ثحب و فرح یادص نلا س زا ، مدرک شهاگن یبصع
اب راکتمدخ . دوبن ام هب شساوح یسک رگید ...! و ینوناق کشزپ دروم

. تفر نوریب هناخزپشآ زا نتفگ مشچ کی
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: تفگ یا هنازوسلد نحل اب . مدوب هریخ شیاه مشچ هب یبصع نانچمه
زا وتردپ هک نیا هب ندرک کف یتح . هدب شلا ح یلیخ ! سای هراچیب -

. هتخس یلیخ یدب تسد
باالی تنیباک و متفر کنیس تمس هب توکس رد مدیمهف . ار شا هیانک

و مارآ و دمآ ملا بند مه وا ، متشادرب یناویل و مدرک زاب ار کنیس



: تفگ راو همزمز
. مدآ رتخد اب ندرک یزاب ال ثم ؟ هیچ گرم زا رت باال مغ ترظن هب -

ارم تشاد . دوب هدش دنت مندیشک سفن ، دیشوج یم مبلق نورد یزیچ
رازآ شدیدج حیرفت . درب یم تذل راک نیا زا راگنا ، درک یم کیرحت

. مدرک شوماخ ار ریش فرظ ریز توکس رد لا ح نیا اب . دوب نم نداد
: تفگ و درک مهاگن ، تشگرب شلوا یاج هب

نیبب . هدش ضوع تمیمصت راگنا . اکیرمآ یرب یاوخیم مدرک یم کف -
... منوتیم ینک ناحتما وتسناش نم اب یاوخیم هگا

یکانتشحو یادص اب ریش فرظ . دش عطق تفگ هک یدنلب خآ اب شفرح
اج مه مدوخ . تخیر نیمز یور اه ریش مامت و ، دروخ نیمز هب
مامت هظحل کی رد اما ، اقیقد متسنادیمن ؟ مدوب هدرک هچ . مدروخ

. مدوب هدرک یلا خ داهرف تمس هب ریش فرظ ندرک ترپ اب ار ممشخ
اهنت ناتخبشوخ ، مدوبن ندز بیسآ مدآ نم ! متسنادیمن ؟ مدوب نامیشپ

هناخزپشآ تمس هب نیمسای و یلع ، دوب هتخیر شتسد یور ریش یمک
: تفگ سرت اب نیمسای . دندیود

هدش یچ ! ادخ هوا -
: متفگ درس

. داتفا متسد زا ریش فرظ -
دمع هب مراک هک دنادب تشاد یعس راگنا ، درک مهاگن دیدرت اب یلع

: متفگ درسنوخ نم اما ، فداصت ای هدوب
. مدیسرت ، متروص هب منزب بآ مریم -

: تفگ نم هب ور نیمسای ، دوب هتسب درد زا ار شیاه مشچ اهرف
. هدب ور هیلوا یاه کمک هبعج تنیباک نوا زا -

: متفگ حور یب و درس روطنامه
.. ییوشتسد مریم نم . هرایب راکتمدخ وگب -

هک ییوشتسد هب ، دوب هدش دایز مبلق درد ، متفر ییوشتسد تمس هب
نوریب ، مدوب هتشاذگ مبیج رد هک ار میاه صرق ی هتسب اهنت مدیسر

ریش فرظ هب ، بآ نودب . مدروخ صرق ود اه هتسب زا یکی زا ، مروآ
و تروص یور دوب نکمم هک مدوب هدرک شترپ یروط هک مدرک رکف

، مشخ نیا و نم ، مدش هریخ هنیآ رد مدوخ هب . دزیرب داهرف نت



دعب و مدنام اج نامه هقیقد دنچ . مدوب ناشیاه غورد دیدج لوصحم
و ورهار تمس هب اه لا وس و اه فرح زا رارف یارب ، مدمآ نوریب
. درک بلج ار مهجوت داهرف و نیمسای یادص هک متفر میمیدق قاتا
اب نیمسای . دوب هتسب رد اما ، تسا زاب قاتا رد هک ، مدرک رکف شلوا

: تفگ ینازرل یادص
؟ هدش یروجنیا هک یتفگ یچ ایور هب وت -

وتقیقح یتفگ تدوخ . رت شاوی خآ ، یتفگ تدوخ ! وتقیقح یچیه -
. مگب

: تفگ تینابصع اب نیمسای
شرازآ ارچ ؟ تتمس درک ترپ وریش فرظ نوا هک یتفگ ور تقیقح -

؟ هدرکن لدرد یسک اب هدروخن اذغ تسرد زور دنچ ینودیم ؟ ید یم
: دمآ همادا رد باهش یادص

. دوبن یورشیپ ردقنا نومرارق . داهرف هگیم تسار -
: تفگ و داتسرف نوریب هف کال ار شسفن داهرف

االن دش یم هیبنت دیاب هک دوب هداونوخ سول رتخد زورید ات ! هشاب -
. هتخوس شارب تلد

: تفگ ینییاپ نادنچ هن یادص اب نیمسای
ویچ همه مدید یتقو یلو تشاد یچ همه ، منک شلمحت متسنوتیمن -

.. هنک اهر رضاح نم رطاخ هب
: تفگ و دمآ شفرح نایم هب داهرف

! هن نم یلو . تخوس شارب تلد -
یناسک هچ نیب نم ، تخوس یم میاه گر مامت ، تفرگ درد رتشیب مبلق

. منزب دایرف متسناوتیمن یتح نم چیه ، دوبن کشا . مدرک یم یگدنز
، متفر ورف یدرم شوغآ رد هک منک کیدزن رد هب ار مرس متساوخ
یلع ، مدرک شهاگن . دادن هزاجا هک مشکب نوریب ار مدوخ مدرک یعس

: متفگ مارآ . دوب یراج شمشچ ی هشوگ زا کشا ، دوب
! نک ملو -

: تفگ ما هلمج هب هجوت یب
. یشک یم سفن دنت دنت ! هدش خرس تتروص ؟ هنکیم درد هراد تبلق -

؛ متفگ یبصع



! تاتسود شیپ ورب ، مبوخ -
: تفگ یدج نحل اب دینشن ار ما هلمج راگنا مه زاب

دیاب ، مسانشیم ور مئ عال نیا ال ماک نم . تشاد یبلق یرامیب ماباب -
! رتکد میرب

: متفگ و مدرک هاگن رد هب دیما ان
. هنوخ مرب ماوخیم طقف -

: تفگ و دیزغل شتروص یور یرگید کشا هرطق
. تمنوسر یم -
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یب . دییاپ یم ارم یمشچ ریز نمهب ، متفر ورهار یسابلا ج تمس هب

. متفر ورهار هب و مداد رگید الی کو هب ظفاحادخ کی ، وا هب هجوت
لماک ات . متخادنا مشود یور ار میوتلا پ و مدروآ نوریب ار میاه همکچ
ار میاه شکتسد ، دوب هدرک نت هب ار شتک مه یلع ، موش هدامآ
ار نیمسای یادص . مدرک زاب هک ار رد ، متشادرب ار مفیک و مدیشوپ

: تفگیم هک مدینش
؟ ندش یچ یلع و ایور -

راگنا هک یا هناخ ، مدز نوریب هناخ زا شفرح هب توافت یب
" قمحا " ی هملک بل ریز شمزاول و دندرشف یم ار میولگ شیاهراوید

هقبط نامه روسناسآ ، مدرشف ار روسناسا همکد . دندرک یم یعادت ار
نورد فرح یب . دیسر مه یلع ، متشاذگ روسناسآ رد هک ار میاپ ، دوب

. دوبن نامنیب یا هلمج و فرح ، میدوب هداتسیا مه هب ور روسناسآ
زا سپ هلصاف بال . مدادیم حیجرت هناخ نآ هب ار روسناسآ ی هفخ یاضف

تشپ یلع یاه ماگ یادص ، مدناسر یب ال هب ار مدوخ ، روسناسآ فقوت
کراپ ار شنیشام هک ییاج و نیشام هب ار مدوخ ، مدینش یم ار مرس
نیا یلو . دندرک یم دشر مناج رد ، دنتشاد اه درد . مدناسر دوب هدرک

میمرت هک ییاه هتسکش نیا ؟ دشاب نم ی هصق نایاپ تسناوت یمن
هقیقد دنچ ار یلع . دوبن نم نایاپ اه نیا ، دنتسکش یم هرابود هدشن
دنلب شیاه ماگ دنچ ره ، دیآ یم نوریب یب ال برد زا هک ، مدید دعب
هدرک رارف ای مدوب هدیود . مدوب هدیود هاگادوخان نم راگنا یلو ، دوب

تسوپ ریز مارآ امرس . مدز لز مگنر یکشم یاه همکچ کون هب ؟ مدوب



هرخ باال . مدیشک باال مینیب کون ات ار مندرگ لا ش ، دیزخ یم متروص
: تفگ و درک زاب یمدق دنچ زا ار نیشامرد ، دیسر یلع

. هدرس اوه ، لخاد نیشب -
مه شدوخ . متسشن و مدرک زاب ار نیشام برد اهنت ، مدزن یفرح

: تفگ و درک نشور ار نیشام ، تفرگ یاج نم رانک تسرد
. یشیم مرگ مک مک -

. مدش قرغ مدوخ االت یخ رد زاب و مدز یدنب مین دنخبل شباوج رد
هب یهاگن . مدرک مبلق لئاح ار متسد ، دروآ رد تکرح هب ار نیشام

: تفگ و تخادنا نم
؟ هنکیم درد تبلق -

: متفگ هاتوک
. هدش مک شدرد ! هن -

: تفگ و دیچیپ یلصا نابایخ هب
. یش نئمطم ات رتکد یرب دیاب یلو -

رگید ات . مداد ناشن نابایخ یاشامت لوغشم ار مدوخ ، مدادن ار شباوج
: تشادن توکس دصق راگنا وا یلو دنزن یفرح

مک منکیم کف . دش ضوع نمهب دروم رد مرظن ، زور دنچ نیا یوت -
. دوب یدایز شارب وت یایلحم

و مخرچب شتمس هب مه مدوخ هکلب ، مرس اهنت هن ، دش ثعاب شفرح
. منک شهاگن یدنت هب

: تفگ درسنوخ و مارآ یلو وا
. نراد ندرک هیرگ قح نوشنیرتدب یتح ، اه مدآ ی همه نم رظن هب -
نم هتبلا . هداد نوکت ونمهب اعقاو ، مارهب گرم مدرک سح اما ، منودیمن

. منکیم هسیاقم مدینش شزا هک ییازیچ اب ونمهب نیا
: متفگ و مدز یدنخزوپ

نیا یوت یدموا ماقتنا رطاخ هب وت ، هراد هنیک نمهب زا تردام ، هبلا ج -
! هنمهب رادفرط هک رکف نشور مدآ هی یدش تسرد االن دعب . یزاب

ار شساوح هرابود دعب و تخادنا ما هتخورفا رب ی هرهچ هب یهاگن
: تفگ و داد ور هب ور هب

دنچ نگیم همه هک یی ال ویه نوا اب نمهب نیا یلو . مدشن شرادفرط -



یروجنیا وت یارب الس، ویه هیقب یارب هگا لقادح . هراد قرف هلپ ات
. سین

دروآ باال توکس ی هناشن هب ار شتسد هک میایب شفرح نیب متساوخ
: تفگ و

فرط هک هنیا متفرگ دای هک یزیچ نیلوا تلا کو یوت نم ، نیبب -
نوا یامدا ی همه زا ماوخب هگا . تسین نم  نمشد ، نم لکوم لباقم

! یچیه هگید هک مشب رفنتم مدنورپ فرط
: متفگ و مدرواین تقاط

.. تنامام متفگ تلکوم متفگن نم -
ی هفصن ی هدنورپ نم دوب رارق لوا زور زا . مدموین ماقتنا یارب نم -
ور شتلا کو ی هدنورپ هرابود و منودرگرب وشرابتعا ، منک مومت ومنامام

. منک ارجام نیا زا جراخ یراک دوبن رارق . هریگب
: تفگ یبصع ، مدز یدنخ وپ مه زاب

زا هک داین تقو هی ، هشاب تدای طقف . ینکن رواب ، هرادن یتیمها مارب -
. یشب نومیشپ یدادن تصرف شهب هک نیا

نیمه ات دلوت ی هظحل زا هک میوگب و منک زاب ار مناهد متساوخ
یولج . مدرک توکس یلو . دشاب مردپ هک ، دوب تصرف نمهب یارب زورما

: تفگ و داتسیا جرب
. مینزب فرح یقوقح ی هلئسم هی دروم رد باال مایب تاهاب منوت یم -

274_ تراپ #
: متفگ بجعتم

؟ یقوقح -
: تفگ درسنوخ و مارآ

. هیمهم عوضوم یلیخ ! هرآ -
و مدرک زاب همین ار رد و مدرب نیشام رد ی هریگتسد یور ار متسد

: متفگ
. مرادن یریگ میمصت تردق دایز االن نم یلو ایب ! همهم هگا هشاب -

. منزب فرح شهب عجار االن هک همز ال یلو . منودیم -
طیارش نیا رد یقوقح فرح هچ . دیخرچیم یدایز یاهرکف مرس رد

ات . مدش هدایپ نیشام زا یگتسخ نامه اب . دیایب شیپ ، تسناوتیم



لئاسم ی همه ، رد لفق رد دیلک ندناخرچ و نامتراپآ هب ندیسر
. مدیسرن یا هجیتن هب اما ، مدرک رورم منهذ رد ار تدم نیا یقوقح

رگید زور دنچ هک دوب هداد ماغیپ نیرز ، مدش هناخ دراو یلع هارمه
: متفگ مارآ و مدرک نشور ار غارچ . دنام یم شرهاوخ رانک مه

. مایم االن نم . نیشب ایب -
هتسشنن یلدنص یور زونه یلع ، مدش قاتا دراو ، متفر قاتا تمس هب

یور متساوخو مدرک زاب ار مندرگ لا ش ، متشادن یبوخ زور و لا ح . دوب
مخا اب . مدید قاتا رد بوچراهچ رد ار یلع هک مهد رارق یلدنص ی هبل

میاه تسد ، درک نشور  ار غارچ و دش لخاد مدق کی ، مدرک شهاگن
: تفگ و دیشک یقیمع سفن . مدرک شهاگن و مدز رمک هب ار

یتقو همدای زونه ، شاب یوق نتفگ همه ، مداد تسد زا ور ماباب یتقو -
مخا ، فرح ، هدنخ همه نوا ، دشیمن مرواب . دش فاص طخ هی هاگتسد
هدیمخ ، داتفا اپ زا منامام . مومت و دش تسار طخ هی مهاب وهی شمه

همع ، دیشک یم غیج ، ندش دیفس شاهوم زا هملا ع هی زور هی وت ، دش
.. یلو نم ، ندرک یم هیرگ همه ، ماهومع ، مگرزبردام ، ماه

: تفگ و درک مهاگن . متفر رتولج ، دیشک شتروص یور یتسد
دیرخ ، هزانج لیوحت ، ینوناق کشزپ ، مدرک یم اشامت طقف یلو نم -

دیاب ، مدش یم یوق دیاب نم ! انومهم راهان ، هنوخروش هدرم ، ربق
نم . دندیدیم وماباب ماشچ وت ماه همع دیاب ، درک یم هیکت مهب منامام
! سین مقح هیرگ مدرک یم کف نوچ مدرکن هیرگ ، ایور مدرکن هیرگ

دیاب نم . دوبن نم قح اما مومع ، مگرزبردام قح ، دوب منامام قح هیرگ
هیرگ ملغب وت نوشمه ، ندادیم یرادلد ورگیدمه همه . مداتسیا یم یوق
طقف . مدرک یم هاگن طقف نم و نتفگیم تیلست مهب همه ، ندرک یم
ملهچ ، هدش ملهچ مدید وهی . مدرک یم تسیر و تسار ور زیچ همه
، دوبن شادص اعقاو ، دوبن اعقاو ، داتسیا مبلق ، تسین ماباب و هدش

. دوبن شافرح
یور کشا هرابود . دیزرل یم مه شیادص ، دندیزرل یم شیاه تسد

: تفگ و درک کاپ ار شتروص
، متشادن قح نم هگیم یک . مدوب هتفرگ مدوخ زا هک دوب یقح هیرگ -

. منک هیرگ



: تفگ و داتسیا ملباقم تسرد ، دمآ رتولج مدق کی
مارهب اما ، یتخیر وتاکشا ال بق منودیم ! ینک هیرگ مدیدن زور دنچ نیا -

. دوب مه وت ردپ
: تفگ مارآ یلع . متسشن تخت ی هبل و متسب ار میاه مشچ هف کال
وت زا ور قح نیا هنوت یمن شیامزآ باوج هی و . دوب تردپ مارهب -
و اه هنیک ، داهرف نیع یکی یشیم ینکن هیرگ . ینکن هیرگ هک هریگب
. ایور ننکیم تنوفع و یکرچ لمد نشیم وهی تایگنتلد و اه سرت

: متفگ یبصع . دنازرل ار ما هناش ، داهرف دروم رد شا هلمج
. ینکیم هیجوت وشراک یراد -

: تفگ یدج
دوجو شراک یارب هیجوت چیه . یشن نوا هیبش وت ، منکیم یعس مراد -
یزیرب ومغ همه نیا هک نیا یارب میهیجوت چیه هک یروجنومه ، هرادن

. هرادن دوجو تبلق یوت
: متفگ و مدیشک میاه مشچ هب ار متسد

ومارهب شدعب . ندیدنخ متقامح هب مشدعب . ندرک ضرف قمحا ونم انوا -
. مدوب شرتخد نم ، ندرک بحاصت

: متفگ و متسشن نیمز یور و تفر رت باال منازرل یادص
، تشادن تسود یلیخ ونم نوا هگا یتح . مدوب شرتخد رمع هی یلع -

هیرگ ، ندرک هیرگ یلو یرادیب یوت ، باوخ یوت . مدوب شرتخد زاب نم
؟ ارچ ینودیم . هدیم فعض سح مهب ندرک

: مداد همادا ، درک مهاگن نارگن
، متشاد منت ور مخز یلک یتقو . هزادنیم شنوخ و نوا دای ونم نوچ -
. دیدنخیم مهب نوا ، مدرک یم هیرگ مفعض زا شنوخ مومح یوت یتقو

یزیچ هی ، میبصع طقف ، منوتیمن مماوخب ، منک هیرگ ماوخیمن نم یلع
زا ، مشاب ینابصع منوتیم طقف نم . هدیعلب ومحور ی همه مشخ هثم

ای یمتسود منودیمن هک ییوت زا یتح ، همه زا هیاس زا نمهب زا مدوخ
. منمشد

: تفگ و دز وناز نم رانک
ات نک هیرگ . ونشب تحیصن هی تنمشد زا اما . متنمشد نم نک کف -
و ینومیم وت . مریم نم ؟ هن ای یفیعض مزونه نیبب دعب ، یشب کبس



تدوخ زا وقح نیا تسا هیرگ وت قح ، سین سکچیه . هنوخ نیا
. هسیمیاو یتسه یوق ینک تباث یاوخب هک نیا لبق تبلق هنرگو . ریگن

هک یشتآ زا سکچیه ، دیمهفیمن یلع . متشاد درد ، دش دنلب شیاج زا
یادص . دیمهفیمن دنازوس یم ار میاه مشچ و دیشک یم هنابز منورد

. دوب یدب باختنا هیرگ ، مدوب هدش اهنت ، مدینش هک ار رد ندش هتسب
هشوگ هب ار مشکتسد و لا ش ممشخ ی همه اب . منک هیرگ متساوخیمن

. متشادرب ار رطع ی هشیش و متفر مشیارا زیم تمس هب مدرک ترپ یا
و هرطق نیلوا . دوب هتفرگ درد مبلق ... هک ینامه ، دوب بیجع رطع نامه

. دیرب ار مناما هیرگ و . مدیشک غیج ناهگان دعب و یمود دعب
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، دوب یکچوک تبسن هب یولبات . مداتسیا یکچوک یولبات یور هب ور
سپ  . دوب هایس گرب کی شیور هک ، دشیم هدید تسد کی اهنت شنورد
لبق زور ود ، راگن دوخ هیبش . دوب یبیجع و هریت زمرق ولبات ی هنیمز
زا قوش اب و دوب هدرک توعد شدیدج یرلا گ هب ارم و دوب هدز گنز

. دوب هدرک فیرعت شینامیشپ زاربا و شدوخ هب ناهام یناهگان تشگرب
ربخ اب ، متسه شرهاوخ نم هک نیا یارجام زا ناهام مدزیم سدح

هتفرگ دای بوخ ار ندرک دومناو ، مدیخرچ یم اه ولبات نایم . تسا
حاال . متسین روخلد ، تسا بوخ ملا ح هک نیا هب ندرک دومناو ، مدوب

. مدوب هداتسیا ولبات نیا لباقم تسرد
. مدشیم  یداش و ترسم قرغ راگن یاه یرلا گ هب ندمآ زا ینامز

رد هدیشک وتا و کیش ییاه مدآ نیمه اب دعب و مدرک یم شقیوشت
تمس هب . مدرک یم ثحب اه ولبات یرنه شزرا و راگن یاهراک دروم

لگ دبس کی . مدید ار ناهام هک ، مدرک فرحنم ار مهاگن یرگید یولبات
. مدز یدرس دنخبل . دمآ یم متمس هب دنخبل اب و تشاد تسد رد گرزب

: تفگ و دش فقوتم میمدق دنچ رد
... ردقچ ره نم ایور -

: متفگ و مدمآ شفرح نایم هب
! هفرط نوا راگن -

: تفگ و داد ناکت ار شرس
نیا دایب هک متساوخ دمحا زا نم یتسار . شمدید وت ندید لبق ! هرآ -



هسریم  هگید هقیقد دنچ . اج
. مدروایم  رد رس نآ زا ، دوب هچره رفن هس نیا طابترا ؛ مدز یدنخزوپ

: تفگ مارآ ناهام . مدش هریخ میور هب ور یولبات هب فرح یب
. نک لوبق ومیهاوخ رذع -

رس ، مدینش هک ار راگن راد هنشاپ یاه شفک یادص ، مداد ناکت رس
: تفگ هدنخ اب و تفرگ ناهام زا ار لگ دنخبل اب راگن . مدناخرچ

. دایم هراد منوتتسود -
یم نامتمس هب لگ دبس کی و یکشم راولش و تک اب ، رود زا دمحا

شکشیپ دمحا هب یدنخبل لا ح نیا اب . مدوب هتسخ ندینش غورد زا . دما
و ناهام اب مرگ یسرپلا وحا و سالم کی زا دعب ، دیسر ام هب مدرک .

: تفگ دنخبل اب و دیسر نم هب شهاگن راگن
هک ملا حشوخ دقچ ینودیمن ؟ موناخ یبوخ . ابیز هشیمه یوناب رب سالم -

. یدش فرصنم ترفس زا
: متفگ و مدز یدنخبل

. متخادنا شبقع ال عف ؟ مدشن فرصنم -
: تفگ دنخبل اب راگن

ناج دمحا مدب نوشن تهب ور هاگشیامن نیاوخیم ! هریمن هگید هللا شنا -
.

: داد خساپ دنخبل نامه اب یدمحا
. امتح هلب -

: متفگ و مدمآ ولج نم
. دیرخب ولبات هی دیاب امتح ، هشیمن هک امتح هلب -

نوشیکی هک مراد تسود یلو . سین یراذگ شزرا لباق هک رنه هتبلا -
. مرخب امتح ور

: متفگ و متفر ولج و مدز یدنخبل
! نم باختنا هب سپ -

دیدرت زا یگنر مه دمحا هاگن ، دندرک مهاگن بجعتم ناهام و راگن
: متفگ مارآ . دوب هدش هتفکش مدنخبل یلو نم . تشاد

یشاقن ممدوخ نم مگب دیاب ؟ دیرادن لوبق ونم ی هقیلس ؟ هیچ -
. منکیم



: تفگ دنخبل اب راگن هک ، تفرگ بجعت گنر شیاه مشچ راب نیا
مگیم شهب هشیمه ، هدیشک مه ولبات ات دنچ ! ایور هگیم تسار -

. هدیمن شوگ اما هراد وشدادعتسا
. تسین دیعب موناخ ایور لثم ییابیز موناخ زا -

هب یهاگن . داد نیسحت هب ار شیاج بجعت و دیدرت ، هلمج نیا نتفگ اب
: متفگ و متخادنا کچوک یولبات

ور مدوخ یولبات هی نوتهب منم نیرخب ور راگن یاراک زا ات ۳ امش -
. مدیم هیده

: تفگ و درواین شدوخ یور هب اما دروخ اج یمک
. سداعلا قوف نوتدوخ لثم دیدن امش یولبات اعطق -

یفرعم هب عورش و درک هدافتسا توکس زا راگن . متفگ بل ریز ینونمم
نم و دندرک یم هاگن اه ولبات هب تقد اب ناهام و دمحا . درک اه ولبات

دعب هب ییاج کی زا . مرادرب رت هتسها ار میاه ماگ یمک مدرک یعس
یولج . دنتفر رتولج ناهام و دمحا و دش ماگ مه نم اب مه راگن

: متفگ مارآ و مداتسیا اه ولبات زا یکی
! راگن -

: تفگ و تشگرب ار دوب هتشادرب رتولج هک یمدق کی
. هلعب -

: متفگ و مدش هریخ شیاه مشچ رد و مدناخرچ ار مرس
؟ یدیشخب وناهام تحار دقنا هک دش یچ -

: تفگ و تخادنا باال هناش
. داد حیضوت مارب ور شلی دال -

روج هی نیا ترظن هب ؟ هراد تسود ونم درک اعدا ارچ هک نیا لی دال -
؟ سین تدوخ ای نم هب نیهوت

: تفگ و درک هلا چم ار شیاه بل
تحاران یاوخب هک یشاب هدرک رواب مه وت منکیمن کف ! شتسار هن -

؟ هدش نیهوت تهب ینکیم کف وت ینعی ! یشاب هدش
: متفگ اما . منک نایب ار مرکف دنلب یادص اب تساوخیم ملد

! هن هک همولعم هن -
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؟ یشکب ناخ دمحا هساو یاوخیم یچ حاال یتفگن بوخ -
ار شلا گنچ توافت یب هک یلع هب و مدرک دنلب ذغاک یور زا ار مرس

: متفگ و مدرک هاگن ، درک یم ورف باقشب نورد بیس شرب رد
اب تحار یلیخ راگن ، دوب بیجع مارب زور نوا یلیخ . بلا ج حرط هی -

. دوب هدرک توعد یرلا گ هب منم هزات ، دوب هدموا رانک ناهام هیضق
، هگید دایمن ششوخ دمحا زا دایز مدرک یم سح هک یناهام تقونوا

. دوب هدرک توعد ونوا
: تفگ و تفرگ ملباقم و دروآ باال ار بیس لا گنچ یلع

؟ هدوبن یا هیضق نوچ دیاش -
شتسد زا ار لا گنچ . درک هراشا بیس هب رس اب ، مدرک شهاگن یلا وس

: تفگ و داد هیکت شا یلدنص هب هرابود یلع . متفرگ
رکف ، ندشن ادج مه زا راگن و ناهام هک دوب دقتعم هشیمه داهرف -

وت هک درک یراک هی طقف ، دشن کیدزن وت هب ناهام ! هتسرد شرظن منک
؟ ترظن هب دش یچ دعب و یریگب رارق راشف

: متفگ دعب و مدیوج لماک ار مدوب هدز زاگ هک ار یبیس هکت
؟ درک کیدزن نم هب وشدوخ راشف نیا یوت دمحا -

: متفگ یبصع نحل اب . داد ناکت دییات یانعم هب ار شرس
لگ اب نوشرفن ۳ ره و ؟ نمه اب نوشرفن ۳ ره یگیم وت ینعی -

؟ نطابترا رد شورف
: تفگ و دناخرچ ار لا گنچ

. هتسرد مرظن هب و هداهرف فرح ! تسین نم فرح -
: تفگ و دز دنخبل ، مدرک شهاگن مشخ اب

هیجوت ای کرد وشاراک منوت یمن ، مینابصع منم ! یتسه ینابصع شزا -
.. نم اما منک

: دزرلن میادص دوب نیا مش تال ، مدیرپ شفرح طسو
رارق وت هنکن یلع ! ینوسر یم نوا هب ور اه ثحب هشیمه وت اما -
بوخ هک ینک راودیما ونم ییاهاج هی ، یشاب شیزاب ی هدنهد همادا

نم ، یگیمن داهرف زا هگا االن ؟ هنک شبارخ دایب شدوخ دعب و هدوب
. مونشب اج نیا مایب یتفگ هک یزیچ دروم رد مرظتنم

: تفگ و درب باال میلست ی هناشن هب ار شتسد ود



وت راگنا نوچ اج نیا یایب متفگ . منز یمن فرح شزا هگید ! هشاب -
. یدش هابتشا راچد

: متفگ بجعتم ، تفر مه رد میاه مخا
؟ ِدروم رد -

. هسانشیمن ور نوا دمحا نومتخاس یوت سکچیه ! نارماک دروم رد -
سیلپ زا ودمحا و تکاپ هیضق نوچ مه ام . ندرک راکنا ال ماک انوبهگن

هب ، هک نیا هگم . مینک یریگیپ نیا زا رت شیب مینوتیمن ، میدرک میاق
او هیضق هب و دمحا یاپ و میگب ور شورف لگ ی هتساوخ سیلپ

. مینک
دنلب یلدنص یور زا و متشاذگ یلع یور هب ور باقشب رد ار لا گنچ

: متفگ تلا ح نامه اب ، مدوب هدش یبصع . مدش
ور لورتاپ نوا هک نتفگ نوشدوخ ؟ نگیم یغورد نیچمه روطچ -
فارتعا ترظن هب هاگداد هرب دمحا االن . هتشاذگ دمحا ی هدننار نارماک

؟ هنکیم
. هراد  ذوفن یلیخ دمحا ! منودیم دیعب -

ردق نآ ، یتنعل شورف لگ . مدز مدق قاتا رد و مدیشک یا هف کال فوپ
اب . دوب هریخ یذغاک هب هک مدرک هاگن یلع هب مشچ ریز . دوبن هداس اه
: دیسرپ و دروآ باال ار شرس یلع ، مداد همادا مندز مدق هب لا ح نیا

؟ دزن یفرح هدش مگ تاع ال طا ای درز تکاپ زا دمحا -
: مداد خساپ و متخادنا باال ار ما هناش

ندنوشک نوشفده ، دوب یکلا ذغاک تشم هی مرظن هب . تفگن یچیه -
. دوب مریقحت و اج نوا هب نم

: تفگ تیدج اب
. نیشب ایب -

یذغاک . متسشن یلبق یلدنص نامه یور مارآ و مدرک مارآ ار میاه مدق
: تفگ و دروآ باال ار دوب شلباقم هک

لوا زور نومه بوخ یلو ! هیکلا مدرک یم کف حبص زورما ات منم -
. هنک کف شور ماتسود زا یکی مداد

: میوگب هناواکجنک هک دش ثعاب نیا و درک ثکم
؟ بوخ -



: تفگ و دش هریخ میاه مشچ هب
ید یا یتح ای زمر ، دک یرس هی انیا اال متحا یلو ! هسدح هی دح رد -

. نتسه
: متفگ بجعتم

؟ یچ زمر ؟ یچ ید یا -
: تفگ نئمطمان

... صاخ یدیا ای ، تیاس هی هب دورو زمر دیاش اما تسین صخشم -
: متفگ و متخادنا میور هب ور ذغاک هب یهاگن

؟ نشاب مهم دیاب ارچ ید یا ای زمر همه نیا حاال بوخ -
: تفگ هنارکفتم

یاج هی ای ناکم هی تیاس هی هب قلعتم شمه اه نیا هک یتروص رد -
اه دک نیا ، دیمهف دعب ، درک ادیپ دیاب تیاس نوا لوا ، هشاب صاخ

؟ دوبن یا هگید زیچ دمحا قاتا وت ! هیچ
و اهذغاک هب هک ردقنا ، متشاد یدایز سرتسا زور نا ، مدرک رکف یمک

... اما . متشادن یهجوت رگید یاه تکاپ
: دیمهف ار مهاگن دیدرت . مدرک هاگن یلع هب دیدرت اب

؟ یراد کش مهب -
: متفگ هف کال

! کچ هی ! هشاب مهم هنوتیم ردقچ منودیمن اما ! هن -
میاه تسد و متشاذگ زیم یور ار مجنرآ ود . درک رارکت یلا وس ار کچ

: متفگ و مدرک قالب مهرب ار
مدوب برطضم یلیخ نوچ ، دایمن مدای شغلبم ! ناهام یارب کچ -

دیاب ارچ مدیسرپ مدوخ زا هظحل هی اج نومه . دوب هجوت لباق یلو
کی ناهام . دوب هتفر ورف رکف هب یلع ! هدب ناهام هب ور یغلبم نیچمه
دمحا و وا نیب تسناوتیم یا هلماعم هچ ، دوب یبوخ دمآ رد اب کشزپ

. دشاب
: تفگ مخا اب یلع

وت یزیچ هی ، تشاد کش ناهام هب هشیمه داهرف ! ینز یمن ونم هگا -
... هک دیدیم ناهام دوجو

: متفگ مشخ اب



! ندوب یضوع زا یا هجرد . دوب مشدوخ دوجو وت -
هب تبسن متسناوت یمن . متسب ار میاه مشچ . تفر باال شیوربا یات
هرخ باال . دوب مکاح نامنیب توکس . مشاب توافت یب داهرف ی هلا سم

: تفگ و تسکش ار توکس
! یایب ماهاب ییاج هی ات ماوخیم -

؟ اجک -
: تفگ و دیشک بقع ار شیلدنص و دش دنلب شیاج زا

. هرادن عاضوا نیا هب یطبر چیه ! سرتن -
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یارب نم و . دزن ، میتفر یم هک ییاج زا یفرح یلع ریسم لوط مامت
و اه نابایخ هب واکجنک . متفاب اه هصق منهذ رد ، هتخانشان دصقم نیا
رارق ناکم نیا هک دوب نیا ، دوب هتفگ هک یزیچ اهنت ، مدوب هریخ ریسم

. دشاب هتشاد هارمه هب دیدج ی هبرجت کی میارب تسا
شلوا . میدش فقوتم هقبط ود زاسون یرجآ نامتخاس کی یولج هرخ باال

هچوک رگید تمسق هب و ، مینک کراپ اج نیمه تسارارق ، مدرک رکف
نامدصقم مدش هجوتم ، دش دراو گنیکراپ رد زا یلع یتقو اما ، میورب
یب ناکدوک یرادهگن یصوصخ زکرم . تسا یرجآ نامتخاس نیمه

... تسرپرس
اب و دش هدایپ نم زا دعب ، دنخبل اب یلع . مدش هدایپ نیشام زا بجعتم

: تفگ هدنخ
؟ ینک یم هاگن یروجنیا ارچ -

؟ تساجک اج نیا -
: تفگ و تفر رتولج و دیدنخ

؟ یدنوخن ور رد رس -
: متفگ و متخادنا باال ار میاه هناش

. مییاج نیا ارچ منودیمن یلو مدنوخ -
، دوب نامتخاس کچوک گنیکراپ رد هدش کراپ نیشام اهنت یلع نیشام
مه نم ، تفر تشاد رارق گنیکراپ پچ تمس هک یرد تمس هب یلع

: متفگ نانک دنلورغ و مداتفا هار دنلب یاه ماگ اب شرس تشپ
مییاج . نیا ارچ -



، تشاذگ شیوناز یور و دروآ باال ار شا یمرچ فیک نم هب هجوت یب
. درک وج و تسج ار یزیچ شنورد و

. امنزیم فرح وت اب ؟ یلع تساجک اج نیا -
هدنخ اب و دروآ رد دیلک هتسد کی ، درک دنلب فیک نورد زا ار شرس

: تفگ
دراو میرب لوا رازب ! ینز یم داد هک متسین رک . مونش یم اباب هشاب -

. میشب نومتخاس
تمس رد مد ات شهارمه . مدروخ یم صرح هشیمه یلع یدرسنوخ زا

. درک زاب ار رد . متفر
زا رپ یابیز طایح ی هریخ توهبم ، میتشاذگ طایح هب هک ار نامیاپ

. دندرک یم یزاب هک ییاه هچب رتخد . مدش یزاب لیاسو و لگ و تخرد
هتخادنا هار یزاب هلا خ طاسب طایح زا یا هشوگ رد هچب رتخد دنچ

ار شکسورع یلع ندید اب زمرق نهاریپ اب ییانح وم کرتخد . دندوب
زاب ار شیاه تسد یلع . دیود یلع تمس هب و درک اهر طایح هشوگ

ار یلع . دناسر یلع شوغآ هب ار شدوخ شناوت مامت اب هچب رتخد . درک
. مدرک ناشهاگن و مدز یدنخبل ، درک لغب شکچوک یاه تسد اب مکحم

: تفگ و درک دنلب شیاه تسد یور و درک لغب ار کرتخد یلع
. موناخ اناسرم وک تم سال -

: تفگ شیابیز یادص اب کرتخد
. دوب هتفرگ نوغرم هلبآ مکسورع یدموین ارچ یلع -

: تفگ و دز دوب اناسرم شمسا هک یرتخد ی هنوگ رب یا هسوب یلع
. مایب نم ات نک یزاب هیقب اب ورب حاال . دوب غولش مرس . مرب تنوبرق -

. دیود شکسورع تمس هب رتخد ، تشاذگ نیمز یور مارآ ار کرتخد
تمس هب . مدرک شهاگن هریخ . مدوب میاه لا وس باوج ندینش رظتنم

: تفگ و درک هاگن اه هچب
تخس یلیخ شانیا و زوجم نتفرگ . دوب متسود لا م اج نیا ی هدیا -

. دش هرخ باال یلو دوب
: متفگ و متخادنا نادنخ یاه هچب و طایح هب یهاگن

؟ یتخادنا هار وت ور اج نیا ! یلع هشیمن مرواب -
: تفگ و درک هرگ مه رد ار شیاه تسد



. ماتسود زا ات دنچ و نم ! هن نم -
: متفگ ضغب اب

؟ مدش گرزب اهنت انیا هثم منم نوچ ؟ اج نیا یدروا ونم ارچ بوخ -
. منیبب ور ننم زا رتدب هک ییاسک ال ثم یدروا

: تفگ و تفر ولج یلع
هتشرف همه نیا نیب سین رارق ؟ ایور یدش نیبدب امدآ هب دقنا ارچ -

. هنزب هنعط ای هگب غورد تهب یسک
: متفگ یبصع

؟ هاگشرورپ ! هدیدج ی هبرجت هی مارب اج نیا یتفگ ارچ سپ -
تسود مبلق . مدوب هدش ریگ هناهب ، درک مهاگن یدج و تشگرب متمس هب

: تفگ یدج نحل اب . دنک رواب ار یزیچ تشادن
اج نیا یلو االن. نیمه یرب ینوتیم ، ینومب اج نیا سین یرابجا ایور -

میگب شهب میراد تسود ام اج نیا ال صا هن هتخبدب یسک هن
! ورب یچ ره ای یرادن وشلمحت ای یاوخیمن هگا من اال . هاگشرورپ

هک مدوب هداتسیا میاج رد ددرم روطنامه . دوب یبصع و یدج شنحل
یبات یور زا یشقن زیر ی هچب رتخد ، تفر طایح زا یتمس هب مهاگن

: تفگ یلا وس یلع . داد یم شله شتسود هک
راکیچ مگیم ایور -

نیح رد و مدیودبات تمس هب تعرس اب دوش مامت شفرح متشاذگن
: مدز دایرف ندیود

.. هن ! هلا خ هن -
درپب بات یور زا هک دوب هتفرگ دراگ و دوب هداتسیا بات یور کرتخد

سابل هک یناوج نز هک دش ددرم یا هظحل میادص ندینش اب .
ندیود نایم رد . تفرگ ار وا و . دیود شتمس هب دوب شنت یلنسرپ

ار کرتخد مامت شمارآ اب ناوج نز . مدیشک یقیمع سفن و مداتسیا
شتروص یولج زا ار شهاتوک یکشم یاهوم هک کرتخد هب . تفرگ لغب

مدرک . هاگن دوب هریخ نم هب دنخبل اب نز شوغآ رد و دز یم رانک
ی هچب رتخد ود ، مدرک هاگن مپچ تمس هب ، دش هدیشک میوتنام هک

: تفگ اه نآ زا یکی . دندرک یم مهاگن دنخبل اب هک دندوب رگید
. دیلگشوخ ردقچ موناخ -



: متفگ و مدیشک ار ناشیات ود پل . دیدنخ شتسود
؟ هیچ امش مسا -

دیلگشوخ دقچ امش تفگیم یه ارهز ! ارهز ممتسود ، رفولین نم -
! هگب دایب دشیمن شور یلو

. مداتفا انله دای و مدیدنخ شا ینابز نیریش هب
؟ یتسه یلع تسود ؟ هیچ وت مسا -

نیا اب مدرک بجعت دندز یمن ادص لیماف هب ای ومع ار یلع هک نیا زا
: متفگ لا ح

. میلع تسود منک کف هرا مایور . منم -
: تفگ و دمآ ولج مدق کی ، دوب رت تکاس هک ارهز

مدرک هاگن مدوخ عضو و رس هب جیگ . منزب تسد تکسورع هب منوتیم -
: متفگ و

. مرادن کسورع هک نم -
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! هلصو تفیک هب ! یراد -
متفرگ . ناشتمس هب ار مفیک دعب و متخادنا مفیک لغب یمشپ هب یهاگن

یا هناخ ، دزیم فرح نآ زا هک یتسود نامه ای یلع لوق هب اج نا
رسپ ۱۱ یارب مه ییازجم نامتخاس ! هچب رتخد ۱۰ یارب هقبط ود ، دوب

شناتسود و یلع ار اه هنیزه مامت ، دوب رت فرط نا نابایخ دنچ هچب
. دندرک یم تخادرپ

نیا هک تشادن یداقتعا یتح ، تشادن یداقتعا ریخ هب یلع تسود
. دنراد یتوافت اه هچب ی هیقب اب اه هچب

، یزاب هلا خ ، ندیرپ ، دوب یبیجع ی هبرجت نم یارب اه هچب رانک ندوب
! ناشرانک ندیصقر یتح ، ندناوخ رعش ندیدنخ

شمسا ، دنک ترپ بات زا ار شدوخ تشاد دصق هک یا هچب رتخد
. مهد شزومآ ار وم نتفاب اه نآ هب مدوب هتفرگ میمصت نم . دوب اراس

سابل ۳ ره ، دندرک یم راک اج نیا هک یموناخ ۳ هک ییاج نآ زا
. دوب هدش باذج اه هچب یارب نم یاه سابل ، دنتشاد یمسر

هب اه هچب دیدش ی هق عال هجوتم ندوب اج نیا ، تعاس ۴ زا دعب
و اراس ی هقبط ود تخت ی هبل . مدوب هدش یلع هب اناسرم صوصخ



و ارهز ، اراس ، مدرب رف ولین دنلب یاهوم الی ار متسد و متسشن رفولین
اب ودندوب هتسشن میور هب ور ، دوب اکینور شمسا هک یرگید رتخد
و مدیشک رفولین یاهوم یور مارا ار هناش . دندرک یم مهاگن تقد

: متفگ
؟ ساجک اناسرم -

: تفگ مخا اب اکینور
. هنکیم یزاب یلع و شکسورع اب طقف نوا ، هنکیمن یزاب اپ اب اناسرم -

: متفگ و مدیدنخ
. منکیم هتسد هس و رفولین یاهوم نم االن بوخ -

: تفگ و داد ناکت ار شیاپ ی هبل هدنخ اب اراس
! هلگشوخ هچ -

: متفگ و مدرک شهاگن دنخبل اب
! سسنرپ متفابن هک زونه -

: تفگ دنخبل اب دوب یلع ، متفرگ باال ار مرس ، دش زاب قاتا رد
؟ یدیم دای نوشهب یراد یچ ادخ ای -

: متفگ تنطیش اب و تفکش متروص یور هدنخ
رف و رق . هراد مه ور انیمه ! اج نیا مایب ینکیم توعد نم زا یتقو -

. مدیم نوشدای
درک یکلا مخا ، دندیدنخیم هک ییاکینور و ارهز هب دعب و دیدنخ یلع

: تفگ و
وک تیرسور -

. دادیم شکلقلق و درک شلغب یلع ، دیدنخ مهزاب ارهز
دز یم شرمک هب تشپ زا یکی ، دوب یلع یپ ناشساوح مامت اه هچب
هدنخ . تفر رد مناتسد ریز زا مه رفولین یتح ! دش یم گرگ ال ثم وا و

اج کی تقادص همه نیا ، دوب تقو یلیخ . دوب ناشبلق هت زا ناشیاه
هدز تفگش ارم اعقاو درم نیا ، مدرک یم هاگن یلع هب . مدوب هدیدن

: متفگ هدنخ اب . دندوب هدش خرس ندیود و هدنخ زا اه هچب . دوب هدرک
. مرهق نم ! هگید سب -

: تفگ و درک مهاگن یلع
؟ ارچ -



: متفگ مخا اب
گرگ و یتشک نوشهب یدموا . مداد یم دای یزاب یترق نوشهب متشاد -

؟ هخا یدیم دای یزاب
دراو رد زا اناسرم هعفدکی هک درب باال ار شیاه تسد و دیدنخ یلع
نیا یاه مشچ مغ . درک هقلح شندرگ رود تشپ زا ار شتسد و دش

. دوب انشا میارب رتخد
مداد لوق ، دنتفرگ دای ار وم نتفاب هرخ باال اه هچب ، دوب یبیجع زور

یرفص مناخ ناشتسرپرس دنچره ، مروایب الک ناشیارب دعب ی هعفد
هک مداد ناشن اه هچب هب یکمشچ اب نم اما ، دوبن قفاوم دایز راگنا

و یرفص موناخ مدید هک دوب یظفاحادخ عقوم . مروا یم ار الک امتح
. دننز  یم فرح یدج یلع اب دوب اه هچب راتسرپ راگنا هک یرتخد

: تفگ مخا اب یلع . مدرک ناشهاگن یلا وس متفر  رتولج
اج نیا اهنت اه هچب هک هشیمن . مدب یا هزاجا نیچمه منوتیمن نم -

. تسا هگید زیچ شفیظو نوبهگن . نشاب
. تسا تحاران دوب مولعم اما ، دوب نییاپ شرس رتخد

: متفگ بجعتم
؟ هدش یچ -

: تفگ یبصع یلع
اج نیا خنوتیمن هراد راک هگیم هموناخ هناحیر تبون بشما یچیه -

. هنومب شاج تسین میسک . هنومب
: تفگ ضغب اب هناحیر

. همرهاوخ یراگتساوخ -
: تفگ یقلخدب و تیدج نامه اب یلع

. یشاب امش تسه یزاین هچ یراگتساوخ ! تسین هک یسورع -
هب هظحل رد هک یرکف اما ، منک تلا خد ناشیارجام رد متساوخ یمن

: متفگ ار دیسر منهذ
! هنوخ مرادن یراک نم ؟ منومب نم نیاوخیم -

: تفگ یرفص مناخ . تخادنا باال ار شیوربا یلع
؟ یچ دایب شیپ یلکشم هگا ! ال صا هن -

شهاوخ . هخا یلکشم هچ . نتسه هک مانابهگن ! هنومب مه یلع بوخ -



راذب مشاب  هتشاد توافتم هبرجت هی نم یتساوخیمن هگم ! یلع منکیم
. مدرک تبقارم انله زا ال بق  . منومیم بشما

. هرفن هی انله -
. تفگ ار نیا یدج و یدنت اب یلع

: متفگ و مدرک هاگن رتخد شهاوخرپ یاه مشچ هب
. نتسه هک مه انابهگن ، ینومیم مه وت -

: تفگ هدنخ اب
؟ منومیم منم -

. متخیر میاه مشچ رد ار متیموصعم مامت و متخادنا باال ار ما هناش
: تفگ تیدج نامه اب یلع

. هشن رارکت هگید موناخ هناحیر یلو ! هشاب -
. درک رکشت دنخبل اب کرتخد

: متفگ هدنخ اب
. مدیم شرافس ازتیپ ماش یارب مریم نم بوخ -
: تفگ و تفرگ مخا اب و مکحم ار میوزاب یلع

! هن -
: مدیسرپ بجعتم

؟ ارچ -
. مینک تداع دب ور اه هچب ام تسین رارق -

: متفگ تینابصعاب
. منکیم باسح نم منوا . هراد یتداع دب هچ ازتیپ هی -

: تفگ یرفص
. ندروخ ازتیپ شیپ هتفه اه هچب -

: متفگ یزابجل اب
. نروخب مبشما -

: متفگ هدنخ اب درک مهاگن نامیشپ و فساتم یلع
؟ اج نیا یدروا ونم هک ینومیشپ -

. دز دنخبل
سح یهاگ دنچ ره . متفگ هصق ، مدز فرح اه هچب اب ار رصع مامت

ینابز نیریش کی اب زاباما ، هتفر لیلحت می ژ رنا مامت ، مدرک یم
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وتا یلع نآ زا . دندوب تخا بوخ یلع اب اه هچب . مدش یم لا ح رس
. دوب هدیود متسوپ ریز ، یداش و هدنخ . دوبن یربخ یمسر و هدیشک

یعادت میارب ار یکدوک رد مدوخ راگنا هک دوب اناسرم یاه مشچ اهنت
بش . دنتشاد مغ ، شنادنخ یاه بل الف خرب هک ییاه مشچ . درک یم
یفرب ی هکلم ی هصق . میدناوخ هصق یلع هارمهاه هچب یارب . دوب هدش

...
دعب و . مدرک یم روصت هیاس ار یفرب ی هکلم هشیمه یگچب رد نم

ی هنیآزا یا هکت درک یم رکف ، تفرگ یم هلصاف نم زا مارهب یتقو
هدش لد گنس نم هب تبسن وا و هتفر مارهب بلق هب یفرب ی هکلم

تخت ی هبل . دش مامت اه هچب دایز یاه لا وس زا دعب هصق . تسا
. دوب میاپ یور اراس رس و مدوب هتسشن

هتسب ار شموصعم نامشچ ، مدز رانک شتروص یور زا ار اراس یاهوم
: متفگ و مدرک شهاگن . درک زارد تخت رانک ار شیاهاپ یلع . دوب

! هشیم میدوسح تهب -
: تفگ و دز دنخبل

؟ ارچ -
یهاگن ، دندوب باوخ تخت یور هک ییاه هتشرف و اه تخت و قاتا هب

: متفگ و متخادنا
! نراد تسود یلیخ اه هچب -

هک اراس نیبب ، ندش انشا تاهاب هزور هی هزات . نراد تسود مه ور وت -
! هتفاب وشکسورع یاهوم هک مه اوآ . هدرب شباوخ تاپ ور

یلع . مدیشک رانک ار مدوخ و متشاذگ تشلا ب یور ار اراس رس مارآ
: تفگ و تخادنا ناتساد باتک هب یهاگن

و یلع زا یزیچ هگید اج نیا مایم هک ییاتقو . نا هتشرف اه هچب -
. هنومیمن مدای لکشم همه نوا

تکوم یور شناش هب هناش تسرد و مدیزخ نییاپ تخت یور زا
: متفگ و متسشن

طابترا هنوتیمن یکشیه اب ، وت زج راگنا . هراد تسود یلیخ اناسرم -
. هریگب



: تفگ و دز قرو ار شتسد یوت باتک
، دوب داتعم شردام ، دوب تسرپرس دب . دوبن تسرپرس یب شلوا اناسرم -

مه ور اناسرم ، پمک میدرب وشردام ، اج نیا شمیرایب میتساوخیمن
.. شردام یلو ! هنوخ میدرب

: دیشک یهآ . مدرک شهاگن جیگ
ریز وشردام دسج ات ، دوب نومشیپ اناسرم یهام ود ، درک رارف پمک زا -

. ندرک ادیپ لپ
: تفگ و تشاذگ میاپ رانک ار باتک یلع . مدرشف مه رب ار میاه مشچ

بیرغ بیجع نوشاه هتساوخ دیابن اج نیا یاه هچب هگیم متسود -
رارق ، هراب کی یا هتفه ود ازتیپ ، مداد ریگ ازتیپ هب نیمه ارب . هشب

ملا س هچب دیاب . مینک تیبرت یا هدقع ای سول ی هچب اج نیا ام تسین
. مینک تیبرت

مفلا خم شدیاقع یضعب اب یلو . هیگرزب مدآ هچ تتسود -
: تفگ دنخبل اب و داد ناکت ار شرس

. منکیم تانشآ شاهاب امتح هدرگرب یتقو ! هرهق یچ همه اب تدم هی -
و متخود مشچ دوب هدش ناهنپ باروج ریز هک میاه تشگنا کون هب

: متفگ
! هتبلا -

تسود ار یلع نیا ال صا . متشاد تسود ار شهاگن ، درک مهاگن یلع
: تفگ دنخبل اب . متشاد

. یباوخب یرفص موناخ قاتا ینوتیم وت . مباوخب مرب نم بوخ -
: متفگ هک ، دش دنلب مارآ . مداد ناکت یرس

. یتفگ مهب هک یزار نیا و زورما تباب ! نونمم -
: تفگ و دز دنخبل

. درک دروخرب هگید ی هیواز هی زا دیاب ازیچ یضعب اب اه تقو یلیخ -
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هتسخ ردق نا . مدیباوخ اراس رانک اجنامه . متفرن یرفص موناخ قاتا هب
. متشادن ار میاه مشچ نتشاد هگن زاب ناوت هک مدوب

زا بشید نم و دوب هداتفیت یدب قافتا چیه . مدش رادیب ۸ تعاس
کی یارب هک دوب هداد مایپ یلع . مدوب هدما نوریب دنلب رس نومزا



عتشاذگ نم یارب ار شچییوس و نیشام و . دورب رتدوز دیاب هاگداد
. دندما زپشا و اه تسرپرس هک مدیمهف هناخزپشا یادص و رس زا . دوب

اه هچب قاتا زا نیچ رواپ و مارا متفر  یم تکرش هب دیاب زورما
. متفر نوریب

هب دیاب مدروخن . ما هناحبص یتح . مدرک یظفاحادخ اه تسرپرس اب
زا دعب هک متشون یلع یارب . مدناسر یم تکرش هب ار مدوخ تعرس

. مربیم شرتفد هب ار شنیشام ، دش مامت ما هسلج هک نیا
. درک بلج ار مهجوت ییانشآ نیشام هک مدوب هدرک در ار نابایخ نیلوا
. دوب شهیبش دیاش ، دوب هتفرگ هیده میارب ناهام هک دوب ینیشام نامه
اب . داتسیا جرب کی لباقم تسرد نیشام . متشاد هلصاف نیشام اب زونه
دمآ شتمس هب مارتحا اب هک یدرم و دش هدایپ نآ زا هک ناهام ندید
نیشام کی تشپ ار نیشام . مدش واکجنک . دنک اج هب اج ار شنیشام ات
هدایپ نیشام زا تعرس هب ، تفر جرب نورد هب ناهام . مدرک کراپ رگید
ضرع . دشاب یمهم یاج دناوت یم اج نیا ، تفگیم ممشش سح . مدش

. مدش دراو . مدیسر جرب هب ات مدیود دنلب یاه ماگ اب ابیرقت ار نابایخ
: تفگ یشوپ کیش نابرد ، مدورو اب . دوب ییابیز و کیش جرب

؟ هاگشیارا ای ژ اسام نلا س -
: متفگ مخا اب دوبن . متشگ ناهام لا بند مشچ اب و مدز یدنخبل

نتسه نم ناتسود زا ، دنتفر االن هک ییاقآ نیا -
: تفگ و دمآ مفرح نایم

؟ شزورف یاقآ -
: متفگ و مدز دنخبل

! هلعب -
رکش ار ادخ ملد رد نم و ، تخادنا معضو و رس هب یهاگن نابرد

یارب میاه سابل . مدوب هدرک شیارآ باتش اب ندما زا لبق هک مدرک
: متفگ شلا یخ یتحار یارب . دوبن یلکشم سپ دوب لوقعم یجرب نینچ

شزورف ناهام یاقا -
: تفگ و دز دنخبل

! سواه تنپ هب نتفر -
. متفر یا هشیش روسناسآ تمس هب . مدرک رکشت و مداد ناکت یرس



ان جرب ی ک سواه تنپ رد ناهام ، حبص تقو نیا ، مارتحا همه نیا
.. انشا

کی جرب نیا سواه تنپ رد ، اهولبات قبط . مدیسر رخا ی هقبط هب
اج نا دراو هک نیمه . دوب یصوصخ یشزرو نلا س کی و ، ناروتسر
هسلج . منک تبث ار ممان یلعج لیماف و مسا کی اب مدش روبجم ، مدش

. تشاد ار ششزرا اما ، دوب هدش رید ما
داد حیضوت میارب راد نلا س . متسشن پاش یفاک زیم نیرت هشوگ یور

یصاخ صاخشا زا امتح دیاب یشزرو نلا س ویصوصخ پولک یارب هک
کی ندروخ یارب اهنت متفگ مه نم . منک تبحص سییر اب ای و مشاب
رایسب یاج ، دوب یلا خ ابیرقت نلا س . ما هدما اج نآ هب هناحبص هدعو

. دوب یا هدننک هریخ و کیش
هک مدید ار گاهام هیبش یدرم هک ، مدرک یم هاگن تقد اب مفارطا هب

نانکراک . مدرک هاگن مفارطا هب . دور یم یرد تمس هب نلا س تمس نآ زا
هب و مدش دنلب ییوشتسد ی هناهب هب مارآ ، دوب مرگ ناشراک هب ناشرس
کی تشپ زا ناهام یادص . دوب هتفر ناهام هک متفر ییاج نامه تمس
هک . مدروخ یدرم هب هک مدناسر نوتس هب ار مدوخ ، دمآ یم نوتس
دوبن مز ال . داد یم شوگ یکشاوی ناهام یاه فرح هبتشاد مه وا راگنا

. دوب رت انشآ شدوخ زا شرطع ، دنادرگرب ار شرس ،
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ی هناشن هب ار شتسد ، مهد ناشن یشنکاو مناوتب هک نیا زا لبق
. تشاذگ شا ینیب یور سیه

زا درم و ناهام راگنا و ، دوبن دنلب مه نادنچ ادص ، میداتسیا تکاس
. دش یم رت فیعض ناشیادص هک ، دندوب هدش رود رد

: تفگ یمب اتبسن یادص اب درم
! هیروج هی ملا ح بشید زا -

: تفگ هدنخ اب ناهام
؟ یرادن ولوپ همه نیا شیاجنگ هیچ -

تمس هب مدق کی مدرک یعس ، دش رت موهفم ان و رت فیعض ناشیادص
کی . موش فرصنم ، دش ثع اب یسک یاه ماگ یادص هک مورب نوتس

نیا رانک داهرف و نم ندید . تشاد مخا ، دمآ یم نامتمس هب نز



داهرف هب ور ، دسرب نز هک نیا زا لبق ، دوبن یهیجوت لباق راک نوتس
: متفگ

! هرونیا ییوشتسد مدرک یم کف -
دروخ یناکت ، درک یم هاگن ارم قیقد و یدج هظحل نآ ات هک داهرف

: تفگ و دز یگنرمک دنخبل و
. مدرک بجعت رونیا نیدموا مدید منم ! هتسار تمس هن -

رت گنر مک شیاه مشچ رد دیدرت نز ، تسب شقن میاه بل ور یدنخبل
: متفگ یا هنابدوم نحل اب . تشاد دنخبل و دوب هدش

. اجنیا مدموا هک هلوا راب نم هخآ ! اعقاو یسرم -
هک یقاتا رد و نوتس زا یمارآ یاه ماگ اب نم و دز یدنخبل داهرف

، مدوب هدیسر نز کیدزن . متفرگ هلصاف ، دندوب نآ رد درم نآ و ناهام
: تفگ دنخبل اب نز

. منک نوتییامنهار نیاوخیم -
: متفگ و مداد ناکت رس

هدینش ماتسود زا ور شفیرعت . نراد یبوخ و کیش ی هفاک هچ ! هتبلا -
. مدوب

: تفگ و دز دنخبل نز
نونمم -

هلصاف نم زا ییاج کی زا نز ، متفر ییوشتسد تمس هب شهارمه مارآ
هچ اج نآ داهرف اما . دوب هتشذگ ریخ هب . مدش ییوشتسد لخاد ، تفرگ

داهرف ، مدش هفاک نلا س دراو . مدمآ نوریب و متسش ار متسد ؟ درک یم
هتفرگ شا هفایق ، دوب هدرک مخا ، مدید ما یلبق زیم کیدزن ییاج ار

، دوب هدرک توکس . مدیشک ار شیور هبور یلدنص و متفر ولج . دوب
: تفگ مارآ . داتفا شتسد یور یگتخوس یاج هب مهاگن

! بوخ -
: متفگ و متخادنا باال ار ما هناش

؟ یچ هک بوخ -
؟ یدرک ادیپ روطچ ور اج نیا ، نک فیرعت -

و متخود زیم یور یونم هب ار مهاگن ، منک هاگن وا هب هک نیا یاج هب
: متفگ



. مدید وناهام ، مدش در رونیا زا یقافتا -
زا ار ونم هک ، متشگ یم یبسانم ی هنیزگ لا بند هب ونم رد تقد اب

: تفگ و دیشک متسد ریز
ادیپ یقافتا وت ، مدرک ادیپ هام دنچ دعب نم هک ور ییاج ینعی -

؟ حبص تقو نیا یدرک یم راکیچ نوبایخ نیا یوت وت ال صا ؟ یدرک
میاج زا ، وا اب ندز فرح نودب ، متشادن ار شیاه فرخزم ی هلصوح

. متفر یرگید زیم تمس هب شبجعتم یاه مشچ لباقم رد و مدش دنلب
منفلت هک ، مدوب هریخ زیم هب . منک لمحت ار شیاه تلا خد متسناوت یمن

: دوب داهرف زا یمایپ . دیزرل
" تدم همه نیا دعب مدرک فشک یچ ینودب یاوخ یمن "

" هن " : مداد ژه او نیا اب اهنت ار شباوج
: تفگ دنخبل اب و دمآ مزیم تمس هب نوسراگ

؟ نیدرک باختنا -
: متفگ و مدز یدنخبل

! افطل کرت هی -
: تفگ و داد ناکت یرس

؟ دیرادن مز ال یا هگید زیچ -
! نونمم هن -

ار نفلت مشخ اب ، دیزرل منفلت هرابود هک ، دوب هدشن مامت ما هلمج
: مناوخب ار شدیدج مایپ ات متشادرب

۴۵ دودح درم هی ! هنیورآ شویراد مسا هب یسک اج نیا بحاص -
نوچ ، هدروا اجک زا هبش هی ور لوپ همه نیا تسین مولعم هک ، هلا س

! هیلعج شتیوه منزیم سدح ، منک ادیپ متسنوتن شزا یدر چیه
: داتسرف ار یدعب مایپ مهدب ار شباوج مهاوخب هک نیا زا لبق

دیاب همه زا لوا ! تسین اینوسآ نیا هب ندش نوشپولک و هاگشاب وضع -
نیا ! یدیفم شارب هک ینک شباجم و یشب ور هب ور نیروآ شویراداب

. تسین یداع هاگشاب هی اج نوا هدیم نوشن
: مدرک پیات شیارب دتسرفب ار شیدعب مایپ هک نیا زا ال بق

. مرادن تافرح ندنوخ هب یا هق عال -
هریخ هفاک زیگنا لد و کیش یاضف هب و متشاذگ زیم یور ار یشوگ



: داتسرف مایپ هرابود هک ، مدش
. میراد کرتشم فده هی ام االن ! هرادن وت ی هق عال هب یطبر چیه -

: متشون یبصع
... هک یزیچ اهنت . مرادن وت اب یکرتشم فده چیه نم -

و دش هدیشک متسد رانک یلدنص ، دوش لماک مپیات هک نیا زا لبق
. درک مهاگن و تسشن شیور
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هب ییاثنخ ی هفایق هشیمه لثم وا و مدز هرگ مه رب ار میاهوربا

: تفگ و تفرگ دوخ
تزا متفگن تهب ادخ یاضر ضحم ؛ مداد تهب هک ور یتاع ال طا نیا -

. مراد یتاعقوت
: متفگ و مدرک تیاده شیاه مشچ تمس هب نییاپ زا ار مهاگن
؟ یزیچ هن ماوخیم ور وت تاع ال طا هن نم ؟ یشیمن هفخ ارچ -

یرظن نیچمه یتسشن مور هب ور ، یلدنص یور هک شیپ هقیقد دنچ -
! یدوب تاع ال طا لا بند راگنا اقافتا . یتشادن

دما یم نامتمس هب هوهق ناجنف ود اب هک نوسراگ هب و مدرک توکس
اب و تشاذگ نامیور هب ور ار هوهق یاه ناجنف مارآ . مدرک هاگن
هاگن ار داهرف مشخ اب . دش رود ام زا یگشیمه یاهدیجمت و فراعت

: تفگ دنخبل اب ، مدرک
ورای نیا راگنا . متسین پولک وضع اما اج نیا مایم ههام کی -

. هراد وشدوخ ی هناریگ تخس نیناوق
رید " : متفگ بل ریز و متخود متعاس هب ار مهاگن شفرح هب هجوت یب

" دش
؟ ینکیم راکیچ بوخ -

: متفگ و مدرک شهاگن یلا وس و مدروا باال ار ما هوهق ناجنف
؟ ویچ -

: تفگ هف کال
! یریگب وهاگشاب نیا تیوضع ینوتب دیاش ، نک ناحتما وتسناش -

بترم ار مفیک دنب ، متشاذگ زیم یور ار هوهق ی هدیشون همین ناجنف
: متفگ و مداهن باسح تروص الی ار هوهق لوپ و مدرک



. منکیمن یراک نیچمه نم -
: تفگ تینابصع اب

! هنومتفج عفن هب نیا ؟ ارچ -
: متفگ و مدش دنلب میاج زا درسنوخ

هب . ینک دوبان وشزورف نادناخ یاوخیم نوچ ! هئوت عفن هب طقف نیا -
ارب منوتیمن نم ، هنکب میدب راک هگا یتح ! هنم نوخ زا ناهام لا ح ره

. مش کیرش وت اب شندرک بارخ
: تفگ بل ریز ترفن اب
، تسود هداوناخ هچ -

هب داهرف زا رتدوز ار مدوخ ، متفرگ هلصاف زیم زا و مدز یدنخزوپ
هب . تشاد راک هچ جرب نیا رد ناهام . مدناسر نابایخ هب دعب و یب ال

هب دنلب یاه مدق اب هک ییاهاپ یادص هک مداتفا هار یلع نیشام تمس
؛ مدرگ رب دش ثعاب دش یم مکیدزن تعرس

ور تا هدش ادیپ هزات ردارب نیا تسد دیاب هک لا ح ره هب ! ایور -
فرح هب هجوت نودب و ، مدز هلصاف نامه زا ار نیشام رد . ینکور
نیشام ندید اب ، دما یم مرس تشپ ، متفر نیشام تمس هب شیاه

: تفگ هنانیبدب و دش فقوتم یلع
! هتشذگ شوخ تهب یلیخ بشید همولعم -

: متفگ اهنت ، منکب شا هلمج هب نداد باوج یارب یش تال هک نیا نودب
. منکیم کف تداهنشیپ هب هشاب -

. داتفا هار هب نم نیشام سکعرب ریسم رد دنخزوپ اب
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نمهب ، دوب رای نم اب سناش لا ح نیا اب ، مدوب هدیسر رید هسلج هب
مه رد یاه هرهچ هب انتعا یب . دوب هدرک عورش ار هسلج نم یاج هب

نمهب . متسشن نمهب رانک یلا خ یلدنص یور ، هسلج رد رضاح دارفا
، دوب هداتسیا هک یدنمراک هب ، ثحب ندرک عطق نودب لومعم قبط

تاحیضوت و اه دی ال سا هب ار مهاگن . دهد همادا هک درک هراشا
. منک زکرمتم شیاه فرح یور ار مرکف مدرک یعس و متخود نامراکمه

هدش ثعاب ، زورما تاقافتا ، دوش زکرمتم تسناوت یمن منهذ راگنا یلو
ره و دش مامت شیاه فرح هرخ باال . دوش ریگرد مرکف رت شیب ، دوب



کارتشا هب ار هنیمز نآ رد ناشدوخ یاه تیلا عف و رظن اضعا زا مادک
. دنتشاذگ

یم کرس تاقافتا ی همه هب منهذ ، دوب سفق کی هیبش میارب هسلج
تیوضع یارب ار مسناش هک دوب هتساوخ نم زا داهرف هک نیا . دیشک

هک یردقنآ . دوب هدرک شدوخ ریگرد ار منهذ ، مجنسب هاگشاب نآ رد
یناکت اب هک مدوبن هسلج قاتا ندش یلا خ و هسلج ندش مامت هجوتم

. مدما مدوخ هب ، دروخ میلدنص هک
اب مدرک شهاگن جیگ . دوب هداتسیا مرس باالی نمهب ، مدناخرچ ار مرس

: تفگ دنخبل
؟ یشاپ یاوخ یمن ، دش مومت هسلج -

زادنارب ار وا و . مدش دنلب یلدنص یور زا و مدرک نییاپ و باال ار مرس
هرهچ و دیپس یاهوم ، تشاد نت هب یا همروس راولش و تک ، مدرک

، مدرک رکف مدوخ اب . داد یم شجوا یاهزور زا ناشن ، شناشخرد ی
رد ار هیاس ، هتشاد مه ار زورما ی هبذج فصن رگا هاگن نیا اعطق

. تسا هدرک راتفرگ دوخ
: تفگ و دیشک شتک ی همکد یور ار شتسد

؟ هیچ ژه ورپ هب عجار ترظن -
و متشادرب ار مدوب هتشاذگ زیم یور هک ینیدامن راکدوخ و ذغاک
: متفگ متشاد ار یلدنص یور زا ندش دنلب رد یعس هک روطنامه
مهم عوضوم . هپاتپل یوت و مدروآ رد تاکن یرس هی هک ور ژه ورپ -

منزب  فرح شهب عجار نوتاهاب دیاب هک تسه یرت
: تفگ و دش تخس یمک شا هرهچ

؟ یعوضوم هچ -
: متفگ هتسخ و مخا اب

. نارهم -
: تفر جورخ رد تمس هب هلجع اب منزب ار مفرح ی همادا اکنیا زا لبق

هسانشیمن  هبیرغ و لیماف تکرش نیناوق . هدش  جارخا نارهم -
: متفگ یزابجل اب

رس منودرگیمرب ونارهم سپ متسین تکرش نیناوق زج هک نم بوخ -
. نراد قرف هبیرغ ولیماف نم یارب نوچ ! شاج



: دیرغ بل ریز یبصع
تئیه رظن خالف ینوت یمن اما ، یتسه یلصا راد ماهس هتسرد -

. هشب هیبنت دیاب نارهم هزات . ینک لمع هریدم
: متفگ یدج و متفرگ هلصاف یلدنص زا

. هیفرخزم شور یلیخ اعقاو . هزادنیم هیاس یاهیبنت دای ونم نوتهیبنت -
و هدرگیمرب نارهم . هشب باوخ نوتراک ات دینک یم هیبنت وفرط ردقنوا

مینوتب هگید منکیمن کف نوچ ، منک  یم یضار ور اضعا کت کت نم
. مینک ادیپ نوا هثم دامتعا دروم دنمراک هی

: تفگ و دش هریخ میاه مشچ هب تقد اب
دروا روز هب ومارهب یتقو ، ینکیم تیریدم نوا هثم . یتردام هیبش -

تسرد ، تسا هنیزگ نیرتهب هک درک عناق ور همه و تکرش نیا یوت
. دزیم فرح وت هیبش

: متفگ و مدز یخلت دنخبل
امش زا ، منک عافد مراد نوشسود هک ییامدا زا متفرگ دای مردام زا -

. متسین هدنرب شوت هک منکن عورش ور یزاب تقو چیه متفرگ دای مه
تکرش وت . منودرگیمرب ونارهم نیاوخن هچ نیاوخب امش هچ نم ومع

. مراد جایتحا شهب
. دیشخرد یم شیاه مشچ نایم یزیچ ، درک مهاگن بحعتم
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: تفگ درادرب میاه مشچ زا ار شهاگن هک نیا نودب

. هدوب وت دوخ رطاخ هب ، هشب رود اج نیا زا نارهم متساوخ هگا -
! ینیبب بیسآ مزاب ماوخیمن

: متفگ مشخ اب
؟ مشیم نارهم قشاع نم دینک یم رکف ینعی ال؟ ثم یبیسآ هچ -

: دوب هتفرگ مشخ گنر شا هرهچ
. مرتخد دیروخیمن مه درد هب امش . هتفیب یقافتا نیچمه ماوخیمن نم -

دنخزوپ اب ، دوب روآ باذع میارب وا نابز زا مرتخد ی هملک ندینش
: متفگ و مدرک شهاگن

! مرتخد دیگن نم هب هگید هشیم -
اب ، درک زاب ار شیاه مشچ هرابود و دندروخ مه هب مکحم شیاه کلپ



: تفگ قیمع یبجعت
. یمرتخد لثم وت ! مرتخد مگب تهب دیابن ارچ ؟ هدش یزیچ -

منوریب لا ح نیا اب مدوب هتخیر ورف نورد زا ، مدرک شهاگن تیدج اب
: مدوب هتشاد هگن یوق ار

باسح هب نوترتخد لثم طقف هشیمه نوچ ، متسین نوترتخد نوچ -
. مایم

: مداد همادا اما تشاد شزرل یمک میادص
یردپ هک ، مرتخد نیگب مهب هک مدوب نیا قشاع هک دوب ییازور هی -

. دوب نم فعض " مرتخد " نیمه یلو مکحم ، یوق ؛ مشاب هتشاد امش هثم
: تفگ یا هتفرگ تلا ح اب

تایدنرچ رطاخ هب ؟ هفعض ندوب نم رتخد ینکیم رکف هک هدش یچ -
؟ هنایک ورسخ رسپ ، ورای نوا

ار میاه تسد مدرک یعس و مداد ناکت تسار و پچ هب ار مرس
: منکن تشم

ونم ، مدوب ترتخد لثم هشیمه نم هک نیا ! همدوخ رطاخ هب -
ترتخد لثم طقف نم و ندوب تارسپ نارهم و ناهام نوچ ، دنوسرتیم

. نانوا تباختنا ینک باختنا یشب روبجم هک ییاج ینعی نیا . مدوب
: دنک شوگ هک مداد ناشن رس تکرح اب هک ، دیوگب یزیچ تساوخ

! یدوب مردپ هیبش هک یسک ، ناخ نمهب ، ومع مدیسرت رمع هی نم و -
مدآ نیرتهب رمع هی ، مشابن ترتخد هیبش هگید و منک یراک مدیسرت

جاودزا نارهم اب متساوخیم ، یشاب یضار مزا وت ات مدوب هنوخ نوا
مدنوم هنوخ نوا وت زاب تساوخن ونم نارهم ، مایب تمشچ هب ات منک

یگن مهب هک مدیسرت مرمع مامت . ینک باختنا یاوخب تقو هی هنکن ات
هک ، مداتسیا مرهاوخ یور وت ، مدوب وت فرط هشیمه نیمه یارب . مرتخد

نارهم و ناهام اما ، مدوب وت فرط یتساوخ تقو ره . مشاب وت هیبش
نیا هسریم وم هب نتسنودیم نوچ نداتسیا تولج نتساوخ تقو ره

. مشچ متفگ طقف نم اما . نراد ور وت نتسنودیم ! هشیمن هراپ اما هطبار
هب هک ینازرل تسد زا ار نیا ، تشادن ار میاه فرح ندینش راظتنا

نآ . مدروآ نییاپ مارتحا اب ار شتسد اما . مدیمهف ، دوب هدرک زارد متمس
یقافتا هچ اقیقد مدیمهفن مه مدوخ هک مدز نوریب قاتا زا عیرس ردق



متیوه زا ، وا زا متشاد ، متشادرب تعرس اب و دنلب ار میاه مدق . داتفا
. مدرک یم رارف مدوخ زا و

هک نیمه . دش یم هدیشک مبلق ات هک تشاد یبیجع درد مناتشگنا رس
، مدوب هدرک سبح ما هنیس نورد هک ار یسفن ، مدش مدوخ رتفد دراو

و جاه هک یشنم هب ممشچ ، مسفن ندرک اهر زا دعب هزات . مدرک اهر
. داتفا ، درک یم هاگن ارم جاو

نیا هک ، دوب هدید ما هرهچ رد یگتفشآ و یگتخورفارب زا یدر اعطق
تسد هب هرابود ار مدوخ رب طلست مدرک یعس . دوب ما هریخ تام روط

. مدرک بترم ، دندوب هدمآ نوریب لا ش زا هک ییاهوم ی هشوگ . مریگب
هک یشنم سالم ، موش دراو هک نیا زا لبق و متفر مقاتا رد تمس هب

: متفگ و مداد باوج ار دوب هتفگ ریخات هقیقد دنچ اب
رتفد دایب زورما وگب و نزب گنز نارهم هب -

: مدرک یهاتوک ثکم و متخادنا شزیم هب یهاگن
! هدب شنوشن مه ور مداد تهب زورید هک ییاهذغاک نوا -

: تفگ یواکجنک اب
؟ امش ندید نایب لوا شزورف یاقآ -

: مدیرغ و مدرک شهاگن یبصع و مخا اب
دینک ییامنهار ور نوشیا طقف . مشاب هتفگ یزیچ نیچمه دایمن مدای -

! هغولش یلیخ مرس زورما منم . ننک عورش ور نوشراک هرابود هک
. منیبب ور یسک ماوخیمن

مدوخ و متسب مرس تشپ مکحم ار رد . مدش قاتا دراو تعرس هب
نارهم اب تساوخیمن ملد ، دوب کاندرد . مداد رد هب ار ما هیکت اج نامه

ومع نز زا یتح ، مدیشکیم تلا جخ . موش ور هب ور یرگید سک ای
مردام و ردپ یتح هک ، مدوب موش ناهنپ جاودزا کی لصاح نم ، ایرث

رد زا ار ما هیکت ، مدوب هتفرگ یگنت سفن . دندوب هتفریذپن ار نآ مه
قاتا رد ار مفیک . منک ادیپ ار مصرق ات متشگ مفیک لا بند هب . متشادرب
ناویل و متفر مراک زیم تمس هب هنادیما ان . مدوب هتشاذگ اج هسلج

. مدرب قاتا ی هشوگ نک درس با تمس هب ار زیم یور
یشنم ، مدرک تاق مال هک یسک اهنت ، متفرن نوریب مقاتا زا زور مامت

! مفیک ندروآ یارب مه نآ دوب



و ماقرا و دادعا و اه باتک و باسح هوبنا تشپ ار مدوخ زور مامت
هتفایرد یبلا ج یاهزیچ یگتسخ رج اما . مدوب هدرک سبح اهداد رارق

هب یرافغ تکرش هک دوب بلا ج ! یرافغ تکرش ماهس دوعص ال ثم ، مدوب
گنیدله کی ، دوب هتسویپ نایک ورسخ سیسات هزات گنیدله هب یگزات

. دنزب رود ار اه میرحت دوب رداق تشاد هک یطباور اب هک یتیلم دنچ
ماهس ریگرد هریدم تئیه و نم هک تدم نیا رد هک نیا رت بلا ج

زا ار بوخ یاه ژه ورپ زا ات دنچ یرافغ ، میدوب اه نیمز و تکرش
چیه و دوبن یدیدج زیچ هلئسم نیا هک نیا اب . دوب هدروآ رد نامگنچ
داهرف اب شداحتا اما ، دشیمن بوسحم یدج بیقر نامیارب یرافغ تقو

. دوب رطخ گنز نم یارب
هدروآ تسدب تکرش زا داهرف هک مداتفا یتاع ال طا و اه هگرب نآ دای

. دوب
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سپ ار شردپ ی هتفر تسد زا یاهزیچ مامت تساوخیم داهرف راگنا
دروم مدآ یرافغ هک متفگیم نمهب هب دیاب زیچ ره زا لبق . دریگب

یم . مدوب هدینش ورهار زا یراب دنچ ار نارهم یادص . تسین یدامتعا
اب ییور رد ور یگداما زونه لا ح نیا اب . دنکیمن یتفلا خم نمهب متسناد
، دش ثعاب ۷ تعاس ندید هک ، دوب اه هگرب یور مرس . متشادن ار نارهم
. مدیبوک زیم یور مکحم تسد اب . دیایب رد یمک دامجنا تلا ح زا مزغم

لیاف هوبنا یور . دوب متسد زونه یلع نیشام ، دوب هتفر مدای ار یلع
. متفای ماجنارس و مدرک وج و تسج ار میشوگ زیم یور مزاول و اه

راک تدش هب زورما دوب هتفگ . دوب لوغشم ، متفرگ ار یلع ی هرامش
تکرش رابخا ندناوخ . مدرک بترم ار مزیم یور یاه هگرب هلجع اب . دراد
زا زیچ همه ندرک بترم زا دعب . مدرک لوکوم ادرف هب ار رگید یاه

. مدز نوریب تکرش
. دوب شرتفد رد اال متحا . مدناسر یم شتسد هب ار یلع نیشام دیاب

زا ، مدرک رورم ار تاقافتا مامت هار رد . متفرگ شیپ رد ار شرتفد ریسم
درک دیکات و تفگ میارب ار شزار هناخزپشآ رد نیمسای هک یزور نامه

اتیمرآ و داهرف راب نیلوا یارب هک یزور نامه ، منک یرود داهرف زا هک
داهرف هب هشیمه ، تشاد یبیجع درد مبلق . مدوب هدید داهرف رتفد رد ار



داهرف . تفرگیم ارف ار مدوجو مامت ندوب هلبا سح ، مدیسر یم هک
هناشن مامت حوضو هب یتقو ، دشاب هتشاد تسود ارم تسناوتیم روطچ
رارق یلع رتفد هک ینابایخ هب . دوب هداد مناشن ار تکرش یدوبان یاه

ور هدایپ رانک هتسخ یا هفایق اب هک مدید ار یلع . مدش دراو تشاد
: مدرک زمرت شیاپ یولج . دوب هداتسیا

. نوتمنوسرب نییامرفب اقآ -
: تفگ و دز یناج یب دنخبل

. متفرگیم تزا مدمویم ادرف . یایب دوبن مز ال -
: متفگ ، درک یم زاب ار نیشام رد هک نامزمه 

؟ ینیشیمن تدوخ هگم هع -
: تفگ و دش راوس ، داد ناکت ار شرس

. منیشیم مدوخ هگید اجنوا زا نم ، نوتنوخ ورب لوا نیشب وت -
. دیسریم رظن هب هتسخ و هدیرپ گنر ، متخادنا شا هرهچ هب یهاگن

نارگن . تسب یمک ار شیاه مشچ و داد یلدنص هب ار شا هیکت
: مدیسرپ و مدرک شهاگن

؟ هدیرپ تگنر ؟ وت هبوخ تلا ح -
: داد باوج و درک زاب ار شیاه مشچ ، تفگ یمارآ خا

ات ود ، دوب یا هدننک هتسخ زور . هنکیم درد مرس مکی طقف ! مبوخ -
. متشاد میرادا یاراک هی . مدیباوخن تسرد هک مبشید ، متشاد هاگداد

. منوغاد هص خال
: متفگ و متخادنا هار ار نیشام

یلع مگیم . هتبلا مدروخن ممدوخ ؟ یدروخن منوا دب ال ؟ یچ راهان -
.. میرب

هتفر باوخ هب عیرس دقنا . دوب باوخ ، مدنادرگرب شتمس هب ار مرس
شتسد رد لیابوم . مدرب شناهد و ینیب رانک ات ار متسد نارگن هک ، دوب
ناش هناخ تمس هب ار مریسم . متشاذگ رانک و مدروآ نوریب مارا ار

، مدرک یم شهاگن هک یهاگ زا ره ، دوب هدیباوخ قیمع . مدرک ضوع
. دوب ، بشید یاه هچب هیبش

محر یب یلیخ زیچ همه ؟ درک یم یزاب نم اب تشاد مه یلع ینعی
شومارف ار بشید ، درک یم یزاب نم اب یلع رگا یتح اما ، دوب هدش



زا رپ مرب و رود یایند مدرک سح یا هظحل یارب بشید . مدرک یمن
. هدش یلا خ غورد

هب مهاگن هتساوخان . دش نشور شنفلت هک میدوب کیدزن ناش هناخ هب
: دوب شردام تمس زا یمایپ داتفا شنفلت

؟ مرسپ هنوخ یایم یک -
هدرکن کرد ار تبحم نیا تقو چیه نم ، مدرک شهاگن و مدز دنخبل
ایرث اما . دشاب هدش نارگن مندرک رید یارب هیاس دمآ یمن مدای مدوب .

راگن نارگن مه رذآ همع . دش یم نارگن نارهم یاه ندرک رید زا هشیمه
یلع ی هناخ یولج . دیخرچ یم مرس رد ارچ اه هسیاقم نیا . دش یم

ار شیناشیپ یور ینیریش مخا ، مدش مخ شتمس هب مارآ . مدش فقوتم
: متفگ مارآ و مدرب رتکیدزن ار مرس . دوب  هدناشوپ

. ناج هتسخ وشاپ ! ناج یلع .. یلع -
: مدرک شیادص مارآ هرابود . درکن زاب ار شیاه مشچ اما ، دروخ یناکت

امنک ترادیب یرت کانسرت یاه شور هب مروبجم هنرگو .. وشاپ یلع -
، مدرک شهاگن . درک زاب ار شمود کلپ دعب و کلپ کی لوا راب نیا

و ، درک مهاگن تبحم اب یا هظحل . دوبن نامنیب مک ی هلصاف هب مساوح
: تفگ

مییامش ؟ ی هنوخ -
: مداد باوج و مدیدنخ

. مییامش ی هنوخ -
نوریب و ، مشکب بقع ، دش ثعاب دروخ هشیش هب هک یا هبرض یادص
زا ، مدز دنخبل و مدیشک بقع ار مرس ، دوب یلع ردام . منک هاگن ار

: مدیشک تلا جخ دنک روطخ شرس هب ، دوب نکمم هک یرکف و نامتیعضو
. موناخ ال یل سالم -

: تفگ و دز یدنخبل
! هدرب شباوخ هنکن -

ار مرس تخانش یم ار شرسپ بوخ هچ ، تشگرب میاه بل هب دنخبل
شتسد رد مناخ ال یل . مدش هدایپ و مدرک زاب ار نیشام رد و مداد ناکت
یلع . مدرک یسرپ لا وحا و سالم . دوب شرانک مه شدیرخ دبس و نان

: تفگ و دما نوریب نم زا دعب ریخات اب



! هنوخ ورب نیشام اب وت بوخ -
: متفگ و متفرگ تسد رد ار مفیک

! هخا هیراک هچ . مریگیم سنا اژ نم هن -
: تفگ و تفر رد تمس هب مناخ ال یل

باال! ایب وت حاال -
... نم موناخ ال یل هن -

، تخادنا لفق رد ار دیلک فرح یب و درک یمخا
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یمیمص و مرگ ناش هناخ . مدش هناخ دراو شلا بند و مدرک لوبق راچان
. دوب هدرک رپ ار هناخ مامت ناجنسف بوخ یوب ، دوب

هزات یاه سگرن هب ممشچ . مدیعلب ار هناخ بوخ یوب مامت سفن کی اب
شمامت همین ینتفاب و مناخ ال یل کنیع . داتفا زیم یور نادلگ نایم ی
تیمیمص همه نیا زا ات ، دوب مز ال منیبرود . دوب زیم یور اج نامه مه

ارچ . مداتفا داهرف یاه سکع و ییوجشناد نارود دای ، مریگب سکع
و دز یم راز شنترب هک یترش یت نآ اب ، مداتفا یم وا دای دیاب

هب یلع . متفر مرگ یکشرز ناملبم تمس هب ! ششود یور نوکین نیبرود
: تفگ دورو ضحم

. مریگب شود مریم نم -
: متفگ و متسشن لبم یور ، تفگ یا هشاب شردام

نیریگیم  وسنا اژ هرامش -
: تفگ و تخادنا باال ییوربا ال یل

. یرب مراذب نکن مشرکف ؟ هدروخن ماش -
راگنا شردام . دش هناور شقاتا تمس هب یگتسخ تلا ح نامه اب یلع

تبحم اب . تسشن مرانک و تشاذگ رانک ار دیدرت هرخ باال ، دوب ددرم یمک
: درک مهاگن فسات و

.. نم ، اه همان و اهرتفد نوا دروم رد -
: متفگ و مدرک شهاگن تیدج اب
. نیتشادن ربخ امش تفگ یلع -

: تفگ یتحاران اب
؟ یدرکن رواب مه وت و -



دامتعا متسناوت یمن نم . مداد هیکت لبم هب ار مرس و مدرک توکس
میگدنز دارفا نیرت دامتعا دروم یوس زا مدامتعا یتقو مه نآ ، منک

. دوب هدش راد هشدخ
: تشاذگ متسد یور ار شتسد و دش مخ

تساوخ نم زا نوا . منکیمن و مدرکن تنایخ تردام هب تقو چیه نم -
... ینمهب رتخد هک یمهفب هگا وت تفگ ! هسرن تتسد هب شاه همان

هب و دش دنلب اج زا ، تشاذگ هراک همین ار شیاه فرح گنز یادص
ار یا هچب رتخد یادص ، مدوب هتسشن هک یا هیواز زا . تفر رد تمس

: تفگ و تشگرب دعب هقیقد دنچ . دزیم فرح ال یل اب هک مدینش یم
. مایم االن ، هراد بجاو راک هی نومیاسمه مناخ شیپ مرب نم -

زیج همه ، مدناخرچ هناخ رد ار مهاگن نم و . تفر وا ، مداد ناکت رس
نآ رد هک یقشع و تیمیمصو امرگ . دوب شیاجرس ابیز و هقیلس اب

دنلب میاج زا . دشیم هدید هناخ ءایشا کت کت رد راگنا دزیم جوم هناخ
رد ادص هب رد گنز هرابود هک متفر اه سکع باق تمس هب و مدش
دنخبل اب و . متفر رد تمس هب دوب  هتشگرب هک دوب یلع ردام امتح ، دمآ

. مدرک زاب ار رد
رادید نیمود زا مه وا راگنا . دوب اهرف ، دوب میور هب ور هک یسک اما

: تفگ و درک مهاگن مخا اب ، دوب هدروخ اج نامیناهگان
! ییاج نیا وت متسنودیمن -

هلوح اب یلع . مهدن ار شباوج هک ، دش ثعاب مرس تشپ زا یلع یادص
: تفگ نلا س طسو تشاد نت هب هک یا

. داوخیم یباسح باوخ هی ملد ، مروخیمن ماش نم -
: تفگ جیگ و . دروخ اج ام ندید زا مه یلع

. یتفر مدرک کف -
ی هشوگ یبصع دنخزوپ . دوب شدرگ رد یلع و نم نیب شهاگن داهرف

. دنک ناهنپ تسناوتیمن ار شبل
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: تفگ و دما رتولج یلع . دوب هداتسیا رفن هس ام نیب نامز راگنا
؟ یبوخ سالم -

. درک زارد داهرف تمس هب ار شتسد



. درشف ار یلع تسد مکحم و دروا باال ار شتسد ، دوب داهرف هب مهاگن
: دوب شیاه بل یور یا هرخسم دنخبل

. دوب عقوم بوخ ای مدیسر عقوم دب مگب منودیمن -
: تفگ و تخادنا یهاگن نم هب یلع

! وت ایب -
: تفگ و درک نم هب ار شیور

. دش یچ منامام سپ -
یبصع ههقهق هب لیدبت فرح نیا اب داهرف نک درخ باصعا دنخبل

: تفگ و درک نم تمس هب ار شیور . دش یا هدننک
؟ یدموا هزات ای ؟ یرب ییاج یتساوخیم -

وا هب مهاوخب متشادن یلیلد ، مدییاس مه یور ار میاه نادند صرح اب
هک نیا نودب لا ح نیا اب ، مهد حیضوت ار یزیچ شضیرم راکفا و
یاج هب . مدیشک یم میرانک تشگنا یور ار متسش تشگنا نخان منادب

: مداد باوج یلع هب وا
. یریگیم مارب سنا آژ هی ! شلا بند دموا نوتیاسمه رتخد -

مه یهاگ زا ره ، تفر یم ییاریذپ تمس هب هنینامط اب داهرف
ملد . دنیب یم باذج شیامن کی راگنا ، درک یم هاگن ار ام و تشگیمرب

: تفگ مارآ یلع . مهد راشف ار شیولگ میاه تسد اب ، تساوخیم
. هشیم تحاران یتفر هنیبب هدرگرب هگا -

: تفگ و دز دایرف دنلب ییاریذپ زا داهرف
هب منوا هرخ باال هرب راذب ! .. االن ات بشید زا ! یلع هگید نکب لد -

. هراد جایتحا تحارتسا
هدیمهفن داهرف یاه فرح زا یزیچ ، تخادنا باال ار شا هناش یلع

. مدیمهف یم ار یلع نیشام و حبص هب شا هراشا بوخ یلو نم ، دوب
دنلب یاه ماگ اب ، مدوب هدش تقاط یب ، مشاب تکاس متسناوت یمن

لبم یور . مدناسر دوب هتسشن وا هک ییاج و ییاریذپ هب ار مدوخ
هیبش اقیقد ، دوب هتشاذگ زاب فرط ود هب ار شیاهاپ و دوب هتسشن
ارم مه شنتسشن یتح . دربیم تذل باذج یا هنحص زا هک یسک

: متفگ و مداتسیا شیور هب ور تینابصع اب . درک رت یبصع
؟ هن ای ینکیم مومت وتتافرخزم -



: تفگ و تخادنا باال هن ی هناشن هب ار شیوربا
. نفرخزم هک مییاه تیعقاو قشاع نم -

: متفگ و مدیشک یدنب مین قیمع سفن و متسب ار ممشچ
داهرف وگن نم هب ور هتدوخ قی ال هک ییازیچ . هراد تمرح هنوخ نیا -

. ینزیم فرح یروجچ یک اب مهفب . نایک
هک مدینش رس تشپ زا ار یلع یادص ، درک رت روج و عمج ار شدوخ

: تفگ
اه هچب -

: تفگ شزیما رخسمت و هرخسم هاگن نامه اب
دعب نارهم لوا دش یچ ، منزیم فرح یک اب منودیم گنشق نم -

وگب ، هیاس رتخد .. هیک شیدعب یلع حاال داهرف دعب دمحا دعب ناهام
. مینودب

: دیرغ نم یاج یلع راب نیا
.. اج نیا ایور . داهرف وش هفخ -

: متفگ و مدرک شهاگن فسات اب و مدروا باال ار متسد
، ما هزره نم هشاب ، یتسپ یلیخ ! یتسین منم نتخادنا فت قی ال وت -

. وشن لا حشوخ یدرک تدوخ قشاع ور هزره هی هک نیا زا یلیخ سپ
هب دش ثعاب رد یادص ، دش زاب هناخ رد هک دیوگب یزیچ تساوخ

: دش دنلب مناخ ال یل یادص . میدرگ رب رد تمس
؟ تسین ایور هگم ! هنوخ طسو یداتسیاو هلوح اب ارچ -

شردام . دوب هدرک توکس یلع . درک یم لا بند ار ادص داهرف یاه مشچ
و درک هاگن نم هب ، دوبن داهرف هجوتم زونه ، دمآ لخاد ورهار زا

: تفگ
، منزب ونومیاسمه لوپمآ نیا متفر نم ؟ ناج رتخد یدش خرس ارچ -

.. هراد یدب درد رس هی ادخ هدنب
: درک عطق ار شفرح و داتفا داهرف هب شهاگن

؟ یبوخ مرسپ سالم. -
هک نیا نودب دوبن اج نآ نم یاج . دش دنلب مارتحا ی هناشن هب داهرف

. متفر ورهار تمس هب و مدش در یلع ردام رانک زا مارآ مونشب ییادص
: دما ملا بند یلع



! ایور -
: متفگ مدرگرب هک نا یب و مدیشوپ تعرس هب ار میاه شفک

. مینزیم فرح ادرف ! سین مهم -
دنت . دیزرل یم میاه تسد و درک یم درد مبلق ، مدز نوریب هناخ زا

یدرم قشاع روطچ . دوب تسپ مدآ کی نایک داهرف ، متشاد یم رب مدق
.. هک مدوب هدش

یادص هک متفر یم یلصا نابایخ تمس هب ، مدادن همادا ار میاهرکف
داهرف ، مدنادرگرب هک ار مرس . موش فقوتم دش ثعاب ینیشام قوب

یتح ، دوب هتفرگ ارف ار منت ی همه مشخ . مداد همادا متکرح هب . دوب
میولج هک ، متشادن یهجوت ، تفریم هربیو مفیک رد هک ینفلت هب

میوزاب هک متفر ولج یمک . موش در شنیشام رانک زا متساوخ . دیچیپ
هدش ضبقنم مشخ تدش زا مکف . مدرک شهاگن و متشگرب . دیشک ار

: تفگ و درک مهاگن یدج ، دوب
. هکانرطخ بش تقو نیا ؟ هریگب نیشام تارب یلع یداتسنیاو ارچ -

: مدرک شهاگن ترفن اب و یبصع
. هدایز نیشام نم هثم ییاه هزره یارب -

: تفگ و تشاذگ مه یور ار شیاه مشچ
. مدرک یور هدایز مکی -

: متفگ و مدیشک نوریب شتسد ریز زا تدش اب ار متسد
. یراد قح و یگیم تسار هشیمه وت . یگیم  تسار وت اقافتا هن -

: تفگ یدنلب اتبسن یادص و مشخ اب
. متفگ یزیچ هی نم حاال ! نک سب -

هچ درم نیا ، دروآ یم راشف میولگ هب ضغب ، مدرک تشپ فسات اب
بوخ میارب مشخ زا مجح نیا . دش یم رت دایز مبلق رد درد . تفگیم

: متفگ و متشگرب ، مورب رت ولج هک نیا زا لبق ، دوبن
، یشاب هدرک رکف هابتشا یلع دروم رد هعفد نیا هگا یتح ینودیم -
رتهب هچ ، هسر یم یکی تبون هرخ باال وت زا دعب هشیمن ضوع یزیچ

! هشاب یلع هک
: تفگ و درک مهاگن بجعت اب

. هیلا ع ! هبوخ -



: متفگ و مداد ناکت ار مرس
ممورآ هشیمه یلع نوچ ! هشاب یلا ع میلیخ منک کف هعفد نیا شتسار -

، هنکیم
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یلع نیا ، میگدنز طسو ینزیم دنگ تداشگ نهد نوا اب وت هک ییاتقو
.. همرانک هک

مشچ یولج و مدروآ نوریب دروخ یم گنز مفیک رد هک ار میشوگ
: متفگ و متفرگ امرس زا شزمرق همین یاه

ینابصع تزا داهرف شتسار ، هشاب مرانک داوخیم ! هنزیم گنز هراد من اال -
نوا یامدآ ، یتشاذیم اپ ریز ور هنوخ نوا تمرح یتشاد نوچ مدش
منم ، ندش گرزب قشع اب انوا ! ندشن گرزب تفاثک وت ام هثم هنوخ
هشیمه هک مشاب یکی رانک ماوخیم . مشاب قشع نوا زا یشخب ماوخیم

.. طیارش نیرتدب وت هدوب مرانک
لا ح نیا اب ، دزیم یزمرق هب شا هرهچ ، مدرک مامت ار میاه فرح

: تفگ و دز دنخبل
هریگب سنا آژ تارب راذب ! هدب وشباوج حاال ! هیبوخ باختنا . هبوخ -

. بش تقو نیا هکانرطخ
تکرح ، مدوب هتفرگ شیپ رد هک یریسم تمس هب وا هب هجوت یب

یتح دوب هتفگ شدوخ ، دوب هدز مبلق هب یدایز یاه مخز داهرف . مدرک
نابایخ تمس هب . تسا هدوب نم ندرک جیگ یارب مه شیاه تبحم

نیا یاج ، درک روبع مرانک زا تعرس اب شنیشام اب یتقو ، متفر یلصا
همین یادص اب نم و دوب تولخ نابایخ . مدش یبصع ، موش رت مارآ هک

: مدز داد یدنلب
. نایک داهرف مرفنتم تزا -

یمک ، متفر نابایخ هب سامت هب انتعا یب اما ، دیزرلیم زونه منفلت
. دوب بوخ میارب ییاهنت

مدق نابایخ رد ار یدایز نامز . مدیسر هناخ هب دعب تعاس ود ابیرقت
رگید هک مدوب هدش هریخ ییاه هزاغم نیرتیو هب ، مدرم نیب ، مدوب هدز

ییاهنت ، دشابن منارگن هک مداد ماغیپ مه یلع هب ، دندروآ یمن ملا حرس
فیک کی ، میایب قوذ رس هک مرک روبجم ار مدوخ . تشک یمن ارم



سکع هب . مدرک نامهم هزات ی هویمبا کی هب ار مدوخ و مدیرخ مرچ
مدوب هناخ رد حاال و . مدرک  هاگن مدوب هتفرگ اه هچب اب هک ییاه

فیک . مراپسب تخت هب ار مدوخ دوب شتقو ، مدروآ رد ار میاه شفک
لوا ، متفر مقاتا هب و مدرک اهر نلا س طسو اج نامه ار مدیدج

. متسشن متخت یور ، دما اج هک ملا ح ، متسش ار متروص
نفلت غارس ، دیسر منهذ هب یرکف هک ، دوب مقاتا راوید و رد هب مهاگن

. منک شربخ ، مدیسر تقو ره هک ، دوب هداد مایپ یلع . متفر مهارمه
منفلت هک . مدیسر هناخ هب نم و دباوخب تحار هک متشون یمایپ شیارب

. دوب یلع ، دروخ گنز
: مداد باوج ار شسامت

. یدیباوخن زونه هک وت ! ولا -
: دوب هتفرگ شیادص

؟ یدروخ ماش -
ژی رنا اب ار میادص مدرک یعس ، تسشن میاه بل یور یگنرمک دنخبل

: مهد ناشن
یلو . متسین ماش لها کال مدروخ لا قترپ بآ ناویل هی -

: دیوگب دش ثعاب هک مدرک یثکم
؟ یچ یلو -

: متفگ هدنخ اب
. رایب مارب ادرف تنامام نوجنسف نوا زا یلو -

: تفگ هتسخ
ایور . هشاب -

نامه . دنزب فرح دهاوخیم زیچ هچ دروم ر منزب سدح متسناوت یم
: متفگ ژی رنا رپ روط

لوبق نم انیا و هدش مومت نوجنسف هک یگب یاوخیم هگا االن نیبب -
امنکیمن 

ایور -
. مدرک توکس ، دوب رتشیب دیکات اب شمود یایور نیا

: تفگ هتسخ و هتفرگ یادص نامه اب
. تفگ تداسح رس زا ور افرح نوا داهرف -



: داد همادا وا و مدرک توکس نانچمه
هتقشاع داهرف ، منکیم سح ور قشع نم -

: متفگ مشخ اب و مدیرپ شفرح نایم
نیهوت ! قشع ینعی نم هب ندز تمهت ، مدیمهف مقشع ینعم ! هبلا ج -

؟ یلع ، قشع ینعی نم هب ندرک
: تفگ و درک یا هفرس

داوخیمن ارچ منودیمن ! هینابصع نوا یلو . منکیمن هیجوت وشراک نم -
دقنا هراد تسود نوچ نکرواب یلو هراد تسود زونه هنک رواب

. هینابصع
: متفگ یبصع

وت یگیم یچ . هینابصع مزا و هراد مسود -
شدوخ زا رونوا زا ! ههابتشا نیا هنکیم کف یلو هراد تسود -

. هشاب ترانک هنوتیمن  هک ینابصع
: متفگ تیدج اب

شقشاع نم یلو . نیمز یور درم نیرت قشاع داهرف ال صا ! یلع هشاب -
. منزب فرح شهب عجار مرادن تسود مه هگید و . متسین

: تفگ یگف کال اب
: متفگ و مدیشک میاپ یور ار میوتپ . یگیم فرخزم یراد -

تتسود زا یاوخیم متسنودیمن . یسرپب ونم لا ح یدز گنز مدرک کف -
 . ینک یرادفرط

. یشاب نوا رانک هک هبوخ یتقو وت لا ح -
بوخ یتقو نم لا ح . مدرک ترپ یرگید تمس هب و . مدرک عطق ار نفلت

. دیمهفیمن سکچیه ار نیا و . متشاد شمارآ هک دوب
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نیرز . مدوب هدرک تداع هناخ توکس هب . مداد ششک یمک مت ال ضع هب
رتشیب یمک دش یم شاک . دنامب  اتسور رد دوب رارق مه رگید زور دنچ
زورما . دوش   مامت مدرک یم سح منت مامت رد هک یگتسخ ات مباوخب
نییاپ تخت یور زا ار مدوخ مارآ . متشاد ماجنا یارب یدایز یاهراک

و متشادرب ار یشوگ . دوب  هداتفا تخت رگید ی هشوگ منفلت . مدیشک
داهرف یاهراک ، متشادن لوبق ار یلع بشید یاه فرح ، مدرک شنشور



زا یاه سامت لیس ، مدرک نشور هک ار نفلت . دنتشادن یبسانم هیجوت
مایپ هب هجوت یب . مدید ار منفلت یور شیاه مایپ و یلع هتفر تسد

: متشون شیارب و متفر داهرف ی هحفص هب ، یلع یاه
ور هریمن هاگشاب نوا هب ال صا ناهام هک ییازور و تعاس سالم! -

. نوشتسرفب مساو هرآ هگا ؟ ینودیم
لثم دیاب ، مدمآ نوریب هحفص زا دروخ ار شکیت نیلوا هک مایپ

یرس رس ار یلع یاه مایپ . مدیگنجیم مدوخ عفانم یارب اهنت ناشدوخ
داهرف زا تسین رارق وا هک دوب نیا ناش همه یاوتحم ، مدناوخ
هتفرگن هدیدان ار نم هب داهرف یاه یمارتحا یب و دنک یرادفرط

و مدیشک یا هزایمخ . متسین روخلد وا زا نم هک متشون شیارب . تسا
منهذ رد ار زورما یاهراک تسیل . مداد یسوق و شک منت هب هرابود

ار زور نآ یاه تسپ ، متفر ممارگاتسنیا ی هحفص هب و مدرک رورم
توعد هیحاتتفا دنچ هب ارم مناتسود زا ات دنچ ، مدرک رورم لا یخیب
شومارف ار ما هتشذگ یاهراک اه زور نیا هک دوب بلا ج ، دندوب هدرک

اه توعد زا ات ود و مدناوخ تقد اب ار ناشیاه توعد . مدوب هدرک
کی اه نآ زا یکی . متفریذپ ار دوب یبلا ج و بسانم یاج مرظن هب هک
یاه تسپ هرابود ! تارهاوج یرلا گ کی مه یرگید و دوب ییابیز نلا س

هیبش یزیچ هک اه تسپ زا یضعب زا ، مدرک ور و ریز ار فلتخم دارفا
مدرک در ار اه تسپ زا یکی . دوب هتفرگ ما هدنخ ، دوب ندیشک خر هب

هتشاذگ بشید زا سکع کی ، دوب اتیمرآ ی هحفص ؛ متشگرب هرابود و
ار سکع نیا . مدز یجک دنخبل . دندوب ینامهم کی رد وا و داهرف ، دوب

تعاس همه زا رت بلا ج . مداتسرف یم لا یخ شوخ یلع یارب دیاب
هرخسم تاق مال زا دعب تعاس ۲ اقیقد هک دوب سکع نیا ندرک تسپ
رانک یوم رات دنچ الی ار متشگنا هک روط نامه . دوب نامبشید ی

بلق ناشیارب همه ، مدناوخ ار سکع ریز تارظن ، مدناچیپیم ما یناشیپ
ناشن مه ار داهرف هحفص سکع یور . دندوب هداتسرف رادیاپ قشع و

و مدیشک زارد تخت یور هرابود ، مامت یواکجنک اب . دوب هدرک یراذگ
شیاه سکع مامت ، تشاد یمک یاه سکع . مدش داهرف ی هحفص دراو
دنخبل کی یتح . دوب راولش و تک و یدج تس ژ اب و اهنت شدوخ زا

شحفص زا متساوخ و متفگ " یا هتفیش دوخ " بل ریز ، تشادن مه



. درک واکجنک ارم شسکع نیرخآ ریز بلا ج رظن کی هک مورب نوریب
: دوب هتشون شیارب هرهز مسا اب یربراک

. مرب تنوبرق -
. دوب لفق هحفص ، مدز هرهز ی هحفص یور . دوب هرهز مه شردام مسا
لا بند ار وا دشاب انشآ هک یرگید سک داهرف زج ، تشادن مه یسکع و

ی هحفص هب هرابود و مدمآ نوریب هرهز ی هحفص زا . دوب هدرکن
هتشون شا هحفص یفرعم رد ار نیا شدوخ . متفر اتیمرآ زیگنا ناجیه
طیلب ود ، مدرک زاب ار دوب هدرک دول بشید هک یدیدج تیعضو . دوب

. دوب هتفرگ بشما خیرات هب داهرف و شدوخ یارب هک دوب رتائت
رد اه نآ زا یملیف ، دوب ناشناتسود اب و ینامهیم زا یدعب تیعضو

یناهگان روط هب دعب و دوب هتفرگ ار شیاه تسد داهرف ، ماش عقوم
ی هرخسم ی هدنخ زا . دندز تسد ناشیارب همه و دیسوب ار شتسد
جراخ زا لبق لا ح نیا اب . مدش یبصع ، دماین مشوخ ملیف نآ رد داهرف
یدب سح . مدمآ نوریب دعب و متفرگ سکع کی ناشسکع یور زا ندش

نیا مامت نم . مدوب هتسبلد داهرف هب هک مدوب هدرک تقامح ، متشاد
ار مبلق هک دش هچ . مدوب هدیشک شود هب ار ییاهنت نیا راب اه لا س

اما ، مدرکیم مامت دیاب ار مدوخ ندرک شنزرس . متخاب دب روط نیا
ار تخت زا ندش دنلب یارب یا هزیگنا رگید یتح . مدوب هدرک ضغب
متشاد نیقی ، مدوبن شقشاع رگید اعطق ؟ دوب مهم میارب ارچ . متشادن
هدش یزاب مبلق اب نوچ ، مدوب نیگمشخ . تسین تداسح مسح هک
ار میاه صرق هناحبص زا لبق دیاب . مدیشک قیمع  سفن دنچ . دوب

یلع ی هحفص هب راب نیا و . مدیشک میاهوم الی ار متسد . مدروخیم
: متشون و مداتسرف شیارب ار اتیمرآ و داهرف سکع و متفر

.. رگید ی هیواز زا قشاع داهرف -
: تشون میارب هلصاف بال یلع

. مدرک هابتشا وراب نیا منک کف ، مدید زورما منم -
ار لیابوم . مدش دنلب میاج زا هلصوح یب اهنت . مدادن ار شمایپ باوج
ار مدوخ . متفر ییوشتسد تمس هب و مدرک اهر تخت یور اج نامه

متروص یور یدوبک زا یرثا چیه . مدرک زادنارب ییوشتسد ی هنیآ رد
: متفگ و ، مدز یرابجا دنخبل . دوبن



! دایمن تهب -
: متفگ دعب و مدرک ضوع ار مدنخبل تلا ح

. تسین شوخ تلد -
. مدروخ یم هناحبص دیاب ، متروص نتسش و ندز کاوسم زا دعب
میاه صرق . دوب هدادن ار ممایپ باوج داهرف زونه . مدرک کچ ار منفلت

ثعاب نفلت یادص هک مراذگب زیم ی هبل ار ناویل متساوخ . مدروخ ار
متشادرب ار منفلت . دوب داهرف ، متفر تخت تمس هب . میایب مدوخ هب دش

: مدرک رارقرب ار سامت و
سالم! ولا -

. دوب یدرسنوخ و یداش زا رپ هشیمه لثم شیادص
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: مهد ار شباوج درسنوخ و درس مدرک یعس
. تسین اجنوا یک ناهام ینودیم سالم! -

: تفگ و دز ههقهق
یبصع ؟ هبوخ هروطچ یلع ، مزیزع مبوخ نم الق! خادب هچ هوا -
: تفگ و داد همادا ار شفرح هک مهدب ار شباوج متساوخ

. ینک ناحتما وتسناش و یرب یاوخیم سپ -
: متسشن تخت ی هبل

؟ هنای ینودیم وملا وس باوج ! هرآ -
: تفگ و درک توکس نداد باوج یارب یمک

ارصع تقو چیه ، اه هتفه رخآ میهاگ اجنوا هریم رس هی احبص طقف -
؟ یریم زورما ! هبطم هشیمه ارصع . اجنوا هریمن

نم . مدوب رفنتم شندز فرح نحل زا ، مدیشک یتخت ور یور ار متسد
: مدرک یم یف تال ار اه باذع نیا و اهزور نیا

. هریمن لا وس ریز هشقن لک و هسر یمن رس وهی مش نئمطم روطچ -
دروخرب یادص نیا و دیشونیم هوهق تشاد اال متحا ، مدینش یقت یادص

: دوب زیم و ناجنف
، رصع نوا میریگیم تبون هی مه ام و هرتکد هی ناهام ! تحار یلیخ -

رفن دنچ یراک مکحم یارب . یرب یاوخیم وت هک یتعاس نومه اقیقد
؟ یریم یک بوخ ! زور نوا نریگیم تبون



: متفگ و متشادرب یتختور یور زا ار متسد
؟ یریگب تبون ینوتیم ! ۷ تعاس . مریم زورما -

: داد باوج گنرد یب
. مایم تاهاب منم طقف ! امتح -

: متفگ و متسشن میاه بل یور یدنخبل
! هشب لا حشوخ اتیمرآ منکن کف اما مرادن یلکشم نم -

: دیسر مشوگ هب یدننام قت یادص هرابود
؟ روطچ -

: متفگ هدرمش و . مداتسرف نوریب ادص یب ار مسفن
. هتفر تدای ور بشما رتائت -

: متفگ و مدرک هدافتسا شتوکس زا . درک توکس
؟ یرادن یراک ! ۷ تعاس یارب ریگب تبون ! نونمم بوخ -

: متفگ رت دنلب ، دوب رارق رب مه زونه شتوکس
. منک عطق ماوخیم -

: تفگ دشاب هدش باترپ نیمز هب یرگید ی هرایس زا ایوگ
؟ رتائت میرب رارق ام یدیمهف اجک زا وت . نکربص هن -

دای . دیمه قشاع ردقنیا هک هبوخ ، دوب هتشاذگ شحفص وت اتیمرآ -
. یدوب ساسحا اب روط نیمه هشیمه مداتفا تییوجشناد نارود یاقشع

: تفگ یدج ، دوب هدرک رییغت شنحل
هدش ساسحا اب یاراک زج نتفر رتائت اال حات یک زا ؟ یدید یچ اقیقد -

میاهاپ هک یلا ح رد ، مداتفا تخت یور و مدرک یدنلب اتبسن ی هدنخ
: دوب نازیوا زونه

اب ی هنحص یلیخ ، شمیسوبیم همه یولج هک یقوشعم اب نتفر رتائت -
. مرب هگید نم ! هرتهب یلع زا وت لا ح راگنا لا ح ره هب . هیساسحا

: تفگ هلجع اب
؟ یدید وبشید یاملیف وت منیبب نک ربص -

: داد همادا و دیدنخ
نومطبار هک یدیمهف االن دش بوخ مرظن هب ؟ هدش تیدوسح االن -

. هدش مومت
دیدج حرط کی دوب شتقو ، مدرک هاگن مدازآ تسد یاه نخان هب



: دنشاب هتشاد
وگغورد یامدآ هب مراد تداع کال نم شتسار . مدیمهف هتقو یلیخ نم -
کوش نیمه یارب . ننکیم راختفا نوشندوب وگغورد هب هک مرب و رود

فرح هگا . هشاب هتشاد تداع نوا منکن کف ، ماتیمرآ نارگن . مشیمن
. منک عطق ونفلت یرادن یدیدج

: متفگ و مدرک هدافتسا شتوکس زا نم و درک توکس
! ظفاحادخ . ریگب تبون زورما ۷ تعاس -

چیه رگید میارب ، مدوب هریخ فقس هب روط نامه . مدرک عطق ار نفلت
رد تکرش لئاسم و شورف لگ توکس ی هرهلد ؛ تشادن تیمها زیچ

ور شیپ ار یغولش زور . مدنک لد تخت زا هرخ باال . دیخرچیم مرس
. متشاد
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زورما ار ناش یلا م یاهدیسر و بیقر یاه تکرش رابخا ، دوب ۲ تعاس

و . تفر یم شیپ یرافغ تکرش عفن هب زیچ همه . مدوب هدرک یسررب
نارگن تدش هب ارم اما ، دوب هدزن یررض ام تکرش هب هک نیا اب نیا
رتدوز زورما دیاب . مدوب هدرک اهر مپاتپل یور ار مدوخ هتسخ . درک یم

و دیسر هوبنا یور . مدش یم هداما رصع یارب ات متفر یم هناخ هب
و لد یتح . مدوب هدز هبمتامچ مزیم یور هدش شخپ ی همان و ذغاک

تکرش یلخاد نفلت گنز یادص . متشادن مه ار مزیم ندرک بترم غامد
ادرمش یشنم . متشادرب ار نفلت ، درک هراپ ار ممه رد راکفا ی هتشر

: تفگ هدرمش
. ندموا دنز یاقآ -

تلع متسنادیمن ، متشاذگ شیاج رس ار نفلت و متفگ یمارآ " وت ایب "
ار ندرک رکف لا ح و سح ؟ تسیچ اج نیا زور تقو نیا یلع ندما

دش زاب رد . مداد یلدنص هب ار ما هیکت و متسشن تسار . متشادن مه
همکد مامت و دوب هدیشوپ نیج نهاریپ هی . دش دراو تکاپ کی اب یلع
اب دش مبجعت ثعاب شا یمسر ریغ پیت . دوب هتشاذگ زاب ار شیاه

: تفگ و دمآ ولج دنخبل
؟ یبوخ سالم -

: متفگ و مدیشک یتمس هب ار میاه تسد



. ما هتسخ -
یور ار تکاپ . تسا هدمآ ییوجلد یارب هک ، داد یم ناشن شا هرهچ

: تشاذگ زیم
تشرافس منیا امرفب -

مارآ ار تکاپ . دمآ یمن مدای ، متشادن یشرافس . مدرک شهاگن یلا وس
: متفگ و مدز دنخبل اذغ فرظ ندید اب مدرک زاب

. نوجنسف -
: تفگ و دز دنخبل

. موناخ ال یل تخپتسد نوجنسف هلب -
. متشاد زاین شهب . اعقاو نونمم -

: تفگ و تخادنا زیم یور هب یهاگن
؟ یرایم رد یراد ویچ یوت هت ریدم موناخ ! اجنیا هربخ هچ -

و مدروآ رد تکاپ نورد زا ار اذغ فرظ لا ح نامه رد و مدیدنخ
: متفگ

. ینک یم راک بیقر اب وت هخآ ؟ یچ مگن تهب هگا -
: تفگ و تخادنا باال ار شا هناش

نیمه یارب منک کف . مداد افعتسا داهرف تلا کو زا زورید ! هن هگید -
. دوب هدموا

نیا زا مه شدوخ ایوگ ، دوب هتفرگ یمک یلع ی هرهچ . مدرک بجعت
داهرف لیکو ، دوش انشآ نم اب هک نیا زا لبق . تسین لا حشوخ افعتسا

: متفگ اهنت مدرواین نابز هب ار مراکفا . دوب
؟ ارچ -

مشوخ هنک یراک ناهنپ و هگب غورد مهب هک یلکوم زا نم نوچ -
. دایمن

و مدرک زاب ار ناجنسف فرظ رد نامزمه ، مدرک درگ ار میاه مشچ
: متفگ

؟ یدب افعتسا منم تلا کو زا هنکمم سپ -
: تفگ و دیدنخ

. یشیم مورحم مموناخ ال یل ی هزمشوخ یاهاذغ تمعن زا و هرآ -
: متفگ و . مدیدنخ



هی ، مگب یزیچ تهب منوتیمن ال عف طقف ، مدرکن ناهنپ تزا ویزیچ نم -
عجار منک قیقحت رتشیب دیاب یلو هراد یرافغ تکرش یکوکشم تاکرحت

! شهب
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اج نیا . متفر رتولج مدق کی و مدرک میتسد فیک لفق مکحم ار متسد
. مدوب هدرک تاق مال ار داهرف حبص زور نآ هک دوب یپاش یفاک نامه
، مدوب هدرک هدافتسا هک یدودعم تارهاوج یتح و مشیارآ ، میاه سابل
هک مدوب هدرپس اج نآ نانکراک زا یکی هب . تخادنا یم هیاس دای ارم

. دریگب تاق مال تقو میارب نیورآ شویراد زا
هک مه ردقچ ره ، دوب دنیاشوخان و بیجع میارب یزیچ نینچ دنچره
ارب متسر ناوخ تفه نیا ، دندوب سکول و تمیق نارگ هعومجم نیا
، دمآ نوریب نیورآ رتفد زا هک نز . دز یم قوذ یوت شسییر ندید
. دنیبب ارم تسا هدرک لوبق مدز یم سدح . تشاد بل هب یدنخبل

یمک و مدیشک متوقای نیگنس دنبندرگ یور ار متسد ، دمآ کیدزن
: تفگ قیقد هاگن و ، دنخبل نامه اب نز . مدرک شفاص

؟ ... ِموناخ ! نتسه نوترظتنم نیورآ یاقآ -
تیصخش یارب اه لا س هک دوب ییاه هاگراک هیبش ، دوب یشوهاب نز

: متفگ مدوب هدرک هدامآ لبق زا هک ار یلیماف . دنا هتشاذگ تقو یسانش
. یریثا اکیلم ! یریثا -

شنهذ رد دیاش ، دوب مدنبندرگ ی هریخ شهاگن ، تخادنا باال ییوربا
نیا هک دنزب سدح تساوخیم ای دز یم سدح ار شتمیق تشاد

راب نیا هک دوب هدمآ شک یمک شتوکس ! ریخ ای تسه لصا دنبندرگ
: تفگ و تفرگ نیورآ قاتا رد تمس هب ار شتسد

! یریثا موناخ نییامرفب -
همع یاه هاگن نامه زا . دشاب رخافت زا راش رس مهاگن مدرک یعس

لیصا یسک هچ ی هقباسم رد دنتساوخیم یتقو ایرث ومع نز ای غورف
ار وت هن هک ییاه هاگن هیاس لوق هب . دنشاب هدنرب لیماف تسا رت

. یلومعم مدآ کی هیبش هن دهد ناشن هدیسر نارود هب هزات کی هیبش
هب هنینامط اب و مارآ . دروخیم مه هب ندرک هاگن زرط نیا زا ملا ح

زا دعب و دمآ رد تمس هب مارآ نز . مداتسیا رد رانک . متفر رد تمس



شویراد زا روصت کی منهذ رد . درک زاب میور هب ار رد هبرض ود ندز
هتخیر شرس طسو یاهوم همک یکنیع و قاچ درم کی ، متشاد نیورآ

اما . تسا هدز مه دنلب تاوارک کی و ، دوبن دب شا هفایق اال متحا ، تسا
درم کی میور هب ور . دش ضوع متاروصت مامت ، مدش دراو هک نیمه

شیور هبور یراگیس اج نورد ار شراگیس هک یلا ح رد ، رغ ال
چیه ک تشاد بسانتم لبیس کی . دش یم هدید ، درک یم شوماخ

هکلب . تشادن یتاوارک و راولش و تک . دندوب هدشن مک شیاهوم زا مادک
هب مه ار شیاه نیتسآ و دوب هدیشوپ هنادرم گنرمک یبآ نهاریپ کی
و نردم قاتا کی هک مربو رود قاتا هب . دوب هدز باال یبسانتمان لکش
دنچ ره ، دوب گنر دیفس لوا هاگن رد زیچ همه . مدرک تقد دوب کیش

. دوب هدش هدافتسا رایسب امن رد یزلف یاه ناملا زا
. موناخ سالم -

تسب شقن میاه بل ور یگنرمک دنخبل . دروآ دوخ هب ارم نیورآ یادص
هب هزات رگا دنچ ره ، دشاب یمیدق دنمتورث کی تسناوت یمن درم نیا ،

: درک یم راتفر یرگید لکش دیاب ، دوب مه هدیسر نارود
. نیشاب نیورآ یاقا دیاب امش ! سالم -

دیفس گنر زا یبیکرت هک یا هرفن کت لبم زا یکی تمس هب ار شتسد
. متسشن و مداد شک ار مدنخبل . تفرگ دوب یلیتسا یاه هریگتسد و

موناخ امش . ممدوخ هلب -
: متفگ و مدرک اج هباج میاپ یور ار مفیک

. نیراد یا هداعلا قوف ی هعومجم اعقاو ! یریثا اکیلم -
: تفگ و دناخرچ نم یور ار شهاگن نیورآ شویراد

هدموا نوتشوخ تدش هب اج نیا زا هک تفگ  مهب انام . تسامش فطل -
نم مگب دیاب ، دوب امش لا م اج نیا نیتشاد تسود نیتفگ یتح ،

. مرادن شورف دصق
: متفگ و متفرگ مناهد یولج ار متسد و ، مدرک یدنلب همین ی هدنخ

یتح . مراد سود ور اج نیا یلیخ اعقاو یلو . دوب یخوش هک نوا -
؟ هگید هشیم منک رازگرب اج نیا ومدلوت مراد سود

یور و دز رود ار زیم و دش دنلب شیلدنص یور زا . دز یدنخبل
: تفگ و تسشن نم یور هب ور یلدنص



؟ نیسانشیم ور یبایسارفا رتکد ی هداوناخ ! هن هک ارچ ! هتبلا -
: داد همادا وا و ، مداد ناکت یرس

. دش رازگرب اج نیمه نوشرتخد یدزمان شیپ تقو دنچ -
کی ات تخادنا یم یداع یاه هدنشورف دای ارم شندز فرح نحل

: دنک یم راک باال ی هقبط اب تساه لا س هک یصخش
نیراد درایلیب هاگشاب مدینش نم ؟ نیراد مه یا هگید ی هعومجم امش -

! هگید جرب هی وت
هاگن سفن هب دامتعا اب ، دوب هنافاکشوم و میقتسم شهاگن ، درک مهاگن

مداد . خساپ دنخبل اب ار شمیقتسم
هتبلا ، میراد اج نیمه هاگشاب هی ام ، نیدیمهف هابتشا منک کف هن -

. هیصوصخ نومهاگشاب
: متفگ و مداد ناکت ار مرس

لیطعت اما ، متفریم یکی ال بق نم ؟ پولک لدم یاه هاگشاب نیا زا -
؟ منیبب منوتیم ور نوتهاگشاب تیفیک . دوب ریظن یب شتیفیک دش

: تفگ و داد تروق ار شناهد بآ
مان تبث ور یسک ! سناتسود رتشیب هاگشاب ! یریثا موناخ مفساتم -

. صاخ طیارش رد رگم مینکیمن
: متفگ و مدرک قالب مه رد ار میاه تسد

هنومب رت روج و عمج اهاج روج نیا ، منکیم کرد ال ماک ! هیلا ع یلیخ -
. منکیمن رارصا مه نم بوخ . هرتهب

زیگنارب کش رتشیب رارصا دوب مولعم ، مداد ناشن توافت یب ار مدوخ
: تفگ دنخبل اب . دش دهاوخ

امش هثم ییاه یرتشم نتشاد هب ام ! یریثا موناخ نیشن تحاران -
. تسین مه یصاخ یاج . تسین امش قی ال ام پولک یلو . مینکیم راختفا

: متفگ و مدیدنخ اورپ یب هرابود
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یصاخ یاج هک هشیم واکجنک مدآ ، تسین یصاخ یاج نیگیم یتقو -
مزا ، هراد ییاج نیچمه ماتسود زا یکی . تسین مهم دایز یلو . تسه

... دینودیم هخآ ! اجنوا مرب هتساوخ
: متفرگ شیپ رد یرت هنامیمص نحل . مدرک یثکم



جرخ ییاج ومتقو و لوپ داوخیم ملد . مصاخ یاهاضف لها یلیخ نم -
هسیاقم مه اب ور اج ود نیا متساوخیم . هدب مهب یبوخ سح هک منک

. منک
نوریب ار مراگیس یی طال ی هبعج و مدرک زاب ار مفیک . ممهفیم ال ماک -

: متفگ شیور هب ور و مدیشک
... نوتدوخ مدید نوچ هتبلا ! نییامرفب -

: تفگ و تشادرب هبعج زا راگیس کی و دز یدنخبل
؟ یریثا موناخ هیچ نوتتاحیرفت -

: متفگ و متفرگ متشگنا الی ار راگیس کی
هک مراد تسود مدلوت یارب من اال ! یداش و یمه رود رتشیب نم -

؟ نینک کرد مراودیما ! هشب رتمک شیتخس نوتنیناوق مصکی
دوبن تحار میارب ، مدوب هتخانش ار وا بوخ ، دش رت گنررپ شدنخبل
ییاج پولک نآ راگنا اما ! منک یزاب ار شایع دنمتورث نز کی شقن هک

: تفگ و دش دنلب شیاج زا . دوب خالف یاهراک یارب
؟ هوهق ای یاچ ! هتبلا -

هب درم هاگن رییغت هجوتم هک صوصخ هب ، دوبن یبسچلد یوگتفگ
: متفگ و مدش اج هب اج میاج رد . مدوب هدش مدوخ

. خلت هتبلا ! هوهق -
: تفگ و داد ناکت یرس

. دیدرکن نشور ور نوتراگیس -
ار هیاس کدنف مفیک زا و مدز دنخبل ، مدش متسد رد راگیس هجوتم

: متفگ و مدرکن نشور ار راگیس یلو . مدروآ نوریب
! هرتهب هوهق زا دعب -

کیک کی و هوهق ود و تشادرب ار شنفلت و تفر شزیم تمس هب
داد . شرافس یت ال کش

: تفگ و تشگرب شا یلدنص تمس هب نامزمه
ارچ حاال . مینکیم مهارف نوتارب ام دیاوخب ینومهم ره امش ! امتح -
عمج مه رود نینوتیم مه هنوخ وت بوخ ؟ پولک نیرب نیاوخیم

؟ هن هگم نیش
: متفگ و مدرک زاب ار ما وتلا پ باالی ی همکد



. دش ممرگ نم دیشخبب -
: متفگ نامزمه و ، مدرک زاب ار میوتلا پ یاه همکد

؟ هن هگم مراد یتیصخش هچ نم هک نینودب نیاوخیم نیورآ یاقا -
: درک نشور ار شراگیس و داد باال ار شیوربا

ماوخیم منم و ام پاش یفاک نیایب رارق امش ! هراد یلا کشا هچ بوخ -
. مشاب هتشاد بوخ تسود هی

و مداد ورف ولگ رد ار ما هفرس ، دش شخپ قاتا رد شراگیس دود
: متفگ

متسود هاگشاب هب اج نیا موچ . دینیبیمن یلیخ ونم . هگید هن بوخ -
. هاگشاب مرب مه اج هی هفاک مرب اج هی منوتیمن . هرود

؟ میدیم تسد زا ور امش سپ -
: متفگ هدنخ اب و متخادنا یهاگن دش زاب هک یرد هب

یسابل شوخ درم ؟ تسه قرف ات ود نیا نیب یلیخ ؟ نوتیرتشم ای نم -
نامزمه . تشاذگ زیم یور ار لیکش ی هوهق ناجنف ود اب ابیز کیک کی

نتفر نوریب اب
: تفگ دنخبل اب نیورآ شویراد ، درم

؟ هیچ شقرف -
: متفگ و متشادرب ار ما هوهق ناجنف

ضوع نوتش تال نیدن تسد زا نیاوخب ور نم هگا هک نیا شقرف -
. هشیم

: تفگ و تشادرب ار شا هوهق ناجنف و دیدنخ
؟ درایلیب ارچ حاال . دینک ناحتما امتح هریظن یب نومایت ال کش کیک -

. نیشاب رنه لها دایم رتشیب نوتهب
: متفگ شمارآ اب و متفایرد ار شا هنعط

یا هفرح یلیخ نم . هنک ملا حشوخ هک یزیچ ره و شزرو و رنه لها -
. منکیم یزاب درایلیب

ناهام ، مدوب هدز وگتفگ نیا رد هک دوب یفرح نیرت هناقداص نیا
رد حاال . دوب هداد دای راگن و نم هب ار نآ و دوب درایلیب قشاع

. دوب گنررپ مه درایلیب راگنا ، تشاد ار ناهام در هک یهاگشاب
: تفگ و دز دنخبل



. منک انشآ پولک یاضف اب ور امش هزرا یم مرظن هب -
. میدن نوتتسد زا هک

: متشاذگزیم یور ار ما هوهق ناجنف . مدیدنخ
. مرادن یرارصا نم نیراد تیروذعم هگا -

: تفگ و دز دنخبل
. هشاب یلا ع منک کف االن نیمه ! یتیروذعم هچ -

: دش دنلب لبم یور زا
. منک نوتانشا هاگشاب اب ات نیایب نیدرک لیم ور نوت هوهق هگا -

مارآ . دنک باجم ار درم نیا هتسناوتن روطچ داهرف هک دوب بیجع یمک
یتقیقح زا . مدوب برطضم یمک . متشادرب مدق شرس تشپ و مدش دنلب

یورهار زا شویراد رس تشپ . مدیسرتیم منک شفشک ، دوب رارق هک
زا . دوب هدش شدراو ناهام ال بق هک مدش ییاج نامه دراو پاش یفاک
اب کیرات همین ییاج . مدش کیرات همین یاج هجوتم ، دورو ودب نامه
راهچ هس و درایلیب زیم دنچ . دشیم شخپ یمارا گنها مک یاه غارچ

. دندوب درایلیب لوغشم هک یرفن
. تسه یاوخب هک یندیشون ره تمس نوا ! ام هاگشاب منیا -

و صاخ یاج . مدرک لا بند ار شهاگن ریسم شویراد فرح نیا اب
رد یبیجع زیچ اعقاو دیاش . دننک شیفخم ردق نا هک دوبن یا هدیچیپ

لحم لباقم رد درم کی و نز ود . دوبن اج نیا و ناهام دروم
لوا هاگن رد ناکم نا لقادح ، دندوب هتسشن یلدنص یور اه یندیشون
کی اب ناوج درم کی متفر رتولج . دوب رت ملا س ریبک یاه ینامهم زا

رد ، دوب بلا ج میارب . دوب هتسشن همه زا رود یا هشوگ یرتسکاخ یدوه
رد یتحار یمرچ لبم کی یور ناوج درم . دندوب عمج همه هک ییاضف

یرگید تمس شویراد هک نیا زا لبق . دوب هریخ نم هب اج نیرترون مک
: درک یا هراشا و دما شتمس هب اج نا همدخ زا یکی دهد ناشن ار

تمس نوا مرب نم موناخ اکیلم دیشخبب -
رت یلک هاگن کی دعب و . دوش رود مدنام رظتنم و . مداد ناکت ار مرس
: داتفا ناوج درم رس باالی یولبات هب ممشچ هک متخادنا هاگشاب هب

هریت زمرق ی هنیمز سپ اب کچوک یولبات کی
! هایس گرب کی اب دوب شیور تسد کی هک



اج نیا هب ار راگن یولبات ناهام رگا دوبن بیجع ، دوب راگن یولبات نیا
هدیرخ راگن یرلا گ زا ار ولبات نآ دمحا هک دوب نیا بیجع ، دروآ یم

. دوب
هرابود و مداتسیا ناوج درم لباقم تسرد و متشادرب ولج هب ماگ دنچ

. مدرک یسررب ار ولبات
؟ یتشاد تسود ور ولبات نیا ، هاگشاب نیا لک زا -

قیقد هک . مداد رس ناوج درم تمس هب نییاپ هب ولبات زا ار مهاگن
. تشادن یناوخ مه شندیشوپ سابل عون اب شا هفایق ، درکیم مهاگن

: متفگ و مدرک در شا هفایق شوخ و رورغم ی هفایق زا
. هراد یبوخ یاضف یلیخ اج نیا هن -

: تفگ یزیما رخسمت نحل اب
؟ یدراو هزات ! تراد و هراد مه گنیلوب هرآ -

: متفگ و مداد ناکت رس
. یایب تسین یزاین دایمن تشوخ اضف نیا زا هگا -

: تفگ هک مدیخرچ یرگید تمس هب فرح نیا نتفگ اب نامزمه
؟ یدروخ هوهق ! تس باال تراشف اال متحا -

! ینیب شیپ کی اعقاو ای دوب کلتم کی شفرح ، مدوب جیگ و بجعتم
کی تسناوت یم ، مدرک یم سح مرسرد حبص زا هک یزگزگ دنچ ره

: متفگ و متشگرب شتمس هب . دشاب رادشه
! هیچ تروظنم -

: تفگ و تفرگ متمس هب و دروآ رد شتسد زا ار شتعاس
. هبوخ ندش نئمطم یارب اما ! تسین قیقد یلیخ ! تچم هب دنبب -

: تفگ هک مدرک هاگن شتعاسو وا هب دیدرت اب
. دایمن تهب متوقای دنبندرگ نوا ! نزرلیم متاتسد ، ستخدرفارب تفایق -

. شاب باال متبلق نابرض دیاش و یبرطضم
دعب و متسب متسد یور ار دنب چم . مدش شتسرد ییوگشیپ هب هریخ

: تفگ و درک زاب ار دنبچم و ، دش مکیدزن . مدرک کچ ار مراشف
؟ یچ ومئ عال ی هیقب ، تس باال هک تراشف بوخ -

: متفگ و متخادنا باال ار ما هناش
هب هک نیا هن منک ادیپ تسود اج نیا ماوخیم نم ؟ یچ شیقب -



. منک رکف وت یاه ییوگشیپ
: تفگ تیدج و یخلت اب

؟ درک تبذج هرخسم ولبات نوا وت یچ -
. دش در ما هنیس ی هسفق زا یدرد ، متسب ار میاه مشچ
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: تفگ و دش زیخ مین متمس هب ، مدرشف مبلق هب ار متسد

؟ یراد یبلق لکشم -
: متفگ مارآ ، دیسر یم رظن هب ینانیمطا دروم مدآ ، مدرک زاب مشچ

... راب هی -
: تفگ و داد ناکت ار شرس ، متشاد یگنت سفن

؟ هتهارمه تصرق ! مرایب با تارب مریم -
باال ار میاه صرق زا یکی نم و دش دنلب شیاج زا . مداد ناکت ار مرس

نسم یدرم و نز کی اب ، نلا س رگید ی هشوگ نیورا شویراد . متخادنا
هس مدناخرچ نلا س رد ار مهاگن ، دندوب یدج همه . درکیم تبحص رت

هداتسیا اه رواد هیبش رگید درم و دندرک یم یزاب زیم کی تشپ درم
یرکف ، دیسر یم رظن هب هتسخ و دیماان تدش هب اهدرم زا یکی . دوب
شتسد رد هک یندعم با یرطب تشگرب ناوج درم هک تشذگ مرس زا

: متفگ مارآ ، تفرگ مفرط ار دوب
! نونمم -

: تفگ و درک هراشا یزاب هب و دز یگنرمک دنخبل
؟ یدلب -

. دوب یدج شلا وس . مدرک ادج میاه بل زا ار یرطب و مدروخ یناکت
نداد باوج زا لبق هک ، هلب میوگب غورد هب متساوخ و مدز یدنخبل

: تفگ و تسشن شا یمرچ تحار لبم یور نم
! یتسین دلب -

یعس . دناوخ یم ارم نهذ قیقد ردقنا روطچ ، مدرک درگ ار میاه مشچ
یدرسنوخ نامه اب . دوب یبوخ خنرس وا دیاش ، مشاب درسنوخ مدرک

: متفگ
. ننکیم یزاب یدنب طرش -

ندیم حیضوت تارب نوشدوخ -



هب سابل شوخ نز نا و نیورا شویراد ، دوب مرس تشپ هب شا هراشا
ششود یور شلا ش . دوب هلا س دنچ و یس ابیرقت نز . دندمآ متمس
یناوخمه شا هزنرب ی هرهچ اب شا یبارش یاهوم و ، دوب هداتفا

نم هک نیا زا رتدوز ناوج درم هک ، مداتسیا اه نآ ندید اب . تشاد
: تفگ و درک زارد نیورآ تمس هب ار شتسد و دش دنلب میوگب یزیچ

منص سالم . شویراد سالم -
رود کی ار ام ی همه قیقد نیورآ ، دندرشف مکحم ار مه یاه تسد

: تفگ و دنارذگ رظن زا
! یدش روج موناخ اکیلم اب بوخ ! سدنهم هب -

: تفگ و درب ورف شا یدوه بیج رد ار شتسد ناوج درم
! نش روج مهاب هرتهب بوخ دراو هزات ات ود -

منص شمسا ارهاظ هک ینز تسد دنخبل اب مه نم و دز یدنخبل نیورآ
یارب نم لثم مه ناوج درم نیا مدرک یم سح ارچ . مدرشف ار دوب

: تفگ دنخبل اب نیورآ . تساجنیا حیرفت زا ریغ یلیلد
! ینیچب زیم تشپ هئوت تبون سدنهم بوخ ! اعطق -

هدز ادص سدنهم ار وا شویراد هک ناوج درم . مدیمهفن ار شروظنم
: تفگ دوب

؟ دش مومت هگم -
: دیشک شدوخ تمس هب ار متسد و داد نم لیوحت بدنخبل منص
نوج اکیلم اب ور هاگشاب مکی میریم ام ننکیم الط تخا نویاقا ات -

. میدرگب
مدید ار ناوج درم و شویراد ، مدش هدیشک اکیلم تمس هب هتساوخ ان

؟ دندرک یم رامق اه نا ینعی . دنتفر یزاب زیم تمس هب هک
و نیورآ زا ار مهاگن ! دوب یدنب طرش قشاع ناهام : مداتفا یزیچ دای

: متفگ منص هب ور و متفرگ ناوج درم
. هیجند یاج هچ اج نیا -

: تفگ هوشع اب ، دز یدنخبل منص
. نوج اکیلم هتلا س دنچ وت ! یلیخ -

: مدروآ نابز هب ار دیسر منهذ هب هک یددع نیلوا
! لا س ۳۲ -



: متفگ سفن هب دامتعا اب . دوب هدرکن رواب ار مفرح ، درک مهاگن بجعتم
؟ دایمن مهب ؟ هیچ -

: درک شدرگ متروص یور شهاگن
! ۲۵ شتیاهن ! هن -

ناوج رسپ و رتخد کی هک نامتسد رانک یبوچ زیم هب ار شتسد
. دیبوک ، دندرک یم الط تخا و هتسشن

: دندادن ناشن یشنکاو چیه اه نآ دوب نیا بلا ج
! یدرک یگدنز هزیروتساپ یلیخ امتح ! هتلا س ۳۲ اعقاو -

!! یدنوم بوخ دقنا هک
: متفگ و مدرک مخا

! هملا س ۹۰ راگنا یگیم روج هی ؟ هدایز دقنا ۳۲ ینعی -
هرابود ار مهاگن و مدرک هدافتسا شا هدنخ زا نم و دیدنخ دنلب دنلب
اب نیورآ . دندرک یم شاخرپ دنتشاد زیم رس درم ود . مداد زیم هب

و داد ناکت ار ما هناش منص . دوب هداتسیا زیم رس باالی تیاضر دنخبل
: تفگ

! هتفرگ وتمشچ سدنهم هیچ -
: متفگ و مدز یا ههقهق شدوخ لثم

! هن هک ارچ هشاب هتشادن بحاص هگا -
مدوخ هب ناوج درم نارگن هاگن هجوتم نم یلو . میدیدنخ نامتفج

. مدوب
نیا تیهام رگید حاال ، داد ناشن نم هب ار هاگشاب مامت ابیرقت منص

میارب زیم نآ اما ، دوب ینیمز ریز کالب کی هیبش ، مدیمهفیم ار هاگشاب
هک ییاه یندیشون ! راگیس تشپ راگیس و دندیبوکیم تشم . دوب بیجع

یادص . دندش یم ضوع بترم هک ییاه مدآ . دندش یم یلا خ و رپ
رذع شناتسود و منص زا ، مدما دوخ هب مدینش هک ار ما یشوگ شزرل
هاگن تعاس هب ینارگن اب . دوب داهرف . متفر یا هشوگ هب و مدرک یهاوخ

: مداد خساپ ار سامت . دوب بش ی هقیقد تسیب و هن ابیرقت مدرک
؟ دایم هراد ناهام ! ولا -

: تفگ شا یگشیمه راکبلط نحل اب
هک . وت نوا یرب یتسنوت دش یچ موس ! هبطم هن هک مود سالم. لوا -



گنت تارب ملد راهچ ! یناهام ندموا نارگن نوچ تسا هرا یموس باوج
! یلع قشع . دوب هدش
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پاک اعطق ، دنهد هزیاج درف نیرت روعشیب هب ناهج رد دوب رارق رگا

: متفگ یا هتفهن مشخ اب . دیدرگیم نایک داهرف میدقت یروعشیب
ور همه نوریب متفر رازب . دش مریگتسد یچ هک یسرپب یدز گنز هگا -

. ینزب گنز نم هب یه تسین مز ال . متسرفیم مایپ هیوت تارب
: تفگ ههقهق اب

. هخآ دوب هدش گنت تارب ملد -
امتح . دوبن ناوج درم زا یربخ . مدیشک یقیمع سفن . مدرک عطق ار نفلت

هب قفوم رگید یاهزور رگا . دوب هتفر مدوب تبحص مرگ یتقو وا
تسد هب وا زا یدایز تاع ال طا متسناوت یم امتح مدش یم شندید

و منص تمس هب . مدوب هدز سدح ییاهزیچ مه شیاجنیمه ات . مروایب
نوریب هاگشاب نا زا و مدرک یظفاحادخ اه نا اب ، متفر نیورآ دعب

ناهگان هک ! متفر منیشام تمس هب نامتخاس زا ندما نوریب زا دعب . مدز
نیشام تمس هب انتعا یب و مارآ . مدید منیشام هب هداد هیکت ار داهرف

: تفگ و دز دنخبل مندید اب . متفر
! نمهب رتخد مدوب ترظتنم هقیقد ۱۵ -

: متشاذگ نیشام نورد ار مفیک و مدز ار نیشام رد یدج و مخا اب
: تفک بجعتم ؟ هتخس اج نوا هب دورو یتفگ ارچ -
هنوسآ وت یارب مدوب نئمطم یلو . هتخس اعقاو نوچ -

: مدرک شهاگن یلا وس و مدروا موریب نیشام زا ار مرس
؟ هنوسا نم یارب ارچ -

: تفگ و دروآ ولج ار شتسد
. یراد هبذاج نوا هثم ! یا هیاس رتخد وت نوچ -

دوب لوهجم میارب هشیمه . درذگیم هچ شرس رد هک منادب ، متشاد یعس
اب ار مرس هک دروآ ملا ش کیدزن ار شتسد ، داد یم مرازآ نیا و

: مدیرغ و مدیشک بقع شاخرپ
داهرف ینومب هدنز مدیمن لوق هنرگو نکن وراک نیا هگید تقو چیه -

! نایک



: تفگ و درک مهاگن یدج اهنت ، دیدنخن مروصت الف خرب
وشقشع زور هی هرخ باال یرتخد ره ، املیف و اه هصق مومت یوت -

! هشخبیم
داهرف ی هرخسم شیامن نیا حاال و باال نا رد مبلق درد ، دوب مدرس

هب مرکف دش یم ثعاب شا هرهچ یثنخ تلا ح . دوب هدرک مرت یبصع
: دزیرب مه

کف ؟ نم نوج زا یاوخیم یچ . نمهب و هیاس رتخد هن یرتخد ره -
یایب هک یدز ترتائت زا ینعی ؟ تمشخبب نم هک یدموا اج نیا منکن

؟ ینک ششخب بلط
هک دز یم دایرف تشاد شتایئزج مامت و شا هرهچ ، درک توکس یمک

: دوب دهاوخ هتفهم شتاملک کت کت رد ریقحت
ونم بوخ مشدعب . دموا شیپ شارب راک هی اتیمرآ ، مدزن مرتائت زا -
ندیشخب نیب یاوخب هک منکیمن ششخب بلط تزا تقو چیه یتخانش
؟ دوب ربخ هچ باال نوا مسرپب مدموا ! ینک باختنا مندیشخبن و

دلب هک یراک اهنت ، دوب هدیسرپن ار لا وس نیا لوا زا ارچ متسنادیمن
: متفگ و مدز رود نیشام رد تمس هب . دوب نم نداد رازآ دوب

ارب افرح روجنیا و نطلتخم رسپ رتخد هک هاگشاب هی . دوبن یزیچ -
. هیکمیاق منیمه

تساوخیمن ملد ، دوب هداتفا هار ملا بند . مدرک زاب ار هدننار تمس رد
، مدوب هدرکن لماک ار شا هیضرف زونه و تشذگیم منهذ زا هک یزیچ
هک نیا زا لبق ار میوزاب . منک دامتعا وا هب تشادن یلیلد . میوگب شیارب

: دیشک منک زاب ار رد
نوا رطاخب منوا ینزب رود ونم مرادن سود ایور ؟ دوب یچ اجنوا -

. تیضوع رداربان
نیشام زا مدق کی و متسب ار نیشام رد مدش هریخ شیاه مشچ رد

: مدش رود
؟ منزن رود میرداربان رطاخب ور وت ارچ -

: تفگ تیدج اب
... نم نوچ -

مدش . باترپ لودج تمس هب ال ماک نوچ ، مدینشن لماک ار شفرح
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ناهگان . مدش باترپ یهایس  طسو ناهگان راگنا ، تفر یهایس میاه مشچ

. دش نشور اج همه
مرمک یور شتسد طایتحا اب و مارآ تکرح . مدوب داهرف شوغآ رد نم

قیرزت مناج هب ار یبیجع یامرگ شناتشگنا کون . مدرک یم سح ار
یا هچب هیبش ، دوب هدرک شومارف ار ناجیه اب ندیپت مبلق ، درک یم
درک یم تفا شنابرض یهاگ ، تفرگ یم دای ار نتفر هار هزات هک دوب

. تفر یم باال یهاگ و
یم ناجیه هب ارم هن هداس دیدج رطع نیا ، درک ادج شدوخ زا ارم

لبق یاه سح هیبش متشاد هک یسح . درک یم هناوید ارم هن دروآ
هسرپ ، متروص یازجا نایم شهاگن . دروخ هرگ مه رد نامهاگن ، دوبن

: تفگ یمارآ یادص اب ، دز یم
... مسح هک شخبب ونم -

تسوپ ، شتروص یور ار متسد دعب و . متشاذگ ما ینیب یور ار متشگنا
شبلق نابرض . مدرب رت کیدزن ار متروص و ، مدرک سمل ار شا هنادرم

: متفگ راو همزمز ، دوب نازوس و مرگ شهاگن ، مدینش یم ار
.. وت -

میاه بل یور ار شمرگ یاه بل ، داد تروق هدرکن عورش ار ما هلمج
وا تسد و دوب شتروص یور زونه متسد ، دوب هدش ممرگ . دوب هتشاذگ

. میدوب هنشت نامیود ره ، میدوب هنشت . درک یم شزاون ار مرمک اورپ یب
الی ار شرگید تسد . میدوب هدرک اهر نامرس تشپ ار نامیاه ییاهنت

، دیسوب یم هفقو یب . مدوب هدرک رداص ار هزاجا نم ، درب ورف میاهوم
. مدرک یم شیهارمه نم و

. مدوب هدیدن اورپ یب ردقنا ار وا تقو چیه
ناج هب تذل زا شیب یزیچ . دوب هدرک ادیپ یدیدج دعب نامیارب نامز

. مدرک ادج شیاه بل زا ناهگان ار میاه بل . دش یم قیرزت نامیود ره
: متفگ و . مدرک شهاگن دنخبل اب یلو نم ، درک مهاگن بجعت و سرت اب

. مدروا مک سفن -
شمارآ یارب اهدنخبل نیا مدرک سح راب نیلوا یارب نم و دز دنخبل

. دنتسه یرورض مبلق



ارم و درک ناربج مدقود اب ار مدق کی ، متفر بقع هب مدق کی
، متسب ار میاه مشچ ، درک مخ هک ار شرس ، تفرگ شوغآ رد مکحم

، مداتفا تخت یور ، داد له تخت تمس هب ارم تنطیش اب یلو وا
اب . دوب هتشاذگ مفرط ود ار شیاه تسد ، مدرک زاب ار میاه مشچ

شبل . متسبن مشچ ، درک مخ هک ار شرس راب نیا ، درک یم مهاگن دنخبل
هنیس رد مسفن هدارا یب ، متشادن ار شراظتنا تشاذگ میولگ یور ار

: تفگ و درک مهاگن دنخبل اب و دروا باال ار شرس ، دش سبح
؟ یراد دامتعا مهب -

هب ار مرس . مدوب هتفرگ هدیدان ار ملقع و بلق هک ، متشاد دامتعا
میاه بل یور هرابود ار شیاه بل دنخبل اب وا و مداد ناکت فارطا

بقع ار مرس . دیسوبیم هجوت یب وا و دروخ یم گنز شنفلت تشاذگ
: متفگ و مدیشک

؟ یدب باوج یاوخ یمن -
: تفگ و دیدنخ

سین مهم -
: متفگ و مدش زیخ مین ششوغآ رد

. هشیم تنارگن هدب باوج -
نم فرط ود زا ار شیاه تسد و داتسرف نوریب راشف رپ ار شسفن

: تفر شنفلت تمس هب و تشادرب
؟ االن هع ولا -

: تفگ و درک هاگن نم هب هدنخ اب ، مدرک شهاگن مخا اب
؟ مرایب ریگ اجک زا االن هخا ور ایور -

: تفگ ثکم یمک زا دعب
تولخ مکی داوخب . هشاب هتشاد مهم رارق هی شدوخ االن دیاش بوخ -

هنک
ما هلا وح یکمشچ . تفرگ ما هدنخ دوب هتخادنا هار هک یزاب هرخسم زا

: تفگ و درک
؟ منزب گنز شهب االن تسین دب مگیم -

مکی داوخب دیاش بوخ مگیم یلو تسه یسک اب االن مگیمن نم هن -
! هنورذگب شوخ



.. هشاب بوخ یلیخ -
. درک رپ ار مدوجو ی همه یناهگان سرت ، مدیسرت . درک عطق ار نفلت

نم زا وا هک مدوب هدرک شومارف . دوب هدش کانسرت میارب شدنخبل
. تسا رفنتم

هب ار میاه مشچ . دوب ایند نیا هب نم باترپ دنس سامت عطق راگنا
مدوخ هدیسرت ، دوب منت یور یسک ی هیاس . مدرک زاب درد اب و یتخس

هزات . دوب شتسد رد یندعم بآ یناویل اب داهرف . مدیشک رانک ار
. مدرک سح ار متروص یسیخ
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هفایق اب داهرف . مدرک سح نابایخ یتفس زا ار نیا ، مدوب لودج رانک
اب یزیچ ، دوب مدای اهنت ، دما یمن مدای یزیچ . درک مهاگن یدج ی

: تفگ مخا اب داهرف . درک دروخرب نم هب تعرس
؟ هنکیم درد تییاج -

درد اما ، درک یم درد یمک میاپ و تسد ، مدرک عمج ار متروص
: درک رارکت ار شلا وس . دوب مبلق یلصا

؟ یبوخ مگیم -
متمس هب ، موش دنلب مدرک تالش و متشاذگ لودج ی هبل ار متسد

: متفگ و مدیشک بقع ار مدوخ شاخرپ اب هک دمآ
! وهی دش یچ -

: تفگ و تفر رت بقع مدق کی . دوب هدش متکرح یوت شاخرپ هجوتم
؟ هبوخ تولهپ . دش در ترانک زا وهی تعرس اب نیشام هی -

: مداد ناکت ار میوتنام ، مهد ار شباوج هک نیا نودب
. مدوبن نوبایخ طسو هک نم -

هاگن منک یفخم ار مبلق درد ، مدرکیم تالش هک نم هب یهاگن مخا اب
: تفگ و درک

یتسود شیپ ورب بشما مرظن هب . دوبن شدوخ لا ح وت منک کف -
. تسین بوخ متلا ح ! یسک

اب درک یم یفخم نم زا ار یزیچ . تخیگنارب ارم کش شا هلمج نحل
: متفگ تیدج

یوت وتباوج یتسنوتیم یتقو اج نیا یدموا ارچ ال صا وت ؟ هربخ هچ -



ارب یاوخب هک یشاب هدش کنز هلا خ دقنا منکن کف . یریگب امایپ
. یایب اج نیا ات نم ندنوزچ

: تفگ یثنخ روط نامه و درک مهاگن
! یراد یبلق لکشم وت و یدوب هدش شوهیب هک مگیم نیا رطاخ هب -

. هرتهب یسک شیپ یرب بوخ
شیپ هظحل دنچ هک یسوباک ای ایور دای ، متشگرب شتمس هب مدق کی
رطع نامه شرطع . مداتفا دوب هدرک رپ ار منهذ مامت مهوت کی هیبش
باهش کی لثم رکف نیا ، درم یم شاک ! میایور رطع نآ هن ، دوب انشآ

: درک روبع مرس زا
. دوب هدرک وراک نیا مه ال بق ؟ شورف لگ ! وگب وشتسار ؟ هدش یچ -

: تفگ و درک زاب و تسب ار شیاه مشچ
منک کف . دوب هداتسرف لگ دبس هی مارب رصع زورما یلو ! منودیمن -

. میراد مه هب یسح ای . میمهاب وت و نم هنکیم نومگ
عوضوم یور متسناوت یمن . درک روبع مرس زا داهرف گرم رکف هرابود

ینازرل یادص اب . دوب هتفرگ ار منت مامت ترفن . منک زکرمت شورفلگ
: متفگ

روج تدوخ لقع اب نیا ؟ هنک تیذا ور وت هتساوخیم شورفلگ ینعی -
و نم هنک کف مه رگا . مداونوخ و هراد لکشم نم اب نوا ؟ دایم رد
ات . مشکب رجز نم ات هنکیم تیذا ور وت اعطق ، میراد مه هب یطبر وت

. هدوب یروج نیا هک االن
متروص یازجا مامت زا ترفن مدرک سح ، دش قیقد متروص رد هرابود

: هدش ضوع شتروص تلا ح هک تسا ندناوخ لباق
! هلقع طرش طایتحا یلو ! ایور منودیمن -

: متفگ و مدز دنخزوپ
! ینک عورش وتایزاب هرخسم هرابود یتساوخ ! هتدوخ ی هشقن مدیاش -

. هنوخ مریم نم لا ح ره هب ! یشورفلگ تدوخ مدیاش
هرخسم رکف و مبلق درد متسناوت یمن ، متفگ یدنت نحل اب ار اه نیا
نیشام تمس هب ناگنل و مارآ . مریگب هدیدان ار دوب مرس رد هک یا

: مدینش ار شیادص هک . متفر
هگا یتح . شزورف ایور مداد تهب ومرادشه طقف نم ! سین مهم مارب -



. تشادن یقرف مارب مه دشیم یش ال تم لودج طسو تزغم االن
و مدرک شهاگن و متفر شتمس هب و متسب هدرکن زاب ار نیشام رد

: متفگ
سای و وت هک هتفویمن قافتا تقو چیه نم گرم شاب نئمطم -

مه مشدعب . دیا هدنز امش هک نیا لبق ات لقا ال ! هش لیمکت نوتیشوخ
! کرد هب نیرب تارادشه مه و تدوخ

ییاج نیلوا . مدرک نشور ار نآ و مدش نیشام راوس تعرس اب راب نیا
. دوب هاگنامرد کی متفر یم دیاب هک
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اهنت . داتفین میارب یقافتا چیه بش نآ نایک داهرف ینیب شیپ خالف
نم . دوب هدرک دشر مبلق راگنا ، دوبن هتسکش رگید هک ، دوب مبلق قافتا

. متفای یدیدج بلق ، دوب شثعاب داهرف هک یبلق یاه هتسکش نایم رد
. درک یم گرم یوزرآ راب نیلوا یارب هک یبلق ، دوب هنیک زا رپ هک یبلق

. مدیسرت یم وزرآ نیا زا
یونیزاک نآ رکف هب تکرش رد زور مامت ، متشاد یغولش کانتشحو زور
نآ رد هتفه کی . متسناد یمن ار ناهام هب شطبر هک مدوب یفخم
ونیزاک کی هک مدوب هدش نئمطم اهنت و متشاد دمآ و تفر پولک

هک یزیچ نیچمه کی دندوب صخشم لبق زا اه هدنرب راگنا یلو ، تس
و یراگیس و تسمدب یرارکت یاه مدآ . متسنادیمن ار شموهفم نم
یور اه یدنب طرش . دندوب یی باال رشق زا همه دوب بلا ج هک هتفشآ

نم و دندشیم یلا خ هک ییاه کچ هتسد . دش یم ماجنا یی باال ماقرا
. دنتخادنا یم دوب ناهام هجو رد هک دمحا قاتا کچ هتسد نآ ای ار

یزاب فرط هجو رد اه کچ زا مادک چیه متسنادیم هک یزیچ اهنت
. دوب ناهام هجو رد همه دیاش ، دوبن

شیادص سدنهم نیورا هک یدرم نآ اما ، دندش یم رارکت رتشیب اه مدآ
ار شغارس هک یرابود نم و دشن رارکت رگید هجو چیه هب ، دوب هدرک
رارق تکرش زا دعب دمحا اب زورما . دادن  یتسرد باوج ، متفرگ منص زا

یشنم هب ات متشادرب ار منفلت . مدینش ار مقاتا رد یادص هک ، متشاد
زور دنچ زا دعب نارهم و دش زاب رد هک منیب یمن ار یسک میوگب

. مدید ندش یفخم



: متفگ یا هتفرگ یادص اب هکوش یلو نم ، تشاد بل هب دنخبل
.. وتکرش دروم رد تافرح نارهم -

رتهب ملا ح تقیقح ندینش زا منم ! تسین بوخ تلا ح یلیخ منودیم -
ور مهاب دیاب هرخ باال وت و نم ، هشیمن کشوم میاق یلو تسین وت زا

ای مراد وت هثم یرهاوخ هک مش لا حشوخ منودیمن نم ایور . میشور هب
: متفگ نازرل یادص اب و مدرشف مه رب ار منازرل یاه کلپ
! تکرش نوریب راذب لقا ال نارهم ؟ قافتا همه نیا طسو -

: تفگ و داتسیا مزیم یور هب ور و دما ولج
، منک هاگن نوماباب ینعی ماباب مشچ وت منوتیمن نم ! ایور نک سب -

. درک تنایخ ام ی همه هب نوا ، هربیمن مباوخ تدم نیا مامت
: متفگ و متخادنا نییاپ ار مرس و مدرک توکس

. سین شتقو االن ! هن -
: تفگ و تسشن یلدنص یور و درک یچن

حاال ، مینکن هاگن مه یامشچ هب یتح وت و نم هدش ثعاب نوا -
و یا هیاس رتخد وت هک درکیم کیرحت ونم میقتسم ریغ ارچ ممهفیم

منامام ، مینک مضه دیاب روطچ ور هعجاف نیا . منک جاودزا وت اب دیابن
! هریمیم ، همهفب ونیا دیاب روطچ

: متشادرب ار نفلت . دروخ گنز رتفد نفلت هک ، میوگب یزیچ متساوخ
. هیروف یلیخ نوشراک . ندموا دنز یاقا ! شزورف موناخ -

! وت نایب وگب -
و یلک سالم هی لوا .و دش دراو یلع ، درک مه رد ار شیاه مخا نارهم

: درک هلجع اب
وشتکرح یرافغ هرخ باال مگب دیاب . ییاج نیا مه وت هبوخ نارهم هع -

. درک عورش
: متفگ و مدش زیخ مین زیم یور

؟ یچ -
: تفگ و تشاذگ زیم یور ار پاتپل و اه هدنورپ یلع

هک تکرش یاماهس نوا ، نشورفب شهب ور نوشماهس ناوخیم ارادماهس -
. نرخب ناوخیم یرافغ و نایک داهرف وشمه ور ندوب دازآ ماهس ناونعب

و درک نم هب یهاگن نارهم . میدوب هدرک بجعت ود ره نم و نارهم



: تفگ
؟ ننوتیم -

رت مهم یزیچره زا یدرسنوخ و شمارآ یلو ، دوب هدش کشخ ماه بل
: دوب

تکرش هگا ، نگب تکرش هب ماهس شورف یارب دیاب لوا اه راد ماهس -
هدنشورف هب ننوتیم انوا ، هرخب یرت باال تمیقاب ور ماهس هنوتن

! هتکرش ی همانساسا ودافم وزج نیا . نشورفب یجراخ
: تفگ و تسشن نارهم رانک یلدنص یور یلع

. هدرک داهنشیپ یا هدننک هسوسو و دایز تمیق نومناج داهرف -
. مدیشک یقیمع سفن
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ی هرهچ زا دش یم ار نیا ، دوب هدش هکوش نم زا رت شیب نارهم

. تشادن ربخ داهرف ترفن زا هک وا ، تشاد قح . دز سدح شا هتفشآ
، دوب هتشاذگ زیم یور یلع هک ییاه لیاف تمس هب یجیگ اب نارهم

: تفگ و تشادرب ار یکی و دش زیخ مین
تارج تقو چیه نوا ؟ هرخب ورام ماهس داوخب یرافغ هراد ینعم هچ -

نیچمه داوخب هسرب هچ . هرب هار اباب زا رتولج یتح مدق هی هتشادن
. هنکب یطلغ

: تفگ و درک هراشا اه لیاف هب یلع
. هراد وشتارج مه یلیخ هک یمهفیم . نیبب ور ال یاف نیا -

. دریگب ماقتنا نمهب زا ات درکیم دوبان ارم تکرش ، تشاد یتنعل داهرف
: دوب هتشاذگ رتارف اهزمرق طخ زا ار شیاپ رگید ، مدما یم هاتوک دیابن

هب ور یرافغ نایک داهرف . متفگ مه یلع هب . مدوب هدز سدح نم -
نایک هشیمن باال. تفر نوشتفج ماهس وهی دعب و درک قحلم شگنیدله

؟ هیچ نوشدننک هسوسو داهنشیپ حاال . تفرگ مک تسد ور ششوه و
پاتپل و ، دز رانک ار پاتپل یور یاه لیاف و دش دنلب شیاج زا یلع
: تفگ دوب پاتپل ندرک نشور لوغشم هک روط نامه ، درک زاب ار

هیموجن یلیخ مقر -
یموجن تمیق اب ور نوشماهس یکی یتقو هک نرادن لقع انوا ینعی -

اب ساه لا س نوشایضعب هک ییاسک منوا هراد دوس شارب ینعی ، هرخیم



. نهارمه تکرش
نم تمس ار و نشور پاتپل یلع . تفگ یبصع نحل اب ار اه نیا نارهم

: تفگ و تفرگ
لوا هامود وت شدوس هک هراد روآ دوس یلیخ حرط کی ایوگ یرافغ -

. نوشماهس شورف دعب یاح نشب کیرش ننوتیم ارادماهس ور
پاتپل هب نم . دش دنلب یلدنص یور زا و دیشک یا هف کال فوپ نارهم

: متفگ و مداد باال ار میوربا و مدرک هاگن تاع ال طا و
. نتسین   یا هبرجت یب یامدآ انوا اعطق . تسین شداهنشیپ لک نیا -

نراد شورف دصق هگا انوا . نسانشیم ور شزورف نمهب یتقو منوا
. هداد تارج نوشهب هک تسه یزیچ هی هک انئمطم ینعی

: مدیشک بقع ار یلدنص
!! ومع اب مریم -

: متفگ و ، مدرک یثکم
. منزب فرح شاهاب دیاب -

: متفگ یلع هب ور و مدش دنلب میاج زا
هب مرظن هب . نینک یدنب هتسد ور تاع ال طا لک دیاب طقف نارهم و وت -

هتسرد . میریگب رظن رد ور یلا متحا ره دیاب . دینکن دامتعا مرادباسح
! هداهرف نوا رس وت یچ سین مولعم اما ، هنم لا م ماهس نیرتشیب

هب هک مدوب رکف نیا رد ار ورهار ریسم مامت ، مدز نوریب هک قاتا زا
نیا . تسا هدرک ناربج شیاه یدباب ار شیاه فطل داهرف یفاک هرادنا
. متسشن یم تکاس دیابن مه نم و دوب شنپوک زا رتشیب رگید اه
تکرح اب نم هک دش دنلب یشنم ، نمهب رتفد هب نم دورو اب نامزمه

یشکرس نیا . مدزن مه رد . تسین دورو الم عا هب یزاین ، مداد ناشن رس
مدید هک یزیچ ، مدرک زاب هک ار رد . دوب متوکس یاه لا س مامت باوج

شتسد رد دوب مارهب رانک هک شردپ سکع باق نمهب . دش یمن مرواب
تکرحیب و هدروخ اج . تشاذگ یرانک ار سکع باق نم ندید اب . دوب
یور . میایب مدوخ هب ، دش ثعاب شتب صال اب سالم . مداتسیا میاج رد

و درک کاپ لا متسد اب ار شیاه کشا . متسشن شیور هبور یلدنص
: تفگ

؟ هدش یچ -



: متفگ همدقم یب و مدناخرچ شتروص رد ار مهاگن یمک
! نیشب یتاساسحا سین شتقو االن مرظن هب -

: درک مهاگن یلا وس و بجعتم
! ایور یگیم یچ -

: متفگ شمارآ اب و ، مدرک فیدر منهذ رد ار الت مج
! نراد ییاه هشقن هی یرافغ و نایک ! هدب یلیخ عاضوا -

هشیمه لثم و تشادرب زیم یور زا ار شکنیع ، دز یگنررپ دنخبل
: دش هریخ میاه مشچ رد درسنوخ

؟ یدرک عمج ور ترفن همه نیا یک . ینزیم فرح تردام هیبش -
شیارب نم لا ح مدز هک یفرح زا رتشیب راگنا ، تخانش یم ارم بوخ

ات مدرک توکس اما میوگب عاضوا زا رتشیب تساوخیم ملد . دوب مهم
: داد همادا و درک مهاگن دنخبل نامه اب ، دهد همادا شدوخ

اب هک نیمه . یراد شزورف نوخ نوچ یرتهب یلیخ تنامام زا وت یلو -
نیگنس کبس ویچ همه تنهذ وت یراد و یدیمن همادا وتفرح ناجیه
نوا و یضوع یرافغ نوا وگب مهب هدرمش هدرمش حاال . هیلا ع ینکیم

. ندرک راکیچ هجوج
اب وا هک دوب بلا ج ، مدرک فیرعت شیارب ار ماهس یارجام مارآ

شیافواب نارای هک نیا اب . داد یم شوگ میاه فرح هب یدرسنوخ
دش مامت هک میاه فرح . دوب مارآ یلو دندز یم رجنخ وا هب دنتشاد

: تفگ و درک مهاگن
نیمه طقف لکف هجوج نوا ی هدعو هک ینکیمن کف هک وت بوخ -

. هشاب تمیق نوا و دوس
: تفگ بجعتم . تفرگ ما هدنخ

؟ هدنخ ارچ -
و متخیر یبآ ناویل مدوخ یارب زیم یور چراپ زا و مداد ناکت یرس

: مداد باوج
کف نم ومع یلو . متفگ یلع و نارهم هب ونیمه اقیقد منم نوچ -

ورانوا مه ال بق اعطق . ندش عاجش دقنا انوا هک تسه یزیچ هی منکیم
. هنکیم قرف یزیچ هی راب نیا یلو ندرک هسوسو

نمهب هک مسرب ییاهراک و اه ییوشلوپ ی هصق هب متساوخیم مفرح زا



: تفگ نئمطم یلو وا ، دادیم ماجنا تکرش زا جراخ
. مدوبن  تنارگن تقو چیه نیمه یارب . یتسه یشوهاب رتخد اعقاو وت -

.. طقف ! هلوبق هشاب یچ ره تداهنشیپ
: داد همادا مارآ

! یسیاو نوشولج لماع ریدم ناونع هب وت ماوخیم طقف -
: مدرک اهر زیم یور ابیرقت ار ناویل

؟ ارچ ؟ نم -
هیاس یتح و ، تردپ . یراد وشتقایل هک یتسه یسک اهنت وت نوچ -
وت یلو نتشادن تقایل نوچ نریگب نم زا وهاگیاج نیا نتسنوتن

. ینوتیم
یفرعم لماع ریدم ار نم دوب رارق . دوب هدش مامت نمهب اب ما هسلج

. مداتفا هار هناخ تمس هب ، دش مامت نارهم و یلع اب هک ما هسلج . دنک
وا ی هلصوح . مدرک رکف دمحا اب مرارق هب ، دوب هتشگرب هناخ هب نیرز
هب . مدروا یم رد رس ییاهزیچ کی زا دیاب ، مدوب روبجم اما متشادن ار

مرگ با شود کی  ، متفر مامح هب تسار کی ، مدیسر هک هناخ
دشاب هداد فاگ دمآ یمن نمهب هب . دزادنا یب راک هب ار مرکف تسناوتیم

. دوب هدرک روسج ار اهراد ماهس ردقنا یزیچ هچ سپ
. مدینش ار مامح رد ندیبوک یادص

. رفورکیام مراذب دیاب زاب هنکیم خی تاذغ شاب دوز ناج ایور -
اب نیرز . مدمآ نوریب و مدیشوپ ار ما هلوح عیرس و متفگ یا هشاب

: دز دایرف ابیرقت میاهوم یور با تارطق ندید
. ینکیمن کشخ وتاهوم لوا ارچ وت خآ ! هشکب ونم ادخ -

: متفگ و متفر یروخ راهان زیم تمس هب و مدیدنخ
. ملماع ریدم نوچ -

: تفگ و درک مهاگن بجعتم
؟ لماع ریدم -

: متفگ و مداد ناکت ار مرس
. هن ای مشاب لا حشوخ دیاب منودیمن . درک لماع ریدم ونم نمهب -

: تفگ و تشاذگ متسد یور ار شتسد
. ردام هتریخ یچره -



تاملک و قشع ، دوب نم تایح ی هناشن اهنت نیرز رانک رد ندوب
یوب شا همه تفگ یم میارب ناشهد زا هک ییاه هصق ، شا هناردام

و مهد شوگ وا یاه هصق هب اهنت مدوب هتفرگ میمصت . دادیم یگدنز
رکف هدیچیپ طباور هب یتعاس دنچ یارب منک  شوماخ ار منهذ یاهادص

قداص قشاع هک منک رکف نیرز ی هداز رهاوخ تنیز هب اهنت و منکن
هک منک رکف قداص و تنیز هب . تسا راکیب هک هدش انب یلع بجر رسپ

فرح مه اب و اه هپت تمس دنور یم هسردم زا دعب ، دوب هدید نیرز
ار وا مه قداص و تسا ضیرم شردام هک دنک یم هیرگ تنیز . دننزیم

کاپ شبیج یوت خرس لا متسد اب ار شیاه کشا و دهدیم یرادلد
. دنکیم
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. مدیسر رترید یمک ، مدوب هتشاذگ رارق تولخ ناروتسر کی رد دمحا اب
دز دنخبل مندید اب . دوب هتسشن ناروتسر زا یا هشوگ رد زیم کی رانک

. دنزب دنخبل تسا رارق بشما اجک ات متسنادیمن . دش دنلب شیاج زا و
: تفگ و دش دنلب اج زا مدیسر هک زیم هب

. ابیز یایور رب سالم -
، دوب هدیشک بقع هک یلدنص یور هک روط نامه ، مدز یرابجا دنخبل

: متفگ متسشن یم
االن هشاب یروج نیا ، دش عورش اه فیرعت هتسشنن زونه ! هوا -

. هنوخ مرب نیگنس بش دیاب هش راد همادا هخآ ، مدرگرب
اب دمحا . متسشن ، دوب هدیشک بقع هک یلدنص یور و متفگ ار نیا
ادیپ یدب سح هک دش ما هریخ ردقنا . درکیم یواکاو ار متروص دنخبل

: متخادنا باال ار میاه هناش و مدرک
؟ هدش یزیچ -

: تفگ و دش یدج یمک شهاگن ، دش ضوع شدنخبل تلا ح
! ایور ستسخ ترهچ یلیخ -

: متفگ و مداد ناکت یرس
. نیمه ارب هغولش نومرس یلیخ تکرش یوت ازور نیا -

دیاب . داد یم ناکت ار شرس و درک یم مهاگن یا هنازوسلد تلا ح اب
شهاگن تلا ح . دنک یم ناهنپ ار یزیچ هچ باقن نیا تشپ متسنادیم



: تفگ اهنت درکن رییغت
مکی هشتقو مرظن هب . مزیزع ینکیمن مک تراک مجح زا ارچ بوخ -

یرن اکیرمآ هتبلا ، ینک تحارتسا
: متفگ شیاه یزوسلد باوج رد و . مدیدنخ شرخآ ی هلمج اب

. مدش شزورف تکرش لماع ریدم زورما هزات -
و هتفر باال یاهوربا ، دوب صخشم ال ماک شا هرهچ رد تریح و تهب

تریح اب . دوش رت گنررپ  مدنخبل دش ثعاب ، شا هدش درگ یاه مشچ
: تفگ

. مدرک بجعت یلیخ ؟ اعقاو -
: متفگ و متخادنا باال ار میوربا

کف هک یتسه ییادرم هتسد نوا زا وگن ؟ یدرک بجعت ارچ هیچ -
نم تقایل وت ای عتفویم رطخ هب اراک نیا اب هنانز یاه تفارظ ینکیم

؟ یراد کش
: تفگ و درک زاب ار شیور هبور یونم و دیدنخ

نوا . هدنک لد شزیم زا شزورف نمهب هک مدش بجعتم طقف یچیه -
. تسین ندنک لد مدا ال صا

: تفگ هک مدرک شهاگن توکس رد نم و دوب نییاپ شرس
؟ یچوت متسه یلیچ ساالد اب یراخوس یوگیم نیا قشاع نم -

: متفگ و مدز یدنخزوپ ، تفرگ متمس هب هک ار اذغ یونم
. تخانشیمن ور وت ال صا نوا هخآ ؟ یسانشیم ونم یومع هگم وت -

: تفگ و درک مهاگن هدیرپ گنر و هدروخ اج
و تخس مدا هچ هتفگ ! هدز فرح مکی شزا ناهام طقف ! هن هن -

. هیمکحم
: متفگ ونم هب ندرک هاگن نودب
! یراخوس یوگیم نومه منم -

هب تسد اذغ شرافس زا دعب . داد راشف ار زیم یور گنز و دز دنخبل
: متفگ و مدرک شهاگن و متسشن هنیس

! دمحا یتسار -
: تفگ دنخبل اب

! مناج -



! هنیشام وت ! سدامآ تولبات -
: دنکفا هیاس نم یور هرابود شنیگنس هاگن فرح نیا ندینش اب

. منونمم تفیرظ یاتشگنا زا -
: متفگ و مدیدنخ

ایب تفگیم ، هیدنب طرش لها ماتسود زا یکی ساج نیا بلا ج -
! نم لا م تولبات یتخاب هگا مینک یزاب

: تفگ تیدج اب
؟ ینکیم رامق وت -

: متفگ و مدیدنخ دنلب
هق عال یلیخ ! هرآ نوا یلو مدرکن شبرجت تقو چیه ال صا نم ! هن -

. منک یزاب راب هی مراد تسود یلو . هراد
: تفگ و دش رت زاب شهاگن ، منک شکیرحت متساوخیم

ای لوپ یور نم یلو متسین یا هفرح یلیخ دنچ ره . مدیم دای تهب -
. مدنبیمن طرش یزیچ

: متفگ و متفرگ هدیدان ار دز هک یکمشچ
.. یشن تسکشرو وهی ! یزاب رامق سپ -

: تفگ و دیدنخ
. حیرفت یارب یهاگ ! اباب هن -

. دوب هتخاب ناهام هب مه ار رخآ کچ نآ متشاد متح . مداد ناکت یرس
شطبر منادب متشاد تسود هک مدرک رازگرب یلا ح رد ار دمحا اب ماش

. تسیچ راگن هب
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زاب ار نیشام رد . درک یهارمه ارم نیشام رانک ات یظفاحادخ ماگنه
هب ار ولبات . مدروآ نوریب ار مدوب هتشاذگ نآ نورد هک ییولبات و مدرک

: تفگ و تفرگ ار نآ یداش اب ، مداد دمحا تسد
! شمنیبب مراد قوذ نم ، یدرک شیدنب هتسب ارچ -

. نک شزاب بوخ -
در ار سامت ! مدرک زاب ار مفیگ . دیزرل مفیک رد منفلت یشوگ نامزمه
ار ولبات . مدرک هاگن درک یم زاب ار ولبات تشاد هک یدمحا هب و مدرک

کی یولبات . مدید ار شا هرهچ یگدیرپ گنر راب نیمود یارب درک زاب هک



. دوب نآ نورد میرم یاه لگ اب یا هشیش نادلگ
، دنامب یفخم نم دید زا شدب لا ح ، درک یم تالش هک مه ردقچ ره
و مدیشک ولبات هب یتسد هدنخ اب دوب دوهشم شا هرهچ رد نیا ال ماک

: متفگ
نم یارب اما . تسین راگن یاراک یبوخ هب . دایب تشوخ شزا مراودیما -

هتنامام مسا نوچ تسه مه وت یارب اعطق . هی ژ لا تسون زا رپ
: تفگ و دز یرابجا دنخبل

! ایدنمرنه یلیخ . مدش زیارپروس هرآ -
: متفگ مدرک زاب و متسب عضاوت یور زا ار مکلپ

گرب هی هک ینومه ! ینک شبصن راگن یولبات نوا رانک مراد تسود -
! شمنیبب تنوخ مدموا یتقو . تشاد کیچوک هایس

: تفگ و دز یدنخبل
. مزیزع هشاب -

رد مه یرتهب یابش منئمطم ، دوب یبوخ بش . ناجدمحا هگید بوخ -
. مرب هگید نم . هشیپ

. دوب یص خال ریت شیارب مرخا هلمج . داد ناکت ار شرس دنخبل اب
هب ار نیشام هک نامزمه . دوش نیشام راوس و دوش رود هک مدرک ربص

. مدش نیشام راوس دعب و مداد ناکت یتسد شیارب دروآ رد تکرح
: متفرگ ار هرامش

! وگب -
دش ماجنا . موناخ سالم -

یشنکاو هچ دوبن دلب راگنا مبلق ! تریح و تهب رد ، متشاد یبیجع سح
سمل سح . متفرگ لغب ار مدوخ . مدرک یم سح ار شدرد . دهد ناشن
. دندوب هدمآ مغارس هب اه سح نامه هرابود مسابل ریز اه تسد

؟ نیبوخ موناخ ایور -
: متفگ راو همزمز و مارآ

! اجنوا مایم -
هب و مدرک نشور ار نیشام . داتفا متسد زا و مدرک عطق ار نفلت

. مداتفا هار یتخس
هک ییاه نیشام . مدرک فقوتم ار نیشام یگنر یا هوهق رد لباقم



دز مرس هب هک یبش نامه زا . دوب باوخ هیبش زیچ همه ، دندوب کراپ
هب ار رفن دنچ هک متساوخ میمیدق تسود زا و مریگب ار مقح مدوخ

ینابرق ناونع هب هن رگید ، مدوب اج نیا نم هک حاال و . دنک یفرعم نم
، دوب هچ نم قح . دریگب سپ ار شقح تساوخیم هک یسک ناونع هب

رپ ممدق ره ، متفر یم هار مارآ ؟ مریگب سپ ار مدوخ دشیم رگم ال صا
مامت زا نیگنس ، دندوب نیگنس میاه هناش راگنا . دوب درد و دیدرت زا

فعض زا هک ییاه هیرگ مامت زا نیگنس ، داشگ یاه سابل و لفق یاهرد
. مدیسر قاتا لخاد هب . دندوب

. موناخ سالم -
مداد ناکت یرس ، دوب هدیشوپ هایس نم ی هتساوخ قبط هک یدرم یارب

: متفگ و
؟ هشدوخ ینئمطم ؟ تساجک -

منک کف ، میدروآ شریگ ارونوا ناتسدرک فارطا ، موناخ هرآ -
. هش در زرم زا دعب و اراتسآ هب هسرب هتساوخیم

هک یقاتا تمس هب و مداتسرف نوریب ار ما هنیس رد هدش سبح سفن
. متفر ، دوب هدرک هراشا وا

. نایب ماه هچب مگب موناخ -
: مدرک همزمز

. نیسیاو رد نوریب هن -
تراسج نم هب اه درد نیا و . تشاد درد محور ، تشاد درد مبلق

دنا هدوبن سناش شوخ نم ی هزادنا هب یتح هک ییاهرتخد رکف . دادیم
هاگن هک ییاه نآ دنتشادن  یدهاش هک ییاه نآ ، دننک ادیپ تاجن هک

یم شود هب بش و حبص ره ار هنازوسلد و زیما شنزرس یاه
نیا ریوصت هک مداتفا ییاهزور دای . دندوب تکاس هک ییاه نآ . دندیشک

رد . مدرشف مکحم مهرب ار میاه مشچ دوب . نم اب قاتا رد هنیا رد درم
. مدرکیم لفق ار مامح رد هک ینامز نآ لثم ، متسب و مدرک زابار
مدوب هتفگ . دننزن شکتک مدوب هتفگ ! نارماک نامه دوب وا ، مدرک شهاگن

. دندنبب ار شفیثک یاه تسد نآ دندنبب ار شیاه تسد طقف
. دریگب شدوخ ار شقح دوب رارق هک ینامه ، مدوب ایور نم
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سمل یاج زونه هک یدرم یور هب ور ، مدوب هداتسیا شیور هب ور
مامت رد ار یشزرل . تشاد درد ینوفع مخز کی هیبش شیاه تسد

هک اه بش هچ ، ندوب اج نیا یارب . مدرک یم سح مندب یاه لولس
. مدوب هدرک نیرمت ار تاق مال نیا اهراب . مدیشکن هشقن و مدنامن رادیب

یلیس روطچ هک نیا هب . مدوب هدرک رکف نازوس یاه ژه او هب اهراب
. منیبب کرادت شحور یارب ار یا هجنکش هچ ، منزب دایرف روطچ ، منزب

، دوب هدش کاپ منهذ زا زیچ همه راگنا . مدوب هدرک توکس اهنت حاال اما
ار محور مامت هک قیمع درد کی . مدوب درد ی هدنز مسجت نم

ثعاب متوکس . منزب دایرف روطچ دوب هتفر مدای یتح نم . دیشارخیم
لا یخ نم مه دیاش ، دریگب لکش شفیثک یاه بل یور دنخبل ، دش

یور مراذگب تسد تساوخیم ملد ، دوشگ ار شیاه بل یتقو اما . مدرک
: مونشن ار شا هدنهد رازآ یادص رگید ات مشوگ

ندوب هتفگ نم هب ، مدش زیارپروس منکیم فارتعا ! شزورف مناخ هب -
! یرت اپ و تسد یب

: دوب هدرک انعم فعض ار نم توکس راگنا وا و . مدرک توکس
هلگشوخ ینکب یاوخیم راکیچ ! یسرتیمن یگب یاوخیم االن ؟ هیچ -

. نشن بارخ تانوخان تقو هی ، یشکب وماهوم
: داد همادا دعب و درک توکس

ماقتنا مزا تدوخ نک زاب وماتسد ، مدآ همه نیا اب ارچ یسرتیمن هگا -
؟ نتا هقوشعم نومه یامدآ ، نیک امدا نیا ! هرت هن ال داع یروج نیا ریگب
ونم شدوخ یاتسد اب و دایم شدوخ تفگیم شمیدیدزد یتقو هک نوا

هدیسرت تساجک سپ هشکیم
. مدشیم جراخ ندوب ایور زا دیاب ، تشاد درد ایور ، مدیشک یقیمع سفن

ربارب رد ایور زا دیاب . مدرکیم هاگن درم نیا و ایور هب نوریب زا دیاب
تصرف ایند رد نز دنچ رگم ، متفرگیم ار مقح . مدرکیم عافد درم نیا
دنخزوپ . تشاد دوجو دننزب دایرف و دنتسیاب ناشزواجتم یولج هک نیا

: متفگ و مدز
! ینزیم فرح تلا دع زا -

: تفر باال میادص
شرس ور و نیدرک هلمح رتخد هی هب تشپ زا یتقو دوب اجک تلا دع -



هک ییانوخان اب هک مدوب سول ندوخ لوق هب رتخد هی نم . نیتخیر
. مرس ور نیتخیر هرفن دنچ هک نیدیسرتیم یچ زا امش . هنکشب هسرتیم

؟ هتعاجش زواجت
. مدرک شراثن فت کی و متفر ولج مدق کی . مدز دایرف ار مرخآ هلمج

: مدینش یم ار شیادص ، درک یم هیرگ منورد ایور ، تشاد درد
وتلا دع ماوخب هگا نم ینودیم . مدیدن وت زا رت ریقح و رت تسپ -

دیاب منم هشاب وت شور هب داوخب هگا تلا دع ! هدب یلیخ هک منک تیاعر
. مش تسپ

: مدیبوک شتروص هب ار میاپ دوجو مامت اب و مدرک شراثن یرگید فت
. یرادن تتوهش زج یح سال هک یفیعض ردقنوا ! لا غشآ -

: تفگ و دیدنخ
! ینک نیرفن ای ! یدب شحف یاوخیم هیچ -

: متفگ و مداد ناکت ار مرس
ینودیم ؟ دایب بال نیا تداونوخ رس مگب یچ ال ثم یک هب ؟ شحف -

و رهاوخ ات هشابن وت هثم یسک تقو چیه ماوخیم ادخ زا طقف
. هنک تیذا ور ایند یانز همه و نم ، تردام

ار میاپ . درکیمن یلا خ ارم زیچ چیه ، مداد له نیمز یور ار یلدنص
دب یازسان کی ، مداد راشف ار مشفک زیت کون و متشاذگ شتشگنا یور

مارآ زیچ همه هک متفگ اه نا هب . دش زاب رد هک دنلب مه نآ ، تفگ
: مداد راشف رتشیب ار مشفک کون . میدش اهنت هرابود و . تسا

هب متسد داوخیمن ملد نوچ ، منکیم هدافتسا مشفک زا ارچ ینودیم -
. هروخب تفیثک ندب

. نادنز یتفویم ، دش عطق متشگنا -
: متفگ و مدز یدنخزوپ

وگب وشمسا ! هن وت سییر لبق -
هک . دشکب  نوریب متسد ریز زا ار شدوخ تساوخ و دیشک یدنلب خآ

شیاه تسد . دوب شتشگنا یور مشفک کون در . مدرک دنلب ار مشفک
: متفر رت بقع . دنزب تسد اه نآ هب تسناوتیمن و دوب هتسب

بال مردقچ ره . هشیمن بوخ تقو چیه شاج هک یمخز ! یدز مخز مهب -
. وگب وتسییر مسا هش میسقت تباذع یاوخیم هگا یلو . مرایب ترس



ار میاپ و متفر ولج راب نیا و متسب ار میاه مشچ . دیدنخ دنلب دنلب
باال ار شا هتسب یاهاپ تساوخیم ، مداد راشف و متشاذگ شمکش یور

: متفگ هک دروایب
! وت دایب نوتیکی -

: متفگ و مدرک هراشا وا هب رس اب ، دندش لخاد شوپ هایس یاهدرم
مرگا ! بآ هن هروخب اذغ هن هتفگن وشاتسدمه مامت و شسییر مسا ات -

تسین مهم مارب تفگن
یم رود دیاب ار اه شفک نیا ، متشاذگ نیمز یور و متشادرب ار میاپ

: متفر بقع . درکیم هفرس . متخادنا
ال بق ییابر مدآ و ! زواجت یارب مراد مدهاش ! سیلپ شیپ مرب نیبب -

شورف لگ ماوخیم ور انوا کت کت مسا یلو . مدرک تیاکش تزا مه
؟ هیک

: تفگ تینابصع اب ، درک یم هفرس
. مسانشیم ودیعس طقف نم -

: درک شا هلا وح یدگل اهدرم زا یکی ، متخدنا باال ار میوربا
؟ هیرخ مودک دیعس -

: دوب هدش رت مک شا هفرس
هگید هنومیاسمه دیعس -

. متشاد عوهت تلا ح . دیشک یم باذع تشاد محور . دیدنخ هرابود دعب و
نا سییر هک یسک نامه نیمار و دز شتروص هب یمکحم یلیس درم

. مورب نوریب هک درک هراشا ، دوب اه
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زا یکی ، دوب هداد نم هب ار وا سردا متسود . متفر نوریب نیمار هارمه
رانک ار ینامرهق تاناکما و لوپ دوبن رطاخب هک یراک یمزر یاه نامه

مدوبن نئمطم نامتاق مال زور . دوب هداد لیکشت میت کی و . دوب هتشاذگ
مسا کی و هرهچ صیخشت سکع کی اهنت نم ، دنک ادیپ ار نارماک هک
لورتاپ کی اب ار نارماک راب کی ! ناهام و راگن ، دمحا هتبلا و متسنادیم
بیجع یتیمیمص مه اب دمحا و راگن ، مدوب هدید دمحا نامتراپا یولج

یراک اه نآ الع طا نودب هک دندزیم فرح یسک دروم رد و دنتشاد
نیا دراو ناهام زا شییادج ی هناهب هب ارم راگن راب نیلوا ، تسا هدرک



اب مه نآ ، دز شبیغ و داتسرف سکع کی میارب اب دعب و درک اهارجام
کی دیاب اه نیا ی همه ناتسدرک تمس مه نآ ، یمیدق لورتاپ کی
هب تساوخ نم زا شورف لگ هک نیا یتح . دنتشاد مه هب یطابترا
تسد هب ار دمحا ی هناخ دیلک تحار نم هک نیا ، مورب دمحا ی هناخ
نیمار دوب رارق حاال . دمحا اب شورف لگ ییانشآ ، درز تکاپ نا ، مدروآ
ههاریب دنتفگیم اه هناشن ، تسا هدرک ادیپ ار نارماک روطچ هک دیوگب

. ما هتفرن
دوب هدیرخدمحا هک راگن زا ییولبات ، ناتسدرک تمس نارماک ندرک ادیپ

ندروخاج ، ناهام و راگن لیلد یب یتشآ . دوب ناهام یونیزاک رد و
رد روط نا و تخانشیم ار نمهب وا هک نیا یتح ، دمحا بشما یاه

. دزیم فرح شدروم
ار تنایخ نیا هک یسک مان ندینش و نارماک اب متاق مال ، مدوب برطضم

هب هک ییاه مدآ مان نیب هک نیا . دوب کانتشحو تسا هدرک مقح رد
میدوب هدش گرزب مه اب هک دوب یا همع رتخد مسا ، دنراد طبر نارماک

هارمه . دوب میکدوک تسود نیرتهب شیپ تقو دنچ ات هک یردارب و
دروآ رد ار شباقن ، میداتسیا یدرو رد یولج . متفر نوریب ال یو زا نیمار

: تفگ و
شا هکت هکت ات . هدروخ یهوگ هچ یضوع نیا نیتفگیم شاک -

میدرکیم 
: دش هجوتم شدوخ راگنا . مدرک توکس

؟ میدرک شادیپ روطچ دینودیم -
. مداد ناکت ار مرس

غیت ، هدرکیم راک ششاداد اب دوب هک هچب ! شتخانش اه هچب زا یکی -
. هشیم بوخ دب نوشیگدنز تدم هی دعب یلو ، اهراک روج نیا و ینز

زا مشدعب ! هشکیم نوشنوریب خالف زا و هریگیم ونوشتسد رفن هی راگنا
. نریم یمیدق هلحم نوا

: متفگ بجعتم
؟ درک کمک نوشهب ینعی ؟ درک وراک نیا یک -

تسد فک ار شتسد تشم و ، درک تشم ار شیاه تسد زا یکی
: تفگ و دیبوک شرگید



هک یزیچ یلو . هنودیمن هتفگ همه هب منارماک دوخ راگنا ! هنودیمن یسک -
. هنز هی تسه

: متفگ و متخادنا باال ار میوربا
؟ هیک هنودیمن نوا یچ ششاداد ؟ نز هی -

مه ار لا وس نیا باوج دوب صخشم ، داتسرف نوریب راشفرپ ار شسفن
: تسنادیمن

یلو . تساجک تسین مولعم . منودیمن -
؟ یچ یلو -

. درک یم تسد تسد ارچ ، داتسرف نوریب راشف رپ ار شسفن هرابود
تلا ح زا یمک دیاش هک ، مریگب ار میاه لا وس باوج متشاد تسود

: تفگ مارآ نیمار . متفرگ نوتس هب ار متسد . دنک مک متشاد هک یعوهت
! هگیم ویچ همه هنومب اج نیا زور دنچ هگا ، هداتعم نارماک ! موناخ -

.. هگید زیچ هی
هب هک یدرس داب یتح . متسناد یمن ار شندز فرح یفارگلت لیلد

و درب ورف شبیج رد ار شتسد . درکیمن بوخ ار ملا ح ، دروخیم متروص
: دروا نوریب لیابوم کی

شوت یا هرامش چیه ! هدیدج شتراکمیس راگنا ! هنارماک هیشوگ نیا -
گنز شهب نارماک راب ۴ ۳ اما ، تسین مویس هک هرامش هی زج ، دوبن

. هدز
نفلت ، متسد دایز شزرل دوجو اب ، متفرگ نیمار تسد زا ار یشوگ

: مدرک دراو میشوگ رد ار هرامش و مدیشک نوریب مفیک زا ار مهارمه
؟ نیمار یچ هگید . بوخ -

نرایب دنق با نوتارب اه هچب مگب ! سین بوخ نوتلا ح موناخ -
: متفگ و متسشن نیمز یور نوتس رانک اج نامه

؟ یچ لورتاپ نوا ؟ یتفگ ویچ همه طقف . نرایب هرآ -
یلدنص و دنق با نم یارب ات تفگ وا هب و دز ادص ار رفن کی

. دنروایب
: تفگ و تسشن نیمز یور نم رانک

! ندرک شقاروا اال متحا هک متفگ نوتهب -
: متفگ و مداد هیکت نوتس هب ار مرس و ، متخادنا باال ییوربا



. نیمار نونمم -
یب مریگیم ویضوع کدرم نیا لا ح نم یلو . موناخ منکیم شهاوخ -

! سومان
. مدرک توکس
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هراچیب عوهت تلا ح ؛ دمآ رد مناج یعقاو یانعم هب ، مسرب هناخ هب ات
مامت راگنا . مدرکیم سح ما هدعم رد یبیجع شچیپ . دوب هدرک ما

و متشاد نتسکش یارب یضغب هن . دندمآ یم شک نتشاد مندب یاضعا
یمگردرس کی و ینامسج دب لا ح کی اهنت . مزیرب مهاوخب هک یکشا هن
یمن شباوخ ارچ دنادیمن مدآ هک ییاه بش نامه هیبش . دوب یحور

و تتخت ، تتشلا ب ، تسا یگشیمه باوخ تخر نامه باوخ تخر ، درب
تدای راگنا . تسا مک یزیچ ینکیم سح وت اما ، تفاحل ای وتپ یتح

نم لا ح . دشاب هدرب تباوخ بشید نیمه ولو ؛ یباوخب دیاب روطچ هتفر
یم داش دیاب ، هتفر مدای ندروخ هصغ مدرکیم سح ، دوب نیمه مه

اب ما هلباقم ی هنحص مادم ، یبصع و رارق یب . مدوب رارق یب اما مدش
. مدرکیم توکس دیاب دیاش ، مدوبن یضار . مدروآ یم دای هب ار نارماک
و مدرک زمرت یراب دنچ . مسرب هناخ هب ات . مدید یم ار وا دیابن دیاش

؟ متشاد دردمه رفن دنچ ؟ دیمهفیمن ارم لا ح رهش نیا رد یسک . مداتسیا
اما تشادن متسود ، دوب هدرک تنایخ نم هب وا . دوب هدنز هیاس شاک

ار شنتشاد و ندوب یوزرآ ، مدیسر یم هک هطقن نیا هب زاب نم
هک دوب مبلق رد یا هرفح . درکیم لصتم وا هب ارم مکحم یزیچ . متشاد

شرورغم دنخبل نامه اب ، وا زا رتهب یسک هچ و . مدزیم شدایرف دیاب
و مدزیم دایرف نم . تسشن یم شوخ شگنر یس ال یگ یاه بل یور هک

ورف ششوغآ رد روز هب ار مدوخ . درکیم مهاگن دنخبل نامه اب وا
چیه ، دوبن مرظتنم نآ رد سکچیه هک یا هناخ . مدیسر هناخ هب . مدربیم

نمهب ی هناخ هب مه نیرز یتح . دنام یمن نشور نم یارب یغارچ
. مدز یدنخزوپ ایرث یروآ دای زا . دوب هدش شگنتلد ایرث ، دوب هتفر
یق ال خادب ی همه اب هک ییاه هچب . دوب غولش شرب و رود هشیمه
بلق شپت کی ره اب هک یتخمز ی هداوناخ ، دنتشاد شتسود شیاه
شتسود دیاش بوخ .. هک یرسمه و دندمآ یم شنیلا ب هب مک و هفاضا



هب یتح . درادن ایرث هب یطبر چیه متسناد یم . دوب شرانک اما تشادن
موش تیادف و هسوب اب شردام زور ره هک مه نامیرانک دحاو رتخد

درک یم یدنب طرش هرخسم یاهزیچ رس شردپ اب و درک یم شیهار
یتح ، مدیسر روسناسآ هب . مدوب ریگلد همه زا نم اما . تشادن یطبر

، متشاد هجیگ رس . مدرشف ار همکد ، مدادن مه ار نابهگن سالم باوج
. متفرگ روسناسآ رانک راوید هب مینهذ یاه ساوسو مغر یلع ار متسد

نارماک یاه هدنخ یادص . موش نهپ نیمز یور اج نیمه دش یم هچ
، نارماک یاه هدنخ . دوب هدیسرن نییاپ هب روسناسآ زونه . دوب مشوگ رد
" این اج نیا قشع ییادگ یارب مه هگید " دوب هدش یکی داهرف دایرف اب

رس کقاتا نورد ابیرقت ار مدوخ و داتسیا روسناسآ . دوب هدش مدرس
اه درد یارب ینایاپ چیه . دوب سیخ میاه مشچ . مدرک ترپ شا هتسب

: دیچیپ مشوگ رد هیاس یادص ، تشادن دوجو
رایب رد وتنشپاک -

: مدرک یم سامتلا هک مدوخ یادص دعب و
. مدرک طلغ نامام ! ههاتوک شنیتسا مسابل -

یتقو ات یتسیا یم نکلا ب وت یریم . متسین وت هثم یرتخد ردام نم -
! وت یایمن ممتفگن

زا . داتسیا روسناسآ . دوب مدرس اما ! هن مه دیاش ، دوب هدمآ فرب
هب . دوب ممکش یور نارماک تسد تکرح یاج ، مدمآ نوریب روسناسآ

نیمز هب مدرک سح ناهگان و هجیگرس ، هجیگ رس . متفر هناخ تمس
: تفرگ ششوغآ رد ارم یسک نامسآ و نیمز نیب . میآ یم دورف

! یغاد دقچ -
شیاه تسد نایم زا ترفن اب ار مدوخ ، دش ثعاب نیمسای یادص

هبلغ مفعض رب هک دوب یردقنآ ممشخ اما . متشادن لداعت . مشکب نوریب
. مهد هیکت رد هب ات مدناخرچ اوه رد رایتخا یب ار متسد . دنک

؟ دوب مروتم یمک شتروص ای دوب هدش قاچ ، درک یم مهاگن مخا اب
ملا ح . دمآ یم مشچ هب رتشیب شدیفس تروص یکشم یاه سابل نایم

: دوبن بوخ ال صا
؟ اج نیا یدموا ارچ -

ثعاب هجیگ رس . دوب باهش ، داد یسک تسد هب ار شا یتسد فیک



. مناخرچب شتمس هب ار مرس مناوتن ، دش
: تفگ و دمآ رتولج نیمسای

ینوغاد یلیخ ! وت میرب هدب ودیلک -
رد هک یدرد نیا . مدوب هدش مخ . مدرشف مه رب ای متسب ار میاه مشچ

یم مرد اپ زا تشاد شا همه مرس یوت یاه ادص نیا ، دیچپیم منت
. مدوب هدیبسچ رد هب ابیرقت . متفر رت بقع مدق کی لا ح نیا اب دروآ 

عافد شا هتخیر ورف ی هعلق زا مه سفن نیرخآ ات هک یزابرس لثم
: دنک یم

؟ هیچ تراک -
: تفگ ینازرل یادص اب و تفر بقع هب مدق کی دیماان

. ونم یشخبیمن ارچ ؟ ینکیم یروجنیا ام و تدوخ اب ارچ -
نارماک . دنازوسب ار همه دوب رارق بشما هک دوب نشور یا هلعش منورد

دب تعاجش نم ، مدوبن یعاجش مدآ نم یرآ "! تعاجش " : دوب هتفگ هچ
خیب ضغب دیاب اتعیبط ، درکیم ما هفخ تشاد عوهت  . متشادن ار ندوب
: دوب اه هنوراو بش بشما راگنا اما ! عوهت هن تفرگیم ار میولگ

.. ورب . مرادن ندیشخب یارب یزیچ نم ! ورب -
: دیلا ن

ایور -
، هجیگ رس . دوب اجک یتنعل دیلک نیا سپ ، مدرک ورف فیک رد ار متسد

زیچ همه حاال و مدوب رفنتم کلف و خرچ زا نم ، دیخرچیم زیچ همه
هک ینامه . مدوب رفنتم یتنعل کلف و خرچ نآ زا نم ال صا . تشاد نارود

ار نم یادص و درک یم هیرگ وا . درکیم مراوسروز هب هیاس هشیمه
دایرف تساوخیم اهنت وا . مدیسرتیم کلف و خرچ زا نم . دینش یمن

. مدرک ادیپ ار دیلک . مدیسرتیم اهنت نم ، دمآ یمن مدایرف اما نم . دنزب
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: تشگرب ار هتفر بقع مدق کی نیمسای
. میشاب ترانک بشما راذب لقا ال -

یرهاظت ینابرهم نیا زا ای . دوب  هدرک ذوفن میاه تسد هب دیلک یدرس
: متشگرب شتمس هب مشخ اب ؟ دوب هدش مدرس

منکیم شهاوخ . نیرب  منکیم شهاوخ -



زاب رد ، تشاد ضغب شیادص . دیخرچ راب رازه مرس رد " منکیم شهاوخ "
: تفگ ضغب نامه اب . دوب هدش

.. ایور . ادخ ور وت شخبب ونم -
هک متفگ یم دیاب ، مدرک یم شلغب دیاب . دهدن همادا ، دش ثعاب هیرگ

مدآ هشیمه لثم دیاب . تسا نم رهاوخ اهنت وا هک ما هدیشخب ار وا
بوخ زا مناوت ، متشگنرب اما . مدش یم نم هصق نیا تسرد و بوخ
هب مهاگن دیبوک یم دنت هنیس رد منیگمشخ بلق ، دوب هتشذگ ندوب

. درک  ما هفخ عوهت تلا ح . دیخرچ ایند زاب هک دوب دیلک
ام هنرگو میرایب تارب ام تفگ . هداهرف یدزمان توعد تراک نیا ، ایور -

. میدمویمن
اب مراتفر زا امتح ، مدرک سح ار مشخ یمک . دوب باهش یادص نیا
نیرتدب ال صا نم . مدوب یدب رتخد نم تشاد قح ، دوب تحاران نیمسای

. مدوب ایند رتخد
یدرک راکیچ وت ، شاب ترهاوخ بقارم متفگ ! ییایند رتخد نیرتدب وت "

ترهاوخ تسد هگا ، یدروا رد ونم یاسابل و نم دمک رس یتفر
" هئوت ریصقت هتسکش

یور ، راهچ هس ود کی . دیچیپ مرس رد هیاس ی هنارگ خیبوت یادص
: تفگ وداتسیا مرس تشپ تسرد باهش . داتسیا راهچ ماگ

. هشتراک منیا -
: درک گهاگن هیرگ اب نیمسای . متفرگ ار هرخسم توعد تراک ، متشگرب

داهرف . ینومهم هب این وت ! ایور -
ار رد و متخادنا هناخ لخاد ار مدوخ . دنک لماک ار شفرح متشاذگن

ثعاب عوهت . دوب هداتفا هرامش هب مسفن . مداتفا رد تشپ . متسب مکحم
ریز ار مرس . دوب دب ملا ح ، دشیمن مامت . مودب ییوشتسد تمس هب دش

زا . دندوب هدش سیخ مرس یور قل لا ش و اهوم مامت . متفرگ ریش
شوماخ اه غارچ یتح دوب  تکاس هناخ ، مدما نوریب هک ییوشتسد

و فیک . دوب نازیوآ هناخ راوید و رد زا کسرتم کی هیبش ییاهنت . دوب
رد . متفر هناخزپشآ هب هجوت یب دندوب . هدش هتخیر رد یولج ملیاسو

هجیگرس دض صرق . مدیشک نوریب اراه صرق و مدرک زاب ار یتنیباک
ات مدرب ورف یرگید تنیباک رد ار متسد لا مروک . مدرک ادیپ یکی



. مدروخ ار صرق و متفرگ ریش ریز . دمآ متسد هب یناویل ماجنارس
تمس هب هناخزپشا مک رون نامهاب . مدز ار یغارچ دیلک و متفر رتولج

. داتفا نیمز یور تراک هب ممشچ ، متشادرب ار مفیک ، متفر یدورو رد
: مداد هیکت رد هب ار مرس . متشاد هجیگرس زونه ، متسشن اج نامه

اتیمرآ و داهرف -
متشاد کیرات همین ی هناخ نیا رد ، مدز یدنخزوپ ، دوب ییابیز تراک

؟ داهرف ای دوب اتیمرآ ی هقیلس . مدناوخیم ار داهرف یدزمان توعد تراک
یم شک میاه ناوختسا زونه . مدیدنخ دنلب دنلب . تفرگ  ما هدنخ

مامت نم . دنکیم تنوفع ، دوش یمن بوخ اه مخز یضعب یاج . دندمآ
مسارم هب یدوز هب هک : دوب هتشون تراک رد . دوب هدرک تنوفع منت

. میوش یم توعد ناشجاودزا
ار تراک ، متشاد عوهت تلا ح . دوب یا هن ال داع یایند هچ ال صا ، ابیز هچ

ییوشتسد هب هرابود ار مدوخ یتخس هب و مدرک اهر نیمز یور
! ایور هدش تگرم هچ . متخادنا

ارم دیاب اهدرد نیا . مدرم یمن ارچ سپ ؛ متفگ مدوخ هب ار نیا
یوت میاهوم مامت . مداتفا رد یولج هرابود . مدرم یمن اما تشکیم

هب یهاگن . دادیم گرم یوب ارچ ییاهنت نیا . دوب هدش هتخیر متروص
تسد دای . مداتفا نارماک یاه هدنخ دای . مدیدنخ هرابود ، متخادنا تراک
... اتیمرآ مهس ؟ دوب هچ شزاون و سمل زا نم مهس ، شفیثک یاه
شاک میوگب و ! منزب دایرف و مریگب ار داهرف ی هرامش دش یم شاک

. دیریمب نات همه شاک . یریمب
هب دش روبجم شا هنیک رطاخ هب ، دوب رت تخبدب مه نم زا داهرف اما

هنیک نامه یارب تساوخیم حاال . دراد متسود هک دیوگب نم هب غورد
: تفگ منهذ رد ییادص . دریگب ار اتیمرآ

. هدش شقشاع -
. دوبن بوخ ملا ح ، دما یم مباوخ
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ار منت یامرس نیمز درس فک . دوب هدش تخرک نیمز یور منت مامت

دنلب اج زا یتخس هب . مدوب هداتفا اج نآ دوب تعاس دنچ . درک رت شیب
رد ار مشفک و مداد سوق ار مدوخ ، دوب منت وتلا پ زونه ، مدش



همکد . مداتسیا و متفرگ رد هب ار متسد . مدرک ترپ یا هشوگ و . مدروآ
دنلب قاتا فک زا ار تراک و مفیک مدش مخ . مدرک زاب ار میوتلا پ یاه

هب . دوب حبص ۶ تعاس ، دروایب اج ار ملا ح تسناوتیم مامح کی . مدرک
همه نآ زا مدش یم کاپ و متسشیم ار مدوخ دیاب . متفر مامح تمس
لفق ار رد ، متفر مامح هب . دوب هدرک خوسر مناج رد هک یمومسم رکف
هدمآ مغارس هب هرابود تداع نیا . مدرک هاگن لفق هب هدز تشحو . مدرک

. دندوب هدش شوماخ منهذ یاهادص . متفر شود ریز هب هجوت یب . دوب
منت رد هک ییامرس . درک یم رتهب ار ملا ح متسوپ یور بآ یامرگ
نوریب دش مامت هک منتفرگ شود . دوب هدش ادج مندب زا دوب  هدیچیپ

هاگن ار میشوگ مهاوخب هک نیا یب متشاذگ شیاج رس ار مفیک . متفر
راب کی هک اه نآ دوب . تخت یور زونه تراک . مدرب هانپ متخت هب . منک
راب نیا و متشادرب ار تراک بجعتم . دندوب  هتفرگ یگداوناخ یدزمان

: دوب هدش هتشون . مدناوخ ار تراک یور لوا بیجع یاه رکف نآ نودب
ایور یارب -

دوب هتشون نآ رد . دوب زورما نشج ، مدرک زاب ار تراک ، تفرگ ما هدنخ
. میروذعم  ناتقشع نودب امش شریذپ زا هک

رد یرگید زیچ مدرک سح هک مراذب رانک ار تکاپ متساوخ هلصوح یب
: مدروآ شرد . دوب کیچوک تراک کی . تسا  تکاپ

. مقشع مدرک توعد یصاصتخا ور وت نم یایب نومنشج هب امتح -
... داهرف

الی ار مدوخ و . مدیشک زارد تخت یور و مدرک ترپ ار تراک یبصع
متسناوتیمن نم و ، داد یم رازآ ارم تشاد نایک داهرف ، مدیچیپ وتپ

نم ، متفریم اعطق ؟ متفریم نشج نیا هب دیاب . ممهفب ار راک نیا لیلد
. مدوب  ژه یو نامهیم

مه هب ما هرهچ بش ، دش یم ثعاب یباوخ مک . متسب ار میاه مشچ
هب هدیسرت ، سوحنم گنهآ نامه ، دمآ یم ونایپ یادص . دشاب هتخیر
گنر هب شیاه مشچ دوب مردام . متفر ولج . مدادیم شوگ گنهآ یادص

: تفگ هک متخادنا ونایپ هب یهاگن . دزیم دنخبل اما دوب نوخ
. مرتخد هشاب تکرابم -

. منماد ، منماد اما مدوب هدیشوپ سورع سابل ، مدرک هاگن مدوخ هب



. دوب ۱۰ تعاس . مدش رادیب و مدیشک غیج . دیشوجیم منماد زا نوخ
دوخ هب ار نم نفلت ی هربیو یادص . مباوخب تساوخیمن ملد ال صا رگید

امتح . دوب داهرف . مدروآ رد ار مفیک و متفر دمک تمس هب . دروآ
ندز فرح رد و مداد باوج ار سامت . دنزب  نابز مخز تساوخیم

: مدرک یتسد شیپ
. مدید ونوتتراک مدش لا حشوخ یلیخ . مقشع هشاب تکرابم -

: تفگ و دیدنخ دنلب دنلب
. ینکیم هدافتسا یراد مدوخ شور زا هیچ -

: متفگ هدنخاب
مبلق هت زا ویزیچ هی داهرف یلو ! مدرک دشر تدوخ رانک لا ح ره هب -

. مگب
: دوب لا ح رس شیادص

وناب  امرفب -
: متفگ هدنخ اب

هتشاد یتسنوتیم هک دوب یتشونرس نیرتهب نیا ! تارب ملا حشوخ -
. یشاب

! صرح رس زا هلمج هی ای قیوشت ای تسا هنعط هی نیا -
یارب دیاب ژت یو نامهم . نک عطق هگید االن بوخ . هیبلق سح هی نیا -

. هش هدامآ بش
: دهد ناشن فساتم ار شنحل درک یعس

ییاهنت ساسحا . یشاب اجنوا تقشع اب ینوتیمن هک مفساتم . مزیزع -
؟ ینکیمن

: مدروآ دای هب ار بشید . مدز یجک دنخبل
متسین . اهنت هک یتسه وت یتقو مقشع هن -

بشید راب دنچ نیمسای و یلع . مدرک عطق یظفاحادخ یب ار نفلت
داهرف دوب هتفگ و دوب هداتسرف یمایپ یلع . دندوب هتفرگ سامت

هک مدرک پیات شیارب مورن . مه نم ، دور یمن وا و تسا شیدزمان
. میوریم

یدایز میاه سابل . متشاد مز ال مه سابل کی ، متفر یم هاگشیارآ هب دیاب
. دندوب یلمجت



هک مشاب یناسک هیبش متشادن تسود . متشاد زاین رت هداس سابل کی
، دوب شتقو محور ینوفع یاه مخز . دنروآ یم رد ار یسک صرح

. دنوش هدیشخب مایتلا
. مورب شییابیز نلا س هب هک متفرگ تقو وا زا و مدز گنز متسود هب
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. مدوب رصم اج نآ هب نتفر یارب ، یلع یاهرارصا ی همه دوجو اب

. دیآ یمن هک تشاد رارصا مه یلع . دمآ یمن اما . دوب توعد مه نمهب
یراب دنچ نیمار . متفر  یم نشج نآ هب نم تشادن یتیمها میارب

شدوخ یرامخ درد مک مک اما ، هدزن یفرح نارماک هک دوب هداد مایپ
دهد  . یم ناشن ار

می اه نخان هب مه یمک . مدرک رت هریت هجرد ود ار میاهوم گنر
هک دوب هدنام مسابل اهنت . متشاد یا هداس نوینش و مک شیارآ . مدیسر

نهاریپ کی . مدوب هدمآ مدامتعا دروم یاه نوزم زا یکی هب شیارب
کی سابل تشپ . مدرک باختنا دنلب یاه نیتسا اب هریت زبس لمخم

یرگید صاخ زیچ شیاپ رانک کاچ و نآ زا ریغ و دوب زاب تفه
نیشام رانک ات میارب نوزم دارف زا یکی ار سابل ی هبعج . تشادن

: دش شخپ نیشام رد شیادص . دوب یلع ، دروخیم گنز نفلت . درک لمح
. ایور ییاجک سالم. -

یایم رگا . مش هدامآ و مشوپب سابل مرب ، ما هنوخ هار وت . متفگ ژی رنارپ
. ملا بند ایب هک

: تفگ هف کال
، هتدای ناتسرامیب یوت . هدیم انعم هچ تاراک نیا ؟ یرب یاوخیم ارچ -
کی . یدرک رارصا وت اما ! ورن ایور متفگ ! یدوب هدرک هتکس هک یزور نوا

. نک شوگ مفرح هب راب
: مدرک فارطا هب یهاگن ، مدیدنخ

نومیشپ منتفر راب نیا زا . متسین نومیشپ نتفر هعفد نوا زا نم نیبب -
. مشیمن

: تفگ هتسخ
. هنکشن تبلق طقف مراودیما ، یقش هلک یلیخ وت . هنکادخ -

: متفگ و مدز یدنخزوپ



؟ یلع رت هتسکش نیا زا -
. مدرک عطق ار نفلت و مدرک یظفاحادخ ، درک توکس

، اتیمرآ ی هحفص زا هاگشیارآ رد ، متفر نامتخاس کی گنیکراپ هب
یارب حاال و دنتسه دنرب مادک زا شتارهاوج رثکا مدوب هدش هجوتم

هک مدادیم شرافس ار یزیچ دیاب . متفر یم اج نآ هب نداد شرافس
. مدوب هتفرگ دای هیاس زا ار نیا  . دشاب شا هق عال اب قباطم

متسناوت ، دنتخانشیم ار اتیمرآ ، مدوب هدرک ینیب شیپ هک روط نامه
کی . مرخب ار دوب هدشن ییامنور هک ناش دیدج یاه حرط زا یکی

.. ابیز دنبندرگ
دیاب اهنت . متفرگ مسابل هیبش یلمخم گنر زبس رهاوج ی هبعج کی

. مدیشوپیم ار مسابل متفر یم هناخ هب
هراوشوگ کی و فیرظ یدرمز دنبندرگ کی . متشاد تسود ار مسابل

: متفگ و مدز یخرچ هنیآ لباقم . مدوب هدیشوپ نآ تفج
! ایور یشاب هتشاد تسود رتشیب ور تدوخ دیاب وت -

هک متشگیم بسانم یوتلا پ کی لا بند حاال . مدیشوپ ار میاه شفک
. مورب رد تمس هب دش ثعاب رد گنز یادص

و درک مهاگن یمک شوپ شوخ یکشم راولش و تک کی اب ، دوب یلع
. دز یخلت دنخبل

: متفگ هدنخ اب
. یایم متسنودیم هک نم وت ایب -

: متفگ دیدرت اب . دوب نم یور زونه شهاگن ؛ دمآ ولج
؟ مدش دب -

: دیشک یقیمع سفن ، دوب هتفرگ
سابل هی املیف نیا هثم هک یدادن تسد زا وتلقع رکشور ادخ هن -

یشوپب یچره وت دنچ ره . یشوپب هدننک هریخ یلیخ
: مدنخیم هیاس لثم هرابود ارچ مدرک سح و مدیدنخ . درک ثکم

؟ یچ مشوپب یچ ره -
: دوب مارآ شیادص

. یشیم هدننک هریخ -
: متفگ و مدز خرچ سابل اب



هشاب یقرب و قرز یلیخ ماوخیمن ؟ اعقاو هبوخ -
تمس هب و تشذگ نم زا ، دوب ینابصع یلیخ ، دیشک یقیمع سفن

: تفر هناخزپشآ
! هزاب یلیخ تسابل تشپ تفه اما . تسین یقرب و قرز -

. متشادرب ار تراک . متفر مقاتا هب هرابود و . دیدنخ هک متفگ ییاباب ورب
: تفگ مشوگ رد ییادص

! رتخد شاب یوق -
. دوب مه شدوخ شاک . دوب هیاس یادص هیبش شیادص
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رد ات میدرپس تاالر ی هدننار هب ار نیشام . میدش هدایپ ال یو یولج

تک درم دنچ . متفر رد تمس هب هنینامط اب و مارآ . دنک کراپ گنیکراپ
یکی . دنتفگ دمآ شوخ ، دندوب انشا ان میارب ناشیاه هرهچ هک یراولش

زا دعب . میشاب اه نامهم ءزج هک درک کچ ار ناملیماف و مسا اه نآ زا
گرزب طایح . میدش ال یو دراو اه نآ ی هرابود ییوگ دمآ شوخ اب نآ

تافیرشت . دوب هدش هدیچ رختسا رانک یلدنص یدادعت . دوب ییابیز و
: تفگ بل ریز یلع . دوب هدرک رپ ار اج همه یلمجت و کیش

. میراد یا هدننک هتسخ بش هچ منک ینیب شیپ منوتیم االن نیمه زا -
متفگ و . مدیچیپ مدوخ رود رتشیب ار ما هناش رود زخ تک و مدیدنخ

:
. یدروین ونامام ارچ . تسام بش بشما مدیم لوق تهب -

: دوب هدرب ورف رکف هب ار وا ما هلمج ، درک مخا
ارمع هک نامام ، مدموا روز هب ممدوخ نم ! منودیمن هیچ ترس وت -

. دمویم
هک ینانامهم نایم رد مه یفورعم یاه هرهچ ، میتفر باال مارا اه هلپ زا

هس ود یارب . دش یم هدید ، دندوب هداد حیجرت ار طایح رد نتسشن
تسد رد ار متشگنا راهچ و مداد ناکت یرس ، دنتخانشیم ارم هک یرفن
ولج هک یتمدخ شیپ هب ار متک . مدش نلا س دراو مارآ و مداهن یلع

یاه نادعمش زیم یور یابیز یاه لگ . دوب یللجم نلا س . مداد دوب هدما
محبص باوخ دای . دوب یلا ع زیچ همه صقر نس و اه زیم رس گرزب

، متفر ولج هک مدق دنچ . دوب نوخ زا رپ هک یسورع سابل ، مداتفا



نیگنس سابل اب شنز . دندمآ یم متمس هب هک مدید ار شنز و یرافغ
همین ریرح رتسآ کی شسابل رمک رود . دوب هدیشوپ یگنر مرک للجم

: مدرشف ار شرسمه تسد . درک مهاگن دنخبل اب یرافغ . دوب
. هسر یم رظن هب یلا ع زیچ همه یلیخ . مگب کیربت نوتهب دیاب اعقاو -

یسنجدب و تداسح . دوب اتیمرا هیبش شیاه تلا ح ، دز یدنخبل شنز
: دزیم جوم شیاه مشچ رد یبیجع

. ناج ایور هتدزمان ناوج یاقآ نیا . هیلا ع هشیمه اتیمرا ی هقیلس هرآ -
نم هک دوب نیا شروظنم . مدوب رازیب ، دوب شیادص رد هک یریقحت زا
نآ اتیمرآ یاه فرح دای . مدرک هارمه مدوخ اب هزاجا نودب ار یسک

تداسح و ترفن زا ، مدوب داهرف ی هناخ مامح رد هک مداتفا یبش
یزیچ یلع ای نم هک نیا زا لبق . دوب هتفگ مردام هب تبسن شردام

: تفگ و دش مدق شیپ شرهوش ، مییوگب
نیرت یمیمص زا یکی و ناجداهرف لیکو دنز یلع نوشیا . موناخ هن -

. نتسین شلیکو هگید االن هتبلا . نشاتسود
هک نیا یارب . دوب هدش خرس شتروص ی همین ، دوب هدش لوه شنز

: تفگ و درک یهاگن مسابل هب دیوگب یزیچ
و شرب صخشم . هنیریش راک امتح ناج ایور گنشق هچ تسابل یاو -

! شتخود
دوب رارق بشما اما ، مدوب رفنتم اه نز یشورف رخف یزاب زا هشیمه
یرافغ ، دندما نامتمس هب نز دنچ . دشاب شخب تذل میارب مه یزاب نیا
ام هب اه نز مدنام رظتنم و مدز دنخبل . درک یسرپ لا وحا یلع زا

: متفگ هدنخ اب دعب و . دنسرب
؟ هیک نیریش ؟ نیریش -

: تفگ رورغ اب اتیمرآ ردام
. هنوا راک اتیمرا و نم یاسابل مامت ! هیفورعم حارط ! یرهم نیریش -

: دنزب تقد اب ار شیاه فرح متشاذگ و مداد ناکت رس
هنوخ بسانم سابل یرس هی یارب ادعب حاال ! شمسانشیمن هنافساتم هن -
زا هک تسا هسنارف یوت نله متسود راک نم سابل نیا . ششیپ مایم

. هلنش یلصا یاحارط زا یکی نله . هداتسرف مارب یصوصخ نوزم هی
سورع هگید االن نوچ ، منک شیفرعم اتیمرآ هب منوتیم نیاوخب هگا



هگا هتبلا هشب  انشآ امدا نیا اب هشابن دب منک کف هدش نایک نادناخ
. هشاب هتشاد تقو نله

هدش زمرق ال ماک ، زمرق همین زا شتروص ، دوب مکاح یبیجع توکس
ردام . مدرک یسرپ لا وحا متخانشیم هک ییاه موناخ زا ات دنچ اب . دوب

ییامنهار اه زیم تمس هب ار هیقب و ام تشاد هک روط نامه اتیمرآ
: تفگ صرح اب ، درکیم

. نرایب یندیشون نوتارب مگب -
: مدرک ظفح ، دشاب میاه سالح زا یکی بشما ، دوب رارق هک یدنخبل

. هشاب هتشادن لکلا نم یندیشون هشیم هگا -
: تفگ لا ح نیا اب دوب رفنت زا رپ شیاه مشچ ، دیدنخ

ندرک ینووج لها رتشیب مدرکیم رکف . یتسین تردام لثم ناج ایور -
. یشاب

: تفگ اه نز زا یکی هب ور هک مهدب ار شباوج متساوخ
.. هک نراد یبلق لکشم هی منک رکف ناج ایور -

: تفگ و دنادرگ رب نم تمس هب ار شیور
ازیچ روجنیا نس نیا وت مزیزع . یدش شوهیب هک دوب هدید اتیمرا -

. هدب یلیخ
نیا اب بش مامت تساوخیمن ملد . دوب هدش مامت یلع و یرافغ فرح

: منزب هلک و رس فارح نز
یاقا . نتشاد بت مکی ، نایک داهرف ندید مدوب هتفر . مدش شوهیب هرا -

شدیسانشیم هکاکش مکی بوخ و دیسر هار زا اتیمرآ هک ! ندوب مه دنز
اعقاو . ما هنیس هب دیبوک مکحم هک ، درک یرکف هچ منودیمن اعقاو . هگید
.و ما هنیس هب دیبوک وهی ، نایک یاقآ لا ح نوا اب ، طیارش نوا وت

. یرافغ یاقآ هن هگم  . مدرک تشذگ یرافغ یاقآ رطاخب نم بوخ
ممشچ ، دهدب یرگید باوج هکنیا زا لبق . دندرک هاگن فسات اب اه نز
رچلیو تمس هب ، ماوخیم ترذعم نتفگ اب . داتفا ناخ ورسخ رچلیو هب

بل یور دنخبل نم ندید اب . دمآ مرس تشپ مه یلع . متفر ورسخ
اب شراتسرپ . دنزب دنخبل تسناوتیم وا . دوبن االت یخ . تفرگ رارق شیاه

: تفگ و دیدنخ نم ندید
. موناخ ایور -



. مدش مخ ورسخ یاپ یولج و مدرشف ار راتسرپ یاه تسد
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: تفگ و دیسر ام هب یلع . مدرک کیدزن شیاهبل هب ومدروا باال ار متسد
. یدب نوکت وتاتسد ینوتیم مدینش . ناخ ورسخ یبوخ -

: متفگ مقوذ مامت اب و مدناخرچ شتمس هب ار مرس
اعقاو -

: تفگ و دیدنخ راتسرپ
مکی ور نوشتسار تسد ننوتیم . دندوب بوخ یلیخ اه یپارتویزیف ! هرا -

! هدش رتهب منوشتروص الت ضع ششک و ندب نوکت
: متفگ و مدش دنلب ورسخ یاپ یولج زا

ار مرس . مدوخ پیتشوخ یورسخ ومع . ملا حشوخ ردقچ ینودیمن ال صا -
: متفگ مارا و مدروا نییاپ

یپیتشوخ وت اج نیا یادرم ی همه زا چیه ۴ مرچلیو نیمه اب -
. یرتولج

: متفگ و متفرگ هدیدان . درک مهاگن مغ اب ، دزن دنخبل راب نیا
. دینیشب ام اب رونوا نیایب نیاوخیم -

: تفگ راتسرپ هک ، درک دییات ار مفرح یلع
داماد ردپ ناونع هب نوشردپ ، دنتساوخ ناخ داهرف . موناخ یسرم -

. نگب دمآ شوخ انومهم هب هک . دنشاب اج نیمه
: متفگ و مداد ناکت یرس

ومع ام رانک نیایم ، دنیامرفب گرزب نایک یچره ! اباب هیک ناخ داهرف -
؟ ورسخ

تیاضر اب ، دوب نارگن راتسرپ ی هرهچ . داد ناکت ار  شرس مارآ ورسخ
اعطق . مدرب یلدنص تمس هب ار وا و متفرگ رارق ورسخ رچلیو تشپ

رارق درم نیا رانک زا نم اما . دوب داهرف هب گنج الم عا هیبش راک نیا
زا شفرح رپ نز و یرافغ رکش ور ادخ . متفرگیم تبثم ژی رنا نتفرگ

: دروا مشوگ کیدزن ار شرس یلع . دندوب رود ام زیم
. دوب ینافوط عورش -

: متفگ و مدیدنخ
تیمیدق تلر وش نوا اب ور ام رود هی یدشاپ رچلیو زا ناخ ورسخ -



. درک جاودزا هک مترسپ هگید ! رفس ربب
، دوب هدش رتهب شلا ح هک نیا ، دوب مومغم ورسخ . میتسشن زیم تشپ

یاه یور دنت یولج تسناوت یم درم نیا . تشاد یراودیما یاج
. دندش قیوشت لوغشم و دنداتسیا نلا س مامت ناهگان . دریگب ار شرسپ

: تفگ راتسرپ
. موناخ اتیمرآ و داهرف اقا هع -

ملد رد . تسا نم یور ورسخ هاگن مدرک سح ، مدش دنلب دج زا مارآ
ور ترسپ ینوتیمن ، یدرک وراک نیا مردام اب راب کی مه وت ؛ متفگ

مبلق . مدش هریخ اتیمرآ و داهرف هب ما هرخسم دنخبل اب . ینک شنزرس
میاه تسد . دوب یبوخ ی هناشن نیا . درکیمن سح ینابرض رییغت چیه

اب راد هلا بند گنرمک یتروص سابل کی اتیمرآ سابل . مدز مهرب مارا ار
ار وا شتسد رود یاه لگ اب شرس یور لگ جات . دوب ابیز یاه لتناد

: متفگ راتسرپ هب . دوب هدرک ییابیز سسنرپ هیبش
هزیگنارب نیسحت -

همه نیا : تفگ یم شیاه مشچ اب ، درک یم مهاگن تیدج اب اهنت یلع
هک مداد ار شباوج میاه مشچ اب . یروآ یم رد تیاجک زا ار غورد

. تسا هدوب مبلق هت زا فرح و تسا هدش ابیز اتیمرآ اعقاو
ی هناقشاع یگنها اب هاگیاج رد نتسشن یاج هب اتیمرآ و داهرف

باال یوربا . دنتفر صقر نس یور هب دوب نتخاون لا ح رد هک یوسنارف
بشما کریس تاییزج مامت . مدوب هدرک باختنا ار یبوخ زیم ، متخادنا

: متفگ و مدرک کیدزن میاه بل هب ار ملا قترپ با . منیبب متسناوتیم ار
. ناخ ورسخ تسا هتسیاش یلیخ نوتسورع -

رد یزیچ و تسشن شرانک راتسرپ . دوب مه رد شیاه مخا ورسخ
یهاتوک صقر . مدرک یم اشامت ار ناش هرفن ود صقر . تفگ ششوگ

متشاد تسود . دوب هدیشوپ یراد کرام یکشم راولش و تک داهرف ، دوب
دعب و مدش فارطا هب داهرف ناخرچ هاگن هجوتم . تسیچ شرطع منادب

: دروخ گنز راتسرپ یشوگ . دروآ باال هک یشوگ
هداهرف اقآ -

: تفگ مارا یلع . دوب سرت و سرتسا زا رپ شا هرهچ
. هدب باوج . هدرگیم امش لا بند هراد -



: تفگ و درگ رارقرب ار سامت راتسرپ
.. هخآ . مینوتتسار تمس ام ! اقآ هن -

متسد رد ار ناویل . تشاذگ زیم یور ار یشوگ هدرکن مامت ار شا هلمج
: متفگ و مدروآ باال یمک

. هنکیمن یراک ! سرتن ؟ دش یشحو -
هک نیا نودب و مخا اب داهرف . تخادنا ریز هب ار شرسو درک توکس

: تفگ مخا اب ، دمآ زیم تمس هب دوش ام هجوتم
. نشاب تمس نوا دیاب ردپ ، متفگن نم هگم -

ردپ -
هب شرس ؛ دش ثعاب مزیما رخسمت نحل  اب نتفگ ردپ . مدز یدنخزوپ

: تفگ و درک زاب ار شمخا . ددرگرب متمس
شوخ یلیخ . دنز یاقآ و شزورف موناخ ! ناجنیا ایک نیبب یاو -

. نیدموا
: متفگ و متخود شتسد هقلح هب ار ممشچ

. مریگب نشج ورایند مدا نیرت دهعت یب دهعت مایب متفگ نونمم -
متشاذگ نیمز و نامسا نایم ار شتسد نم و . داد تسد داهرف اب یلع

: تفگ و دیدنخ . دنامب لطعم هک
. مدب ربخ ور نوتدورو اتیمرا هب مرب نم -

ار ام و تفگیم وا هب یزیچ مخا اب هک اتیمرآ ردام و نس هب یهاگن
: متخود داد یم ناشن

. شابن ردپ نارگن . هدش ربخ اب نومدورو زا منک کف -
ادص ردپ ار شردپ تقو چیه داهرف . مدز هدنخ ریز یقپ هرابود و

! ردپ تفگیم حاال و . دوب هدزن
. تفر اتیمرآ تمس هب زیم رانک زا
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هب شهاتوک دروخرب و هاگن نامه اب اما ، دش رود زیم زا مارآ داهرف

هب یرارصا . دربب یرگید تمس هب ار ورسخ دیاب هک دنامهف راتسرپ
شتروص گنر ، سرت تدش زا راتسرپ . مدرکن نامرانک رد اه نآ ندنام
ورسخ رچلیو تشپ ار شتسد یتقو نیمه یارب . دز یم یدرز هب

نانامهیم مارتحا و رچلیو تکرح . متفگ یهاتوک تمنیبیم اهنت ، تشاذگ



شخپ یناریا داش گنهآ . مدرک لا بند مهاگن اب ار ورسخ هب سانشرس
ییاه نامه زا رفن دنچ . دندوب یداش و صقر لا ح رد همه و دش یم

و شوخ یلع و نم اب و . دندمآ ام زیم تمس هب ، دندوب انشآ میارب هک
فورعم لیکو لا س و نس نیا اب یلع هک دوب بلا ج یلیخ . دندرک شب

تسد ی هف کال تکرح . دوبن لا ح رس دایز لا ح نیا اب . دوب یسانشرس و
یتقو . درادن یتیاضر ندوب اج نیا زا ، داد یم ناشن ، زیم یور شیاه

هحفص . مدش هریخ وا هب و متشاذگ مباقشب رد ینیریش ، دش تولخ زیم
رد ار لا گنچ . درکیم یزاب تشاد و دوب هدرک زاب ار شا یشوگ ی

: دهدب نم هب ار شساوح ات مدرک ورف شیوزاب
هشیم خاروس متک نکن ! هع -

: متخادنا باال ار میاه هناش ، تنطیش اب اه هچب هیبش
. یریگیم هفایق یتقو هتقح -

یتقو ، مدوب هدید ار شهاگن نیا مه ال بق . دوب ینابصع اما ، درک مهاگن
هداتفا هار رسدوخ شا هتساوخ مغر یلع نم و دوب هدش مگ داهرف

رظن هب تحاران اه ردقنا هن ، مدوب هدرک فعض هن یلو راب نیا . مدوب
هک نیا زا لبق . دشاب نابرهم یق ال خادب نیع رد دهاوخب هک مدما یم

: دنوش یم کیدزن ام زیم هب هک مدید ار اتیمرآ و داهرف ، دنزب یفرح
. نایم نراد نومینتشاد تسود جوز -

شیاه مشچ نایم ترارش و داهرف تروص یور هدش نهپ دنخبل
ام زیم هب . میشاب هتشاد یتخس یظفل لا دج تسا رارق هک تفگیم
نم دروم رد شردام یاه فرح دوب مولعم هک اتیمرآ ؛ دندش کیدزن

: درشف یدرس هب ار متسد و درک یم سال هارکا اب . تسا هدوب
ایور یدموا ملا حشوخ -

هب ار یلع تسد و ؛ دناخرچ یلع تمس هب ار شتروص هلصاف بال دعب و
: تفگ و درشف یمرگ

هب ورب متفگ داهرف هب ، مدرکیم تاگن متشاد لوا زا یه یلع یاو -
تارب بوخ رنتراپ هی نم ایب ! وگنات صقر حاال ! هصقرب دایب وگب یلع

. مراد غارس
: تفگ و دز یگنر مک دنخبل یلع

. متحار یروجنیمه نم . تفطل زا نونمم -



: تفگ و دیدنخ داهرف
. ناج اتیمرآ همدوخ تسد شباوخ گر یلع -

و مدروآ نوریب ار ما هیده ی هبعج . مدرک سح ار یلع راتفر یدرس
: متفرگ اتیمرآ تمس هب

. دایب تشوخ شزا مراودیما -
ممشچ زا شهاگن قرب . درک شزاب . و تفرگ ار هبعج هارکا نامه اب

: دنامن رود
. یایب متشادن عقوت یتح نم . ناج ایور نونمم -

ار دنخبل . مشاب اج نیا نم تشادن تسود هک ؛ دوب نیا شروظنم
: مدرک میاه بل ینشاچ

نشج یوت دیاب مدآ بوخ یلو . دینک متوعد متشادن عقوت ممدوخ -
. هگید هنک تکرش شیلا متحا دیدج کیرش یدزمان

: تفگ شرهاظتم ی هفایق نامه اب اتیمرآ ، تفر یلع تمس هب داهرف
ویلع شتسار میدموا ام . مزیزع هراد ینایاپ هی یتنطلس ره هرخ باال -

پیتشوخ نسم یاقآ یشاب گنرز یلو ! یشیم اهنت هک شخبب ، میربب
هداتفا اج یادرم زا ، ناهنت هشیمه هک ییارتخد مدینش ، تسه دایز

. دایم نوششوخ
. درک هقلح شیوزاب رود ار شتسد و تفر داهرف تمس هب فرح نیا اب

: دوب هدننک یبصع میارب وا یاه فرح زا رت شیب ، داهرف جک دنخبل
هک هشاب یتنطلس هیبش نوتارب شزورف تکرش ، مدرک یمن کف -
دصرد ۲۰ زا رتمک ندیرخ اب تقونوا . ناج اتیمرآ دیروخب وشترسح

یارازگتمدخ هب طقف هشب راذگاو متنطلس منکن کف تکرش دازا ماهس
و شزاون یاج هب یهاگ ؟ نایک یاقآ هن هگم . هشیم هفاضا مدیدج
هسریم رظن هب ، نزب فرح ناجاتیمرآ اب مه ازیچ نیا هب عجار هق عال
یدرم نتسین سناش شوخ وت هثم همه ناج اتیمرآ شدعب . هدنمق عال

. هنک هجوت نوشهب نایک داهرف هثم
تدش هب اتیمرآ . درک یم هاگن یثنخ ی هرهچ اب داهرف . مدرک توکس

: تفگ لا ح نیا اب ، دوب یبصع
شدوخ رانک ور ناج داهرف . تسین سناش شوخ یسکره . مزیزع هرآ -

. هشاب هتشاد



اب ندز هلک و رس ادبا اج نیا هب ندمآ زا مفده ، مدیشک یقیمع سفن
: متفگ و مدز میاهوم هب یتسد . دوبن شردام و رتخد نیا

دروم رد . سناش شوخ ایضعب و نسناش نوشدوخ اه مدا یضعب اقیقد -
مدوخ ال وصا نم نوچ . مرادن یرظن ، ماهنت یاهرتخد دروم رد ترظن
نیا یلو . منکیمن رجح رصع هب قلعتم یتنس یرکف ی هقبط ریگرد ور

. هئوت یایدنمق عال زا راگنا
: تفگ داهرف هک دیوگب یزیچ تساوخ

. میراد مه هگید یانومهم ام ! مقشع هسب -
. متسشن یلدنص یور مشخ اب . دندش رود مارآ و . تفرگ ار شتسد و

یسک رس ار ممشخ تساوخیم ملد دوب . هتسشن تکاس نانچمه یلع
: متفگ نیمه یارب ، منک راوآ

تتسود اب نم رطاخ هب مداوخیمن . یایب مدرکن روبجم ور وت نم -
ی هفایق نیا اب افطل یلو . یشاب داش یصقرب یرب ینوتیم . ینزن فرح

. نیشن مرانک . هشیم یروجنیا متسنودیم نم ینعی هک هرخسم
شراتفر . دش دنلب شیاج زا و داتسرف بقع ار یلدنص فرح نودب

هب دهاوخب هک نیا نودب و . تفرگ هلصاف زیم زا . دوب هدرک ما هکوش
نیا و دوب زیم یور شیشوگ . دز نوریب نلا س زا ، دورب داهرف تمس

یقیمع سفن . دوب بیجع میارب اعقاو یلع راتفر . تسا هتفرن ینعی
دش عورش وگنات صقر مسارم هک ، مدیشک
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یم مه شنز و یرافغ یتح و رگید جوز نیدنچ و داهرف و اتیمرآ

یروط داهرف و اتیمرآ . دوب هدرک ما هکوش زونه یلع راتفر . دندیصقر
درم . دندوب هدرک نیرمت اه تعاس راگنا هک ، دندیصقر یم هنارهام

دنخبل اب . دوب  اتیمرآ نایانشآ زا اال متحا ، دش کیدزن نم زیم هب یناوج
: تفگ

. دینکیم یهارمه و نم -
: متفگ و . مداد باوج مدنخبل اب ار شدنخبل

. متسین صقر لها دایز ! نونمم -
: تفگ و دیشک ار میور هب ور یلدنص

. منیشنب نیدب هزاجا سپ -



. مداد صقر هب هرابود ار مهاگن دعب و مداد ناکت رس
: تفگ و دروآ ولج زیم یور ار شتسد

؟ نیشاب شزورف ایور دیاب امش -
: متفگ ، دوب نس هب مهاگن هک روط نامه

؟ نیسانشیم اجک زا ور نم ؟ روطچ -
ولج هک تمدخ شیپ . درک یا هراشا تسد هب ینیس تمدخ شیپ هب

: تفگ . دمآ
؟ امش -

: تفگ و تشادرب شدوخ یارب یندیشون . مدرک در ار شفراعت
نوتدروم رد ای هشابن امش هجوتم هک دوبن یسک نوتدورو ی هظحل زا -
هک ییاقآ نوا هتبلا ! نوتتورث و نوتشوه ، نوتییابیز . هنزن فرح

. تسامش تسود مدینش . درکیم تخس وراک دوب نوترانک
هاگن . دوب هتسشن میور هب ور هک یخاتسگ درم هب و مدناخرچ ار مرس

: متفگ و مدرک
. منونمم نوتفیرعت زا -

: تفگ و دیشون شیندیشون زا هعرج کی و دیدنخ
یرتهب تاحیجرت هک هشاب نیا ی هنوشن هنوتیم ، دیصقر یمن هک نیا -

. دیراد
نوچ . مدیشک مرتشگنا نیگن هب یتسد . دوب هدماین مشوخ شنحل زا

اب . مریگب یعافد تلا ح دوخ یب دش یمن ، دوب هدزن یدب فرح
: متفگ یدرسنوخ

؟ یتاحیجرت هچ ال ثم -
: تفگ و دز یکمشچ و . دیدنخ

زا یکی وت باال، ی هقبط میرب نیاوخیم ! هدنلب یلیخ گنهآ یادص -
... اقاتا

: متفگ یدج و عطاق
. دینک ضوع ور نوتزیم رتهب منکیم رکف نم ! هن -

: دش راد شک شنحل
تردام مدینش نم  . ینکیم هدیچیپ ویچ همه دقنا ارچ مزیزع -

.. مه وت و هدوب یبوخ یوجارجام



: دیچیپ مرس رد ، تفگ مردام دروم رد هک یا هلمج
. دیرب اج نیا زا و دیش مگ هشیم -

: دیشک ولج ار شدوخ و دیدنخ
. هنکیم ترتگنشق تاه یق ال خادب ! ییاهنت هشیمه نگیم -

شتروص هب هک مدروآ باال ار مفیک . دروآ متروص کیدزن ار شتروص
: تفگ و دیشک بقع ار شرس مبوکب .

. دش دنلب مزیم رس زا و لگشوخ الق خادب . اباب هشاب -
هجوتم روطچ . مداد صقر نس هب ار مهاگن . دیبوک یم مکحم زونه مبلق
هرخسم تلا ح هجوتم یسک شاک . تسا هدش مامت صقر هک ، مدوب هدشن
و یدج ال ماک هاگن . مدناخرچ هک ار مرس . دشاب هدشن ناوج نآ ی

. درک یم مهاگن تیدج اب و هریخ . مدید مدوخ یور ار داهرف میقتسم
متشادرب زیم یور زا ار یلع یشوگ . مدرک اهر ار مسفن . دوب هدش ممرگ

هچ ؟ درک راتفر روط نآ ارچ هناوید کرسپ نآ . مدش دنلب میاج زا و
مهاگن . متفر نوریب ال یو یلصا نلا س زا ؟ دوب هدید ار هنحص نیا یسک
رختسا رانک یاه لبم زا یکی یور اهنت . دیخرچیم یلع لا بند غاب نایم

ما هناش یور ، مدوب هتفرگ تمدخ شیپ زا هک ار مزخ تک . دوب هتسشن
هداد هیکت لبم هب ار شرس توکس رد . متفر شتمس هب و . مدرک مکحم

شیاپ یور ار شیشوگ و متسشن شرانک . دوب هتسب مشچ و دوب
مشچ یتح دزن یفرح ! شدوخ هیبش تسرد . مدرک توکس و متشاذگ
دنخبل اب . مدید ار یرافغ هک مدش هریخ فارطا هب . درکن زاب ار شیاه

: متفگ دونشب یلع هک یروط مارآ و مدش دنلب شیارب
. تساج نیا یرافغ -

: تفگ و تسشن ام رانک دنخبل اب یرافغ . درک زاب ار شیاه مشچ یلع
؟ اه هچب نیدیصقرن ارچ -

: متفگ و . مدز دنخبل
مگیم کیربت یتسار . میتسین یصقر لها یامدآ هگید -

: تفگ و درک مهاگن هدش درگ یاه مشچ اب
. هنم یگدنز ی همه اتیمرآ ! نونمم -

نایک گنیدله هب نوتقاحلا نیا مروظنم . دوبن موناخ اتیمرآ مروظنم -
ور تکرش ماهس نیاوخیم هک هدوب بوخ نوتساو همولعم یلیخ ، دوب



. نیرخب
: تفگ و تشادرب زیم یور زا یا هویم رسد . دیشک یقیمع سفن

رادماهس هملا ع هی یاج هب شزورف موناخ تسین دب هک امش یارب -
و گنیدله نیب دنویپ روج هی . دیشیم فرط رادماهس هی اب کیچوک

. امش
: متفگ و مدز یدنخبل

ور هیقب رظن نیتسنوت عیرس ردقنا امش روطچ هک هبلا ج مارب یلیخ -
. نیشاب هداد یا ژه یو داهنشیپ دیاب . دینک بلج نوشماهس شورف یارب

صخشم هک منومداهنشیپ . مدوب رکف نیا یوت هشیمه نم ، دوبن عیرس -
. دوب

اه هچب هیبش . دوب نم تمس هب شخر مین هک متخادنا یلع هب یهاگن
. شیاهرهق و اناسرم هیبش . دوب هدش

: مدیدنخ دنلب
ندیرخ دیتفگیم هشیمه امش ، دایم مدای یتقو ات نم . نینودنخن ونم -

ونوتافرح ، دیدب هزاجا . تسین نکمم شزورف نمهب تکرش زا مهس هی
. منکن رواب

: دهد هولج هجوم ار شدوخ ردقنا تسناوت یم روطچ ، درک مخا
؟ هشتشپ یچ دینکیم رکف امش -

منم هب هیلا ع یلیخ شداهنشیپ هگا مگیم طقف . منکیمن یرکف چیه نم -
وت نم مهس االن هشابن یچ ره . متخورفور ممهس منم دیاش ، دیگب

. هرتشیب مدصرد ۷۰ زا تکرش
: تفگ و درک هاگن . دمآ نوریب داهرف هک یدورو رد تمس هب

هدشن مولعم شبیوصت زونه نوا هک . هنیمز نوا دروم رد هگا -
مکحم یزیچ ار درم نیا . میتشاد سوساج تکرش رد ، روط نیا سپ

. مدروآ یم رد رس امتح نم هک . دوب هدرک
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: تفگ ثحب ندرک ضوع یارب
راب هی همدای . یتسین تسایس اب نوا لثم یلو ! یتردام هیبش یلیخ -

و داش نز . هربب ومماهس دصرد ۳ تسنوت و مدیصقر ینومهم وت شاهاب
. دوب یا هداعلا قوف



ردام دای همه بشما ارچ ، مدرک روج و عمج ار مدوخ و مدز دنخزوپ
! هدوب تسایس اب وا دنیوگب دنتساوخیم و ؟ دنداتفا یم نم

هن . مراد زاین مرکف هب ماوخیم هک ییازیچ ندروآ تسد هب یارب نم -
. منیبیم نوشرکف یوت ور امدآ توافت . ندوب درم هن هتسایس ندوب نز

: تفگ و دز تسد
. رتکانسرت ممکی . یشزورف نمهب ی هدرورپ تسد هک اعقاو ! ووارب -

: متفگ و دنلب مدیدنخ
. هیبوخ زیچ سرت -

هنایشان اضف ندش ضوع یارب مه زاب یرافغ . دوب هدش نامکیدزن داهرف
: تفگ

. یتکاس دقنا ارچ دنز یاقا -
ی هلمج ندینش اب . مدوب هدرک سح ار نیا مه نم ، دوب تکاس یلع

: تفگ و دروخ یناکت یرافغ
. مراد درد رس مکی یچیه -

: تفگ و درک شهاگن یرافغ . تسشن شا هدنیآ نز ردپ رانک داهرف
ناج یلع . تسین صقر لها هک موناخ ایور . داهرف اقآ بایرد وتاتسود -

. هراد درد رس هگیم هک مه
: تفگ و دز یدنخبل

هنکیم باختنا ور یسک طقف یلو . تسه ندیصقر لها ایور مرظن هب -
یلع اب ارچ ایور . هدب صرح ور هیقب شاهاب ندیصقر اب هنوتب هک

؟ نیصقر یمن ویدعب گنها
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

. متسین صقر لها هک متفگ . منکیمن یزاب امدا اب تقو چیه نم -
هب دنت یاه مدق اب . دما یم مرس تشپ مه یلع ، مدش دنلب میاج زا
یلا خ منهذ . تشاذگ ما هناش یور ار شتسد هک متفریم نلا س تمس

: تفگ و درک مهاگن . متشگرب یلع تمس هب . دوب
؟ دز یم دنت تبلق یدموا یتقو ارچ -

: متفگ و مدرک هاگن ار مفارطا
؟ یچ -

؟ دز یم دنت تبلق یدموا یتقو ارچ مگیم -



: متفگ شلا وس هب نداد باوج یاج هب
یلو مدموا داهرف نداد صرح یارب طقف نم ینکیم رکف منودیم -

هب تاباوج ندینش اب یلو . مدرک ورکف نیمه شلوا ، منکیم فارتعا -
. مدرک راختفا تهب یرافغ و داهرف

: متفگ و مدرک شهاگن
داهرف اب یه هک اج نیا مدنوشک ور وت متشادرب نم یدرک لا یخ وت -

. مدب صرح ونوا وت اب ال ثم ای . منک لک لک
: تفگ و تخادنا نییاپ ار شرس

ی هیضق ناوخیم داهرف و یرافغ ترظن هب بوخ . ماوخیم ترذعم -
رتشیب ماهس نیا مزونه نوچ . ننک مومت نوشدوخ عفن هب ور نیمز

. هدشن راذگاو تهب
: متفگ مارآ و متفر نلا س رد تمس هب و متفرگ ار شتسد

. تسین یبوخ ی هنوشن ! داهرف دایز توکس -
گنها . دوبن یربخ ناوج درم نا زا . میدش ال یو گرزب نلا س دراو هرابود

مه زاب . دوب اتیمرآ و داهرف صوصخم هرفنود یگنهآ ، وگنات صقر مود
. دروخیم رس اتیمرآ رمک یور داهرف یاه تشگنا . دندیصقریم تراهم اب
. دندیعلب یم ار مه ناشیاه سفن . دشیم کیدزن مه هب ناشیاه تروص
کی لثم اتیمرآ و . دندشیم مه ی هنیس هب هنیس . دشیم بیکرت ناشرطع

کی هیبش ارجام نیا هب . دروخیم زیل داهرف یاه تسد یور هدازهاش
رکف دیاش . دوب هتفرگ مکحم ار متسد یلع یلو . مدرک یم هاگن رتائت

. دوش یم دب ملا ح درک یم
مه هب ناشتروص . دروخ رس داهرف تسد یور اتیمرآ ، دوب صقر رخآ
، مدوب هداتسیا هناخزپشآ طسو نم . رت کیدزن و کیدزن . دش کیدزن
یم رانک دعب و دش یم کیدزن شتروص . مدوب هتسب ار میاه مشچ

رس ال، یو نلا س هب مدروخ رس هناخزپشآ طسو زا راگنا یا هظحل . دیشک
سح ارچ . میدوب مشچ رد مشچ . دمآ باال اتیمرآ تروص یور زا داهرف
هچ . دندز تسد همه هک دش هچ . تسا هناخزپشآ رد مه وا مدرک یم

شتاییزج . دوب هدیسوب ار اتیمرآ . درشف رت مکحم ار متسد یلع هک دش
ی هسوب و رت باال یمک ، دمآ باال اتیمرآ رس هک دوب روط نیا

ار میاه تسد . دوب یهوکشاب نایاپ  . درک مامت ار زیچ همه ناشین ال وط



یاه مشچ . دوب هدش ادج مه زا ناشیاه بل . مدز تسد و مدروآ باال
همه نس رود زا . دوب یرگید تمس هب شهاگن داهرف . دزیم قرب اتیمرا
زیم تمس هب ، صقر هرابود و یناریا داش گنها راب نیا ، دنتفر رانک

. دوب هدش نیگنس یلع و نم نیب توکس مدرک یم سح ارچ . میتشگرب
: متفگ توکس نتسکش یارب

. یدنورذگ شوخ سای یسورع یلک همدای نم ! یصقرب یریمن ارچ وت -
. یدرک ادیپ لگشوخ رتخد هی دیاش ورب

: تفگ و دیدنخ
. متسین انیا سنج زا نم -

: داد همادا هک مدرک شهاگن بجعتم
رت مهم ییازیچ نوشارب انوا . ندوب هدرکلیصحت ود ره منامام و اباب -

یعامتجا هقبط ام . تفارش لثم ملع لثم گنهرف لثم ، دوب تورث زا
ماوخب هک متسین امدآ نیا سنج زا نم هنیا تیعقاو اما . میرادن یدب

ات راهچ هس لقادح مودک ره هک ییامدآ . منورذگب شوخ نوشاهاب
ره ، ملیکو هی نم . نراد رام رهز و تفوک و هدننار و یصخش نیشام

. هشاب باال مدمآرد مردقچره ، یا هفرح مردقچ
: متفگ و متشادرب میور هب ور ی هویم فرظ زا زوم کی

؟ دایمن تشوخ منم زا -
شهاگن تشپ یا هتسخ درم . دوبن هشیمه هیبش شهاگن ، درک مهاگن

، رورغم اه ردق نآ هن ، دوب یعقاو یاهدرم هیبش یلیخ هک یدرم . دوب
: دوب هتسخ هک ، دوب ناسنا کی اهنت .. لد زب اه ردق نآ هن

بشما شتسار یلو . دوبن ینعی تسین مداهرف ! یتسین نوشهیبش وت -
و مشاب اه هچب رانک بشما مدادیم حیجرت . ماجک نم هک مدیسرت
دروم رد هیانک و مشاب اج نیا ات . مشکب کمدا هجوگ سس اب نوشارب

. مونشب رهاوج و سابل حارط
زیم یور هزات هک یلا قترپ با ناویل متساوخ و مدیشک یقیمع سفن

: مرادرب ار دندوب هتشاذگ
رادلوپ هی نم ینکیم کف . یدرک هراشا نم هب امیقتسم هک نونمم -

. سین مهم شارب سابل زج یچیه هک میضوع
: تفگ و دیدنخ



. یلقاع ینک تباث یاوخیم هک ، یا هنووید هی وت منکیم کف -
مسابل یور نا زا یمک هک میوگب یزیچ متساوخ و متشادرب ار ناویل

. تخیر
یاو -

: تفرگ ار ناویل یلع
هشب تحاران هسنارف زا نله نکمم ! شروشب ییوشتسد ورب -

: مداد همادا و . متفگ بل ریز یروعشیب
. مروشب دیاب مه ور وت متشگرب اما . شمروشیم مریم -

دنلب هدنخ اب . دوب شبشما لد هت زا ی هدنخ نیلوا نیا و دیدنخ
مسابل کل هناتخبشوخ . متفر باال ی هقبط ییوشتسد تمس هب و مدش

فقوتم ارم نتسکش یادص هک ، مدمآ نوریب ییوشتسد زا  . دوبن دب دایز
: دوب اتیمرآ یادص . درک

! ینک سب هشیم -
: دیرغ داهرف

. یدرک راکیچ وت یلو . نودب وتدح متفگ تهب -
. تمسوبن هک دوب هتشون نومرارق یاجک . همرج ندیسوب ؟ مدرک راکیچ -

وت یگیم یچ -
: تفگ ینازرل یادص اب اتیمرا

فرصت متبلق یلو . هنک راک تاهاب ماباب ات . تیزاب وت مایم نم متفگ -
. منکیم

تلا خد نم یاراک وت هشیم . یرادرب نم بلق رس زا تسد هشیم اتیمرآ -
.. هک متقمحا ییاد رسپ نوا . ینکن

: دوب رت مارآ راب نیا اتیمرآ یادص
قشع هک . یراد هنیک شداونوخ و شزورف ایور رتخد نوا زا ردق نوا -
ی هزره ی هرتخد . دوب نوا هب تهاگن صقر لک مدید ینیبیمن  . ونم

. مدیرپ اج زا نم و تسکش یرگید زیچ
زا وتاپ ینوتیم نکن کف مه وت . متشک یم دیاب ور تقمحا ییاد رسپ -

امتح رتخد نوا یولج . یگیم یچ ینودب دیاب . ینک رت زارد تمیلگ
ی هشقن لک ؟ ینک نیهوت  تنمشد هب حضاو ردقنوا ؟ تنطلس یگب دیاب

تتداسح نیا اب رخا یدیم انف هب وتاباب و نم



. یتسه یا هنیک هلدگنس لا غشا هی وت -
نشج یقاب . متفر یلع تمس هب دوش مامت ناش هملا کم هک نیا زا لبق
شلا ح هک دوبن یلع طقف رگید ینعی . میتشگرب دوز . داتفین یقافتا چیه

. مدوب هتسخ مه نم . دروخیم مه هب اج نآ زا
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مین هب یهاگن . میدوب تکاس ود ره ، دوب هتسشن نامرف تشپ یلع
یور یمک . دوب هدرک نابایخ بوکخیم ار شیاه مشچ . متخادنا شخر

: متفگ همدقم یب و مدش اج هب اج یلدنص
. هنوخ میرن شاک -

مشخ اب . دنک هاگن نم هب ات مدیشک ار شتک نیتسآ . دادن یباوج
نیا زا مه نم اما . دیسر یم رظن هب هتسخ و هف کال . مدرک شهاگن

هاگن نم هب و تفرگ زمرت نابایخ رانک شمارا اب . مدوب هتسخ شراتفر
: درک

؟ هیچ -
: مداد ار شباوج هناراکبلط ، دوب هدیسرپ هناراکبلط

ای یریگیم هدیدان یراد ای بش لوا زا ؟ ینکیم یروجنیا ارچ ؟ هیچ -
؟ هیچ تلکشم ! یریم منزیم فرح ات

: دوب هتسخ راگنا ، دوبن روخلد یلو شهاگن ، دز یدنخزوپ
ارچ بشما ینودیم ؟ ینکیم وراک نیا تدوخ ای مریگیم تدیدان نم -

؟ مدوب تکاس
: دنک مامت ار شفرح ات مدنام رظتنمو . متفگ یمارآ " هن "

هرابود داهرف ارچ هک نیا شیکی : دوب منهذ وت گرزب لا وس ات ۲ نوچ -
فرح یتح یتقو ، درک توعد ور وت و نم ارچ ؟ تفرگ یدزمان

ام هک نیا شیمود . مینزب مه اب میرادن تسود ناونع هب مه یکرتشم
؟ اجنوا میتفر ارچ

: تفگ یزیمآ مکحت نحل اب هک مدرک نداد باوج ی هدامآ ار مدوخ
نوا ام ، دوبن شتشپ یقطنم تراک ینودیم متدوخ ! ایور ادخ ور وت -

. میدوب هتفر داهرف صرح ندروآ رد یارب هن میتشاد یتسود هن اج
هیبش تقامح وت داهرف و وت هک مدیمهف ور زیچ هی بشما ینودیم

. دیمه



حاال و دنا هتسب بسچ کی اب ار شناهد لا س دنچ ات هک یسک لثم
: متفگ یلع یاه فرح ندش مامت زا دعب اقیقد . دراد تبحص ی هزاجا

نم ؟ مدرک یزاب یسک اب نم ؟ یگیم ونیا ارچ ؟ مداهرف هیبش نم -
هرا . مدب وت اال وس زا یکی باوج راذب . مدرک ماه هتساوخ یادف ور یسک

منک رکف دیاب هشیمه نم ارچ ، دوبن یچیه . دوبن یقطنم چیه شتشپ
ارچ هک منک هانگ ساسحا دیاب هشیمه نم ارچ . مدب ماجنا ور یراک هی

نوچ ؟ متفر قشع رطاخ هب ینکیم رکف وت . مداد ماجنا وراک نیا
دوبن مقشع اما ، دوبن قطنم شتشپ ؟ مدوب شقشاع

. تسا هدرکن رواب ار میاه فرح راگنا هک یهاگن نیا زا ، مدرک شهاگن
یا هیرگ لبق بش لثم . مدرکن شهاگن ، مدناخرچ ار متروص یبصع

: متشادن
وت و ندیصقر یم انوا یتقو لثم تسرد ، ومافرح ینکیمن رواب -

راشف ومتسد وت و ندیسوب ورگیدمه یتقو لثم ! یتفرگ مکحم ومتسد
. متفیب سپ یدیسرت ؟ ارچ ، یداد

: متشگرب شتمس هب
نوا هگا یتح هگید ! یلع ندش مومت هتقو یلیخ شقشع و داهرف -

ومبلق . تسین مهم مارب اتیمرآ ی هشقن ای االت یخ ای دوب یعقاو هسوب
. هزادنیمن شپت هب

، تشاد شهاگن تشپ یدایز یاه فرح ، دوب هدش هریخ میاه مشچ هب
: تفگ هریخ روط نامه

؟ نرادن قطنم هب زاین اراک یضعب سپ -
ار هاگن نیا نم . دوب هدش مارآ حاال شهاگن . متخادنا باال ار ما هناش

هاگن و اه فرح هک یریثات هب و مدرک رکف هیاس هب . متشاد تسود
متسناوت یمن یتح نم ، مدوبن وا هیبش نم . تشاد اه مدآ یور شیاه

: مدرک همزمز . مناوخب ار اه مدآ رکف تسرد
، نراد یلیلد مدیاش ! ساسحا هن نراد قطنم هب زاین هن اهراک یضعب -

. منکن رکف شلیلد هب مدیم حیجرت نم اما
: تفگ و دیشک یقیمع سفن

. هدیم باوج مینیبب مینک ناحتما ایب -
: متفگ و مدز یتنطیش اب دنخبل



. وگب وت ؟ یراک هچ ال ثم بوخ -
: تشاد یبیجع تیدج و تنطیش ، دوب هدش ضوع شهاگن

. مسوبب ور وت نم االن ال ثم -
هن . دوب هدننز و دب ناوج رسپ نآ و دمحا لثم هن شنحل . مدروخ هکی
دوب مولعم ! سک چیه هیبش هن و داهرف هیبش هن ، تسم یاه مدآ هیبش
یب اب . دندوب ناشدوخ هیبش اه مدآ ی همه ، دوب شدوخ هیبش وا هک

: تفگ یگلصوح
! ساسحا یتح و قطنم و لیلد نودب یتفگ ! عونمم رکف -

، مدنادرگرب یداع تلا ح هب هرابود و مدرک عمج لخاد هب ار میاه بل
: درک یم تباث ار یزیچ نم هب تشاد

با ریغ ای مراد نامیا مفرح هب دقچ هک ینک تباث مهب یاوخیم -
؟ یدروخ یا هگید زیچ هویم

: تفگ و درک میاشامت دنخبل اب
زا . مدب ماجنا ساسحا و قطنم نودب راک هی ماوخیم طقف ! مودک چیه -

؟ یسرتیم شدعب بقاوع
در ار یزمرق طخ چیه تقو چیه یلع ، دوب یخوش کی هیبش . مدیدنخ

شراک رد ، دیخرچ یمن اه رتخد یور شهاگن تقو چیه . درک یمن
اه باتک رد طقف نم هک دوب ییاهردپ هیبش اه هچب رانک و یدج
یم ، مدوب اراس ای اناسرم هیبش شیارب مه نم دیاش . مدوب هدناوخ

یدایز ، دیخرچ نامرف تمس هب . دنک هیبنت یزابجل اب ار میزابجل تساوخ
ار یسک ساسحا و قطنم نودب دش یم رگم ال صا . مدوب هدرک رکف
نم نتفر سپ رد ینعی نیا . دش یم هچ یناسنا فطاوع سپ دیسوب
. دوب هدرک مجیگ ارچ ؟ یساسحا ای ؟ تشاد دوجو یقطنم مسارم هب

: متفگ هک درک نشور ار نیشام
هلوبق هشاب -

: تفگ و تشاذگ نامرف یور ار شتسد
! تسین لوبق هن -

: متفگ هناضرتعم
؟ ارچ -

نودب شمسا نیا یدرک نیگنس کبس نوچ ! یدرک رکف شهب وت نوچ -



. تسین ساسحا و قطنم
: مدیرغ بل ریز

ناوخیم هک ییامدآ نیا هیبش . یدش فرخزم بشما دقنا ارچ -
ور مدا نرازیم دعب . ننک تحیصن

و قطنم نودب . دوب میاه بل یور شیاه بل . دشن مامت میدعب ی هلمج
زاب میاه مشچ . تخوسیم تشاد یزیچ راگنا . دوب هدش ممرگ ! ساسحا

یم مبجعتم یاه مشچ هب شیاه مشچ ، مه وا یاه مشچ . دوب
. مدوب هکوش . تشادرب میاه بل یور زا مارآ ار شیاه بل . دندیدنخ
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بش همین زونه ، مدوب رادیب نم اما ، دوب باوخ کی لثم زیچ همه

مه یلع . مدوب هدیکشخ میلدنص یور یلع رانک رد نم و . دوب هدشن
: دوب هداد هیکت یلدنص هب ار شرس

؟ هتفین قافتا مود ی هلحرم مراودیما -
: متفگ و مدرک هاگن نوریب هب

؟ مود ی هلحرم -
. منک هاگن منوتن تامشچ وت هگید هک نیا ، تلا جخ ، هانگ ساسحا -

گنر ی هشوگ هب . دوب هدش یلا خ منهذ ، مدرکن شهاگن یلو مدیدنخ
: متخود مشچ لودج ی هدیرپ

. وشمود تمسق متفگ یکلا ینعی . متسین نئمطم شمود تمسق یارب -
. ینکن مهاگن هگید تقو چیه هرارق سپ -

، طلغ یاه هبساحم زا رپ . دوب هابتشا زا رپ یگدنز . متشگرب شتمس هب
غورد یاه هسوب متسنادیم ، غورد یاه هسوب و هدیجنسن یاه فرح
هیبش ، دوب یقیقح هسوب نیا اما . تشادن یلبق تاح ال طصا هب یطبر

نیا تشپ یا هناقشاع ین ال وط ی هصق هن . دوب یقیقح هک یلع دوخ
وا ، دوب یطلغ ی هبساحم دنچ ره . یدرد هن یسرت هن ، دوب هسوب

نآ هب ارچ نم ، متشاد ار سح نیمه مه نم . دوب هدش هانگ سح راچد
. تشادن دوجو میارب یروخب درد هب تقیقح چیه اج نآ . متفر ینامهم

نیا هب مه وا دیاش . دوب هداد هرجنپ هب ار شهاگن . مدرک هاگن یلع هب
. دندوب هتخیر ورف هک ییاهراوید هب . درک یم رکف تشگرب یب ی هسوب

: متشاذگ شتسد یور ار متسد



ی هسوب نیلوا نم طقف . داتفین هک یقافتا . ینکن هاگن مهب یدرک طلغ -
. مدرک هبرجت ور میگدنز

اما ، درک مهاگن . متفگن اما . دوب یلیس کی هیبش میوگب متساوخیم
: متفگ و مدروآ نوریب مفیک زا یلا متسد . تفرگ دوز ار شهاگن

: تفگ و تفرگ ار لا متسد دنک مهاگن هک نآ یب . نک کاپ وتبل رود -
؟ یسرتب تدوخ زا هدش حاال ات -

دنچ ره . دشاب هدیسرت هسوب نیا رطاخ هب مه شدوخ مدز یم سدح
: متفگ یلو دوب تخس میارب ندز فرح

. اتقو یلیخ -
مدرک رواب هک دوب یتقو شنیرت کانسرت . مدیسرت اتقو یلیخ منم -

هک یسک هک ، دوب یتقو شیدعب . متشاد ندوب فیعض سح . تسین ماباب
مدرک یم رکف یه نم و اکیرمآ تفر نوا مدرک  اهر ور متشاد تسود
رکف شهب و مدشیم رادیب زور ره . مدب همادا منوتیمن نوا نودب هک

قشع یارادفرط االن هگا دیاش . مداد همادا نم . دش مومت اما ، مدرک یم
؟ هشیم مومت قشع هگم ! هدوبن یعقاو تقشع امتح نگب نشاب اج نیا
وت ! ینکیم هاگن شهب رود زا هرطاخ ات دنچ لثم طقف و هشیم مومت

هریم ور شدوخ هار یگدنز نوچ ، ینک شمومت هک یروبجم
میاپ زا ار مدنلب هنشاپ میاه شفک . دوب زمرق شتروص ، درک توکس

هچب هیبش . مدرک عمج ممکش رد و مدروآ باال ار میاپ و مدروآ نوریب
نآ یب یلع . دنک شوگ باذج ی هصق کی تساوخیم هک مدوب ییاه

: دوب هتفر ورف رکف هب ، دنک مهاگن هک
ندب اب رتخد هی . مدید ور وت راب نیلوا هک ، دوب یتقو مه راب کی -

وت لا ح زا ، هن نوا زا . مدیسرت اعقاو . نوویح هی رانک دب لا ح و دوبک
. مدیسرت

. دزوس یم میاه مشچ مدرک سح
ی همه اب ! ییابیز یلیخ متفگ داهرف هب تمدید هک لوا راب نوا همدای -

یرهاظ ییابیز هن . یدموا ابیز ممشچ هب ، یدوب هدروخ هک ییاه کتک
: مدرک همزمز

. تسین ابیز ندوب فیعض -
ات هک دوب یتردق هی ، هدیسرت یاه مشچ نوا تشپ ! یدوبن فیعض -



شزا یرضاح : متفگ مدوخ هب بش نوا ! نامیا هی . مدوب هدیدن حاال
چیه . مدش یمن اه هدنورپ روج نیا لیکو تقو چیه نم ؟ ینک عافد

سح بش نومه اما . مدرک یمن یگداوناخ الت کشم دراو ار مدوخ تقو
ور نم هک ، ماباب دوبن سرت هثم ، هتشاد هدیاف هی سرت نیا مدرک

میهاوخدوخ دش ثعاب هک ونیم نداد تسد زا سرت هثم ، درک رت یوق
. هشاب رتهب نومود ره یارب هنوتیم شندوبن ممهفب و مراذب رانک ور
زواجت ی هدنورپ ات ود زا االن نم هک دش ثعاب وت لا ح زا نم سرت

. منک عافد
متساوخ . مدوب هدرک هابتشا متابساحم رد راگنا ، مدرک شهاگن بجعتم

: تفگ هک میوگب یزیچ
و مشب قطنم یب هک نیا زا سرت . دوب وت ندیسوب ، یدعب سرت و -

و یقطنم مرمع مامت نم دیاش نوچ مدیسوب ور وت ! ساسحا یب
... نم ، مدرک راتفر یساسحا

: متفگ منک رکف شمامتان ی هلمج هب هک نیا نودب
؟ یراد زواجت ی هدنورپ ات ود اعقاو -

: تفگ و داد ناکت ار شرس و ، درک مهاگن
! هاگداد مدوب هتفر نوشیکی یارب ، درب مباوخ نیشام وت هک زور نوا -

مهم مارب ! شیکی وت مروخب تسکش هرارق منک کف و ، هتخس یلیخ
یزاب مرابتعا اب نگیم هک نیا یتح ، ایور هشیم یچ شهت هک سین

. یداد دای مهب ازیچ یلیخ وت . تسین مهم مارب مدرک
، یت ال مجت یاه سابل نآ نایم راگنا ، دش رت شیب میاه مشچ شزوس

متسد ، مدرک زارد شتمس هب ار متسد ، درک یم زاب رس تشاد میاهدرد
: تفرگ ار

؟ هیروجچ نوشلا ح ! یگیم مارب ارتخد نوا زا -
: تفگ و درک مهاگن ینابرهم اب . دش رت گرزب مضغب

. مینزب فرح هنوخ میرن -
: مداد ناکت ار مرس

. هشیم نارگن هشیم اپ باوخ زا تنامام . میرن امش ی هنوخ -
چیه هب ، هناخ هب ندیسر ات . داتفا هار و درک همزمز بل ریز یمشچ
یم هک یدرد هب ناشجنر هب . مدرک یمن رکف رتخد ود نآ زج زیچ



هک دندوب روسج ردقچ ، دندوب اهنت ردقچ اه نآ هک نیا هب . دندیشک
ییاه هیرگ هب . دندید یم هک ییاه سوباک هب . دنا هدز دایرف ار ناشدرد

هک یلع ، مدرک یم رکف یلع هب و . دمآ یم دنب ناشطسو دب ال هک
شا هسوب اب هن . دوب هدرک مریگلفاغ
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دراو مارآ یلع . مدرک نشور ار غارچ و متخادنا دیلک . میدیسر هناخ هب

: متفگ و مداتفا هار یلع زا رتولج . دش
. شاب تحار وت . منک ضوع ومسابل مریم نم -

مسفن . مدرک لفق ار رد هرابود هاگادوخان و متسب ار رد . متفر مقاتا هب
هداس راولش و ترش یت کی و مدروآ رد منت زا ار سابل . مدرک اهر ار
ره ایور ، دوب هدنامن یقاب ایور زا یزیچ ، مداتسیا هنیآ هب ور . مدیشوپ
ار متسد هدارا یب . تفرگ یم یرت دیدج لکش و تخیر یم ورف زور

همه مدرک . یم تخس ردقنا ار زیچ همه ارچ ، مدیشک میاه بل یور
ارچ . مدش موکحم قشع ییادگ هب نم هک دش مامت یزور نآ زا زیچ

ارم دهاوخب تقو ره درک یم رکف هک یسک ، مدرک یم رکف وا هب دیاب
ناشن ، دز یم هناوج مبلق رد هک یترفن سح نیا . دروآ یم تسد هب
سح نیا اب اما ؛ متفر ینامهم نآ هب قطنم یب دیاش نم داد یم

اما . منک بارخ ار شبش هدش مه هلمج کی ردق یتح هک متفر ، متفر
یور یلع . مدرک زاب ار رد و مدنک لد هنیآ زا مدوبن . ندش دب مدا نم

: متفگ و متفر شتمس هب ، دوب هتسشن هپاناک
؟ یروخیم یزیچ -

ات درک هراشا ناملبم هب و داد ناکت یفنم ی هناشن هب ار شرس
و ! رگ وجتسج و دوب هاتوک شهاگن . متسشن شرانک هلصاف اب . منیشنب

: تخادنا نییاپ ار شرس دعب
. ینودب یاوخیم یچ ارتخد نوا زا بوخ -

رارق مرمک تشپ و متشادرب مرانک زا ار ینسوک ، دوب هتفرگ درد مرمک
: متفگ و مداد

شمه ام هثم ییارتخد ای انوا ناتساد منکیم سح شتسار ! یچیه -
؟ هدش تباث االن . هرادن نتفگ هک درد . هدرد

: دوب هتفرگ تدش هب شا هرهچ . دیشک یها



. هنک جاودزا شزواجتم اب داوخیم نوشیکی -
: متفگ یبصع و مدیرپ اج زا

؟ یچ -
: تفگ هدیرب و مارآ

سک چیه ، هشلا س ۱۷ طقف نوا . تسین مه هیبش همه طیارش ! ایور -
شدوخ ای هدوبن تسود هرسپ اب هک هنکیمن رواب مشفرح یتح

. هتساوخن 
: مدز دایرف ابیرقت ینازرل یادص و کانتشحو ضغب اب

هک مییام نیا هشیمه ؟ تساه نز ام ریصقت هشیمه ینعی ؟ یچ ینعی -
؟ میا هدننک هسوسو یاه هتیرفع

نییاپ شمارآ اب ار مدوب هدرب باال هک ییاه تسد . دش نارگن شهاگن
: دوب باال تدش هب مبلق نابرض ، مدوب هدش هدز ناجیه . دروآ

لوا ؟ ینک کمک نتدوخ لثم هک ییارتخد هب یاوخب هگا وت ! ایور -
. ینک لر تنک وتمشخ دیاب

: متفگ هجوت یب
. هنک جاودزا هرسپ نوا اب دیاب ارچ االن ! مبوخ نم -

: تفگ و دش رت کیدزن یمک و تسب ار شیاه مشچ
اتسور هی زا انوا . هرادن یگدنز یارب یسناش چیه هگید نوا نوچ -

... نوشلیماف رسپ و نوشلیماف ندید اج نیا ندموا
مدز یم سفن سفن . دز یم یزمرق هب مه شدوخ تروص ، درک توکس

: مدیسرپ لا ح نامه اب
تقو چیه وت ؟ هسناش هنک یگدنز شزواجتم اب هک نیا ؟ یسناش هچ -
هک وت هن . دیمهفیمن نوتمودکچیه ! یلع هیچ درد نیا یمهفب ینوتیمن

هب نم ندرب هانپ زا هک یضوع داهرف نوا هن ، یدیدیم ابیز ونم
یفعض سح . همهفیمن ورتخد نوا لا ح سک چیه . هدرب یم تذل شدوخ
هراد نوا هک نیا سح . یشیم ور هب ور مدآ نوا اب هرابود یتقو هک

. هنزیم دنخزوپ تهب
: تفگ دعب و . میایب نوریب متشاد هک یدب لا ح زا ات دیشک ار متسد

؟ یدید ونوا هرابود وت هگم -
نتفگ زج یا هراچ . مدوب هداد ول ار مدوخ هک دوب دب ملا ح ردق نا



: متشادن ار تقیقح
! شمدید بشید -

! ایور ؟ یدادن ربخ سیلپ هب ارچ ؟ اجک -
: متفگ و متشاذگ مبلق یور ار متسد

. سیلپ هب شمیدب دعب ، هنک فارتعا لوا دیاب -
: تفرگ رت مکحم ار متسد ، دش درگ شیاه مشچ

؟ ایور یروجچ ؟ یتفرگ ونوا وت -
: متفگ و مداد هیکت هپاناک هب ار مرس و متشاذگ مبلق یور ار متسد

. هنکیم فارتعا و هداتعم نگیم . ندروآ شریگ مانوا و . مدرک ریجا مدا -
. هنودیمن یدایز زیچ یلو

: تفگ و دیشک یفوپ
. یراد مقح . یدرک ناهنپ نم زا ور اه ارجام نیا ی همه وت و -

: مدیلا ن
! یلع -

. دش دنلب شیاج زا ، مدرک زاب ار میاه مشچ
؟ یدش تحاران ؟ یریم یراد -
: تفگ و دز یگنر مک دنخبل

. ایور رتکد یرب دیاب زاب وت . تساجک تاهوراد -
رتخد هب نم و تفر هناخزپشا تمس هب شدوخ وا و ، مدرک توکس

و . مدرک یم رکف . دنک جاودزا شزواجتم اب دوب روبجم هک یا هلا س ۱۷
ادیپ یارب ار اه تنیباک رد هنارکفتم نم هب تشپ هک یلع هب دعب

یور ارم وا راگنا . دوب هدش رت دنلب ردقچ شدق . تشگیم اهوراد ندرک
یاه هچب ات ، ناشقشع زا رپ و مرگ ی هناخ زا . تشاذگیم شیاه هناش

حاال و نمهب و نتسیرگ دروم رد شیاه فرح یتح و ، هاگشرورپ
! بشما

هب شا هناش یور زا اه لا س متسناوت یم هک دوب یسک نامه مدآ نیا
رد ار یزیچ یلع . منک سمل ار اه یداش . منیبب ار اه مغ ، منک هاگن ایند

یب . متشاذگیم ایور تخرد ار شمسا نم هک ، دوب هدرک رادیب نم
: متفگ همدقم

! ایور تخرد -



: تفگ بجعتم و تشگرب متمس هب
؟ یچ -

: متفگ درد و ضغب اب
. ایور تخرد مراذیم ور یتشاک منهذ یوت هک یرذب نیا مسا -

: تفگ و داد هیکت رتناک هب ار شتسد و دز دنخبل
. موناخ ایور تخرد نیا ؟ هیچ شا هویم بوخ -

: متفگ و مدش دنلب میاج زا
. هیچ شا هویم مگیم تهب شدعب . مینک در نوتسمز نیا زا رازب -

. دایب راهب هرارق سپ -
: متفگ و مدرک کاپ ار مکشا

... دایم راهب مه ام نودب یتح . منومگ هرا -
! دش یم زبس ایور تخرد . دمآ یم راهب مه ام نودب
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نییاپ شرس و دوب هتسشن میور هب ور نیمار . مداد هیکت یلدنص هب

ملیف ات دوب هتساوخ نم زا شیپ هظحل دنچ ، دوب یبیجع توکس . دوب
رد . مدوب هدرک توکس اهنت نم و . دنک شخپ میارب ار نارماک یادص و

: تفگ نم یاج هب یلع ، مدش اج هب اج میاج
! تفگ یچ وگب تدوخ -

، متشادن ار شیادص ندینش هرابود یگدامآ ، تفرگ مارآ یمک مبلق
: تفگ و دیشک یقیمع سفن نیمار . چیه رگید هک شریوصت

ییازیچ هی ! انیا و رش رامخ یتقو متفگ هک روجنومه موناخ بوخ -
. هرادافو یلیخ همولعم یلو تفگ

یتبثم یگ ژ یو چیه دیابن نارماک لثم یدرم نم رظن زا ، مدرک توکس
هاگادوخان . دوب گرزب یدایز شیارب رادافو تفص نیاربانب ، دشاب هتشاد

: دوب نیمار هب شهاگن واکجنک نم الف خرب یلع . مدز یدنخزوپ
نیا تشپ نز هی هنودیم طقف . هسانشیمن ویسک تسرد نوا هک تفگ -

نز نوا هب یلیخ شزورف موناخ ی هداونوخ هک هتفگ شردارب . سارجام
نوشزا هدرک انوا هب هک یکمک لباقم رد مه نز نوا و . ندز هبرض

.. یلو . ننوسرتب ور موناخ ایور هک هتساوخ
" یچ یلو " هک دوب نیا شیانعم هک ، داد ناکت یرس یلع



: تفگ ثکم یمک اب نیمار
مه نز نوا و . هدوبن نز نوا اب نوشرارق یوت ! انیا و زواجت یارجام -

ادعب هک نیا هثم یلو هدش ینابصع هدیمهف میتقو . شلوا هتشادن ربخ
. تسین دب میلیخ موناخ ایور ندنوسرت نیا هک هتفگ

یلدنص یور زا ، مشاب طلسم مدوخ رب مدرک یعس . مدرک  اهر ار مسفن
. متفر هار زیم فارطا مدق دنچ فده یب و مدش دنلب

؟ هیک نز نوا هنودیم شردارب ینعی -
نامیود ره هاگن . دنادرگرب قاتا هب منهذ ناتسچیه زا ارم یلع یادص

: تفگ مارا نیمار . دوب نیمار یور
تفگ یلو . هنودب منکن مرکف ینعی . هنودیمن وششاداد یاج هگیم -
شدنیامن اب طقف و هدیدن کیدزن زا ونز نوا مشدوخ هتفگ ششاداد

. هدز یم فرح
: مدیسرپ مدوخ راب نیا

؟ هیک شدنیامن -
: تفگ و درک مهاگن یلع

زا االن و هتفرگیم سامت شاهاب هک هیدیفس طخ نومه منک کف -
. هجراخ سرتسد

: تفگ و داد ناکت یرس نیمار
نوچ ، محازم رصنع روج هی ! ستخوس هرهم نوشارب نارماک نیا راگنا -

مدآ نیچمه اب داوخیم شلد یک اعقاو . تسه مرس دوخ و داتعم
.. هک یضوع

: متفگ رارصا اب نم و . درک توکس
. هدزیم فرح نارماک ردارب اب هک ینومه ؟ هیک نز نوا هدنیامن یتفگن -

.. موناخ شتسار -
: تفگ هک مدرک شهاگن یلا وس . دوب بیجع شتوکس

ششاداد هک . دوب نووج رتخد هی تفگ . تسنود یمن وشمسا ! بوخ -
. هدوبن دیاش مرتکد حاال . رتکد موناخ تفگ یم شهب

و درک مهاگن نیمار . متسشن یلدنص یور هرابود . درک توکس نیمار
: تفگ

نم تفگ . امداد نوشن شهب و نیداد مهب هک یموناخ نوا سکع -



. ورام هنوچیپ یم هراد منکیم سح یلو . شمسانشیمن
: متفگ و مدرک هاگن یلع هب و . مداتسرف نوریب مارآ ار مسفن

االم وس هب یلو مسریم  االم وس ی همه باوج هب مدرک یم کف -
. دش هفاضا

و درک نیمار هب ار شیور یلو . داتسرف نوریب ار شسفن لثم مه وا
: تفگ

. هنوچیپیم ور ام هراد ینکیم رکف ارچ وت -
، مداد نوشن شهب ور دوب هداد موناخ هک یرتخد نوا سکع ات نوچ -

هی منودیم طقف هیک منودیمن هگیم مشدعب . درک ثکم هقیقد دنچ هی
. دایمن رد روج لقع اب شافرح . هدز گنز شهب اما . هنووج رتخد

یارب ، تسا هدوبن راگن هدنیامن نآ هک منک یضار ار مدوخ ، مدرک یعس
: متفگ نیمه

. هدینش وشادص طقف دیاش بوخ -
وراگن ی هدش طبض یادص هیفاک ، هدینش وشادص طقف هگا سپ -

. شارب میراذب
نامه راگن هک دوب نئمطم وا راگنا نم خالف . مدش هریخ یلع هب

: تفگ و دش دنلب شیاج زا نیمار . تسا هدنیامن
هگید نم . تسارجا لا ح رد هک منوترماوا ی هیقب . موناخ دوب انیمه -

. مرب
: متفگ و مدز یدنخبل

؟ دش ساپ تاتسود و تدوخ کچ . منونمم تزا . هشاب -
: تفگ دوب نییاپ شرس هک روط نامه ، داد ناکت یرس

متسنودیم هگا مردام ناج هب . شزورف موناخ هدیسر ام هب امش زا -
. هدرک راکیچ سومان یب نوا

: متفگ و مدرک رت گنررپ ار مدنخبل
هی . ینک تسرد رسدرد تاتسود و تدوخ ارب ماوخیمن ؟ متفگ یچ نم -
یاقا زا مه ور ازیچ ی هیقب . دینک شبیقعت هک متسرف یم تارب مسردا

سرپب دنز
: تفگ و . دز هنیس هب تسد و درک یرکشت

. شزورف موناخ نونمم -



. تفر نوریب هک قاتا زا . تفرگ ما هدنخ شنتفگ شزورف مناخ نحل زا
: متفگ و مدرک هاگن یلع هب هنادیما ان

مشدوخ ، داوخ یم هیزیهج شرهاوخ . هشاب شهب تساوح ! هیبوخ رسپ -
. تسین بوخ نوشعضو . ایوگ هراد هدروخ ینیریش هک

: تفگ و دش دنلب شیاج زا یلع
. دیرادن یا هگید روتسد ! سییر موناخ هلب -

: متفگ و مدیدنخ
. مراد ما هگید روتسد هی ارچ -

، مدش دنلب میاج زا مه نم ، دما ولج مدق کی و . درک بترم ار شتک
: متفگ و متشادرب ار مپاتپل . دوب یمهم ی هسلج

. یشاب هسلج وت هک هنیا یدعب روتسد -
: تفگ و تفر رد تمس هب نم زا رتولج و دیدنخ

موناخ مامش لیکو طقف نم هخآ . منک یچیپرس تروتسد زا منوتیم -
. تکرش لیکو هن سییر

ماهس زا دوب رارق نم . مدوب برطضم ، میتفر نوریب قاتا زا شهارمه
. متسناد یمن یرافغ و داهرف ی هشقن زا یدایز زیچ ، منک عافد متکرش

ی هیقب ، دوب هدش ثعاب هک یفعض هطقن دروم رد بشید مامت اما
. میدوب هدرک رکف . دننک ملع دق شزورف نمهب لباقم رد اهراد ماهس
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اب . دوب دوز هسلج یارب زونه ، دوبن ام زج یسک . میدیسر هسلج قاتا هب

: متفگ یلع هب هدنخ
. ما هتسخ ردقچ -

. مدیسرتیم تزا متشاد شارخآ ، یدوب هدنوم رادیب دقنا بشید همولعم -
. دوب زمرق زمرق تاشچ

: متفگ و مدرک زاب ار مپاتپل هدنخ اب
یاشچ هک یلیکو . منک ضوع وملیکو دیاب مرظن هب . ماوت ورب ! هع -

. دنز یاقا هرادن تیح صال هنک هرخسم وشلکوم
زا . درک نامهاگن دنخبل اب نارهم . دهدن یباوج یلع ، دش ثعاب رد یادص

: تفگ یلع هب ور ینابرهم نامه اب . مداد تسد وا اب و مدش دنلب میاج
. هیکاش تزا م رهاوخ ، دنز یاقا یلع یدرک راکیچ زاب -



ار متسد . متشادن تداع نارهم نابز زا مرهاوخ ی هملک ندینش هب زونه
. متشاذگ مبل یور سیه ی هناشن هب

: دوب یشنم . دش هدز قاتا رد هک ، تسشن نم پچ تمس نارهم
. نایک داهرف یاقآ . دندموا اه نامهم زا یکی -

: متفگ و مداد ناکت رس
. دینک نوشییامنهار -

: تفگ و تفر رانک رد یولج زا یشنم
. دییامرفب -

نارهم و یلع اب . دش دراو یذومرم دنخبل اب و درسنوخ هشیمه لثم
: تفگ نم هب ور و داد تسد

. شزورف موناخ سالم -
هدما هسلج تعاس زا رتدوز . مدینش مدوخ اهنت هک متفگ یبل ریز سالم

. دوب هدماین یسک زونه . دجنسب ار طیارش تساوخیم ینعی نیا و ، دوب
: تفگ و درک بترم ار شزیم یور یاه هدنورپ نارهم

. یدرک راکیچ یتفگن اقا یلع بوخ -
: تفگ و دیدنخ یلع

، هشاب رادیب بش هفصن ود ات هک یمدا وگب وت بوخ . بشید ی هیضق -
یلع هن تفگیم رادیب و باوخ یوت هزات ؟ هن ای هشیم زمرق شامشچ

. نومب
مه هب منهذ . درک یم فیرعت هک ، دوب یا هرخسم یارجام هچ نیا

هدش عمج شدنخبل هک دوب داهرف هب مهاگن . مدوب هدش یبصع . تخیر
: تفگ و دیدنخ دنلب نارهم . دوب هریخ یلع هب و ، دوب

هگا مدیم قح . هباوخیمن یتقو ابش هشیم کانسرت یلیخ نیا ! یدج -
. یشاب هدیسرت

یور زا داهرف هک میوگب یزیچ متساوخ و مدرک جک شیارب ار منهد
: تفگ و دش دنلب یلدنص

. نایب مناتسود ات منومب رظتنم نوریب منوتیم نم -
: تفگ دنک شهاگن هک نیا نودب نارهم

. نایک یاقآ هلب -
: مدیرغ بل ریز . تفر نوریب رد زا مارآ



اقا یلع مشدعب . یدوب بشید متدوخ هبوخ . نارهم ترس وت کاخ -
یتشاد هک مه وت درب شباوخ هک نیا . یدرکیم رارف یتشاد بوخ

. درکیم عافد تکرش زا زورما دیاب یک سپ ؛ یتفریم
: تفگ و تخادنا نم هب یهاگن نارهم

میخوش هملک ود تقاط . میدرک ادیپ یبوخ کیرش هچ حاال. ور ام نزن -
. یضوع تشادن

: تفگ و درک مهاگن دنت ، مدرک شهاگن بجعتم
منیبیمن یلیلد . ایور یزادنب هار سیه سیه یه داوخ یمن مه وت -

.. کدرم نیا یولج
: متفگ و مدما شفرح نایم

. نارهم شاب تندز فرح بقارم سپ . نایک داهرف یمیمص تسود یلع -
نوا و نم نیب یزیچ ینکیم رکف نوچ یتفرگ ور تس ژ نیا هگا ممود
یطبر وت هب نم طباور هدوب مرگا و هن متفگ تهب بشید نومه هدوب ،

هرادن
: تفگ مارآ و درک مهاگن یلع . درک توکس

. ایور مریم هگید نم -
. تفر نوریب سنارفنک قاتا زا و دیشک بقع ار یلدنص . مداد ناکت رس

دیاش . دوبن هشیمه لثم ، دما داهرف یتقو شنحل . مدوب روخلد مه وا زا
هدرک ساسح ارم بشیرپ ی هسوب . مدوب هدش ساسح یلع یور یدایز
نامیاه یباوخ یب و بشید دروم رد مه داهرف ندمآ زا لبق یلع دوب 
شقوذ یوت دوب مولعم هک ینارهم هب هف کال . دوب هدز فرح هسلج رس

: منک رکف نیمار یاه فرح هب مدرک یعس . مدرک هاگن ، هدروخ
. هنوچیپیم ورام هراد منک کف -

هب . دندوب اه راد ماهس ی هیقب و شزورف نمهب . دش هدز قاتا رد
هقیقد دنچ . تسشن نم تسار تمس ، نمهب . مدش دنلب اج زا ناشمارتحا

. دندمآ ناشیاه هدنیامن و یرافغ ، داهرف ، دعب
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هتسشن نم لباقم تسرد نایک داهرف . دندوب ناشیاه یلدنص یور همه
هک دوب هتفگ شدوخ اما . دوب هداتسیا مرانک اهراب هک یدرم نامه ، دوب

ملباقم تسرد . دوب هداتسیا و . دتسیا یم میور هب ور دشاب روبجم



مدرک یم راکنا هشیمه نم . مدوب هدرک راکنا نم دنچ ره . دوب هداتسیا
مدوب  حلص یارب هرکاذم لا ح رد هشیمه . مشاب ندیگنج مدا مناوتیم هک

متشاد هنیآ رگا ، دوب یثنخ شا هرهچ . دوب هتخانش بوخ ارم وا یلو .
نارهم ییوگ دما شوخ اب هسلج . دوب یثنخ اعطق مه نم ی هرهچ

سح یا هظحل و میقتسم ؛ دوب نم هب شهاگن داهرف . دش عورش
رس رد هک ییاهزیچ وا ، دوب وا هب مهاگن مه نم . دنزیمن مه کلپ مدرک

شینادرگرس هب ار مدنخبل نم و . دمهفب تسناوت یمن ار دیخرچیم نم
نمهب هب دنخبل اب نم و دش مامت نارهم یاه فرح . مدادیم لیوحت

: متفگ و مدرک هاگن
. نوتزاجا اب -

شیاه مشچ سپ رد هک مدید نم و داد ناکت ار شرس نیسحت اب
مداد یرافغ هب ار مهاگن راب نیا . مدوبن هیاس نم اما ، دید یم ار هیاس

: متفگ و
هب نوتقاحلا تباب نوتهب . نیدرک هدز تفگش ونم اعقاو ! یرافغ یاقآ -

. مگیم کیربت گنیدله هی
: متفگ دنزب یفرح دهاوخب هک نیا زا ال بق و دز یدنخبل

؟ نیرادور نوتل ال قتسا نانچمه یروج نیا . هنوسرتیم ونم ممکی هتبلا -
: تفگ و درک هاگن نم هب دعب و داد داهرف هب ار شهاگن

. مشیم بوسحم نایک یاقآ کیرش ییاروج هی نم بوخ . هتبلا -
: متفگ و مدیدنخ

. نیدرک زاب یا ژه یو باسح نیا یور منک کف . نوشنزردپ هتبلا و -
نایک یاقآ منکن کف و . تساه تکرش زا یا هعومجم گنیدله هی نوچ

! شدوخ یارب داوخب کیرش یلک
: تفگ و دز یدنخبل نمهب

. تسا هگید زیچ نز ردپ منودیم نم یلو -
درسنوخ روط نامه یلو داهرف ، درک رییغت شتروص گنر یمک یرافغ

: تشادرب ار شا هوهق ناویل
دننزب مهب ویگداوناخ طباور هک نراد تسود راگنا شزورف ی هداونوخ -

. دوب یخوش هتبلا ؟ هن هگم
: متفگ و مدرک یتسد شیپ اما نم . دوب نمهب اب شتبحص یور



یاقآ منک کف ، یگداوناخ یاه هنتف هیزیگنا ناجیه راک هک هتبلا -
یخوش . هبوخ یخوش لا حره هب . هراد راک و رس شاهاب میلیخ یرافغ

. دینکیمن رکف روجنیا امش . هنکیم با ور هسلج خی
: متفگ و مدرک زاب ار میور هب ور پاتپل فرح نیا اب

هشب گنیدله لا م مه ام ماهس زا یشخب هی هرارق هک میدینش بوخ -
... یزیچ نیچمه هی ای ،

هب ار یکرادم هک یلا ح رد و دش دنلب یرافغ تکرش الی کو زا یکی
: تفگ دروآ یم ام تمس

.. ییاروج هی یروجنیا و ! نرخب ور ماهس ناوخیم یرافغ یاقآ تکرش -
دعب و دیخرچ داهرف یثنخ ی هرهچ یور مهاگن ، مدرک یهاگن عمج هب

: متفگ لیکو ی هلمج ندش لماک زا لبق و مداد شلیوحت یدنخبل
زا لبق هک ننودیم یرافغ یاقآ منودب ماوخیم طقف نم ! هدیچیپ هچ -
دوخ ننیبب لوا دیاب ، ثلا ث صخش هب ناراد ماهس طسوت ماهس شورف

. هن ای هراد ور شورف دصق یلصا راد ماهس
یاهدنخبل سنج زا یدنخبل داهرف . متفرگ لیکو تسد زا ار اه ذغاک
: تفگ داهرف هک مدز قرو ار اهذغاک . دز میور هب ار مدوخ

رتشیب هسلج نیا منکیم رکف . میتشاد ربخ باذج نوناق نیا زا هتبلا -
زا یرتهب داهنشیپ هک نم نوچ ؟ هن هگم هشاب ییانشآ ی هسلج هیبش

. نش فرصنم ناوخب انوا هک مدیدن اه راد ماهس یارب تکرش
و عافد یب هشیمه نم . مدز لز اهذغاک هب تساونشان هک یسک لثم

یاهوم مامت تداسح یور زا هک مداتفا یزور نآ دای ؟ مدوب هداس
موصعم نم . دش هیبنت نم یاج هب ناهام و مدنک ار راگن کسورع

یرادلد مه ار راگن و . مدرب اذغ ناهام یارب یکشاوی مه شرخآ ، مدوب
تسود ار وت تردام دوب هتفگ نوچ ، مدنک ار شکسدرع یاهوم . مداد

. تساهوید هیبش تردام دوب هتفگ ، درادن
. دوب هیاس ، ما هدنک ار کسورع یاهوم نم تسنادیم هک یسک اهنت

: متفگ و مدرک یهاگن داهرف هب . دوب هسلج رد یبیجع توکس
هب ارچ مبجعتم نم شتسار . سدننک هسوسو و یلا ع نوتداهنشیپ -

. ما هدمع رادماهس هک نم . نیدادن وداهنشیپ نیا مدوخ
: تفگ هدشدرگ یاه مشچ اب و بجعتم یرافغ



؟ امش -
. ما هدمع راد ماهس مراد مومع تمس زا هک یتلا کو اب نم ! نم هلب -

. هدرکن یتوافت مه االن هتبلا
: تفگ مخا اب یرافغ

؟ روطچ هدرکن یتوافت -
. تساه شزورف هب قلعتم تکرش دصرد ۹۷ نوچ -

: تفگ و درک هاگن اه راد ماهس یاه مشچ هب دعب و . تفگ نمهب ار نیا
یارب ور نوتداهنشیپ دینوتیم حاال . تسا هیقب لا م ماهس دصرد ۳ اهنت -

. یرافغ یاقا دیگب ام
: تفگ دیدرت اب و دش مخ ولج هب داهرف

مک تدم نیا وت منکن کف ! هدصرد ۷۰ طقف شزورف موناخ ماهس یلو -
. دنشاب هتخورف ور نوشماهس

: متفگ و مدرک شهاگن تنطیش اب
متفگ ومع هب نم . نایک یاقا دوب یباذج داهنشیپ دقنا شتسار ! هلب -
راذگاو اه شزورف هب تکرش ی هدمع ماهس هسلج هی یط ! هن هک ارچ

. دش
: تفگ وا هک . درک هاگن اه راد ماهس زا یکی هب مشخ اب یرافغ

نیمز قیرط زا ور تکرش یاهدمارد زا یمهم شخب هی موناخ ایور -
ور تکرش ماهس مه ام تقو نوا و . ندرک راذگاو ام هب نوشردام

. میدرک راذگاو نوشهب
: متفگ و مدرک داهرف هب ور نم . دوب یمخز رام کی لثم یرافغ هاگن

. هشاج رس نوتباذج داهنشیپ زونه بوخ -
: تفگ ، دنک هاگن یرافغ هب هک نیا نودب داهرف

ماهس دصرد یس -
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؟ طیارش نومه اب -
: دنک ناهنپ درک یم یعس ار شیگدروخ اج . دوب یدج شهاگن

. هلب -
تسود ار نارهم نم دوب هتفگ هیاس هک یتقو لثم . دش رت نهپ مدنخبل

هتفگ ار هلمج نیا ردقنا . متسه شقشاع نم هن مدوب هتفگ و مرادن



نز صرح یارب رت شیب نم یلو . دوب هدش مرواب مه مدوخ هک مدوب
یمک . متخانشیم رت شیب ار مدوخ حاال . مدوب هدرک ار راک نیا ایرث ومع
. مدرب یم تذل شوماخ مشخ نیا زا . دوب یجنشتم وج ، مدرک للعت

شرهاوخ یارب ایرث ومع نز یاه تیاکش و اه هیرگ زا یتقو لثم
رت راب و دنب یب هیاس رتخد ، مرادن تقایل نم تفگ یم . مدربیم تذل

: متسکش ار توکس هرخ باال . تسا شدوخ زا
الم عا نوتهب هدنیا هسلج یوت هک . میراد یدیدج طیارش ام . هگید هن -

. مینکیم
: تفگ یرافغ لیکو

. تسه یک هدنیا ی هسلج و -
: متفگ و متشاذگ نمهب تسد یور ار متسد

یسررب یشنم مگیم . دیتسرفب هرابود ور نوتتساوخرد امش . منودیمن -
. هنک

هک یرافغ ی هرهچ . دیشک یا هف کال فوپ و . دز یبصع دنخزوپ داهرف
. دوب بلا ج دیشک یم ناشن و طخ اه رادماهس یارب تشاد

راگنا ، درک یم مهاگن بجعتم نارهم . دندرک کرت ار هسلج ام زا رتدوز
نمهب تسد یور زا ار متسد . تسا هداتفا یقافتا هچ دوب هدیمهفن زونه

: متفگ تنطیش اب و متشادرب
؟ یا هدنز -

: تفگ و دیخرچ نمهب و نم نیب شهاگن
رضاح هک اراد ماهس . دش لح سروجچ ماهس ی هیضق نیا . منک کف -

راذگاو وت هب نوشمهس یلو هشب جراخ تکرش زا شدوس و نیمز ندوب
. هشن

: تفگ و دش دنلب هدنخ اب نمهب
. مشب هتسشنزاب منوتیم تحار لا یخ اب االن منک کف -

ات مدرک ربص و . مدادن یباوج ار شدنخبل . دیشک بقع ار شیلدنص
: درک یم مهاگن بجعت اب نانچمه نارهم . دورب نوریب

عوضوم نیا دروم رد همه نیا . ماوت ی هنوخ هزور ود نم ایور -
راذگاو وت هب ماهس یتفگن ارچ وت . دوبن نیا رارق ال صا ، میدرک ثحب

. هدش



: متفگ و مدز یکمشچ
. منک تزیارپروس متساوخیم ینکیم شتخس ارچ ! هووا -

هک شارخا . هنک ادیپ هرصبت و هار تشاد یعس هک یلع تخبدب -
هنوتن دش کیرش هگا هک . هیچ نایک داهرف رس وت دزیم سدح تشاد

. هیچ نم رهاوخ رس وت دزیم سدح دیاب وگن . هنک دوبان وتکرش
ردپ . دوب مک شیاه یگدیچیپ ! مارهب هیبش ، دوب هداس . مدرک شهاگن

ریز ار میاه تسد . تشاذگ یم رانک ار شیاه تقامح رگا دشیم یبوخ
: متفگ و مدز ما هناچ

مدموا یتقو ؟ یتفگ مهب یچ یدوب تسم هک بش نوا ! دایم تدای -
؟ تقاتا یوت

: تفگ و درک عمج ار شیور هب ور یاه هدنورپ
؟ هگم متفگ یچ حاال . مدز دایز تفم فرح -

نیا مدآ نیرت بوخ و نیرت تسرد هشیمه وت ارچ ایور یتفگ -
. یا هداونوخ

: مداد همادا . درک مهاگن یلا وس
هشیمه یمدا چیه ینودیم . متسین و مدوبن نیرت بوخ نم بوخ -

. هرایم رد یتخاونکی زا ومدا . هبوخ یدب مکی ال صا . تسین بوخ
دنلب یلدنص یور زا . درک مهاگن اهنت . درواین رد رس میاه فرح زا

: مدش
. مینک عافد میراد نوشسود هک ییازیچ زا هک نیا مهم . لا یخیب -
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شرتفد رد . مداتفا هار نمهب رتفد تمس هب مه نم ، تفر هک نارهم

ار متسد و مداتسیا شزیم یولج . دوب هدنورپ دنچ ندرک اضما لوغشم
: متفگ دش مامت هک شیاضما . متشاذگ زیم یور

؟ مینک راکیچ رهچونم اب دیاب حاال -
: تفگ و تشاذگ ذغاک یور ار شراکدوخ

هن ، هسریم شهب یلوپ هن هگید یلو هلوپ ی هدنب رهچونم ! شابن نارگن -
! قمحا کدرم . هراد یکردم

. مداد ناکت یرس
؟ ایور یدیمهف روطچ وت -



هشیمه نم . دوبن تخس یلیخ . دش شا هریخ مهاگن شلا وس نیا اب
یب و تراسج نا . تسین یداع یوداپ کی رهچونم هک متسناد یم

: دوب مدای ار نامرادید نیلوا رد شیبدا
ننک تنایخ امش هب ننوتیمن اه راد ماهس هک مدوب نئمطم نم بوخ -

زج نیتشادن یکردم چیه امش و نشاب  هتشاد وتآ هی هک نیا رگم
، تشاد ییانشآ باهش ی هیضق رس رهچونم اب مه نایک داهرف . رهچونم

شینعم ، هرذگب شرسپ نوخ زا هک نیدرک یضار ورهچونم امش هک نیا
. هدش مومت هصق هک دوبن نیا

: تفگ و درک مهاگن یدرسنوخ اب
. رهچونم غارس هتفر داهرف هرسپ نیا سپ -

: متفگ و مدش اج هب اج میلدنص یور
. ندرک جاودزا مه اب باهش و نیمسای هک هتفگ و ششیپ هتفر ! اقیقد -

تقو ره و دیتسه نوتدوخ عفانم رکف هب طقف امش هک هتفگ اال متحا
مشرسپ نوخ یتح امش یارب . دینک فذح ونوا دینوتیم دیاوخب هک

اه نیا ی همه هتبلا و . نیدرک هدافتساوس شزا طقف و هتشادن یشزرا
هداتفا قافتا لوپ هیاس ریز

: تفگ و دیدنخ و درک مهاگن نیسحت اب
نیمه زا دعب اما ، دوب شتسود ندرک دازا لا بند شدوخ نایک داهرف -

ونیا بوخ هچ وت و . هیرونوج هچ درک هدافتسا شتسود یدازا
یتخانش .

: متفگ و مدش دنلب میاج زا
. مرب نم نیدب هزاجا هگا . هنکیم راک بوخ شرکف نوا ! هرا -

. ناج ایور نک ربص -
اب مهاوخب هک نیا ، دوب تخس ین ال وط ی هملا کم میارب . مدش فقوتم

میاه شفک کون هب ار مهاگن . منزب فرح تکرش لئاسم یارف وا
راک هب یطبر شیاه فرح ، داد یم ناشن شگنرد و ثکم . متخود

. درادن
. منودب دنز یلع ، رسپ نیا هب عجار متساوخیم -

رخا " منادب " " نیا هک منزب سدح متسناوتیم شیادص تلا ح و نت زا
هب ار مدوخ . دناد یم یلع هب عجار ار زیچ همه ینعی شا هلمج



: متفگ و مدز نتسنادن
؟ دینودب شهب عجار نیاوخیم یچ . هبوخ لیکو هی دنز یلع -

هرابود . منیشنب هک نیا ی هناشن هب ، تفرگ لبم تمس هب ار شتسد
: تفگ و درک مهاگن

نیا هخا ؟ هنک کمک تهب داوخیم و ؟ هیمیمص تاهاب ردقنا ارچ بوخ -
... دنز یلع

ار ربخ یب یاه مدا تس ژ هشیمه هک نیا زا . مدوب هف کال و هلصوح یب
: تفرگ یم

ور رز نیمیس ی ژه ورپ شا هلدا اب هک تسه یلیکو نومه دنز یلع -
کمک لیلد مشدعب ! ومع هن هگم نشیم ضوع اه مدآ یلو . دز نیمز هب

. هلا کولا قح زج هشاب هنوتیم یچ شلکوم هب لیکو هی ندرک
: تفگ و داد میاه مشچ هب ار شهاگن

؟ ینودیم یچ شداوناخ زا -
: دوب نیا ارجام سپ . مدز یدنخبل

. هدوب لیکو شردام ال بق هک منودیم -
وشتلا کو ی هدنورپ نم هک همهوتم نز نوا ایور ! هدوب هیاس لیکو -

. مدرک لطاب
: متفگ تراسج اب

. نیدرکن وراک نیا هگم -
و درک زاب ار رد یشنم . دندز ار قاتا رد هک دهدب یباوج تساوخ

: تفگ
. نیراد نامهم شزورف یاقآ دیشخبب -

: تفگ تیدج اب
. هنومب رظتنم وگب . میراد هسلج ینیبیمن -

: تفگ یفسات تلا ح اب یشنم
. نتسه امش ی همع نتفگ . ننیبب درامش نراد رارصا یلو متفگ -

: متفگ بل ریز
. غورف همع -

یم هچ تکرش رتفد رد نم یاه یگچب رگوداج و بسچن غورف همع
. دنک شییامنهار هک : تفگ یشنم هب نمهب . درک



سح ، مدید هک ار شا یکشم ریرح لا ش و هایس نماد رود نامه زا
نمهب و نم . دش دراو مارآ مارآ شیاصع اب . تسا هدش دب ملا ح مدرک

نامز زا یلیخ لثم و داد ار نمهب سالم باوج . میدش دنلب شیاپ شیپ
و نم ثحب . متفر رانک هپاناک رانک زا . درک شومارف ارم سالم باوج ، اه

یارب مدید یمن ندنام یارب یلیلد رگید و دوب هدنام مامت همین نمهب
: متفگ نیمه

. میدیم همادا ور نومثحب هگید تقو هی و مریم نم ! ومع بوخ -
: تفگ و درک مهاگن ربکت اب و ، دروآ باال ار شرس غورف

. یشاب مه وت رتهب -
ریغ روضح زا ، دیسر یم رظن هب مه وا . مدرک هاگن نمهب هب بجعتم

. دناد یمن یزیچ غورف ی هرظتنم
، دنکشب ار توکس هک نیا یارب نمهب . متسشن هپاناک یور عورف رانک

: تفگ و تشادرب ار نفلت
. دیرایب ییاریذپ لیاسو و یاچ ناجنف کی -

هدش هریخ دوب شتسد رد هک یتوقای رتشگنا هب ربکت اب نانچمه غورف
هب نم هک ییاج ات ینعی ، دوب شتسد رد رتشگنا نیا شرمع مامت . دوب

هرخ باال . دوب شتسد رد یگداوناخ راگدای رتشگنا نیا مدروآ یم دای
: تفگ و تسکش ار توکس

حبص ات هک مدینش یربخ هی نوچ اج نیا مدموا نم نمهب شتسار -
. مباوخب متسنوتن

یم رکف زیچ کی هب نامیود ره . میدرک هاگن مه هب هرابود نمهب و نم
وا لا ح نیا اب . دوب هدینش ار مارهب ندوب هدنز ربخ وا اال متحا ، میدرک

: داد همادا
؟ یدرک افعتسا یلماع ریدم زا وت ! نمهب -

: تفگ و . دز یدنخبل مه نمهب . مدیشک یتحار سفن
حیضوت نوتهب نم ، هنوخ نیدمویم ؟ اج نیا ات نیدموا نیمه یارب -

ناج همع مدادیم
: تفگ و دیبوک نیمز یور ار شیاصع راب نیا غورف

؟ دایم شزورف نادناخ رس هب هراد یچ -
321_ تراپ #



: تفگ و دز یدنخبل نمهب
مشب هتسشنزاب نم هک دوب شتقو لا ح ره هب بوخ ؟ هگم هدش یچ -

. تسایور هدش لماع ریدم هک یسک هزات . ناج همع
: تفگ و درک هاگن نم هب مهرد ی هرهچ اب عورف

؟ هیاس رتخد ات یدرک یم لماع ریدم ور نارهم هک دوبن رتهب -
: متفگ و مدرک شهاگن تینابصع اب

ارچ ! هشب نارهم ، هنم لا م شدمع ماهس هک یتکرش لماع ریدم -
؟ هدرم نوچ ؟ تقونوا

: تفگ ومع هک دیوگب یزیچ تساوخ غورف
وت یلیخ اعقاو هک هداد نوشن ایور ناج همع . ناج ایور شاب مورآ -

. هرتهب نارهم زا تیریدم
: تفگ مخا اب ، دوب هتفشا غورف ی هرهچ

. درک جاودزا شاهاب هک دید نز نوا یوت یچ مارهب منودیمن نم -
ترهاوخ لثم مه وت هیچ . رتخد نیا هب داد یتسد ود وشلماوع مشدعب

. یدش راه
: مدش هتفشآ رب شا هنابدا یب نحل زا

نوتدوخ یارب ور نوتیقوب دهع راکفا دیاب امش . ناج همع مرظن هب -
منک رکف اقافتا . مدیسر مقح هب نوچ ارچ ؟ مدش راه نم . دیراد هگن

. دوب تسرد امش اب نیمسای راتفر
هدیدان ار نمهب یاه نتفگ ایور ، دش دنلب یلدنص یور زا مشخ اب

: تفگ و دیبوک نیمز یور ار شیاصع غورف . متفرگ
نوا رتخد منوا رتخد هی هک . منوخب ومردارب تورث ی هحتاف دیاب -

. نمهب منیبیم وت مشچ زا ور همه . هسرب تسایر هب هزره نز
: متفگ و مدیود رد تمس هب . دورب رد تمس هب هک نیا زا لبق

ای ؟ هتشاد یگزره هچ هیاس دیگب مهب هشیم ، دایمن مدای نم دیشخبب -
. دیدش نایذه راچد نیدش ریپ نوچ

: تفگ و شیاج زا دش دنلب نمهب . تفر نوریب رد زا و تفگ یمفساتم
. همرتحم نم یارب ردقچ غورف همع ینودیم ! رتخد هتچ وت -

: متفگ و مدرک تشم ار متسد یبصع
هار زا مودک ره هک هدرک راکیچ نوا . دوب یمرتحم نز منم ردام -



. نگیم شهب یزیچ هی نسریم
: دز دایرف ابیرقت

یگدنز رت تحار ات . نکن عافد نز نوا زا دقنا ، وگن فرخزم ! ایور -
. ینک

: متفگ مشخ اب . دیپتیم مبلق . مداتسیا شیولج و متفر ولج
نیا هتبلا . نگیم هیقب هک تسین یزیچ نوا هیاس ؛ دینودیم منوتدوخ -
مراب کی امش ومع اعقاو . دیدرک تعامج نیا رس وت امش دوخ ور افرح

. دیدرکن عافد مردام زا
: تفگ و تخادنا باال ار شا هناش

؟ هتفگ تهب لیکو نز نوا مه ور افرح نیا -
یم هک ییادص اب . مدرک شهاگن اهنت . مدرک شهاگن . مدز یدنخزوپ

: تفگ دیزرل
؟ هتفگ تهب یچ هگید -

؟ شزورف نمهب یسرت یم یچ زا -
: تفگ هدیرپ گنر یا هرهچ اب و هدز تفگش . دوب هدش بجعتم

؟ هتچ وت . ایور ندز فرح زرط هچ نیا -
: متفگ و مدرک شهاگن ، دیزرل یم میاه تسد

هگید درم هی ماباب گرم بش یتفگ ! هدرک تنایخ مردام یتفگ نم هب -
. یتفگ غورد همه هب . یتفگ غورد اما . هدوب شقاتا وت یا

: تفگ تیدج و مخا ای
. هتفگ یروجنیا نز نوا سپ -

: متفگ و مدیشک سپ ار ما هناش هک تشاذگ ما هناش یور ار شتسد
ونارهم نم نیتفگ شهب امش هک تفگ مهب . تفگ ماباب دوخ ؟ نز مودک -

. نیتفگ ییاغورد هچ هگید . متساوخن
. هدوب هگید درم هی اب هیاس نیتفگ همه هب امش اما دوب مارهب درم نوا

یتخادنا هیاس ندرگ ویچ همه اما ، تسا هدنز مارهب هک یتسنودیم وت
شزورف نمهب یتسه یک وت .

: درک یم مهاگن نارگن . درک رپ ار هتفر بقع مدق کی
. تسداونوخ صالح هب ییاراک هی مرتخد نیبب . یدید ومارهب وت سپ -

نوا هک ینودب ونیا دیاب وت ! ایور دوبن یبوخ نز هیاس



: متفگ و مدما شفرح نیب
همه نوچ ؟ ارچ ؟ دوب یدب نز مردام ! وت صالح ای ؟ هداونوخ صالح -

... نوچ ؟ درک دامتعا تهب نوچ ؟ داد وت هب وشیچ
نیور هب ور . دما یمن باال مسفن ، دوبن بوخ ملا ح . متسشن یلدنص یور

: تفگ و دز وناز
؟ نتفگ تهب یچ ؟ ایور یگیم یچ وت ؟ یبوخ -
: متفگ و مداد ناکت فسات ی هناشن هب ار مرس

یوت هک ینوخ نیا ؟ یچ تنوخ ؟ هگب یزیچ یتسه یسک لا بند -
. اباب یچ یتنعل DNA نیا ! هماگر

. متفرگ میاه تسد نیب ار مرس . درک یم ما هفخ ضغب
: تفگ و درک زاب ار رد یشنم . تفر رت بقع مدق کی

ییاریذپ اقا -
: دز دایرف ابیرقت

. نوریب ورب -
هیرگ نیب . مدیشخب یمن ، دوب هدرک رپ ار متروص یور هک ییاه کشا

: متفگ و مدیدنخ میاه
. ترتخد ، هزره یگیم شهب هک ینز نومه رتخد . مشزورف ایور نم -
یتقو ؟ ارچ . یدرک غیرد شزا وتمسا هک ینومه ! شیتساوخن هک ینومه
نودب وتنز مسا ارچ هک شیتشکیم وت ، درویم ور ایرث مسا یسک هک

و یگدرسفا یوت مردام  . یدز یتمهت ره هیاس هب اما ، نرایم موناخ
هب هیاس ال صا . دزیم اپ و تسد یدوب شثعاب وت هک یتفاثک یگدنز

ومع یچ نم ؟ یچ نم کرد
: متفگ و مدیدنخ

. اباب مگب تهب هک مرادن مشزاجا هتبلا . مرادن تداع اباب هب نم ! دیشخبب -
؟ یتسه یک وت . ردام متفگیم دیابن هیاس هب هک یروجنومه ؟ هن هگم

! غورد همه نیا
: تفگ و داتسیا . تفر یم هار قاتا یوت مشخ اب و دش دنلب شیاج زا

کف . دوب هداونوخ صالح و وت تظافح رطاخ هب مدرک یراک ره نم -
مدرک یم یفرعم هداونوخ هب ممود نز ناونع هب ور هیاس هگا یدرک

وت زا تساوخیم هک دوب بلط هاج ردقنوا هیاس هک شلوا . دشیم یچ



هک دوب نیا شهت ، مشدعب . هنک هدافتسا یگداونوخ تورث نتفرگ یارب
. یدشیم گرزب  نم زا رود یلوپ هی اب دیاب

داهنشیپ ! هنک جاودزا مارهب اب مردام هک نیا . یگیم غورد یراد مزاب -
! وت هن ، دوب مارهب
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نم ، مرتخد ایور  . مریگب میمصت متسنوتیم عقوم نوا نم ینکیم کف -
. مراد تسود رت شیب ممنوج زا ور وت

: تفگ و تخادنا مندرگ رود ار شتسد و تسشن مرانک
یلو مگب تهب هک مدرک ومش تال مامت دیشخبب . مرتخد دیشخبب -

یدوب هدش رید هک مشگرم دعب و . یمهفب وت تساوخیمن هیاس . متسنوتن
.. مینزب فرح دیاب ام . مفساتم نم

مدیشک میاه مشچ هب یتسد . مدش دنلب میاج زا و مدز سپ ار شتسد
: متفگ و

زورما مراد یدایز یاراک . مرب رتهب -
هب هجوت یب . متفر نوریب قاتا زا ، دوش مامت شفرح هک نیا زا لبق و

یقیمع سفن . متفر مقاتا هب . دوب هدش هریخ نم هب بجعتم هک یشنم
. مدیشک

یارجام زا دعب . مدوب توعد شویراد ی هناخ رد ینامهیم هب ماش یارب
یکشم سابل ! مردپ اب هن و مدوب هدشور هبور داهرف اب هن زور نا

یت ال مجت نز ار یریثا اکیلم مناوتب هک یظیلغ شیارآ و مدرک باختنا
یتیمها میارب ، مدش یم ور هب ور ناهام اب مه دیاش . دهد ناشن

سابل ؛ مدش ور هب ور منص اب مدش دراو هک هناخ رد زا . تشادن
و مدز یدنخبل . دوب هدرک رف ار شیاهوم و دوب هدیشوپ یهاتوک
تسد . میدوب هدش رت یمیمص مه اب تدم نیا رد . مدرشف ار شتسد

: متفگ دنخبل اب و مدرشف ار منص
یبوخ ی هدیا دایز نامتراپآ منکیم رکف دنچ ره . هیلگشوخ نامتراپآ -

. تسین ینومهم ارب
: تفگ و دز یدنخبل

یاهاج زا ادرم . ریگن تخس دایز . مدوخ ی هداعلا قوف . ناج اکیلم -



. هک ینودیم دایم نوششوخ رتشیب رت یمیمص و رتکیچوک
: متفگ و مدیدنخ دنلب

! رفن هی زج نتسه مه همه -
: تفگ و درب باال ار شیوربا منص

؟ مگنشق یک -
تشاد یرتسکاخ یدوه هی هک نومه ! شمدید لوا راب هک ییاقا نوا -

. هنک یزاب تفر و
: تفگ و تخادنا باال ار شیوربا

ژه یو نومهم هی هک رونوا مرب نم . نکن شریگرد وترکف یلیخ مزیزع -
. میراد

نیب یواکجنک اب نم و درک هاگن یرگید تمس هب و دز یکمشچ
: متفگ و مدرک هاگن ار تیعمج

؟ تسه یک ژه! یو نومهم -
: تفگ و درک هراشا نلا س تسار تمس هب

. یفارص اروها ! هپیتشوخ ورای نوا -
میاه بل جنک یدنخشین . منیبب ار یفارص اروها ات مدناخرچ ار ممشچ

: تفگ روطنامه و تفر شتمس هب منص !!! نایکداهرف ، تفرگ اج
، دش وضع پولک یوت وت زا رتدوز هتفهود هکشزپ ! هپیتشوخ یلیخ -

. نشقشاع پولک یارتخد لک . دیتشادن دروخرب مه اب امش منک کف یلو
. هنملتنج هک سب

سرد مه ار ناطیش . دوب ناطیش دوخ هک ینملتنج . مدروخ ار ما هدنخ
وگب و وش پولک نا وضع وت هک ییاهارجام نا ی همه سپ ، داد یم

تیعمج تمس هب . دوب شدوخ ی هرخسم یزاب ، تسا ربخ هچ اج نآ
هب منص . دزیم فرح دوب شکیدزن هک اه رتخد زا یکی اب تشاد . میتفر

: تفگ و تفر شتمس
. ناج اروها -

: تفگ و دیسوب ار منص تسد و دش مخ
. ابیز هشیمه لثم ناج منص ! وواو -

: تفگ و دز دنخبل منص
. اروها منوشیا و . اکیلم . منک انشا متسود اب ور وت ایب . مزیزع یسرم -



، دوب هدش زارد متمس هب هک ار داهرف تسد و متخادنا باال ییوربا
: متفگ و مدرشف

. ملا حشوخ نوتییانشا زا سالم -
: تفگ و درک مهاگن تنطیش اب -

ییابیز یاتسود نینچ یدوب هتفگن منص . اکیلم موناخ روطنیمه منم -
. یراد

: متفگ و مدیدنخ اهر و دنلب
. دینکیم هدز تفگش ور نم . ناج اروها دیتسه نملتنج امش ردقچ -

: تفگ و دیدنخ منص
. مراذیم اهنت ور امش . دموا شویراد هک مرب نم -

. دش رود نم زا یکمشچ اب و
. درک مهاگن تداسح اب ، دز یم فرح داهرف اب نم زا لبق هک یرتخد

: متفگ و مدش رت کیدزن
. مراد تسود وتدیدج یزاب نیا -

: تفگ و درک مهاگن یدج
. یدش ضوع -

: متفگ بل ریز و مداد ناکت یرس
ندش یضوع زا رتهب اه هبوخ ندش ضوع یلو . ممدوخ اقافتا هن -

. مزیزع
: تفگ راو همزمز

. یایم متسنودیم ؟ هیچ تشقن -
: متفگ و مدرک هراشا شویراد هب و مدیشک میاهوم هب یتسد

ساو مدموا منم . تسین ینورذگ شوخ یارب ینومهم هگم -
. ینورذگشوخ

رد ار دمحا و راگن ، دوب هتفگ . مداتفا نیمار لبق تعاس کی نفلت دای
. تسا هدید ندروخ ماش لا ح رد ناروتسر کی

: تفگ و دیچیپ میوزاب رود داهرف تسد
. مقشع ینکیم مزیارپروس یراد -

و مدرک شفاص و مدز شتاوارک هب ار متسد و مدیخرچ شتمس هب
: متفگ



. زیارپروس قشاع هک مه وت -
: متفگ و مدش یدج یمک

نیا ینودیم شراک قاتا . هدوبن یزیچ . متشگ ال بق ور شویراد راک قاتا -
؟ تساجک اج

: تفگ و درک کیدزن مشوگ هب ار شرس
. ممهفیم اما . منودیمن -

شویراد . میداد تسد شویراد اب . میتفر شویراد تمس هب و مدز دنخبل
: تفگ هدنخ اب

. نیایم مه هب یلیخ . مدرکیم نوتاشامت متشاد -
: تفگ و دیدنخ منص

. مهاب دینیشب زیم تشپ راب هی -
و . میدوب ندرک رامق لا ح رد هشیمه ام نوچ ، دوب بلا ج میارب شفرح

نایک داهرف رس رد متسنادیم دیاب طقف . تشادن تخاب دصق مادک چیه
وا فده اما . دوب دمحا و ناهام طابترا فشک نم فده ؟ درذگیم هچ

: تفگ شویراد . مدز یدنخبل . دوب اه شزورف یدوبان اعطق
. میصقرب یایم ناج اکیلم -

: متفگ و مدیدنخ
. هتبلا -

: تفگ و دیدنخ داهرف
نیدرک عورش ور یدب یزاب موناخ اکیلم -

: تفگ داهرف هک . درک شهاگن ، دوب هدشن هجوتم هک منص
نتفگ موناخ اکیلم اما ، مداد صقر داهنشیپ نم لبق هقیقد دنچ -

. ننوتیمن و هنکیم درد نوشاپ
323_ تراپ #

: تفگ و درک مهاگن شویراد
؟ ناج اکیلم هگیم تسار -

: متفگ و متشاذگ شویراد یوزاب یور ار متسد
. مصقرب یا هگید سک اب نم ناوخیمن . هدش نوشیدوسح منک کف هن -
ار شویراد و منص تسد و مدز داهرف هب یکمشچ . دندیدنخ هس ره

. دوبن شنداد صرح مدصق . مدیصقر ود ره اب و ، صقر طسو مدیشک



. تسین شیاه مشچ رد تداسح متسنادیم نوچ ، دوبن شتداسح مدصق
یا هظحل دنچ . منک کیدزن شویراد و منص هب ار مدوخ متساوخیم

۳ ره رانک . دوب یدنلب کیزوم . دیشک مه ار وا تسد منص هک تشذگن
، متفرگ هلصاف اه نآ زا یمک و دیشک ار متسد هک ، مدیصقر یم

: تفگ و درک کیدزن مشوگ هب ار شرس
. تسه مساوح نم . هرتهب یرب وت . هئورهار یوت شویراد قاتا -

دیشک ار متسد هک مورب ورهار تمس هب متساوخ و مداد ناکت ار مرس
: تفگ و شدوخ تمس هب

؟ یدش ربخ اب رهچونم یارجام زا روطچ -
: متفگ و متخادنا باال ار میوربا

. هشاب ینمیرها هی دیاب اهاروها امش ربارب رد هشیمه . ناج اروها -
ششوگ رد . و مداتسیا متشگنا رس یور . متشگرب اما مورب متساوخ

: مدرک همزمز
رود میوزاب یورز ار شتسد و دیدنخ . مقشع ییاجنیا هنودیم اتیمرآ -

: تفگ ودروآ مرمک
؟ وت هگب شهب یک هرارق -

: متفگ و مدیدنخ
یاقآ . مربیم تذل شاشامت زا یلو . منکیمن باذج یاراک نیا زا نم -

. مرب ات رادرب مرمک یور زا وتتسد ، باذج
هب رون صقر و یکیرات نایم زا نم و . درک زاب ار شتسد هدنخ اب

زا داهرف . دوب زایتما کی میارب داهرف ندوب اج نیا . متفر ورهار تمس
ار سرتسا رپ ریسم . تخیر یم ام هب ار شرهز هرخ باال یرافغ قیرط
اال متحا داهرف نوچ ، دوب ملیابوم هب مساوح . مدرک یط ورهار ات
ار ملیابوم و مدروا رد ار ملیابوم ژر راش . مدیسر قاتا هب . دادیم ربخ

هب . دش یم مندوب اج نا یارب یبوخ ی هناهب . مدز ژ راش هب تخت رانک
هچ لا بند متسناد یمن اقیقد . متشگ ار نا و متفر زیم تمس هب تعرس
اهنت  . داد رارق هیبش یزیچ کی و . دوب ذغاک دنچ زیم یور . مدرگیم یزیچ

دوب هتسب اه دمک رد . متفرگ سکع اهذغاک یور زا
متفر نوریب قاتا زا دیماان . دوب لفق اه وشک ی همه
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هک ییاه مدآ و کیزوم یادص ، دوب یلا خ ورهار . مدوب برطضم یمک
اه عارچ . موش رت مارآ یمک دش ثعاب ، دندنارذگیم شوخ دنتشاد

زا ار مهار ، دش یم ثعاب اهرون صقر یگنر رون اهنت و دوب شوماخ
هک مدوب شویراد و منص لا بند تیعمج نایم . منک ادیپ تیعمج نایم
: تفگ و درک مهاگن دنخبل اب . دوب داهرف . تسشن ما هناش یور یتسد

؟ یدرک ادیپ یزیچ ؟ یتشگرب دوز -
: متفگ و متخادنا باال ار میاه هناش

. دوبن یصاخ زیچ -
. دیوگب یزیچ تساوخ ، دوب هدرکن رواب ار میاه فرح ، درک مهاگن روابان

: تفگ و دمآ نامتمس هب منص هک
! یدوبن مدنوخرچ مشچ هظحل هی ؟ ییاج نیا وت اکیلم -

: تفگ و دز شا هناش هب یا هقت تشگنا اب داهرف
. یدیدن ور اکیلم ، یدوب نم قرغ یدایز -

: تفگ و دیدنخ منص
. یراد مقح هتبلا ! هتفیش دوخ -

: متفگ و مدیشک میاهوم الی یتسد
هریم جیگ مکی مرس . منیشب مکی مرب نم -

: تفگ ینارگن نحل اب منص
. مزیزع ورب -

یاه تسد هجوتم ، مدش رود هک مدق هس ود ، متفرگ هلصاف اه نا زا
اب داهرف . دوب هدش قالب ، یب قال یاروها ندرگ رود هک مدش منص

: تفگ شیضار دوخ زا نحل نامه
؟ دوب یچ نومرارق بوخ -

زا یا هشوگ رد یلبم هب . مدرکن ناشهاگن رگید نم و . دیدنخ منص
. دشکب فرح منص نابز زا تساوخیم داهرف اعطق . مدرب هانپ قاتا
تمس هب هاگادوخان . دندوب شب و شوخ قرغ ، متفرگ باال ار میشوگ

ناشتروص یور رون صقر هک مدرکیم ربص دیاب . متفر میشوگ نیبرود
رون صقر هرابود دعب هقیقد دنچ . دش تبث سکع کی دعب و ، دتفیب
مفیک رد ار یشوگ . مدرک تبث ار مود سکع و داتفا ناشتروص یور
بل هب دنخبل ، تسشن مرانک تسرد . دما متمس هب داهرف هک متشاذگ



: تشاد
. مگنشق دش تیدوسح هیچ ! یدوب ام ی هریخ . مقشع بوخ -
: متفگ و متشگرب شتمس هب ، دش یراج میاه بل یور دنخبل

؟ یدیمهف یچ بوخ . دوسح هک منم . مقشع دش میدوسح یلیخ ! موه -
ار مرس ، دیشک متروص ی هشوگ یور و دروا باال ار شتشگنا کون

: تفگ و دیدنخ . مدیشک بقع
. مگب تهب دیابن سپ ، مشاب سنجدب وت هثم ماوخب هگا -

. زیزع تسود وش لا یخیب ور انیا و ونیزاک ، متسین وت هک نم یلو
: تفگ و دیدنخ  . مدرک شهاگن مخا اب . مدیسرت

یلو . هناهام لا م هنوخ رامق نوا . یشب مدیاب ؟ یدش تشاداد نارگن -
. هک سین یفخم ی هنوخرامق هی طقف

: تفگ و درک کیدزن مشوگ هب ار شناهد و دروآ نییاپ ار شیادص
ننکیم رامق هک ییامدا رس شوخ یکلا رادلوپ یرس هی اب ناهام -

تقو چیه هک هدنبیم طرش یروج هی ناهام هک هبلا ج . ندنبیم طرش
. هدنبیم طرش فلتخم مدا اتود اب ات ود ره یور نوچ هشن ررضتم

: تفگ هک مدرک شهاگن یواکجنک اب . مدوب هدش جیگ
تارب ور هگرگ اقا هصق دعب منم ات نک فیرعت وماهس ی هصق لوا -

. منک فیرعت
: متفگ و مدرک شهاگن صرح اب

نمهب یوداپ . ترس وت متخادنا ورهچونم رکف ، باهش هیضق رس مدوخ -
وت . هفعض هطقن هی همولعم بوخ . تشاد ربخ شاراک زا یلک و دوب
ثعاب هک ینک ادیپ نمهب زا کردم هی یتساوخیم نوچ ، شغارس یتفر

هب ور نوشمهس ننوتب ات هرازب تحار ور اراد ماهس و هنک توکس هشب
. یدرک باختنا ور یدب یلیخ شور بوخ و . نشورفب یرافغ و . وت

! هتدوخ یمیمص تسود شرسپ لتاق هک ، هدیدغاد ردپ هی کیرحت
و درب باال میلست ی هناشن هب ار شیاه تسد و درک مهاگن نیسحت اب

: تفگ
هک هتشادرب ناهام هتشاک یچ ره نمهب مگب متساوخیم ! اعقاو نیرفآ -

. مدید ور وت
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن



وگب مهب رتشیب ناهام دروم رد بوخ -
! اه هچب -

نامتمس هب یندیشون ناویل ود . موش فقوتم ، دش ثعاب شویراد یادص
: تفگ و تفرگ

ونم نوچ ، هشاب اهنت اروها اب هتساوخ منص منک کف . مگب وشتسار -
. منک الط تخا اکیلم اب مکی داتسرف

: تفگ و دیدنخ دنلب داهرف
. منزب شهب یرس هی نم سپ -

شویراد . متشاذگ زیم یور هدزن بل ار یندیشون ناویل . مداد ناکت یرس
: تفگ و تسشن مرانک لبم یور

. هتفرگ مه ور وت مشچ اروها ای یدش هتسخ دوز -
. دز یکمشچ منص . تفر منص و داهرف تمس هب مهاگن

نوشیکی . سرب تانومهم هب ورب وت . بشما مراد هجیگرس مکی نم هن -
هدیم نوکت تسد

: تفگ هف کال شویراد . دادیم ناکت تسد شیارب تیعمج نیب زا یدرم
. مینیشب هقد هی نراذیمن -

و مدروا رد ار ملیابوم  . تفر تیعمج تمس هب و دش دنلب شیاج زا
کی رد ار اه نآ و متفرگ منصو داهرف زا رگید بوخ سکع دنچ

اهذغاک زا هک ییاه سکع غارس دعب و . مداد رارق یفخم ی هشوپ
هیبش . مدش هریخ اه سکع هب راب دنچ بجعتم . متفر ، مدوب هتفرگ

. مدوب هدیدزد دمحا قاتا زا شورف لگ یارب هک ، دوب ییاهذغاک نامه
... موهفمان یاهدک و اهددع نامه

یضعب مسا یولج هک . دوب مسا تسیل کی ، مدرک هاگن ار یدعب سکع
هدز تعاس مه ور هب ور نوتس . دوب هدش هدز تم عال راکدوخ اب اه
مفیک رد هرابود ار لیابوم . مدرک هاگن اه سکع هب بجعتم . دوب هدش

یمک . دوبن تسرد نتفرگ هلصاف یدایز ، متفر هیقب تمس هب و متشاذگ
مدرک یعس . مدرک شب و شوخ ، متخانشیم هک ییاهرتخد زا ات دنچ اب

. موشن ور هب ور نایک داهرف اب رگید بش رخا ات
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تسرد مدب لا ح ی همه اب بش نا سپ . تشاد مرو شیاه مشچ ریز



نم هب و دوب هدرک قالب مه رد ار شیاه تسد . مدوب هدش هجوتم
: دوب هریخ

. میدید ومه مزاب تقو همه نیا دعب هک بوخ هچ -
: دوب هدشن ضوع ام نیب یزیچ ، مدرک شهاگن درس

یا هلماح هک تفگ مهب نیرز -
: تفگ و تخادنا ریز هب ار شرس

. متشاد طقس ال بق نوچ . مراد شهگن منوتب سین مولعم -
نیا هب رهاوخ دنچ هام ره . مدنادرگ لا قترپ با ناویل رود ار متسد
هلا خ ؟ دندرک یم یزیر همانرب مه دلوت یارب ردقچ ؟ دندما یم هفاک
مدوب هدش هجوتم هزات هک ینم یارب مه نا ؟ تشاد یسح هچ ندش

. مشاب هتشاد دوب رارق مه هدازرهاوخ کی حاال و ، مراد هدازردارب کی
. دندوب هداد تسد زا ار ناشیانعم میارب میهافم ردقچ

ایور یلو . هشاب مندیشخب تدصق منکن کف ؟ ینیبب ونم یتساوخ ارچ -
. مشیم ردام مراد نم . شخبب ونم

: مدیشون یا هعرج و متشادرب ار لا قترپ با ناویل
ارچ ؟ تمشخبب یراد عقوت حاضتفا همه نوا اب وت نیمسای ؟ ششخب -
لقتنم ور تندوب یا هنیک ژن نوا تچب هب مراودیما ؟ یدش ردام نوچ

. ینکن
، دیشخرد یم اه یرتچ نا ریز شیاه مشچ ، تخادنا نییاپ ار شری

. دوب رت لوقعم هشیمه زا شپیت
: مداد همادا یمحر یب اب

شماجنا اب هک هشاب راک هی طقف دیاش . تسین راک رد هک ندیشخب -
! ینک مک تاهانگ راب زا مکی ینوتب

: تفگ و دروا باال ار شرس ، دز قرب شیاه مشچ
. یراک هچ -

: متفگ و مدش هریخ ناویل یجنران یاوتحم هب
. منک ترواب هک تسه ینیمضت هچ -

: تفگ و داتفا نوریب شمشچ زا کشا یا هرطق
نم ینودیم هک وت ایور ! نامام حور هب . منک ناربج ماوخیم ادخ هب -

. منامام قشاع



: متفگ هجوت یب . دوب وا قشاع مه ردام
ور تکرش ماهس تساوخیم یرافغ کمک هب داهرف هک یراد ربخ امتح -

. هرخب
: مداد همادا نم و . داد ناکت یرس

هب ندز هبرض ساو هگید هار هی ! هرخب وماهس هتسنوتن هک حاال اعطق -
لا م ماهس نوا زا یشخب هک نک ورف تلک وت منیا . هنکیم ادیپ ام

هک مباهش . اوه ور هتفر متچب ی هدنیا اوه ور هرب تکرش ینعی . هئوت
ی هنیک هی رطاخ هب هک یشاب قمحا دقنا منکن کف . هرادن یتسرد راک

. ینک دوبان وتچب ی هدنیا یاوخب نمهب زا هرخسم
. درک یمن مهاگن ، دادیم شوگ اهنت

وداهرف یولج ندز فرح اب منوتیمن . منکب دیاب راکیچ نم  بوخ -
. مریگب

: مدرک ورف کیک رد ار لا گنچ
تسد هب یارب داهرف هک ، مینودیم همه . ینک شفرصنم تسین مز ال -

. درک شدوخ قشاع ونوا و دش کیدزن اتیمرآ هب یرافغ تیامح ندروا
هب . دوب هیاس و مارهب زا یبیکرت شا هرهچ ، دوب هدش درگ شیاه مشچ

: مداد همادا میاه فرح
. هتسنودیم وداهرف ی هزیگنا لوا زا اتیمرآ هک هنودیمن سکچیه اما -

؟ هدش کیدزن یرافغ هب شا هشقن یارب داهرف هتسنودیم ینعی -
: متفگ و مداد ناکت یرس

. هدش تسدمه داهرف اب ارچ هک یشکب اتیمرآ نوبز ریز زا ماوخ یم -
. هراد یلیلد اعطق

: تفگ و دروخ بآ یناویل
هنودیم یتقو هنک جاودزا داهرف اب داوخب دیاب ارج اتیمرآ نوا ! اباب هن -

. هراد طبر ام هب هیضق نیا هیچ حاال . تسین شقشاع
هک درکیم رکف نیا هب شدوخ اب تشاد اال متحا . مدرک شهاگن تقد اب

: منکیم ار راک نیا تداسح یور زا نم
نیا دیاب نم و . تسین اه شزورف عفن هب داهرف و یرافغ تکارش -
دیرخ داهنشیپ زج االن ات داهرف هک نیا و . منزب مه هب ور تکارش
یارب شیدعب مدق زا مسرتیم ، هتشادن یا ژه یو تکرح چیه ، ماهس



. ماقتنا
: درک یم مهاگن جیگ  و مهبم ، درک رییغت شهاگن گنر

. یدش ضوع ردقچ -
: متفگ و متشاذگ مه یور مشچ

! یتشادن وشرایو هگم . روخب یت ال کش کیک زا -
: تفگ و درک ورف کیک رد ار شلا گنچ

؟ یایم یلع دلوت . مچب و وت ی هساو طقف . ایور  مدیم شماجنا نم -
. هدرک توعد مهور وت تفگ شردام

: متفگ و مدز دنخبل
. یش کیدزن اتیمرا هب یراد تصرف مه وت . هرتهب مشابن نم هن -

و مدش دنلب میاج زا یبصع . دوب یلع ، تفریم هربیو تشاد منفلت
: متفگ

. تمنوسریم نم  . روخب هار وت ، رادرب وتکیک -
. مریگیم سنا آژ ورب یراد راک هگا -

: متفگ و مدرک شهاگن مشخ اب
زا یه تلا ح نیا اب وت منوا . هرادرب ور وت نیشام دیاب ارچ باهش -

. یش سنا آژ نوا هب سنا آژ نیا
. راک لا بند هتفر -

: متفگ و مدز یدنخزوپ
ننکیم شلماع ریدم امتح ، هراد یناشخرد ی هقباس -

: وش دنلب شیاج زا درک یعس هنامولظم
هب اما ! شارب درک ادیپ راک مییاج دنچ ، داد راک داهنشیپ شهب داهرف -

.. تکرش وت هگا . هریمن وت رطاخ
: دتسیاب مدرک شکمک و متشاذگ مینیب یور ار متسد

، یداد تسد زا وتلقع ! سای هراد یا ژه یو صصخت هچ ؟ ام تکرش -
خاش ناخ داهرف ، هراد شزا رهچونم هک یا هنیک و اقا نیمه رطاخ هب

داوخیمن مشدعب  . درکیم بحاصت وتکرش ماهس دصرد ۳۰ تشاد داشمش
یکی هرب ! هیفاک مارب دیشکن هشقن هکنیمه ، دیشاب نم یتحاران نارگن

. هن هئوت لا م هک ینیشام اب افطل طقف . هتفگ داهرف هک اه اج نومه زا
. هرب ورتم اب



متساوخیمن اما ، ما هتفر دنت متسناد یم . دوب هدرک توکس نیمسای
. میایب هاتوک
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: تفگ و تسکش ار توکس هک ، مدز مدق نیمسای رانک مارا
هانگ راب نیا اب ماوخیمن هک نیا رطاخ هب ، یشخبب ونم مگیم  هگا -

؟ یمهفیم . مرایب ایند هب ومچب
، دوب تکاس مه وا . متفر نیشام تمس هب توکس رد و مداد ناکت یرس

: دندروخیم رس شتروص یور مارآ شیاه کشا
لا ح نوا وت تندید بش نوا . مدش رت ساسح ، مدش هلماح یتقو زا -

! ایرث شیپ تفریمن یه نیرز شاک . دنوسرت یلیخ ونم
: دوب نم هب شهاگن  . مدرک یگدننار توکس رد

فرصنم ونم اباب رخآ یافرح اما ، مریگب ماقتنا نمهب زا متساوخیم نم -
هب . تشاد تسود ونمهب یلیخ ، دوب یروجچ اباب ینودیم هک وت . درک
اما . متشاد رارق یلع اب رگید تعاس کی ، مدیچیپ نابایخ رگید تمس

و راک زا یمهم یاهربخ هک دوب هداد مایپ یلع ، متشاد یبیجع سح
. دوب هدرک ریگرد ار مرکف یباسح نیا و دراد ناهام دیدج یبساک

هب ار شساوح تدم مامت ، دزن یرگید فرح هناخ هب ندیسر ات نیمسای
رظتنم . میدرکن یظفاحادخ ندش هدایپ عقوم یتح . دوب هداد شیشوگ

رد ار منیشام ، مدرک تکرح دعب و دوش نامتخاس دراو لماک ات مدنام
زا هک نیا زا لبق . مدرک کراپ دوب یلع راک رتفد هک ینامتخاس گنیکراپ

هطبار هسوب نا زا دعب . مداد یلدنص هب یا هیکت ، موش هدایپ نیشام
هلصاف متشاد تسود ارچ منادیمن ، دوب هدش توافتم یلع و نم ی

ار مرکف . مدرک تکرح شرتفد تمس هب و مدش هدایپ نیشام زا . مریگب
هدرک کش نارماک دوبن هب اعطق هک نیا اب ، مداد شورف لگ توکس هب

هب ار مدورو یشنم . مدوب هدیسر یلع رتفد هب . دوب تکاس ارچ یلو دوب
دنخبل . دوب نم رظتنم دنخبل اب ، مدش دراو نم دعب و . داد ربخ وا

: متفگ و مدز یهاتوک
؟ یبوخ سالم. -

. مراد تارب فرح یلک هک نیشب ! یدموا شوخ سالم -
قالب مه هب ار شیاه تسد . متسشن زیم رانک یلدنص یور یواکجنک اب



: درک
؟ یدوب هتفر سای ندید -

: دیمهف شدوخ راگنا . مدرک شهاگن رظتنم و مداد ناکت ار مرس
نوا . مداد نوشن متسود هب ور یداتسرف مارب هک یسکع نوا بوخ -
ماجنا بیجع یدنب طرش هی اج نوا . تسین یلومعم یونیزاک هی هفاک

هشیم
و مدش شا هریخ بجعتم ، مدوب هدینش مه داهرف نابز زا ار نیا

: متفگ
؟ هبیجع شیچ -

: تفگ و درک تیاده متمس هب ار شیولج ذغاک
یزاب رامق میراد اجنوا و میداد یدورو هک میرفنود وت و نم نک رکف -

یا هریاد نوا هب حاال . هدنزاب هی و میراد هدنرب هی اج نیا ات . مینک یم
رارق ناهام هریاد نوا نوریب نک هاگن مدیشک نومدوخ مسا رود هک

. هدنبیم طرش ام یور هگید ی هدنگ هلک هی اب هک ، هراد
؟ هزابیم مناهام ! هزابب هتسب طرش شور ناهام هک یسک ال ثم هگا بوخ -

زا ار راکدوخ و دش کیدزن نم هب دنخبل اب و دش دنلب شیاج زا
: تفرگ متسد

نوا نوچ ، هزابیمن تقو چیه ناهام . تساج نیمه شا هتکن اقیقد -
، هدنبیم طرش رفن ود ره یور

: متفگ و متخادنا باال هناش
! هیواسم هک نیا ؟ هراد شارب یدوس هچ -

زا ور نوشندرک رامق لوپ یزاب نوا یوت یامدا هک ییاجنوا شدوس -
( دوس )* تنوکسا اب نریگیم ناهام

انوا تروص ره رد . نزابیم ناهام هب ور نوشلا وما لک تدم هی دعب و
. نا هدنزاب

: متفگ نیمه یارب . مدروآ یمن رد رس
مدیمهفن ور اه مدآ یور یدنب طرش نوا تمکح زونه نم -

. همولعم لبق زا هدنزاب یهاگ مه ، هراد تذل مه -
رس هرابود یلع و مدیشک یقیمع سفن . دوب یروناج هچ رگید ناهام

: متفگ یبصع . تشگرب شیاج



لبق زا . هراد ندروارد لوپ ارب یزاوم یویرانس ات دنچ ناهام سپ -
رونوا زا . هدنیم طرش هدنرب یورو . هزابب رفن هی هک هنکیم گنهامه

. هشاب هتشادن ررض شارب هک هدنبیم طرش رفن ود ره یور نامزمه
؟ یدروا اجک زا وتاع ال طا همه نیا وت . بیجع ردقچ

: تفگ و درک بترم ار شیور هبور ذغاک
صخش ره . نتسه یتیاس هی یدورو یادک یداد مهب هک ییادک نوا -

دادعت ینوتیم اجنوا زا وت . هراد دک هی ، ونیزاک نوا یوت تکرش یارب
طرش نوشور یتح و  . ینیبب ور هدننک تکرش ره یاه تخاب و اهدرب

بلا ج زیچ هی . ینک یزاب نوشاهاب یاوخب ای یدنبب
: متفرگ تسار ار مرس

یی باال یایتفایرد اما ، تسین هدننک تکرش ناونع هب شمسا ناهام -
دوخ . هنکیم زیمت لوپ هب لیدبت شارب اال متحا دمحا ور انوا هک ، هراد

. تسه ماداتعم نوا زا منک کف . تساه هدننک تکرش وزج مدمحا
: متفگ بل ریز

هک ییاهویرانس نیا وت ؟ دوب نیمه رطاخ هب متفگ هک یکچ نوا سپ -
تسرد اهویرانس نیا رگا منکن کف . ینودیم اجک زا ور هراد ناهام

. هنودب یسک هشاب
: تفگ و دیدنخ

و نشکب کرس اه باسح وت هک مراد ومدوخ یامدا منم لا ح ره هب -
نیا هتبلا و هنکیم تفایرد لوپ ردقچ زور ره نامزمه نشب هجوتم

. هگنهامه ال ماک ونیزاک یوت زور نوا یایدنب طرش اب زور ره یایتفایرد
. دمحا هب عجار هگید هبلا ج زیچ هی ایور

: دز یم قرب شیاه مشچ ، مدیخرچ شتمس هب ال ماک
. ندوب یلعج ال ماک اهدک نوا ، تساوخیم تزا شورف لگ هک ییادک -
قیقد نازیم شور زا هشب هک هشاب یرت مهم یادک منکیم کف نم یلو

تاع ال طا یلک مدیاش . دید ور ونیزاک مهم یاضعا و ناهام یایتفایرد
. یفخم

مرواب . دوب هدیچیپ نم ی هزات ردارب و قباس یومع رسپ نیا ردقچ
تراجت زا تفگیم هشیمه هک ، تکاس ی هرهچ نا تشپ دش یمن

. دشاب یمدآ نینچ ، تسا رفنتم
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تحار . مدرک شهاگن و مدرک ورف مدنلب تک بیج رد ار میاه تسد
ار اه ژه او . درک یم میاشامت و دوب هداد هیکت شیلدنص هب درسنوخ و

: متفگ و مدرک بترم
. منزب فرح نوتاهاب هک اج نیا مدموا نم -

: تفگ و درک مهاگن تبحم اب و تسشن شیاه بل ی هشوگ دنخبل
هنوخ زا رود ییاج هی دیاب متفگ تهب . ینیشیمن ارچ . نیشب بوخ -

. مینزب فرح مهاب
ار تسین یبسانم یاج هناخ هک نیا هب شمیقتسم ریغ ی هراشا

: متفگ و مدز مدق قاتا رد فده یب و یبصع . مدیمهف
. هداتفا هگید قافتا هی . میتسین امش و نم هلئسم -

یتسد شیپ ، دنزب یفرح هک نیا زا لبق اما ؛ دیوگب یزیچ تساوخ
: متفگ و مدرک

تسا هتفه کی هزات مدوخ هک یزیچ هی . هناهام هب طوبرم هلئسم -
. مدیمهف

یزیچ دمآ یم شیپ مک ، دیشک ولج ار شدوخ و دش درگ شیاه مشچ
: متفگ و مداد تروق ار مناهد با . دنک بجعتم ار شزورف نمهب

منزیم گنز شهب ، هدش بیغ رفس ی هنوهب هب هتقو دنچ هک دینیبیم -
. هدیمن باوج

: دیسرپ یلا وس
؟ هداتفا رسدرد وت -

: مدروآ نوریب متک بیج زا ار متسد و متخادنا باال ار ما هناش
. هشاب ام یارب هنکمم هتبلا و ، هیقب یارب ! هن هک شدوخ یارب رسدرد -

ناهام شتسار
. مراد هگن ار ثحب و مریگب باال ار متسد ، دش ثعاب منفلت گنز یادص

شیادص هک ، مداد باوج ار سامت ، دوب یلع . مدروا رد مبیج زا ار نفلت
: درک نارگن ارم

! ایور -
هلب -



: داد ار مباوج توکس هلصاف کی اب . مدینش یم ار مبلق نابرض یادص
. نیبب ورب ومداتسرف تارب هک یا هحفص نیا -

: متفگ و مداتسرف نوریب ار مسفن
. متسه ومع شیپ منوتیمن هک االن -

: تفگ هتسخ
. ایور هدب یلیخ عضو . هدب نوشن شهب امتح سپ -

: تفگ هک میوگب یزیچ متساوخ
. نیبب ومداتسرف هک یزیچ نوا طقف -

یلع هک یسکع و مدروا نییاپ ار یشوگ هلجع اب . درک عطق ار نفلت
: مدرک هاگن ار دوب داتسرف میارب

" رهش رد یفخم ی هناخرامق کی یشاپورف "
، دوب هتفر ول یفخم یونیزاک ، مدش هریخ یشوگ ی هحفص هب بجعتم

سکع دنچ ، دوب مارگاتسنیا رد هحفص کی ، مدرک اشامت ار یدعب سکع
نیا ، یگرزب ییاوسر هچ . دوب ونیزاک نیا اب شطابترا و ناهام زا

. تشاد یراکمه ام اب هک دوب ییاه تکرش زا یکی هب قلعتم هحفص
: متفگ و متفرگ نمهب تمس هب ار یشوگ

. مدرک رید راگنا اما ، مریگب ور هعجاف یولج متساوخیم -
راب دنچ . دوب هریخ لیابوم ی هحفص هب مه رد یا هرهچ اب و بجعتم
: تفگ تینابصع اب . دناوخب ار ربخ ات ، دیشک هحفص یور ار شتشگنا

دوجو هدب طبر ناهام هب داوخب ور هنوخرامق نوا هک یکردم چیه -
و تفر هک تسه سکع یرس هی هک ندش یعدم اج نیا یلو هرادن

ی هنوخرامق ؟ ایور یچ ینعی انیا . هنکیم دییات ور اجنوا هب ناهام دما
؟ هیچ یفخم

ایرث داد و غیج یادص هک منزب یفرح متساوخ و مدرک عمج ار مسفن
: منک توکس دش ثعاب

. میدش تخبدب نیبب ایب نمهب . نم یادخ -
گنل شدوخ ایرث ، میوش جراخ قاتا زا میهاوخب ام هک نیا زا لبق

تدش هب شیاه مشچ . دش دراو و داد له ار رد . دما قاتا تمس ناگنل
رارق شیوزاب ریز ار متسد و متفر ولج . تخیر یم کشا و ، دوب زمرق

: تفگ و تفرگ نمهب تمس هب ار شیشوگ هیرگ اب مداد



. نمهب هدش شخپ اج همه هک هییاوسر هچ نیا -
رارق شیوزاب ریز ار متسد نانچمه نم ، درک شهاگن تیدج اب نمهب
: متفگ ششوگ ریز مارآ . دوب هدش شخپ ربخ دوز ردقنا سپ ، مداد

. مینکیم شلح . نیشب ایب نوجایرث -
: تفگ و دیلا ن یلو ایرث

؟ یچ نمهفب ور ییاوسر نیا هنامس ردام و ردپ هگا -
موهفم ان مه نم . تفرگ یلا وس تلا ح ناهگان ، نمهب نیگمشخ ی هرهچ

: متفگ و مدرک هاگن ایرث هب
؟ هراد هنامس ی هداونوخ هب یطابترا هچ -

: تفگ و دمآ ولج و دش دنلب شیاج زا نمهب
؟ هدش یچ ایرث ؟ هتفویم اج نیا هراد یقافتا هچ -

دشیم ومع خرس همین ی هرهچ و تفر بقع هب ایرث هک یمدق زا
: هدیسرت مشخ نیا زا ایرث هک دیمهف

و نارهم زا هداتسرف سکع یرس هی هورگ یوت غورف ی هون هدیپس -
. هنز هی

: تفگ و تخادنا نم هب یهاگن و دروا رت نییاپ ار شیادص
طابترا مه هنز نوا اب ، هدوب هنامس اب یتقو نارهم راگنا ، هحاضتفا -

هتشاد
. دندوب هتشاک لگ شزورف رسپ ود ره . میدرک هاگن مه هب نمهب و نم

ار اه نا یسک ، مدوب هدید ال بق ار شا یشنم و نارهم یاه سکع
نامزمه ارجام ود نیا هک نیا اما . دوب هداتسرف هنامس ی هداوناخ یارب

 . دوب بیجع ، دندوب هداتفا قافتا
. دوب " نایک داهرف " : دیسر مرکف هب هک یسک نیلوا

نم یارب ، سکع نآ ندید ، درک نشور ار شا یشوگ ی هحفص ایرث
اه شزورف . دنادرگ رب ور عیرس ، سکع ندید اب نمهب . دوب کاندرد مه

. دندوب ناشدوخ صاخ لوصا هب دیقم رهاظ رد لقادح تدش هب
یادص . دوب هدش هدز راج ناشیاه یشایع حاال هک ، لیصا یا هداوناخ

ایرث تسد راب نیا ، دروآ دوخ هب میدوب یروابان رد هک ار هس ره نفلت
الی کو زا یکی . متفر نمهب زیم یور نفلت تمس هب و مدرک اهر ار

: مداد باوج ار سامت ، دوب تکرش



نییامرفب متسه شزورف ایور ولا -
؟ نیدینش ور اربخ ، شزورف موناخ سالم ! ولا -

: متفگ و مداتسرف نوریب ار مسفن
؟ هگم روطچ ! هرا -

. هنک تفا نومماهس هنکمم ، هشاب بوخ تکرش رابتعا یارب منکن کف -
. هشن متباث ربخ اب ناهام اقا طابترا هگا یتح
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: مشاب درسنوخ مدرک یعس ، مدرشف مه رب ار میاه مشچ

. مینزب فرح شدروم رد ادعب هشیم -
امتح . شزورف موناخ هلب -

. نونمم -
: درک یم هیرگ نانچمه ایرث . متشاذگ زیم یور و . مدرک عطق ار نفلت

. تندرک تیبرت هچب نیا اب ! وش هفخ -
. درک بوکخیم میاج رس مه ار نم نمهب یادص

: تفگ مشخ اب نمهب . دش تکاس یا هظحل یارب ایرث
. ایرث نوریب ورب -

یراج شمشچ رانک زا کشا ، دش دنلب شیاج زا فرح یب و مارا ایرث
نمهب . مهدب یرادلد ایرث هب میاه مشچ اب مدرک یعس و مدما ولج ، دوب

: تفگ و درک مهاگن مشخ اب
؟ هدرک یطلغ هچ ناهام نوا ؟ هربخ هچ اج نیا وگب وت -

: دیسرپ ، دوب رد هب شتسد هک ایرث
؟ هدرک راکیچ ناهام -

: متفگ مهدب ار ایرث باوج هک نیا یاج
یگضرع یب . نیسرپیمن نوشدوخ زا ارچ مدب حیضوت دیاب نم -

. دینک یلا خ نوج ایرث و نم رس دیاب ونوتارسپ
: درک مهاگن مشخ اب

. یش تکاس هشیم وت ایور -
: متفگ و مدیرغ نم اما . مشاب مارآ هک تساوخ نم زا شهاگن اب ایرث

نیا ناهام . دییامش نوشدوخ زا ریغ نارهم و ناهام یاراک لوئسم -
؟ هتفرگ دای یک زا ور یتمیق ره هب ندروا رد لوپ صرح



رد شدوخ لثم و مدز رانک ار شتسد ، دیشک ار مسابل نیتسا ایرث
: مدش هریخ شیاه مشچ
؟ نارهم یاراک یتح و -

. ایور نوریب ورب -
زا نیرز نارگن هاگن هب هجوت یب ، مدز نوریب قاتا زا و مدز یدنخزوپ

مه نا ، دما یمرب رفن کی زا اهنت اهارجام نیا . متفر نوریب ترامع
ی هرامش هلصاف بال و مدش نیشام راوس یبصع . دوب نایک داهرف

: متفرگ ار نیمسای
؟ ییاجک سالم ولا -

؟ یدید ور اسکع مه وت ایور -
. تمنیبب دیاب ، ییاجک مگیم سای -

: تفگ ینارگن اب
. اج نیا ایب ، ما هنوخ -

: مدروآ رد تکرح هب ار نیشام و مدرک هاگن ملغب هنیا هب
؟ تسا هنوخ باهش -

. راک رس هتفر هن -
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

ال. عف ، تمنیبیم مایم هبوخ -
نیا . دوب هدرک میبصع رت شیب ، نارهم یاه سکع . مدوب یبصع

انله ار حاضتفا نیا هک نیا لا متحا حاال . دوبن ندش عمج لباق حاضتفا
یزاب ام یگدنز اب ، تشاد نایک داهرف . دوب دایز ردقچ ، دمهفب اهدعب

. مدنار نیمسای ی هناخ تمس هب تعرس اب . درکیم
هک یزیچ ، مدیسرپ اه سکع دروم رد و مدز گنز یلع هب هار نیب
نآ رد دمحا و ناهام روضح تابثا یارب یکردم زونه دوب حضاو

. دوب دایز دهدب ول ار اه نا شویراد هک نیا لا متحا اما . دوبن ونیزاک
نیمسای نامتراپا تمس هب و مدرک کراپ نامتخاس یولج ار نیشام

عمج ار حاضتفا نیا روطچ هک مدرکیم رکف نیا هب روسناسا رد . متفر
. میهدب تسد زا ار نامیاه یرتشم ، دوبن دیعب . منک

زاب هک رد . مدز ار رد گنز یبصع ، متشاذگ ورهار هب مدق روسناسآ زا
: درک مهاگن بجعتم ، دش



وت ایب -
زیموش هک نیا اب ، تفرگ ار متک سای ، مدش هناخ دراو نیمسای هارمه
. تسا شدرس میاه هناش مدرک سح ، متشاد نت هب یدنلب نیتسآ

سای . متفر هپاناک تمس هب . دوب هدادن هناخ نامدیچ رد ینادنچ رییغت
: تفگ درکیم نازیوا یسابلا ج رد ار متک هک یلا ح رد

؟ هداهرف راک یگیم وت ؟ هشیم یچ حاال -
: تفگ و دما متمس هب نیمسای . مدش یبصع ، داهرف مان ندینش زا

. یروخیم یچ -
: متفگ و مداد ناکت ار مرس

؟ یدرک راکیچ وت . با ناویل هی -
: دمآ یم اه فرظ قت یادص ، تفر هناخزپشآ تمس هب

. یدموین یلع دلوت -
: متفگ بل ریز هلصوح یب و یبصع

. مراذب ملد یاجک ور یلع دلوت -
ناویل کی اب نیمسای . متشاذگ مرمک تشپ ار یکتشلا ب و مدیشک یفوپ

: دمآ متمس هب
هدشن دب هک ام ارب ؟ هشیم یچ االن . یش مورآ ، روخب بآ ایب -

: مدرک شهاگن مشخ اب
شزورف ناهام و نارهم ندش بارخ . نیمسای یدش نهذ دنک دقنا ارچ -

هچ اب ور ام یتفوک تکرش نوا ، ناج سدنهم ؟ هرادن یریثات ام یور
شزورف ی هرخسم نادناخ ام یایرتشم زا یدصرد هی ؟ نسانشیم یمسا

. نتایق ال خا هب دنبیاپ ال ثم میلک هک نتسین
: دوب هدیسرت و هدیرپ گنر شا هرهچ ، دیشک یقیمع سفن

؟ هشیم یچ حاال -
؟ یدرک راکیچ وت -

: داد له متمس هب ار ناویل ، هتخیر مهب و جیگ
؟ ویچ -

: متفگ و مداتسرف نوریب ار مسفن
اتیمرآ و داهرف ی هصق نوا . هدب ربص مهب تدوخ ایادخ -

مرو شا هرهچ . درک روج و عمج یمک ار شدوخ ، متشادرب ار ناویل



و مارآ دوب . هدنامن مرطاخ رد هیاس یگلماح زا یدایز زیچ ، دوب هدرک
: تفگ هدرمش

مهب ماوت رهاوخ نوچ منک کف . هدیمن هلت هب مد دایز اتیمرآ -
. هنکیمن دامتعا

: متشاذگ زیم یور ار ناویل یبصع
. یدیمهفن یچیه ینعی سپ -

: تفگ و تسشن شیاه بل یور یدنخبل
اتیمرآ یاتسود زا یکی اب . مراد منم ور هیاس نوخ زا مکی لا حره هب -

رد بلا ج زیچ هی یلو تسنودیمن هک نوشطبار دروم رد ، مدش یمیمص
. تسه اتیمرآ دروم

: تفگ هدنخ اب ، مدرک شهاگن رظتنم و یلا وس
فلا خم یلیخ شاباب هک هدوب یرسپ هی قشاع نیا زا لبق اتیمرآ -

دئوس . هتفر ورای ، هدوب
: متفگ و مدز هرگ مه رب ار میاهوربا

؟ بوخ -
جاودزا دعب رارق هتفگ شتسود هب اتیمرآ هک تساج نیا شتکن بوخ -

. دئوس نرب داهرف اب
: متفگ و مدز یدنخبل و مدرک اهر ار مسفن

.. سپ -
: تفگ و دز دنخبل نیمسای

. هنوسرب شقشع هب ونوا هک هدرک یراکمه داهرف اب . هرآ -
: متفگ و مدز مه رب ار میاه تسد

. دش بلا ج ناتساد -
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: متفگ و متخادنا نیمسای هب یهاگن
. ینک ادیپ مارب ور ورای نوا مسا ینوتیم -

: تفگ بجعتم
زا اتیمرآ راگنا هک ینیبیم . نشاب اتیمرآ اب هگید االن منکن کف اباب -

. هدموا ششوخ داهرف
: مدش دنلب میاج زا و مداد ناکت رس



ریگ ورای نیا زا یزیچ یا هرامش یدیآ مارب . هرتهب یلیخ نیا بوخ -
. تسرفب رایب
؟ یریم یراد -

: مدرک بترم ار مزیموش ی هشوگ
نومرس یتخبدب یلک ؟ منیشب اج هی منوتیم عاضوا نیا اب ترظن هب -

. مریگب وشفرط مودک منودیمن ! هتخیر
: تفگ و دش دنلب شیاج زا و دیشک یهآ

نوا ، تسا یشنم نوا رس ریز منکیم کف نم . تارب مرایب وتتک رازب -
ونارهم یاسکع نوا دیاش . تشاد یور هدایز مکی مشاه عقوم نومه

. هدرک شخپ
: متفگ مشخ اب

؟ هن هداهرف راک هک ینک رواب یاوخیمن -
هب و متشادرب مدق وا زا رتدنت ، تفر ورهار تمس هب و درک توکس

: متشادرب ار متک زیوا تخر زا ، متفر یسابلا ج تمس
. نونمم تتاع ال طا تباب -

ار شیاه تشگنا ، دیسر یم رظن هب نارگن ، داتسیا نوتس نیرتکیدزن رد
: تفگ و درک قالب مه رد

... ایور یلو . یشکیم تمحز تکرش یارب یلک هک وت زا نونمم -
: تفگ یا هتخیر مهب لا ح اب ، متشگرب شتمس هب

، هشاب هتشادن ربخ اهارجام نیا زا داهرف اما ، مشاب هاوخدوخ ماوخیمن -
!! راک رس هتفر باهش هزات هک ینودیم . هرتهب

: مداد باال ار میوربا ی هشوگ
عقوم نوا یلو . هنک لوبق وداهرف داهنشیپ و هرب باهش متفگ مدوخ -
فذح تکرش دوس هگا هزات ، دوب هدرکن نومینف هبرض یروجنیا داهرف

. هباهش زاغ ردنچ نوا زا رتشیب شررض منک کف هشب
. هباهش سفن تزع هلئسم . تسین لوپ هلئسم -

: متفگ و مدن چال متسد درد ار مفیک یبصع
دینیشب بال همه نیا دعب نوا و وت رارق ینعی !! ناخ باهش سفن تزع -

کال نکن یراک هی . هشن بارخ اقا سفن تزع ات نیرفآ دیگب وداهرف رانک
. نیمسای هرب نیب زا مراد تهب هک میدامتعا نزوس هی نومه



: تفگ و تشاذگ شتروص یور ار شتسد یبصع
زا یراب هی مه ، دوب مدوخ لا م نم ماهس نیا هگا دیاش مگیم نم -

.. هخآ درکیمن یروجنیا داهرف مه ، دشیم مک وت شود یور
: دش دنلب یمک میادص

دوب مک نیمه . مروخیم وتقح مراد هگا دیشخبب ؟ هتماهس تلکشم االن -
. طسو نیا

ایور -
: متفگ شدننام هلا ن یادص هب هجوت یب

تکرش هی ، دز نم مان هب ومهس نوا مارهب هک عقوم نوا هک دیشخبب -
باال وشلوپ دیسرتیم هک یشاداد هی اب ، دوب یهدب یلک اب هتسکشرو

و . کیچوک ی هچب رتخد هی و دوب هدش ادج شزا هک ینز هی ، هشکب
. دز نم مان هب وماهس لک دعب

و درک رت مکحم ار نوتس هب شا هیکت ، تسشن شیاهوربا نیب یمخا
: تفگ

؟ دوب هدش ادج شزا هک ینز -
: تفگ و دز رمک هب ار شتسد جیگ . مداد ناکت ار مرس

. دوب هتفگن مهب ونیا اباب یلو -
یارب یزیچ یسک ره . مدرک زاب ار رد . متفر رد تمس هب و مدرک توکس
یمن نوریب شنهذ زا ار شزار هک نیا طرش هب اما . تشاد ندرک ناهنپ

. تشادن ندرک ناهنپ شزرا ، دوب رفن ود نیب هک یزیچ هنرگو . دروآ
عمج دیاب روطچ ار ارجام نیا . مدرک توف نوریب هب مکحم ار مسفن

تمس زا هبرض نیا مدش یم نئمطم دیاب زیچره زا لبق ؟ مدرکیم
؟ تسا داهرف

هب هک مداتسرف مایپ یلع یارب ، مدز نوریب هک نیمسای ی هناخ زا
نتفر زا لبق . دوب شرتفد رد اعطق زور تقو نیا . مور یم داهرف ندید
هب و مدرک باختنا یلگ دبس کی ، متفر یشورفلگ کی هب شرتفد هب

ار یدایز یاهزیچ میارب تسناوتیم رادید نیا . متفر داهرف رتفد تمس
. دنک نشور

میور شیپ یراوشد دربن . دوب راوشد میارب شندرک ناهنپ و مدوب یبصع
صخشم میاه تسد شزرل ات متخادنا گنچ مکحم ار لگ دبس . دوب



رتدب ار ملا ح ، دب رابخا جوم نیا ات ، مدوب هدرک ادص یب ار منفلت . دوشن
مهاگن . مدرک سالم دنخبل اب و مداتسیا داهرف یشنم یور هب ور . دنکن

: متفگ دنخبل اب ، درک
. شزورف ایور . دیدیم ربخ نوشهب ار مدورو -

یور ار شمارآ اب ، تشادرب ار شزیم یور نفلت و دز یدنخبل یشنم
ار نفلت ، داد ربخ ار مدورو هک نیا زا دعب . متسشن راظتنا یاه یلدنص

: تفگ و درک هراشا تسد اب و درک عطق
. دنتسه نوترظتنم ! وت دیرب دینوتیم -

. مدش شرتفد دراو و مدز رد هب هبرض دنچ و مدز یدنخبل
هتشاذگ شیلدنص تشپ ار شتک و ، تشاد نت هب دیفس نهاریپ کی

. دوب رت گنر رپ شدنخبل نم ندید اب و دوب یلدنص هب شا هیکت . دوب
: مدرک رت گنررپ ار مدنخبل مه نم

. شزورف گرزب یناپمک سییر . شزورف موناخ ایور ! هدموا یک نیبب هع -
. موناخ نیداد راختفا

: متفرگ شتمس هب ار لگ دبس
. مگب کیربت تهب وتیزوریپ مدموا . نایک یاقآ سالم -
: تفگ و تخادنا نم هب یهاگن دعب و لگ هب یهاگن

؟ یرارف یاقآ حاال تساجک -
: متفگ و مدرک شهاگن یبصع

؟ هگید یلا حشوخ نارهم یگدنز ندرک دوبان زا االن -
: تفگ و درک مهاگن مخا اب

. ادمویمن شهب ؟ هدوب رامق راک وت منارهم هگم ؟ نارهم -
هک یا هحفص هب و مدروآ نوریب ار میشوگ و . مدرک شهاگن موهفم ان

یعیرس هاگن . متفرگ شتمس هب و متفر دوب هداتسرف میارب هزات یلع
عمج ار شدوخ عیرس اما ، مدید ار شیاه مشچ بجعت قرب ، تخادنا

: تفگ و درک
کال . دش مگ مدینش ناهام ییاوسر زا هک یتذل نوا نیب ربخ نیا . هررآ -

. تفر انف هب نمهب منک کف
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اه لگ هب هک یلا ح رد ، دوبن یداع عضو نیا . مدرک شهاگن دیدرت اب



: متفگ درک یم هاگن
. تسین وت راک نارهم یاسکع -

: تفگ و درک مهاگن دنخبل اب
. هنکیم روک ور امدآ قشع نتفگیم ؟ هشابن نم راک یراد تسود هیچ -

: متفگ و مدز یدنخزوپ
؟ یدب اقترا ور تتیناویح ی هجرد هک یقاتشم دقنا حاال ات یک زا -

: تفگ و دیدنخ دنلب
. ییادخ هیقیمع ی هلئسم ؟ تیناسنا ی هجرد لزنت ای تیناویح یاقترا -

؟ ینکراکیچ یاوخیم حاال
: متفگ و متخادنا باال ار ما هناش

مدموا طقف نم . ننکیم یراک هی نوشدوخ . مدش اوسر نم هگم ؟ نم -
؟ هیچ تیدعب همانرب . مگب کیربت وتیتاذ دب زا مجح نیا

: تفگ و دمآ نم یور هب ور ناملبم تمس هب و دش دنلب شیاج زا
. تسین اه شزورف گرزب یناپمک ماهس دیرخ میدعب ی همانرب اعطق -

: متفگ و مدرک شهاگن و . مدز یدنخشین
رتشیب نم ، هنکیمن ررض نمهب ، هشب تسکشرو تکرش نوا هگا اعطق -

. منکیم ررض همه زا
: تفگ و دز یخرچ متروص یور شهاگن

. یدرکن شوگ فرح . وناب یرب اج نیا زا هک مداد داهنشیپ تهب -
: متفگ و متخادنا باال ار میوربا

. هدب هینایب هی -
یچ -

: متفگ هدنخ اب
دروم رد شوت و . یرخب ور ام تکرش ماهس یاوخیم هک هدب هینایب هی -

نزب فرح ماهس ی هدمع بحاص و تکرش دیدج لماعریدم
: تفگ و تفر باال شیوربا

؟ تقونوا ارچ -
هرهچ تشپ ار ، دوب هدیسر منهذ هب هک یا هدشن لماک و دیدج رکف

: مدرک ناهنپ یثنخ یا
نم هن یریگب ماقتنا نمهب زا یاوخیم وت نوچ -



ار نارهم یاه سکع هک یا هظحل نامه زا ار نیا دوب یبصع ، دیدنخ
فرح زا نوچ ، دوب یبصع رتشیب حاال . مدوب هدش هجوتم ، دوب هدید

لا بند ، درکیم رکف نم ینهذ تابساحم هب تشاد ، دوب هدش جیگ میاه
یثنخ تلا ح هب هک دیشکن یلوط . دوب فرح نیا تشپ هک دوب یدیدهت

: تفگ و درک تشگزاب شیلبق
نیمز ! ینمهب رتخد هتفر تدای هک نیا هثم وت . منکب وراک نیا دیاب ارچ -

. هراد یدایز تذل نمهب یاه هچب ندز
: متفگ و مدش دنلب میاج زا و مدیشک یقیمع سفن

رد تیدعب ی هینایب مراودیما طقف . هرادن دوجو یلیلد چیه اعقاو -
زا رتشیب شاپ ریز هک یسانشیم ونمهب هخآ . هشابن تگرزب گنیدله دروم

! یرادن یراک . همکحم انیا
: تفگ و درک هاگن ما هرهچ هب تقد اب

. دش او ملد یدموا دش بوخ هن -
؟ هربخ هچ ترب و رود یدیمهف ای دش او تلد -

: متفگ و متخادنا یهاگن شزیم هب ، درک مهاگن مهبم
. نوسرب ناخ ورسخ هب ونم ی ژه یو سالم -

: تفگ و دش تباث متروص یور و درک تسیا
؟ یچ -

: متفگ و مدز یدنخزوپ
. هنک مومت وشاباب مومتان ی ژه ورپ دیاب نمهب رتخد لا ح ره هب -

. متشاذگ اهنت شینهذ تابساحم اب ار وا و . متفر نوریب شقاتا رد زا
نآ درک یم یعس و تشادن ربخ نارهم یاه سکع زا وا هک نیا یلو

ناهام ؟ درکیم تیامح یسک هچ زا . دوب بیجع میارب ، دریگب ندرگ ار
رتفد جرخ برد یورب ور یاه هلپ زا نتفر نییاپ لا ح رد ؟ دوب اجک

اب . متفر شتمس هب ، داد یم ناکت تسد میارب هک مدید ار یلع ، داهرف
: مدیسرپ تیدج

؟ ینکیم راکیچ اجنیا وت -
. تساجک تنیشام ! ییاج نیا یداد مایپ تدوخ موناخ -

: متفرگ دوب نامتسار تمس هک نیشام تمس هب ار متسد یبصع و جیگ
. اج نیا یدموا هدش یچ . مدرک شکراپ اجنوا -



: تفگ و درک زاب ار شنیشام رد
. مینزب فرح مکی -

تقد اب . مدش نیشام راوس . متفد رگید تمس هب و مداد ناکت یرس
: تفگ و دش ما هریخ

؟ هدرک لوغشم وترکف یچ -
: متفگ و متخود داهرف رتفد رد تمس هب ار مهاگن

ننک شاوسر یروجنیا هک نیا زا لبق هتفه هی اقیقد یروجچ ناهام -
. هدیمن باوج مشنفلت ! هدز شبیغ

؟ هتشاد ربخ یگیم ینعی -
: تفگ مارا یلع . مدرک قالب ار میاه تسد

. هنز نوا ؟ هیچ اسکع ی هیضق ؟ یدز فرح نارهم اب -
: متفگ و مداد هیکت یلدنص هب ار مرس هتسخ

. اباب لا یخیب -
. هدش کانسرت رشب نیا . هدرک شخپ وراسکع نوا داهرف هشیمن مرواب -

: مدناخرچ یلع تمس هب ار مخر مین
. تسین نوا راک نارهم یاسکع ینعی . تسین داهرف راک -

: دنام میاه مشچ تام یا هیناث دنچ شهاگن
؟ هنز نومه ؟ هیک راک سپ -

. ندید ور سکع نوا انیا طقف . نیمسای ! هنامس ی هداونوخ ! هنز نوا -
ربص هک هتشادن ور شتراسج و وششوه دقنا ، هشاب هنز نوا هگا هک
رکف مه هنامس ی هداونوخ . هرازب ور انوا دش دیفم هک تیعقوم هنک

. نیمسای هنومیم طقف . منکن
: دوب هدش درگ یلع یاه مشچ . مدیشک یدنلب هآ

؟ هخا ارچ ؟ هدرک وراک نیا سای -
: متفگ و متخادنا باال ار ما هناش

یکی . هدوب نم راک هرا تفگ وهی دعب دش لوه شلوا داهرف ارچ سپ -
ماقتنا هتساوخ سای دیاش . هتشاد شزرا داهرف ارب هک هدرک وراک نیا
ارجام تشپ هگا سرخسم یلیخ منودیم ممدوخ . منودیم هچ هریگب

. یراد یرتهب سدح وت یلو . هشاب نیمسای
یرس کی نم . ایور ینک ظفح طوقس زا وتماهس دیاب . نک لو ور انیا -



. مراد همانرب
: متفگ و مدرک زاب ار یلع نیشام رد

. مراد راک یرس هی مرب دیاب نم . هدب ماجنا ینودیم صالح یراک ره -
: متشگرب شتمس هب تسشن هک میوزاب یور شتسد

، دهاش ناونع هب دایب میگب داهرف هب دیاب . هنارماک هاگداد هبنش ایور -
. شداوخیم هاگداد هشابن مدهاش ال صا

: مدیشک نوریب شیاه تسد الی زا مارآ ار میوزاب
؟ دایم ینکیم کف ! داهرف نیا ، وت نیا -
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کانسرت ماردقنوا زونه ینعی ، هدوبن داهرف راک نارهم یاسکع یتقو -
. تسین

هار منیشام تمس هب و مدرک زاب ار نیشام رد ، مداد تروق ار مضغب
یدروآ هانپ نم هب یتقو ، دوب مشوگ رد داهرف یاه هلمج زونه ؛ مداتفا

... هدروا هانپ نم هب نوا یاج نمهب رتخد هک مدش لا حشوخ ،
ی هناخ ، یدعب دصقم . دوب یا هدیچیپ یزاب ، متفر نیشام تمس هب

. مدرکیم شریگلفاغ هک رتهب هچ و مدید یم ار راگن دیاب . دوب رذآ همع
*

، دیسر هار زا همع هرخ باال ، مدوب هتسشن رذآ همع ی هناخ نلا س رد
، متشاذگ زیم یور ار دوب هدروا میارب راکتمدخ هک یا هویم با ناویل

برطضم . دش مامت نم لباقم تسرد همع یاه شفک ی هنشاپ یادص
بجعتم ارم شبترمان یاهوم . دوب هدش زمرق شیاه مشچ ی هشوگ ، دوب

: درک
. تساجک راگن یتفگن همع بوخ -

! هتفر -
ی ژه او کیاب هک راگنا . دش رارکت راب نیدنچ مرس رد همع رخا ی ژه او

: متفگ مناد یمن ار شیانعم هک ، مشاب ور هبور یسراف ریغ
؟ هتفر -

: تخود نیمز هب ار شیاه مشچ و داد ناکت ار شرس
؟ هدرک کرت ور ام -



: متفگ و مدرک شهاگن یلا وس
؟ هدرک کرت ور امش راگن . مشیم جیگ مراد نم همع ؟ هدرک راکیچ -

: دروخ رس شتروص یور شمشچ زا یکشا ، دروآ باال ار شرس
و هنک ادیپ وشدوخ داوخیم و میدرگن شلا بند هک ، هتشون همان هی -

. افرح نیا زا
؟ نیتفگن یچیه ارچ سپ -

: تفگ و درک توف نوریب هب ار شسفن
یچ مشاداد ناخ ؟ یچ هشب ادیپ لبق ی هعفد هثم هگا . میتفگیم یچ -

. هنومب رود هک رتهب نومه هرخسم یاربخ نیا اب مشدعب . هگیم
یادص اب . دوب هتفر ورف رکف هب همع ، مدیشک میاپ یور ار متسد یبصع

: متفگ ینازرل
یسردا  هن ینفلت هن اما رفس هتفر ال ثم . هدش بیغ ستفه کی مناهام -

؟ نشاب هتفر مه اب هنکمم .
: تفگ و تخادنا باال ار شا هناش

. هراد ور شدوخ یادرد نوا ! وگن یزیچ نمهب هب . منکن نومگ . منودیمن -
.. ایور میدش دوبان

: دش رت دنلب یمک همع قه قه . مدرک رت مکحم ار ما هیکت
تسود رتشیب مشنوج زا و راگن نوا  . هتخیر مه هب یلیخ زیورپ -

. میتسین لبق هثم هگید ارچ . تشاد
هک دوب تاقافتا ریگرد منهذ ردق نا ، متشادن شیرادلد یارب یفرح

. دندوب هدش مگ ناهام و راگن . متشادن همع نداد یرادلد یارب ییاج
و مدیسوب ار شیناشیپ ، متفر همع تمس هب و مدروآ نوریب ار میشوگ

: متفگ
. مه اب مینکیم شتسرد -

: دیشک متروص یور ار شتسد درک مهاگن
. هدوبن مدوخ تسد ، مدنوجنر یلیخ ور وت منوبز اب هک شخبب ونم -

تظفاحم تکرش زا یروطچ مدینش یتقو مدرک راختفا تهب یلو
. یدرک

: تفرگ شوغآ رد ارم فرح نیا اب
یمهس چیه ماباب . مدوب سرت و هنیک زا رپ ، مدوب راگن نسمه یتقو -



یارب ومهس نیرتشیب ییوهی مارهب . دوب هدادن نم هب تکرش نوا زا
ماباب هک دوب ینوا هشیمه ، دوب رت شوهاب نوا زا نمهب . درک شدوخ

. تشاد تسود
: داد همادا وا یلو . مدرک شهاگن ، مدمآ نوریب ششوغآ زا

شاهاب وراک نیا و هدش ربخ اب نمهب خالف یاراک زا تفگیم ماباب -
.. روجان ی هلصو نومه هیاس ینعی ، هدرک

: تفگ و داد میاه مشچ هب ار شهاگن
و رس . دش زبس مارهب یگدنز طسو وهی ، دوب یبیجع نز تردام -

.. شاسابل ، شعضو
. نیرن هیشاح هشیم همع -

: درک یهاگن تعاس هب و دیشک یقیمع سفن
ونوا منوتیمن . درک ضوع وماباب نهذ دعب و مارهب نهذ لوا تردام -

وزیورپ تقو چیه اباب . منودب ، داد مهب ماباب هک یرتمک ثرا رصقم
رتخد دایز مشدعب . تساپ و تسد یب یلیخ درکیم رکف تشادن تسود
بوخ . مدیدیم تردام مشچ زا ویچ همه اهلا س نوا نم . دوبن تسود

، دوب یگنرز لها نمهب . درک ضوع نمهب هیلع وماباب و مارهب نهذ نوا
زا ماباب و . هشب دنمتورث تساوخیم یتمیق ره هب تشاد تسود لوپ

مورحم ثرا زا ونمهب ماباب دشیمن لیلد انیا یلو . دیسرتیم ییوربآ یب
زا هملا ع هی ، مارهب هب داد وشماهس دصرد ۷۰ اب ور هنوخ فصن اباب . هنک

هب اما ، هدیم هیاس هب ور انوا مارهب مدرکیم رکف نم الک! ما ، انیمز
نوا . هنیمه نوممه تبقاع . یگدرسفا ، ییاهنت زج ، دیسرن یزیچ منوا

. یدیم ولا متسد
تشپ ار متسد واکجنک ، متسشن شرانک و متفرگ شتمس هب ار لا متسد

: متشاذگ شرمک
. هنک میسقت یواسم وشلا وما گرزباباب دوب رارق منامام یارجام زا لبق -

: درک نییاپ و باال ار شرس و درک مهاگن
، یتفلچاپ تسد . دوب هدروخ تسکش نوا ، دوب زیورپ هثم یکی ممارهب -

یبوخ باختنا ، دوب یروج هی زور نیلوا نومه زا هک میرم باختنا
ییاروج هی ، میرم یلو . دوب نومدوخ هیبش ، دوب تلا صا اب ایرث . دوبن

هنوتیم هک یسک نمهب تفگیم اباب . دوب رواب دوز و لد هداس یلیخ . دوب



شمشچ هب دایز مارهب و نم . هراد هگن اپرس وشزورف نادناخ لک
ات . دوب اسییر لثم هشیمه نمهب . درک یم درخ وزیورپ ومارهب . میدمویمن

نتساوخ هیاس و مارهب هک یزور زا . تسکش هیاس اب شرادتقا هک نیا
. منک سح ونیا ، متسنوتیم نم . دش دب شلا ح نمهب راگنا ، ننک جاودزا

.. ات ، دروخیم ومحور مامت تداسح . دمویم مدب شزا یلو
، دیزرل یم شیاه تسد . دیشک باال ار شینیب هرابود و درک توکس

: دوب بیجع نمهب هب شتداسح هب رذآ فارتعا
ندوب . هریگیم نمهب زا ومدوخ و شدوخ قح تفگ زیورپ هب مارهب -

. دوب هداد سفن هب دامتعا شهب شرانک هیاس
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: دوب هتفگن اه لا س هک ییاه فرح ، دادیم یگزات یوب همع یاه فرح
گرزباباب  . داد ول ور ومع یاراک مردام یتقو ینعی ؟ دش یچ شدعب -

؟ دش ضوع شرظن
: تشاذگ متسد یور ار شتسد

دلب هک نمهب . متشاد مرس یوت ولا وس نیمه منم شیپ بش دنچ ات -
یردقنا ، تشاد ذوفن ردقچ ره مه هیاس فرح . هنکب وشدوخ راک دوب
االن یلو . تشادن تیبوبحم شزورف نادناخ نیب هیاس نوچ . دوبن

. دش یچ ممهفیم
: مدرک شهاگن بجعتم

؟ دش یچ شیپ بش دنچ -
: درک اهر و دیشک شوغآ رد ارم هرابود و دیشک یهآ

! ینمهب رتخد وت . تفگ مهب ویچ همه و دموا نمهب -
. درک وراک نیا نوا هک هتفگ ماباب هب ونیا مارهب

اب مارهب . متخادنا ریز هب ار مرس ، دمآ یمن باال مسفن . مدوب هدش هکوش
: متفگ تنکل اب . دوب هدش شیردپ تورث بحاص نم زا شتظافح

؟ دینکیم ورکف نیا ارچ -
ومارهب هیدرم نووج یتقو هک هتفگ . هدوب هتفگ نمهب هب ونیا ماباب -

. هدش ضوع نمهب هب عجار شرظن ! ونمهب هابتشا یاراک دعب و ؛ هدید
هک یسک ، مدیچ مه رانک ار شیاه فرح ، تکاس مه نم . درک توکس

دنچ ره . دوب مارهب ، درک مومسم نمهب هب تبسن ار گرزبردپ نهذ



: دوب دب یفاک ردق هب نمهب یاهراک
یمکی ، هنوخزا شدوخ مهس دصرد ۵۰ ندیشخب اب هک مارهب یلو -

. درک ناربج
. دوب نمهب یگنرز و هیاس راشف نوا -

: متفگ و مدرک شهاگن جیگ
مارهب ؟ یچ زیورپ ومع ؟ ارچ ؟ هنکب وراک نیا تساوخ مارهب زا مردام -

؟ درک یلمع ور دوب هداد شهب هک یلوق
: تفگ و تخادنا باال ار شا هناش

نیا اما . دوبن قداص ام اب مارهب . ینمهب رتخد وت ، میتسنودیمن ام ! هن -
دنچ ره . نمهب هب هدب وشمهس دصرد ۵۰ درک راداو ومارهب هک دوب هیاس

هشیمه زیورپ . داد تسد زا ولا وما زا یلیخ مارهب . درکن تیذا مک نمهب
. نیروجان یامدا تاردارب ، تفگیم

: متفگ و مداد همع هب ار مهاگن
؟ نیتفگ مراگن هب ور افرح نیا -

زیورپ و همع ی هنیک نیا ، تشاد اه ینعم یلیخ شتوکس . درک توکس
شزورف لا وما رتشیب بحاص مارهب لثم مه نم . دوب مه راگن لد رد

یقرف . متسین مارهب رتخد نم هک دندوب هدیمهف رید اه نآ اما . مدوب اه
. تسین هن ال داع نیا دندوب دقتعم اه نا لا ح ره هب . تشادن مه
ناهام زا تفگیم شهب هشیمه زیورپ یلو ؟ تساجک راگن منودیمن -

و مارهب لثم مه ناهام تفگیم زیورپ . تسب لد نوا اما . هنک یرود
یتنعل یونیزاک نیا وت مراگن منودیمن نم . تسین دامتعا لباق نمهب

هتشاد شقن
: متفگ و مدز گنچ ار مفیک . تفرگ رس زا ار شقه قه هرابود

؟ مرب منوتیم -
متحاران شزورف نادناخ یتاذ دب و ییور ود زا مجح نیا ندینش

یمن باال مسفن . مدز نوریب همع ی هناخ زا . داد ناکت یرس همع . درکیم
ار مرظن دروم ی هرامش و متفرگ میور هب ور ار منفلت یتخس هب ، دما
: مدز گنز نیمار هب . دوب هتفر مه دمحا سپ . دوب شوماخ ، مدرک ادیپ

. نییامرفب ، موناخ ولا -
؟ یدید اجک راب نیرخآ ، وینک بیقعت متفگ هک یموناخ نوا -



! شتدیدن یسک هگید . هنوخ تفر هک دوب شیپ زور ۵ نومه موناخ -
: متفگ و مدیبوک متروص هب مکحم ار متسد

هتفر . . ریخب حبص -
: متفگ تینابصع ابب . تفگ یهووا

. هدب ماجنا تسرد ونوا افطل ماوخیم تزا یراک هی -
: تفگ یگدنمرش اب

. ممشچ یور هب یراکچ . موناخ هدنمرش -
تاع ال طا راک وت هک یراد یتفگ یتسود هی ، متسرفیم تارب جیپ ات ود -

. ناجک و نیک ینودب ماوخیم . هیروجنیا یاندروارد
: تفگ ثکم اب نیمار

امتح . موناخ هلب -
درد زا مرس مدرک سح ، مدرک عطق هک ار نفلت ، مدرک اهر ار مسفن
هچ و تساجک هک مداتسرف یمایپ نارهم یارب . دش دهاوخ رجفنم

و تسا هتفر ناساول هب انله اب هک داد باوج مروصت خالف ، دنکیم
. دنک عطق ار شنفلت دهاوخیم

راک نیرتهب ، درکیمن رکف هناقمحا یاهراک و لکلا هب هرابود هک نیمه
. دوب یفاک رگید زورما یارب . دوب

یرتهب یاه رکف ادرف امتح . مدرکیم تحارتسا دیاب . متفر هناخ تمس هب
. مدادیم ماجنا

. دوش ضوع مریسم دش ثعاب ، تکرش لیکو سامت لا ح نیا اب
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ی هیضق رد ناهام زا یدر چیه دنتفگیم ال کو ، دوب یا هلغشم رپ زور
رت شیب تاقیقحت ثعاب هک دوب یماهتا نیا اما ، تسین یفخم یونیزاک

. درک یم رت هدیچیپ ار هصق ناهام دوبن . دش یم
، تفا ، ماهس لثم یتاملک زا رپ مرس ردقنا ، مدیسر هناخ هب یتقو

. دش دهاوخ رجفنم اعطق ، مدرکیم سح هک دوب ریغ و هاگداد ، کیرش
تعاس تساوخیم ملد . متفر باوخ تخر هب و متفرگ هداس شود کی
ادرف . مدوب هتسخ تدش هب نم و دوب ۹ تعاس . مباوخب رکف نودب اه

و ناهام لثم و ، دوب هداد افعتسا شراک زا دمحا . دوب یرت تخس زور
. دوب هدش بیغ راگن



. مدیمهفن رگید و دش نیگنس مک مک میاه مشچ
مفارطا هب . دمآ یم ونایپ یادص ، مدوب مقاتا رد زونه ، مدرک زاب مشچ

ار رد ، متفر رد فرط هب . مدش دنلب میاج زا  . دوبن یسک ، مدرک هاگن
هتسشن نلا سرد مه یور هب ور هک مدید ار راگن و ناهام ، مدرک زاب هک

یبیجع دنخبل ؛ دما متمس هب ناهام ، مدرک ناشهاگن بجعت اب . دندوب
هک متفر بقع بقع سرت اب . دوب ینوخ شیاه بل ی هشوگ تشاد

: تفگ راگن
. میدموا ربخ یب . نیشب ایب ایور -

. مدینش ار منفلت ی هربیو یادص ، دیرابیم نوخ شیاه مشچ زا
نانچمه منفلت یلو دوب کانتشحو باوخ کی . مدرک زاب مشچ همیسارس

داهرف زا سامت . دوب مین و کی تعاس متشادرب ار نفلت ، تفریم هربیو
سامت مدش هجوتم ، دش عطق هک سامت . مدادن باوج ار سامت . دوب

شیارب هک ؛ دوب هتشون داهرف . متفر اه مایپ هب . تسا هتفرگ یدایز یاه
یمایپ ، مدز یدنخزوپ . منامن اهنت بشما . دنا هداتسرف میرم لگ دبس کی

: متشاد مه نمهب زا
. مرادن یبوخ سح . نداتسرف سانشان لگ دبس هی مارب . متنارگن مرتخد -

باوج ار نفلت . دز گنز هرابود داهرف ، مدش هریخ مایپ ود هب بجعتم
: متفگ و مداد

؟ هتچ -
: دوب هف کال شیادص

.. بش رس زا ییاجک -
. دما یم نلا س زا یقوت و قت یادص ، مدشن هجوتم ار شفرح ی هیقب

. تسشن ما هناش یور یبیجع سرت
هداتسرف لگ مارب شورف لگ مگیم . اماوت اب شزورف موناخ -

: متفگ یمارآ یادصاب
. نا هنوخ وت -

: دش ینارگن زا رپ شیادص
ایک -

. منودیمن -
: تفگ ینارگن اب



. هدب ربخ نابهگن هب وت . سیلپ هب منزیم گنز  منکیم عطق نم ! ینئمطم -
ار مقاتا هب ندمآ دصق ، مدما دوخ هب مدینش هک ار نفلت دتمم قوب

. مداتفا بش نآ دای . دوب هتفرگ ارف ار مناج مامت یبیجع سرت . دنتشادن
و مدرک عطق منزب یفرح هک نیا نودب . مدز گنز ینابهگن رتفد هب

. مداتسرف یکمایپ ناشیارب
نآ هب ندمآ لا ح رد هک دوب هداتسرف مایپ داهرف . مدرک سبح ار مسفن
نآ سپ . دش شخپ ونایپ گنهآ و دش عطق قوت و قت یادص . تساج

هناخ رد دوب تقو یلیخ اال متحا . مدوب هدینشن باوخ رد ار ادص
. دندوب
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هایس یاهدرم ، دنازرل یم ار مبلق یا هبرض لثم قاتا زا نوریب یاهادص

هداتفا هرامش هب مسفن ، دنتسه قاتا نوریب هک مدرک روصت ار شوپ
متشادرب ار متخت رانک ی همسجم ، داتفا هریگتسد هب هک ممشچ ، دوب

یمن مه سفن ، دوب رد یور هشیمه لثم دیلک ، متفر رد تمس هب و
تشپ ییاج ، مدیود قاتا رگید تمس هب و مدرک لفق ار رد ، مدیشک

اهر ار مسفن و متفرگ رگنس یراوید دمک ییاهتنا ی هشوگ و مراک زیم
. درپب نوریب هنیس زا دهاوخ یم ییوگ هک دیپت یم نانچ مبلق . مدرک

نمیشن زا نتفر هار یادص . دوب هتسشن میناشیپ یور قرع یاه هناد
یا هشیش فرظ دنچ ندروخ مه هب هیبش ییادص مدرک سح ، دما یم

نئمطم دش ثعاب ، دما انشا میارب هک ، یدرم ی هدنخ کت . مدینش
و راگن مدادیم حیجرت . دنتسه شورفلگ دارفا نوریب یاه مدآ موش

! اه شوپهایس نا ات دنشاب دولا نوخ ناهام
، ونایپ یادص . دوب لیابوم یور مرگید تسد و همسجم متسد کی

شزرل ، مدوب هداتسرف لخاد هب ار میاهبل . دزیم مهرب رتشیب ار مرکف
هک نیا هب و ، مدوب هریخ همسجم هب ، مدرک یم سح ار میاه تسد
هب مرکف دعب و . مبوکب ناشرس رب ار نآ روطچ ، دندرک زاب ار رد رگا
راگنا هک ییاه ماگ و رگید ی هدنخ کت . دندمآ یمن ارچ ؛ تفر ینابهگن

. دندروآ رد راضتحا تلا ح هب ارم ، دندش یم کیدزن مقاتا هب
میشوگ ی هحفص یور یمایپ ، دش نشور متسد رد لیابوم ی هحفص

: تسشن



باال. مایم مراد نم -
دایز ار مدوخ متسناوت یمن ؟ دوب هدیسر یدوز نیمه هب ، دوب داهرف

یادص ، درک یمن راک تسرد مرکف ال صا ، منک شا هلمج ریگرد
هدنخ یادص دعب و درک یم رتدب ار ملا ح رد هریگتسد دتمم ندناخرچ
هب هک دوب یدرم نامه متشاد دای هب بوخ هک یدرم کانتشحو ی

مهب لا ح سح . دوب نارماک ردارب اال متحا ! دادیم روتسد نارماک
تمس هب ار میاه تسد . دادیم شارخ ار مناج مامت ترفن و یگدروخ

: تفگ هدنخ اب درم ؟ دندوب اجک اه نابهگن سپ . متفرگ باال میاه شوگ
؟ یباوخ زونه ای موناخ لگشوخ یدش میاق -

ارم اهادص نیا ردقنا ارچ ؟ متشادن ار میاج زا ندش دنلب تردق ارچ
یم اه نآ یولج متسناوت یم ینامز هچ سپ ؟ تسکشیم مه رد
ماجنا هک تسیراک نیمه هن ال قاع راک متسناد یم دنچ ره ؟ مداتسیا

لثم منیبدب نهذ اما . منیشنب سیلپ و نابهگن رظتنم هک نیمه ، ما هداد
فیعض وت هک دیچیپ یم مرس رد ییادص ، دیبوکیم مرس رب کتپ

: مدینش ار رگید درم یادص ناهگان . یتسه
. میرب ایب باال؟ دایم هراد نوبهگن -

: تفگ هدنخ اب درم
. ولوچوک رتخد یریمب بشما دوبن رارق -

یتح ، متخیر یم کشا هدارا یب . مدینش ار ناشندیود یادص سپس و
، دوب یرگید دزد رگا دیاش . متشادن ار مورب رد تمس هب هک نیا تردق
گنل ناشربارب رد میاپ هشیمه ، اهدرم نآ اما ، متشاد یرت شیب تعاجش

: مدینش ار هناخ رد یادص . دوب
! شزورف موناخ ! شزورف موناخ -

. یدومحم هزاب هرجنپ هع -
هب ملا ح ، متشادن ندش دنلب تردق اما ، مدینش یم ار نوریب یاهادص
مقاتا رد ندیبوک یادص . دمآ یم مدب فعض همه نیا زا . دوب دب تدش
هب هتسهآ ، متسناوت یمن زونه اما . موش دنلب منک یعس دش ثعاب

: دش هدز رد هب یا هبرض هرابود ، متفر رد تمس
؟ نیبوخ ؟ نییاجنوا شزورف موناخ -

رد همسجم زونه . دز مکشخ میاج رد ، دش شوماخ ناهگان اه غارچ



: متشاد یگنت سفن سح ، دوب متسد
. دش عطق نومتخاس قرب . مییام نیسرتن شزورف موناخ -

مریم نم . نتشاذگ زاب ور هرجنپ یکلا ، ندرک رارف هلپ هار زا یدومحم -
. نومب اج نیمه وت . نوشلا بند

شوپ هایس درم یهایس نایم ، مدرک یم سح . دش هدیبوک رد هب هرابود
. تسا نم هب ندز دنخبل لا ح رد

. امنکشیم ورد نم . هبوخ نوتلا ح . دینکاو ورد -
و مارآ . دش لصو هرابود نامتخاس قرب ، مورب رد تمس هب مدرک یعس

: تفگ و درک مهاگن نابهگن . مدرک زاب ار رد دیدرت اب ، مدیسر رد هب
. شلا بند هتفر دا نژ ژن یب ، نیسرتن . مدش نوتنارگن یلیخ -

هریخ هناخ هب و مدرک اهر زیم نیرتکیدزن یور ار متسد رد ی همسجم
ار هناخزپشا زیم یور نادلگ و دوب هدش هتخیر یا هوهق ناجنف . مدش

سنج زا ، راگیس هبعج کی و . دندوب هتشاذگ ییاریذپ طسو زیم یور
: متفر زیم تمس هب . دندوب هتشاذگ نادلگرانک هیاس یاهراگیس

. هیک تشگنا رثا هنیبب دایب سیلپ ، دینزن تسد -
شکتسد نودب هاگ چیه  ار اه نآ ، مدوب نئمطم ، دوبن یتشگنا رثا

، متشادن ندز فرح تردق . دش یم هدینش سیلپ ری آژ یادص . مدیدن
. دندوب هتشاذگ رتناک یور میرم لگ دبس کی ، مدرک هناخزپشآ هب یهاگن

هدینش هقبط رد روسناسآ یادص . دش هلا چم مبلق ، شورف لگ هب تنعل
هداس ترش یت کی . دش لخاد هناخ رد زا داهرف ، دعب یا هظحل و دش
. دزن یفرح اما ، درک مهاگن ینارگن اب . تشاد نت هب هاتوک نیتسآ ی

. تفر ولج یدومحم
؟ امش اقآ -

: تفگ هتفرگ یادص اب
؟ نوشنیتفرگ . ندوب هداد ربخ نم هب . مشزورف موناخ یانشآ -

یگنت سفن اب ین ژ یب ، دهدب داهرف هب یباوج یدومحم هک نیا زا لبق
: تفگ و دش لخاد

هار وت ، ندوب رفن ۳ منک کف . شزورف موناخ دیملا س رکش ورادخ هع -
. نییاپ نتفر ندز هک وقرب ، ندوب هدش میاق هلپ

: تفگ و دمآ ولج لوا نابهگن



؟ ندربن یزیچ دینک هاگن . سیلپ هب مینزیم گنز االن -
. دمآ ولج مدق کی داهرف . مدوب هداتسیا هدیکشخ اج نامه
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: تفگ و تخادنا ییاریذپ زیم هب یهاگن

باال. نایم نراد نتسه نییاپ نوشدوخ  . دینزب گنز سیلپ هب داوخیمن -
. هخآ وت دایم هراد یسک نیدشن هجوتم روطچ

: تفگ مود نابهگن
؟ هدش یچ منیبب متفر نم ، دش عطق قرب زاب وهی ۱۲ تعاس دودح -

مشدعب . دوب هدش عطق میرارطضا قرب یتح ، ندموا عقوم نوا اال متحا
. نتشاد تراک امتح . هشیمن زاب یتحار نیا هب هک رد

هک مدش هجوتم شندز فرح زا ، دروخ گنز داهرف یشوگ . مدوب هدیسرت
درک هاگن نم هب یتحاران اب . تفگ ار دحاو ی هرامش داهرف ، تسا سیلپ

: تفگ و
. یدیمن باوج یزابجل زا وت ، منزیم گنز تهب مراد دنب هی بص ۱۰ زا -

ود . مدیدن یکوکشم مدا چیه اما . نوتنومتخاس ریز مدموا مشدعب
. ندوبن اشوپ هایس دیاش . منوتنومتخاس نییاپ تعاس

هناخزپشآ تمس هب شرس ، درک یم مامت ار شا هلمج هک روط نامه
: دش فقوتم نم  یور شهاگن دعب و دیخرچ

. نوشهب تنعل -
دنق با میارب هک ؛ تفگ مود نابهگن هب یدومحم . مدوب هدرک توکس

ره اه نابهگن . دنامب شیاج رد هک متساوخ رس نداد ناکت اب اما . دروایب
دنچ . دوب نم یور شهاگن و دوب تکاس داهرف ، دندادیم یرظن مادک

داد ناشن هناخ رد گنز هک ، مدوب هتسشن تکاس روط نامه یا هقیقد
. درک میبصع رتشیب نم هب سیلپ رومام دنت هاگن . تسا هدمآ سیلپ هک

: دروآ نییاپ ار شرس و دش مکیدزن مارآ داهرف
. شوپب یزیچ هی ورب -

هدرک رتدب ار ملا ح رومام هاگن . مدوب هدش معاضوا و لا ح هجوتم هزات
هب مه یدب نانچ نا یتحار سابل ، مدش دنلب میاج زا یتخس هب ، دوب
هب گنگ . دمآ مرس تشپ مه داهرف ، متفر مقاتا تمس هب . متشادن نت

. مشوپب دیاب هچ متسنادیمن یتح ، مدرک یم هاگن قاتا



ایب . یشاب یوق دیاب یلو . هتخیر مه هب ور وت نوشندموا منودیم -
نامه هک یلا ش و وتنام . شوپب متلا ش تشود ور زادنب ور توتنام نیا
زارد تسد . تفرگ متمس هب ار مدوب هدرک ناشیاهر یلدنص یور روط

: مرادرب ار وتنام ات مدرک
. منک تکمک رازب -

تسناوت یمن طیارش . متفرگ شتسد زا ار وتنام و ، مدرک شهاگن یبصع
ار لا ش و مدیشوپ ار وتنام مشخ اب . دهد رییغت نم یارب ار وا هاگیاج

نوریب قاتا زا نم رس تشپ داهرف . متفر نوریب و متخادنا مرس یور
یفرعم ار مدوخ ، متفر ولج ، دزیم فرح اه نابهگن اب سیلپ . دمآ

و تسد زونه لا ح نیا اب . مدوب هدش رت طلسم مدوخ هب یمک . مدرک
حیضوت تایئزج ی همه و اه لگ و ، هوهق دروم رد ، دیزرلیم میاپ

هتسخ . مدوب هدرک زاب شورف لگ یارب هک یا هدنورپ زا یتح ، مداد
درم دب هاگن زا . دنتشاذگیم ادرف یارب ار ناشیاه لا وس شاک ، مدوب

نیا ی همه رد راگنا . دما یم مدب ، دوب شلوا هاگن ی همادا هک سیلپ
مه رتدب مدز فرح زواجت زا یتقو هاگن نیا . مدوب مرجم نم تاقافتا

سفن هک ییاج ، تدم نیا مامت و دوب هداتسیا مرس باالی داهرف . دش
کچ یارب رگید رومام ود اب اه نابهگن . درک یم تبحص ، مدروآ یم مک
زا ، دوب هتفگ میارب اه هاگن نیا زا یلع . دندوب هتفر اه نیبرود ندرک

و لوپ هک ییاه مدآ زا ، دننادیم مرجم ارم هک ییاه مشچ و هاگداد
زا . دنهدیم رارق مندرک تواضق یارب یا هلیسو ارم ییابیز و تورث
، مدوبن یدنمتورث نز رگا هک دوب هتفگ . دوب هتفگ اهدرد نیا ی همه
هتخورف لوپ رطاخ هب ار مدوخ هک مدیدیم ار نیا ناشیاه هاگن تشپ

ار میاه یدزد ناوات ای مدنمتورث هک حاال و . مراد ندرک هکلت  دصق ای ما
: دیسرپ راب نیمراهچ یارب سیلپ درم . مشاب ابیز دیابن ای مهدیم سپ

هراد نوتتسود ور نوتنوخ دیلک . دینک یم یگدنز اهنت ارچ -
. تشاد یا هدننک یبصع راد جک دنخبل

نیا هب یطبر منکن کف . هنوشدوخ باختنا نوشیا ییاهنت تلع -
مرظن هب هشب رت هاتوک هگا هملا کم نیا مشدعب . هشاب هتشاد عوضوم
. ندیم یرتن کال نایم ادرف نوشلیکو ور تاحیضوت هیقب ! هرتهب

: تفگ دنخزوپ نامه اب



اهنت هک ییاموناخ لا ح ره هب ؟ هیچ موناخ نیا اب نوتتبسن امش -
.. ییاجرب نیچمه وت منوا ننکیم یگدنز

: درک عطق ار شفرح
امش . متسه شدزمان یلو . هرادن امش هب یطبر نوشیا اب هک متبسن -

تکرش هی لماعریدم نوشیا نوتع ال طا یارب یلو ، دیتسین تایلا م رومام
، نوشنسانشیم مه امش یاه قوفام زا یلیخ اعزق . نتسه یندعم گرزب

هب ندیسرت یلیخ من اال . نشیم تحاران تدش هب امش راتفر زا مه
. دش مومت نوتاراکمه یاراک ویراگن تشگنا هگا . نراد زاین تحارتسا

. نییامرفب
دناخرچ داهرف و نم نیب ار شهاگن ینارگن یمک و تنوشخ اب رومام

: تفگ و
هگا رتهب مبشما . یرتن کال نیایب هدنورپ لیمکت یارب امتح ادرف . هشاب -

تساوخرد هب رومام هی نم . دینومب انوا هنوخ دیرب دیراد ویسک
وت یملیف هک نیا نوچ . دینک طایتحا یلو اج نیا مراذیم نوتدوخ

. نتسه یا هفرح یامدآ هدیم نوشن ، هدشن تبث انیبرود
، دنتفر رد تمس هب هک اهرومام ، مدرک نییاپ و باال ار مرس یگف کال اب
دوب هدرک قرع تدش هب میاه تسد فک . مدرک توف نوریب هب ار مسفن

اهنت رطاخ هب دوبن یزاین ، مدوب درم رگا دیاش . دزیم دنت مبلق و
ریگلد و یبصع . موش تواضق ردقنا مرهاظ و جرب کی رد ندرک یگدنز
عمج ممکش رد و مدروا باال ار میاهاپ . مدنابسچ یلدنص هب ار مدوخ

. درک ریزارس مبلق هب یبیجع شمارآ رد ندش هتسب یادص . مدرک
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زیت ار میاه شوگ دش ثعاب ، دمآ یم رد تمس هب هک ییاپ یادص
ی هرهچ و شهاتوک نیتسا یکشم ترش یت نامه اب ! دوب داهرف . منک

: دمآ ولج ، هتسخ
؟ ینکیم راکیچ بشما -

: متفگ مشخ اب
؟ یتفرن ارچ وت ؟ یچ ینعی -

: تفرگ رارق ، دوب هتسشن رومام هک یلدنص یور تسردو دمآ رتولج
هنوخ ؟ یتسود ؟ تا همع ؟ نیمسای ؟ نمهب ی هنوخ ؟ یریم اجک مگیم -



؟ یلع ی
نیب یهرگ ، مدرک اهر هرابود ار میاهاپ و متخادنا باال ار ما هناش

: متخادنا میاهوربا
. منک نارگن ومدرم مرب اجک بش ۲ تعاس . اج چیه -

: تفگ و دز یدنخزوپ
اب هک تسه ینوجاباب نومه . هتردپ شزورف ناخ نمهب ؛ هک مدرم -

. ینکیم تیامح شزا لد و نوج
: متفر هناخزپشآ تمس هب و متفگ بل ریز ییاباب ورب

تحار نوتنوخ ورب . ینک عافد هیاس و نمهب الب ضاف زا وت داوخیمن -
. باوخب

: دما مرس تشپ
وتبلق یاصرق ، هزرلیم هراد هک متادص . ماج نیا ینیبیم هک ال عف -

. یدروخ
ینیگنس یمک منابز مدرکیم سح ، متشگرب شتمس هب مصرح مامت اب

: دنکیم
دیاب ارچ ال صا ؟ تا هنوخ یریمن ارچ ! هچوت هب هخا . هچ وت هب -

! اه ؟ یشاب هشیمه
هدرب یراگن تشگنا یارب حاال و دوب میرم لگ دبس هک ییاج هب مهاگن

هرابود ندرک هاگن نودب . درک یم درد متسد چم . دنام هریخ دوب هدش
. متفرگ ریش ریز ار یبا ناویل ؛ متفر با ریش تمس هب داهرف هب

. یدزن گنز شهب ارچ ال صا . یلع ی هنوخ میرب وشاپ بوخ -
: مدرک شهاگن مشخ اب ، شتمس متشگرب

نوریب تتزادنب دایب نابهگن منزیم گنز نییاپ . یرن هگا -
: دز یذومرم دنخبل

نوریب وتدزمان االن . ندش ساسح تور نومتخاس لک شیروجنیمه -
.. و دایب سیلپ دیاب زاب ، رتدب هگید ینک

: متفگ و متسب ار میاه مشچ
؟ ینکب یاوخیم یطلغ هچ سپ -

: تفگ و دمآ ولج هنازابجل
مریم ممدوخ دعب ، یلع هنوخ تمربیم شدعب ، روخب وتاصرق لوا -



. هنوخ
: متفگ هف کال ، مدیبوک کنیس یور مکحم ار با ناویل

یسک یب و ییاهنت یاوخیمن هگم ؟ یتسین رفنتم نم زا هگم ! داهرف -
مه ور یسک . متخبدب  االن ، ماهنت االن بوخ ؟ یربب تذل ینیبب ونم

. راین رد منارگن یامدا یادا . ورب حاال . شنوخ مرب مرادن
: تفر نوریب هناخزپشآ زا و دز یدنخزوپ

! شردام و یلع شیپ تمربیم ، یتسین سک یب -
! هن -

: مدوب هدز دایرف ابیرقت
. اجنوا مرب ارچ ! هشابن ای هشاب یلیکو هی ادخ هدنب نوا . هن یلع -

تمس هب یبصع . دناوخب ار مراکفا تساوخیم راگنا ، درک مهاگن دیدرت اب
. ما هتشاذگ متخت رانک یوشک رد ار مصرق هک دما مدای . متفر تنیباک

شهاگن یلا وس ، دوب هتسشن هپاناک یور داهرف ، متفر مقاتا تمس هب
: مدرک

؟ سپ یدنوم ارچ . مریمن ییاج نم مگیم -
: تخادنا باال ار شا هناش

باوج ، مدوب رظتنم هزات . هشیم هزمیب یزاب هک یریمب وت هگا ینودیم -
. منک تظفاحم تزا منومب اج نیا مروبجم نیمه هساو . یدب ومتابرض

. مدرک شهاگن بجعتم
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دروم صرق . مدروا نوریب ار میاه صرق ، متفر مقاتا تمس هب یبصع
ار میوتنام ، متخادنا باال با نودب روط نامه مدرک ادیپ هک ار مرظن
ملا ش . دوبن دب مه اه ردقنا مسابل ، متشاذگ یلدنص یور اج نامه هرابود

اب هک مدید ار داهرف قاتا رد الی زا ، مدرک زاب مرس رود زا ار
. تسا هدرک زارد ار شیاپ و هتسشن هپاناک یور مامت یدرسنوخ

نمیشن رد زونه . مدز باال ار فاحل ، متسشن تخت یور وا هب هجوت یب
تعاس هب . تفر  هناخ رگید تمس هب و تشادرب ار شنفلت هک دوب

. دوب یسک هچ بش تقو نیا ، مدش دنلب میاج زا و متخادنا یهاگن
. متفر نوریب مقاتا رد زا سرت نودب و مارآ

: دوب هداتسیا سارت ی هرجنپ هب ور



! هدش یچ متفگ هک تهب . مدنوم متسود شیپ -
مدوب هداتسیا هنیس هب تسد نم تمس هب هک نآ یب و درک یچن چن

: تفگ ددرگرب
تهب ییاتقو هی . یگیم وت هک تسین ییازیچ نیا متفگ راب رازه ! هن -

! یگیم ونیا هک منکیم کش
و مداتسیا میاج رد ندروخ ناکت یا هرذ نودب ، تشگرب متمس هب

: درکن ضوع ار شنحل مه وا . متخود وا هب ار مهاگن
. ریخب تبش . مباوخب مرب نم هگید بوخ -

: تفگ و داتسیا ملباقم و . درک عطق ار نفلت
. تسین یبوخ راک شوگلا ف -

. تسین یبوخ راک مه تسین یضار شبحاص هک یا هنوخ وت ندنوم -
: مدرک هراشا شا یشوگ هب ، دمآ ولج هب مدق دنچ و دز یدنخبل
ربخ اب تدوبن زا بش فصن هک هیک ؟ مدوب نم تروظنم ! تتسود -

؟ هدش
: تفگ و درک روبع نم زا و داد باال ار شیوربا یات

یلو یسرپب ور اال وس نیا نم زا هک یتسین یماقم رد وت هگید هن -
. اتیمرآ ، دوب مقشع ، مگب دیاب تاع ال طا ضحم

. دوب هتسشن هپاناک یور تحار . متفر نمیشن تمس هب و متفگ یموهوا
: متفگ و متسشن شیور هب ور لبم کت یور دنخبل اب

و . تسین وت قشع اتیمرآ هک مینودیم وت مه نم مه ! یدوبن وگ غورد -
. یدیمن سپ باسح شهب یروج نیا وت

: تفگ و دیدنخ
تتامهوت زا زونه ؟ ینکیم یفابلا یخ تدوخ ارب ارچ ! یمقشع وت دب ال -

؟ یتشادنرب تسد
: مدرک شیاشامت یدرسنوخ اب

منک تنوریب مدوخ ی هنوخ یوت تیخاتسگ همه نیا رطاخ هب دیاب -
. مراد تارب یرتهب یازیارپروس یلو

: متفگ و متفر نلا س ی هفوب تمس هب و مدش دنلب میاج زا
مدیعس ی هصق نوا زا . یرادن تسود ور اتیمرآ وت منودیم نم -

. ینوسرب شهب ور اتیمرآ دوب رارق هک نومه ، مربخاب



زا دیاب االن وت . هروخیم تدرد هچ هب انیا حاال ؟ یراد میکردم دب ال -
یدنوخ وممایپ یتقو ، مدوب تنوخ نییاپ تعاس ۲ یشاب نونمم نم
متشگرب ور هتفر هار ترطاخ هب ، مباوخب مرب هک مدوب هدز رود هزات

. یساپسان یلیخ ؟ ینزب تمهت مقشع و نم هب دیاب حاال
یتمس هب و مدروا نوریب ار اه سکع تکاپ و مدرک زاب ار هفوب رد

شتمس هب ار تکاپ و متسشن لبم یور . متفر ، دوب هتسشن وا هک
: متفرگ

اب شاه تچ ی همه زا . داین ششوخ هرسپ نیا زا هراد قح یرافغ -
. ورای هتفرگ سکع اتیمرآ

: تفگ و درک زارد تکاپ تمس هب ار شتسد
. هنومیدزمان لبق لا م انیا بوخ -

بقع ار تکاپ و مدرب میاهوم الی ار متسد ، دوب هدش رت یدج شنحل
: مدیشک

نیتساوخ هشقن اب اتیمرآ و وت هک هیتقو ساو اقیقد انیا اقافتا -
دصرد ۵۰ ی هصق ، دوب هرسپ نیا طقف شاک حاال . دینزب رود وشاباب
اتیمرآ مان هب هروخب نوتقشع تبسانم هب دوب رارق هک یرافغ ماهس

. قشاع غرم ات ود یارب وت ی هناهاوخریخ ی هشقن ؟ یچ
: تفگ و دش هریخ میاه مشچ هب

. میمه قشاع ام االن هنیا مهم -
. تساج نیمه اقیقد وت لکشم ینودیم ؟ اتیمرآ طقف ای امش -

: تفگ و درک مهاگن واکجنک
. ینودیمن متدوخ ؟ وت یگیم یچ -

: متفگ و مدیشک سفن مارآ
عقوم نوا ! یتشاد زاین دیعس هب یزاب ندرب یارب وت هک هنیا تلکشم -

... االن یلو دیگنج یم ترانک دیعس رطاخ هب اتیمرآ
: تفگ سفن هب دامتعا اب

نم یارب ال صا نیا . هنم قشاع نوچ . هگنجیم مدوخ رطاخ هب االن -
. تسین یدنیاشوخان زیچ

رس شتمس هب تشگنا کون اب و متشاذگ زیم یور ار اه سکع تکاپ
: مداد



. یدرک تحار ومراک یلو . تکرش مایب ادرف متساوخیم -
اب ، دروا نوریب ار شنورد یاه سکع و تشادرب ار تکاپ تیدج اب

: مدیدنخ اورپ یب و دنلب . دش ضوع شا هرهچ گنر سکع نیلوا ندید
؟ داهرف هن هگم ، هکیراب دنب هی نوشلصاف ترفن و قشع بوخ -

؟ اسکع نیا -
: متفگ و مدرک عمج مندرگرانک ار میاهوم ی هتسد

هی اب . دنومن رود ممشچ زا ، منص اب تطبار ، ینومهم وت بش نوا -
. همنص ناهام دروم رد تتاع ال طا عبنم دیمهف دشیم یتشگنا رس باسح

سدح . هدب ول ویچ همه هداس صقر هی اب طقف یکی هشیم هگم یلو
اتیمرآ یراد لوبق . دوبن یتخس زیچ هرتارف یلیخ نوتطبار هک نیا

! هرتهب شق ال خا منص هتبلا ؟ هرتگنشق
و مدرک تشرد ار میاه مشچ . تخیر زیم یور ار اه سکع ، یبصع

اب . مدش  فقوتم ییاج و مدیشک میاه بل یور ار مناتشگنا کون
: تفگ و درک مهاگن مشخ نامه

ماوخب هک ، هدوبن رتخد نیا و نم نیب هتنهذ وت هک یا هطبار نوا -
. مسرتب

و شتسد رانک ، متفر شا هپاناک تمس هب و مدش دنلب میاج زا
: مدرک عمج ار زیم یور یاه سکع و متسشن شکیدزن

شهب هنکیم رواب ور اسکع طقف اتیمرآ اما . یتسین قمحا اردقنوا اعطق -
. هدب قح

عمج زیم یور زا ار اه سکع تقد اب هک نم تمس هب ار شرس
: تفگ و دش هریخ ، مدرکیم

ُ
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؟ هلماک تتاع ال طا سپ -
مک شتروص اب ما هلصاف ، مدروا باال ار مرس و متخادنا باال ار میوربا

چیه ، تشادن یا هدننک هریخ شپت چیه ، مدوب رکشتم مبلق زا . دوب
رد هک یرطع نیا . تشادن دوجو میارب یکیدزن نیا رد یا هسوسو
ارم یتح ، تخیگنا یمن رب نم رد ار یسح چیه ، دیچپیم مماشم

ار شرس . دوب یگرزب یزوریپ ، مدز دنخبل هاگادوخان . درکیمن مه یبصع



: متفگ دنخبل نامه اب . درب رت بقع
نوا مدیاش . منکیمن وجتسج امدا باوخ قاتا یوت وت هثم نم شتسار -
یارب نورگ نیشام هی هک هیقطنم ترظن هب اما ، هدوب یبلا ج یاقافتا اج

؟ یرخب منص
: متفگ و متخادنا مرگید یاپ یور ار میاپ و مدرک یچن چن

یشخب تذل یوگتفگ نینچ تصرف هک مشاب نونمم شورفلگ زا دیاب -
. درک تسرد نومارب ور

: مدش دنلب میاج زا و مدز یکمشچ
. مزیزع میروخب مرایب یزیچ هی مرب -

. مداتفا هپاناک یور هک یلکش هب ، دش هدیشک نییاپ تمس هب متسد چم
: درک مهاگن یدرسنوخ اب

دایمن مدب منم ؟ یتسرف یمن اتیمرآ یارب ور اسکع بشما نیمه ارچ -
. متسرفب شارب یاوخیم . منک مومت ومطبار

: مدرک شهاگن تام . دز دنخبل دعب و داد یکیچوک راشف ار متسد چم
ونارهم سکع وت . مقمحا ینکیم رکف ارچ منودیمن و ، متسین قمحا -

هک سن ال داع مرظن هب سپ . هتدوخ راک هک یگیم لقادح ای یدرک شخپ
. هنکیم ییاراک هچ شدوخ هنکیم اوسر ور هیقب هک یسک ننودب مدرم

: درک رت کیدزن متروص هب ار شرس ، درک رتشیب مه زاب ار شتسد راشف
مه هک ایور نیا زا . ینکیم هدز تفگش ونم یشیم گنرز ردقنا یتقو -

. دایم مشوخ همدوخ دق
: مدرک هاگن شیاه مشچ هب شدوخ هیبش یثنخ

. مراد تسود مه ور فیعض یایور نم یلو -
نم و . دز مه رب ار شدنلب یاه مژه ، دزیم جوم شا هرهچ رد بجعت

: مداد همادا
هگا . مراد تسود یلیخ ور یدرک شاهر فیعض وت هک ییایور نوا -
مراد تسود ومدوخ ی همه نم . مدوبن یوق دقنا االن نم دوبن نوا

. داهرف
اهر ار مدوخ و مدز شا هنیس هب تسد فک اب ، دش دنک شتسد راشف

: متفگ و مدرک
رت نمشد تدوخ اب ونم . ینکیم تیامح نم زا و ! یدیم ور هینایب نوا -



. نکن
: دوب بجعتم مه زونه

؟ ینکیم شخپ وماسکع منکن وراک نیا هگا و -
نشاب تسار اسکع نوا هچ ! امسا اب ورسخ یاسکع ! هن وت یاسکع -

هک یا هلماح راکتمدخ رتخد هک ، دوب دهاوخ بلا ج هیقب یارب ، هن هچ
. هدرم وت ی هنوخ یوت هدوب تاباب اب شاسکع

. وش هفخ -
: متفگ و مدیدنخ شدوخ لثم . تفگ دایرف اب ار هلمج نیا

. یدرک شخپ ونارهم یاسکع وت یلو ؟ تسین یناسنا راک هیچ -
. یتسین نم وت -

ار مدوخ ، مدش هریخ شیاه مشچ هب . دوب هدش خرس شتروص مامت
: دز یم رانک ار داهرف باقن تشاد هک یدوخ . مدیدیم شیاه مشچ نیب

تیامح یراد یک زا ؟ ینکیم راتفر یروج نیا ارچ ؟ داهرف ارچ -
وراک نیا یاوخیم وت نتسنودیم انوا ؟ دمحا ؟ راگن ؟ ناهام ؟ ینکیم

. نتفر نتشاذگ ینکب
. دش مه رد رت شیب شیاه مخا

: مدز یخلت دنخشین
هک ییاسک زا مزاب وت یلو ننزیم ترود نراد . یرادن ربخ متسنود یم -

یداد میزاب هک نیا مسرپیم مدوخ زا ییاتقو هی . ینکیم عافد منودیمن
زا یروج نوا ارچ اما ! هلوبق مشاب تقشاع یتساوخیمن هک نیا ! هلوبق

؟ یدرک منوریب تنوخ
. هترفن شباوج ؟ یسریم میباوج هب -

: متفگ دنلب
ور نمهب دوب یفاک . یدرک یزاب ماهاب یگب یتسنوتیم ! هنیک ، ترفن -

ات ینک مدرخ نوا یولج و ینک شمیاق تنوخ یاج هی ینک توعد
ماهاب یگب مهب یتسنوتیم ، دوب هتخوس مارب تلد هگا . یریگب وتماقتنا
بشما هک نیا ؟ هیچ شلیلد نم ندرک درخ روج نیا یلو یدرک یزاب

ای ؟ شیسانشیم ؟ یشورفلگ وت ؟ هیچ شلیلد ینومب اج نیا یاوخیم
شخپ ونارهم یاسکع هک هیک نوا ؟ نادجو باذع ای ؟ هتخوس تلد

تسرد ؟ یدب رازا ونم طقف وت هشیم ثعاب هک هیچ نوا ؟ سای ؟ هدرک



سای بوخ ؟ هدزن وت هب هیاس ور هبرض نیرتگرزب هگم ! شورف لگ هثم
دوب کیدزن شهب رتشیب هک

: متفرگ میاه تسد نیب ار متروصو مدرک توف نوریب ار مسفن
مهس هیاس یتقو ، نراد هنیک مه زا دقنا ورسخ و نمهب ارچ -

. یگیمن اما ینودیم ور اال وس نیا باوج وت و ؟ دشن نوشمودکچیه
: تفگ و دش دنلب شیاج زا

اج نیا مندنوم االن و زور نوا یافرح یارب یقطنم هیجوت نم -
تهب شلبق ، یشاب رود هک ماوخب تزا دوب رارق هگا یراد قح وت . مرادن

؟ بشما مباوخب اجک نم . یتفریم یتشاد مه وت ، مدوب هتفگ
سپ . دوب هدش زمرق شتروص مامت . تسکش ار مرکف ، شطبر یب لا وس

باال ار ما هناش . دوب اه هصق نیا ی همه تشپ یزیچ . دوب یزیچ کی
ار لبق یاه فرح راگنا هک مدرک راتفر یروط ، شدوخ لثم و متخادنا

: میدوب هدزن
هتشادن وقرپ تشلا ب و تخت عقوت یدنوم توعد یب . هگید اج نیمه -

. شاب
: تفگ ناهگان هک مدش دنلب میاج زا . دیدنخ

ایور -
ات هک دوب یزیچ شیادص رد . مدرشف مبلق یور ار متسد یا هظحل یارب

. متشگرب شتمس هب . مدوب هدرکن شسح تقو چیه زور نآ
متفرگ نمهب زا ومماقتنا یراد قح وت . مدیم ور هینایب نوا نم ایور -

لا ح ره هب تتکرش یلو . مریگب ماقتنا وت زا ماوخب هک هرادن یلیلد
. هروخیم نیمز

: متفگ و مدز دنخبل
. هتفر تدای هگم مشزورف هی نم ! شابن نارگن -

: تفگ و دیدنخ
.. طقف . یتسه یگرگ هچ هتفرن مدای هن -

: تفگ و درک مهاگن رگ وجتسج یلو یثنخ . مداتسیا
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؟ هدش یزیچ ؟ یلع ی هنوخ یتفرن ارچ -
یلیلد بش تقو نیا اما . هملیکو و تسود نوا بوخ ؟ هگم روطچ ! هن -



نایب انله و نارهم مگیم ادرف زا ممییاهنت دروم رد . منک شنارگن هرادن
. ننومب مشیپ

: تفگ و دناخرچ ار شهاگن متروص رد یهاگآراک لثم ، دمآ رتولج
مدشیمن واکجنک یروج نیا یدنوم یم ششیپ یتفر یم هگا ینودیم -

. هرپیم تگنر دایم شمسا یتقو هک االن ات
: مدیشک مسابل یور ار متسد

. هرپب مگنر دیاب ارچ ؟ روطچ -
؟ یدش یرارف شزا هک هدرک راکیچ . یدموین مشدلوت . وگب وت منودیمن -

: متفگ و مدرک مه رد ار متروص
اعقاو . تسین وت زا رتدب هنک میراک ره ، یک ره یلو . هدرکن یراک -

وتاپ سپ . تمشاب هدیشخب هشیمن لیلد منزیم فرح مورآ تاهاب نوچ
.. نمض رد . راذن رت ارف تمیرح زا

ار متسد و متخادنا باال ار میوربا . درک مهاگن یرآ رد صرح دنخبل اب
: متفرگ شیور هب ور دیکات لکش هب

هگید هعفد نیا ینومب مشیپ وت هک نیا . افطل ریگن سکع مزا بش -
. مرادن یزاین وت فطل هب نم . هدوبن نم باختنا

: تفگ دنک هجوت میاه فرح هب هک نآ یب
هی . دشن هنوخ دراو یسک ، مدوب نییاپ نوا هک یتعاسود نوا وت نم -

اج ییاج وتتراک . وت دموین یسک یلو دش عطق نومتخاس قرب راب
؟ یتشاذگن

: متفگ و مدیشک مرس هب یتسد
وت مراودیما . هنکیم میبصع نیا داوخیم یچ شورف لگ منودیمن ! هن -

. طقف یشابن شورف لگ
: تفگ و دز یدنخبل

میرم . هن یلو . ملگ قشاع اقافتا -
: متفر مقاتا تمس هب و متفگن یزیچ

. رادرب دمک یوت ورهار هت قاتا زا ور انیا و شلا ب -
. مشاب ترانک منکیم باختنا هشیمه هک منم نیا . ریخب تبش هشاب -
شریگرد ار مرکف اما ، مدینش ار نا یلو ، تفگ بل ریز ار رخا ی هلمج

. مدرکن



دای هک منک لفق ار رد متساوخ . متسب ار قاتا رد ، مدش قاتا دراو
. متشاذگ زاب همین ار رد . مداتفا شیپ یتعاس دب لا ح و سفن یگنت
یور زا ار مفاحل . تشگرب تشلا ب و هفحلم کی اب هک مدید ار داهرف
یم ار مش تال اما مباوخب تشاذگ یمن لا یخ و رکف ، مدیشک تخت

. مدرک
ار نم منهذ االت وس لیس و شوپ هایس ی هیاس ، مباوخب متسناوت یمن
هک دوب یدایز یاه لا وس . مدش ولهپ هب ولهپ یراب دنچ . دنتشاذگیمن اهنت
دنک مکمک یمک تسناوتیم داهرف ی هینایب . مدادیم باوج اه نا هب دیاب

تکرش لماع ریدم تاعوضوم نیا زا لبق هک ، مدرک یم تباث دیاب ،
نیا و ما هدرک جارخا ار نارهم هک مدوب نم نیا و ، مدش اه شزورف

یب تامیمصت . مدرکیم عوجر و عفر یلکش هب مه ار شا هرابود روضح
ورسخ و امسا یاپ هک نیا زا . مدشیم محر یب متشاد ، دوب یا هنامحر

ار راک نیا تقو چیه هک نیا اب . مدوب یبصع ، مدوب هدرک زاب ار
مدوخ زا ارم مدوب هدرک رکف عوضوم نیا هب هک نیمه اما ، مدرکیمن
. دوب حبص ۳ کیدزن تعاس ، متسشن میاج رد یبصع . دناسرت یم

ما هناخ رد ، دوب منمشد نیرتدب هک یداهرف ندوب زا منهذ رگشنزرس
: تفگیم منهذ نیبشوخ تمسق و . دوب یضاران

زونه منهذ رگید شخب . دهدب هینایب هک منک یضار ار وا متسناوت لقا ال
منهذ یاهادص رس رب متسناوتیم شاک . دیسرت یم اه شوپهایس زا

زارد اج نآ داهرف ، مدرک هاگن نمیشن هب . دنوش شوماخ هک منزب دایرف
رکف نارهم هب . دوب هدیشک شتروص یور ات ار هفحلم و دوب هدیشک

یم شدوبان اعطق اهارجام نیا زا دعب ، منک جارخا ار وا هک نیا ، مدرک
؟ دروا یم یور لکلا هب هرابود رگا . درک

شورف لگ . منک ادیپ ار شورف لگ هک دوب نیا زیچ نیرت مهم یلو
یاهدک نآ دیاب دمحا ارچ ، تشاد یطبر ونیزاک هب ، دوب سک ره

یزاب کی دمحا ی هناخ هب نتفر رگا ؟ تشاذگیم تکاپ رد ار نیغورد
؟ هن رگید طوبرمان یاهذغاک ارچ ؟ اهدک ارچ سپ ، دوب هتیلا مرف

هک ار میاه مشچ . مدیشک مرس یور ات ار فاحل هرابود جیگ و هتسخ
. متسب ، دندوب هداتفا کشا و شزوس هب درد رس و یباوخ یب تدش زا
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هایس هک نیا سح . مورب باوخ هب متسناوتن تعاس مین زا رت شیب
مدش دنلب میاج زا . مرپب باوخ زا دش ثعاب ، دنتسه قاتا رد اه شوپ

زا . دوب فاحل ریز شرس زونه داهرف ، مدرک بترم ار مناشیرپ یاهوم و
هناخزپشآ هب زونه . متفر نمیشن هناخزپشآ تمس هب و مدمآ نییاپ تخت

: مدینش ار داهرف یادص هک مدوب هدیسرن
. هربیمن تباوخ -

ات ود لا چخی زا ، متفر هناخزپشآ هب و مدرک نییاپ و باال ار مرس
ار شرس داهرف . متسشن هپاناک یور . مدمآ نمیشن هب و متشادرب بیس

: دوب هدروآ نوریب فاحل زا
. مباوخب منوتیمن ، هدش ضوع ماج منک کف منم -
. مدیشک زارد فقس هب ور هپاناک یور توافت یب

؟ ندز مفرح ای نوشیدید طقف ؟ نانوا یدیمهف اجک زا -
: متفگ مارآ و متشاذگ میناشیپ یور ار متسد

. ینومهم ندموا راگنا ندرکیم راتفر روج هی ، ندزیم فرح -
. تفگیم یچ زیم یور هوهق وراگیس . نوشهب تنعل -

: مدرکیم شهاگن حاال ، مدش ولهپ هب یبصع
هک ییونایپ یاگنهآ زا یکی یتح ، دوب هیاس یاراگیس هثم شراگیس -

. دندوب هتشاذگ مدوب رفنتم و هنزب امسارم وت دوب روبجم هیاس
: دوب هدرک شرس هاگ هیکت ار شتسد ، دوب هدز رانک ار فاحل لماک حاال

؟ هیچ گنها نوا هگم ؟ هیچ ونایپ نیا ی هصق . دوب هتفگ مهب سای -
: دوب هتفر مدای ارچ ، مداتفا گنهآ نآ ی هصق دای هزات

یلو . مدینش یک زا منودیمن یتح نم . هشیپ لا س یلیخ لا م ناتساد -
شرهاوخ و غورف همع ، دوب هچب اهنت مگرزبردپ هک متفگ تهب ال بق

، هدوب رتگرزب نوشمه زا هناتف . ندوب مگرزباباب ینتان یارهاوخ هناتف
و ونایپ اجنوا ، هسنارف شنتسرفیم ، دوب کیچوک ی هچب هی هناتف یتقو

هدرگ یمرب شردام یضیرم رطاخ هب یلو . هریگیم دای هسنارف نابز
. هدوب شلا س ۱۶ طقف یتقو منوا . ناریا

ینعی مردپ هک یتقو نامه ، دوب مهم مه نم یگلا س ۱۶ ، مدرک توکس
نم هرابکی هب و میداد تسد زا یگتخاس روط هب ار مارهب نامه

. مدش راد هدهع ار یگداوناخ تورث تیلوئسم



: داد ناکت ممشچ یولج ار شتسد داهرف
؟ دش یچ شدعب -

: مدیشک یقیمع سفن
! هریمیم شردام دعب لا س ۲ ، هدرکیم تبقارم غورف وشردام زا نوا -
اب ور گنهآ نوا هک هنزیم نیگمغ ردقنوا ، هدوب شلا س ۱۸ طقف یتقو

زپ یارب هناتف زا هشیمه شردپ . هنزیم شردام گرم زور یوت ونایپ
ره هک ، اهنت گنشق رتخد هی ، هدرکیم هدافتسا شدوخ ندرب باال و نداد

شردپ اما . هسنارف هتسرفب ونوا زاب هک هنکیم رارصا شاباب هب زور
هی قشاع هسنارف ترافس یاینومهم زا یکی یوت هناتف . هنکیمن لوبق

عقوم نوا هناتف و هدوب شلا ۴۰-۴۵س درم نوا هشیم یوسنارف ورم
هریگیم میمصت و هنکیم تفلا خم یلیخ شاباب . هدوب شلا س ۱۸ طقف
لوبق هناتف . هدب عقوم نوا یاه هداز ناخ زا یکی هب ور هناتف

عقوم هک یگنها نوا . هدزیم ونایپ شقاتا یوت حبص ات ابش ، هنکیمن
. دیدیم ور یوسنارف درم نوا هناتف تسنودیمن یسک . هدز شردام گرم

میمصت زور هی ات . هتشونیم قوشعم نوا یارب هناقشاع ی همان یلک
و هسنارف هتفر عشیمه یارب درم نوا هریم یتقو یلو . هنک رارف هریگیم
وت هدرگیمرب یتقو هناتف یلو . هدوب یچ تسین مولعم .. شرخا ی همان

. هنزیم راد وشدوخ ، دوب هیاس لا م هک یقاتا نومه
. درکیم مهاگن تقد اب داهرف . مدش تکاس

هصق دازرهش نتشازیم وتمسا دیاب . مراد تسود وتندرک فیرعت ناتساد -
.. وگ

: مدرک ترپ شتمس هب ار مرمک تشپ نسوک
. هرخسم -

! سحن زور نامه ، شقاتا هب متفر یتقو زور نا ، مداتفا مردام دای
شتروص ، دوبن هیاس هیبش . دوب هداتفا شقاتا رد اه صرق نیب یتقو

، متسب ار میاه مشچ . دوب هتخیر ورف راگنا شتهبا مامت . دوب هدش دوبک
ار هیاس گرم شورف لگ ینعی . دوب اج نآ ارچ ، میرم لگ دبس نآ

ار وا ای ؟ دوب هدرک یشکدوخ هب روبجم ار وا هن ای دوب هدرک ینیبشیپ
؟ دوب هتشک

زا یکشا ، دندوب هیاس قاتا رد زور نآ اه شوپ هایس هک نیا رکف اب



. دیکچ ممشچ ی هشوگ
؟ یبوخ -

، متشاذگ مناهد یور ار متسد ، منک یهجوت داهرف یادص هب هک نآ یب
تشونرس . دادیم سپ ناوات دیاب یتنعل شورفلگ . مداتفا مارهب گرم دای

تسکش نز هس راگنا . دوب مه هیبش ردقچ هنامس و هیاس ، هناتف
... یتنعل قاتا نآ رد قشع رد هدروخ

ندز قه یادص حاال . متسشن و مدش دنلب ، درکیمن راک تسرد مرکف
هک مداد ناکت ار متسد ، دش دنلب شیاج زا داهرف . مدینش یم ار مدوخ

: دیاین
. مشاب اهنت مادرد اب راذب منکیم تسامتلا ، منکیم شهاوخ ! ورب ! ورب -

: دش کیدزن و دماین نییاپ شعضوم زا
یشکدوخ دیاش ، هدرم یروجچ هتفگ سای . یداتفا تردام دای ، منودیم -
مورآ دیاب وت یلو . هشاب هناتف لثم قشع رد تسکش رطاخ هب منوا

تبلق . یشاب
: مدز غیج ابیرقت

. هزوسن تلد نم یارب -
، دوب یلا خ منهذ ، مدش هریخ مولعمان یا هطقن هب و . متسشن اج نامه

. دوب هتفگ میارب هیاس هک دوب یا هصق اهنت هصق نیا ، مداتفا هصق دای
. تفرگیم ماهلا قاتا نآ زا ، مداتفا هنامس دای

زارد هپاناک یور هرابود ولهپ هب و مدز رانک ار مردام و هنامس رکف
. متسب ار میاه مشچ و مدیشک

، تشاد ار شدوخ رطع یوب هفحلم ، دش هدیشک میور مارا هفحلم
تقو یلیخ اهزیچ نیا . تخادنا یمن یا هرطاخ چیه دای ارم هک یرطع

. مباوخب مدرک یعس . دندروا یمن دجو هب ارم رگید هک دوب
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خالف ، مدرکن زاب ار میاه مشچ . مدرک سح متروص کیدزن ار شتروص
داهرف کشا نیا دشیمن مرواب . درک رت ار متروص یور یا هرطق ، مروصت
داهرف رگا یتح . مدرکن زاب ار میاه مشچ ، دیشک بقع ار شتروص . دشاب

سکچیه یارب . دیپت یمن وا یارب رگید بلق نیا ، درک یم هیرگ اعقاو
. دیپت یمن



.....................................................................
یلع هب . دوبن داهرف ، مدش رادیب یتقو ، مدش رادیب رترید یمک حبص
یرتن کال هب دیاب هک ؛ متفگ و مدرک فیرعت ار ارجام شیارب ، مدز گنز

، دیایب دیاب مه وا دنتساوخ رگا هک مداتسرف یمایپ داهرف یارب . میورب
ندز رغ ی همه دوجو اب . دوب هدرک جراخ سرتسد زا ار شنفلت اما

رد ار اهراک هرخ باال ، ما هدادن ربخ وا هب ارچ هک نیا تباب یلع یاه
. میداد ماجنا یرتن کال

ضحم هب . متفرگ شیپ رد ار شزورف ترامع هار و مدش ادج یلع زا
یور همع . دنتسه اج نآ مه ناخ زیورپ و رذآ همع هک مدیمهف دورو
قالب مه رد ار شیاه تسد نارگن و دوب هتسشن هرجنپ رانک لبم

و تفر یم ار یریسم ، درکیم بجو ار نلا س مه ناخ زیورپ ، دوب هدرک
. دما یم

مندمآ هجوتم یتح همع ، دمآ یم راک قاتا زا نمهب دادیب وداد یادص
. داد ار مم سال باوج یلو ناخ زیورپ ، دشن

: مداتسیا راک قاتا رد تشپ
ندز دنگ تیضوع یارسپ نوا ! راین رد نم ارب ور اهادا نیا ایرث -

قه نیب ، تشاد یعس هک ، ایرث ی هیرگ یادص دعب و . دوب نمهب یادص
: دیوگب یزیچ شیاه قه

نوا  . هریگب وشتسد یک ، ینک لو ونارهم هگا وت . نمهب ادخ ور وت -
. هخآ هراد یهانگ هچ موصعم لفط

روگ و مگ وشدوخ هریم من اال ! درم شزورف نارهم ، متفگ هک نیمه -
رازب هنوتیم وشرتخد . هدموین ایند هب ال صا راگنا هک یروج هی . هنکیم

. هرب شدوخ ام شیپ
هدش فقوتم میاه گر رد نوخ مدرک سح الت، مج نیا ندینش اب

هریگتسد یور ار متسد . دزیم فرح نارهم فذح زا تحار هچ . تسا
: مدینش ار ناخ زیورپ مارا یادص هک متشاذگ

. منزب فرح تاهاب هشیم ، ناج ایور -
یور زا . متسیاب میاپ یور متسناوت یمن ، مشخ تدش زا هک نیا اب

: متفگ بدا
! هلب -



: دوب هدش نم دب لا ح هجوتم ایوگ
ال عف . هرذگب شچب زا هنوتیمن . هنزیم یفرح هی نمهب . شابن تحاران -

. هراد قح ، هینابصع
: متفگ و متشاذگ مه یور ار میاه مشچ

! نیگب نیتساوخیم یچ -
: تفگ و درک هراشا یدورو رد هب

. مینزب فرح غاب یوت میرب -
: مداتفا هار شرس تشپ و مدرک شهاگن بجعتم

؟ نیدموا ارچ امش -
. راگن رطاخ هب -

: متفگ و مدش فقوتم طایح ی هلپ نیلوا یور
؟ راگن -

: تفگ و درک هاگن ار شرس تشپ و داتسیا مه وا
ییازیچ هی . ایور میشنارگن ام . هتفر هتشاذگ هک تفگ تهب تا همع -

. یربخیب شزا وت هک تسه
اب . تشاد ارم یاه لا وس باوج زیورپ ینعی ، مدرک شهاگن واکجنک

و ددرم . تفر رختسا رانک قیچ اال تمس هب و دومیپ ار اه هلپ هلجع
. مدرک شلا بند واکجنک

هرهچ زا ینارگن . دوب مه رد شا هرهچ ، تسشن اه یلدنص زا یکی یور
. متسشن شلباقم . دوب دوهشم شا

. مگب دیاب یچ منودیمن . مراد ربخ نمهب یارجام زا منم -
. نوتفرح لصا -

: دیشک شتروص یور ار شنازرل یاه تسد
زا نم . هنودیمن وزیچ همه یلو . هتفگ تارب ور ییازیچ هی تفگ رذآ -

مدرک یم کف ، متشاد هنیک دز شلوق ریز هک نیا رطاخ هب مارهب
، شزورف یاوه هشیمه رذآ . هنزب شلوق ریز مارهب ، هدش ثعاب تردام

یاینومهم نیا زا ای ، دوب ضیرم هک ییاتقو . تشاد مگیم ور تگرزبردپ
. تشاد یونش فرح شزا هشیمه رذآ ، ینودیم هک تدوخ ، یمسر

: داد همادا ار شفرح و . درک هاگن یدورو رد تمس هب
نم . درک ملظ رذآ قح رد یلیخ تگرزبردپ هک ، نودب یردقنیمه -



. منک عافد شزا متسنوتن هک مدوب یتفلچاپتسد
؟ نیتشاک راگن لد وت مه ور هنیک نیا . نیتفرگ هنیک و -

: متفگ و متخادنا باال ار ما هناش . درک مهاگن سرت و بجعت اب
ی هشقن زا امش منودب ماوخیم نم . سین تخس انیا سدح بوخ -

؟ نیتشاد ربخ راگن و ناهام
: تفگ تنکل اب

شهب . هنکیم هایس وراگن راگزور ، همهفب نمهب هگا . ههایس مور نم -
منوا . دوب شزورف هی دوبن یچ ره هرسپ نوا ، هشاب رود ناهام زا متفگ

.. هک تشاد یترارش هی شاشچ ! نمهب رسپ
: تفگ و دش ما هریخ

. هتردارب ییاروج هی نوا . مرتخد شخبب -
: متفگ هلصوح یب

؟ نیدادن وملا وس باوج -
: تشاذگ زیم یور مه تفج ار شنازرل یاه تسد

. منیبب ومشاب رظتنم طقف تفگیم نم  هب . متشادن ربخ نوششقن زا نم -
مشدعب ، ننک رود نمهب زا ور وت یروج هی نتساوخیم منک کف یلو

. ناهام یکلا ی هق عال زاربا نوا
. مدرک تشم ار متسد ، مدوب یبصع

تسود . دمویم ، تفریم دمحا مسا هب یدرم هی اب رخوا نیا یلو -
ونم نیمه . ننزب رود ور ناهام نتساوخیم منک رکف نم یلو دوب ناهام

. هنوسرتیم
: متفگ دمحا مسا ندینش اب

؟ شردام ؟ شنیتخانشیم امش ؟ دمحا -
؟ شردام -

: متفگ و مدروآ باال ار متسد . دوب هدرک بجعت
؟ دوبن میرم هیبش شا هرهچ -

و . هناهام تسود تفگ راگن یلو . دوب انشا مارب یلیخ شامشچ اقافتا -
. مراگن نارگن نم . هنک کمک داوخ یم

زیورپ . درک هاگن زیورپ هب مخا اب . دیا یم نامتمس هب هک مدید ار همع
: تفگ رت مارآ یمک یلو



. سانشآ نومارب شا هرهچ یلیخ دمحا نیا میتفگیم هتدای رذآ -
. داد ناکت یرس همع

: داد نم هب ار شهاگن زیورپ
؟ یگیم ومیرم مودک ؟ میرم یتفگ -

: دندوب ما هریخ ناشیود ره
. مارهب ینعی ، ماباب یلبق دزمان ، میرم -

، زیورپ زا لبق . دندوب هتفر ورف رکف هب ، دنتخادنا یهاگن مهب بحعتم
: دمآ فرح هب همع

.. یلو . سین میرم هیبش -
. رذآ هن هگم . هشردارب هیبش یلو -

: دیسرپ یلا وس همع
؟ درم هدموین ایند هب شا هچب هک ینومه -

. هنوا هیبش اقیقد یلو . سین مدای شمسا ! هرآ -
. دندوب تکاس مه ود نآ . مدرک سبح هنیس رد ار مسفن
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: متفر ورف رکف هب همع فرح اب

. هششاداد هیبش نوچ ؟ هشاب میرم رسپ دمحا هنکمم ینعی ! همع -
: داد باوج ناخ زیورپ ، همع زا لبق

میرم زا یتقو ات ، همدای نم . هرتگرزب یلا س دنچ اهامش زا دمحا ! هن -
. رذآ هتدای . دوب هدرکن جاودزا میتشاد ربخ

: داد ناکت ار شرس همع
لد هداس اما ، دوب بوخ نوشعضو ، تشاد ور شاداد هی نیمه میرم -

هک شدعب . ناتسرامیت تفر تدم هی ، تساوخن ونیا هک مارهب . ندوب
هن ، متشاد ربخ هک یلا س دنچ ات . نوشنوخ هتشگرب مدینش ، درم شاداد

. تشاد هچب هن ، دوب هدرک رهوش
: متفگ و مدرک هاگن زیورپ و همع هب یبصع

. دوب انشآ نوتارب شا هرهچ هگا . مگیم ودمحا ؟ نیدیسرپن شزا ارچ -
: تسشن یلدنص یور رذآ همع

وت . تسانشآ شا هرهچ یلیخ متفگ شهب شمدید هک یراب هس ود نم -
ی هدازردارب دمحا ینعی . داتفا شردارب هب مدای هزات ، میرم یتفگ هک



؟ همیرم
سپ . دوب شا هدازردارب مرظن هب دنچ ره ، مدادن یباوج شلا وس هب

. داتسیا مسفن یا هظحل رکف نیا زا . دشاب میرم تسناوت یم شورفلگ
؟ یدب باوج یاوخیمن همع -

: تفگ مفیک هب هراشا اب وا . مدرک هاگن همع هب جیگ
. هروخیم گنز هراد تنفلت -

مفیک رد تعرس هب ، مدوب هدش مهارمه نفلت ندروخ گنز هجوتم هزات
ار شباوج . دوب یلع زا سامت . مدروا نوریب ار منفلت و مدرک زاب ار

: مداد
! یلع ولا -

؟ ییاجک ! ایور سالم -
: دراد یربخ راگنا هک دوب یروط شنحل

مومع ی هنوخ -
مشچ ، دندرکیم مهاگن یرو کی هک ناخ زیورپ و رذآ همع ی هفایق هب

: متفگ و متخود
؟ هدش یچ هگم حاال . ماه شزورف ترامع ینعی -

زا هک یسک نوا هک هدرک فارتعا نارماک نتفگ ، ندز گنز یرتن کال زا -
. هسانشیم ور هدادیم مایپ ششاداد هب شورفلگ فرط

هدز لز نم هب نانچمه شرهوش و همع ، متشاذگ مبلق یور ار متسد
: مدیسرپ تنکل اب . دندوب

؟ هیک بوخ -
: مسرپب راب نیا ، دش ثعاب یلع توکس

؟ راگن -
تسد و دوب مه رد شا هرهچ . دیرپ شیاج زا همع ، راگن مان ندینش اب

. دیزرل یم شیاه
. ندوب رفن ود -
: متفگ هدیسرت

؟ رفن ود -
دیاب ادرف مشدعب . مینزب فرح یروضح دیاب ! ایور وت تمس مایم نم -

. یهاگآ میرب



؟ دوب هدرکن دییات ار راگن ارچ . درک عطق ار نفلت ، دزن یرگید فرح
. دوب هچ یارب شتوکس

: تفگ و درک مهاگن یلا وس همع
. وگب ادخ ور وت ؟ هدش یچ راگن -

: متفگ هلصوح یب و هف کال
. هدش یچ هگیم دایم ملیکو االن . منودیمن ینعی ! هدشن یزیچ -

زیورپ . تسشن ناخ زیورپ رانک یلدنص یور و دز شرس هب ار شتسد
: دنک شمارآ درک یعس و تفرگ ار شتسد

نوا اب هب یتبسن هی اعقاو دمحا هگا ؟ هدرک راکیچ راگن ! ناج ایور -
؟ هشاب کانرطخ نوا هثم هنکمم ، هشاب هتشاد میرم

: متفگ ناخ زیورپ هب ور و مدرک زیر ار میاه مشچ
؟ دوب کانرطخ میرم -

: تفگ ضغب اب همع
ترامع وت دوب هدموا بش هی هیاس و مارهب جاودزا لوا لا س نومه -

.. وتردام  تساوخیم و
: متفگ یبصع یمک واکجنک نم و تخادنا نییاپ ار شرس همع

؟ یچ ومردام -
. هشکب وتردام تساوخیم -

نمهب . میدوب هدروخ اج ۳ ره . منادرگرب ار مرس ، دش ثعاب نمهب یادص
: تفگ و درک هاگن نامیاه هرهچ هب تقد اب

. طسو هدموا میرم ی هصق هک هدش یچ بوخ -
: متفگ و متخادنا نمهب هب یهاگن نم ، دندوب تکاس ناخ زیورپ و همع

. دایب هک متسه یلع رظتنم ال عف یلو ، منزب فرح نوتاهاب مدموا -
: تفگ دنخزوپ اب
؟ هگید یدنز -

شیاپ یور ار شیاهاپ و تسشن یلدنص یور ، مدادن ار شیاوج
: تفگ هیانک اب و ، تشاذگ

هک دینکیم رکف ! هدش ریپ هگید شزورف نمهب ، دینک یم رکف نوتمه -
. دیدش رسدوخ . دینزب هبرض دیتساوخ فرط ره زا شهب هگید دینوت یم

. یدش مورح هب کمن ردقنا یک دالل زیورپ وت



متسناد یم ، مدوب هدینشن ، دوب تقو یلیخ ار شزیمآ نیهوت نحل
: تفگ هیرگ اب همع یتقو تسرد اما . دسر یم مه نم تبون

.. شاداد -
: متفگ تینابصع اب

هب وشراک هک ینز رسپ هک هدروخرب تهب االن ؟ روطارپما هدش یچ -
االن هیقب ندرک ریقحت و نیهوت اب ؟ منز یم ادص مسا اب متفرگ قحان

رطاخ هب هک ، یمهفیمن یتح یلو ، یتسه یوق یلیخ یگب یاوخیم
یرادن ربخ یتح ، تفر ضرعت یاپ ات ترتخد ، وت تفاثک ی هتشذگ
نارهم فذح یارب یتشاد تیتفوک ترامع نیا وت یتقو بشید هک

نولوج نتشاد نم ی هنوخ وت یتفوک یادرم نوا ، یدیشک یم هشقن
؟ مینزب هبرض وت هب میاوخیم ام ؟ ندز داد زج یمهفیم یچ وت . ندادیم

یم هاگن ارم هدیسرت و بجعت اب هک مدید ار ناخ زیورپ و همع
و دش یم نامکیدزن هاتوک یاه ماگ اب هک ییایرث هب ضغب اب . دندرک

: متخادنا یهاگن ، دوب هدش زمرق هیرگ طرف زا شیاه مشچ
مامت و هترس تشپ هک ینز نوا ؟ هنزب هبرض وت هب داوخیم یک ال ثم -

تهب مراب هی یتح و یدز داد شرس ، یتفگ غورد شهب ترمع
ور انوا وت ، ندش هابت نوشتفج ! نک هاگن تاه هچب هب . درکن ضارتعا
ور نوشیکی ، یداد شهب هک یلوپ صرح اب ور نوشیکی ، یدرک دوبان

وت ، دزن هبرض وت هب تقو چیه سک چیه . تاریقحت ، تاندیبوک اب مه
هب هگید یلو . شزورف نمهب وت ، یتخاس ال ویه هی ناهام و راگن زا

ینم ، ینک تساوخ زاب ینوت یمن ور نم . یدیسر تیروطارپما نایاپ
یم یگدنز تفاثک و سرت وت مراد وت یاراک رطاخ هب هظحل ره هک

. منک
، مبلق درد ، مداتسرف لخاد ار مسفن
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زا . تشاد مهگن و دیود متمس هب ایرث هک ، مروخب نیمز هب دوب کیدزن
و رذآ همع . دش هریخ میاه مشچ هب اهنت تکاس نمهب ، مدرک رکشت ایرث

. دندرک یم مهاگن بجعتم یلو تکاس ناخ زیورپ
: تفگ یا هتسهآ یادص اب نمهب

.. ماغیپ نوا و بشید میرم گالی نوا -



: تفگ و دمآ شفرح نایم همع
یتفگن ام هب ارچ . تنوخ دوب هدموا بشید یک ناج رتخد ؟ میرم لگ -

. هربخ هچ وگب وت شاداد ؟ هدش ضرعت تهب هک
: تفگ دوب هدروخ اج همع هیبش هک مه ایرث ، نمهب و نم زا لبق

شزورف نمهب ، ندوب هتشون هک سانشان ماغیپ نوا وت بشید یلو -
. تسین نمهب رتخد هک ایور . هشاب تاه هچب هب تساوح رتشیب بشما
مه ناخ زیورپ و تخادنا ریز هب ار شرس همع . مدیشک یقیمع سفن

. درک یم یزاب شیاه تشگنا اب تکاس هشیمه لثم
: تفگ و تخادنا ایرث هب دعب و نم هب یهاگن ، نمهب

نوا وت ندموا انوا یروجچ ، وگب مهب االن ؟ ازیچ نیا همهم هگم -
؟ یدزن گنز نم هب ارچ . هخا نابهگن ات ۳ اب جرب

: متفگ ایرث هب ور و متخادنا باال ار ما هناش
منکیم سح . نرایب نیریش زیچ هی ای تبرش ناویل هی مارب دیگب هشیم -

. مراد راشف تفا
: تفگ و دز یدنخبل ایرث

مرایم تارب مدوخ . ناج ایور االن -
: تفگ و درک نمهب هب ور

مورآ . هتحاران شبلق یتفگن هگم رتخد نیا . دینکن اوعد ادخ ور وت -
. نکن هیرگ مه وت رذآ . منک یم شهاوخ دیشاب

هشیمه ، درک کرت طیارش نیرت ینارحب رد ار هنحص ایرث هشیمه لثم
زا رگا متسناد یمن ، درک یم لمع نمهب ربارب رد لعفنم ردق نیمه

. دوب لعفنم مه زاب ، دش یم ربخ اب مه نمهب یاه غورد و اه تنایخ
: متفگ نمهب هب ور تفر هک ایرث

 . هنک یم یسررب هراد سیلپ -
: تفگ و درک مهاگن یزوسلد اب و نارگن همع

ناوخیم دیاش . نومن هنوخ نوا وت مرتخد ایور ؟ هیچ اه بال نیا . ایادخ -
. هداونوخ زا ننک یذاخا یروجنیا تندزدب

: تفگ و درشف ار همع تسد زیورپ
مدمحا ؟ میرم رس ریز اراک نیا ی همه هنکن ؟ دوب هداتسرف میرم لگ -

. هداتسرفن هگید لگ ارچ هخآ . اج نیا هداتسرف نوا



: تفگ بجعت اب نمهب ، دیزگ ار شبل رذآ همع
؟ هیک هگید دمحا -

نم نفلت گنز یادص اب هناخ گنز یادص هک ، درک توکس زیورپ
: مدرک لصو ار سامت ، دوب یلع ، دش نامزمه

. مرد مد نم ایب ایور -
زا ، مداد یم ناکت ار مرس هک یلا ح رد و مداتسرف نوریب ار مسفن

: متفگ و مدش دنلب میاج
؟ یدلب ور میرم یمیدق سردآ همع . مرب دیاب نم -

: تفگ نمهب هک ، درک مهاگن جیگ همع
. مدلب وشیمیدق سردآ نم -

. شنیتسرفب مارب -
: تفگ یگتفشا نامه اب ، ناخ زیورپ

. وگب نومهب ور هراد طبر نومرتخد هب یچ ره ادخ ور وت -
. متفر رد تمس هب و متفگ بل ریز یا هشاب

: تفگ ، مدرک زاب هک ار  نیشام رد ، دوب مرظتنم نیشام رد یلع
؟ ربخ هچ -

: متفگ یگف کال و یگتسخ اب
. وگب بوخ . ما وت یاربخ رظتنم نم -

: تفگ و داد ور هب ار شهاگن
. ندوب نارماک شاداد و شورف لگ نیب طبار رفن ود هک متفگ -

.. نوشیکی
و مدرک تشم ار میاه تسد ، درک یم رت شیب ار مسرتسا ، شتوکس

: متفگ
. ینزیم فرح هملک کی هملک کی ارچ ؟ یچ نوشیکی -

راگن یکی نوا و هدوب امسا نوشیکی -
: متفگ و مدز یدنخ زوپ

. دوب هچب رتخد هی طقف نوا ؟ امسا -
هرخسم دنخبل زا نیا ، دنک مارا ارم ، تشاد دصق ، داد نم هب ار شهاگن

: دنک مارا ارم شبل یور ی
ور داهرف و وت یاربخ زا یرس هی هک هدوب یطبار عقاو رد امسا نیبب -



. نوشسییر ینعی ، موناخ هب منوا و هدنوسر یم نارماک شاداد هب
: متفگ و مدز هشیش هب ار متسد یبصع

. شورف لگ ینعی منوشسییر -
: تفگ و داد ناکت ار شرس

هتفگ شاتسود هب و هدرک دیرخ زاب ور شدوخ دمحا ، هگید زیچ هی -
. ترجاهم مشدعب و هنک جاودزا داوخیم

: دندرک مرو میاه پل و دش درگ میاه مشچ
. هخآ یک اب ؟ هنک جاودزا -

شزورف راگن -
تلا ح نامه رد مه مدوخ و زاب همین مناهد هک یردق نآ ، مدروخ اج

. مدش کشخ یلوبق
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: تفگ و دروآ باال ار شتسد یلع
. ایور یبوخ -

دمحا و راگن طابترا زا هک نیا اب ؟ مشاب بوخ متسناوت یم روطچ
. مریذپب مناوتب یتحار هب هک دوبن یزیچ ناشجاودزا اما ، مدوب نئمطم

روط نامه یلع . مدرب دنب رمک تمس هب تسد و مدیشک یقیمع سفن
: متفگ یگتسخ اب . درک یم مهاگن نارگن

؟ ینک یم مهاگن یروج نیا ارچ ؟ هتچ -
ضوع ماهاب ال ماک تراتفر نمض رد ! یا هتخیر مه هب یلیخ نوچ -

. منودیم وشتلع هک ، هدش
: متفگ و متشاذگ مه یور کلپ

لگ یامدا بش ! ینیب یم ومعاضوا هک تدوخ ، هدشن ضوع مراتفر -
ناهام . ننک جاودزا نتساوخیم راگن و دمحا . نم ی هنوخ نایم شورف

هزات . هدز نوشبیغ رفن ۳ ره هک مه حاال ، هدموا رد با زا زاب رامق
لگ سوساج ، امسا ، هداس ال ثم رتخد نوا و موناخ راگن هک مدیمهف
نز هی اب نارهم هطبار یاسکع ، تفر مدای اسیاو هع . ندوب شورف

نم اباب ؟ هدش ضوع مراتفر یگیم وت االن . هلفاحم لقن هک ما هگید
منک رکشور ادخ دیاب حاال ات مدشن هنووید هک نیمه

: تفگ و دیشک شیاه مشچ یور ار دوب هداد هیکت نامرف هب هک یتسد



، یشاپ دیاب من اال . ینک روج و عمج وتدوخ یتسنوت هشیمه وت یلو -
، نزب فرح نمهب اب مرظن هب . یربب ور یزاب ینوت یمن یتفیب اپ زا هگا

رد . هگب تهب قیقد ویچ همه هاوخب شزا . هگب تارب هتشذگ زا راذب
. سرپب شزا امسا دروم

: متفگ و مداتسرف نوریب راشف رپ ار مسفن
مزاب متدلوت تباب ، مدرک تیذا یلیخ مه ور وت منودیم ، یلع نونمم -

. ماوخیم رذع
: تفگ و تخادنا باال ار شا هناش

مراد من اال ، مدرک یهابتشا هی مدوخ . ینک یهاوخ رذع سین مز ال ، هن -
. مدیم وشناوات

دوب یسک اهنت یلع مه اج نیمه ات ، مدرک زیر شیارب ار میاه مشچ
: منک شتحاران متساوخ یمن . دوب هتشاذگن میاهنت هک

؛ مدموین تدلوت نم . یدب وشناوات یاوخب وت هک تسین یزیچ ، یلع -
. نیمه ، ندوب اجنوا اتیمرآ و داهرف نوچ

: تفگ و تشاذگ مه  یور ار شیاه کلپ
نوشیدزمان نشج یلو . یدموین وت ، ندوب نم دلوت انوا نوچ هبلا ج -

. یتفر
: متفگ و متشاذگ رد یور ار متسد

. نک کرد ور نم . یلع منک یم شهاوخ -
: تفگ و دروآ باال ار شتسد ود

دروم رد دیاب ؟ یرب اجک یاوخیم حاال . منکیم تکرد هشاب ، هشاب -
. مینزب فرح تکرش ی همانرب

و مدرک رکف یمک ، متشگ شلا وس یارب یبسانم باوج لا بند منهذ رد
: متفگ

. منزب فرح شاهاب دیاب . نارهم شیپ مریم -
: تفگ هف کال

. نک مربخ یتشگرب تقو ره ! سپ هشاب -
. امتح -

مدوخ نیشام تمس هب . مدش هدایپ نآ زا و مدرک زاب ار نیشام رد
رانک . تفر و درک نشور ار نیشام نم زا دعب تعرس هب یلع ، متفر



. مدش هریخ اه شزورف ترامع هب و مداتسیا منیشام
. مسرپب لا وس نمهب زا هک دهد اهنشیپ نم هب تسناوت یم روطچ یلع

هاوخدوخ مه زونه یتح ، دوبن قداص شا هداوناخ اب تقو چیه وا
: مدروآ رد ار منفلت و مدرک فوپ . دوب

. نیمار ولا -
. موناخ هلب -

: متفگ و متشاذگ میاه مشچ یور ار مکنیع
؟ نتسرد اسردا ینئمطم طقف . مایم مراد نم -

: تفگ یفساتم یادص اب
هدنمرش هگید مود راب یارب ، هشاب تحار نوتلا یخ شزورف موناخ -

. میشیمن
هبوخ -

سح ، مدوب هتفگ غورد یلع هب هک نیا زا ، مدرک زاب ار نیشام رد
. متشادن دامتعا سک چیه هب رگید اما . متشادن  یبوخ

دیاب . دش یم مولعم اهزار زا یلیخ فیلکت زورما ، مدش نیشام راوس
؟ تسا یسک هچ اعقاو دمحا هک متسناد یم

تکمین یور . دوب هداتسیا مرظتنم نیمار هک مدیسر ییاج هب هرخ باال
تمس هب و دروا باال ار شتسد مندید اب ، دوب هتسشن سوبوتا هاگتسیا

. دما نیشام
: متفگ همدقم یب ، دش هک راوس

؟ هتسرد ینئمطم -
: تفگ و درک تسرد ار شسابل ی هشوگ

ره ، دینکن ماگن یروجنیا موناخ . مدروآ رد نوتساو ور شدنورپ لک -
. درک مکمک یلیخ دیتفگ هک ییاقآ نوا دنچ

: متفگ هاتوک
. مرب تمس مودک زا وگب . هبوخ -

: تفگ و درک نشور ار شیشوگ ی هحفص یا هفاضا فرح چیه یب
. تسار تمس دیرب یدعب عطاقت ، دیرب میقتسم ونوبایخ نیمه -

هک روط نامه نیمار . تشاد  یدایز مخ و چیپ سردا . مداد ناکت یرس
: تفگ ، درک یم هاگن فارطا یاه نابایخ هب



... هک ییانومه . میدرک ادیپ وتناکا ات ود نوا یانیمدا ، موناخ -
بوخ -

: تفگ و داد نوریب هب ار شهاگن
نیمدا نوشیکی . ندوب توافتم رفن ود ، هگید یچیه ، تسار نیچیپب -

یلو . ننکیم پاچ ربخ شمه هک ، دوب فورعم تاحفص نیمه زا یکی
و هدرک کاپ مشدعب ، درک شخپ وربخ . هرادن یصاخ تیوه یکی نوا

. نیگب اتف سیلپ هب مرظن هب . هتفر
: متفگ و مداد ناکت ار مرس

نونمم هشاب -
متشاد تسود اما ، درک یمن مک ییاوسر نآ زا یزیچ مدا نآ یریگتسد

. تسارجام نآ تشپ یسک هچ منادب
. تسا هچوک نیمه منک کف موناخ هع -

یاج رتولج نوچ ، مدرک کراپ اج نامه ار نیشام . مدرک زمرت شفرح اب
. دوبن کراپ

کی لقادح ، مدوب راودیما ، دوب ینردم ی هچوک . میدش هدایپ نامزمه
. دشاب هتشاد یمیدق نکاس

: تفگ و تخادنا یهاگن شتسد رد ذغاک هب نیمار
. هدش ضوع دب ال هک مشک پال ، هنوخ نیمود هتشون اج نیا -

گرزب جرب کی ، متفر مود ی هناخ تمس هب . دروخ هرگ مه رب میاهوربا
. دوب نامیور شیپ

یتنعل -
هب ، میدوب هدروخ اج نامیود ره . مدرک هاگن نیمار هب و متفگ ار نیا

. متخادنا یهاگن فارطا
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شنانکاس ، تشاد ناکما . دوب یمیدق ، یی ال یو ی هناخ کی هچوک یاهتنا
: مدرک هراشا هناخ هب تسد اب ؟ دنشاب اج نامه زونه

. اجنوا میرب ایب -
، مدرک یم وزرآ . میداتفا هار هناخ تمس هب و تفگ یا هشاب نیمار

. دنشاب یمیدق یاه مدآ هناخ نانکاس
ولج نیمار . دتفیب یقافتا ، هچ تسا رارق متسناد یمن . میدیسر رد یولج



: تفگ نوفیآ تشپ زا ینز . دز ار رد گنز و تفر
. دییامرفب -

: متفگ و متفر رت ولج مدق کی
. رد مد نیایب هشیم . موناخ دیشخبب -

کیدزن رد هب مدق دنچ برطضم . تشاذگ ار نوفیا و تفگ یا هشاب نز
راگنا هک یرت هداس نز اب هارمه ریپ نز کی ، دعب هقیقد هس ود . مدش

: دندمآ رد یولج ، دوب شراکتمدخ
سالم. -

: تفگ و تفر ولج نیمار
اج نیا هنوخ راگنا اما ، میدوب یمیدق سردآ هی لا بند ام . موناخ سالم -

. تسین
: متفگ و مدمآ ولج نم هک ، درک هاگن نیمار هب دیدرت اب نز

. میتسه اینرباج ی هداوناخ سردآ لا بند ام عقاو رد -
: تفگ و درک مهاگن دعب و درک رارکت ار اینرباج بل ریز نز

. نریگ یم ور انوا غارس همه هدش یچ -
: تفگ ناجیه اب نیمار

. دوب هدموا نوشغارس هگم مه یا هگید سک -
: تفگ و داد ناکت ار شرس

. تسانشآ مارب یلیخ امش ی هرهچ ؟ دیلیماف نوشاهاب امش -
: متفرگ مدوخ تمس هب ار ما هراشا تشگنا

؟ نم -
. تفرگ سپ هشیمن هگید ور اج نیا هک متفگ مروصنم رسپ هب . هرآ -

: متفگ و متخادنا یهاگن نز هب ، مدیزگ بل
، نوشرتخد موناخ میرم . مراد زاین نوتکمک هب یلیخ نم ، موناخ -

شمگ منامام تدم هی دعب یلو . هدوب منامام یمیدق یلیخ تسود
. منک شادیپ ماوخیم حاال هنکیم .

: متفگ و دیزرل یمک میادص
. منک هدروآرب وشوزرآ ماوخ یم . هراد ناطرس مردام -

: تفگ درک یم شهاگن مخا اب هک شراکتمدخ هب و تشاذگ زاب ار رد
. نک هدامآ ور ییاریذپ هلیسو ورب -



. وت نیایب -
: متفگ دنخبل اب

. میشیمن نوتمحازم ، نونمم -
: تخادنا یم نیرز دای ارم ، شنابرهم و درگ تروص

میدق زا مکی وت نیایب . مدوب اهنت ، هتفر مرتخد هزات منم . وت نیایب -
. مینزب فرح

یم هتشذگ زا هملک کی یتح ندینش . منک در دش یمن ار شفراعت
هناخ لخاد هب و مدرک هراشا نیمار هب ، دشاب هدننک کمک تسناوت

. متفر
لومتم اتبسن ی هداوناخ کی یمیدق ی هناخ . میتفر لخاد هب نز هارمه

هنارگ وجتسج هاگن یب راب نیا راوید یور یاه سکع باق زا ، دوب
: تفگ و تسشن میولج نز . مدرک روبع

؟ ینودب یاوخیم یچ بوخ -
: متفگ دعب و مدرک توکس

. تسین نوشتسود نم ردام . متفگن وشتسار نوتهب نم شتسار -
هدش ثعاب شاروص نایم ینابرهم ، درک قالب مه هب ار شیاه تسد

: مهد همادا ار مغورد مناوتن ، دوب
؟ هن هگم یمارهب رتخد . ینز نومه رتخد وت . مرتخد منودیم -

؟ دیسانش یم اجک زا ور شنز و مارهب امش -
. متفر ورف مدوخ یعافد الک رد هرابود

: تفگ هدنخ اب نز
انوا یک ؟ هن هگم . دوب این رباج یاقا نیمه رتخد ، میرم دزمان مارهب -

یمیمص یاه هیاسمه اهام . هخآ ، هریم شدای ور نوشدب تشونرس و
. این رباج گرم زا لبق هتبلا ، میدوب

: متفگ و مداد ناکت ار مرس
؟ دیتخانش ونم روطچ ؟ مردام -

. دوب هتشرف هی نز نوا . اج نیا دمویم یلیخ تردام -
: تفگ نیسحت اب نیمار ، مدرک سح ار مبلق شپت

یم اینرباج ی هداونوخ نیا زا یچ ره شزورف موناخ یارب هشیم -
. تسا هتشذگ زا مروظنم . دیگب دینود



: تفگ و دیشک یها نز دمآ ، نامتمس هب هویم باقشب اب راکتمدخ
زا یاوخ یم امتح . نتشاد یتشونرس هی لحم نیا یاه مدآ ی همه -

. اه هچب زا ناما ، یرایب رد رس تردام یاراک
هیاس مان یسک دما یم شیپ رت مک ، دوب هدش هتخود مه رب میاه بل

: متفگ یخلت اب . دیوگب مارتحا اب ار
. دیگب دینود یم انوا زا یچره ماوخیم . ندرم مردپ و ردام -

: درک لیمکت ار مفرح نیمار ، درک مهاگن بجعت اب نز
. میدموا یمن اج نیا ، دوبن مهم هگا ، دینکن بجعت -

. هویم نییامرفب ، منودیم -
: درک زاب ار شیاه تسد قالب

میرم . هرتکیچوک میرم و دوب هگرزب روصنم ، ندوب یمورآ ی هداونوخ -
زا رتخد نیا . دوب یبصع مکی ، شزرمایب ادخ ردام ، دوب تکاس یلیخ

. دش انشا مارهب اب یروجچ منودیمن هک نیا ات . دموا یمن نوریب هنوخ
. مدوب نوشیدزمان نشج نم

: تفگ و دیشک یهآ
، تشادن یبوخ لا ح میرم . ندش ادج مه زا هک دش یچ منود یمن -

مامت . شندید میرب ام نتشاذ یمن یتح . تسا هنووید نتفگیم مدرم
زا مه اب ور شردپ و ردام نوچ ینعی . دوب یرتسب هنوخ وت تدم

. دوبن یلا س دنچ . ناتسرامیت شندرب هگید . دوب دب شلا ح ، دوب هداد تسد
. دندرک یم یگدنز اج نیا ، شا هچب نوا و ششاداد نز

: مدوب هدش لمحت مک
؟ راکیچ اج نیا دمویم منامام ؟ دش یچ شدعب -

: تفگ و اهن نم یور هب ور و تشاذگ هویم دنچ باقشب رد
، دوب رتهب شلا ح . دموا مشدعب ، دوب ناتسرامیت یلا سکی هی . مرتخد روخب -

ادخ هدنب ششاداد نز ، دوب هدش بیجع یلو . دوب رتهب یراگنا ینعی
یم ادص مرسپ ور شرسپ دمحا میرم ، تفگ یم . هسرتیم شزا ؛ تفگیم

نز یراگنا یلو ، هشرسپ لثم هگیم ، هسرپ یم شزا مه یتقو .! هنز
و داد یلک میرم ، دمویم انومز نومه مه تردام . تشادن رواب هشاداد
ات ود . درک یم کمک نوشهب و دمویم نوا اما ، تخادنا یم هار دادیب

. ندوب هداس یلیخ هک ندوب نز
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" ننک ضوع ور نوشلیکو دیاب " : تفگ یم هشیمه تردام

. داد نوشتسد راک کدرم نوا مشرخآ . اونش  شوگ وک یلو
: دیسرپ راب نیا نیمار

؟ تسا هدنز ششاد نز -
: تفگ و تشاذگ شبلق یور ار شتسد نز

نم شتقیقح ، تشاذگ مشا هچب . تفر و تشاذگ زور هی ، هراچیب نز -
. هتفر ، تفگ یم میرم یلو . هنک لو وشچب ردام هی هشیمن مرواب ال صا

تفگ یم شهب مه هچب . هچب نوا ، دش شمغ و مه مامت مه میرم
ردام . درک جاودزا نوشلیکو ، کدرم نوا اب مشدعب لا س دنچ ، نامام
یم همان ، داتسرفیم لوپ و اذغ شارب لا س هس نوا مامت تراچیب

و دموا هلیکو . هدشن تسکشرو ال صا اینرباج تکرش تفگ یم ، تشون
.. هگید

ار دمحا هک یسک ، دوب میرم ردارب رسپ دمحا سپ ، دش مکاح توکس
. تسا مارهب و میرم رسپ : درک یم رکف اعقاو ، دیاش . دوب هدرک گرزب

: مدیسرپ واکجنک
؟ نتفر اج نیا زا شجاودزا دعب -

و دوبک ، دوبن یزور هراچیب نز ، دوب رادربه کال اعقاو لیکو نوا ، هن -
مامت . دز یم کتک مدمحا . هنکن رارف اه هیاسمه ی هنوخ هب هایس
هاگداد هب مه دعب ، تفرگ اضما شزا مرخآ ، تساوخ یم ونوشلا وما

هنوخ نیا زا . تفرگ طالق و هرادن یناور تم سال میرم هک درک تباث
. دوب شلا س ۱۰ دمحا اه عقوم نوا ، درک نوشنوریب ما

نیمار . دنشاب هتشاد یتشونرس نینچ دمحا و میرم دش یمن مرواب
: دوب هتخادنا نییاپ ار شرس

؟ نتفر اجک دینود یم -
ریگ ور شسردآ ، دوب هدرک نوشبیقعت تنامام ، میتسنود یمن هک ام -

نوشارب ور نوماکمک هک مرهوش و نم هب داد ور شسردآ . دوب هدروا
. داد یمن شوگ سک چیه فرح هب میرم دنچ ره . میربب

: متفگ یواکجنک اب
؟ هدلب نوترهوش ؟ نیدلب ور سردا نوا -



: تفگ و درک مهاگن نز
هب ندرک کمک یاپ لا س همه نیا سک چیه . دوب یگرزب نز تردام -

ی هسردم هی هرب دمحا هک درک یراک یتح . هنومیمن ، داوخیمن هک یسک
هداد وشرمع هک مرهوش . دنمهفن تقو چیه انوا هک تساوخ یلو ، بوخ
نفلت هچرتفد هی یوت ور یمیدق یاسردآ و اه هرمن نوا یلو امش هب

! مرتخد هل ال . تشون یم
: تفگ و دمآ هناخزپشآ زا راکتمدخ

. موناخ هلب -
هنوخباتک وت ، رایب مارب ور یمیدق نفلت هچرتفد نوا ، مرتخد -

. متشاذگ
هک یلا وس تبقاع ، مدوب هتفر ورف رکف هب . داد ناکت یرس راکتمدخ

: مدروآ نابز هب ، دوب هدرک رپ ار منهذ
؟ دوب شردارب ی هچب دینئمطم -

: تفگ و دیدنخ نز
، مدوب هدید ومیرم هشیمه نم ناج رتخد ؟ یراد کش تاباب هب هیچ -

یتقو دوب اهنت ششاداد نز هزات . دوبن هلماح ال صا رتخد نوا
گرزب دمحا یلو . اج نوا متفر هدننار اب نم ، هنک نامیاز تساوخیم

میرم ی هنوخ تساوخیم و اج نیا دوب هدموا شیپ هتفه ود ، هدش
. هدش بوخ نوشعضو همولعم . هرخب ور

هبعج اب هارمه ، یمیدق کچوک هچرتفد و دمآ راکتمدخ ، مدز یدنخزوپ
. داد نز تسد هب ار کنیع

یور ، دز قرو ار هچرتفد مارا مارآ و دز شمشچ هب ار شکنیع نز
: تفگ و دش فقوتم هحفص کی

. ینک تشاددای یراد ذغاک ملق . هشسردآ نیا مرتخد ایب -
: تفگ و دیدنخ . مریگیم سکع شحفص زا میشوگ اب -

. تسانامز نوا ، مدرک رکف هظحل هی ، ایادخ -
یاه هلحم زا یکی هب طوبرم هک یسردا زا و مدرب ولج ار میشوگ

. متفرگ سکع ، دوب رهش بونج
: تسا هدرک ریگرد ار شرکف یزیچ هک دوب یسک هیبش نیمار

ور اه اینرباج غارس ازور نیا همه هک نیتفگ رد مد . دیشخبب موناخ -



؟ هگید سک ای ؟ دوب دمحا اقآ نیمه نوتروظنم ، نریگیم
: تفگ و داد ناکت ار شرس

یمدنگ وج  شاهوم همه هک لا سنایم درم هی ، منومگ شیپ زور ۴ -
منوا هک . هدوب هنوخ طقف هل ال ! رد مد هدموا مشح و مدخ یلک اب ، هدوب

. مسانشیمن هتفگ
باالی نانچمه هل ال ، دوب نمهب هیبش هک شسردا ، مدرک هاگن نیمار هب

وا هب و مدرک وجتسج میشوگ رد ار نمهب سکع ، دوب هداتسیا نز رس
: مداد ناشن

؟ دوب درم نیا -
. موناخ هلب -

: تفگ بجعت اب نز
؟ تسه یلکشم -

. دوبن یصاخ سک ! هن -
: متفگ و متشاذگ زیم یور و مدروآ رد مفیک زا ار متراک

نوشهب طقف . دیدب ربخ مهب دیدید ور ای دمحا زاب هگا . هنم تراک نیا -
. هخآ نرادن دامتعا مداونوخ و نم هب مه زونه . دیگن یزیچ

: تفگ دنخبل اب نز
ینتشاد تسود نز یلیخ ، مدید وتردام هک یتدم نوا . مرتخد هشاب -

اب میرم یچ ره . هروخب یاچ ماهاب دایب مدرک یم شتوعد یهاگ ، دوب
. دش یمن میلست ، دز یم شین شهب شتسار و غورد یافرح

دنلب ود ره . دوش دنلب مدرک هراشا نیمار هب و متفگ یمارآ نونمم
؟ هتخاس یی ال ویه نینچ دمحا زا روطچ میرم متسناد یم دیاب ، میدش

؟ دوب شورفلگ میرم ینعی
. دوب رگنلت کی هیبش میارب وا یاه فرح . میدرک رکشت نز زا نیمار اب
رکف دیاب ، دنک یگدننار هک ، متساوخ نیمار زا ، میدز نوریب هک هناخ زا

هک ینز نامه موناخ هزیزع هک ییاه فرح رکف زا هاگادوخان . مدرک یم
. تسشن میاه بل رب یدنخبل ، دوب هتفگ مردام دروم رد ، مدوب هدید

و تعرس لبق ی هعفد ، دب ال . درک یم یگدننار نم زا رت مارآ نیمار
، تشگ یم میرم لا بند مه نمهب هک نیا ، دوب هدرک کرد ار مناجیه

. دوب بلا ج میارب



ناشمان دایز اه نابایخ نوچ ، میدرک ادیپ رت تحار ار دیدج سردآ
: دوب هدشن ضوع

؟ مینک کراپ اج نیمه ، تسه گنیکراپ هی اج نیا ، موناخ -
: متفگ و مدرک مخا
. هک هدنوم یلیخ -

: تفگ و درک هراشا نابایخ هب نیمار
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یطخ تقو هی . میرب نیشام اب ، تسین بوخ ، اهاج روج نیا ، موناخ -
. نزادنیم یزیچ

: متفگ و مدرک مخا
. نومرس تشپ نایب یتفگ متاتسود هب نیمه ارب -

: تفگ و تخادنا نییاپ ار شرس
. هنوتدوخ تینما ارب یلو . موناخ هدنمرش -

: متفگ هاتوک
. میریم هدایپ وهار ی همادا نک کراپ ورب ، هشاب -

کراپ گنیکراپ رد ار نیشام . تفر گنیکراپ تمس هب و داد ناکت یرس
، دوب هتفگ موناخ هزیزع هک ییاج سردآ تمس هب مارآ مارآ و میدرک

. میداتفا هار
. میدیسر هرخ باال . دوبن ین ال وط مه اه ردق نآ ریسم

. دوب هتفرگ دود شیاهراوید اج نیا یاه هناخ ، یلبق ی هلحم سکع رب
هلحم کی تشپ دوب ییاج ، تشادن دوجو هلحم مان هب یزیچ عقاو رد
اب و دندوب هتسشن هچوک رس داتعم درم دنچ . دوبن اج چیه هیبش ،

. دندمآ یم نامرس تشپ نیمار یاه تسود . دندرک یم مهاگن بجعت
: تفگ و درک کیدزن نم هب ار شدوخ نیمار

. فیک یوت نیزادنب ور نوتتعاس و رتشگنا نوا موناخ -
هداتسیا میور هب ور نیمار هک یلا ح رد هلجع اب و مداد ناکت یرس

هناخ . دوب یکانسرت یاج . متخادنا مفیک نورد ار متعاس و رتشگنا ، دوب
یشک راوید اه طایح . دوب هتخیر ناشیاهراوید زا یمین هک ییاه

و ، دنتشاد هدرپ رد یاج هک هتخاس همین یلگ نامتخاس دنچ و دنتشادن
! کیتس پال ناشفقس



همین ی هناخ نیمار . دیسر یم مماشم هب یدننام الب ضاف دب یوب
: تفگ و داد مناشن یا هبارخ

؟ تسین اجنوا موناخ -
: متفگ و متخادنا یهاگن سردا هب

. هشدوخ منک کف ! ارچ -
هیبش یزیچ هناخ تسار تمس ، مدش کیدزن هناخ هب طایتحا اب و مارآ

ندروآ رد لوغشم نآ رد هچب دنچ هک ، تشاد دوجو یناد هلا بز
. دندوب اه کیتس پال

راک زا مه . دندناخرچ متمس هب ار ناشیاهرس بجعت اب نم ندید اب
یم سابل ریش رانک ینز ، دندرک یم میاشامت دنخبل اب و دندوب هداتسیا

: دوب شبل ی هشوگ راگیس کی و تسش
؟ نیراد راک یک اب -

: داد باوج نم زا لبق نیمار
؟ تساج نیا این رباج ی هنوخ -

: دروا نییاپ شبل ی هشوگ زا ار شراگیس
! هیتفوک هچ هگید این رباج -

: تفگ و درک ترپ یا هشوگ ار شا هدیشک من راگیس فرح نیا اب
. نوتتاذ هب فت ، ها -

: تفگ و دمآ فرح هب مه زاب نیمار
. دمحا شرسپ اب موناخ میرم ، میموناخ میرم لا بند ام -

: تفگ و درک زیر ار شیاه مشچ
، مدرک هاگن نیمار هب بجعت اب . نداد نوتهب طلغ سردا . هیک رخ میرم -

کرچ سابل نتسش بآ ، تفر رت ولج ، دوب هدرکن بجعت نم لثم وا
متفر بقع و متشادرب ار میاپ . دوب یراج هچوک هبش ای هچوک طسو اه

فیثک یرطب کی هک یا هچب رتخد . دنکن سیخ ار مشفک بآ هک
نز هب نیمار . مداد باوج ار شدنخبل . دیدنخ ، دوب شتسد یکیتس پال

: تفرگ شیاه تسد الی و دروآ رد شبیج زا لوارت کی و دش کیدزن
. نتفر هتقو یلیخ یلو . ندوب اج نیا ، تفگ و دز یدنخزوپ نز -

. دروخ یمن ام هب هگید نوشس کال
تفرگ باتفآ رون ریز ار لوپ نز و داد نز تسد هب ار لوارت نیمار



: تفگ و
. نتسشنیم یلغب هنوخ نیمه -

: متفگ و متفر هناخ تمس هب طایتحا اب و مارا
. هنوشدوخ ی هنوخ -

: تفگ و دیدنخ
هدش بارخ نیمه هرآ . یشدنس لا بند هیچ . هلگشوخ موناخ -

. تسا هنوخ شک هریش االن اهتنم . ندیباوخیم
: تفگ تیدج اب نیمار ، مدرک هاگن نیمار هب جیگ و هدیسرت

. ندرب ونوشاه هلیسو -
. اتخبدب نربب هک نتشادن یزیچ -

ود هک یا هلعش هی زاگ قاجا نوا و نویزیولت نوا ، هکینز نک طلغ -
؟ یچ سپ یدرک هرد

هلا س ۵۰_ ۴۰ ادودح ینز ، دمآ یم مرس تشپ زا ادص . تفر باال میوربا
: تفگ هدنخ اب ، دما نامتمس هب

. ندرک هرد ود شرهوش وموناخ نیا وشمه . ندربن یچیه -
. دوب هدش زمرق میاه پل ، تفگ وا هب ییازسان ، تسشیم سابل هک ینز

. درک هراشا نم هب نیمار ، تفر نز نا تمس هب مارآ مارآ
زا ات ود . دندمآ مه شیاه تسود و نیمار ، متفر هناخ رد تمس هب

. دندرک زاب ار هناخ دنب مین یبوچ رد اهرسپ
ی هدنخ . مریگب مینیب یولج ار ملا ش ، دش ثعاب راگیس و داوم دب یوب

بقع یمک ، دنتفر لخاد نیمار ناتسود . مدینش ار اه نز و اه هچب
اج نامه یا هقیقد دنچ . دمآ یم درم دنچ دنلورغ و داد یادص . متفر

ریز ار هچب رتخد . مدرک یمن هاگن مفارطا هب یتح ، مدوب هداتسیا
باتفا ریز شتروص ، درک یم مهاگن قوش اب زونه ، مدید یم یمشچ

. دز یم رانک ار شرود یاه سگم . دوب هتخوس
، دوب کقاتا هیبش هک یا هناخ زا نانک دنلورغ هتفشآ ، داتعم درم دنچ

: تخادنا یهاگن کقاتا هب نیمار . دندمآ نوریب
. وت نیایب موناخ -

یم ، یبصع رامخ و هشئن یاهدرم زا ار مهاگن هک یلا ح رد ، ددرم
. متفر کقاتا تمس هب میدزد



داوم طاسب و پیاپ ی هتسکش یاه هشیش زا رپ شفک ، دش یمن مرواب
: تفگ دوب هداتسیا مرس تشپ هک نیمار . دوب
. هشب نومریگتسد یزیچ اج نیا منکن کف -

یاهراوید یور ییاج ، متفر قاتا ی هشوگ هب و مدروآ باال ار متسد
ریوصت ، دوب هدش هدیبسچ هراپ ی هنهک سکع کی زونه ، هتفرگ دود

یم دای هب لماک ار ریوصت نیا . دوب میرم و اه سکع ی هچب نامه
. مدروآ

رگید حاال . مدوب هدرک ادیپ هناخ نآ رد هک دوب ییاه سکع نامه لکش
هک ، میوگب یزیچ متساوخ . تسا هدوب دمحا هچب نآ هک متشادن کش

: مشاب هتشادن نتشگرب تارج ، دش ثعاب ییادص
. هدش گنت مارب تلد همولعم -

! دمحا یادص ، دوب شدوخ یادص
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هب ور نیمار ندید . متشگرب ادص تمس هب هتسهآ ، دوب هدمآ دنب مسفن
: دش شخپ هرابود دمحا یادص . درک رتمک ار مسرت میور

. هدموا دنب تنوبز -
، مدوب هدش هجوتم هزات هک یدرم و شتسد رد کچوک یشوگ هب نیمار

: درک هراشا
گنز شهب نیدموا امش تقو ره هتفگ دمحا . هدرم نیا یشوگ ، موناخ -

. هنزب
: مدرب مشوگ کیدزن و متشادرب وگ دنلب  یور زا ار نفلت هچاپتسد

ورای نوا ای ناخ داهرف ؟ نیا هیک ؟ یدینش ور تراکمه ناحیضوت -
. تلیکو

: متفگ و مدرک باترپ نوریب هب ار مسفن
؟ مغارس یدموا ارچ -

: تفگ و دیدنخ
دیدموا ناهام  اب هتدای ؟ یدموا تدوخ ای وت غارس مدموا نم ؟ نم -

. منک تکمک ال ثم یتساوخ مزا هک بش نوا ای ، ما هنوخ
: متشاذگ یناشیپ یور ار متسد ، دندرک یم میاشامت نیمار و درم

؟ دوب راگن و وت راک شمه ، گال نوا ، اراک نیا ی همه ینعی -



؟ یدروآ باال -
: متفگ بجعتم

یچ -
: مهد هلصاف مشوگ زا یمک ار نفلت ، دش ثعاب شا ههقهق

هخآ ، هراخیم ترس یدرکن سح ؟ یدرواین باال هلحم نوا یوب زا -
نوشاه هاگن ؟ دشن تشدنچ یدید ور اال غشآ نوا . هیداع اجنوا شپش

؟ درکن تتیذا
: مدیلا ن

. تسین نم ریصقت طیارش نیا اما ، مفساتم -
، شزورف مارهب ؛ ماباب ، دوب هلماح مردام یتقو  . ایور نودنخن ور نم -

شزا وشچب . درک ناتسرامیت یهار ور ما هراچیب ردام . درک لو ونوا
نوا زا هک داد لوق مردام هب مارهب . تشاد شسود یلو . نتفرگ

مردام یتقو یلو . هنومیم شرانک مزاب ، نوریب دایب یتنعل هاگشیاسا
، دوبن هیاس هگا . هنیبب دشن رضاح ور مدوب شرسپ هک نم یتح ، دموا

. مردام شیپ تشگ یمرب مارهب
: مداد تروق یتخس هب ار مناهد با

ور نیا هداس DNA هی یدنوخ سرد وت دمحا . تسین وت ردپ مارهب -
. همیرم یامهوت شمه اه نیا ، یتسین میرم رسپ مه وت . هنکیم تباث

. وش هفخ -
: دز دایرف ار نیا ابیرقت نفلت تشپ

یلو . مشیم مرهاوخ اب یزاب وراو مراد هک متشاد نادجو باذع شلوا -
محر مشرتخد هب یتح مارهب ینز . نوا رتخد طقف وت هن مدیمهف دعب

. هبیرغ یوت هب دوب هداد ور شتورث و دوب هدرکن
و زان وت هک هبیرغ نوا رتخد ناونع هب وت رازآ . هیضوع هی تردام
ییاه هظحل نوا ناوات دیاب وت یلو دوبن نم دصق ، هدش گرزب تمعن
یم سپ ، میدیشک یم رجز تک فال و یتخبدب وت مردام و نم هک

 . هدرگ نیمز یلو ، همیرهاوخان نوا دنچ ره ، هدیم سپ مترهاوخ . یداد
کچیپ لثم ینارگن ، دهد یم سپ مه ترهاوخ هک هلمج نیا ندینش زا

: مشاب مارآ مدرک یعس . دوب هلماح نیمسای . دیچیپ مراکفا رود
. منزب فرح شاهاب ماوخیم ، تساجک راگن وگب مهب ، دمحا -



مدرک یعس . دش عطق نفلت ، دهد باوج هک نیا نودب و دز یدنخزوپ
دنچ . دوب تاراما ی هرامش شیپ . دوب شوماخ ، مریگب ار هرامش هرابود

رد ار هرامش و مدروآ رد ار میشوگ . دوب شوماخ ، متفرگ ار هرامش راب
. مداد نیمار هب ار یشوگ و مدرک تشاددای مدوخ نفلت

رتشیب نوریب نآ یاه مدآ دادعت ، میتفر نوریب هناخ زا نیمار هارمه
. دوب هدش

. متفیب دمحا فرح دای ، دش ثعاب ناشمه رد یاه هرهچ
اه هچب هک ییاج تمس هب مورب جورخ تمس هب هک نیا زا لبق

. مدرک شهاگن دنخبل اب ، دوب اجنآ زونه کرتخد . متفر ، دندوب هداتسیا
یهاگن شا هدروخ مرک یاه نادند اب ، تسش یم سابل هک ینز نامه

: تفگ و تخادنا نم هب
هنکیم یطاق شیردپان ، نیریگن مرگ شاهاب یلیخ ، تسا هنن و اباب یب -

. هنکن عمج ولیک دنچ بش ات هگا
اب . دندیخرچیم مرس رد اه رکف . متشگرب نیمار تمس هب و مدرک توکس

هدش جراخ نامسرتسد زا دمحا و میرم ، میدش نیشام راوس نیمار
. دندوب

رپ ریسم ، دوب کیدزن بش ، دنک ادیپ میارب هک مداد نیمار هب ار هرامش
نامتخاس یور هب ور ماجنارس ، دوب هدرک مرت هتسخ ین ال وط و کیفارت

. میدیسر
ننک تبقارم نوت زا هک نییاپ مراذیم ورفن ود ، موناخ -

: مداد ناکت ار مرس
. نیمار نونمم -

هی هرخ باال ، هشاب یک ره شورفلگ ، نیشابن نارگن . موناخ میدرکن یراک -
. هراذیم اج هب شدوخ زا یدر

هب ، متفر یب ال تمس هب و . مدرک یظفاحادخ گنیکراپ رد نیمار زا
اب . دوب هتفشآ شعضو و رس . مدروخ اج یلع ندید اب مدیسر هک یب ال

: دمآ ولج شیاهوربا نیب مخا
. تشذگ شوخ نارهم ی هنوخ ، موناخ ایور سالم -

و توکس . متفرن اج نآ ، تسا هدیمهف هک دوب مولعم شراد هنعط نحل
تسد ار شم کال ی همادا شدوخ ، دید هک ار نداد خساپ رد للعت



: تفرگ
. یتسین اجنوا تفگ ، دز گنز نارهم -

: مداد باال ار میاه هناش
کف ، دموا شیپ یراک نارهم شیپ مرب متساوخ نم شدعب سالم. لوا -

. مدب سپ باوج تهب مشاب روبجم منکن
: تفگ مشخ اب

یاوخب هرادن میلیلد چیه اما ، یدب باوج نم هب هرادن یلیلد چیه هرآ -
تلا کو منیمه ارب ، ایور مرفنتم یراک ناهنپ و غورد زا نم . یگب غورد

. مدرک لو وداهرف
. مدرک شهاگن شدنلب همین یادص و ندز فرح نحل زا هدز تفگش
هاگن شیاه تسد هب . تسا هدرک هیرگ هک دوب یسک هیبش شیاه مشچ

. دیزرل یم هک مدرک
: متفگ شمارآ اب

. مینزب فرح باال میرب ایب -
: تفگ و تفرگ شتسد رد مکحم ار شفیک

... مگب متساوخ طقف ایور ، نونمم -
: متفگ و مدش هریخ شا هتسخ یاه مشچ هب

باال. میرب -
دیلک یتقو یتح . دوب رکف رد نانچمه روسناسآ رد ، درکن یتمواقم رگید

، متخادنا
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: دوب شدوخ یاوه و لا ح رد زونه
. وت یایب یاوخیمن ، یلع -

: تفگ جیگ
. دیشخبب ، ارچ -

. تسشن اه لبم زا یکی یور ، مدز ار دیلک و متفر وا زا رت ولج
متسناوتن . دوب هتفر ورف رکف هب ، مدرک شهاگن هداتسیا روط نامه

: مسرپن لا وس
؟ یدیمهف یدیدج زیچ هدنورپ دروم رد ؟ هداتفا یقافتا -

: تفگ هاتوک



هی ادرف ، منک گنهامه تاهاب متفگ هک تسه هتکن ات دنچ هی طقف ، هن -
اه هدنورپ روجنیا یضاق شدوخ هک ماتسود زا یکی شیپ میرب رس

. میریگب تروشم هی ، هدوب
، دوب بیجع میارب شتلا ح رت شیب ، تشادن یتیمها میارب شیاه فرح

شرانک . دشاب یدج درک یم یعس دوب نییاپ شرس ، دز یم فرح مارآ
: متفرگ شتسد زا ار هدنورپ و متسشن

؟ مینکب دیاب راکیچ هگید -
رد کی هب ار شیاج ، تشاد یب ال رد هک یتینابصع ، تشگن رب متمس هب

: دوب هداد بیجع یگتفر ورف دوخ
، هدرک تیامح تتکرش زا ییاروج هی و ، هدز اه فرح یرس هی داهرف -

هگید روج هی ینوتیم ، هیبوخ رکف مرظن هب یتفگ هک منارهم جارخا
. ینک شتیامح

گنر هک ار شا هرهچ ات مدرک جک ار مرس ، مدرک شهاگن تقد اب
: تفرگ رارق شتسد یور مارآ متسد ، منیبب ار دوب تام و هدیرپ

؟ هراد مه یریثات داهرف یافرح ینک یم رکف -
: تشادرب یرگید ذغاک و دیشک نوریب متسد ریز زا مارآ ار شتسد
شزا هک دوب یراک . تسا هدش باسح و بوخ یلیخ شافرح ، هتبلا -

.. هک تسین یمدآ تقو چیه داهرف ینعی ، متشاد راظتنا
هب شنهذ . دوب شتوکس لیلد نیا ، تشگ یم شنهذ رد تاملک لا بند
تسناد یمن مه شدوخ هک یزیچ لا بند اهذغاک نایم ، دوب هتخیر مه

: تشگ یم
. نا یبوخ یاهوگغورد اه لیکو -

درک مگ شنهذ یاهادص نیب ار میادص مه دیاش . درکن یهجوت مفرح هب
: تفگ هک

. هنزب هبرض هرادن یا هنیک شزا هک یسک هب داوخب هک تسین یمدآ -
. یشاب شور هب ور وت یتقو منوا

: متفگ و متشاذگ اه هدنورپ یور ار متسد ، درادرب یرگید ذغاک تساوخ
. نتسه میبوخ یارادربه کال ، ییوگغورد زا ریغ اه لیکو -

و دیشک نوریب متسد ریز زا ار هشوپ مارآ اهنت ، دماین باال شهاگن
: درک روج و عمج ار زیم یور یاهذغاک



هک یضاق نوا شیپ میرب مه اب هک ، مایم ۹ دودح ادرف نم سپ -
. متفگ

دنلب راب نیا . تشاد شزرل شیاه تسد ، تشاذگ شفیک رد ار هشوپ
: متفگ

. یروعشیب یلیخ -
تساوخ و تشادرب ار شفیک مارآ . تفرن باال شیوربا ، دزن دنخبل یتح
اب و متشاذگ شیوزاب یور ار متسد شراتفر ی هکوش . دوش دنلب

: متفگ تینابصع
؟ هتگرم هچ -

.. تعاس ادرف . تسین میزیچ ! یچیه -
: مدز داد یبصع

زا یراد ! مچب نم هگم یلع .۹ تعاس یاباب روگ ! تفوک و ۹ تعاس -
. تسین یچیه یگیم دعب ، یریمیم ندروخ صرح

: متفگ دیدهت اب هک دنک دازآ ار شیوزاب تساوخ و درک توکس
. منزیمن فرح تاهاب تقو چیه ، یرب و هتچ یگن ، منامام حور هب -

یرادن . قرف هدرم اب مارب نوریب یرب ینعی
: تفگ ، دیزرل یم هک ییادص اب مارآ و دروخن ناکت

. هشاب هتشاد طبر وت هب هک تسین یزیچ ، اباب -
: متفگ و مدز یدنخزوپ

! ینکیمن ماگن ارچ سپ -
ممه هب ماه هدنورپ زا یکی . هرادن یطبر وت هب ، ایور مگیم یدج -

. هتخیر
: متفگ و مداد ناکت ار میاپ یبصع

. منک یم شهاوخ یلع . یگن غورد هشیم -
: داد نوریب صرح اب ار شسفن و دیشک شتروص هب یتسد

! هدرک جاودزا ونیم ، هنکیم تیضار هگا -
تسد نایم ار شرس . مدرشف مکحم ار میاه بل و دش درگ میاه مشچ

: تفرگ شیاه
مارب هک یدلوت کیربت مایپ نیرخآ نیا هک داد مایپ مهب مدلوت لبق -

هک زورما . هرتهب نومود ره یارب متشون ، قمحا نم . هتسرف یم



. مدید وشاسکع
: متفگ و مدش هریخ نیمز هب ، مدیمهف یم ار شدرد

؟ ینئمطم -
. ینئمطم یگیم وت ، مدید وشاسکع مگیم -

: تفگ و دیشک هآ
نیمه لخاد زا یکی اال متحا هک مگب اج نیا مدوب هدموا ! لا یخیب -

تساوح رتشیب دیاب . هدرک عطق ادرم نوا دورو یارب ور قرب نومتخاس
. هشاب

: متفگ ینییاپ یادص اب
هنودیم موناخ ال یل -

: تفگ هلصوح یب ، دوب مرگ رس شفیک ی هتسد اب
رصع . دوب هدز گنز راب دص االن ات دب ال تسنود یم هگا ! منکن رکف -

. تفگن یزیچ ، منومب متسود ی هنوخ هنکمم مداد مایپ شهب
رظن هب مارآ هک درک یم ار شش تال مامت ، مدرک شهاگن یمشچ ریز

: متفگ فده یب ، دیایب
؟ مینک راکیچ دیاب االن -

: تسشن شیاه بل یور یخلت دنخبل
لا بند میرب حبص ادرف شدعب ، مشب اهنت مدوخ اب مکی دیاب ! یچیه -

. منک ششومارف مشدعب و ، اراک
و شا هرهچ تلا ح . مدرک زاب مه زا ار ، ما هدش قالب یاه تسد

: مدوب شنارگن ، ولج هب شا یگدیمخ
؟ ینک ششومارف ینوتیم -

هدرک ششومارف تدم همه نیا . مدرک یم راکیچ االن ات هگم ! هگید هرآ -
. همرس یوت یا هرخسم یارکف . همگرم هچ االن منودیمن یلو ، مدوب

شدوخ هب تدم نیا مامت هک دوب یغورد نیا ، دوب هدرکن ششومارف
، دش دنلب شیاج زا ! ورسخ ای و هیاس هیبش تسرد دوب  هتفگ غورد

: متفگ نارگن . دنزب دنخبل درک یعس . مدرک شهاگن
؟ ینومیشپ -
؟ یچ زا -

مه هب ار وا ردقنا یراکفا هچ منک کرد ، متسناوت یم . مداتسیا مه نم



: متفگ و مداد تروق ار مناهد بآ ، هتخیر
؟ یتفرن شاهاب هک نیا زا -

: درک یمن مهاگن مه زونه ، درک مخا
نومیشپ تقو چیه ، مدرک باختنا ور ندوب مردام رانک هک نیا زا -

. منومیشپ زیچ هی زا طقف . مشیمن
درک یهاتوک توکس
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: داد همادا و

طقف شلوا . ایور منومیشپ یلیخ مدیسوب ور وت بش نوا هک نیا زا -
یکلا روجنیمه و ینک یم هابتشا وت هک منک تباث تهب هک متساوخیم

هی ، داتفا قافتا نوا یکلا رکف نیمه رس شدعب ، داهرف ینومهم یتفرن
هرخسم رکف منودیم . همراک نوا تازاجم من اال لا ح منکیم کف ییاروج

یلو یا
: متفگ و مدز دنخبل هاگادوخان

؟ ینک شنزرس روج هی ور تدوخ داوخ یم تلد یلو -
هک روط نامه . تفر رد تمس هب دعب و ، دز لز رد هب و درک توکس

: تفگ تفر یم رد تمس هب
. مدز داد ترس هگا شخبب . تسین نما ، نومن اج نیا بش -

: متفگ هنادیماان
؟ یریم اجک -

: دوب ناج مک و هتسخ شهاگن و تشگرب متمس هب
. هشیم بوخ ملا ح ، مشاب اهنت مکی . سرتن -

اهراب یلع . مدوب ینابصع ، متشادن شندرک مارآ یارب یفرح هک نیا زا
ال صا لا ح نیا رد شنداد یرادلد ، مدرک سح یلو ، دوب هداتسیا مرانک

. تسین یبوخ رکف
تمس هب . میایب نوریب رکف ناهج زا ، دش ثعاب رد ندش هتسب یادص

در مشچ اب ، دندوب هداتسیا نییاپ نامه نیمار یاه مدآ ، متفر هرجنپ
نیمه زا . دیسر هقیقد دنچ زا دعب ، مدرک لا بند یلع نیشام ات ار رون

یم باختنا دیابن یلع ، دیاش . منک سح ار شیگتسخ متسناوت یم باال
مه وا تقو دنچ زا دعب ، تفر یم رتخد نآ هارمه رگا دیاش . درک



زیچ قشع . دوبن یهار چیه یلع و وا یارب رگید اما . دش یم یضار
هک دایز و مک یاهرون در نیمه هیبش یزیچ ، دوب یا هدیچیپ و بیجع

، یدش یم شکیدزن یتقو اما ، دز یم کمشچ وت هب یکیرات نیب 
ردقچ ، مدرک اه هرجنپ راخب یور مارآ . یدرک یم سح ار تبلق نتخوس
لا س راهچ زا دعب هک مداتفا یزور نآ دای . دوب هدیشک لوط ناتسمز

ملا ح شیاه هدنخ مدرک سح هک زور نامه ، مدید نابایخ رد ار داهرف
کمشچ اه یکیرات نیب هک رهش یاه غارچ لثم تسرد . دنک یم رتهب ار
یتح نم . دوب هتشذگ زور دنچ ، دوب مرگ اوه زور نآ ردقچ . دندز یم

. منک سح ار اه لصف رییغت هک ، مدوب هدرکن تقو
هقیقد دنچ یارب ، دوب هدش ثعاب ، یلع لا ح ، متفرگ هلصاف هرجنپ زا

ی هنیک زا فرح ، دمحا یاه فرح . منک شومارف ار ، زورما تاقافتا
، متفر هناخزپشآ تمس هب . دشاب هدنشک تسناوت یم هک ، داد یم یمیدق

زیم یور و مدروآ نوریب روشرایخ و نوبما ژ هقرو دنچ لا چخی زا
. مورب نلا س تمس هب ، دش ثعاب ملیابوم گنید گنید . متشاذگ

هرخ باال سپ . منامب ینما یاج بشما هک دوب هداد مایپ ، دوب داهرف
. مدز شا هرامش یور و مدروآ باال ار نفلت . دوب هدرک نشور ار شیشوگ

: داد باوج ار شنفلت ، قوب نیمود اب
. هشیم گنت دوز هب دوز هچ تلد سالم -

: متفگ و مدرک یزاب میاه نخان اب
. سین بوخ شلا ح مکی ، ینزب گنز یلع هب ینوتیم نیبب سالم. -

.. یشاب شرانک وت دیاش
: تفگ قوش اب و دمآ مفرح نایم
؟ یداد در باوج شهب ؟ هیچ -

: تسا هدینشن مدوب نئمطم ، متفگ بل ریز ار یقمحا
فرح شاهاب مکی ، هدرک جاودزا تشاد شسود هک یرتخد نوا ! هن -

. نزب
: تفگ و دز یا ههقهق

نزب گنز تدوخ . هنومیمن نیمز ور همولعم ، دوب یلگشوخ رتخد ! هع -
یمهفیم . رتهب وشلا ح هک وت . نک شمورآ

: متفگ و مدیشک شیرانک نوخان ریز ار متسش نخان کون ، صرح اب



. یمدآ مدرک کف هنیا نم هابتشا -
هب زاب و مدرک عطق ، دنزب یرگید فرح هک نیا زا لبق ار نفلت

. مدرک اهر ار مدوخ هناخزپشآ یلدنص یور قمر یب . متشگرب هناخزپشآ
: متفگ مدوخ اب بل ریز ، دوب یتخس زور

یارب . میتشاد مک ارجام همه نیا طسو ور هرتخد نیا ندرک یسورع -
هانپ میشوگ یاه گنهآ تسیل هب ، منک ضوع ار ملا ح یمک هک نیا
ییاهزور . مدش ندروخ لوغشم و مدرک شخپ ار داش گنهآ کی ، مدرب

تمسق . منزب گنز نارهم هب مدوب هدرکن تصرف یتح ، دوب یدب
: تفگ یم منهذ هاوخدوخ

هرابود موجه زا ندیسرت یتح . منک لوکوم ادرف هب ار زیچ همه دیاب -
. نارهم و یلع لا ح یارب ندروخ هصغ ای ، شوپ هایس نادرم ی

هب متروص نتسش زا دعب و مدرک اهر زیم یور روط نامه ار اه فرظ
کی هب زورما شنت رپ زور و بشید یرادیب بش مامت . مدرب هانپ متخت

مرس یور ار وتپ و متسب ار میاه مشچ . تشاد زاین تحار باوخ
: تفرگ ما هدنخ مدوخ رکف زا ناهگان ، مدیشک

تسا یرتهب زور ادرف ، دنیوگیم ناشدوخ هب باوخ زا لبق اه یلیخ
ات مشاب هتشاد بشما یارب ار اه بوخ مامت ، مدادیم حیجرت نم یلو

. موش ور هب ور ادرف منهج اب تردق اب مناوتب
*********

ی هزایمخ و مدش دنلب میاج زا . مدوب هدیباوخ مارآ ار بش مامت
ییوشتسد تمس هب هلصوح یب . دوب مین و ۸ تعاس ، مدیشک یقیمع

یعقاو ردام رگا ، دوبن یندرک رواب ، دمحا هب میرم یاه غورد . متفر
ور میرم یاه غورد دیاش تقو نا ؟ دش یم هچ مدرک یم ادیپ ار شا

هدرک ادیپ یتخس هب مه ار میرم ی هناخ سردآ یتح ؛ یتنعل . دش یم
یفخم روط نیا هک نیا زا لبق شاک ! دادیم DNA تست دمحا رگا . مدوب 

ار تست نیا ، دوش
. مداد یم ماجنا

. مدناخرچ  یراب دنچ ار ریش ناویل ، مدوب هتسشن هناحبص زیم تشپ
: متفرگ ار شا هرامش و متشادرب ار میشوگ ، مداتفا یلع دای

. مایم مراد نم ، ولا -



: مدز ریش ناویل هب یا هقت ، دوب هتسخ شیادص
باال. ایب یدموا یتقو بوخ -

: متفگ هک ، دیوگب یزیچ تساوخ و درک یچن
. تمنیب یم -

. مدرک عطق ار نفلت
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گنز یادص دعب تعاس مین . مدرک گنهامه ، یلع دورو یارب ینابهگن اب
هب ار مبلق ، لا ح نآ رد یلع ندید ، مدرک زاب هک ار رد مدینش . ار رد

یاهوم و کورچ نهاریپ ، هدیباوخن ار بش مامت دوب مولعم . دروآ درد
یم یسک دای ارم شا یباوخ یب زا زمرق یاه مشچ و هتخیر مه هب

: مدوب شا هریخ تام هیناث دنچ تخادنا .
. وت ایب -

: تفگ و تسشن لبم نیرتکیدزن یور ، دش لخاد مارآ
. یدشن هدامآ زونه ارچ وت -

: متفگ و مدرک شیاشامت هتفر باال یاهوربا اب
. یدوب نیشام وت وبش مامت -

. داد ناکت ار شرس
: متفگ و درک مخا

. یدرک یم ضوع وتسابل هنوخ یتفر یم لقا ال -
ال یل هک مریم بش . تسین یلکشم شور مشوپب ! هنیشام یوت متک -

. هسرتن موناخ
نوریب ار هوهق ی هبعج . متفر هناخزپشا تمس هب اهنت ، مدادن یباوج

یم . دش یمن بوخ هوهق ناویل کی اب شلا ح . مدش نامیشپ اما ، مدروآ
. دنک شنزرس شلا ح رطاخ هب ار شدوخ شردام ، درادن تسود متسناد

: متفگ و مدمآ نوریب هناخ زپشا زا
. مومح ورب یلع -

: تفگ و درک مهاگن بجعتم
؟ یچ -

چیه تتخیر نیا اب نم ال! صا یدید هنیآ وت وتدوخ . مومح ورب مگیم -
. مایمن تاهاب اج



: تفگ و دش مخ ولج هب و درک مخا
. هیراک رارق هی ، یسورع سلجم میرب میاوخیم هگم -

مزا طقف . مرایم زیمت ی هلوح و وپماش تارب نم . مومح ورب افطل -
. منک تلمحت یروجنیا هاوخن

اب . مدرک شهاگن رظتنم و مدز رمک هب ار متسد ، درک مهاگن جاو و جاه
: تفگ تینابصع

. یریگیم یکلا یاداریا تقونوا ، هدب ملا ح یمهفیم -
: متفگ و مدز یا هناسنجدب دنخبل

هی و هدنبیم وقاتا رد شنوخ هریم هدب شلا ح هک یمدآ . نک ربص -
یشیم اپ سپ یدرگرب یداع یگدنز هب رارق هگا یلو . هنکیمن راک متدم

. منک شوتا تساو ، نم یدیم یرایم رد متنهاریپ . مومح یریم
: تفگ و دش دنلب شیاج زا صرح اب
. یلمحت لباق ریغ و یضوع یلیخ -

: متفگ و مدرک زارد مامح تمس هب ار متسد ، دش رت نهپ مدنخبل
. مهب هدب رایب رد متاسابل و نهاریپ ! هرونوا مومح -

: دیشک یا هف کال فوپ و داتسیا میور هب ور
رد وماسابل هگا مود . کی نیا ، مرادن وت هثم یرهاوخ رکش ور ادخ -

. مشوپب یچ مرایب
: متفگ و مدرک مخ ار مرس

و . نشیم یلا ع منکب هک وتا ، دوز نشیم کشخ ، مروشب وتاسابل دیاب -
ردقنا نیبب ور ناهام و نارهم ، مگب دیاب تکی باوج رد هتبلا

، شوپب ونوا ، مراد زیمت هلوح یتسار . نراد نم لثم یرهاوخ نتخبشوخ
کف ، تسه منم یایسلجم سابل هتبلا . مداد هلوح اب ور وت مه ال بق نم

. دایب تهب یلیخ هتلکد منک
: تفگ یگف کال اب و دش گنر رپ شمخا

ییوررپ یلیخ -
، هتفر مامح هب مدش نئمطم یتقو . مداد شله مامح تمس هب تسد اب

لوا ، مدز ار مامح رد . مدروآ رد هنادرم ی هلوح کی نامهیم یوشک زا
زا ار هنادرم یوپماش و هلوح دعب ، متفرگ لیوحت ار شیاه سابل مامت

. مداد شلیوحت رد الی



نتخپ یارب ار غرم مخت ود . مداد اج ییوشسابل نیشام رد ار اه سابل
ار تشلا ب و تخت ی ور ی هفحلم ، متفر مقاتا تمس هب و متشاذگ

زا رتهب شیارب مه نتسب مشچ تعاس کی یتح مرظن هب ، مدرک ضوع
. مریگب هدیدان ار شیاه ینابرهم ، متسناوت یمن . دوب لا ح نیا

بآ ناویل کی شرانک و مداد رارق فرظ رد ار هتخپ غرم مخت ود
، مدمآ نوریب هناخزپشآ زا مدینش هک ار مامح رد یادص . متشاذگ لا قترپ

: تفگ و داتسیا میور هب ور نیگمرش یمک و هلوح اب
؟ ماسابل -

: متفگ و مدرکن عمج میاه بل یور زا ار مزیمآ تنطیش دنخبل
.. هک یدش ارتخد نیا هیبش -

: تفگ و داد ژ اسام شتسار تسد اب ار شپچ تسد چم
. اباب ورب -

شیور هب ، مدش شتسد چم یور یگدیرب دنچ و مرو هجوتم هزات
مدرواین :

. ندش کشخ متاسابل عقوم نوا ات ، باوخب تعاس هی قاتا وت ورب -
هب مدرک سح . دنوش درگ بجعت زا شیاه مشچ ، دوب وا تبون راب نیا

: متخابن ار مدوخ اما مدیسرت یمک . تسا هدیسر شوج ی هطقن
روخب یزیچ هی شلبق ، باوخب مکی ورب ، هگم هیچ تعاس هی ! هوا -
هدامآ باوج داهرف لثم یلع . دش فرصنم اما ، دیوگب یزیچ تساوخ

ار ریش و غرم مخت . مدرک یم رکش ار ادخ دیاب نیمه یارب ، تشادن
: متشاذگ شیور هب ور و مدرب شیارب

هنکیم ییاریذپ تزا شزورف تکرش سییر یراد یسح هچ -
هجوت یب . درک مهاگن تینابصع اب ، دوب هدیشک شیاپ یور ار وتپ

: متفگ و مدیدنخ
هی امتح ادعب یرادن وشلا ح االن ، ینک رکشت مزا دیاب لا ح ره هب -

. رخب مارب بوخ یوداک
یور ار فرظ . تفگ بل ریز ییوررپ و دز یهاتوک دنخبل هاگادوخان

زا هک یمزاول ، متفر نلا س هب . متفر نوریب قاتا زا و مدرک اهر تخت
شیشوگ تمس هب هاگادوخان ، مدرک بترم ار مدوب هدروآ رد شبیج

. مدش هدیشک



یواکجنک اما ، دوب یدب یلیخ راک . تشادن یزمر ، مدز ار شا همکد
نیرخا ، مدرکیم رکف هک روط نامه . متفر شیرلا گ هب ، درک یمن میاهر
رتخد نا و شدوخ یاه سکع شا همه ، دوب هدید هک ییاه سکع

موناخ ال یل زا مایپ ، دمآ شا هحفص باالی یمایپ . دوب ییابیز رتخد . دوب
. دوب هدرک ویس مقشع ار شمسا ، دوب

: مدرک زاب ار مایپ
. مراد یا هروشلد هی بشید زا ؟ هبوخ تلا ح نامام ، ناج یلع -

زا مایپ کی االن رگا دش یم هچ ، درک رپ ار مناج مامت تداسح سح
ار شمایپ ی هبعج یاه مایپ مامت ییوررپ اب . دیسر یم میارب هیاس

. دوب یراک ناشرتشیب هک ییاه مایپ . مدناوخ
352_ تراپ #

هداتسرفن و دوب هدرک پیات یمایپ شیارب . مدش فقوتم ونیم مسا یور
مدوخ یارب و مدرک ادیپ ار مدوخ ی هرامش ، مدرکن زاب ار مایپ . دوب

: متشون یمایپ
ات . وت دایز یاه تالش و تیاهن یب فطل رطاخ هب زیزع ایور نونمم -

. منویدم وت هب رمع رخا
. مدرک لا سرا ار مایپ

تسرد مراک . مدرک اهر زیم یور ار شا یشوگ یدنم تیاضر دنخبل اب
. متشاد زاین بلق توق هب زونه ندرک دامتعا یارب ملد هت اما ، دوبن

قاتا هب ، مدروآ نوریب نیشام زا ار شیاه سابل ، مدش دنلب میاج زا
فرح دای ، متشاذگ یلدنص یور ار شیاه سابل . دوب باوخ . متفر

: مداتفا شبشید
. مدیسوب ور وت هک نیا ، منومیشپ زیچ هی رطاخ هب طقف -

یا هقیقد دنچ هریخ اج نامه ، متشاذگ مبل یور ار متسد هاگادوخ ان
قاتا یاضف هک دوب ییادص اهنت تعاس کات کیت یادص . مدرک شهاگن

. دوب هدرک رپ ار
دایز ، متشاذگ وتا زیم یور و متشادرب یلدنص یور زا ار شنهاریپ

مشچ هک ، متشاذگ یلدنص نامه یور و مدرک وتا ار شسابل . مدوبن دراو
: متفگ دنخبل اب ، درک زاب ار شیاه

! هدشن متعاس هی ، باوخب -



نوریب یاه تسد هب . دیشک شرس یور ار وتپ هرابود و داد ناکت یرس
ییاج هب دوب مولعم هک ییاه تسد هب ، مدرک هاگن شیوتپ زا هدنام

نورد اه لا س مشخ نیا ، درک یم هچ مدآ اب قشع . دندوب هدش هدیبوک
شدوخ زا دیاب هک دوب هداتفا شدای رید هچ و دندوب هدش یفخم یلع

هک نیا زا تفگیم ، مداتفا داهرف یدزمان بش شفرح دای . دشاب ینابصع
. تسین نامیشپ دنا هدش ادج

، مدیمهفیم بوخ ار نیا نم . دنهد یم بیرف ار ناشدوخ بوخ اه مدآ
. مدوب هداد بیرف ار مدوخ هشیمه نوچ

و مدروآ نوریب مخز بسچ دنچ و مدیشک مارآ ار تخت رانک یوشک
. متشاذگ زیم نامه یور

الی کو اب . مداد یم ماجنا ار تکرش یاهراک هناخ زا دیاب ، متفر نلا س هب
کمک اه نآ داهنشیپ . متشون ار متاداهنشیپ ، مدرک تبحص تکرش

نیا نم اما ، دننک تیامح ام زا ات دوب تسود یاه تکرش زا نتساوخ
. متسناد یم فعض کی ار

، مدز گنز مناخ ال یل هب و متشادرب ار منفلت ال، کو اب سامت عطق زا دعب
: تفگ و تشادرب ار یشوگ نارگن ییادص اب

. ناج ایور سالم ولا -
نیبوخ سالم -

؟ یراد ربخ یلع زا ناج ایور ال، صا هن -
: متفگ و مدرک توف نوریب هب مارآ ار مسفن

. شمدید زورما ینعی ! هرآ -
. هدیمن باوج ور شیشوگ ارچ -

: متفگ و متخادنا یهاگن ، دوب زیم یور هک یلع یشوگ هب
. هراد هاگداد دیاش -
: تفگ و دیشک یهآ

؟ یتشاد مراکیچ ؟ یبوخ مرتخد شخبب اال! متحا -
: متفگ و مدز یدنخبل -

؟ هنوتدای ور میرم امش . دوب بوخ شمدید حبص ، نیشابن یلع نارگن -
: تفگ یبجعتم نحل اب
؟ میرم مودک ؟ میرم -



شهب عجار حاال ات منامام . دوب مارهب دزمان ، هیاس زا لبق هک ینومه -
؟ هدز فرح نوتاهاب

دعب ، تشگ یم یزیچ لا بند شنهذ رد راگنا ، درک توکس هظحل دنچ
: تفگ

تساوخ مزا راب هی یلو دوب هدزن فرح مارهب دزمان هرابرد تنامام هن -
. مرایب رد شارب ور یلیکو هی ی هدنورپ

: متفگ واکجنک
؟ بوخ -

نوچ ، دوب یرباج میرم منک کف مسا هب ینز هی لیکو نوا بوخ -
نیا هب تردام . هدنوم مدای شمسا ، دوب مهم تنامام ارب نیا یلیخ

. دوب کوکشم هلیکو
: متفگ ، دشاب هتفای تسد اهب نارگ یرهاوج هب هک یسک لثم

؟ نیدیمهف میزیچ امش بوخ -
میهام دنچ راگنا میرم هنز نوا . مراد وشدنورپ مزونه ، ازیچ یلیخ ! هرآ -
مارهب دزمان نوا دوب هتفگن تقو چیه هیاس یلو . دوب یناور ناتسرامیب

. مرتخد منکیم ادیپ تارب وشدنورپ . هدوب
: متفگ و مدز یدنخبل

. مریگیم نوتزا مایم . نونمم -
: تفگ ینارگن اب

یلع نیا . تسین نما هنوخ نوا مرتخد ؟ هدش یچ زاب ، ناج ایور -
تسین یداع مدآ هی راک اهراک نیا . تفگ مهب دنت دنت یزیچ هی زورید

. نوج ال یل مایمرب مدوخ سپ زا نم ، نیشابن نارگن -
ادیپ تارب ور هدنورپ مرب نم . یتسه یوق تردام لثم وت ! منودیم -

.. یزیچ هی یتسار ، منک
: متفگ یلا وس

؟ یچ -
هب ور نم هک تسه اه دیدهت ی هصق نیا دروم رد یزیچ هی ، مرتخد -

. مگب تدوخ هب هرتهب اما ، مگب یلع هب متساوخ یم . هتخادنا کش
: داد همادا ال یل ، مدرک سبح هنیس رد ار مسفن

یراب دنچ ، هشب ادج شزا داوخب هیاس هک نیا زا دعب و لبق ، مارهب -



عقوم نوا دای ونم ، شتبیغ و شندوب هدنز یارجام نیا . دوب هدز شبیغ
. مگب متساوخیم نم هک سین یزیچ نوا نیا هتبلا . تخادنا اه

: متفگ یمارآ یادص اب
؟ یچ سپ -
: تفگ یدج

یمن منم هب ور اهزیچ یلیخ یتح نوا ، دوب یراد وت نز یلیخ هیاس -
، هنکیم شدیدهت هراد رفن هی مدرک یم سح اه تقو یضعب یلو ، تفگ

یک نمهب زج تفگیم . دیدنخیم شمه ، مدیسرپ یم شزا یتقو یلو
سنج ینعی . هشاب هدوب نمهب طقف منک کف یلو ، هنک شدیدهت هنوتیم
هی ، هزیرب مه هب نوا دش یم ثعاب هک دوب یروج هی راگنا ادیدهت
ناوخیم هتشذگ زا و ننکیم تدیدهت نراد االن یتقو . یناور راشف روج

.. دیاش نریگب ماقتنا
: متفگ نم ار شفرح ی همادا

. هدوب ممردام نامز نومه زا اه دیدهت نیا دیاش -
.. ولج هدموا و هدش رت یوق نمشد االن و هرآ -

اب . متفگ نیرفآ یلیکو نینچ باختنا یارب هیاس هب ، دوب یشوهاب نز
: متفگ مارآ یادص نامه

. مدید شقاتا یوت مردام گرم زور ور میرم لگدبس نوا نم -
: تفگ و دیشک یدنلب هآ راب نیا
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.. هنکن ؟ ینئمطم -

نیب سفن . متسناد یم ار شفرح ی همادا . تفگن ار شفرح ی همادا
هسفق یور ار متسد . دش یم اج هب اج درد اب ما هنیس یاه ناوختسا

: متفگ و مدرشف ما هنیس ی
ی هنوشن اه لگ نوا ، هداتفا یقافتا هچ متسین نئمطم زونه . منودیمن -

. نیگن یزیچ میلع هب ال عف . ندوب یچ
. یرطخ وت یلیخ وت هک هشاب یروجنیا هگا یلو هشاب -

: متفگ و . مداتسرف مشوگ تشپ هب تسد اب ار میاهوم
ور شسکع مارب نیدرک ادیپ هگا ور هدنورپ نوا طقف . نیسرتن -

.. درم نوا سردا اصوصخم . نیتسرفب



. مرتخد امتح هشاب -
لیلد ، متشاذگ زیم یور ار نفلت ، یلع ردام اب یظفاحادخ زا دعب

؟ دوب هچ مارهب یاه تبیغ
هب ور هک مدید ار یلع هک ، مدوب هتسشن اج نامه جیگ روط نامه

: تفگ و درک مهاگن دنخبل اب ، دوب هداتسیا میور
. یدزیم فرح نفلت اب -

: متفگ و متفر شتمس هب و مدش دنلب میاج زا
حبص متفگ دیسرپ مه وت زا . متشاد شاهاب یراک هی ، تنامام اب هرآ -

. نزب گنز شهب ، تمدید
: تفگ و درک مه رد ار شیاهوربا
؟ یدرگیم دیدج لیکو لا بند هیچ -

ار شنهاریپ و مدش شکیدزن رگید مدق دنچ ، مداد ناکت ار مرس
: متفگ مخا اب ، دوب هتسبن تسرد ار شیاه همکد اما . دوب هدیشوپ
هروخیم مدرد هچ هب هدنبب وشاه همکد تسین دلب هک یلیکو هگید هرآ -

. هخآ
: تفگ یریز یادص اب و مارآ

. هقشاع هک یلیکو -
: مدرک زاب ار همکد نیلوا تقد اب و مدرک دنب شیاه همکد هب ار متسد

وت ونم درد هب قشع هک ینودیم تدوخ . وش غراف هگید افطل -
. هروخیمن

: مدرک زاب مه ار شمود ی همکد ، دز یخلت دنخزوپ
. شمدنب یم مدوخ -

: مدش اه همکد ندرک زاب لوغشم وا هب هجوت نودب
یلع مگیم تهب نم حاال ، نک روج و عمج وتدوخ یتفگ نم هب زورید -

. هدرک جاودزا نوا . ینک عمج وتدوخ دیاب
: تفگ و دیشک نوریب متسد ریز زا ار شدوخ . متسب یرگید ی همکد

. ینکن رارکت هشیم ، منود یم -
: متفگ هنازابجل

؟ یدنوبوک اجک وتتسد . هش ترواب ات منک یم رارکت -
؟ مگن هشیم -



متشادرب ار زیم یور یاه بسچ . متفر قاتا تمس هب ، وا هب هجوت یب
.

، متفرگ متسد رد ار شتشم و متفر شتمس هب ، دوب هتسشن لبم یور
: تفگ مارآ ، مدنابسچ شتسد یور ار یبسچ

باوخ هک یتعاس هی نیا مامت ، منک راک تقو دنچ منوتب منکن کف -
. مدید یم کانتشحو یاباوخ ور مدوب

: مدرک مکحم شتسد شارخ یور ار بسچ
. نک تحارتسا رتشیب هنوخ ورب . ممهف یم -

: تشاذگ میوزاب یور و تشادرب متسد ریز زا ار شسد
داهرف شاک . هریمن مدای ور وت یاه یبوخ تقو چیه ایور -

: متفگ یبصع
. هنوخ  ورب نک عمج وتدوخ وشاپ ؟ یچ داهرف شاک -

: تفگ و درک مهاگن هنازوسلد
ور وت هک منک رواب منوت یمن نم . هنکیم هابتشا هراد داهرف ، ایور -

. هداد تیزاب شمه و هرادن تسود
: متفگ و مدرک شهاگن هنیس هب تسد و ، مدش دنلب میاج زا

زا ور موناخ ال یل ورب . ینک تحیصن ونم داهرف دروم رد داوخ یمن -
. رایب رد ینارگن

: تفگ و دش دنلب شیاج زا یدیماان اب
یرس هی ، دایب شاج رس ملا ح هگید زور دنچ ات منکیم یعس ، هشاب -

. تهب منکیم شرافس و منکیم لیمیا تارب مراد کرادم
: تشگرب هک تفر یم یزیم تمس هب ، مداد ناکت ار مرس

. متسود نوا شیپ میرب دشن یتح ، یتشاد فطل دقنا هک نونمم -
: متفگ و مدز دنخبل

همهم  تنامام شیپ یریم تسرد ی هفایق هی اب هک نیمه ، تسین مهم -
.

. تشادرب زیم یور زا ار شلیاسو
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مخ یاه رس و هدرک هرگ یاه مخا ، دندوب هریدم تئیه یاضعا مامت
رد نمهب دوب . دوجوم عضو زا ناش یتیاضاران ناشن ، دغاک یور هدش



. مدوب تکرش الی کو ندیسر رظتنم ، دوب هتسشن نم رانک تسرد یلدنص
رس تکرح اب . مداتسرف نوریب ار مسفن ، دش زاب هک هسلج قاتا رد
لباقم و دمآ رت ولج اه نآ زا یکی . مدرک تکرش الی کو هب یم سال
یدنلب اتبسن یادص اب و ، داتسیا نامیور هب ور گرزب شیامن هحفص

: تفگ
هک ییاه تمهت هنافساتم . هرذگیم رس تشپ ور یتخس یاهزور تکرش -

نیب نومرابتعا هک هدش ثعاب هدش هدز تکرش هب هتسباو یاضعا هب
. هشب راد هشدخ یلخاد راکمه یاه تکرش

ار ناش هفایق ، میفساتم هیبش ییاه نداد رس اب ناراد ماهس زا یا هدع
: داد همادا لیکو . دندرک مه رد شیپ زا شیب

داد رارق اب ور نارحب نیا زا یمک شزورف موناخ تیارد اب اما -
ناربج ، نومیجراخ یراذگ هیامرس و میتسب ینپا ژ تکرش اب هک یدیدج

. مینک
: درک یهاگن نم هب

ام نیمه یارب ؛ هتخس مکی و میتسه میرحت ام هک دینود یم هتبلا -
. میدرک باسح یلخاد یاتکرش یراکمه یور رتشیب

اقافتا نیا هک تدم هی ات لقا ال ، مینوخب دیاب ور شحتاف منوا هک -
. هشب شومارف

: متفگ و مدرک هاگن دوب هتفگ ار هلمج نیا هک یدرم هب
؟ دینود یم یچ ور لکشم نیا تلع امش -

: تفگ یقنعدب و یضاران تلا ح اب
، شارسپ تفج تکرش نیا سییر ، نشزورف یاقآ یارسپ لکشم تلع -

هی ، تسه یچ ره لا حره هب ، غورد ای نتسار اتمهت مگیمن نم
. نوشمانراک وت نراد ییاوسر

: متفگ هاتوک
نیا هتقو یلیخ هک منارهم . نتسین هریدم تئیه سییر شزورف یاقآ -

. هنکیمن راک اج
: تفگ تیدج اب راب نیا شیتسد رانک درم

... یلو -
زا ، میدرک در وشیراذگ هیامرس یتح ام هک نایک گنیدله ، هرادن یلو -



یی باال لیسناتپ و تردق ام تکرش هدیم نوشن نیا ! هدرک تیامح ام
هتفریذپ نومدیدج ینپا ژ یاکرش اب یراکمه یارب نم یاه حرط . هراد

؟ دیتسه یچ نارگن امش منود یمن ، هدش
: تفگ دیا یمن ششوخ دایز نم زا ، متسناد یم هک لوا درم نامه
یکش هیمرتحم مدآ شزورف یاقآ هک نیا . تسین یفاک اما هبوخ انیا -
شخپ هراد هک ییاه سکع و اه تمهت زا مجح نیا یلو ، تسین شوت

. نومغارس دایب یسرزاب سین دیعب یتح . هدرک ساسح ور همه ، هشیم
: متفگ و مدز یدنخزوپ

هک دیگب دیاوخ یمن ، امش ی همه لثم رادماهس هی شزورف یاقآ -
. هشیمن مرواب هک هابتشا نودب نوتمه یگدنز

شیتسد لغب . دروخ ناکت یمک شیاج رد و ، دروخ اج ما هنعط زا
: تفگ

. هتکرش نیا یلصا ی هرهم شزورف یاقا لا ح ره هب -
. تسین هگید -

و تقد اب نمهب یتح ، دنتشگرب متمس هب همه هلمج نیا ندینش زا
. درک مهاگن بیجع

و تفرگ تسد رد ار نخس هتشر هرابود تکرش لیکو هداز دومحم
: تفگ

. ندرک هتسشنزاب ور نوشدوخ ینعی . دنداد افعتسا بشید ؛ شزورف یاقآ -
یدرسنوخ اب و مدرک شهاگن دنخبل اب ، دش درگ شیاه مشچ نمهب

: متفگ
هگا ، ندنوسر اج نیا هب ور تکرش نوشاه تالش اب ، شزورف یاقآ -

اما . دیشاپیم مه زا شیپ تقو یلیخ تکرش ، دوبن نوشیا تیارد
، نتشاذگ هیام تکرش نیا یارب شنوج زا اه لا س نیا مامت رد نوشیا

. ندرک یریگ هرانک تکرش تحلصم یارب من اال
: تفگ هریدم تئیه یاضعا زا یکی

. هشیمن هک یروجنیا ، اباب یا -
یریگ هرانک ی هصق نیا زا نمهب . منک ظفح ار میدرسنوخ ، مدرک یعس
ار نم تسناوت یمن حاال اما ، درک یم تفلا خم اعطق ، تشادن ربخ
ثعاب هریدم تئیه چپ چپ یادص . دوب مه رد شیاه مخا ، دنک بارخ



: میوگب و موش دنلب میاج زا ، دش
. ما هریدم تئیه سییر نم مه االن نیمه ؟ هشیمن ارچ -

. ندوب نوترانک نمهب اقآ یلو هرآ -
: متفگ هف کال

یراکمه و ییامنهار ننوتیم میگتسشنزاب زا دعب ، نمهب اقآ هک نیا لوا -
شسپ زا دینوت یمن دینک یم رکف منز هی نم نوچ هنکن مود ، ننک

. مایبرب
، دندوب هتفرگ هک یا هرخسم تلا ح نیا ، دندوب هتخادنا نییاپ ار ناشرس

: مدش یم مارآ دیاب . درک یم رتدب ار ملا ح
مراد اهزور نیا نم  هک یت ال کشم مهد کی یتح امش ، منک رکف بوخ -
هگید تکرش هی ی هدعو اب هنزیم نوترس هب وهی امش . دینود یمن ور
هی ، منکیم عمج ور تکرش و متفویم هار نم ، نیشورفب ونوتماهس

نوچ حاال دعب . منکیم شعمج متفویم هار نم ننزیم دنگ هگید یاسک
. هشاب ینمهب اقا دیاب دینکیم رکف منز
. دوبن نیا ام روظنم شزورف موناخ -

: متفگ و مدز یخلت دنخشین
تکرش نیا دوس و تامیمصت زا سکره ، هنم تکرش نیا لا ح ره هب -
سب زا مدش هتسخ منم شتسار . هنک راذگاو وشمهس هنوتیم هیضاران

. منک عمج ور امش یادنگ دیاب
: متفگ و مدمآ رانک یلدنص تشپ زا

هگید مشزورف نارهم و ندش هتسشنزاب تکرش زا شزورف نمهب یاقآ -
. دیدب ربخ مه نوتناتسود هب ور نیا . تسین اج نیا

، مدیسر هک ۳۰۰ هب ، مدرک ندرمش هب عورش مدوخ اب و متفر مقاتا هب
، مدش دنلب یلدنص یور زا شندید اب . دوب نمهب ، دش زاب مقاتا رد

: تفگ و دز دنخبل دعب و درک مهاگن توکس رد . تسشن زین رانک یلدنص
. تردام ای ینم هیبش منودیمن -

: متفگ و مدش هریخ یمولعمان ی هطقن هب
نوا هیبش هک نیا زا هشیمه ، مشاب امش هیبش مدرک تالش مرمع مامت -

. مدوب یرارف مشاب
. یشهیبش مدیدیم یتقو مدرک یم قشع نم یلو -



: داد راشف ار میولگ خیب یضغب
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. یدرک جاودزا شاهاب یدوبن شقشاع یتقو ارچ -
: تفگ دنخبل نامه اب . دروخ هرگ مه رد نامیاه مشچ هرابود ، دز دنخبل

تهب یلو ینک یم هابتشا ، مریگب هدیدان ور تزورما راک یاوخیم هگا -
. مگیم

: دش هریخ شیاه تسد هب و دش ادج مهاگن زا شهاگن
جاودزا ایرث اب هدکشناد مود لا س . میدیسر مه هب رید هیاس و نم -

و درک شداهنشیپ ماباب . دوبن منتشاد تسود یتح ، دوبن قشع ، مدرک
فرح ور ماوخب هک نیا هن . مدرک شلوبق هداوناخ هار هب رس رسپ منم

. دوب تردق زا رپ ماباب ، مدوب تردق قشاع نم ! هن ، منزن فرح ماباب
هک یا هگید زیچره و رابتعا ، متساوخیم لوپ ، متساوخیم وشتردق نم

هی یتح ، مدرک جاودزا ایرث اب نیمه یارب . هنک دایز ور نم تردق هنوتب
درد هب قشع ، مدوبن یقشاع مدا نم . مدرکن رکف قشع هب ما هظحل

. دروخیم مارهب
: متفگ و مدیدنخ یبصع

؟ هن هگم ، یدرک جاودزا تردق یارب مه هیاس اب -
: تفگ و داد ناکت یرس

یاه شواک و هدیا ، تشادن لوبق ونم ال صا نوا ، مدید ور هیاس یتقو -
ندوب لغاش یاه نز نامز نوا . دوب بیجع یلیخ ندعم نوا یارب هیاس

زرط . دوب مک هدرگب جنگ لا بند هوک و نوبایب طسو هرب هک ینز اما
ور نوا ییاروج هی شندیدنخ یتح شندیشوپ سابل ، شندز فرح

یلیخ هک ، هشاب ریگتخس ریدم هی نامزمه تسنوتیم نوا . درکیم صاخ
یریگتخس اب نامزمه تسنوت یم ، هدیشوپ سابل ابرلد و هنانز مه

مدرک سح یتقو . دوب بیجع هیاس تردق . هربب ور یسک لد شاه
نم لا م تخس نوا . متساوخ یم وشتردق ، مدش کیدزن شهب ساهنت

هیاس نتشاد یارب هک مدوب لهاتم درم هی نم . ایرث الف خرب ، دش
رتهب شدوخ زا ور نوا یافعض هطقن نم اما ، متشاد ور سناش نیرتمک

.. یلو . مدوب دلب
اب . دوبن قشع هیبش شمادک چیه هیاس زا شیاه فیرعت ، مدوب یبصع



: متفگ رگشاخرپ تلا ح نامه
هگید ؟ هن هگم دوبن باذج نوتارب هگید ، دش امش لا م یتقو یلو -

. دوبن ینتساوخ
، دوبن نیا شمه اما . دوب یبلط هاج یارب ، هیاس و نم ناهنپ جاودزا -

. متشاد تسود وتردام نم ایور
: متشادن رواب ار شیاه فرح . مدرشف مه رب مکحم ار میاه مشچ
ور نوا لا س همه نیا ، یدز یمن تمهت شهب یتشاد شسود هگا -

. یدادیمن نوشن دب و کیچوک همه شیپ
زا رتدرگ نیمز . مداتفا داهرف یاه فرح دای ، دوب هداتفا هرامش هب مسفن
و درک یمخا . دوب هدش رارکت هتشذگ ، مدرک یم ار شرکف هک دوب ینآ

: تفگ یا هتفرگ ی هرهچ اب
اقافتا نیا زا مودک چیه دش یم ، درک باختنا وهار نیا شدوخ نوا -

هتفین 
: متفگ و مدیشک زیم ی هبل ار متسد
. دروآ یمن ایند هب ور نم هگا هرآ -

. ینک کرد ور نم طیارش ینوت یمن تقو چیه وت ایور -
: متفگ و متخادنا یهاگن منازرل یاه تسد هب

مداد یمن ور یتفوک شیامزا نوا نم هگا نوچ ، منک کرد منوت یمن -
سفن شچب رانک هنوتیم ردپ هی روطچ . مترتخد ممهفن دبا ات نکمم

. هشچب هگن اما ، هشکب
یم نوریب ور هیاس مردپ . یدیسریمن تزورما هاگیاج هب متفگ یم هگا -
. یدش یم گرزب ایرث تسد ریز یفاضا ی هرهم هی مشچ هب وت . درک

: مدز یدنخشین
اعقاو . ینک متیامح هک یدوبن هدنز وت راگنا ینز یم فرح روج هی -

. نمهب ، مدرکن تسح تقو چیه نم نوچ ، یدوبن هدنز مه
: تفگ و درک مهاگن مشخ اب

! اباب یگب دیاب هک حاال . یتفگ یم ومع هی لقادح ال بق ؟ نمهب -
یرادلد مهب شمسارم وت متدوخ ، ینودیم . هدرم نم ردپ یلو مفساتم -

. هنمردپ هشیمه تشاد یتین ره ، دوب یک ره مارهب . یداد
: تفگ و درک مهاگن مشخ اب و درک تشم ار شیاه تسد



؟ یریگب ماقتنا مزا یاوخ یم ، نم یافعتسا غورد نتخاس اب -
مهم شیارب شهاگیاج زج زیچ چیه . دوب شهاگیاج نارگن ، مدیدنخ

: دوبن
؟ ناجردپ هن هگم ماقتنا ینعی مدموا ایند هب نم هک نیمه ؟ ماقتنا -

هچ یدینش هک وربخ ، ناتسرامیب یتفرن ، مدموا ایند هب هک یزور
ایند هب هک ترتخد اهنت ؟ هن هگم یدشیم هفخ یتشاد ؟ یتشاد یسح

. یدیسرت یم نوچ . هسنارف نیدوب هتفر تاه هچب و ایرث اب وت ، دموا
هب ، یرب هک یروبجم ، مداد تاجن ومتکرش نم ، هتکرش یارب تافعتسا

. هشاب رت دیفم ینک راک تارسپ تیبرت یور و یشاب هنوخ وت مرظن
: تفگ و درک مهاگن مخا اب ، دوب هدش خرس شتروص مشخ زا

. هتردام هیبش تنوبز -
ارب هک ور یتردق نوا نم ؟ ناجردپ هن هگم ، تسامش هیبش ماراک یلو -

تسد رهچونم کرادم . متفرگ تزا ، یدرک هل ور همه شندروآ تسد هب
نیرتهب سگتسشنزاب مرظن هب . مرادن ربخ تف خال یاراک زا نکن رکف ، هنم

. هئوت یارب تشونرس
: تفگ و داتسیا ملباقم و دش دنلب شیاج زا

نیا مامت ینودیم متدوخ اما ، یروخلد نم زا وت ؟ ینکیم دیدهت ونم -
، یدیسر اج نیا هب االن هگا ، مدرکن یلا خ وتتشپ ما هظحل هی اه لا س
االن وت هک دوب نیا یارب شمه ، مدرک هل در مدا یلک هتشذگ وت هگا

. یریگب تردق
: متفگ و متشگ اه هدنورپ الی

مامت . ناهام مشدعب ، یتساوخیم نارهم یارب ور اه نیا ی همه امش -
ور ماهس نیرتشیب نم یتقو یتح ، هشب قفوم نارهم هک یدرک وتش تال
هک یزور . دوب لوا دوب ترسپ نوچ نارهم مزاب ، مدرب ثرا هب مارهب زا

نوا ات یدرک یلا خ ور نم تسپ ؟ هتدای ور تشگرب هسنارف زا ناهام
. دایب نم یاج

. ینکیم یطاق مه اب ویچ همه وت . ایور هسب -
. تفر نوریب مقاتا زا تینابصع اب . مدرک توکس
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یاه زور متشادرب . مدق هنینامط اب و مارآ ، مدیشک میاهوم الی یتسد



مه اه ردقنآ یگتسشنزاب هب نمهب ندرک یضار ، مدنارذگیم ار یتخس
اما ، مدوب یضار شا هجیتن زا دوب هچ ره . دوبن یا هعفدکی و تحار
دندوب هتسشن یلدنص یور هک ییاه مدآ هب . تشاد همادا نانچمه یزاب
فرح لوغشم رت یدج یضعب و دنخبل اب اه یضعب ، مدش هریخ ،
هدرک ورزر هک یزیم یور ، دوبن یتخس راک وا ندرک ادیپ . دندوب ندز
یمسر سابل ، مدید ار وا هک یراب نیرخآ سکع رب ، دوب هتسشن مدوب

. مدرک پیات ار یزیچ و مدش هریخ منفلت ی هحفص هب . دوب هدیشوپ
. دوب لوغشم شرکف ، دوب نییاپ شرس

: تفگ و دروآ باال ار شرس ، مدیسر هک زیم کیدزن
.. ریخات اب -

: متفگ و متسشن ، دوب هدیشک بقع نوسراگ هک یلدنص یور
. یدموا دوز وت ! تعاس سار -

یناوخمه شناتشگنا نایم ی هقلح اب شگنر هک یا هرقن تعاس هب
: تفگ و درک یهاگن ، تشاد

. مدش زیارپروس ، یدیسر تدوخ هب ردق هچ نم رطاخ هب ؟ اربخ هچ -
اب بسانتم یا هریت زمرق بل رژ و ، مدوب هدرک ضوع ار میاهوم گنر

اب . دوب هدنامن رود شمشچ زا هک یرییغت ؛ مدوب هدرک باختنا متک گنر
: متفگ دنخبل

. نوریب یایب داد هزاجا اتیمرآ دش یچ ! سفن هب دامتعا -
: تفگ و درک یهاگن فارطا هب

رارق شتسود اب . هنزیم ور لوا فرح دامتعا نوا و نم نیب ! هتبلا -
. دایب ماهاب متفگیم هنرگ و تشاد

: تفگ دنخبل اب ، مدز یدنخزوپ
. نک رواب -

. مدرک رواب -
: تفگ و دیدنخ

؟ یتشاد مراکیچ حاال . نیرفآ -
: متفگ هنعط اب

. دوب هدش گنت تارب ملد -
. تسا هدشن گنت شیارب ملد تسناد یم بوخ ، تخادنا باال ار شیوربا



: متفگ و متشاذگ زیم یور ار متسد نایم تکاپ
؟ یداد شرافس -

. یایب مدوب رظتنم هن -
: متفگ منک هاگن اه اذغ تسرهف هب هک نیا نودب
. مراد تسود یلیخ ور اج نیا یاه کیتسا نم -

؟ ربخ هچ تکرش زا -
هدینش ار نمهب یگتسشنزاب ربخ اعطق ، دوب هدش رت یدج شا هرهچ

: متفگ یدرسنوخ اب . دوب
. منکن رارکت رتهب ور ینود یم هک ییاربخ -

: تفگ و درک ظفح ار شا یدج و کشخ تلا ح
یم هگا ! هشاب هدیشک تسد شتنطلس زا ریپ هاشداپ ، هشیمن مرواب -

. مدرک یم وراک نیا رتدوز رثوم ردقنا شارسپ ییاوسر متسنود
: متفگ و مداد له شتمس هب ار تکاپ و متخادنا باال ار میوربا

. هش لماک تیلا حشوخ منک کف اه نیا اب -
: تفگ دنزب تسد تکاپ هب هک نیا نودب

شوت یبوخ زیچ ، متمس یداد له ور تکاپ یروجنیا هک یراب نیرخآ -
. دوبن

و مدیشک مدوخ تمس هب ار تکاپ ، مدروآ دای هب ار اه سکع یارجام
: متفگ

باسح هیوست هی طقف نیا . متسین کانسرت ردقنوا هشیمه ، سرتن -
. هیمیدق

سدح دناوتن ، تشاد قح اهارجام نیا ی همه زا دعب اما ، دوب شوهاب
: تشگیم باوج لا بند ما هرهچ رد . تسیچ تکاپ رد ، دنزب

. مشاب هتشاد یبلط تزا دایمن مدای -
، مدز دنخبل دمآ یم زیم تمس هب هک ینوسراگ هب ، مداد ناکت ار مرس

. درک باختنا نم هیبش مه داهرف . مدرک باختنا شتلبت یور ار مشرافس
: دورب نوسراگ میدرک ربص

. بوخ -
: مدرک زاب مناتشگنا کون اب و مارآ ار تکاپ بسچ

راک بلط یلو یشاب راکهدب دیاش ، یتسین راک بلط اعطق هک نم زا -



. دوب هدنوماج نم شیپ هک تسا هگید یکی بلط نیا . هن
: تفگ و درک مهاگن یتفگش اب و درک یا هدنخ کت

دنس هنکن -
هی اب ، ندوب هدروآ رد ورسخ تسد زا هک ییاه ندعم موس کی دنس -

. لا س دنچ نیا دوس لداعم کچ
: دوب بجعت و نیسحت زا یا هتخیمآ ، شهاگن گنر

. تتسد هداد تاولص سالم اب ور انیا شزورف نمهب ، منک رواب -
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

. نکن رواب -
، دوبن یکردم چیه اما ، مدوب ندعم نیا راک لا بند تقو هملا ع هی نم -

؟ یروطچ وت
نمهب لباقم تسرد نم . دوبن یناسآ راک ، مدز هرگ مه رب ار میاه مخا

: متفگ و مدرک ظفح ار مدنخبل . دوبن ندمآ هاتوک مدآ وا ، مدوب هداتسیا
. یدیسر تقح هب وت ، لا ح ره هب -

: متفرگ شتمس هب و مدروآ نوریب تکاپ زا ار ذغاک
. راد شرب -

. دش شندناوخ قرغ تقد اب و تشادرب . ار ذغاک
نوا قبط هک یریگیم یتروص رد ور دانسا و کچ لصا ، داهرف -

دوجو یکردم چیه نوچ . یراین شزورف نمهب زا یمسا چیه ، دادرارق
. هشاب ورسخ هب قلعتم موس کی نیا هک هرادن

: دیخرچ یم داد رارق یاهدنب یور شقیقد و یدج هاگن
. هراذیمن تا هدنز نمهب -

. مدیشون بآ یمک و متشادرب ار زیم یور بآ ناویل ، مدرک توکس
: تفگ دنخبل اب و دروآ باال ار شرس

. یشاب یوق ردقنا مدرکیمن کف تقو چیه ، منک یم فارتعا -
هریخ ، دوب یلا خ هک میور هب ور زیم یور نادلگ هب و مدرک توکس

. مدرک یم شکاپ دیاب هک یا هتشذگ ی همه و تکرش ، شورف لگ . مدش
هلک و رس هاگیب و هاگ هک یدرد یتح ، متشاذگیم رس تشپ ار همه

. دش یم ادیپ مبلق رد شا
؟ ربخ هچ یلع زا ؟ میشاب تکاس ور بش ی هیقب یاوخیم -



: متشادرب یلا خ زیم یور زا ار مهاگن
. هشیم بوخ یلو . تسین بوخ یلیخ -

: تفگ تیدج اب
؟ منکن تیاکش نمهب زا یاوخیم -

. نمهب هیلع یرادن میکردم ، هدش هتشون داد رارق یوت زیچ همه . هن -
هدرک ادیپ االن ات ، ینک ادیپ کردم یتساوخ یم هگا ینودیم متدوخ

. یدوب
: تفگ و تخادنا باال ار شا هناش

یلو . مرادن تیاکش هب یزاین هگید ، مدز نمهب هب وماه هبرض نم -
. منک یمن راذگاو وممهس
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: متفگ و مدرک شهاگن یدرسنوخ اب

. هملیکو نوا ینک گنهامه یلع اب دیاب ور اه زیچ نیا -
. هش بوخ نوتلیکو لا ح منک ربص دیاب سپ -

یارجام دروم رد تشاد تسود زونه ، دش نهپ متروص یور دنخبل
یهاگن مفارطا هب . منک شجیگ هک نیا زا ، مدرب یم تذل . دنادب ندعم

: متفگ و متخادنا
؟ ینک جاودزا رارق ایدوز نیمه هب مدینش -

تقد اب . دنک هزم هزم ار شبا ناویل زا یمک هک دوب وا تبون راب نیا
: تفگ و تشاذگ زیم یور ار ناویل ، مدرک اشامت ار شندروخ بآ

. هگید ی هتفه هس ود -
نابرهم و متخادنا مرگید یاپ یور ار میاپ و مدش اج هب اج میاج رد

: متفگ و مدرک شهاگن
. هلگشوخ یلیخ اعقاو اتیمرآ . هشیم دهعتم هراد نیرت دهعت یب ! یخآ -

. دوب یکاش تزا یلیخ ، یتشادن شنامام اب یبوخ راتفر شیدزمان بش -
. ییوررپ هیاس لثم تفگیم

هب هدارا یب مه داهرف ، مدرک هاگن ناروتسر رگید تمس هب و مدیدنخ
یور شخر مین ، مدناخرچ شتمس هب ار مرس . درک هاگن تمس نامه

تفر باال شیوربا یات یا هظحل . دوب هدنام تباث ناروتسر یدورو برد
یدنلب گنر درز یوتنام هک یرتخد هب درگ یاه مشچ اب هرابود دعب و



ار متسد . درک هاگن ، دوب هداتسیا ناوج درم کی رانک و تشاد نت هب
: متفگ هدنخ اب و متفرگ مناهد یولج

. یفداصت هچ -
دنخبل . دز سدح شا هرهچ زا دش یمن ار شسح ، تشگرب متمس هب

اج یلو . دوبن قطنم یب یاه قشاع هیبش دوب  هدرکن مه مخا ، تشادن
: متفگ دنخبل اب . دوب هدروخ

. ناروتسر نیا نایب مشتسود و اتیمرآ رارق یتفگن -
: دنزب دنخبل ، درک یعس

. مدوب ربخ یب منم -
ام هجوتم ، دنتسشن رت فرط نآ زیم دنچ شهارمه درم و اتیمرا

: متفگ هدنخ اب . دندوبن
. هشاب هتشاد دمآ و تفر مزونه شقباس دزمان اب مدآ هبوخ یلیخ -

ار داهرف لا ح ، متسناد یم هک دنخبل نامه اب ، دیسر هار زا نوسراگ
: متفگ و متشادرب زیم یور زا ار متسد . دنک یم دب

. نونمم -
رسپ نآ و اتیمرآ یور شهاگن . داد ناکت یرس نوسراگ یارب مه داهرف

: متفگ و مدیرب کیتسا زا یا هکت ، دوب
دایب اتیمرآ شاک ، دموا مشوخ شزا هک نم . هیلیاتسا شوخ رسپ -

. هنک شیفرعم نومهب
میشوگ هدنخ اب ، تشگرب نم تروص یور شهاگن نم ی هلمج نیا اب

: متشاذگ مشوگ رانک و متفرگ ار یا هرامش و متشادرب ار
ارچ مگیم .... متفرگ تاباب زا وترامش نم نکن بجعت هع .... ! ولا -

.... نیروخب ماش ام اب نیایمن
: مداد همادا و مدز یدنخبل داهرف مه رد ی هرهچ هب

. ینیبیم ورام ، ینک هاگن وترتولج زیم ات دنچ -
هاگن ، مدرک هاگن مرس تشپ یاه یلدنص تمس هب و مدرک عطق ار نفلت

یم ار شلا ح بوخ . دوب هدروخ هرگ داهرف یاه مشچ رد اتیمرآ
یمک شاک ، دما یمن باال هک یسفن ، دوب شهاگن رد هک یسرت ، متسناد

یور زا ریخات اب . مدز یدنخبل شرانک ناوج درم هب . دروخ یم بآ
. دندمآ نامتمس هب و ، دش دنلب یلدنص



: متفگ یدرسنوخ اب
؟ هن هگید یراد رارق نم اب یدوب هتفگ ؟ مدرک یدب راک -

و تشادرب ار شیوقاچ و تشگرب نم تمس هب یثنخ یا هرهچ اب
: تفگ

. همرن و بوخ یلیخ شوت تفاب . مکیتسا تخپ نیا قشاع نم -
شهاگن گنر ؛ دندش کیدزن زیم هب ناوج درم و اتیمرآ . مدز یدنخشین
شهاگن رد ینارگن و سرت ، دوبن تداسح طقف اما ، دوب تداسح زا رپ

. دز یم جوم
و مدرشف یمرگ هب ار اتیمرآ تسد و مدش دنلب میاج زا داهرف خالف

مدآ زیم نآ تشپ هک یمنهج . مدرک ییامنهار زیم تمس هب ار اه نآ
ار کیتسا زا یا هکت . دوب شخب تذل میارب ، دوب هدرک ریگرد ار شیاه

: متفگ و متشاذگ مناهد رد
تتسود اب هک شتفگ . هدروین شدوخ اب ور وت ارچ متفگ داهرف هب -

، میدمویم مه اب ، ناروتسر مودک نیتفگیم لوا زا شاک . نوریب یتفر
. هیروج هی ، میروخب دیاب ام االن

. هراد رارق وت اب تفگن ، داهرف -
یمارآ هب ار شا همقل . دیوج یم ار شیاه همقل مارآ نانچ مه داهرف

: تفگ و دیوج
. هبوخ شکیتسا اج نیا اعقاو ایور -

شلا ح هاگن اب شیور هب ور درم ، مدید ار اتیمرآ یاه مشچ رد کشا
. دوب داهرف هب شمشچ وا یلو . دیسرپ ار

اتیمرآ زا یراب دنچ نم . میدوب تکاس ماش زیم رس رفن ۴ ره بش مامت
یهاگ یلو ناوج درم ، داد باوج هاتوک الت مج اب هک ، مدیسرپ لا وس

ناوج درم و اتیمرآ ماش . دوب هدش مامت داهرف و نم ماش . دزیم فرح
: تفگ نم هب ور و تشادرب ار تکاپ داهرف . دوب هدش رضاح

. تمنوسرب ای یراد نیشام . داد رارق تباب نونمم -
: تفگ شراتفر زا بجعتم ، اتیمرآ

. مایم منم -
اتیمرآ هب و مدش دنلب میاج زا . دش دنلب شیاج زا دعب و درک توکس

: متفگ



. مزیزع یشاب هتشاد یبوخ بش -
: مدرک داهرف هب ور

. مایم تاهاب رد یولج ات ، مراد هک نیشام -
ناروتسر مد هب هک نیمه ، میدرک یط ار ناروتسر مامت تکاس و مارآ

: تفگ ، میدیسر
؟ هراد هقبط دنچ تنهذ -

؟ یچ -
: تفگ و درک هاگن میاه مشچ هب

و قح نتفرگ سپ ، تتکرش ، تاه ییاهنت ، تاهسرت ، شورف لگ -
رکف اه یزاب نیا هب ینکیم تقو روطچ ، هگید یاه هبرض ، تقوقح

. ینک
: متفرگ مرگید تسد یور ار مفیک

؟ یزاب مودک -
: دوب مه رد شا هرهچ ، دوب یبصع

اتیمرآ اب یفداصت شدعب ، هدموا هدش اپ ایند رس نوا زا هرسپ نیا -
. ناروتسر نیمه وت نایم

: متفگ و مدز دنخبل
. هرن تدای ور نوتنیب دامتعا مزیزع -
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. دوب یباذج راک ، منک ور هب ور شدوخ یاه غورد اب ار داهرف هک نیا
. دوب میمصت نیرتهب نیا ، تسا ناریا دیعس ، مدیمهف یتقو لا ح ره هب

میارب ال یل هک یسردآ زا ، دوبن نم یلصا ی هلئسم داهرف دنچ ره
مان هب یدرف . مدرواین تسد هب میرم رهوش زا ینادنچ الع طا ، داتسرف
ی هناخ . دوب هدیشک تسد تلا کو زا ، دوب اه لا س هک رایماک دیشمج
نیا اب . دوب هتخورف یرگید درف هب اه لا س نامه ، مه ار میرم یردپ
یشنم زا یکی ینعی . مدرک ادیپ ار شدیدج سردآ وجتسج یمک اب لا ح

. دوب دلب ار شدیدج سردآ ، شمیدق رتفد یاه
، دز ار رد گنز لوا نیمار ، رهش لا مش رد جرب کی مراهچ ی هقبط

و درک زاب ار رد یناوج نز . دوب هداد ربخ ار نامروضح ال بق نابهگن
: تفگ



؟ نیتشاد راک نم ردپ اب -
: تفگ و دمآ ولج نیمار ، دوب شدرگ رد نیمار و نم نیب شهاگن

. مینیبب ور دیشمج اقآ میتساوخ یم -
: تفگ و تخادنا لخاد هب یهاگن رتخد

. وت نییامرفب . تدایع نیدموا ! ناهآ -
: تفگ رتخد ، دوب نامیور شیپ یگرزب اتبسن نلا س ، میدش دراو مارآ

تکرش یادنمراک زا ، مدیدن ور امش ال بق نم . افطل تسار تمس زا -
؟ نیتسه

: متفگ و مداد ناکت یرس
. میدرک یم راک امش تکرش اب ییاروج هی -

: تفگ فسات اب . میتفر ، دوب هتفگ رتخد هک یتسار تمس هب
زا لماک ور شا هیحور قافتا نوا دعب اباب ، دیدینش ور اهربخ امتح -

. هداد تسد
: تفگ مخا اب نیمار . میدرک هاگن مه هب بجعت اب نیمار و نم

.. ام شتسار -
: متفگ و مدمآ نیمار فرح نایم

، هدموا شیپ نوشارب یلکشم هی رایماک یاقآ میدینش طقف ام -
. میرادن ربخ ور شتایئزج

: تفگ و درک زاب ار یقاتا رد ، تفر یم ام زا رتولج هک روطنامه رتخد
. عاخن عطق ، درک فداصت نیشام هی اب شیپ هتفه ود -

: متفگ و مدرک هاگن رتخد هب هدز تفگش
؟ روطچ -

نوشهب تعرس اب نیشام هی ، هشب در نوبایخ ضرع زا تساوخیم اباب -
. نتسین مک اباب یانمشد هک دینودیم . تفر مشدعب و دز

: تفگ و تفر رتولج رتخد ، مداد ناکت یرس
. تنیبب ندموا رفن ود اباب -

: مدینش ار یدرم فیعض یادص
. نتسه یک -

! شزورف ؛ تفگ نابهگن ور نوشیلیماف ، نراکمه یاه تکرش زا نگیم -
لخاد نایب وگب -



یور یدرم . درک زاب لماک ار رد راب نیا و دمآ نوریب قاتا زا کرتخد
: تفگ و دش ضوع شهاگن گنر ، مندید اب ، دوب هدیشک زارد تخت

.. هیبش ردقچ ..! وت -
. مشزورف مارهب رتخد -

یهاگن ، تفرگ ار شیاهوربا نیب مخا . داتسرف نوریب درد اب ار شسفن
: تفگ و تخادنا شرتخد هب

. مرتخد سرب تراک هب ورب وت -
: تفگ مخا نامه اب درم . تفر نوریب و درک هاگن ام هب ددرم کرتخد

.. میرم لا بند یدموا هگا ؟ ینکیم راکیچ اج نیا -
: متفگ و مداد ناکت تسار و پچ هب ار مرس

. مفساتم هداتفا نوتارب هک یقافتا تباب -
: تفگ و درک اشامت ار نیمار و نم یدرس اب

یاوخیم تردام هثم مه وت . اج نیا یدموا ارچ ، ماوخیمن ور تفسات -
. مدرم یگدنز وت ینک یلوضف
: دمآ فرح هب نیمار راب نیا

. میراد لا وس ات دنچ طقف ام ، رایماک بانج -
: تفگ نم هب ور دعب و درک توکس

؟ یتحاران ، هروخب ومیرم الی وپ تسنوتن تاباب هک نیا زا ؟ هیچ -
: متفگ یدرسنوخ اب نم . درک یمخا نیمار

داب لوپ همه نیا زا امش راگنا اما ، تشادن یدصق نینچ هک نم یاباب -
. نراد هتشذگ زا لا وس ات دنچ طقف نم . نیتسه یضاران ، هدروآ

. دنوشک اج نیا هب ور نم هک یا هتشذگ نوا هب تنعل یا -
: متفگ و مدرک هاگن شتکرح یب یاهاپ هب بجعتم

.. شلیماف و مسا ال ثم ای ؟ نیراد شردام زا یسردآ ؟ هنوتدای ور دمحا -
: تفگ و درک مهاگن قیمع ، دش هتفشآ شا هرهچ

؟ هدرم ای ما هدنز زونه ینیبب یدموا دمحا فرط زا اعقاو هنکن -
دز یم فرح دمحا زا یروط ، مدرشف ما هتسب یاه بل تشپ ار منابز

: تفگ و داتسرف نوریب ار شسفن یتخس هب . دسانشیم ار وا راگنا
. هشدوخ راک منودیم نم وگب شهب ؟ نیگیمن یچیه ارچ -

؟ دز یم فرح هچ زا . مداد تروق ار مناهد با



؟ نیتشاد تاق مال دمحا اب -
نآ دای ارم درم نیا . متشاد یدب سح ، تسشن شتروص یور یدنخزوپ

: تفگ دنخزوپ نامه اب . تخادنا یم هبارخ
رمع هی هرخ باال ، یشاب مدیاش ؟ یربخیب شادیدهت زا یگب یاوخیم -

. مغارس یدموا ارچ . دیدیم وت ردام مشچ زا ویچ همه میرم
: دیسرپ تیدج اب و ، درک جک شتمس هب ار شرس ، نیمار

؟ هدرک دیدهت ور امش دمحا -
نیمار راب نیا . تسشن شبل ی هشوگ هرابود روآ رد صرح دنخزوپ

: تفگ و دمآ رتولج
تراتفر نیمه هب یاوخب هگا یلو ، مدموین دمحا فرط زا نم نیبب -

یرونوج هچ منودیم نوچ . مریگیم تزا متندز فرح تردق ، یدب همادا
. یتسه

هدش هجوتم رایماک دیشمج دروم رد قیقحت رد ود ره نیمار و نم
تمس هب شندش مخ و نیمار مشخ . تسا هدوبن یتسرد مدآ ، میدوب

: دیایب شدوخ هب ، دش ثعاب دیشمج
. دوب یماغیپ و ینفلت شمه یلو . درکیم مدیدهت مادم دش یم یلا سود -

تکرش یاررض منکیم رکف نم یلو ، ننودیمن هتشذگ زا یزیچ مداونوخ
، مرایب تسد هب تاع ال طا شزا متساوخ یلیخ . هدمحا رطاخ هب مه

نوشتیذا ماوخیم فگیم . ناجک ممهفب تشاذن تردام اه عقوم نومه
. منک

: متفگ هک ، دنزب ار شهیرک دنخبل هرابود تساوخ
سردآ هی لا بند نم ، میرادن دمحا و وت باسح و هتشذگ هب یراک ام -

... مسا هی لقا ال . اج نیا مدموا
359_ تراپ #

یم نوریب شا هنیس نیب زا هک شیاه سفن رخرخ ، درک مخا هرابود
: دروخ نامشوگ هب هیناث دنچ یارب هک دوب ییادص اهنت ، دمآ

؟ یک مسا و سردآ -
. ینوشن هن تسه شزا یمسا هن اج چیه ! دمحا ردام -

: دش هریخ ور هب ور هب و دیدزد نم زا ار شهاگن
. دوب هدرم منک جاودزا میرم اب نم هک نیا لبق ، ونوا مدوب هدیدن نم -



. یگیم غورد -
و مدز لز شیاه مشچ هب . درک مهاگن ، نم زا هلمج نیا ندینش اب

: مدرک رارکت ار ما هلمج
ینعی ، یدوب هداونوخ نوا لیکو لا س هد ، میرم اب جاودزا لبق وت -

. یدوب شنز و روصنم یسورع یوت وت . انوا یوداپ مگب هرتهب
. یتسین دلب وشمسا یروطچ ، ینودیم ردقنیا هک وت -

وت ، شراک و سک هن مینودیم وشلیماف هن یلو . تسا هل ال شمسا -
. هداوناخ نوا هب یدرک شیفرعم

: تفگ و تسشن شتخت ی هبل نیمار ، دروا باال ار شتسد
. هدب وشسردآ -

نوا سردآ یاوخیم تقونوا ، مدیم نوکت یتخس هب ممتسد نم -
: متفگ مکحت اب

.. سردآ -
؟ هتساوخ وشسردآ تزا دمحا -

: مدرک شزاب هرابود و مدرک تشمار متسد هف کال
رد شگنچ زا شدوخ تیاضر اب ور میرم تورث مامت وت منودیم نم -
مسا ، هرب میرم ی هتفگ هب نز نوا هک نیا لبق منودیم یتح ، یدروآ

دیدج ی همانسانش هی شارب و یداد رییغت ور دمحا ردام و ردپ
. یتفرگ

: تفگ و داتسرف نوریب ار شسفن
وتدوخ ، مگب تهب مرادن یزیچ نم یلو یرت شوهاب تردام زا وت -

. نکن هتسخ
نیا رکف . دهدب ام هب یتاع ال طا ، دوبن رارق درم نیا ، مدوب هدش یبصع

. دیچیپ مرس رد ، دنک یم ناهنپ ار یزار هک
: تفگ و درک نم هب یهاگن نیمار

میمصت ، تسا هدنز زونه نیا همهفب دمحا منک رکف . میرب نیشاپ موناخ -
. هریگب یا هگید

: متفگ و مداتسیا شیور هب ور
و تدوخ ، تتکرش . هنکیم تلو هنیک همه نوا اب دمحا ، یدرک رکف وت -

. هراد قح لا ح ره هب . هریگیم تزا ور هراد ترتخد هک یشمارآ نیا



. هنکیمن رییغت یچیه مگب شردام هب عجار تهب هگا -
: متفگ و مدرک زیر ار میاه مشچ

شهب میرم ور هنیک همه نیا ! میرم شردام هنکیم رکف نوا ؟ یچیه -
. هتشادن یشوخ لا ح یحور ظاحل زا هک یمیرم منوا ، هداد

. هدرم شردام -
ریگلفاغ نیمار مه و نم مه ، تفرگ رت مکحم ار مفیک هاگادوخان متسد

: متفگ یا هتفرگ یادص اب ، میدوب هدش
. هدش نفد اجک -

: تفگ و دز یدنخزوپ
رسپ همهفب ات هنک ادیپ وشردام دمحا یاوخیم وت . مارهب رتخد یه -

؟ هدرک دیدهت مه ور وت یاباب هیچ . تسین تردپ
، دوب اه فرح نیا زا رت گنرز ، مدرشف مه رب ار میاه نادند مشخ اب

: مشاب درسنوخ مدرک یعس
هک ییوت . نیتسه میرم نوا و وت شرصقم ، هدش یروجنیا هگا دمحا -

رسپ هشب شرواب نوا هک ینک یراک یدرک یعس یزاس دنس یلک اب
هک هنکیم تباث مه هداس DNA شیامزآ هی ، هنکیمن یقرف نم یارب . همیرم
هچ هک ننودب تداونوخ منکن کف ؟ یچ وت یلو سین مارهب رسپ نوا

؟ یتخاس ور یگدنز نیا ایک ندرک تخبدب اب هک ؟ یتسه یدوجوم
نوریب ار شرتخد هک یا هظحل نامه زا . دش یم سح شیگدیرپ گنر

زا شا هداوناخ هک مدوب هدش هجوتم شا هلمج نیلوا نامه ات ، درک
. دنناد یمن یزیچ شا هتشذگ

االن سین مولعم ؟ هنکیم رواب ور DNA باوج دمحا ینکیم رکف وت -
لا ح ره هب ، هشاب یناور لتاق هی مدیاش ؟ هیچ هیچقاچاق ، هدزد

. سنووید نز نوا ی هدش تیبرت
: تسناد یمن دمحا زا یزیچ سپ ، مدرک قالب مه رد ار میاه تسد

هگا منکیم رکف نم . هنکیمن مک امش هانگ زا ، هشاب هدش میزیچ ره -
یروجچ نمهفب نوتداونوخ

: تفگ و درک عطق ار ما هلمج
هنکن ؟ ینکیم یرادفرط نوا زا دقنا ارچ وت . نزن فرح هانگ زا نم اب -

یشقشاع مدیاش . هتردارب هدش ترواب مه وت



دیدنخ یم نانچمه ، ما هدش دمجنم مدرک سح ، دیدنخ فرح نیا اب
: تشاذگ شیولگ یور و دروا باال ار شتسد نیمار ، داتفا هفرس هب هک

؟ هن ای یراد ونز نوا سردآ . ربن رس ور موناخ ی هلصوح نیبب -
، تشادرب شیولگ یور زا ار شتسد نیمار ، درک هتسب و زاب ار شناهد

: تفگ هفرس اب
هل ال درک یم رکف میرم ، دش شقشاع روصنم ، تشادن یا هداونوخ هل ال -

نم ، هتفر هل ال تفگ زور هی ، تشادن یحور لداعت نوا . هدیدزد وشچب
باوخ یوت ور هراچیب نز ، هدرک شفخ هک تفگ شدعب . مدرکن رواب

. دوب هدرک شنفد هچغاب وت ، دوب هتشک
: تفگ مخا اب نیمار ، مدرک شهاگن زاب ناهد اب

؟ یتساوخ شزا وت ای درک شفخ نوا -
: تفگ و درک یا هفرس کت

. یتسه یرونوج هچ وت -
: تفگ نیمار هک مدرک یم شهاگن سرت اب نانچمه

. هترسپ نوا یتفگ ِنز هب وت ، هشکب وششاداد نز یتفگ شهب وت -
ینک هدافتسا وس شدب لا ح زا یتساوخیم

اه فرح نیا نم ، نیرادن یکردم چیه مه امش . هئوت تمهت شمه انیا -
. منکیم بیذکت یا هگید یاج ره ور

. مداتسرف نوریب ترفن اب ار مسفن
. دوب رت کانسرت مه نم رکف زا میرم

360_ تراپ #
رازا ار ام و دنزب فرح هملک هب هملک هک نیا زا راگنا رایماک دیشمج
هتشک ار دمحا ردام میرم ، دز ار شفرح هرخ باال یلو . دربیم تذل ، دهد

: تفگ و تفرگ هلصاف شتخت زا نیمار ، مدرک اهر ار مسفن دوب .
. موناخ میرب -

هب ، دشیمن ادج نیمز زا میاهاپ ، دوب هتفرگ ملد یمحر یب همه نیا زا
بل ریز و درک مهاگن ینارگن اب ، نیمار . متفر نوریب قاتا زا یتخس

: تفگ
. هیرونوج هچ هگید نیا -

: مدید ار دیشمج رتخد هک ، میتفرگ هلصاف قاتا زا مدق دنچ



. نیدز رس اباب هب هک نونمم -
: متفگ و مداد ناکت ار ما هدش نیگنس نابز

. منکیم شهاوخ -
رد هب ار مدوخ یگتسخ اب . درک یم لا بند ار جورخ رد میاه مشچ

مدرک اهر ار مسفن ، دش هتسب نامرس تشپ رد هک نیمه . مدناسر جورخ
: متفگ و مداد هیکت رد هب و

. مدرک یم وشرکف نم هک هیزیچ نوا زا رت کانتشحو یلیخ میرم -
. مینک ادیپ وراگن لقادح ای دمحا دیاب ام نیمار

االن ، ندش جراخ ینوناق هک ناهام اقا مینودیم طقف ام ! موناخ -
. نیسرپیمن نوشزا ارچ . ناجک

: متفگ و مدرک شهاگن بجعتم
؟ هتفر اجک یمهفیم -

: تفگ و داد ناکت ار شرس
ناهام اقآ طقف . مگب نوتهب ات میرب اج نیا زا هرتهب ، مگب دشن تصرف -

. نا هسنارف االن
هدرک فیرعت نیمار یارب لماک ار ارجام هک نیا زا ، مداد باال ار میوربا

شتقایل مدرک یم رکف نم و دوب یگنرز مدآ . مدوب لا حشوخ ، مدوب
، متسود وزرآ هک یزور نامه زا . تسا هداس ظفاحم کی زا رت شیب
. تسا یدامتعا لباق ال ماک مدا نیمار دوب هتفگ ، درک یفرعم ار نیمار

، تفگ دیشمج یاه هدنورپ زا میارب نیمار ، میدش جراخ هک نامتخاس زا
! هدوب ینات رال اش مدآ هچ هتشذگ رد هک نیا زا

یناور هاگشیاسا نآ زا هشقن اب ار میرم روطچ منک روصت متسناوت یم
هدرک کیرحت ار شتاساسحا دمحا ردام هیلع مه دعب و هدروآ نوریب

. تسا
راکمه دمحا و راگن اب وا هک متشاد دیما مبلق هت زونه ناهام دروم رد
نیا زا لبق یتح ، تشاد یا ژه یو هاگیاج میارب هشیمه ناهام . دشابن

رد ناهام هک نیا . مدید یم ردارب کی مشچ هب ار وا نم مه اهارجام
ی هناخ ی هرامش و سردا نوچ . دوب یبوخ ربخ میارب ، دوب هسنارف

. متشاد ار اج نا رد شیلبق
***



ردقنآ زور دنچ نیا یلع . متفر یم یلع ندید هب دیاب اما ، مدوب هتسخ
هدرک لسنک ار شیراک یاهرارق مامت هک دوب هدش ونیم جاودزا ریگرد

. دوب
. دوب بیجع میارب ، تسا هدرک دب ار شلا ح ردقنا ونیم جاودزا هک نیا

، ورسخ ، مارهب ، نمهب ، دندوبن یرادافو دارفا نم رب و رود یاهدرم
. داهرف و نارهم

، مدرک رکف نیا هب دعب و ، مدرک بترم ار میا هزوریف یبا زیموش یولج
: تسا داهرف هیبش ردقچ هزوریف

. یدش لخ -
متسد و متخادنا مشود یور ار میرتسکاخ لا ش ، متفگ مدوخ هب ار نیا

بسانم گنر لا بند میاه بل رژ نایم . مدرک زارد زیم تمس هب ار
. داد له هتشذگ هب ارم یزیچ راگنا هک ، متشگ مشیارا

چیه میاه بل هک ییاه زور نامه ، تشگ زیم یور شمشچ یتقو
مشوگ رد شیادص . دوب هدرک وب ار میاه بل رژ ، تفرگ یمن یگنر

: دیچیپ
؟ هن هنومه ! هبوخ شوب هچ -

نم و . دز یم فرح ناهام الی یو رد نم ینامهیم بش بل رژ دروم رد
تقو چیه رگید هک مدرک یم رکف زور نآ ، مدرک یم شهاگن سح یب

. تفرگ دنهاوخن گنر میاه بل
هیقب هیبش مه نامییادج یتح . مدز یخلت دنخزوپ ، تشاد دیما وا یلو
بل یور و متشادرب مشیارآ هب هجوت یب و یرس رس ار یبل رژ . دوبن

ندنام یدایز . دوبن بوخ میارب ، هنیآ یولج ندنام یدایز . مدز میاه
، میاه یلیس ، میاه یدوبک دای . تخادنا یم مدوخ دای ارم ، هنیآ یولج

. دش یمن بوخ محور یور ناشیاج تقو چیه هک
تسد هب ار مگنر یبآ فیک . مدش دنلب میاج زا و مدز رانک ار یلدنص

. مدز نوریب هناخ زا و متفرگ
هزاجا میاهرکف هک مدرک دهع مدوخ اب ، یلع ی هناخ هب ندیسر ات

هغدغد هب ، اه مدآ هب ، منک رکف نابایخ هب . دننزب مرس هب مهدن
... رهش نیا رد نز دنچ هک نیا هب ، ناشیاه

دوجو اب ار هرجنپ ی هشیش ، مدرک عورش ار میاه رکف لوا زا هرابود



. دنزب یلیس متروص هب درس یاوه ات ، مدیشک نییاپ امرس
مشچ زا امرس تدش زا ، مدرک یم سح ، مدیسر هک یلع ی هناخ هب
هدایپ و مدرک هاگن نیشام هنیآ رد ار مدوخ ، هدش ریزارس کشا میاه

. مدش
یلع ی هناخ . دنک زاب ار رد موناخ ال یل ، مدش رظتنم و مدز ار رد گنز
و داتسیا میور رد ور دنخبل اب ال یل . دوب مرگ هشیمه لثم شردام و

: تفگ
. دوب هدش گنت تارب ملد . مگنشق یدموا شوخ -

هدافتسا هاتوک یسوب ور نامه تصرفزا ، مداد اج ششوغآرد ار مدوخ
اج منهذ زا ییاج ار شیوب . مدیشک وب ار شا هناردام رطع و مدرک
راب نیلوا یارب انله ای ، مور یم هاگشرورپ هب هرابود یتقو ات مداد

. مشکب نوریب منهذ زا ار رطع نیا ، دنز یم میادص همع
: مداد باوج یا هناشوخرس دنخبل اب ار ال یل دنخبل

. نوتنوخ زا دایم یبوخ یوب هچ ! رتشیب نم -
. مینیشب میرب مزیزع ایب . هنیچراد یوب -

شا هناخزپشآ هب یکرس نمیشن هب نتفر نیح رد و مداد ناکت یرس
طایح هب هک یا هرجنپ هب ور و اه تنیباک یور زبس نادلگ ۲ ، مدیشک
هنامس دای ارم شا هقیلس ردقچ . تفرگ ار ممشچ ، دش یم زاب یتشپ

. میتفر نمیشن تمس هب مارآ یاه مدق اب . تخادنا یم
361_ تراپ #

؟ ناج ایور وگب تدوخ زا -
و ینارگن شیاه مشچ قمع رد ، مدش هریخ شا هدیشک یاه مشچ هب

. دوب یبات یب
. هروطچ یلع . تسین یربخ -

میور هبور ار زیم یور باقشب و دش مخ ، دنیشنب هک نیا نودب
: تفگ و تشاذگ

. مدرک تسرد بیس کیک تساو ، رادرب هویم -
: داد همادا دعب و درک یثکم

یم هک ور شزور و لا ح . ورب مدرک شسامتلا ردقچ ! مگب یچ . یلع -
.. نم شاک مگیم ، منیب



: متفگ و متشاذگ شتسد یور ار متسد ، دروخ ار شفرح ی همادا
شزا ، هدوب یلع میمصت نیا . هرتهب یروجنیا دیاش . دینزن وفرح نیا -

. تسین نومیشپ
و مراک نداد تسد زا دعب نم . دوب نم لد رطاخ هب شمه یلو -
هی ور هچب نیا . ایور مدرک هابتشا ! یلع دش میگدنز مامت ، شردپ

. تشذگ شدوخ یگدنز زا هک مدرک هتسباو یروج
رد ، داد یم الن وج شا هرهچ نایم رد مغ . تسشن میرانک لبم یور
یم شرطاخ هب نم ، دوب هیاس رگا ، متشاذگ وا یاج ار هیاس منهذ

؟ دروخ یم هصغ ال یل دق مه نم یاه یگنتلد یارب هیاس ال صا ؟ مدنام
. هتفویب یرتهب یاقافتا رارق دیاش -

: تفگ و دز یدنخبل
و هنزیم هراد شمه ، هدموین نوریب شقاتا زا زور دنچ . مراودیما -

راهان هن هروخیم ماش هن . هنکشیم
: متفگ و مدش دنلب میاج زا ، دیزرل شیادص هت

. هشچ منیبب مرب نم . هدرک سول وشدوخ -
: تفگ و داد ناکت یرس

. منک تسرد ماش ارب یزیچ هی منم ، مزیزع ورب -
: متفگ و مدرک شهاگن بجعت اب

. منک راکیچ مشن امش قشاع نم -
هب . تسین لد هت زا شا هدنخ ، میتسنادیم نامیود ره اما . دیدنخ

. مدز رد ، متفر یلع قاتا تمس
! نامام -

: متفگ هدنخ اب
وتگرزب نامام مکح تارب مدروا هک ییاتحیصن اب اما ، متسین تنامام -

. مراد
. وت ایب -

راظتنا . درک یم مهاگن جیگ و دوب هتسشن شتخت یور ، مدرک زاب ار رد
: متفگ هدنخ اب . تشادن ارم ندید

. یدید نج راگنا نک عمج وتدوخ -
: دز یخلت دنخبل



. یایم دوب هتفگن نامام -
: مداد رییغت شکچوک ی هناخباتک تمس هب ار مریسم و مدیدنخ

. یدب افعتسا متلا کو زا یاوخیم یربخ یب نیا رطاخ هب هنکن ؟ هیچ -
. دایب بشما رارق مداهرف یلو هن -

باتک زا هن رگید . دوب یلا خ شا هناخ باتک رعش یاه باتک فیدر
باتک هب و مدرک مخ ار مرس ، اه همسجم زا هن ، دوب یربخ بارهس

: مدش هریخ نیمز یور هدش شخپ یاه
ماش هتفگ و هنزب رس تهب دایب رارق هک تفگ تنامام ، تکرح لبق -

. مرادن یلکشم شاهاب یلیخ . هنوم یمن
متشادرب . نیمز یور زا ار باتک تشه و دش مخ ، دزن یفرح یلع

: متفر شتخت تمس هب و متفرگ تسد رد ار باتک
. یایب نوریب یقشع تسکش زا سین رارق -

هریگب نز مارب متفگ منامام هب ارچ -
: متفگ متسشن یم تخت ی هبل هک روط نامه و مدیدنخ

. مدرک ادیپ نوتارب بوخ سورع هی دیاش وگب وشاه یگ ژ یو بوخ -
. مدرک یم ضوع ومیگدنز اه نیا زا رت دوز دیاب منک رکف . ایور متسخ -

: متفگ و مدز قرو ار باتک
. یریگب یمیمصت نیچمه دیابن یا هتسخ نوچ -

، شتروص یور بترمان شیر و هتخیر مه هب یاهوم ، مدرک شیاشامت
نیتسا یرتسکاخ ترش یت کی اب . مدوب هدید وا زا رتمک هک یریوصت

: مدش فقوتم باتک زا هحفص کی یور . دوب هتسشن تخت طسو هاتوک
درم یتقو مردپ "

دوب یبآ نامسآ
دش ابیز مرهاوخ ، دیرپ باوخ زا ربخ یب مردام

دندوب رعاش همه اه نابساپ ، درم یتقو مردپ
یهاوخ یم هزبرخ نم دنچ : دیسرپ نم زا لا قب درم

" ؟ دنچ یریس شوخلد : مدیسرپ وا زا نم
هسرپ میاه مشچ تشپ هک یکشا مجح ، مدیسر هک رعش اج نیا هب

: مدز سپ ار دندز یم
اما . هنک یم تتیذا شرکف ، هتفر تقشع منودیم یتخبشوخ . وت یلع -



یکی یاه هتشاد هک هیروجچ منود یمن . یدرک ور باختنا نیرتهب وت
اما ، هشیم یکی نوا ترسح

... ضغب ارچ ، اج نیا ارچ . میدرک توکس نامیود ره . مدرک توکس
. ینوخیم رعش گنشق ردقنا یدوب هتفگن -

تخت یور ار باتک ، دوب کشا مه وا یاه مشچ تشپ ، مدرک شهاگن
: متفگ و متشاذگ

ینعی ماباب . مدنوخیم هیاس ندز ونایپ هارمه یهاگ ، مدوب هچب یتقو -
. منوخب هک تشاد تسود یلیخ مارهب

. هتردپ یراد کش هگم . یگیم ینعی هی اباب ره تشپ ارچ -
تشپ مکحم ار منابز . دوب هتفگ ار شا هلمج نیا دیکات اب و یدج

: تشاذگ متسد یور ار شتسد . مدز منادند
. مگب وجاودزا یارب ماک مال یتفگ -

. مدیدنخ
دنلب منم زا ، هشابن رت هاتوک یلیخ . هروخب مهب شدق دیاب لوا بوخ -

. هشابن رت
: متفگ بل ریز

. نیب رهاظ -
: تفگ و دز میوزاب هب یتشم

یاقآ تگیم مهب ، هبوخ هشاب کشزپ . مگیم وشاه یگ ژ یو مراد . هع -
رتکد

. هخا مالک اه نیا ! تفوک -
نم هک سین یزیچ نیا یلو ، یقشع تسکش یگیم وت . هتخس ایور -
یکی اب شاه هدنخ ینک رکف هک نیا . تسین تحار ردقنوا . منک سح

. منودیم هچ سگید
یم ار دوب شا هرهچ رد هک یمغ . دوب هتفر ورف شدوخ رد هرابود

: مدیمهف
. مدرک هبرجت ور اه هظحل نیا منم -

، یروجنوا نیدرکن یقشاع امش . ایور هنکیم قرف نوتصق داهرف و وت -
... یلو هابتشا روج هی . دوب هفرط هی نوتقشع ینعی

: داد رارق میوزابود سور ار شتسد . مدرک شهاگن تهب اب



ایور وشن هجوتم دب ور مروظنم نیبب -
. دوب نم فعض هطقن نیرتگرزب هک ، داهرف هب تنعل . داهرف ، داهرف ، داهرف

: متفگ ضغب اب
دیابن هگیم و هدیم مایپ هک سای روظنم ، مشیم هجوتم وتروظنم -

منک رکف هابتشا نوا هب یلیخ
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مهاگن یزوسلد اب و هتفگ شهب ویچ همه سای منودیم هک نیرز روظنم
قرف اه امش یاه هطبار ممهفیم . مدرک هابتشا ممهفیم نم یلع . هنک یم

، هراد
: متفگ و مدرک ادج شتسد زا ار میوزاب

رطاخ هب باهش . نتسین هسیاقم لباق داهرف اب باهش و ونیم ال صا هرآ -
هرطاخ یلک ونیم و وت . هزره هگیم نم هب داهرف ، هشکیم مدآ سای

یلو ، مدموا ونیم اب ریخ هب شدای یگیم میریم یا هفاک ره ، نیراد
. مدرک هابتشا نم . هماتقامح  طقف داهرف زا ماه هرطاخ نم

.. ال صا نم . شاب مورآ ایور -
یتقو ، دوبن مرانک یکشیه یتقو ، وگب مهب وت ؟ یلع یچ وت -

یم درد دض دامپ مارب یک ؟ دنوم مشیپ یک دوب دوبک منت یروجنوا
ارچ نیگیم . مرس باالی تشاذیم هنک مهاگن هک نیا نودب ابش و دیرخ

مقمحا ، مقمحا نم ، دینک یم هاگن اقمحا مشچ هب مهب ، مدش شقشاع
شلد وت نوا و . مدرک دامتعا داهرف هب متشادن ور یکشیه یتقو هک
هب شلد وت اما دش کشا رپ شاشچ دید ونم راب ره . دیدنخ مهب

زا وت ی هرطاخ لک ، هبش ود داهرف زا نم ی هرطاخ لک . دیدنخ مفعض
راب ره نم ، هریگیم تلد یتفویم شدای راب ره وت . هلا س دنچ ونیم

تساوخیم ملد منم . هشب کاپ ، هشابن داوخیم ملد طقف متفویم شدای
اما . مرب هار نوراب ریز ، مشاب هتشاد هرطاخ مقشع اب رهش یاه هفاک وت

وماتسد مداتفا یتقو طقف ، تفرن هار ماهاب نوراب ریز نوا ینودیم
من اال یتح . دوب مرانک لقا ال اما دیدنخ شلد وت . مدوب اهنت نوچ . تفرگ
یروا دای مهب ات . هنک مریقحت ات ، هسر یم هار زا وهی مسرت یم یتقو

یلو یروخیم هصغ هتفر ونیم . یراد وتردام یلو وت . مرادن وسکچیه هنک
. تسه تردام



یلا خ یلع رس متساوخ یم ار ممشخ مامت راگنا . مدز یم سفن سفن
. میدرگرب ادص تمس هب نامتفج دش ثعاب یزیچ نداتفا یادص هک منک

هداتسیا رد رانک داهرف ، مدروا باال ار مرس . دوب هداتفا رد رانک نادلگ
: دوب

. نودلگ هب مدروخ . دیشخبب -
فرح اجک زا متسناد یمن . دوب یدب توکس . مدیشک متروص هب ار متسد
رد . میدوب تکاس رفن ۳ ره . تشادن مه یتیمها اما ، هدینش ار میاه

: دش مدق شیپ نامنیب توکس نتسکش یارب یلع تیاهن
؟ داهرف یبوخ -

: درک رارکت ار شلا وس هرابود یلع . دوب هدنام تام نم یور شهاگن
؟ داهرف یبوخ -

: تفگ اه جیگ لثم
. مسرپب وتلا ح ندموا . نونمم . هرآ -

: متفگ و مدش دنلب میاج زا
. هنکیم راکیچ موناخ ال یل منیبب مریم -

. ایور ینومب هشیم -
لباق ریغ و تخس یلیخ هک یا هرهچ اب . مدرک شهاگن و مدش فقوتم

: تفگ دوب ذوفن
دمحا مگب هرتهب ییاج نیا هک حاال یلو منزب گنز تهب متساوخیم -

. هداد مایپ مهب
: میتفگ بجعتم و میدرک هاگن مه هب یلع و نم

؟ دمحا -
. هنومرظتنم لا مش تفگ . مراد مشمایپ . هنیبب ور وت و نم هتساوخ . هرآ -

. هدادن مایپ وت هب
: متفگ دیدرت اب

. منیبب مرب . هییاریذپ وت مفیک -
. داد ناکت یرس
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؟ مدوب نارگن ارچ ، متفر ییاریذپ تمس هب داهرف رانک زا هلجع اب

میرم هک مدوب هدید باوخ ، مدروآ دای هب ار ملبق بش ناشیرپ سوباک



هب مناوت یمن نم و ، تسا هیاس ندرک هفخ لا ح رد شیاه تسد اب
هک متفر لبم تمس هب هچاپتسد ردقنا . منک کمک گرم لا ح رد ی هیاس
. مداتفا نیمز یور و درک ریگ قاتا فک یاه میلگ زا یکی ی هبل میاپ

نوریب هب هناخزپشآ زا دینش ار نآ یلع ردام هک ، متفگ یدنلب همین خآ
: تفگ و دیشک کرس
؟ مرتخد دش تچ -

یادص ، مدش دنلب میاج زا . متفگ یبل ریز مبوخ و مدروآ باال ار متسد
اب ریگفک نامه اب ال یل ، دمآ یم هناخزپشآ زا قاجا یور یرتک توس

مظنم مبلق شپت ات متسیاب یمک ، مدرک یعس . دوب ما هریخ ینارگن
: متفگ منهذ رد ، دوش

. ایور شاب مورآ -
مدز یم یلع هب شیپ هقیقد دنچ هک ییاه فرح نایم رد زونه راگنا
یلبم تمس هب مارآ ، دمآ باال هک مسفن . مدوب هدرک ریگ مبشید باوخ و

. دوب لبم یور اج نامه فیک . متفر ، مدوب هتشاذگ شیور ار مفیک هک
ییاه تسد اب و متشادرب ار فیک . دوب هتشگرب عناخزپشآ هب مه ال یل

دوب یداهرف روضح یبصع راشف دیاش . متسناد یمن ار ششزرل تلع هک
اب شدنویپ و دمحا مسا ای هدینش ار مفرح یاجک زا متسناد یمن هک

زا ار میشوگ . دیزرل یم یروجدب میاه تسد دوب هچ ره . دوب میرم
: متشاد سانشان یا هرامش زا مایپ کی ، مدروآ نوریب مفیک

.. هب مندید یارب هک منکیم توعد تقوشعم و وت زا ابیز یوناب -
ینعی ، دوبن یگرزب رهش . دوب شا همادا رد یلا مش یاهرهش زا یکی مسا
یلع یادص . متسناد یمن ار نیا نم تسا لا مش دوب هتفگن داهرف رگا

: دنک تفا شنابرض مبلق هرابود ناهگان ، دش ثعاب مرس تشپ زا
؟ هداد مایپ ، دش یچ -

هداتسیا رت رود ینوتس رد داهرف و دوب هداتسیا مکیدزن یلع ، متشگرب
یلع . دندوب هدروخ اج متروص ی هدیرپ گنر زا مه ود نآ امتح . دوب
هک یلبم نامه یور و دز رود ار لبم ، نم هب نداد نانیمطا یارب

: تفگ و تسشن ، تشاد رارق مفیک
رس داوخ یم مدیاش ! هراد شورف لگ هب یطبر هی دمحا نیا اال متحا -
ور ونوشتسد داهرف هخآ . هنزب فرح نوتاهاب ونیزاک نتفر ول ی هیضق



. هگید درک
متسناد یم نم هک ییاهزیچ زا هک داهرف و یلع ، متسب ار میاه مشچ

دوب هداد هیکت نوتس هب ، یثنخ و هنیس هب تسد داهرف . دنتشادن ربخ
لبم مه نم نیمه یارب ، درک یم میبصع شهاگن . درک یم اشامت ارم و

و درک مهاگن یمشچ ریز یلع . متسشن یلع زا هلصاف اب و مدز رود ار
: تفگ

. منوخب هشیم وشمایپ -
اب ار مایپ و تفرگ شتسد رد ار یشوگ ، متفرگ شتمس هب ار یشوگ
مه داهرف . داتفا شرس یور داهرف ی هیاس . دناوخ یا هتسهآ یادص
ار اه نسوک زا یکی ، تسشن نم یور هب ور تسرد هلصاف نامه اب
وا اما . دناوخ داهرف یارب رگید رود کی یلع . تشاذگ شیاپ یور مه

: دوب نم یور شهاگن نانچمه
. یگیمن هک ینودیم دمحا زا یزیچ هی وت -

. متخود شیلا وس اما یثنخ تلا ح هب ار میاه مشچ و دمآ باال مرس
یزیچ هک نیا زا لبق ، مدوب هدرکن شومارف ار شیناوخ نهذ تردق

: درک ندز فرح هب عورش شدوخ ، میوگب
یی ال وق هی دمحورای نیا هب وت ، فرشیب شوپهایس نوا ی هتفگ قبط -

هک هدرک یم رهاظت ای هدوب تقشاع ییاروج هی ینعی ، یدوب هداد
نوا دعب هک وت ؟ هنودیم وت ی هقوشعم و نم هدش یچ حاال ! هتقشاع
سود وداهرف نم یگب شهب یتفرن اعطق سپ . یدش ادج نم زا هصق

؟ اه . ظفاحادخ مراد
و اه ناکتسا قل قل یادص ، تشگرب متمس هب مه یلع شیاه فرح اب

: مدینش ار شردام یاه ماگ
منود یمن . بوخ -

: تفگ و درک داهرف هب یهاگن و نم هب یهاگن یلع
. ایور یتشاد کش شهب مه ال بق وت ؟ هشورفلگ دمحا هنکن -

یم یفخم ور شتیوه شورفلگ هک نیا . هزیچ هی ایور نتشاد کش -
هگم زیچ هی هسیونیم ور انیا دایم همدقم یب دقنا دمحا وهی دعب ، درک

؟ ایور هن
رارق ملباقم ار یاچ ناکتسا ال یل ، متشاذگ میاه نار یور ار میاه تسد



: مدرک توف نوریب ار مسفن ، داد
شهب دوب تقو یلیخ ینعی ، مدرک یتاقیقحت هی دمحا دروم رد نم -
و ، مارهب قباس دزمان میرم . هراد میرم اب یطابترا هک متشاد کش

هک مدیمهف
؟ همیرم نوا ی هدش طقس رسپ اعقاو نیا هنکن -

: متفگ داهرف هب ور و مداد ناکت فارطا هب ار مرس
و هتشادن یبوخ یحور لا ح نوا ، هدوبن هلماح تقو چیه میرم . هن  -

مشدعب . هراد هگن شدوخ شیپ ومارهب اال متحا غورد نیا اب هتساوخیم
هدنز هچب نوا هک هدرک کیرحت ونوا هسانشیم موناخ ال یل هک لیکو هی

نوا . هریمیم شاباب شنشدلوتم لبق هک همیرم ردارب رسپ دمحا . سا
رظن هب روجنیا و هنکیم رواب ممیرم ، هشرسپ دمحا هگیم میرم هب لیکو

رس مشدعب ، هدرک تسین هب رس یروج هی ور دمحا ردام هسر یم
باال وشلا وما مامت نوا مشدعب ، هنکیم جاودزا هلیکو نوا اب زار نیمه

. ننکیم یگدنز رهش ی هموح وت اج هی مدمحا و میرم و هشکیم
تم عال هیبش رفن هس ره ی هرهچ ، اه فرح نیا نتفگ تدم مامت

نوریب ار مسفن . دز یم جوم ناش هرهچ رد یجیگ و یروابان . دوب لا وس
: متفگ و مداتسرف

گنز دمحا ، میرم و دمحا یمیدق ی هنوخ سردا هب مدوب هتفر یتقو -
. اجنوا مایم هرخ باال نم هتسنودیم هک تفگ درک مدیدهت و دز

مه نم یارب تاقافتا نیا مضه ، مدرک توکس ، مدیسر هک اج نیا هب
. دوب تخس
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: متفگ و مدرک هاگن ال یل هب

. نیرایب مارب بآ ناویل هی هشیم -
: تفگ و تسکش ار توکس یلع ، دش دنلب شیاج زا

. ایور یتفگن مهب ور اهزیچ نیا ارچ -
یروجچ وگب نم هب ، دینک شلو ور اه نیا . هرادن دامتعا هک همولعم -

اجک زا وت ال صا ، هتشک یگیم وشردام هک هدرک یگدنز ینز اب دمحا
؟ یدیمهف

، درک یم مهاگن یواکجنک اب یلو رت درسنوخ هک داهرف هب یهاگن



: متفگ و متخادنا
اه لا س نومه ممردام . دروا ریگ مارب موناخ ال یل ور لیکو نوا سردا -

یلو تفگ ور ازیچ نیا لیکو نوا . هنک کمک نوشهب هدوب نیا لا بند
هیاس رطاخ هب مارهب و همارهب ی هچب هنکیم رکف نوا . هنودیمن دمحا
نوا یاج اه لا س نیا ی همه هنکیم رکف نوا . هدرک اهر ونوا و میرم

. متفرگ ور
: تفگ و دیشک شتروص هب یتسد یلع
. ننک یبایدر میدب دیاب ور هرامش نوا -

: دز یدنخزوپ داهرف
. هدش جراخ سرتسد زا ال ماک هرامش اباب ، دیسریمن نم لقع هب ! شاداد -

؟ هیچ شیدعب مادقا مینیبب ، میش لا یخیب هک نیا شهار اهنت
مرکف ریجنز ، داد یم شیاپ هب یلع هک یناکت ، متخادنا باال ار ما هناش

: متفگ یا هتسهآ یادص اب ، درک یم هراپ ار
میرم . مینیبب ور میرم نیا مینوتب دیاش . میرب دیاب منکیم رکف نم -

شهب ، هدب شیامزا هرب میگیم شهب ، تسین هنووید هک دمحا سنووید
. هتفگ غورد شهب میرم مینکیم تباث

: دوب هتفشآ . دش دنلب شیاج زا و دز یدنخزوپ داهرف
دمحا یگیم ! هتشک وشردارب نز میرم یگیم یراد . ایور یمهفیمن وت -

اه نوا ینعی نیا ، یرایم رد رس یچ همه زا زور هی وت هتسنودیم
. هشورف لگ هیبش گنشق هک مشنحل . نیکانرطخ یامدا

! هشورفلگ هک هتفگن یلو -
: تفگ و تفرگ نم تمس هب ار با ناویل ، میتشگرب ال یل تمس هب همه
کی هک االن ، درک یم یا هراشا هی شافرح وت دیاب ، دوب شورفلگ هگا -

وشندوب شورف لگ دیاب ارچ ، هدش مولعم شتیوه و ولج هدموا مدق
. هنک راکنا

. تسین شورفلگ مه هتفگن -
: متفگ یلع دییات هب . تفگ یلع ار نیا

مودک هشورفلگ رس ریز اه بال مودک اعقاو ممهفب ات اجنوا مرب دیاب نم -
؟ هدمحا رس ریز

: تفگ و دش کیدزن نم لبم هب داهرف



اج نومه زا نم . دز یم فرح راگن اب هتدای ، سای جاودزا نشج وت -
ننزب بیسآ تهب هگا ؟ اجنوا یرب یاوخیم االن . دموین مشوخ شزا

؟ یچ
: متفگ ملد رد شیزوسلد هب تبسن توافت یب
. هدزن بیسآ نم هب وت زا رتشیب سک چیه -

: متفگ یتوافت یب نحل اب
ره هب ، هیروجچ ام ی هطبار هنودیمن نوا . یاین ینوتیم یسرت یم وت -
زاگ ومفرط هی یک ره هک مدنوم باحاص یب تشوگ هی لثم نم لا ح
مورآ ودمحا یچ مینیبب رازب ، یتفرگ متماقتنا یتفرگ وتزاگ وت ، هریگیم

. هنکیم
و امسا طقف شهاگن . درک مهاگن دمآ رد یاه مشچ اب بضغ ریم هیبش

زا یمک و متفرگ ار با ناویل . دیشک یفوپ یلع . دناسرت یم ار اتیمرآ
. درک یم مهاگن مشخ اب نانچمه اما ، تفر رت بقع داهرف . مدیشون نآ

هدنوکش وتلد داهرف . مرتخد هنوا اب قح االن ، هشاب متنمشد هگا داهرف -
دصق ای ، هدرکن ضرعت تهب تقو چیه ، هدوب نوتنیب هک یزیچ ره ای

هراد تسود ینعی هتنارگن یتقو من اال . هتشادن وتنوج
: تفگ و دروآ باال ار شتسد ال یل هک ، دیوگب یزیچ تساوخ داهرف

یرادن شسود هشاب ال صا . دیاین رتگرزب فرح طسو دیتفرگن دای ! سیه -
اجنوا یرب وت منودیمن صالح نم یلو ! داهرف هئوسرت ال صا . داهرف اقا

. یرب تشاذیمن ، دوب هدنز هگا مه هیاس ، ایور
یم هاگن شردام هب یزیگنارب نیسحت دنخبل اب ، مدش هریخ یلع هب
، هدرک ضرعت نم حور هب داهرف هک دنک کرد تسناوتیمن ال یل . درک
هک یمارتحا ی همه اب لا ح نیا اب . هدرک یمخز ارم دامتعا داهرف

: متفگ متشاد
هب ور سرت نیا اب و مرب دیاب نم اما منکیم کرد ور نوتاه ینارگن -

ورد شورفلگ هک مباوخب سوباک نیا اب بش ره هک نیا هن . مشب ور
. هنوخ یوت دایب و هنکاو

. مایم تاهاب منم سپ -
یدوخیب تراسج ال یل یاه فرح زا مدرک سح ، مدرک شهاگن مشخ اب

: تفگ وررپ نحل نامه اب . تسا هتفرگ



سپ . مداد ول ونوشونیزاک و دما رد هصق لک نم ! هناهام تسود دمحا -
داوخیم دمع هب ، میدش ادج ام هنودیم دیاش مشدعب . نراد هنیک منم زا

متدوخ یک ره ای نارهم و یلع یارب . میریم مه اب ! هنوشکب ورام
. میتسرفیم نشیکول مادم ینودیم

: مدز لز وا هب مخا اب
. یلع هیچ وت رظن -

داهرف ندموا . ایور یش ور هب ور تاه سرت اب دیاب وت هک نیا مرظن -
.. نم . هنکیمن مک وت تردق زا یزیچ شندموین ای

. هگید رایب وماش ال یل هلا خ . یراد نامیا شهب میدیمهف ! اباب هسب -
هاگن نم هب ینارگن اب دعب و تخادنا داهرف هب یهاگن هدنخ اب یلع

هک شردام هیبش تسرد . داد یم تراسج نم هب هشیمه شهاگن . درک
. دوب تردق زا رپ مه وا هاگن . دوب یوق

لثم هک یسک اهنت ، دوب ریگرد نامرکف رفن راهچ ره ، دوب یبیرغ بش
دمحا دروم رد مادم . دوب داهرف ، دوب هدرک ظفح ار شا هیحور هشیمه
باوج ار شیاه لا وس شمارآ اب مدرک یم یعس نم و درک یم لا وس

. مهد
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ار ارجام مامت و مدز گنر نیمار هب ، متشگرب هناخ هب رتدوز بش نآ
اجک زا ار میاه فرح داهرف هک نیا ، متشاد یدب سح . مدرک فیرعت

نآ ، دوب نم سدح نیا شورف لگ میرم . دوب لا وس میارب تسا هدینش
گنر ! راگن هب شا هلمج و دمحا یگدیرپ گنر و میرم لگ هتسد

رد هک یزور نآ ای . دوب مدای مه میرم لگ یولبات زا دعب شا یگدیرپ
هقیقد دنچ تسرد و مدید ار شوپ هایس مدرک سح ناهام ی هناخ

رد نم ندید زا شبجعت ی همه اب دمحا هک نیا یتح . دمآ دمحا دعب
زیچ همه ، راگن اب شیاه هاگن و هطبار . درکن یریگیپ نانچ ، شراک قاتا
نآ اب راگن ارچ یلو . دنتسه شورف لگ میرم و دمحا هک دادیم ناشن
رازآ هب دح نیا ات هک دوب رفنتم نم زا ردقنا ینعی ؟ درکیم یراکمه اه

. دوب یضار نم
یم اج هب اج ار یزاب یاه هرهم مادم و مدوب هتسشن تخت یور
شا همه ، میرم یمیدق ی هلحم رد نمهب گنگ روضح یتح ، مدرک



متروص یور ار میوتپ متساوخ . تسا یلصا هرهم میرم ، داد یم ناشن
! دروخ گنز نفلت هک ، مشکب

.....................................................................
ابیرقت ، مدش دنلب تخت یور زا نفلت گنز یادص اب ، دوب مینو ۶ تعاس
یارب هک مدرک یضار ار مدوخ و متخادنا یهاگن هناخ هب . مدوب هدامآ

ار اه غارچ و مدز رس هناخزپشا هب . منک لمحت ار وا هاتوک رفس کی
، دندوب شورف لگ میرم و دمحا اعقاو رگا  ، دوب برطضم . مدرک شوماخ

هک نیا زا لبق . دنیوگب هچ دوب رارق . منزب اه نآ اب متشاد یفرح هچ
و مدروآ رد مفیک زا ار هیاس سکع رود کی ، مورب نوریب یب ال رد زا

، مدید هک ار داهرف نیشام . متفر ولج تمس هب . مدش هریخ شدنخبل هب
تمس هب هنینامط اب و مارآ . دوب شدوخ هدننار ، دش جک میاه بل

. متسشن ولج یلدنص یور فرح یب و مدرک زاب ار رد ، متفر نیشام
؟ وک تنودمچ سپ هع -

اج میاهوربا نیب ار مخا ، منک شهاگن و مدرگرب یتح هک نآ یب
: تفگ هدنخ اب . مداد

. یرایم نودمچ ات ود مدرکیم کف . رفس میرب میاوخیم اباب -
. مشیم هدایپ ، ینک عورش وتایزاب هرخسم یاوخب داهرف -

اباب بوخ یلیخ -
نامه زا ، میدوب هداتفا هار دوز حبص هک نیا . داتفا هار و درک توکس

وا هب یهاگن و متسب ار مدنبرمک هتسخ . دوب داهرف بیجع تامیمصت
دنخبل اب و دوب هدیشوپ یکشم نیج هاتوک نتسا نهدریپ کی . متخادنا

. دوب هریخ ولج هب یگنررپ
دمحا یارجام نیا مراودیما ، هشاب ینوراب زاب لا مش یاوه ادرف زا هرارق -

. دوز میدرگرب مینوتب ! هشب هتسب بشما
۲۰ . متخود نوریب هب هشیش زا ار میاه مشچ اهنت و مدادن یباوج

: تفگ شیوررپ نحل نامه اب شدعب ، دوب تکاس یا هقیقد
هتفگن یلع هب ویتشاد دمحا زا تاع ال طا همه نیا وت منکیم بجعت -

. یتفگن ارچ نوا هب ، یرادن دامتعا نم هب ! یدوب
: متفگ هلصوح یب

. هش تیذا متساوخیمن ، هراد هغدغد ات رازه یلع -



؟ یروخلد شزا -
شبل یور هک دنخبل نآ و یناوختسا تروص ، متشگرب شتمس هب

: درک یم دب ار ملا ح ، دوب هتسشن
؟ هخا مشاب روخلد دیاب ارچ -

. هدرک تنایخ تساسحا هب ! ونیم قشع زاف وت هتفر یدایز نوچ -
زا مجح نیا . مدرک شهاگن  خزرب یا هفایق اب و متفگ ییوش هفخ

: تفگ و دیدنخ . دمآ یم اجک زا تحاقو و ییوررپ
نارگن دقنا هک دیمهفیم هگا ینعی . ناج دمحا یارب راذب وتاهاگن نیا -

. داد یم مایپ نوا هب امتح ، یتسه یلع
. شوپ هایس همه نوا طسو متفر یلع رطاخ هب هک دیشخبب -

: تفگ و دز یزیمآ هیانک هدنخشین
. ونم ندوب هتفرگ وت رطاخ هب ، دوب تفیظو -

: تفگ و داد میاه مشچ هب ار شهاگن
. یدموا تدوخ ، این متفگ نم -

: مدنادرگرب ار مرس
. هنومن مندرگ هب ینید ، مدب ماجنا ور مفیظو هک مدموا -

. دیبوک نامرف یور ار شتسد و دیدنخ دنلب
هتسخ داهرف لمحت زا ، میسرب دصقم هب رتدوز هک تساوخیم ملد

. مدوب
: متفگ و مدرک یتسد شیپ هک ، دیوگب یزیچ تساوخ

و اه لک لک نیا االن . هدش مومت هک هدوب ام نیب یزیچ هی ! نیبب -
؟ هشاب . هروخیمن نوممودکچیه درد هب اه یزابجل

. دز شمشچ هب و دروآ رد هبعج زا ار شیباتفآ کنیع نم هب هجوت یب
: تفگ و تخادنا نم هب یهاگن مین . مدیشک یا هف کال فوپ
؟ هشیم یچ شدعب ، نشاب شورف لگ میرم و دمحا هگا -

هنودب دیاب ، هدز شلوگ میرم منومهفب دمحا هب منکیم یعس . منودیمن -
. هدوب یکلا هنیک همه نیا

یعقاو ملتق نوا ، درک رواب ور وت یاه فرح تحار دمحا و میدموا -
؟ ینومیم ای ناریا زا یریم ؟ یچ شدعب ! نادنز داتفا میرم و دوب
لا بند ار شریسم یدج یلیخ و دوب ولج هب شهاگن حاال هک وا هب



: متفگ و مدز لز ، درک یم
. مرادن یا همانرب هدنیآ یارب ، منک رکف لا ح هب مدیم حیجرت -

: تفگ و دیدنخ
یمدآ منک رواب دیاب نم . هخآ یشوهاب وت ردقچ ، شزورف ایور یه -

هدنیآ رد داوخیم هنودیمن ، هراد همانرب هی شمدق ره یارب هک وت لثم
. مدز ممشچ یور و مدروآ نوریب ار مکنیع مه نم . هنک راکیچ

. یگب نم هب وتاه همانرب یسرت یم هنکن -
اه هبیرغ اب ماه همانرب دروم رد منیبیمن یلیلد طقف ، مسرت یمن هن -

. منزب فرح
: تفگ و دیشک یقیمع سفن ، یدرسنوخ اب

؟ مینکیم راکیچ مه رانک االن میا هبیرغ هگا -
: متفگ یگنر رپ دنخبل اب ، منزب دنخبل هک دوب نم تبون

، اهارجام نیا ی همه دعب یگیم مشدعب ، یایب یتشاد رارصا وت -
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. میا هبیرغ اعقاو هگید تقونوا -
؟ هشب یچ اهارجام نیا دعب رارق هگم ؟ ارچ -

: متفرگ شیور هب ور و مدروآ رد یت ال کش ، مفیک زا
رانک نوماهردام و ردپ ی هتشذگ و اه قافتا نیا رطاخ هب ام . رادرب -

وت ، میشاب مه رانک سین یزاین هگید هصق نیا نایاپ ، میتفرگ رارق مه
مهس ، یتفرگ متماقتنا ، یراد ور تدوخ الت کشم و ینکیم جاودزا

زا هدش بارخ یاه لپ ردقنوا ، منومب هدنز هگا منم . یتفرگ سپ متردپ
. هشاب انوا نتخاس مرگ مرس هک مراد هتشذگ

یادص . دیشک یقیمع سفن هرابود و تشادرب ار الت کش زا یا هکت
۱۸ شاک . مدش هریخ مفارطا رظانم هب مه نم . درب رت باال ار کیزوم
رهش نیا رد میاه ییاراد مامت مناوتب هک روسج ردق نامه ، دوب ملا س
هطقن نیرترود ات و متشاذگیم اج ار ، دوب مرس تشپ هک یا همهمه رپ

ی هلا س ۱۸ کرتخد دیاش تقو نآ ، دوب هارمه مرفسمه شاک . متفر یم
یم قرب اه نیشام و هداج ، اه مدا ندید زا شیاه مشچ هک منورد

نم اما ! شنورد یاه مغ مامت هب دزیم اپ تشپ و درک یم تراسج ، دز
ییاهنت رد ییاج کرتخد هک دوب نم باختنا نیا ؛ متشادن ار رتخد نآ



ییایور . دنک نیرمت ار یگنانز هنایفخم هنیآ یولج اهنت ، ما هنابش یاه
هیاس یتقو دوب ملا س ۱۸ . دوب ایور کی دوب هتسشن یلدنص نیا یور هک
تلا ح نیرت فیعض هب ، شفارطا رد صرق هملا ع کی اب قاتا نا نورد

هکوش شگرم زا ، متفر شقاتا هب یتقو . دوب هدیباوخ هشیمه یارب
روط نآ یارب هیاس زا . مدش هکوش رتشیب فیعض لا ح نآ زا ، مدشن

، تخیر یم مناج هب سرت شدوبن زا اه بش اه دعب . مدوب ریگلد ندرم
نامه ، میایب رب زیچ همه سپ زا تسا رارق وا زا دعب روطچ هک

مامت نم . درک جاودزا شا هق عال دروم رتخد اب مه نارهم هک ییاهزور
فیعض زا ، ییاهنت زا ، مدوخ زا سرت ، مدوب ندیسرت لا ح رد هتشذگ

. دنداد اهدرد هب ار ناشیاج اه سرت ، دش ضوع زیچ همه اما ... ندوب
منهذ رد ورسخ ی هلمج ، مدوبن نارهم قشاع نم ، دوب ورسخ اب قح

: دوب
. تسین نوشهیبش تامشچ اما ، ییاقشاع هیبش -

، دما قشع دعب و ، ممهفب ار قشع اه یدوز نآ هب دوبن رارق نم راگنا
متروص یور میسن کی هیبش . دما مدرسنوخ رفسمه نیمه اب قشع

ار مزیچ همه و . دز یلیس متروص هب قشع ، دش نافوط دعب و تسشن
. ار مدامتعا ، ار میاه سرت ، درب

ایور ، ایور -
: مدنادرگرب شیادص تمس هب ار مرس تام و جیگ

. امدرک تادص هملا ع هی ؟ ییاجک -
هچ مجیگ تلا ح رد مناد یمن . مدش هریخ وا هب یلا وس ، متفگ ییاه

: تفگ هدنخ اب هک دید
همنسرگ  مدروخن هنوبص نم ، میروخب یزیچ هی منزب رانک مگیم -

هزاجا رظتنم . دوبن فرط نآ یا هزاغم ای ناروتسر ، مدرک هاگن نوریب هب
: درک فقوتم ار نیشام و دنامن نم ی
. تسین یزیچ یناروتسر هک اج نیا -

، تسین هن -
هلوک زا و دروآ ولج ار شا یتشپ هلوک نیشام بقع زا و دش مخ

: تفرگ متمس هب و دروا رد همقل ود شا
نم ، درک یم تسرد ور هیولا چیودناس نیا بلا ج یلیخ تنرتنیا یوت -



. دشن بوخ شدوخ هثم اما مدرک ومش تال
یمارآ یادص اب ، مدش هریخ نا هب و متفرگ شتسد زا ار همقل بجعتم

: تفگ
. متخیرن مس شوت اعطق ، روخب -

هدیچیپ نآ رود هک یا هقیلساب ی هچراپ زا ار همقل و مدز یدنخزوپ
. مدز نآ زا یزاگ و مدروآ نوریب ، دوب هدش

ای دوب نم هب تق عال زا عافد مدیمهفن شتسار ، یلع هب تافرح -
؟ نم ریقحت

. دوب مدوخ زا عافد ، تشادن وت هب یطبر ! مودکچیه -
درک نم هب یهاگن . دوب خلت نم نهد اما ، دوب معط شوخ شچیودناس

: تفگ و
؟ ینک عافد تدوخ زا یدش روبجم هک تفگ یچ یلع -

: متفگ دعب و مدیوج هتسهآ و مارآ ار ما همقل
، هدرکن هلمح نم هب تقو چیه یلع نوچ ، تسین یبوخ ی هملک عافد -

. مدرک تیامح مدوخ زا دیاش
؟ یدب ماجنا یدش روبجم ارچ ور تیامح نومه -

: متفگ و مدناخرچ متسد رد ار چیودناس توافت یب
نامز راب هی همدای مه ال بق ! هدش بوخ ؟ یتخیر شوت یچ -

. یدوب هدرک تسرد هیولا ییوجشناد
؟ نیمز هتفویب هوک زا دوب کیدزن نامیپ هک هعفد نومه -

: متفگ و مداد ناکت ار مرس
. دوب باصعا ور یلیخ ، دوب شقح -

مکاح نامنیب توکس هرابود . تفگ یمارآ هرآ و دز ییانحنا مک دنخبل
دوب هدیسر همین هب مچیودناس . دش چیودناس قرغ نم لثم مه وا . دش

: درک رارکت ار شلا وس هرابود هک
؟ ینک تیامح تدوخ زا یتساوخ هک تفگ یچ یتفگن -

: متفگ و مدیشک مبل ی هشوگ و مدروآ رد مفیک زا یلا متسد
لباق ال صا نم ی هبرجت نوچ ، منکیمن کرد ور شقشع نم تفگ -

. هنک یم یقرف هچ ، یزیچ نیچمه هی . تسین نوا اب هسیاقم
. یچیه -



. مدروخ ار ما همقل ی همادا و متفگن یزیچ ، دش رتشیب مناهد یخلت
نامیولگ هار راگنا همقل نا دعب نامیود ره . دوب ام ی هملا کم نیرخآ نیا
هب ور ریسم قرغ راگنا مه وا و مدش هداج قرغ نم ، دش هتسب

... شیور
ود ره ار شرتشیب یتقو مه نآ ، یگدننار تعاس ۶ زا دعب ، میدیسر

: تفگ و داتسیا ال یو کی یولج داهرف . میدوب تکاس
نیا ال عف ! شمینیبب میرب یک و اجک هک هدب مایپ هگید تعاسود هرارق -

. مینومب اح
برد و دش هدایپ مه داهرف ، مدش هدایپ نیشام زا و متفگ یا هشاب

. درک زاب ار یدورو
. لخاد ات منزب مدق مکی نم ، وت ربب ور نیشام وت -

. دوب یمیدق الی یو کی . دش نیشام راوس هرابود و دزن یفرح
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ارم ، دراد ال یو کچوک رهش نیا رد داهرف تسناد یم دمحا هک نیا
. مراپسب ار مدوخ درس و یربا یاوه هب مدرک یعس اما . دناسرت یمک

، یربا و ریگلد یاوه ، مدوب هدماین لا مش هب لا س لصف نیا تقو چیه
زا هنهرب هک ییاه تخرد و دنازوس یم ار ما ینیب کون هک ییامرس
اب داهرف . مدز لز ؛ دما یم نوریب مناهد زا هک یراخب هب . دندوب یزبس

کشخ و یلا خ رختسا رانک رد ییاج و درک روبع مرانک زا نیشام
یاه تخرد هب تکاس و مارآ روط نامه ، درک کراپ ال یو طایح طسو
نیشام زا داهرف ، مدش ال یو یتشپ رد هجوتم هک . مدوب هریخ ال یو دنلب

. دما متمس هب و دش هدایپ
؟ هسریم ایرد هب یتشپ رد -

: تفگ و داد ناکت یرس
هدرس یلیخ وت میرب ! هرآ -

ال یو ، میدش لخاد . دوب درس تدش هب اوه . مدرک لا بقتسا شداهنشیپ زا
یدایز ی هلیسو راگنا . دوب مرگ رت مهم همه زا و بترم و زیمت

اب و تفر رتولج داهرف دوب کدنا و یمیدق زیج همه نوچ . تشادن
: تفگ و داد ناشن ار یقاتا تسد

ومسابل مریم نم . ینک تحارتسا شوت ینوتیم ، هراد تخت قاتا نوا -



. هدرک منوغاد یگدننار تعاس ۶ ، منک ضوع
کی و دوب قاتا ی هشوگ تخت کی . متفر قاتا هب و مداد ناکت یرس
سفن و متسشن تخت یور . دوب هدناشوپ ار راوید کی هک ، یراوید دمک

ار میشوگ متساوخ و متشادرب تخت یور زا ار مفیک ، مدیشک یقیمع
یمک . دوبن اج نآ میشوگ ، متشگ هرابود ، دوبن میشوگ . مروایب نوریب
اج اج نآ اال متحا ؛ مدروا شنوریب نیشام رد راب نیرخآ ، مدرک رکف

ور هب ور قاتا رد  . متفر نلا س تمس هب و مدش دنلب میاج زا . دوب هدنام
: متفر رد تمس هب مارآ ، دوب زاب

داهرف -
متمس هب . دوب هریخ هرجنپ هب و دوب هدروآ رد ار شنهاریپ هشیمه لثم
هک دش هدیشک شیوزاب ی هشوگ تمس هب مهاگن ارچ منادیمن ، تشگرب

مشچ تمس هب شیوزاب زا ، درک لا بند هک ار مهاگن در . دوب هدش دوبک
مدش هریخ شیاه

؟ هدش یچ -
: متفگ و مدرک زاب ار ما هدش تشم تسد ، دوب هدش یلا خ منهذ

. شتسار ... شتسار -
؟ یچ شتسار -

. درک میبصع شدنخبل و درسنوخ ی هرهچ
. هدنوم اج نیشام وت میشوگ ، متساوخیم ور چییوس شتسار -

: تفگ و دیشک شیاهوم الی ار شتسد و دمآ ولج مدق کی
ور هشوت ترس هتعاس ۲۴ هک یشوگ هک هدرک ترپ وتساوح دقنا یچ -

. یتشاذگ اج
متفر زیم کت تمس هب تینابصع اب ، داتفا چییوس و زیم یور مهاگن

تسد یور هک دیشک ار متسد مکحم ردق نآ دش هدیشک متسد هک
میاه تسد شتکرح ندوب یناهگان و تینابصع تدش زا . مداتفا شپچ

عنام شیاه تسد اب هک موش دنلب شیوزاب یور زا متساوخ ، دیزرل یم
: متفگ مشخ اب ، دوب مه مشچ رد نامیاه مشچ . دش

. نک مومت وتیزاب هرخسم -
؟ هدب تلا ح ردقنا ارچ -

: متفگ و مداتسرف نوریب مارآ ار مسفن دعب و مداتسرف لخاد هب ار مبل



یارب راب هی داهرف . مشاب لا حشوخ یدرک االن هک یراک زا یاوخیم -
مکوک یاوخب تقو ره هک متسین وت کسورع نم هک ریگب دای ، هشیمه

.. ینک
: تفگ و تشاذگ شا ینیب یور ار شتسد

. دوب موزاب یور تهاگن -
زا و مدز رانک ار شتسد تدش اب تکرح کی اب و متسب ار میاه مشچ

یب دنخبل لباقم رد و متفر زیم فرط هب و مدما نوریب شتسد ریز
: متفگ و متشادرب ار چییوس شینعم

یزان یم یچ هب وت ، تفرگ وممشچ تنابش یاه هقشاعم رثا ! هرآ -
. قمحا هش ترپ مساوح ترطاخ هب نم هک یراد یچ وت ؟ هخا

هدش عمج ی هرهچ یولج ار ما هراشا تشگنا و متفر رد تمس هب
: متفگ و متفرگ شا

یور ور ممشچ ، یرایب رد اه یزاب هرخسم نیا زا هگا یدعب ی هعفد -
حور هب ، منکیم تدوبان و مدنبیم نومنیب ی همین و فصن مارتحا نیمه

. داهرف منکیم وراک نیا مردام
و دوب هدرک رپ ار متروص یور کشا ، متفر نوریب قاتا زا مشخ اب

ورف اه تمرح مامت . مدرک یمن قه قه اما دیزرل یم میاه هناش
هداتسیا میور هب ور یباقن چیه یب نم هایس قشع حاال ، دندوب هتخیر

هیبش مسفن . دربیم شدوخ اب ارم گرم هیبش ، دوب گرم هیبش . دوب
، مدیسر نیشام هب روطچ مدیمهفن ال صا . دما یم باال ثکم اب هکسکس

یور ار یزیچ یغیت ناهگان هک مدرک زاب ار رد و مدرشف ار چییوس
، تشاذگ مناهد یور ار یا هچراپ هک یتسد دعب و مدرک سح مندرگ

: مدینش مشوگ رانک ار ینز یادص هک منزب غیج متساوخ
. یدموا شوخ منهج هب ناج رتخد -

: مدینش ار داهرف یادص هک مخرچب متساوخ
. فرشیب یتسه یک وت ، دینک شلو هع -

: دمحا یادص دعب و
. پیتشوخ  هریمیم ولج یایب -

هچ نز نآ هک نیا سدح . دنازرل یم ار ما هناش هک ییاه هدنخ دعب و
. دوبن تخس دوب یسک
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: دوب هتفگ هیاس راب کی ، مدوب هک هچب

راذن . راد هگن تسار ور تاه هنوش ، نکن هیرگ ، یروخیم هک یلیس "
توکس . تسیا اب لبق زا رت فاص . هنوزرلب ور تادص یلیس ی هبرض

تتسد . هنزن نوریب هقدح زا و هشن درگ بجعت زا تاه مشچ اما ، نک
مشچ هب میقتسم وتاه مشچ . راین باال تکشا ندرک کاپ هساو ور

درد راذب ، نکن نداد باوج هب عورش هدیوجن روط نومه . زودب شاه
نوا . هشب رت راد نوج تتسوپ یخرس راذب ، هنیشب تتروص یور یلیس
هک ریگب ویراک و فرح نومه یپ یلو . نکن ضارتعا ، نزب فرح تقو

نوشاتسد هب هک نیمه . نمهفب ور تمغ راذن ، یدروخ یلیس شرطاخ هب
مخ نوشولج ینعی هزرلن تادص و ینکن ضغب هک نیمه ، ینکن هاگن

". یدشن
تحیصن لا ح هک ییاه تقو ، مدوب هتفرگ دای هیاس زا ار اه زیچ نیا

تقو نامه . دنک مهیبنت تساوخ یم هک ییاه یتقو ، دوب بوخ شندرک
هدروخ کیتام یاه بل و دنلب یاه مژه و ابیز یاه مشچ اب هک ییاه

" . داتسیا یم میولج ، شا
تسوپ مکحم سمل امتح دیاب یلیس ، مدرک یم رکف اه تقو نآ

اما ، ما هدروخ هیاس زا هک یلیس هس ود نامه هیبش ، دشاب تتروص
یم یلیس مدیمهف ، مدید هداتفا شقاتا رد لا ح نآ اب ار هیاس یتقو

تتروص یور ، دشاب رت مکحم دناوت یم یلیس ، دشابن سمل ، دناوت
نداد تسد زا دناوت یم یلیس . دشاب تبلق شفده میقتسم . دنیشنن

هک یمدا لثم ، دور یم تسد زا هک یتمرح لثم ! نتفر تسد زا ، دشاب
. دامتعا و رواب نداد تسد زا لثم و یهدیم تسد زا

اج نآ . دوب هایس شلا ح ملد ، نم لد لا ح لثم ، دوب هایس زیچ همه
مرس یور شهایس هاگن ی هیاس و دوب هتسشن یبوچ یلدنص یور
ثعاب هبرض تدش مه دیاش ، دوب جک یمک شدنخبل . درک یم ینیگنس

، مدوب هدرکن ضغب . دشاب هتشاد انحنا میارب یمک زیچ همه ، دوب هدش
هنیس مسفن راگنا . دمآ یم باال رخ رخ اب مسفن اهنت . دوبن مخ ما هناش
تروق ار مناهد با . دنک ادیپ نتفر نوریب هار ات داد یم شارخ ار ما
یور ، دوب هدش یکاخ امتح تمواقم تدش زا میوتنام ی هشوگ ، مداد



تسد کیرات قاتا نیمه دوخ ات نیشام رد زا ، مندوب هدیشک نیمز
هیرگ ، دوب هتفر ورف متسد تشپ شدنلب نوخان . دوب هدیشک ار میاه

ندز خیس هب منت . مدوب هدزن هدیوجن فرح ، هن مه سامتلا ، مدوب هدرکن
کشخ یاه فلع یوت ، منک اهر ار مدوخ متساوخ هک رابکی ، دوب هداتفا
یاج . دوب هتفر ورف منت هب کاشاخ و راخ یمک ، منک رکف . متفر ورف

ور هک وا هب مدز لز ، متخیر یمن کشا اما ، تشاد شزوس اه نوخان
. دوب هتسشن نامیور هب

، دوب هدمآ شتمس هب هک یعقوم نامه ، دوب رت فرط نآ یمک داهرف
هدش مخز هرابود شرس ی هشوگ ، دوب هدز هبرض کی شرس هب یسک

، دندوب هتسب ار نامیاه تسد . میدوب بوخ نامیود ره لا ح نیا اب . دوب
. مه ار نامیاهاپ

: تفگ و تخود داهرف هب و تشادرب نم زا ار شهاگن
! باق کی رد شزورف ایور و نایک داهرف ، یکرابم زور هچ -

: تفگ یدنلب ی هدنخ اب هرابود دمحا ، دوب تکاس نم لثم مه داهرف
هجوج یوت و دوب  بوخ شوت ملا ح هک دوب ییاج اهنت ونیزاک نوا -

. شیتفرگ مزا یلکف
: متفگ بل ریز

. یشاب هدنرب یتسنوتیم هک دوب ییاج اهنت اج نوا نوچ -
: تفرگ رارق میور هب ور و دش دنلب شیاج زا

. مگنشق ، هدش مومت وت ندش هدنرب نارود -
: مدرک شهاگن و مدروآ باال ار مرس

هیناور هی نز نوا ! یتسین مارهب رسپ وت -
زورما هک دوب یلیس نیموس نیا . تسشن متروص یور یمکحم یلیس

حاال و میرم ار یمود ، دز مدامتعا هب داهرف حبص ار شیلوا ، مدروخیم
: تفگ مخا اب . دز دمحا

. هیاس رتخد راین تفیثک نوبز هب ور نم ردام مسا -
: متفگ و مداتسرف نوریب راشف اب ار مسفن

شیامزآ هی شجرخ ، یتسین نوا هثم وت ، هگیم غورد تهب هراد نوا -
. سداس

هدرک توکس ، تفر داهرف تمس هب مدق دنچ هب و درک دنلب ار شیاپ



: دوب هریخ نم هب اما ، دوب
! هشیمن شیچیه تقشع سرتن -

: تفگ شترفن ی همه اب و دروآ باال ار شرس داهرف
یاباب ماقتنا ال ثم هک یدروا رتخد هی رس بال همه نیا ، یا هدقع -

. یریگب ور تتشادن
؛ وش هفخ -

رد . دتسیاب راک زا هظحل کی مبلق دش ثعاب ، میرم دننام غیج یادص
شیکشم یاهوم . دوب هداتسیا ام یور هب ور و دوب هدرک زاب ار قاتا

هک یردقنا هن اما ، دوب رغ ال ، دندوب هدش هتخیر شتروص یور بترمان
اتبسن دق رطاخ هب شیرغ ال رت شیب ، دنزب نوریب شیاه ناوختسا

لک راگنا . دوب تلا ح یب و هریت شیاه مشچ ، دمآ یم مشچ هب شدنلب
لثم مه وت ! وش هفخ - . دوب هیبش اه هدرم هب ، دوب تلا ح یب شتروص

. یدش هیاس رتخد قشاع ! ور یب و مشچ یب ، یتاباب
. یضیرم وت . موناخ هرادن یطابترا چیه امش هب -

: تفگ هدنخ اب میرم ، دز داهرف هب یدگل دمحا
روطچ تدوخ ، هیا هدقع نم رسپ یگیم هک ییوت یلو ! هن هک نم هب -

؟ یدش ادج هرتخد نیا زا
نیا میرم ، مدرک هاگن داهرف هب بجعت اب ، میدرک توکس نامیود ره

یم ناشهاگن یروابان اب مه داهرف دوخ ، تسناد یم اجک زا ار اه زیچ
. درک

: تفگ و تفرگ ار میرم تسد و دز یدنخبل دمحا
یگنشق یازیارپروس ادعب ، میراذب اهنت مه اب ور اقشاع نیا مکی نامام -

. میراد نوشارب
: مدز داد شفرح هب هجوت یب

میرم تفگ دیشمج ، یا هل ال و روصنم رسپ وت . تسین وت ردام میرم -
. هیناور هی نوا ، هدرک هفخ باوخ یوت وتردام

. دش هچ منادیمن
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. دیشک یم تدش اب ار میاهوم تشاد ، دش رو هلمح متمس هب میرم
هجنپ لباقم رد متروص زا ات مزادنیب نیمز یور ار مدوخ مدرک یعس



لباقم رد شیادص اما ، دز یم دایرف تشاد داهرف . منک ظفح شیاه
عافد مدوخ زا متسناوتیمن ، دش یمن هدینش میرم کانسرت یاه دایرف
تشپ مدرک سح ناهگان ، دیخرچیم شیاه تسد نایم میاهوم ، منک

، دوب هدرک ورف مندرگ تشپ ار شنادند ، دزوسیم مه ما هدش مخ ندرگ
. دیچیپ مناج رد درد

نک ادج ور یشحو ی هکینز نوا ، نوویح -
ناویح کی هیبش میرم ، مدینش یمن تسرد ار داهرف یاه شحف یادص

نم هب ، دروآ رد اپ زا ار شراکش درک یم یعس هک یشحو ی هنسرگ
: دش هدنک نم زا مدید ناهگان . دوب هدرک هلمح

. راد هگن مه ور هیقب مهس ! هسب نامام -
راشف زا مرمک ، دندز یم نوریب نوخ مندرگ تشپ زا ، مدرک یم سح

ار رد یادص ، دز یم دنت تشاد مبلق و درک یم درد تدش هب شنزو
: مدینش ار ناشندش رود و

. یشحو ی هکینز شهب تنعل ؟ یبوخ مناج ایور . وشاپ مزیزع ، ایور -
، دوب مولعم ، دوب ینوخ شبل ی هشوگ . مدروآ باال تمحز اب ار مندرگ

رانک ار اه کشا دش یم شاک . دوب کشا زا رپ متروص ، هدروخ کتک
. دوب هتسب میاه تسد اما ، منزب

نیا سردا اجک زا انیا منودیمن نم نیبب ! بوخ شاب یوق ناج ایور -
ام هنودیم هک یلع نارهت میرن ام هگا یلو ، نراد ور هدش بارخ

مینک یعس دیاب طقف . دایم امتح میدیمن باوج هنیبب هنزب گنز ، مییاجک
.. ور انیا

: تفگ هرابود و درک ثکم
! ایور ؟ یبوخ -

: متفگ مارآ و مدرک هتسب و زاب ار میاه مشچ
... نم -

؟ یچ وت -
هچ نم اب داهرف هک تسناد یم اجک زا وا ، مداتفا میرم ی هلمج دای

نیا مامت هک یلا ح رد ، دندوب هدرک ادیپ ار ال یو نیا اجک زا ؟ هدرک
یسک هک منک تقد اه نیشام یاه پالک هب مدرک یم یعس نم تدم

؟ دوب اجک راگن سپ ، دوب اج نیا دمحا رگا . دنکن بیقعت ار ام



: متفگ ینازرل یادص اب ، دوب هتسشن میاه گر رد یدامتعا یب
. هزوسیم مندرگ -

: تفگ و درک مهاگن هف کال
. مشکیم ودمحا ورای نیا نم شدعب ! ایور مینکیم ادیپ تاجن -

هاگن ، شبل ینوخ ی هشوگ یتح . مدرک شهاگن کش اب ، مدرک توکس
اب . دروآ یم دوجو هب دامتعا نم رد دیابن ، شا هراپ نهاریپ و نارگن

: تفگ هدنخ
، دیشک یمن هشقن همه نیا هک تشاد هگا ، هرادن تردق شاتسد ال صا -

.. هک دوب یروجچ ینودیمن . مدروخ یلیس ماباب زا راب هی نم
هدنخ اب یلو دوب هدش عمج درد زا شتروص ، مدرک شهاگن بجعت اب

: تفگ
روجدب یگلا س ۱۰ وت راب هی ، وت نوبرهم یورسخ ومع ، نکن بجعت -

زنب یاه هشیش مامت متفر ؛ مدوب هدرکن یراک مک بوخ منم ، دز مکتک
. متسکش وشیکشم

. دایم نوخ هراد تینیب زا -
: تفگ و دروآ باال ار شا هتسب مه هب یاه تسد

. مباذج زاب ممنک لمع غامد . دیبوک شفک اب -
؟ یتسکش وشنیشام یاه هشیش ارچ -

. دز یلیس هی طقف یلو ، تشاد تسود رتشیب نم زا ور انوا نوچ -
. دربن مباوخ شدرد زا بش هک دوب مکحم شیلیس ردقنا

ار شوپ هایس نادرم یادص ، دوب متسوپ شزوس اب ارمه مندرگ درد
: متفگ مارآ یادص نامه اب . مدینش یم نوریب

؟ یتفرگ لد هب هنیک شزا -
: تفگ و دش نهپ شتروص یور دنخبل

. متسین یا هنیک . تفر مدای دعب یلو ، هرآ شدعب هتفه هی و بش نوا -
؟ یتشاد هگن تلد وت ور هیاس ی هنیک یلو -

: تفگ و دش هریخ متروص هب قیقد
ود نوا اب نم ینکیم کف ؟ مدروا ترس نم ور اه بال نیا ینکیم کف -

؟ متسدمه رفن
مه یلع زا یتح نم . مداتسرف نوریب مه تشپ ار مسفن . مدرک توکس



زا ییادص ره اب ، تشذگ یم دنک ردقنا نامز ارچ منادیمن . مدیسرت یم
دمحا ، مدرک تسار ار مرمک مدینش هک ار رد یادص . مدیرپ یم اج

: دوب شبل جنک هرخسم دنخبل . دش لخاد
؟ مهاب نیدرک تولخ بوخ -

ریز اهنت ، رتکیدزن و کیدزن ، دمآ ولج . دوب وا هب ناممشچ توکس رد
: متفگ بل

؟ ینک یم هابتشا -
، تشاذگ متروص فرط کی یور و درک زارد ار شتسد ، دش کیدزن

: تفگ دایرف اب داهرف ، مشکب رانک ار مرس مدرک یعس
. رادرب وتتسد ، تفاثک -

: تفگ یدرسنوخ اب
وت یدز تروص اب ، هنزب تسد شهب تساوخ یکی هک یراب نیرخا -

. شغامد
: مداد شمشچ هب ار مهاگن ، تفگ بل ریز ییازسان داهرف

؟ یدرک یزاب همه نیا نم اب ارچ ؟ دمحا ارچ -
: تفگ و دیدنخ

هب دیاب االن هک مدوبن میرم رسپ نم هگا ؟ یدرکن یزاب ماهاب وت -
نم اب یتفگ شهب . مدش یم هدرسفا مدروخ وت زا هک یتسد ور رطاخ

؟ یدرک راکیچ
. دوب شا هریخ قارب داهرف ، مدرک توکس

. منوخ یایب بش یتشاذگ رارق ماهاب یتفگ -
وش هفخ -

: تفگ و دز یدنخبل دمحا . دوب هدش خرس داهرف تروص مامت
وت یتشاذگ ور شتسد وت یلو . هباوخب نم اب دوب رضاح وت رطاخ هب -

؟ ارچ منوا . انح
داهرف هب دیدرت اب ، مدوب ربخ یب نآ زا نم هک تسناد یم یزیچ راگنا

: تفگ و درک نم هب یدب هاگن هرابود دمحا . مدرک هاگن
شلوا زا ینعی ، تسین تقشاع هک هنک تباث تساوخ بم اقآ نیا -

ممکی ، یلا خ قشاع هن ، هنک تلو دعب و عنک تقشاع هک دوب نیا هشقن
، درک تلو دیابن هک ییاج مشدعب ، تفر شلد اما . هنورذگب شوخ تاهاب



یلو . هرفنتم تزا هک درک تابثا ال ثم ! رو و رش ی هلمج ات راهچ اب منوا
درک تیامح تزا

: تفرگ دراگ داهرف ، تفر باال میوربا یات
. ینودیم اجک زا ور انیا هداز مورح یوت -
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. مراد ربخ یچ همه زا نم -

؟ هتفگ تهب یک ور افرح نیا ، یروخیم هگ وت -
: تفگ و دز یدنخبل دمحا

، تکرش رد یولج شیپ زور ود هک هتفگ تهب اقا نیا ، ایور یتسار -
و دش ریگرد نوشاهاب نیا ، ننزب وتفیک نتساوخیم شورفلگ یامدا

؟ دش دوبک شوزاب و هراپ شنهاریپ
یبصع ، مدش هریخ داهرف هب دیدرت اب ، تسشن میوربا نیب یزیر مخا
یمن روصت یلو . مدوب هدید لبق تعاس دنچ ار شیوزاب یدوبک . دوب

. دشاب یریگرد رطاخ هب شیدوبک ، مدرک
: تفگ مشخ اب داهرف

شیب شورف لگ نوا ، یضوع -
هنشاپ یاه شفک هب ممشچ لوا . دنام مامتان رد ندش زاب اب شفرح

باال رس دعب و قارب یکشم یاه شفک . دروخ ، دندش دراو هک یراد
شیناشیپ ی هشوگ شدنلب یاهوم ، دوب میور هب ور ییابیز نز . مدرک
یلیخ هک یهاگن و دوب شا هرهچ یور یدنخبل . دوب هدروخ بات

هناش . دوب هدش نوگرگد شا هرهچ . مدرک هاگن داهرف هب .. ِهاگن هیبش
: تفگ دایرف اب ، دیزرل یم شا

. یتسین شورف لگ یدروخ مسق وت -
: تفگ و درک عمج ار شدنخبل نز

. نگب غورد نروبجم نوشاه هچب زا تیامح یارب یهاگ اردام ردپ -
. وت هثم ییوگغورد یاه هچب منوا

ور هرهز ، دز یم مظنمان مبلق ، مهد ناکت ار متسد متسناوتیم شاک
کشا هرطق دنچ . مدوب هداد داهرف هب ار مهاگن ، دوب هداتسیا میور هب

: تفگ یا هتفرگ یادص اب و دیتلغ شتروص یور شمشچ زا
؟ ننک زواجت ایور هب نتساوخیم هک ییانوا ؟ نا وت یامدآ ایضوع نوا -



یا هشوگ راگنا . تسکش یم مبلق زا یا هشوگ ، دش یم هک زواجت فرح
. مداتسرف نوریب ار مسفن . تسکش یم راب ره مبلق زا

. یتسین شقشاع یتفگ هک وت -
نمهب زا هک نم ، منک تکرد منوتیمن . هرادن مه هب یطبر چیه انیا -

یم رتخد هی هب وت . متفرگ سم مه ور اباب مهس یتح ، متفرگ وتماقتنا
.. یتساوخ

: تفگ و دز نم هب یدنخبل و تسشن یلدنص یور هرهز
مک مه طیارش نیا یوت یتح تهاگن رورغ زا . یتردام هیبش اقیقد -

. هدشن
؟ ارچ وگب مهب -

شیاپ هرهز . دیسرپ یم داهرف ارم یاه لا وس راگنا . درک یمن راک منابز
. تخادنا شرگید یاپ یور ار

؟ ارچ مگیم -
: تفگ و درک مهاگن ترفن اب هرهز . دیزرل منت مامت داهرف دایرف زا

. ندرک کرد وملا ح وت زا رتشیب انوا یلو . ننزب تسد شهب متفگن نم -
. تمشخبیمن تقو جیه هنرگو . هرب نک لو ور ایور -

نوریب و داد ناکت یتسد میارب و دش دنلب شیاج زا و دیدنخ دمحا
: داتسیا داهرف لباقم و دش دنلب شیاج زا هرهز . تفر

لثم اقیقد ؟ یتفرگ ویچ ماقتنا وت ؟ هدش ضوع رسپ و ردام یاج -
. تفر تلد هرتخد نیا ی هدنخ هی اب تاباب

ودرد نیرتدب رتخد نیا هب وت ؟ دوبن شسب . متسکش وشلد هک نم -
؟ دوبن سب میتشک ورتخد نیا حور ام ! نامام یمهفیم ؟ یداد

: تفگ و درک مهاگن ترفن اب هرهز
شردام . تسین مک یراک چیه نمهب و هیاس رتخد یارب . دوبن سب هن -

هب یراد یروجنیا هک یدرک شلو . ومرسپ شرتخد ، تفرگ مزا ور ورسخ
. ینزیم رپ رپ شرطاخ

و دوب کشا زا رپ شتروص مه داهرف . دوب هدرک رپ ار متروص کشا
: تفگ ترفن اب هرهز . دیزرل یم شا هناش

. هدش مقشاع ورسخ تفگ مهب ، تفرگ همقل ورسخ یارب ور نم نمهب -
و ورسخ . دوبن ناریا هیاس ، تسا هیاس قشاع ورسخ متسنود یمن نم



هب تفگیم ، تفگیم غورد تدوخ نیع مه ورسخ . درک روج مهاب ور نم
ی هیاس روظنم هگا یتح ، دمویم هک هیاس مسا ، هیبصع راک رطاخ

، هیک متسنودیمن . تشگرب هیاس شدعب . دشیم وت هیبش شاشچ ، دوب راوید
شدود هب نم ، دیشکیم راگیس . دوب دب شلا ح ، مغارس دموا راب هی

ور وت هراد هنمراگیس هک نیا تفگ ، دوب هتفرگ مفرس . متشاد تیساسح
دوب تلا س هی وت . یدیم سپ مهآ اب ومتسکش لد ناوات وت یلو ، هشکیم
نمهب . دش نوماوعد ، ندیم وراگیس نومه یوب ورسخ یانهاریپ مدید هک

ماقتنا ایب تفگ ، مینکب هاچ نوشارب ایب . نمهاب ورسخ و هیاس ، تفگ
هنکیم رکف ورسخ تفگ ، هنزب نیمز ور ورسخ تکرش مدرک شکمک ، ریگب
وزیچ همه ورسخ ، دیسر هک شتقو یلو . هنکیم شلو ، تسا هیاس راک

و لیلد ات رازه درک راکنا نمهب ، هنمهب راک متفگ . درک لو ونم ، دیمهف
، مدش هتسکشرس همه یولج . مدز هبرض منوا هب نم هک درک روج دنس

، دش ردام یب مرسپ . مداد تسد زا ور مرتخد ، تفرگ مزا وماه هچب
نودب تبرغ وت . مدش دیعبت نم و . ماوخیمن رادربه کال رتخد ، تفگ مردپ

.. رهش یاه کالب یوت متفر .. قشع نودب ، لوپ
: تفگ و دز وناز میاپ یولج هرهز ، دیزرل یم داهرف یاه هناش
ماباب یتقو ینودیم ؟ هسب نمهب یارب ترظن هب ، مرتخد وگب وت -

، درکن هتکس نمهب یلو ؟ ورانیا یمهفیم ؟ درک هتکس ، هیچ ملغش دیمهف
نامام یتفگ . تفر شارب تلد نوچ داهرف یدرکن تیذا ور شرتخد

فت ، یدید وشاسکع یتسشن ابش اما ، یدینش هک تدوخ متسکش وشلد
. یتاباب لثم هک داهرف تهب

: متفگ و مداد تروق ار دوب هدیکچ مبل یور هک یروش کشا
؟ هیچ نم هانگ -

: تفگ و دز یخلت دنخبل
رسپ زا متسنودیم مشلوا زا ینودیم . متشاد نم هک یهانگ نومه -

زا روجدب متسنودیم هک یسک ، میرم غارس متفر . دایمنرب یکمک ورسخ
. دز یم اپ و تسد یرادن و رقف وت . دوب دب شلا ح ، هراد هنیک هیاس

. سنووید نتفگ هک مارهب زا دوب هلماح هراچیب نوا
. سین میرم رسپ دمحا ، دوبن هلماح -

. دیدنخ وا و متفگ ار نیا
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هی هشیمه ، متفر یم هک نوشرتفد یوت . دوب میرم لگ قشاع تردام -
یک ور اه لگ نیا تسنودیمن شدوخ . دوب شزیم یور میرم لگ دبس

تسنودیم ورسخ . هئورسخ راک هک مدیمهف یقافتا نم اما ؛ هتسرف یم
ناج رتخد یمهفیمن ومسح .. . هدش ادج مارهب زا نوا

ممهفیم -
: تفگ و درک کاپ ار متروص یور کشا

. یمهفیمن -
. هدرک نم اب وراک نیا داهرف نوچ ممهفیم -

: تفگ و درک شهاگن هرهز . داتسرف نوریب ار شسفن داهرف
شاپ یوت تفر راخ هی ات ، یچ وت اما ، ینک یزاب شاهاب دوب رارق -
شتاجن وت ، شا هنوخ وت نتفر مامدا هک بش نوا . دروین تقاط تلد

راهچ . قمحا ششیپ یتفر یتفگ نم هب و شا هنوخ یدوب هتفر . یداد
تیامح شزا طقف وت ؟ تسکش شبلق یخآ ؛ یتفگ شهب فرخزم ات

، متساوخیم وشوربآ ، هشب دوبان هک ینک یراک دیاب متفگ نم . یدرک
یاسکع نوا تدوخ یتح یچ وت یلو .. هشب مخ نمهب رمک متساوخیم

. مدرکن دامتعا تهب دش بوخ . یدرکن شخپ منارهم
: تفگ و دش دنلب شیاج زا

مخ هک منیبیم ور نمهب رمک ادرف یلو . سین مهم مارب وت ششخب -
. هدش

. . هروخب شهب ادرمان نوا تسد ادخ هب ؟ ینک راکیچ یاوخیم -
: تفگ و درک مهاگن کانسرت هرهز

طقف هشاب تدوخ مهس تسنوت یم یدرک تقامح -
زا هرهز . دوب هتخیر مناج هب هک یبیجع توکس . متسب ار میاه مشچ

: تفگ و درک مهاگن داهرف . تفر نوریب قاتا
؟ ینکیم هاگن متعاس هب -

؛ متخادنا شتعاس هب یهاگن
. همینو ود تعاس -

: تفگ نازرل و کشا رپ تروص نامه اب
نومنارگن االن ات یلع . هنزیمن تهب یبیسآ چیه سک چیه . ایور نیبب -



؟ هشاب . منکیم شتسرد نم نودب طقف دایم . هدش
یادص اب ، مشاب یوق دیاب متسنادیم . تساوخ یم ندرک هیرگ ملد

: متفگ یا هتفرگ و هتسهآ
نیمار -

؟ یک -
: متفگ و مدرک توف نوریب هب ار مسفن

نوشربخ دیاب . نایب میریم اج ره متفگ نوشهب . ننوریب نوا نم یامدآ -
. مینک

: تفگ ینییاپ یادص اب رکف یمک زا دعب و داتسرف لخاد هب ار شبل
نوشن هدیسرت وتدوخ نک یعس . ننکیم کش . هن االن یلو . منکیم شلح -

. یدب
ار دندوب هدش عمج ممشچ تشپ هک ییاه کشا و مداد ناکت ار مرس
رب ار شبل مادم و دوب هناد هناد مه داهرف یاه کشا . متخیر نوریب

. دندیزرل یم شیاه هناش و درشفیم مه
هاگن اب . دش ادیپ دمحا ی هلک و رس هرابود هک تشذگ ردقچ مناد یمن

: تفگ و تخادنا نم هب یهاگن شدب و زیه
. هنک فیک رت شیب نمهب هک منک راکیچ تاهاب بوخ -

: تفگ و داتسرف نوریب ار شسفن داهرف . مدرک شهاگن توکس رد
. منزب فرح مردام اب نوریب هربب ونم یکی وگب ، تتفم یافرح زا لبق -

: تفگ و دز یدنخزوپ
. اج نیا ایب زربیرف -
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، دوب مدای ار شیاه مشچ ، دش دراو یکشم رسارس یسابل اب یدرم

درم و داهرف . درک شدنلب و تفرگ ار داهرف تسد ریز . دیزرل میاه هناش
؛ تفگ و تسشن میور هب ور دنخبل اب دمحا . دنتفر نوریب قاتا زا

؟ هشاب یروجچ تتازاجم ! بوخ -
: متفگ و مدرک توف نوریب مارآ ار مسفن

. نک او وماتسد -
: دز یوحم دنخبل و درک کیدزن مه هب ار شیاه مشچ

. منک راکیچ -



ما هتسب یاه تسد و متخود شیاه مشچ هب ار مهاگن هدرمش و مارآ
: متفگ و مدروآ باال ار

. منزب رانک ور هتخیر متروص وت هک ییاهوم ماوخیم . نک نوشزاب -
بقع ار متروص ، دروآ متروص تمس هب ار شناتشگنا کون و دز دنخبل

: مدیشک
. وت هن منزب نوشرانک ماوخیم مدوخ متفگ -

: تفگ هدز تریح و درب باال ار شیوربا
؟ هلگشوخ منکب وت قح رد یفطل نینچ دیاب نم ارچ و -

: متفگ ومدیشک تمس کی هب ار مبل و . مدز دنخبل
مه یمادعا هی هتساوخ هب یتح بوخ ، ینک متازاجم یاوخیمن هگم -

. ندیم شوگ
، درک زاب ار متسد و دروآ رد یکچوک یوقاچ شبیج زا و دمآ کیدزن
ود نیب مکحم ار متسد ود ، مهدب ناکت ار متسد هک نیا زا لبق اما

: تفگ و تشاذگ متروص رانک ار وقاچ و تشاذگ شیوناز
. ایور متسین قمحا نم -

یاوخیم لوپ ردقچ وگب ، متسین منم -
: تفگ و دیدنخ

سپ مرهاوخ .  سای و ممارهب رسپ نم ، یا هلماعم لها دایم مشوخ -
مارهب لا وما و تکرش و هنوخراک مود هس مینک باسح مه ینوناق

نیا رطاخ هب ممهس منک کف ... چون یلو ، یدیم مهب ور انوا . هنم لا م
نوا یتح و هنوخراک نوا لک ال ثم هشیم مرتشیب ندوبن لا س همه

ترامع
متروص یولج زا میاهوم ات مداد ناکت ار مرس و مدز هدنخ ریز یقوپ

. درک یم درد تدش هب شیوناز راشف زا متسد . دورب رانک
وت تقونوا ، مداد ماجنا وت یارب ور اهراک نیا ی همه نم هک مریگ -

.. شربارب رد ینکیم راکیچ
تدم هی مه ینوتیم ، یشیم تیذا مکی هتبلا ، ینومب هدنز مراذیم -

. یلگشوخ نوچ طقف ینومب مشیپ
: متفگ و مدرک کیدزن شتروص هب ار مرس

. یشاب هتشاد تدوخ رانک ور هیاس رتخد یاوخیم هراد ربخ تنامام -



. یرایب رد نم رس ور دیشمج یاه هجنکش یاوخیم مدیاش
: تفگ و درک یمخا

. یتفر منوا غارس سپ -
و مدیشک نوریب شیاهوناز نیب زا ار متسد ، دش مک شیاپ راشف

. دوب دولا نوخ ، مدیشک مندرگ هب یتسد ، مدز رانک ار میاهوم
تسود . همیشوگ یوت مدرک طبض تارب مشافرح ، متفر شغارس مموه -

. ینک شوگ تتولخ وت ینوتیم یتشاد
هریخ شمه رد ی هرهچ هب و متشاذگ شکچوک یوقاچ ی هبل ار متسد

: مدش
. یتسین میرم رسپ وت ، هدب شوگ نم فرح هب راب هی دمحا -

تفرگ شتسد رد مکحم ار ما هناچ هرابکی شیاج هب ، دادن ار مباوج
: درشف و

. نک مومت وتتافرخزم -
: متفگ و مدرک هاگن شدیدرت زا رپ یاه مشچ هب

هیبش طقف ، وت زا درکن عافد ارچ . درک هلمح مهب ارچ سپ هتردام هگا -
. درک هلمح مهب اه هنووید

. تسا هدرسفا یضوع دیشمج نوا و مارهب و هیاس فطل هب نوا -
: متفگ و مدز یدنخزوپ

ماوخب هک هنکیم راک نیا زا رت شیب مزغم ، دمحا یسانشیم ونم وت -
. مگب تهب یغورد نیچمه

، یدروخن یزاب وت اما ، میدب یزاب ور وت میتساوخیم ام ، تمسانش یمن -
دوبن ماقتنا مدصق هگا هک یدرک یزاب شقن یروج هی داهرف رطاخ هب

. دایم تشوخ نم زا وت -
: تفگ و درک مهاگن هدنخ اب و بجعتم

. ینک مجیگ یاوخیم . یا هنووید -
: متفگ و مدرک هاگن رد هب بارطضا اب
. شاج رس مرایب ور تساوح ماوخیم -

یولج دیاب . ایور مرادن وت یارو و رش هساو تقو نم ؟ هشب یچ هک -
.. کرادم یگب ک ینزب فرح تتکرش لیکو اب نم

. مراد کردم مافرح ارب نم -



: دوب هتشادرب ما هناچ یور زا ار شتسد ، درک مهاگن هف کال
. ینزیم ور افرح نیا هک ترس وت یچ منودیمن . هنم ردام میرم نیبب -

مسا هب یسوباک ، دز شهب هیاس هک ییوران ی همه اب نز نوا اما
. درک گرزب و دیشک نودند هب ونم ، هدوب شیگدنز وت دیشمج

: متفگ و مدرک هاگن رد هب هرابود
؟ درک هلمح نم هب ارچ سپ . یدنبب ورد هشیم -

هراد یگدرسفا نوا . هدش رپ شتیفرظ نوچ -
مکحم ار متسار تسد چم ، دمآ متمس هب و متسب ار رد و دش دنلب

: تفگ و داد راشف
ود و مدب شیامزا یراد راظتنا . نزن فرح عوضوم نیا دروم رد هگید -
رارف تداهرف اقآ و وت معقوم نوا ات ، دایب شباوج منک ربص هتفه هس

. دیرب و دینک
: مدیشک شتسد یور مپچ تسد

ور منزیم هک ییافرح نیا . منزیمن فرح کردم نودب تقو چیه نم -
. سا هرهز رسپ نوا هرخ باال نوچ . هنودب هک مماوخیمن ، هنودیمن داهرف

: تفگ و دیدنخ
؟ هدش مک شهب تدامتعا و یرادن شسود یگب یاوخیم -

: متفگ هدرمش هدرمش و مدرک نییاپ و باال ار مرس
نم . مراد متندرک عناق رازبا سپ ، اج نیا مدموا تندرک عناق یارب -

یناور ناتسرامیب یوت هام دنچ ، میرم هنکیم تباث هک مراد یکرادم
یافرح . هدوب اج نوا شیناوجون وت مه لا س ۳ یتح ، هدوب یرتسب

.. نوا زا ریغ هنکیم  تباث ونیا مه دیشمج
: تفگ و دز یدنخروپ

. هشاب مارهب نز هنوتیمن سپ ، تسا هنووید وت لوق هب نوچ -
یور ار میاه تسد فک و مدروآ نوریب شتسد الی زا ار متسد

: متشاذگ شتروص
دنس ممفرح ارب . یتسین ممیرم رسپ متفگ ، یتسین مارهب رسپ متفگن -

. مراد
؟ مشن عناق هگا -

کیدزن شتروص هب ار مرس ، دوب هدرک رپ ار شا هرهچ مامت دیدرت
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. هشیم نومه یگب وت یچ ره تقونوا -
یلدنص یور و دش دنلب ، تفرگ هلصاف نم زا و دز ینارگن دنخبل

: تسشن یبوچ
ممونشیم -

. مداد ماجنا ور یا نا ید شیامزا نم شتسار -
: تفگ و دیبوک مه رب مکحم ار شتسد

. یتفرگ متست مزا نم دوبن رد ! هبوخ -
. دوب هک تمزاول اما یدوبن وت -

نیرت نییاپ هب شیادص نت ، دوب هدش جک شتروص ، درک مهاگن کش اب
: دیسر دح

. ممزاول -
: مدیشک میرم یاه نخان یاج یور یتسد

، مرادرب ور تکاپ نوا ات متفرگ نوبهگن زا ور دیلک هک یزور نوا -
.. وتدیلک زور نومه

: تفگ و تشاذگ شینیب یور ار شتشگنا
؟ باتک ای یدوب هدموا تکاپ رطاخ هب وت ؟ تکاپ یتفگ ؟ یتفگ یچ وت -

: متفگ و مدرک شهاگن تریح اب
ونیزاک یبلقت تاع ال طا هک یتکاپ نومه ، درز تکاپ دیتفگ نوتدوخ -

. دوب شوت
: دیبوک شیاپ یور مکحم

. یتنعل هرهز -
ناشنیب مه یلیخ اعطق سپ ، تشادن ربخ تکاپ زا دمحا ، مدش واکجنک
ادابم زور یارب دمحا زا هتساوخیم هرهز هک نیا سدح . دوبن دامتعا

: متفرگ ینارگن ی هفایق . دوبن تخس ، دشاب هتشاد کردم
. ندوبن یلصا منک کف انوا هتبلا ؟ یتسنود یمن -

: تفگ و داتسرف باال ار شیوربا
. نم ی هنوخ یوت یتفر یکدزد وت سپ . سین مهم یلیخ -

. اجنوا مایب منوتیم منم سپ ، نم ی هنوخ نیایم امش یتقو . مووه -



؟ تنوخ مدموا هک شلبق ای یدرک یپک ونم دیلکزور نومه اقیقد
: تفگ و دیشک شتروص یور یتسد ، دیدنخ

، مشیم هف کال و یبصع تتسد زا مه ؟ ایور یتسه یدوجوم هچ وت -
یغورد هچ ور نوا ، شیامزآ غارس میرب بوخ . ینکیم مدز تفگش مه

یدرک مهرس
یدوب هدرکن تقو . متشادرب ور تکاوسم و هنوش تنوخ یوت زا -

هجیتن کرادم یتح و کاوسم و هنوش . یربب تدوخ اب ومگنشق یولبات
. نک نوشاگن اج نیا رایب . همفیک وت قاتا یوت شیامزا

یمن یتح ، دوب مولعم شدننام جیگ و دنک تاکرح زا دیدرت و مشخ
. دنک هچ دیاب تسناد

! دمحا -
: مدروآ نییاپ ار میادص ، درکن هاگن متروص هب

، هنودب مماوخ یمن . هرادن ربخ مدروآ مدوخ اب هک ییازیچ زا داهرف -
. مرادن دامتعا سکچیه هب نم نوچ

؟ یراد دامتعا نم هب تقباس قشع یاج یگب یاوخیم -
: متفگ و متشاذگ شیوزاب یور ار متسد

. هزیچ نیرت مهم وت یارب تقیقح هک منودیم طقف ، مرادن دامتعا هن -
. یدینش غورد رمع هی نم هثم مه وت نوچ

: مدینش ار شیادص ، تفر نوریب قاتا زا و دیشک ار شیوزاب
. مراد راک شاهاب نم . یناور ی هرتخد نوا شیپ هریمن سکچیه -

مرس . دوب هدش تسوپ تسوپ متسد مامت ، مداد هیکت راوید هب ار مرس
هدرک هچ نز نیا اب نمهب . دوب هتفرگ درد هرهز یاه فرح ندینش زا
دمحا . دش زاب رد هک متسب ار ممشچ یمک رکف و درد زا هف کال ، دوب

: تفگ و تخادنا میولج ار فیک
؟ تکرادم -

. مدروآ نوریب ار مبشوگ لوا و تشادرب ار فیک
. ینکیم یطلغ هچ هشب تساوح ! یوه -

: متفگ و مدیشک یفوپ
. نک شوگ ودیشمج یافرح لوا نیشب مرانک ایب بوخ -

و درک زارد ار شیاهاپ و تسشن مرانک و داتسرف باال ار شیوربا



مدرک شخپ نییاپ نت اب شیارب ار دیشمج یادص ، تفرگ ار یشوگ
ی هدنورپ یپک و اه سکع و اه هگرب . تشاذگ ششوگ رانک ار یشوگ
ریز تیدج و تقد اب ار اه هگرب . متشاذگ شیور هب ور ار میرم یناور

. درک ور و
.. هتشون مه اجنیا . هتشون مه هاگشیاسآ سردآ -

. داد همادا ندناوخ هب مه رد یاهوربا اب و تفرگ متسد زا ار هگرب
مشچ اب . مدیشک غیج و مدیبوک راوید هب مکحم ار مدوخ رس ناهگان

: متفگ مارآ ، درک مهاگن درگ یاه
. ننکیم بجعت ، میشاب تکاس دایز -

: تفگ بل ریز و تشاذگ رانک ار یشوگ
. یتسه یرونوج هچ هگید وت -

هب طوبرم یاه هگرب . مدرک لا بند ار شتاکرح سرتسا اب و توکس رد
مخا اب . دش هریخ مه شکاوسم و هناش هب ، درک یم یسررب ار شیامزآ

: درک ترپ یتمس هب دعب و درک هاگن کرادم هب
. یدرک تسرد ور انیا وت ! هدنرچ -

؟ هدنرچ یتفرگ مناتسرامیب یوت هل ال اب هک یسکع نوا -
: تفگ و درک مخا
. بوخ وش هفخ -

: متفگ مخا اب
هن ای یمارهب رسپ نیبب لوا ! هدب شیامزآ بوخ ؟ یدیمن شیامزآ ارچ -

شیامزآ ورب تدوخ یرادن دامتعا نم شیامزآ هب هک وت . میرم مشدعب ؟
. هدب

ار نفلت و مدرک زارد ار متسد ، درک تشپ و دش دنلب شیاج زا
. مدز ار شزمر یمارآ و متشادرب

. متشاذگ مرانک ار نفلت ، تشگرب هک نیمه
. هتشک ونم ردام دعب ؟ هنم ی همع میرم یگیم وت -

رصقم نوا یلو مفساتم ، دیشمج تسد هداد وتاباب لا وما ی همه هزات -
. هتیایتخبدب ی همه

متشادرب رابود ار یشوگ . درک ندز مدق هب عورش قاتا رد و درک مخا
میولج . متشاذگ شیاج رس هرابود ار یشوگ و مدرک پیات یزیچ و



. درک مهاگن جیگ ، دوب دب شلا ح ، درک مهاگن و تسشن
ناج دمحا -

یور زا ار میشوگ و کرادم و اهذغاک مامت تعرس اب . دوب هرهز یادص
ار متسدد . متسب ار شرد و مداد اج فیک نورد و مدرک عمج نیمز
ما هریخ یلا وس . مدرک زاب ار شسابل باالی ی همکد ود و مدرب کیدزن

: متفگ و مداد شله یتمس هب ، دش زاب رد هک نیمه . دوب
. فرشیب -

هب یهاگن مشخ اب داهرف . داد له ار وا ، دوب هدرب ار داهرف هک یدرم
: تخادنا دمحا

؟ درک یطلغ هچ -
ار فیک دمحا . مداد ناکت ار مرس و متشاذگ مناهد یور ار متسد

. تفر نوریب قاتا زا تینابصع اب و تشادرب
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! هزاب تاتسد ؟ درک یطلغ هچ مگیم -
هرابود دمحا ، دیایب نوریب شناهد زا لماک هلمج نیا هک نیا زا لبق

مکحم ار میاه تسد مه رد یا هفایق اب تشادرب ار بانط و تشگرب
. تسب

! اه ؟ یدرک شراکیچ -
هب یمشخ زا رپ و یمشچ ریز هاگن اهنت ، دادن داهرف هب یباوج دمحا

، دش مکحم متسد بانط ندوب مکحم زا هک نیا زا دعب و . تخادنا نم
زا ، داهرف باوج رد یا هرغ مشچ اب و . درک اهر تردق اب ار متسد

. تفر نوریب قاتا
: متفگ و مدرک یا هکسکس

؟ یدرک راکیچ وت -
. مدرک شدیدهت ، هشیمن یضار مدرک راک ره ! یچیه -

: متفگ ضغب اب
؟ هنکیم شیضار نم یدوبان -

: درک جک ار شرس هف کال
هچ دمحا نوا وگب طقف . مینکیم ادیپ یهار هی ، ایور وگن فرخزم -

. درک یطلغ



: تفگ دیدرت اب ، مدرک شهاگن نیگمغ
. تسه یشمارآ هی تا هرهچ ینیگمغ هت -

یمن ییوهایه رگید مه نوریب زا ، دوب توکس زا راشرس نامنیب یاضف
یور یزوس ناوختسا زوس و ، دندوب هتسبن تسرد ار هرجنپ . دمآ

: تسشن یم میاه ناوختسا
؟ داهرف مشاب مورآ دیاب اه بال نیا اب اعقاو ؟ یشمارآ هچ -

: تفگ و دیشک رت باال یتخس هب ار شیاهاپ و درک یچن
نم ، دوب ین ال وط رفس باوخب مکی . مسانشیم تدوخ زا رتهب ور وت نم -

. مبقارم
. مرفنتم تیدرسنوخ زا -

: تفگ ودیشک یهآ
نومدردب ندروخ هصغ و صرح االن اما ، متسین درسنوخ نم -

. یدموا رب شسپ زا تدوخ وت منئمطم مدمحا نوا . هروخیمن
: متفگ مخا اب

.. ونم نوا -
: تفر باال شیوربا یات

. یچ ور وت -
. مدروآ نییاپ ار مرس و مدرک توکس

.. یچ ور وت -
: مدروآ باال ار مرس

. تسنوتن اما هنک تیذا ونم ساوخیم ! سیه -
سکعرب . دوبن شوخ شلا ح ، تسشن شیاه بل ی هشوگ یخلت ی هدنخ

یدرد شیاه مشچ هت نم ، دید یم شمارآ نم یاه مشچ هت هک نیا
: مدید یم قیمع

. هتخس یلیخ نگب غورد تهب تاسک نیرتزیزع هک نیا -
: دش ما هریخ مخا اب
. یزادنیم هکیت یراد -

. میزادنب هکیت شتباب مه هب میاوخب هگید هک میراد یچ وت و نم ! هن -
. ممهفب ار نامز رذگ متسناوتیم داهرف تعاس زا ، دیشک یا هف کال فوپ
و هناش . دوب هدش مگ میرم یاه ندیشک رد شدنب نم تعاس هنرگ و



رد نامیود ره راگنا ، میدرک یم هاگن مه هب یهاگ . درک یم درد مندرگ
ال یو رد مدرک سح ، هک دوب هقیقد لهچ . دوب هتفگن لا وس رازه نامرس

: مدینش ، دوب هدرک دیدهت ار نم هک یدرم یادص . درک ییادص
نیبب ورب زربیرف -

هک ینامه ، دوب درم نامه . دش زاب دگل اب ام قاتا رد ، دش عطق شیادص
تشاذگ شینیب یور ار شتسد . دوب نارماک ردارب ، درک یم دیدهت ارم

: تفگ هتسهآ و
. داین رد نوتادص یلو اج نیا هدموا سیلپ یروجچ منود یمن -

. دما یم نوریب زا اوعد و یریگرد یادص ، درک مهاگن بجعتم داهرف
ییوقاچ درم . داد یم حیضوت ار یزیچ مشخ اب تشاد هک هرهز یادص
یعس ، تشاذگ مناهد یور ار شتسد مکحم تکرح کی اب و دروا رد

: تشاذگ میولگ ریز ار وقاچ ، منک اهر ار مدوخ مدرک
هگا ، یدرک تنایخ تردام هب نوچ دایمن مشوخ تزا . ناخ داهرف -

. ننکیم شتسرد موناخ هرهز . هدرم ینک او  وتنهد
: تفگ مارآ داهرف

. هشاب -
: تفگ یم سیلپ هب تشاد هک مدینش ار هرهز یادص

نیگیم هک ییازیچ نیا ، هدوب نم تسد شنیشام . همرسپ نیشام نوا -
هتشاذگ اج وشیشدگ نوریب هتفر من اال ! هیچ منودیمن

. میراد ییابر مدا شرازگ ام -
: تفگ و دیدنخ هرهز

هی . هدوجوم مکرادم لک منایک داهرف ردام نم . هتفگ ویزیچ نیچمه یک -
. مدزدب ور مدوخ رسپ منوتیم نم هخا . دایم مرسپ هگید تعاس

: مهدب تاجن ار مدوخ متساوخ ، مدینش هک ار نیمار نیگمشخ یادص
هگا ، دوب هتفگ مهب شدوخ . ناج نیا شزورف موناخ منئمطم نم -

. هلا عف نوشدنورپ . اج نیا مایب ، تم عال هی ای داتسرف مارب یلا خ کمایپ
.. نوشیا

داهرف ، درشف میولگ یور رت مکحم ار وقاچ درم ، دیدنخ زاب هرهز
. درک مهاگن نارگن و هدیسرت

نوشلیکو منودیم هک ییاج ات ؟ یتسه یک وت ال صا ؟ یگیم یچ -



! بانج مسانشیم ور شزورف موناخ نم . یتسین
... اقآ ... نیمار یاقآ -

: هرهز یادص
نامهیم اج نیا نم . یشکیم کرس ام الی یو وت هک یتسه یک وت یه -

. مراد
: مدینش ار نیمار یادص

. موناخ ایور ! شزورف موناخ -
. میدرگب میدلب منومدوخ ام ، مرتحم یاقآ -

نم ، هدرک دیدهت ور شزورف موناخ ، دمحا اقا نیا ، ناورس بانج -
. ساج نیا شزورف موناخ منئمطم

. دیرب ار میولگ تسوپ زا یمک وقاچ ، منک اهر ار مدوخ مدرک یعس
... کناب یلصا بعش زا یکی سییر مدوخ نم اقآ -

. دش زاب قاتا رد
.. میرادن مکح ام   . ینکیم یروجنیا ارچ اقآ -
. دیکچ ممشچ یور زا کشا ، مدید ار نیمار

. دییاج نیا . موناخ ایور -
. شمتشک ، ولج دایب یسک مدق کی -

و درک هاگن سیلپ هب مه رد یا هرهچ اب و نیمار رس تشپ هرهز
: تفگ

.. امش ناج ایور ، داهرف ! یااو -
دمآ مه یور هک مدید ار هرهز یاه مشچ . دمآ رتولج مدق کی نیمار
اهادص . دروآ میولهپ تمس هب و تشادرب میولگ ریز زا ار شیوقاچ درم
، دمحا یادص ، سیلپ درم یادص . دیخرچ یم مرس رد سرت تدش زا

... و داهرف و هرهز یادص
. دمآ دورف وقاچ اما ، روطچ مناد یمن
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نم یور ابیرقت ار شدوخ دمآ . دورف داهرف یوزاب یور تسرد وقاچ

درک . وقاچ رپس ار شیوزاب ، درک باترپ
.....

شورفلگ ی هصق نیرخآ



ی هرادا رد تدم مامت . دوب هرهز نامه شورف لگ ؛ دش یمن مرواب
. مدرک یم رکف هرهز و داهرف ی هصق هب شا همه ، هاگنامرد ، یهاگا

راکنا ار ییابر مدا هرهز ، داد تداهش شردام یاه فرح هیلع داهرف
و دنا هدمآ یدزد یارب هک ، دندوب هتفگ مه اه شوپ هایس . دوب هدرک

ندرک رپ لوغشم رهظ زا دعب مامت . تسا هتشادن هرهز هب یطبر
هایس نم هک دوب نیا ارجام تمسق نیرتدب . مدوب اهزیچ نیا و تاراهظا

لخاد داهرف ، دوب ۸ تعاس . دوب سوباک هیبش ، مدید ار اه شوپ
ندیراب هب عورش ناراب ، مدوب هتسشن رد یولج نم ، دوب نامتخاس

زا رپ ، مدوب هتفرگ هزات ار منفلت . دوب هدش هراپ ، مسابل مامت . دوب هدرک
کشخ راگنا میاه کشا . دوب نارهم و نیمسای ، نمهب ، یلع یاه سامت

ار سامت . دوب یلع ، دیزرل متسد نایم نفلت ، مدوب کوش رد . دندوب هدش
: متفگ یا هتفرگ یادص اب و مدرک لصو

! مناج -
! ایدب ربخ مهب دوب رارق ؟ تسه مولعم وت ییاجک -

میاه سابل مامت و دوب هدش رت شیب ناراب تدش ، مدیشک باال ار مینیب
کی ریز هک یتکمین تمس هب و دش دنلب میاج زا ، دوب هدش سیخ

: متفر ، دوب نابیاس
. مونشیم ینزب داد سین مز ال یلع . ماج نیمه -

: تفگ یگف کال اب
هک تفگ مهب و دز گنز یهاگا زا متسود االن . منزیمن داد ، هشاب -

ِردام نوا ایور . نتفرگ ور ندرک یم تدیدهت هک یسک
: متسشن تکمین یور . مدوب هدش سیخ ال ماک اما ، مدیسر تکمین هب

. دوب شدوخ هرا -
؟ یبوخ وت -

تارطق ، مداد ناکت یمک ار متسد و مداد یرگید تسد هب ار یشوگ
: دش شخپ با

. همتداع هگید هک شحف و یلیس ات راهچ کال . مبوخ هرآ -
: تفر یم هار تشاد راگنا

. تلا بند مایم نم ایور ؟ ندز تکتک -
باال ار متسد ، تشگ یم نم لا بند هک نیمار یارب و مدز یخلت دنخبل



: مدرب
دش رتمک نوراب ادرف . هکانرطخ ماه هداج . هنوراب االن ، تسین مز ال -

. مایم
؟ یبوخ -

، دوب هقعاص هیبش رت شیب هک یدنلب قرب و دعر یادص اب شیادص
: دش هارمه

نارهت ندموا یتقو هک هش رتهب تلا ح نک یعس وت . مبوخ هک متفگ -
. میراد راک یلک

. دمآ یم متمس هب تشاد نیمار ، درک یچن چن
. مهب یزادنیم هکیت یراد -

؟ مینزب فرح دعب یلع . لیکو یاقآ مزادنب هکیت تهب هک مشاب یک نم -
؟ هروطچ شلا ح داهرف -

: متفگ رارصا اب
. مینزب فرح دعب -

شاب . تدوخ بقارم . مدیم وتاه هکیت باوج یروضح . زابجل هشاب -
. راد هگن ادخ . وت روطنیمه -

هریخ ، دوب هداتسیا مرس باالی هک ینیمار هب و مدرک عطق ار نفلت
: تفگ و تفرگ ملباقم ار مفیک . مدش
. دیروخیم امرس ، وت نیدمویم شاک -

: متفگ و تسشن میاه بل یور دنخبل
. نیشب ایب . هنکیم مفخ لخاد ، هرتهب ملا ح اج نیمه هن -

: تفگ و درک هاگن تکمین هب تلا جخ اب
نیدیبوک وناز رس اب یروجچ مدید یتقو یلو . مدش نوتنارگن یلیخ -

هب ور ینزریش هچ اب مدیمهف ، هتفویب شتسد زا وقاچ ات شوزاب تشپ
. ما ور

: متفگ و مدیدنخ
یتسار . هشیمن شرواب مشدوخ هک هنکیم ییاراک مدآ ، تخس طیارش وت -

.. نیمار
: تفگ و درک ورف شبیج رد ار شتسد

. موناخ هلب -



. تکرش نیایب تراکمه یاه هچب اب هدنیا ی هبنش -
: تفگ و داد ناکت یرس

. منونمم نوتزا رابنا یوت راک رطاخ هب اعقاو ، شزورف موناخ -
: متفگ و مدش دنلب میاج زا

. ماین نک کف دصرد هی متیسورع . منونمم وت زا نم -
: تفگ ینیگمغ یادص اب و دز یدنخبل

. نایمن نتفگ موناخ وزرآ یلو -
هب تشاد تدش اب ناراب ، متشادرب مدق نیشام تمس هب وا اب هارمه

: میتشادرب رتدنت ار نامیاه ماگ ، دیبوک یم نامتروص
. هزابجل ، یسانشیم هک ور وزرآ -

رت شیب مدوخ زا ار وا . متسناد یم ار وزرآ یزابجل لیلد ، درک توکس
. دوب ریگ درم نیا شیپ شلد . متخانشیم

دوب لد اما . دما یمن شیعامتجا هاگیاج و وا هب مقر چیه هک یدرم
.. رگید

: درک زاب ار نیشام رد نیمار یاه مدآ زا یکی ، میدیسر نیشام رانک هب
نیدش سیخ ، وت نینیشب شزورف موناخ -

یچیپ دناب هک یتسد اب زا هف کال داهرف ، متخادنا فارطا هب یهاگن
. میداتسیا شلباقم نیمار و نم ، دما یم نوریب یهاگآ زا ، دوب هدش
میدرک یم رهاظت ام . دوبن بوخ ناممادک چیه لا ح . دوبن بوخ شلا ح

میتسه . بوخ هک
. دوب هدش سیخ مه وا ، دیسر هک ام یور هب ور

: تفگ و درک زارد تسد نیمار تمس هب
. نیمار اقآ مرگ تمد -

: تفگ و درشف ار شتسد نیمار
. منکیم شهاوخ -

هب ، دوب یهاگآ هب ممشچ نم ، دندرک شب و شوخ داهرف اب یمک
هدیسرپ راگن زا یهاگا رد . مدرک یم رکف میرم و دمحا ، هرهز تشونرس

. تسا ربخ یب دوب هتفگ دمحا . مدوب
زا یکی ی هنوخ فرط نیا اه هچب زا یکی ، میرب هگید ام موناخ -

. ادرف ات میراگدنوم ال عف نوراب نیا اب . هشاتسود



: تفگ نیمار هب ور داهرف
لیس رارق ادرف نتفگ هک اوه نیا . نیدنومیم ال یو نیدمویم بوخ -

. هشب
. نیریگب سامت نیتشاد مراک موناخ ایور . میرب ام نم هگید هن -
ساسحا ، دنتفر هک شناتسود و نیمار . مدوب فیلکت بال . مداد ناکت یرس

ریز . میدوب هریخ مه هب گنگ ، داهرف مه و نم مه . مدرک یم تبرغ
: تفگ داهرف تیاهن رد ، میدوب سیخ سیخ ناراب

؟ میرب -
. مداتفا هار شلا بند اهنت ، مدزن یفرح
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ریسم مامت ، تفرگ متمس هب ار چییوس ، دوب هتفرگ درد شتسد نوچ

هب . دوب هدرک رپ ار نامیود ره نهذ زورما تاقافتا . میدوب هدرک توکس
میاه سابل مامت . میدوب هدروخ تسکش نایرکشل هیبش ، میتشگرب هک ال یو
، تشادن هدیاف ، متخادنا یا هشوگ و مدروآ رد ار میوتنام . دوب سیخ

هک متفر یقاتا تمس هب هجوت یب . دوب هراپ و سیخ مه مزیموش
، متسشن تخت یور . منامب اج نآ دوب هتفگ تاقافتا نیا زا لبق داهرف

مک مک حاال . تشادن یتیمها ، دوب هدیبسچ منت هب مسیخ یاه سابل
یماغیپ . مدرک  هاگن منفلت هب ، هدما مرس رب هچ هک ، مدیمهف یم متشاد

. مریگب سامت وا هب ندیباوخ زا لبق : دوب هتشون هک متشاد یلع زا
: متفرگ ار شا هرامش

! ولا -
متساوخ یلو . یرادن ندز فرح هلصوح و یتسین بوخ منودیم ! ولا -

یلو یراد یتخس طیارش هچ منودیم ناج ایور . ینیرت یوق وت مگب 
. هبوخ ملا ح نم مزیزع ، یدب یمرگلد مهب سین زاین . یلع -

: تفگ و دیشک یهآ
هب ور یدرب گوشارب یرس نوا هک ییاه الک ، اه هچب شیپ مدموا -

. ندز نوشتسد
: متفگ و مدیدنخ

. یشکب ور اناسرم پل هرن تدای -
ایور -



: متفگ مارآ
. یلع مناج -

: تفگ ینارگن اب
. هرذگیم اما هتخس -

: مدرک رارکت ار شا هلمج
. هرذگیم اما هتخس -

. مدیشک زارد تخت یور یلع اب ندز فرح یمک زا دعب
ریغ میارب زورما تاقافتا . مدرک یم سح ار میاه ناوختسا شزوس  
نورد ار میاهاپ ، دیشک یم هنابز مبلق نایم رد درد ، دوب مضه لباق
هتسب دمع هب ار میاه مشچ . مدیباوخ ولهپ هب و ، مدرک عمج ممکش

مدرک یعس ، دش زاب هک قاتا رد . مرادیب هک دنادب متساوخ یمن مدوب
. مدینش دش یم کیدزن تخت هب هک ار شیاپ یادص ، مشاب تکرح یب

یم شسح . دوب هداتسیا مرس باالی . دریگب مارآ مبلق دش یم شاک
. مدنام تکرح یب اما ، مرپب اج زا متساوخ هدارا یب دش هک مخ . مدرک

فاحل ، متشاد زاین امرگ نیا هب اعقاو . دیشک منت یور ار یمرگ فاحل
شیاه ماگ یادص ، درک اهر راگنا دعب و . دیشک باال میاه هناش رس ات ار

. مدرک زاب همین ار میاه کلپ مارآ . مدینش ، دش یم رود تخت زا هک ار
. تشاد دیدرت نتفر یارب راگنا . دوب هداتسیا رد کیدزن نم هب تشپ
دصق راگنا اما ، منک تولخ مدوخ اب متسناوت یم ات تفر یم شاک

. تشادن نتفر
درک هلا چم و دروا رد شنت زا ار شنهاریپ ، مدرک شهاگن رات و مهبم

، دادیم ناشن ار نیا شتاکرح مامت ، دوب یبصع . تخادنا یا هشوگ هب و
کیدزن تخت هب . متسب ار میاه مشچ هرابود تشگرب هک نم تمس هب

مبلق . تسا مرانک مدیمهف مدرک سح ار تخت ندروخ ناکت یتقو . دش
مرانک . دوب هدرک رپ ار مناج مامت اوه یب سرت ، درک یم میاوسر تشاد
شیاه تسد مارآ تکرح دعب و . دش هدیشک یمک فاحل ، دیشک زارد

. درکیم بترم هلصوح اب ار میوم ی هتخیر مه هب یاهرات تشاد هک
. درکیم شتینابصع شهاک یارب ار راک نیا راگنا

؟ هن هگم یرادیب -
رد زیچ چیه . مدوب باوخ رد زورما مامت ، مدوبن رادیب . مدروخن ناکت



هتفرگ رارق مرس باالی شتسد . دشاب کاندرد ردقنا تسناوتیمن یرادیب
یعس . دش کیدزن متروص هب هک مدرک سح ار شتروص دعب و ، دوب

وا یاهراک نیا . دنکشن مضغب هک ، مزرلن هک منک لر تنک ار مدوخ متشاد
: تفگ و تشاذگ مشوگ رانک ار شیاه بل . درک یم رت شیب ار مدرد

. مفساتم -
سفن یادص . دوب هتفرگ درد مبلق ، مدرشف مه رب ار میاه مشچ

: تفگ هدنخ اب . دنزرلب میاه هناش ، دش ثعاب مشوگ رانک شندیشک
.. نم ! ایور مرازب رتارف ومدح ماوخیم -

: متفگ ضغب اب . دیکچ ممشچ ی هشوگ زا کشا
! سین شتقو -

و دنت مبلق ، مدوب هتسب ار میاه مشچ ، دناخرچ شدوخ تمس هب ارم
: تفگ دزرلن درک یم یعس هک ییادص اب . دیبوک یم رارق یب

تشاد یعس هک ار شیاه تسد ! هنوا شیپ تبلق وت . مقمحا یلیخ نم -
: مدز رانک دنک کاپ ار مکشا

. نکن شرت تخس وت هتخس یلیخ یچ همه . نکن شتخس -
یبصع دعب و مدرک شروصت ما هتسب یاه مشچ اب هک دز یدنخزوپ

: تفگ
، هنزیم دنت هک یبلق تتسب یاشچ ، هنوسا یلیخ اقافتا ! سین تخس -

.. هک هگیم شمه ینزیم سپ هک یتسد
: مدز دایرف

؟ یچ هگیم -
: تفگ و درک مهاگن یبصع روط نامه

تیامح شلباقم رد تدوخ زا . یدنخیم ، ینزیم فرح هک یلع اب -
ینعی نیا ، ینکیم رارف شزا هک تسه نوا یوت یزیچ هی . ینکیم

. یراد شسود
: متفگ و مدرب میاهوم الی ار متسد -

زا وت دعب تشک یم  ونم تشاد زورما تردام ؟ هبوخ تلا ح وت داهرف -
. تسا هرخسم یلیخ هک اعقاو ؟ ینزیم فرح یلع

. دوب دب نامتفج لا ح . دش دنلب تخت یور زا تینابصع اب و درک توکس
زا . دوب مه رد شیارب زیچ همه دوب مولعم ، منک شتواضق متساوخ یمن



نم ایادخ . دوب شنیمز یور سیخ ترش یت هب مهاگن . تفر نوریب قاتا
ره اما ، مونشب ار شیاه فرح متشاد تسود . مدرک یم هچ دیاب
یور هرابود . مییوگب هچ دوب هتفر نامدای راگنا . میدوبن دلب نامیود

ثعاب سیخ یاه سابل . دوب مدرس ، مدرک یا هفرس ، مدیشک زارد تخت
یزیچ . مدرک زاب ار دمک رد و مدش دنلب میاج زا . دوش مدرس ، دوب هدش

سحن قاتا نا هب نتفرگ شود یارب داهرف هک دمآ مدای ، دوبن دمک رد
وا اب تساوخ یمن ملد . تشاد سابل تسد دنچ اج نآ دیاش . دوب هتفر

تخت یور هدیشک بآ روط نامه متسناوت یمن اما موش ور هب ور
. مدز نوریب قاتا زا . منیشنب

377_ تراپ #
امرس اعطق ، دوبن شنت نهاریپ ، دوب هتسشن نمیشن رد اج نامه داهرف

ار مینیب . دیخرچ متمس هب شرس هک ، مدرک یا هفرس هدارا یب . دروخیم
: متفگ و مدرک هاگن شذومرم و قارب یاه مشچ هب و مدیشک باال

؟ تسه سابل قاتا نوا وت -
: تفگ و داد ناکت ار شرس

. مرایم تارب االن رازب ، تسه هرآ -
زا ار وا لبق هقیقد دنچ راگنا هن راگنا ، مداتسیا نلا س طسو اج نامه

ار زیچ همه یدب لکش هب نامیود ره دوب مولعم . مدوب هدنار مدوخ
کی و هاتوک نیتسا ترش یت کی ؛ دما نوریب قاتا زا . میا هدرک یطاق

: دوب شتسد یور یکسا هقی تفاب
ام . اج نیا مدروا یک منودیمن ور انیا شتسار ، ندوب اجنوا انیا -

. تسین دایز مانیا و وتپ . هخا میایمن یلیخ
روطچ داهرف بشما سپ . مدوب هدیدن ییوتپ هک قاتا نآ رد دما مدای

: تفر باال شدوخ سیخ یاه سابل زا میوربا . دیباوخیم
. یراد سابل تدوخ ارب -

. شور مشوپیم ومتک ، دش مدرس . تسه ترش یت هی هرآ -
. متسب ار رد . متفر قاتا هب و متفرگ وا زا ار اه سابل و مدیدنخ

هرجنپ تشپ یسک مدرک سح تخیر مناج هب یبیجع سرت هرابود
. دوب هدرک هلمح نم هب وقاچ اب هک ینامه شوپ هایس نامه ، تسا
هف کال . تسا نادنز رد االن وا هک ، دمآ مدای هک مشکب غیج متساوخ



داهرف داشگ تفاب دعب و ترش یت لوا و مدروا رد مارآ ار میاه سابل
میوناز ات شتفاب هک دوب ردقچ وا و نم دق توافت رگم . مدیشوپ ار

. تفرگ ما هدنخ هک ، دوب داشگ یدح هب میارب شیاهوزاب . دیسر یم
نوریب قاتا زا و متشادرب مه ار وا ترش یت . مدرک عمج ار میاه سابل

. دوب هتسشن هنیموش یور هب ور و دوب هدرک شنت ار ترش یت ، مدرب
: متفگ و متفر هنیموش تمس هب ، دوب رت مرگ قاتا خالف رب نلا س

؟ هقاتا نومه ییوشتسد و مومح -
. مایب تاهاب یاوخیم ! هرآ -

. مریگب ور اه سابل نیا بآ ماوخیم . مریم مدوخ هن -
درم نآ اب میرم ، مدرک سح هرابود هک ، متفر مامح فرط هب مدق دنچ

: متفگ و متفر بقع مدق کی ، دنا هتسشن میور هب ور شوپ هایس
داهرف -

. دوب قرغ هنیموش رد شهاگن ، دادن یباوج
داهرف -

: تشگرب متمس هب
؟ هدش یزیچ -

. میریگب وراسابل نیا بآ مه اب یایب هشیم ! هن -
اب و تفرگ نم زا ار اه سابل ، دمآ مامح تمس هب . دش دنلب شیاج زا

راشف بوخ ار میوتنام هک نیا ناوت ، میتفرگ ار ناشبا یکی یکی مه
متشادن ، مهد

دش هجوتم اجک زا داهرف متسنادیمن ، تفرگ ار مناج مامت فعض سح
. درشف مکحم و تفرگ متسد زا ار وتنام و

. نشب کشخ ادرف ات . مینک نوزیوآ هنیموش یولج میربب -
نا زج ، مدیمهف ممکش روق و راق یادص اب . میتفر هنیموش تمس هب

هک هنیموش تمس هب . میا هدروخن یرگید زیچ داهرف ی هیولا چیودناس
: متفگ میتفر

؟ هراد لا چخی اج نیا -
: تفگ دشاب هدمآ شدای مه وا راگنا دعب و درک مهاگن بجعتم

مکی متفگ متسود هب ، میایب هک نیا لبق ، میراد لا چخی ؟ هن هتنسرگ -
. مدرکن کچ یلو هرازب یندعم با و هویم



: تفگ و دش دنلب شیاج زا
. هرونوا هنوخزپشآ -

رگا . دوب شتسد یور دیفس دناب لا بند ممشچ ، مداتفا هار شلا بند
هناخزپشآ هب . دش یم هدیرد شیولهپ ، دوب هدرواین ولج ار شتسد

، گنر یا هوهق یبوچ یمیدق یاه تنیباک اب هداس ی هناخزپشآ ، میدیسر
: تفگ و درک زاب ار یمیدق گنر زبس لا چخی رد

رازب . تسانیا و لا قترپ و بیس و زوم مکی . تسین وت نیا ینتخپ زیچ -
. منیبب وشرزیرف

: تفگ و درک زاب ار رزیرف . مدوب هداتسیا رت بقع مدق دنچ
چیه رگید و یندیشون یطوق ات دنچ و میراد ینتسب اج نیا بوخ -

: تفگ و دیشک یا هف کال فوپ
؟ مرخب یزیچ هی مرب نیشام اب -

: متفگ دعب و مدرک دیدرت
. مایم منم بوخ -

: تفگ و تخادنا نم هب نییاپ و باال زا یهاگن
؟ عضو و رس نیا اب -

زاب ال صا ییاج منکن کف ، هدیدش نوراب . منومیم نیشام یوت بوخ -
. مینیبب میرب یلو . هشاب

داهرف هب . درک یم مرت نارگن شبشما ندش هار هب رس ، تفگن یزیچ
رس تکرام رپوس دنچ هب داهرف اب . دمآ یمن ینک شوگ فرح همه نیا

ترش یت و تک کی اهنت داهرف و دوب درس تدش هب اوه ، میدز
و سیسوس یمک داهرف . میدرک زاب تکرام رپوس کی هرخ باال تشاد .
همادا زور دنچ ناراب : دوب هتفگ راد هزاغم نوچ ، دوب هدیرخ غرم مخت

. تشاد دهاوخ
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هباتیهام رد ار اه غرم مخت داهرف ، تشادن ندمآ دنب دصق ناراب
. مدرک نهپ هنیموش یولج ار یتخت ور و وتپ مه نم و دوب هتسکش

داهرف . دندوب هدش سیخ ، مدوب هدیباوخ ناشیور سیخ سابل اب نوچ
تراسج یمک ال یو هب ندیشک کرس یارب نم هک دوب هناخ زپشآ رد

: مدرک ادیپ



. تسه قاتا ات دنچ باال نوا -
غرم مخت هب لا یخ و رکف رد قرغ ، مداتسیا هناخزپشآ رد زا هلصاف اب

: دوب هریخ اه
. داهرف -
. مناج -

: تفگ و دمآ ولج ، دوب یرگید یاج شساوح
. میدز یم شهب مسیسوس -

: مدرک یچن
ات دنچ باال ی هقبط مگیم . هشیم هدامآ رتدوز نیمه . همنسرگ یلیخ . هن -

؟ هیلا خ اج نیا دقنا ارچ ؟ هقاتا
لک شیپ لا س دنچ نوچ . نیلا خ مانوا ، تسه قاتا ات هس باال ی هقبط -

هگید الی یو هی میدرب وشمزاول
: تفگ و تشاذگ زیم یور ار هباتیهام

. هرادن تاناکما یلیخ اج نیا دیشخبب -
: مدروآ نوریب کیتس پال زا ار ینان

؟ یروخیمن تدوخ -
: تفگ نادرگرس و جیگ

. تناج شون ! هن -
خرس یمک شتروص . متفرگ یا همقل مدوخ یارب و متشادرب ینان هکت

دوب هتشاذگ شیوزاب یور ار شتسد و دندوب هتسخ شیاه مشچ . دوب
یهاگ قرب و دعر یادص ، دوب هریخ نوریب هب هناخزپشآ ی هرجنپ زا و

: مرپب اج زا دش یم ثعاب
. وت داین بآ وهی ؟ تسه مکحم اج نیا حاال -

. مداد تروق ار ما همقل . دزن یفرح اما ، تشگرب متمس هب و دیدنخ
: دوب رکف و یگتسخ زا رپ شهاگن

؟ مگیم ور تردام ؟ هشیم یچ حاال -
یب و دروآ نوریب یندعم بآ کی ، تفر لا چخی تمس هب و دزن یفرح
ما هنهرب یاهاپ ، دوب هدش مدرس یمک . تفرگ باال ار یرطب نم هب هجوت

میاپ یور ار تفاب و متسشن یلدنص یور وناز راهچ و مدروآ باال ار
: تفگ و تشاذگ زیم یور ار یرطب . مدیشک



؟ هتدرس -
.. یزیچ هی همرگ . یلیخ اجنوا ، هبوخ نلا س میرب یلو ، موه -

. مدیچیپ رگید ی همقل کی قشاق اب مدرک شهاگن یواکجنک اب
هک ییاقافتا لک رطاخ هب ینعی ، قاتا یوت قافتا رطاخ هب ایور -
تقو چیه ، منک عمج ور مرکف منوتیمن . ماوخیم رذع تزا نداتفا

. منوسرب رازآ تهب متساوخن
. یدنوسر و داهرف یتساوخ -

: تفگ و تسشن دوب قل شا هیاپ هک یلدنص یور
میمصت ، مدید لا ح نوا یوت ور نوا ومردام شیپ متفر یتقو نم . هن -

هب شلوا ، منزب هبرض تکرش هب متساوخیم . مریگب ماقتنا نمهب زا متفرگ
هک دوبن هگید هیاس اما ! تسرد ، دوب هیاس رتخد یسای ، مدروآ ور یسای
هی نیا متفگ . دوب رفنتم نمهب زا هک میسای ، مریگب ماقتنا شزا ماوخب

هنوتیم نارهم میدید ، مینزب هبرض نمهب هب مه اب مینوت یم ، هتکارش
. هرایب نومارب تکرش نوا زا تاع ال طا یلک

چیه . مدز یدنخزوپ ، تشاذگ شناهد رد و تشادرب ار متسد رد ی همقل
: دیشک یمن بقع شییوررپ عضوم زا تقو

یلو هدب تاع ال طا نومهب ات نارهم نوج هب میتخادنا ور رتخد نوا -
. هدرک وراک نیا منامام روتسد اب نوا منک کف . درک عمج ور اسکع نوا

نوا ، ناهام غارس میتفر ، هنودیمن یدایز زیچ نارهم میدید هک مشدعب
بوخ اما تسنودیمن تکرش زا یزیچ ، دوب کیرات ی هطقن کال هک

ای یشب مقشاع دوبن رارق ! ایور وت هب میدیسر زور هی و ، دوب کوکشم
وت یلیخ هک متسنودیم ور وت اما هشن ترواب دیاش . مشب تقشاع

مدرک یم سح شمه نم . ممیت یوت یدمویم هگا وت ، یراد ذوفن تکرش
تزا هتشاد مدیمهف شدعب هک هنکیم هدافتساوس تلا وما زا هراد نمهب

مدیمهف هک دش ضوع ییاج نوا زا یچ همه شتسار ، هنکیم تیامح
ینمهب  رتخد وت

. بوخ -
: تفگ و دش ما هریخ

. مدرکن ضوع ومشقن اما متفگ مردام هب ، مدرکن ضوع ومشقن بوخ -
تلا خد شیدوبان وت هگا یروج نیا ، یشرتخد ینودب متساوخیمن



نیا باسح . مدرکن وملد باسح اما . تشاد یرتدب سح شارب ، یتشاد
ره هب تساوخیم ملد . هشن تقشاع هنوتب مدآ هک یتسین یسک وت هک

مدموا هک اجنوا ، ناهام بطم یوت زور نوا هتدای ، تمنیبب یا هنوهب
مدوخ هب وهی یلو ، متفرگ تس هی تدلوت یارب زور نوا ، بطم مد

هب ات یش کیدزن یرافغ رتخد هب رارق وت ینکیم راکیچ یراد : متفگ
. یرخب وداک هیاس و نمهب رتخد ارب هن . ینزب هبرض اشزورف

، مدش لا حشوخ لا ش زا یتقو و یتفرگ ور لا ش نوا منیمه ساو -
. یدش یبصع

هشیمه . یراد مسود منک سح ات ، ینک یدوسح متشاد تسود نوچ -
یدرک یم لفق ورد هک ییازور نوا . یدوب متمس ندموا مدق هی رظتنم
ره ، یدیرپ یم سوباک زا باوخ یوت هک ییازور نوا ، تدوخ یور
زا نم اما ، متمس یدموا تییاهنت زا وت . دوب سوباک منم یارب بش

؟ هتدای . دمویم مشوخ تزا هاگشناد یازور نومه
: متفگ و متخادنا نییاپ ار مرس و مدیدنخ

؟ یتسکش ور یدوب شقشاع هک یسک بلق وت یلو -
هظحل کی یتح ناراب یادص ، درک زارد تسد ، داد تروق ار شناهد با
نآ زا یمک هرابود و تشادرب ار یندعم بآ یرطب . دش یمن عطق مه

: دیشون
ای هشورفلگ نوا هک ؛ مدوب هدرک لا وس شزا اهراب هک یسک ، مردام -
متفگ ، دوب رفنتم تردام زا نوا ، ساقشاع هیبش مامشچ گنر تفگ ؟ هن
تفگ ، منک هدافتساوس تزا دیاب تفگ مهب . درکن رواب اما ماتیمرآ قشاع

. منک تلو و منک تقشاع
: مدیشک بقع ار یلدنص

؟ یدرک لوبق مه وت -
تهب راب هی مشورفلگ یارجام نوا لبق نم . ایور مگیم وشتسار ! هن -

ارجام نوا دعب . نمهفب ومه هب ام ی هق عال هک ندیدزد ونم راگنا ، متفگ
. تشاد رارصا رتشیب

-
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ور وت هک تشاد رارصا نوچ ، اکیرمآ یرب رارق وت هک تسنود یم راگنا



هبرض نمهب هب وت قیرط زا داوخیم متسنود یم . مراد هگن اج نیمه
. منک دوبان و بارخ ویچ همه متفرگ میمصت ، هنزب

: دیایب میولگ هب یراشف ، دش ثعاب زور نآ دای
لوبق نم ؟ هندرک یزاب شقن هی نوا یتفگن ارچ ؟ یتفگن ارچ بوخ -

نم هب یلو . هنکشب شلد یتساوخیمن ، یتشاد شسود ، دوب تردام مراد
. یتفگیم

تشادرب ار یلا خ ی هباتیهام و دش دنلب یلدنص یور زا و دیشک یفوپ
: تفگ و تفر کنیس تمس هب و

هتشذگ هچ یمهفب یسک یاوخن هک نیا ؟ هیچ رورغ یمهفیم وت -
؟ ینک کرد ومردام یتسنوتیم وت ؟ یراد یسحن

: دوب تخمز و درس تدش هب هناخزپشآ یاضف ، مدش دنلب میاج زا
لا ح ، مدوب شوپ هایس یادرم نوا تسد ریز هک ینم . مدیمهفیم نم -

.. تهب یرادن شهب یسح چیه هک یدرم هی هک نیا . ممهفیم ور تردام
: دوب هدروخ هرگ مه رد نامهاگن ، تشگرب متمس هب . مدروخ ار مفرح

کلپ هی اب هک ینم . متشاذیم تشگرب هار ینعی ، متفگیم تهب نم -
یتقو ، مشاب هتشاد تشگرب هار هی یتقو ، هشیم هکیت دص ملد تندز

تقشع . نیبب ور نومن اال . هزرلیم ملد ، هشاب عمج تلا یخ مقشع زا وت
متساوخ راب ره اما مدرک دزمان اتیمرا اب نم . ایور هنکیم منووید هراد

هب تسد یروج هی ور نوا . ممشچ یولج یدموا وت ، مش کیدزن شهب
. تمایپ ی هحفص وت متفر و مدرک رس

دهاش کانمن و درس مامح نآ رد هک یبش نامه ، مداتفا بش نآ دای
. مداتفا شیدزمان ی هسوب دای . مدوب تفگ یم هک ییاه زیچ نیمه

: متفگ و مدرک توف نوریب هب ار مسفن
نوا هگا . یدرک دوبان ونم هگید روج هی نم زا تیامح یاج وت یلو -
مارب شکرد ، تفگیم ور اه فرح نیا مه یلع هگا یتح ، اشوپ هایس

. تسین شاجرس یچیه هک االن هگید . داهرف وت ات دوب رت هداس
هب دنلب یاه ماگ اب ار مدوخ ، متفر نمیشن تمس هب و مدرک تشپ

ار میاپ ، مدرک توف نوریب هب مه رس تشپ ار مسفن . مدناسر هنیموش
اج نآ هک یشوگ هب . دوب سیخ زونه وتپ . مدرک زارد هنیموش یولج
اج نامه . دوب هتخادنا گنچ میولگ هب ضغب . مدز لز مدوب هتشاذگ



، دوبن سیخ هک وتپ ی هبل و مدیشک زارد نیمز یور هنیموش یولج
هک منک رواب متسناوت یمن . متخود فقس هب ار مهاگن . مدیشک میاپ یور
اب ار اه جنر نیا دهاوخب شلد ، هدیشک جنر ردقنا شدوخ هک نز کی

. دنک یف تال رگید نز کی ندناجنر
. یدادیم وم اال وس باوج و یدوب شاک ، هیاس یه -

اب ار شرس . مدروخن ناکت میاج زا اما ، مدینش ار داهرف یاپ یادص
هب شهاگن مه وا . دیشک زارد سوکعم و تشاذگ نم رس رانک هلصاف

: دوب فقس
ره نوا . هیبسانم ی هنیزگ وت یارب یلیخ یلع ، مشاب فصنم ماوخب -
، قشع ، هنک مهارف تارب هنوتیم ، مدب تهب منوتیمن نم هک ور یزیچ

.. تینما ، شمارا
. هنم تسود طقف یلع -

: تفگ و دز شرس ریز ار شتسد و دیشک زارد ولهپ هب
ور یلع نم ! ایور هنودیمن شدوخ تسود ور وت نوا اما ! هرا وت یارب -
یلک یتقو ، وت شیپ دایب ونیم جاودزا ندیمهف دعب دیاب ارچ ، مسانشیم
قشع تفوکرس تهب یه دیاب ارچ . هراد وباهش ، هراد ونم ، هراد تسود

وشاشچ منزب داوخیم ملد هک تسه ینارگن هی شاشچ وت . هنزب ونم
. منک روک

: متفگ و مدز یدنخزوپ
ینک تظفاحم نم زا یاوخیم هگا مرظن هب ، یچ ور اتیمرآ یامشچ -

... ینک دوبان ونوا یاشچ و اتسد دیاب لوا
داهرف

: متفگ یا هتفرگ یادص اب . درک مهاگن رظتنم و تفگ یموه
! تقو چیه . تمشخبیمن تقو چیه -

اب . مدرک هاگن شا هدز تهب یاه مشچ هب و مدش ولهپ هب مه نم
: متفگ و مدرک هاگن شیاه مشچ هب یدرسنوخ

؟ هبسانم نم یارب یلع یشاب فصنم هگا یتفگ بوخ -
: تفگ و داد ناکت ار شرس

. فصنم هن میلداع مدا هن تقو چیه نم ایور ، مشاب فصنم هگا -
.. یلو



: متفگ و مداد هیکت متسد هب شدوخ هیبش ار مرس
؟ یلو -

. مشکیم باذع مرمع رخا ات مدز تهب هک ییافرح تباب یلو -
یعس هک یرورغ و کشا رپ یاه مشچ ، مدرک شهاگن یمحر یب اب

: دنک شظفح ، تشاد
. تسین یفاک باذع نیا -

؟ مدب ماجنا دیاب راکیچ سپ -
: متفگ و متخادنا باال ار میوربا

. هنک جاودزا نم اب هک هدب داهنشیپ یلع هب -
: تفگ و درک مهاگن نیگمشخ و بجعتم

؟ یچ -
: متفگ و مدرک شزاون ار میاهوم

شاب . فصنم ترمع وت راب هی نم رطاخ هب -
؟ یچ تشادن هق عال تهب یلع هگا -

: متفگ و مدیدنخ
! همقشاع یتفگ تدوخ -

هک هشاب یکی اب هراد قح میلع ؟ یشقشاع وت هگم ؟ یچ وت سپ -
هشاب شقشاع

: متفگ و متشادرب مرس ریز ار متسد
. یرایب تشلا ب مارب هشیم ، دایم مباوخ -

. منکیم تفخ و ترس یور مراذیم ور تشلا ب نوا نم ایور -
: متفگ و مدیدنخ

! تقو چیه . نکن رکف ششخب هب -
شدوخ تمس هب ارم و تشاذگ ما هناش یور ار شتسد مشخ اب

: دوب مشخ زا رپ شیاه مشچ . دناخرچ
! ینکن یزاب نم اب هشیم -

یمهفیم ، مدیشکیم یچ ابش نوا هک یمهفیم ، یمهفیم ور مسح یراد -
و شوپ هایس سرت اب نم و ینومهم یتفریم یه اتیمرآ اب یتقو هک

. مدیشک یم یچ مدیباوخیم تشاذیم تدزمان هک ییاسکع درد
وت ایور . دوب تحار یدرک کف ، مدوبن لا حشوخ طیارش نیا زا نم -



مردام نارگن دیاب هک االن یتح ، یماهاب اج همه . یدوب نم اب اج همه
منیبب ورسخ هب منزب گنز ای منزب گنز شلیکو هب مش دنلب و مشاب

. هداد وشاصرق شهب راتسرپ
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هب و مدش دنلب میاج زا ، دیسر یمن ییاج چیه هب داهرف و نم ثحب
ییاریذپ هب و متشادرب ار دوب تخت یور هک یشلا ب ود ، متفر قاتا

مدرک ترپ شتمس هب ار شلا ب . دوب هدیشک زارد اج نامه زونه متشگرب
: متفگ و

. میباوخب اج نیمه هدرس مقاتا نوا ! ترس ریز رازب -
مدرک شوماخ ار اه غارچ . تشاذگ شرس ریز ار شلا ب اهنت ، دزن یفرح
اب ، مدیباوخن شسوکعم راب نیا . میدیشک زارد مه رانک توکس رد و

ار هدش کشخ همین یوتپ . مدیشک زارد هنیموش کیدزن یمک و هلصاف
. مدروا باال میاه هناش یور ات ار وتپ . متخادنا نامیود ره یور مه

کی ، مدرک زاب ار متشاد نارهم زا هک یمایپ و متشادرب ار میشوگ
: درک یم یشاقن تشاد یگنر یاه تسد اب هک دوب انله ، دوب ویدیو

نومنوخ یایم یک سپ هدش گنت تارب ملد ایور همع سالم -
مدرک شهاگن هدز قوذ ، متشاذگ ون زا مدوخ یارب ار شماغیپ راب دنچ

. داتسرف یم میارب شرخآ هک یا هسوب و
؟ همع هگیم تهب -

: متفرگ شفرط ار یشوگ و ، متشگرب شتمس هب
. هشنامام هیبش . هموناخ هچ شنیبب هراب نیلوا -

: تفگ و تشادرب ار یشوگ داهرف مدیشک  یهآ هنامس مسا ندرب زا
. دوب یبوخ یلیخ نز شردام -

هدش گنت شارب یلیخ ملد -
یور هک هنیموش رون زا ار شدنخبل . درک شخپ هرابود ار ویدیو

: تفگ و داد ملیوحت ار یشوگ . مدید دوب شخپ شتروص
. هیا هزماب رتخد یلیخ -

: متفگ و متشگرب داهرف تمس هب و مدرک شوماخ ار یشوگ ی هحفص
لگ مدآ امسا ، دوب هتفگ نارماک هخآ ؟ هدوب تنامام مدآ امسا ینعی -

. هدوب شورف



االن نم شتسار . هریگب ماقتنا مه ورسخ زا امسا اب دیاش . منودیم هچ -
هلا وس تم عال هی یچ همه یور راگنا . منیبیم لا وس ریز ور زیچ همه

! هن ای هطوبرم مردام هب هک
. هیاس گرم یتح -

رد ، مدز مهرب ار میاه مشچ . درک مهاگن گنگ و تشگرب متمس هب
: دندیسر یم رظن هب قارب شنارگن یاه مشچ مه یکیرات

. میرم لگ دبس . دوب لگ دبس هی اجنوا ، درم مردام یتقو زور نوا -
؟ هنکمم

: دیبوک تشلا ب هب مکحم ار شرس و داتسرف نوریب راشف اب ار شسفن
؟ هدرکن یشکدوخ هیاس هگم -

؟ اهلگ نوا -
؟ دروخیمن یگدرسفا یاصرق هگم -

. لگ دبس مگیم -
: تفگ یدنلب همین یادص اب

. هیفداصت دیاش -
: متفگ و مدرک توف نوریب هب ار مسفن

! هریمب ات ندوب شرس باالی انوا ، مارهب گرم -
. میباوخب رتهب -

تکاس ردقچ . مدیشک ممشچ یور ات ار فاحل و مدز یخلت دنخشین
: تفگ داهرف  هک . منادیمن میدوب

.. رانک مراذب دیاب ومیهاوخدوخ منک رکف ، یراد ور یلع تقایل اعقاو وت -
منامام هک ییاراک نیا اب نم ، نراد تسود ور وت یلیخ شردام و یلع

. مرادن سناش مه هرذ هی یتح هدرک
: متفگ و مدرک رت کیدزن شتشلا ب هب ار مشلا ب
؟ ینک ناربج یارب یش تال چیه یاوخیمن سپ -

: دوب فقس هب شهاگن
رت شیب یزیچ هب قشع یارب ! هشیم ناربج طقف اما منک یم تالش -

نز هی اب متسین دلب یلع لثم نم شتسار . هزاین ایدب ناربج زا
۶ ره هک ، ندوب ییاراکتمدخ ام ی هنوخ نز اهنت ، منک دروخرب یروجچ

اب منوا ، منک یزابجل متفرگ دای طقف نم . ندش یم ضوع راب هی هام



.. موناخ ال یل یلو ! ورسخ
هیبش نامیاه ترسح . تساوخ یم مناخ ال یل کی شلد نم لثم مه وا

: متفگ ضغب و یخلت اب ، دوب مه
! یراد ردام وت لقادح -

ماقتنا مرگ شرس ردقنوا هدوب میتقو ، هدوبن تقو چیه هک یردام -
رکف هک االن شتسار . مروخب ماش شاهاب راب هی متسنوتن هک هدوب

. متفرگیم ونوا نم تشاد رهاوخ هی یلع شاک مگیم منکیم
: متفگ و مدز شیوزاب هب مکحم تشم اب و مدیدنخ

. ییاهتشا شوخ هچ -
: تفگ و دنادرگرب متمس هب ار شهاگن یلو دیدنخ

وت . مایم هار تاهاب تلد رطاخ هب . مایم هار شاهاب شلد رطاخ هب -
هک هراد زاین یرسپ هی نوا ، هدب شمارآ تهب هک یشاب یسک رانک دیاب

و هنکن تنایخ شهب ، هشاب وت نوا لا س دنچ سین مولعم هک االن یتح
هک هشیم اما ، هشیمن . هشاب هتشادن تسود ور رفنتم شزا هک ینز رتخد

. مینومب رود مه زا
؟ یرادن مسود هک ینک دومناو یاوخیم -

. تشاد مرب لوه یا هظحل هک دز یکانتشحو قرب و دعر
: تفرگ شتسد رد ار متسد

! هنم راک ندرک دومناو -
: متفگ هدیسرت

! هش عطق نوراب شاک -
: تفگ و درشف ار متسد

شک شرمع رخآ یازور داوخ یم هک میمدآ هیبش ، هشن عطق شاک -
. دایب

کاپ ار ممشچ ی هشوگ کشا و مدیشک ار متسد ، دیپت مظنمان مبلق
: مدرک

هملا ع هی ملد ، هنکشیم ملد تقو ره . همه هیبش هشیمه ام یاترسح -
منیبیم حاال ! ردپ مسا هب یکی تیامح ، داوخیم وردام مسا هب یکی لغب

. یمدوخ لکش مه وت
تکاس ردقنا . دز یم شالق اه هرجنپ هب هفقو یب هک یناراب و توکس



: متسکش توکس ار مدوخ هرابود هک دنام
. داهرف مگب تهب ور یزار هی ماوخیم -

: تفگ هلصوح یب و هف کال
تسین زار هنودب هگید یکی هک یزار . وگن -

: متفگ رارصا اب
. مش ردام ماوخیم داهرف . مگب ماوخیم هن -

: تسشن و دش دنلب شیاج زا
؟ یچ -

: متفگ و مدز دنخبل
اناسرم مسا هب تسه یرتخد هی -

: تفگ و تخادنا باال ار شیوربا
؟ یشب اناسرم ردام یاوخیم -

: متفگ و مدیشک میاهاپ یور ار وتپ ، مدش دنلب مه نم
. مشب شیمسر طیارش دجاو ات هشکب لوط یلا س دنچ منک کف -

... مدرجم یارتخد هب دیدج نوناق یوت هک ینودیم
: متفگ و مدرک ثکم

. یسانشیم اجک زا ور اناسرم وت -
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. دیدنخ
. مدوب هدز سدح ؟ یتسه یلع تسود نومه وت داهرف -

: تفگ و داد ناکت ار شرس
اج نوا یارب یلیخ یلع شتسار . هدرب مه اجنوا ور وت یلع سپ -

.. چیه هک نم ، هشکیم تمحز
: موش عمج مدوخ رد هک دش ثعاب یرت دنلب قرب و دعر یادص

. تشاد هدرپ اه هرجنپ شاک -
: دوب ینارگن و مغ زا رپ شهاگن تلا ح

. هیشوهاب هداعلا قوف رتخد مه اناسرم . یشیم یا هداعلا قوف ردام وت -
هک ور یسح ماوخیم یلو . مشابن یبوخ ردام هک مسرت یم ، منودیمن -

. متسین ال یل ای هنامس لثم نم . مدب هگید ی هچب هی هب متشادن مدوخ
. ینودیم ومایلوغشملد و نم هک وت



: تفگ و تشاذگ متسد یور ار شتسد
وت رتخد . نشاب مه هیبش اردام ی همه هک سین رارق . منئمطم نم -

. هشیم ایند رتخد نیرت یوق
.. زا رتهب ، هشاب هتشاد ردام و ردپ هی نوا هگا دیاش یلو -

: تفگ و تشاذگ شینیب یور ار شتسد
، یشیم قشاع هرابود ، یشاب اهنت رمع رخآ ات وت سین رارق هک لوا -

. یشاب شردام وت داوخن شلد هک یا هچب مودک
: متفر ورف وتپ رد و مدرک عمج ممکش رد ار میوناز

. ماوت ملغب ریز راذن هنودنه دقنا ، هوووا -
: تفگ هدنخ اب

. ایور نامام باوخب -
: متفگ و مدیشک زارد

.. ریخب تبش -
ریخب تبش -

و کیرات قاتا زونه هک مدش رادیب یتقو اما . درب مباوخ روطچ منادیمن
رانک ار فاحل . دش یم هدینش هشیش یور ناراب تارطق ندروخ یادص

. شتشلا ب هن و دوب داهرف هن . مدز
، دوب ممرگ ، مدرک بترم ار میاهوم هف کال و جیگ و مدش دنلب میاج زا

هدش کشخ لماک مراولش . متفر هنیموش تمس هب و مدروآ رد ار تفاب
مه ناراب ، متفر ییاریذپ ی هرجنپ تمس هب و مدیشوپ ار مراولش  . دوب

هناخزپشا تمس هب هف کال . دوب سیخ سیخ طایح ، دیراب یم نانچ
ثعاب لوا ، مدینش قاتا زا هک ییادص . دوبن مه اج نآ داهرف ، متفر

، دز یم فرح نفلت اب تشاد هک ار داهرف یادص دعب یلو . دش مندیسرت
نآ رد تخت هک یقاتا نامه تمس هب . مشکب یا هدوسآ سفن دش ثعاب
رد شنفلت و دوب هتسشن تخت ی هبل داهرف ، دوب زاب همین رد . متفر دوب

درس قاتا نیمه رد بش مامت . دوب تخت یور ششلا ب . دوب شتسد
هملا کم رخآ . تخادنا یم منت هب زوس مه شرکف یتح . دوب هدیباوخ

: دوب شا
. نکب وتش تال مامت طقف . مینز یم فرح رت شیب نارهت مدموا -

: متفگ و مداتسیا رد بوچراهچ رد



منک کف هک من اال ! هدش مگ طایح وت متعاس زورید ، هدنچ تعاس -
. هدرک مومت ژ راش میشوگ

: تفگ و دش دنلب تخت یور زا و تخادنا یهاگن شتعاس هب
. میروخب هنوحبص میرب ایب ! همین و هن تعاس -

: متفگ و مدرک شهاگن دیدرت اب
؟ دوب لیکو -

. داد ناکت یرس
: متفگ و متفر هار شرس تشپ ، تفر نوریب بوچ راهچ زا

؟ هگیم یچ -
هگیم ، وت ی هنوخ هب بش منوا ینوناق ریغ دورو ، ییابر مدآ هگیم -

! باعرا و دیدهت ، رازا
: تفگ و تشگرب متمس هب

؟ دش روک تاهتشا ای مگب مزاب -
و سیسوس لا چخی زا ، متفر هناخزپشآ هب شهارمه و مدرک توکس

یناراب اب ممشچ ، تشادرب ار هباتیهام یگتفشآ اب ، دروآ رد غرم مخت
هنیس ی هسفق رد ار یدرد . دوب ، ندماین دنب هب دوب هدرک دنب راگنا هک
یارب داهرف . دوب هدش هارمه منابز ینیگنس اب هک یدرد ، مدرک سح ما

دعب و تخادنا نم هب هاتوک هاگن کی ، تشگرب متمس هب وقاچ نتشادرب
: تفگ و درک مهاگن هرابود اما ، دروآ نییاپ ار شرس

؟ یبوخ -
... مکی هرآ -

. مدرشف ما هنیس ی هسفق یدر ار متسد
؟ وت ال صا یدروخ وتاصرق -

قاتا تمس هب شتسد رد یوقاچ نامه اب . مدروا نییاپ و باال ار مرس
، رادشه کی هیبش ، دوب یناهگان درد کی راگنا . دش رتمک درد ، تفر

فیک ، دیسر متسد رد فیک اب هک موش دنلب یلدنص یور زا متساوخ
: تفگ و درک یلا خ زیم یور ار

. یروخب االن دیاب مودک -
: متفگ هدنخ اب و مدرک شهاگن

. دوب هداس درد هی ، مبوخ نم -



. دروآ نوریب کچوک یندعم با کی لا چخی زا ما هلمج هب هجوت یب
بلج ار مهجوت شناتسد شزرل ، تفرگ متمس هب و درک زاب ار شرد

و مدروآ رد ار یصرق . متفرگ شتسد زا ار یندعم بآ ریخات اب ، درک
یم هک ییاه مشچ اب ، دوب هدز لز نم هب وا تدم مامت . متخادنا باال

. دیزرل
. داهرف -

: تفگ جیگ و تخادنا باال ار شیوربا
. ینک فعض دیابن . منکیم هدامآ ور هنوحبص االن -

دنلب میاج زا و مدرک رارکت ار تمشخبیمن تقو چیه ی هلمج ملد رد
: مدش

. منک راکیچ دیاب ، منکیم تکمک منم -
: تفگ و درک مهاگن هدنخ اب یا هفرح ملعم کی لثم

نوریب میرب ال یو نیا زا هدنز رازب نیبب -
: متفگ و مدیدنخ

نوشتسرد مه وت ، منکیم درخ ور اه سیسوس نم . دایب داب رازب ورب -
. نک

: تفگ و درک زارد متمس هب ار وقاچ
. یربن وتاتسد طقف لیم لا مک اب -

یاه ندرک هرخسم و نم کچوک و گرزب یاه سیسوس اب ار هناحبص
ال یو باالی ی هقبط ناویا هب داهرف اب ، هناحبص زا دعب ، میدنارذگ داهرف

. دوب بآ زا رپ و سیخ رهش مامت ، دیراب یم بیجع ناراب ، میتفر
ات درک دولناد ملیف کی داهرف شدعب و میدز ژ راش هب ار نامیاه یشوگ

یاهربخ رد ، تشذگ یم یدنک هب نامز یلا خ ی هناخ نآ رد . مینیبب
هتخود مشچ هرجنپ هب سرتاب ، دوب هتشون لیس زا یزاجم تاحفص

. مدوب
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؟ رکف وت یتفر ارچ ؟ هیچ -
هریخ نم هب و دوب هتفرگ یرکفتم تلا ح داهرف ، مدروآ باال ار مرس

: متفگ و متشاذگ مه یور مشچ . دوب
. منارگن ! منودیمن -



: تفگ و تسشن مرانک
. یدوب نوراب ریز ندز مدق قشاع هک وت ! هگید ِنوراب -

: متفگ و مدرک شبیصن یا هملقس میوزاب اب
.. لیس هن دوب نوراب مروظنم . نک هرخسم ور تدوخ -

: متفگ یگلصوح یب اب ، دش لوغشم شیشوگ هب لا یخیب و دیدنخ
تسرد مارب یاوخیم یچ ماش ، یداد هتفش ینوراکام مهب هک راهان -

؟ ینک
: تفگ و تشاد رب شیشوگ ی هحفص زا مشچ

مدق ، منک ییاریذپ تزا نم هک ینومهم یدموا هگم ! یراد ور یلیخ -
یارب نوشزا ، مدیرخ ییاهزیچ هچ دینیبب هنوخزپشآ هب دییامرفب هجنر

. نک هدامآ ماش مدوخ و تدوخ
. مدیشک یمن ور وت تنم هک دش یم میلا ح یزیچ یزپشآ زا هگا نم -

تدش هب . تخود مشچ شیشوگ هب هرابود و دز یراد صرح دنخبل
یارب . تسیچ شتلع متسنادیمن هک یا هروشلد . مدوب نارگن لد و یبصع

: متفگ ییوج هناهب اب نیمه
؟ هدزن گنز تهب اتیمرآ بشید زا ارچ -

. مدرک عمج ممکش رد و مدروآ باال تداع قبط ار میوناز ، دادن یباوج
و مداد رارق میوناز ود نایم ار مرس . درک یم ما هف کال هناخ یاهراوید

. متسب ار میاه مشچ
یبوخ ی هنویم ، یدرک ریگلفاغ ور ام یروج نوا هک بش نوا زا -

. میرادن
: متفگ و متشادرب میاهوناز نایم زا ار مرس

یروص جاودزا هی نوترارق دوا زا هگم ؟ دروخرب تهب ردقنا ارچ حاال -
؟ دوبن

. هشیم ضوع اه مدآ نیب رارق -
یور هک یجک دنخبل و درسنوخ خر مین هب اه هتفرگ قرب لثم

حیقو ردق نآ ، تسناوت یم روطچ . مدز لز ، دور هتسب شقن شتروص
: دشاب

. یدش شقشاع سپ -
: دوب هریخ هحفص هب تقد اب ، دنادرگن رب ار شرس



دوب هتفگ نوا ، مداد ربخ ماه همانرب رییغت زا نم ؟ قشع متفگ نم -
، هرادن هق عال هب یطبر . مرفنتم غورد زا نم و هنیبیمن ور دیعس هگید

. هشیم بارخ یچ همه ، هنودب ور ازیچ نیا یرافغ هگا
: متفگ و متخادنا باال ار میوربا یات کی

؟ هشب ربخ اب یرافغ یسرت یم هک هیچ تمانرب -
شزورف زا ماقتنا هب هک افده ی همه ، هرادن وت هب یطبر هگید شنوا -

. هشیمن متخ اه
۵ تعاس ، متفر هناخزپشآ هب و مدش دنلب میاج زا هف کال . مدرک توکس

و متخادنا یهاگن خناخزپشآ یمیدق یاضف هب . دوب ما هنسرگ نم و دوب
، متشادن ار یزیچ نتخپ لا ح و سح اعطق . متفر لا چخی تمس هب

رد ار نآ زا یمک مدوخ یارب قشاق اب و مدروآ نوریب ار ینتسب فرظ
. مدرک شندروخ هب عورش و متخیر یا هساک
.. نومارب ینک تسرد ماش یدموا مدرک رکف -

شیب شیدق دنلب هلصاف نیا زا ، دوب هداتسیا هناخزپشآ بوچ راهچ رد
هدنخ اب . دوب هدرک ضوع ار شیوزاب نامسناپ ، دمآ یم مشچ هب رت

: متفگ
بآ غرم مخت مدوخ یارب مرب شتیاهن ، مریمب یگنسرگ زا نم نیبب -
مدرک تسرد هتخپن و ماخ دقنا منوا زپ با طقف هن ورمین ، منک زپ

. هزپیم یک مدیمهف تبقاع هک
: دمآ ولج و دیدنخ

. مراد شسود یهاگ بوخ یلو دایمن مشوخ یزپشآ زا دایز منم -

. مدرک هزم مناهد رد ار ینتسب زا رگید یمک و متخادنا باال هناش
اه شزورف تکرش یدوبان ات دوب رارق طقف ، مرادن یا همانرب اتیمرآ اب -

رارصا مردام االن دنچ ره . درک هکوش ور نم شغورد هک هنک مکمک
.. هک هراد

ندرک مامت دصق هک نیا نودب و تفرگ شیاه تسد نایم ار شرس
: تفگ دشاب هتشاد ار شا هلمج

؟ دوب هساک مزاب -
مسا . متفرگ مرس باالی تنیباک تمس هب ار متسد ، نداد باوج یاج هب
زیچ مه . درک یم ریگ میولگ رد یگرزب گنس راگنا دمآ یم هک شردام



دنورب شیپ اج نیا ات ماقتنا یارب هدع کی هک نیا ، دوب هایس میارب
. دوب هدننک هناوید میارب

داهرف ، درک هراپ ار مراکفا ی هریجنز اه فرظ ندروخ مه هب یادص
تبقاع . درک یم نییاپ باال ار تنیباک رد دودحم فرظ دنچ تقد اب

فرظ . دمآ زیم تمس هب و تشاد رب نم ی هساک هیبش یرولب ی هساک
نامه و . تشاذگ شدوخ یارب گرزب ی هکت کی و تشادرب ار ینتسب

: تفگ و تسشن میور هب ور اج
ملد متسین نئمطم االن اما مشورفب ور ال یو نیا هک مدوب نیا رکف وت -

. شمشورفب دایب
: مدناچیپ متشگنا رود ار متروص رانک ی هدروخ رف یوم رات هدارا یب

؟ ینک جاودزا شاهاب رارق -
یلا وس ره یارب هک یداهرف . درواین باال ار شرس نداد باوج یارب
هتشاذگ باوج یب ار میاه لا وس زا یلیخ زور ود نیا ، تشاد یباوج

. دوب
اه یا هدامآ ینتسب نیا زا تقو یلیخ نم ، تسا هزمشوخ شینتسب -
شدوخ ، هراد هلصاف نومنوخ زا نوبایخ ات ود مراد یتسود هی . مدیرخن

ور ادیرخ هک شرهوش و هموصعم مگیم ال ومعم ، هنکیم تسرد ینتسب
.. اه هبوخ شمعط منیا یلو . نریگب اج نوا زا ننکیم

قشاق دنچ فرظ نورد قشاق اب مدش دنلب ، متفرگ ار ملا وس باوج
هناخزپشآ کچوک ی هرجنپ تمس هب و متخیر ما هساک رد ینتسب رگید

. دوب رپ نم لد لثم مه نامسآ لد راگنا . مدرک اشامت ار نوریب و متفر
. متسشن هرجنپ ریز تنیباک ی هبل اج نامه

ناج ایور -
.. مناج -

ناممادک ره شدعب نوچ ، تفرگ لکش ام ی هملا کم نیرت هاتوک راگنا
نیا لثم . متفرگن ار مفرح یپ مه نم و دزن یفرح وا . میدرک توکس

مامت نامندروخ ینتسب . میدش فقوتم هظحل نامه رد نامیود ره هک
، دوب هدیرخ داهرف هک یا هداما یازتیپ نان اب یتح ، دش
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فقوتم راگنا اج نامه هملا کم نآ اما ، میتخپ مه یبیرغ بیجع یازتیپ



عمج ار اه فرظ داهرف . میتشاذگ یمیدق رف رد ار نامیازتیپ . دوب هدش
: متفگ هک درک

اج نیا دیراد نزوس و خن -
: تفگ و درک مهاگن بجعت اب

. ینک ادیپ یزیچ دیاش درگب ور نییاپ یاه وشک نیا -
رد اما ، مدرکن ادیپ یروخب درد هب زیچ هک یلوا رد ، مدیشک ار اه وشک

: مدرک ادیپ نزوس اب یکشم خن کی موس یوشک
. نیراذیم تنیباک یوت ور نوتنزوس و خن امش -

حاال هک مزیموش ، متفر نلا س هب و متشادرب ار نزوس و خن . دیدنخ
تشگنا ی هزادنا هب یگراپ کی . متشادرب ار دوب هدش کشخ کشخ

رتهب لا ح نیا اب ، دوب دیفس مزیموش هک نیا اب ، دوب شیولهپ رد هراشا
سابل یحارط و یطایخ هب هشیمه یزپشا الف خرب . دوب شندوب هراپ زا

رطاخ هب . متخود ار یگراپ تقد اب و مدنادرگرب ار زیموش . متشاد هق عال
یور ار مسابل . دوب کیرات تدش هب اوه رصع ۷ تعاس یربا یاوه

: متشگرب هناخزپشا هب و متشاذگ متسد
. مریگب شود مریم نم -

ار میاه سابل و فیک . دوب لوغشم اه فرظ اب ، داد ناکت یرس داهرف
یاج هب اج نامه و متفرگ یعیرس شود ، متفر مامح هب و متشادرب

مدن چال ملا ش رد یمک ار میاهوم . مدیشوپ ار مزیموش داهرف ترش یت
ناشبترم ، مدرک یعس مامح ی هنیآ نامه رد دعب و دنوش کشخ ات

دوخ هب هجوت نیا . مدیسر مدوخ هب یمک و مدرک زاب ار مفیک . منک
زا و . مدز مدوخ هب ار مکچوک رطع ، درک یم بوخ ار ملا ح هشیمه
نوریب هتفرگ لا ح نآ زا اما مدوب هدشن هداعلا قوف . مدما نوریب مامح

یم نوریب رف زا ار اهازتیپ تشاد داهرف ، متفر هناخزپشآ هب . مدوب هدمآ
. مدرک زاب ار اه نا زا یکی رد و متفر اه تنیباک تمس هب . دروآ

. یدموا هع -
ور . متشاذگ زیم یور و مدروآ نوریب باقشب ود و مدز یهاتوک دنخبل

لطس رد ار شیاه نان هدرخ . مدرک دنلب ار زیم یور ی هنهک یزیم
هریخ متاکرح هب یتفگش اب . مدرک نهپ زیم یور تقد اب و مداد ناکت

: تفگ هدنخ اب . مداد رارق مه یور هب ور ار باقشب ود ، دوب



؟ مینک نشور معمش یاوخیم -
شیب یچ ره ، دموین دنب اه حاال حاال نوراب نیا و میدموا ! وشن وررپ -

.. هک رتدب مینیشب تلا سک عضو نیا وت رت
هرجنپ باالی متسناد یم . مدرک شزاب همین و ، متفر هرجنپ تمس هب

ره . دنک یم یریگولج لخاد هب ناراب دورو زا هک دراد رارق ینابیاس
رد هک نوریب هب دنخبل اب . دیشاپیم متروص یور ار با تارطق داب دنچ

رد تسناوت یم ال یو طایح ردقچ . مدرک هاگن ، دز یم هسرپ یکیرات
و دشاب ضوح تسار تمس رد قیچ اال کی ال ثم ، دشاب ابیز راهب لصف

.. لگ زا رپ یا هچغاب و ، یبوچ یاه یلدنص
مه وا مدروخن . ناکت میاج زا اما ، مدرک سح میاهوم یور ار شسفن
ات متفرگ نوریب هرجنپ زا ار متسد ، دوب نوریب یاشامت قرغ نم لثم

یاکنخ اما دوب عنام نابیاس دنچ ره ، دنیشنب متسد یور با تارطق
: درک همزمز مارآ مشوگ رانک ، متشاد تسود ار نوریب یاوه

. یروخن امرس -
: متفگ و مدیدنخ

. هشیم بوخ یلیخ ، نک یزاسزاب ور ال یو نیا مرظن هب -
مدق کی . متسشن اه تنیباک یور و مدیشک باال هرابود ار مدوخ

: دروخ شا هنیس هب ما هناش هک یروط ، دش کیدزن
.. دیدیم ور ورسخ و دش ادج مارهب زا هیاس یتقو ترظن هب -

تحاران ، دوب هدیشک شیپ ار هتشذگ فرح هرابود هک نیا زا ، درک ثکم
نورد متسد هک یروط ، درک زارد ار شتسد هکیلا ح رد وا اما ، مدش

: تفگ ، تفرگ رارق شتسد
همه نیا دعب ؟ نتفگ یم یچ هگید مه هب ؟ دوب یچ شلا ح و سح -

.. الت کشم
یم فرح ورسخ و هیاس زا مشخ نودب راب نیلوا یارب ، مدرک توکس

: متفگ بل ریز . دز
دوب هتفگ . دیشخبن ور ورسخ تقو چیه ، هتشون شتارطاخ وت هیاس -

. هدیدیم شت ال کشم ی همه رصقم ور نوا هک
: تفرگ ار مزاب یاه تسد و دز یدنخزوپ

دمویم شندید دعب تقو ره ورسخ اما ، دوب هدیشخبن هک نیا اب -



. دوب هار هب شدنخبل زور ود ات . دوب بوخ یلیخ شلا ح ، هنوخ
تردام . ننودیم نوشایتخبدب رصقم ور یکی امدآ ی همه یدرک تقد -

.. ور نمهب و نم نیمسای ، ور ورسخ و نمهب هیاس ، ور نمهب و نم ردام
، مدمآ نییاپ و مدروآ لخاد هب و مدرک تشم ار متسد ، تفگ یموه
دوب نم زا رت دنلب یمک شدق . مدوب هداتسیا شا هنیس هب هنیس حاال

: تفگ و دش هریخ میاه مشچ هب
تقو چیه ، هداتفا وت یارب هک متسه ییاقافتا رصقم اعقاو نم یلو -

. مشخبیمن ور مدوخ مه
: متفگ ینازرل یادص اب

. داهرف متسین هیاس نم اما ، دیشخبن ور ورسخ تقو چیه هیاس -
، دوبن فعض نم یارب ششخب ، دروخ ناکت شیاه مشچ نایم یزیچ

سرت ، درک یم فیعض ار نم هچ نآ . درک یمن فیعض ارم مه قشع
دامتعا هرابود سرت ، یگدنز ی هرابود ی هبرجت زا سرت . دوب میاه

و مدرک اپ نآ و اپ نیا یمک . دوب یدب زیچ سرت .. ندش قشاع و ندرک
: متفگ

نیا دعب . تسین وت و نم یارب یا هدنیآ چیه ، ال یو نیا نوریب -
. یداهرف هن و تسه ییایور هن ، نوراب

: دیکچ شمشچ ی هشوگ زا کشا هرطق کی
اما ، هراد سدقت مارب مگیمن ، نادنز یوت هک ردام هی ال یو نیا نوریب -
، هدوب منم ی هتشذگ هک هدرک تالش یا هتشذگ ندنودرگرب یارب نوا

... طلغ ردقچ ره
ار داهرف نم . متفر ورف ششوغآ رد هراب کی و مداد ناکت ار مرس

. متسناد یمن مه مدوخ ؟ مدیشخب
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یزیچ نامنایاپ هک نیا . میدوب راکهدب نامدوخ هب ار نایاپ نیا ام اما
یمن ار مبلق رگید شرطع یوب . دشاب هرهز و ورسخ و هیاس فرح زج

. دنازرل یم ار نم بلق ، مدوب ششوغآ رد هک یدرم یاهدرد اما ، دنازرل
یارب ار ابیز لا ح اما ، متسناد یمن نامدوخ مهس ار رود یاهوزرآ رگید
دب ؛ نامیود ره یاه مشچ . مدش ادج ششوغآ زا ، متساوخیم مدوخ

. دوب یربا یلکش



. دش درس ازتیپ -
: دز میادص هرابود هک . متشادرب مدق زیم تمس هب و متفگ ار نیا

ایور -
متروص فرط ود ار شیاه تسد و دش مکیدزن ، متشگرب شتمس هب

یور یهاتوک ی هسوب ، درک کیدزن میاه بل هب ار شیاه بل و تشاذگ
ارم هرابود هک ، مدرک شهاگن تهب اب جیگ یاه مدآ هیبش . تشاذگ مبل

. دوب نایاپ یاه هسوب هیبش شا هسوب راب نیا ، دیشک شدوخ تمس هب
هیبش داهرف ی هسوب اما ، دراد یمعط هچ نایاپ ی هسوب متسناد یمن
یم ار یگدنز راب نیرخآ یارب هک یسک هیبش . دوبن یا هبرجت چیه

شا هلعش نیرخآ یناتسمز بش کی رد تدش اب هک یشتآ هیبش ، دعلب
. تفرگ رارق مرمک یور متروص رانک زا شیاه تسد . دنک یم تبیصن ار

زا ار شبل . مدراپسیم نهذ هب ار نایاپ نیا مامت و . مدوب هتسب مشچ
شیاه بل یور دنخبل ، مدرک زاب ار میاه مشچ ؛ تشادرب میاه بل یور

. مدرک کیدزن شیاه بل هب ار میاه بل نم راب نیا ، متشاد تسود ار
و دوب هدش مرگ منت ، متشاد یبیجع لا ح . مدیسوب ار شدنخبل هاتوک و
و درک مهاگن جک . مدوب هدمآ رانک مسرت اب نم . دوب هدش اهر راگنا مبلق

: تفگ
. تسین منسرگ هگید هشیم ترواب -

: متفگ و مدز یدنخبل
. هشیم مرواب -

ی هشوگ ار شتشگنا کون دعب و درک بترم ار میاهوم تشگنا کون اب
. دیشک متروص

اه همنسرگ نم -
: تفگ و دیدنخ

. میرب هشاب -
نوریب هب نامیود ره رکف دیاش ، میدوب تکاس هرابود ، ماش تدم مامت

اب ، دش مامت هک نامماش . دیشک یم کرس ناراب زا دعب هب ، ال یو نیا زا
ار نامدوخ فرظ مادک ره . مییوشب ار اه فرظ ات میدش دنلب داهرف

هنیموش یولج اج نامه نم . میتشگرب ییاریذپ هب فرح یب و . میتسش
: تفگ و دمآ ریخات اب داهرف . مدیخرچ میشوگ رد یمک و متسشن



. متسب ور هنوخزپشآ ی هرجنپ -
میاپ یور هک ییوتپ ، تسشن مرانک و دمآ متمس هب و تفگ ار نیا

. تخادنا شیاپ یور و دیشک شدوخ تمس هب یمک ار مدوب هتخادنا
هناش زا یکی یور ار میاهوم لک و مدرک ورف میاهوم رد ار متسد

: تفگ و دش مکیدزن ، متخادنا میاه
؟ هشیمن رت گنشق ییاریذپ ، مرادرب ور ییاریذپ نوتس نیا ترظن هب -

: متفگ و مداد هیکت شا هناش هب ار مرس
یروج نیا ، هشیم بوخ یلیخ هشب توافتم یاضف ات ود ییاریذپ هگا -

. هگرزب یکلا یلیخ
، میتفگ یم غورد . درک ورف میاهوم رد ار شتسد مارآ و تفگ یموه
باقن نیا تشپ ، میتسناد یم نامیود ره . میداد یم بیرف ار نامدوخ

تشپ زا ار شتسد . دنا هدنز اه درد و اه فرح هچ یکدوخیب یاه
: تفگ و داد روبع مرمک

ور هسسوم یاه هچب و منک یزاب لیاسو زا رپ ور طایح مرکف وت -
 . اج نیا میرایب ودرا

هزم هزم میاه مشچ اب ار شا هتسخ دنخبل ، مدرک هاگن شخر مین هب
: مدرک

. ینکیم ناربج هک یتفگ مهب هتدای -
... منک ناربج منوتب هگا یتح متفگ هرآ -

: متشاذگ شا ینیب یور ار متشگنا
. یشاب هداعلا قوف یاباب هی هسسوم یاه هچب یارب نک یعس -

. متسین دلب -
: متفگ و مدیدنخ

. یدلب یچ همه هک یتسه یرونوج هی وت -
: تفگ و تفرگ شتسد رد مکحم ار متسد ود و دیدنخ

؟ یدز مادص یچ وگب هگید راب هی -
: مدرک رارکت تراسج اب

رونوج -
.. داد مله نیمز یور و دیدنخ
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ار نامیاه مخز هک نیا هن ، تشذگ هدنخ و یخوش هب نامیاه تعاس
لثم . دشاب ابیز نامنایاپ میتساوخیم طقف ! هن ، میشاب هدرک شومارف

یاه یدوبک یور مدرکیم یعس یشیارا مزاول و ردوپ اب هک ییاه تقو
مناشوپب . ار متروص

باقن دیاب یهاگ یهاوخن ای یهاوخب ، رگید تسا یروط نیمه یگدنز
. دنک ینیگنس تتروص یور رگا یتح ، یروایب نوریب ار تگنررپ دنخبل

دنچ ره ، میدوب هدز نامتروص یور ار نامباقن نامه مه داهرف و نم
داهرف رانک زانط و نادنخ رتخد نامه یعقاو نم میوگب تساوخیم ملد

یکرتخد نامه ، مدوب مدنخبل تشپ کرتخد نامه نم . مدوبن اما ، مدوب
شا هناوید درد رس هک یروط ، دوب هتسب مکحم شک اب ار شیاهوم هک

شحور یور هبیرغ درم درس یاه تسد در هک یکرتخد نامه . درک یم
اما ، هزات یاهدرد اب ، هنهک یاه درد اب ، مدوب نامه نم . درک یم ینیگنس

. مدوب هدرک مکحم متروص یور ار ممباقن
رد و میدروآ قاتا زا ار تخت داهرف داهنشیپ هب ، دوب هدش بش حاال

. میتشاذگ هنیموش یور هب ور قاتا
یم میدوب هدرک دولناد هک یدمک ملیف هب و مدیشک زارد تخت یور

و مدیزخ وتپ ریز ، دش نیگنس میاه مشچ ، دش مامت هک ملیف . مدیدنخ
: متفگ هزایمخ اب

. مباوخیم هگید نم -
؟ منک شوماخ وغارچ -

وا ، درک شوماخ ار غارچ و دش دنلب هک مدرک دنلب همین ات ار متسد
هب ور و ، مدرک بترم ار میاهوم . دیزخ وتپ ریز نم تسد رانک مه

: تفگ و دیشک شدوخ تمس هب ار وتپ یمک . مدیباوخ ولهپ هب هنیموش
. شوپب ونم تفاب رویلپ هتدرس هگا -

! دایم نوراب زونه بیجع هچ ! هرت مرگ بشما ، هن -
ار شیشوگ مایپ گنها  برض یادص طقف ، مدیدیمن ار شا هرهچ

: مدینش
. هراذیم مومت گنس هراد نم لد ارب نوراب راگنا ، هینوراب بجع ، هرآ -
و مه رد یاه لکش یتختور یور تشگنا کون اب اهنت ، مدرک توکس

. مدیشک مهرب



؟ یرادیب -
یناکت مرانک تخت و وتپ . متفگ یموه باوج رد مدینش هک ار شیادص
مرمک یور مارآ شتسد . دوب هدیباوخ ولهپ هب مه  وا ینعی نیا ، دروخ

زرل ، مدرک سح ما هناش یور اقیقد ار شرس دعب و تفرگ رارق
: تفگ و دز یا هسوب میاهوم یور مارآ . تسشن منت هب یدنیاشوخ

. مریگرد رمع رخآ ات باذع نیا اب مدوخ ، یشخبب ونم مه وت -
یکیرات رد هک شا هرهچ و اه مشچ هب ، مدنادرگرب هناش یور ار مرس

: متفگ و مدش هریخ ، دوب هدش ناهنپ
. مدیشخب ور وت نم هتفگ یک -

شهاگن حور یب ، دز مرانک ار میاهوم و درب لخاد هب ار شیاه بل
: تفگ بل ریز مارآ . مدرک
. یشخبب ونم هگا هتفگ -

هب رگید حاال ، دریگب هلصاف نم زا یمک دش روبجم هک مدز یخرچ
: متفگ و مدیشک شترش یت ی هبل ار متسد . مدوبن ولهپ

سپ . هزغلب تاپ دوب نکمم یدش یم نئمطم نم  قشع زا هگا یتفگ -
؟ یزغلب هنکمم من اال

شتروص هب ار متروص و مدش دنلب تسد کی یور ، درک مهاگن یلا وس
: مدرک کیدزن

هی ، هشب دوبان هگید ی هرهز هی ماوخیمن داهرف ! ورسخ یشب ماوخیمن -
.. هگید داهرف هی و هشب ینابرق هگید نیریش

: تفگ و دش هریخ میاه مشچ رد
. مرذگب تزا منوتیم سپ ، منکشب ور تلد یروج نوا متسنوت یتقو -

؟ ینک یم راختفا نم لد نتسکش هب -
: تفگ و درک تسار ار شتشلا ب

تمس منئمطم یلو . منودیمن مگب وشتسار . ایور منود یمن ... ادبا ! هن -
. مریمن ندش ورسخ

: مدیشک متروص یور همین ات زاب ار وتپ و مدیشک یفوپ
ور هیاس مه ورسخ ، یرادن ربخ تدوخ ییورسخ هیبش مه شن اال وت -

. درک اهر
: تفگ و درک توف نوریب هب ار شسفن هرابود یبصع



، هن یگیم یرونیا مایم ! ایور منک راکیچ نم یاوخیم اقیقد وت االن -
. وگب منکب دیاب راکیچ نم ! هن وت و نم ال یو نیا نوریب یتفگ تدوخ

: متفگ تلا ح نامه رد
تدوخ دیاب وت . دوب نم اب هک یباذع هثم ، هشاب تاهاب شباذع دیاب -
مومت تباذع هک یرازب دیابن ینک راک ره ، ینک لمحت ور شباذع اهنت

هشب 
: دوب خرس و جیگ شتروص ، دیشک متروص یور زا ار وتپ

؟ وهی هدش تچ -
: متفگ و مدش مخ شتروص رد و مدش دنلب میاج زا

کیرش مدنخ وت هگا ، یرب ال یو نیا زا مرازب باذع نودب منوت یمن -
یتح ، هشیمه وت هک نیا باذع وت . شاب کیرش مباذع وت سپ ، یدش

، یدوب هتسکشن ور ملد یروجنوا زونه و یراد متسود یتفگ مهب یتقو
هک یدیم قح تدوخ هب دایم یلع مسا ات تدوخ اما ، یدوب اتیمرآ اب

لا یخ هب و مدیدنخ ترانک هک ییاتقو ینودیم . هشب خرس تتروص
یوت هک یزور نوا متفگ نم ، میتخاسیم ور نومبوخ نایاپ نومدوخ
نوا سنوتیم ردقچ هگم ، یدیدنخیم و یدوب اتیمرآ رانک ملیف نوا

؟ تباذع دوب نم دق ، هشاب روا باذع تارب اه هدنخ
: دیزرل یم شیاه هناش ، درک مهاگن روابان

یتشاذگ ارچ ؟ ایور یتفگن ورانیا شلوا زا ارچ ؟ یدیدنخ ارچ سپ -
. تمسوبب

: متفگ و متشاذگ میاه مشچ یور ار متسد تشپ
، تمشخب یمن تمشخبیم ، داهرف منود یمن . هشب رت شیب تباذع ات -

تالش و اتیمرآ شیپ یرب اج نیا زا دعب وت هک نیا منود یمن ممدوخ
. یرازب اج هب هگید هیاس هی و یشابن ورسخ ینک

: متفگ و مدروآ باال ار متسد ، دیوگب یزیچ تساوخ
هنافصنم نیا اما . منک یگدنز ات مشخبیم نم ، مشیمن هیاس هثم نم -

. هشاب مک تباذع سین
. یشب تحار وت ات مشکب باذع منک راکیچ ! ایور منک راکیچ -

. مدز دنخبل اه هناوید لثم
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. نک ناربج -
: تسشن شیوربا نیب مخا

؟ منکراکیچ -
: متفگ و متخادنا باال ار ما هناش

. منکیم نییعت تارب یتازاجم هی . منک یم رکف شناربج هب -
مضغب ارچ ، مدرک ترپ ششوغآ رد ار مدوخ هک درک مهاگن دیدرت اب

مرس ، درک ورف میاهوم الی ار شتسد . مناد یمن مه مدوخ ، دش هتسکش
! هن ای دنک یم هیرگ مه وا ، منیبب ات مدرکن دنلب ار

شیاه مشچ ، مدما نوریب ششوغآ زا و مدرک یکبس سح یتقو یلو
. دوب زمرق

. دش یروجنیا وهی ارچ منودیمن ! داهرف شخبب -
: تفگ و درک مهاگن ینارگن اب

.. مشاب هدزن هبرض تهب هیقب زا رتشیب هگا نم ایور ، یراد قح -
متشاذگ . شیاه بل یور ار میاه بل و متشاذگ مناهد یور ار متشگنا

.....................................................................
هتشگرب لا مش زا هک یا هتفه کی نیا ، مدناوخ مه ار رفن نیرخآ مرف

: متفگ مدوخ اب . دوب میراک یاه هتفه نیرت غولش زا ، مدوب
نم نودب دوبن مولعم هنرگ و ، دموا دنب حبص نومه نوراب دش بوخ -

. دایب تکرش نیا رس یچ
مدییات رظتنم شتسد رد اه هدنورپ اج نامه یشنم ، مدروآ باال ار مرس

: متفگ یگتسخ اب . دوب
راگنا هیقب هب تبسن مکی مود رفن نوا یلو نبوخ رفن دنچ نیا -

هگید ی هتفه وگب ندموا هک ییاسک ی همه هب . هرت نییاپ شحطس
! یلصا شنیزگ یارب نایب

شزورف موناخ هلب -
: متفگ هک ، تشادرب مهار رخآ ی هشوپ

یوت ناوخیم اصخش نوشدوخ شزورف موناخ دیگب یعیمس یاقا هب -
یکوا نم ی هسلج اب امتح ور شزور و تعاس سپ ، نشاب هبحاصم

. نک
شسکف مایب هک دیگب دیدنوخ ور شنتم هگا ور داد رارق نوا  ، هشاب -



. منک
... وت دایب وگب مدنز یاقآ هب ، یرب ینوتیم . مگیم تهب شمنوخیم -

حارط کی اب ، مدرک هاگن تعاس هب ، تفر نوریب قاتا زا مشچ اب یشنم
. مدوب هدروخن راهان زونه و متشاد رارق رگید تعاس هس تسرد لبم

دنلب یلدنص یور زا . مداد ناکت مدوخ یارب فسات ی هناشن هب ار مرس
میاهاپ رد نتسشن دایز رطاخ هب هک یضابقنا ات ، مدز مدق یمک و مدش

زبس نادلگ کی اب دوب یلع ، دش زاب رد . دوش فرط رب مدرک یم سح
. دش دراو شتسد رد

.. ریدم موناخ رب سالم -
. متفرگ شتسد زا ار نادلگ و مدز یدنخبل

سوتکاک مداد حیجرت ، مشب شورف لگ ، مرایب لگ مدیسرت شتسار -
. مرایب

: متفگ و مدیدنخ
هک نیا . دموا رد متلا جخ زا یروجنوا ، دوب میرم شلگ هک نوا ! یسرم -

.. ال یواو هگید هسوتکاک
. متسشن شیور هبور و مدز رود ار زیم مه نم ، تسشن یلدنص یور

؟ یدرکن ضوع ور تقاتا -
: متفگ و متشاذگ شیور هب ور یناجنف

. دیدج نواعم قاتا هدش نمهب قاتا یلو ، متسین هبنج یب ماردق نوا -
وت اب ور شدوخ طیارش ، یدادن قفو طیارش اب ور تدوخ وت ینعی -

. هنادنمشوه میلیخ ، هداد قفو
: تشاذگ شتسد رانک یلدنص یور ار شفیک . مدز یدنخبل

. هگید نک مادختسا مه ورام ؟ دیراد مادختسا -
: متفگ و متخیر هوهق یمک شیارب

. مریگب یوق مدا هی ماوخیم ، یلا م روما تیریدم یارب ، هرآ -
: درک مهاگن بجعتم ، تشادرب ار ناجنف

؟ نارهم یاج -
. هرآ -

و تشادرب ار شفیک و تشاذگ زیم یور ار ناجنف دعب و درک یتوکس
: تفگ



. مدوب هدموا یچ ارب تفر مدای ال صا -
، مدرک ادیپ ژی رلا ذغاک هب نم ، مولج راذن ذغاک هملا ع هی ادخ ور وت -

؟ یراد یربخ هچ وگب
: تفگ و تخادنا باال ار شیوربا

مه هب هاگداد یاه هلپ زا ملا ح دیاب منم یروجنیا هگا حاال، بوخ -
نوا ، هنکیم راکنا و هدرکن فارتعا زونه هرهز هک نیا اربخ . هروخب
دمحا مه و داهرف و وت مه یلو . هدوبن رصقم هرهز هک نتفگ ماهدرم

. هنک تمواقم هنوتب دایز منکن کف ، دیدز فرح شهیلع میرم و
: دوبن نیا شمهم ربخ ، درک یثکم . مداد ناکت یرس

. مراد مه هدش ینیب شیپ و بیجع ربخ ات دنچ -
: متفگ هف کال

. وگب لوا ور هدش ینیب شیپ ربخ -
شایدنبمه زا یکی هب هلمح و یناور دب لا ح رطاخ هب ور میرم -

هفخ یروجنیمه ویکی نم هک هتفگ راگنا مشلا ح نومه وت ، ندرک یرتسب
.. انیا و تروص یور تشلا ب ؛ مدرک

: متفرگ مرگید تسد اب ار متسار تسد چم یبصع
.. ای ؟؟ هل ال ینعی -

و ، دیشمج زا امش ی هدش طبض یادص هب هجوت اب اما ! ویک هتفگن -
.. ارجام زار لا بند هدرگ یم سیلپ حاال ، میرم زا دمحا تیاکش

: دوب دنیاشوخان میارب تیانج نیا هب ندرک رکف ، دیزرل یم میادص
هشکب ور شدوخ هشاب دلب بوخ منک کف ! هلیکو شدوخ دیشمج نوا -

الب. جنم نیا زا نوریب
: تفگ و دیشون شا هوهق زا رگید یمک

یتقو ، دوب هدشن ور شیرادربه کال ی هدنورپ هک دوب گنرز یتقو ات -
هدنورپ اب هتشادن یناور بوخ لا ح هک ور میرم نوا هشب صخشم

ی همانسانش دمحا یارب و هدرک جاودزا شاهاب شدعب هدرک دازا یزاس
هب ور دمحا لا وما چیه هک شدوخ لا وما ممیرم و هتفرگ یغورد

. اوه یور هریم شیگدنز لک ، هدز شمان
: متفگ و مدیشک یقیمع سفن

. وگب ور تبیجع ربخ -



: تفگ و دش هریخ یبیجع لکش هب میاه مشچ هب
جاودزا دصق انوا ؛ هرادن ربخ راگن زا هتفگ دمحا هک نیا شیلوا -

راگن ینعی نیا و هتفگ ونیا شاراکمه نهد نتسب یارب طقف و نتشادن
... مشیمود . هدش بیغ

: دروا باال ار شتسد هک ، مدرک شهاگن نارگن
شزورف نمهب اب نوچ ، زورید هتبلا ، مدوب نارگن وت زا رت شیب نم -

. متشاد رارق
: مدرک شهاگن موهفمان

؟ یتفگن مهب ارچ ؟ نمهب -
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: تفگ و دیدنخ
؟ یشابن نایرج رد تساوخ یا هنامرتحم یلیخ شور اب نوچ -

. دوب بیجع میارب یلع و نمهب رادید
؟ تفگ یچ بوخ -

شورف لگ یارجام زا ، دوب شرتخد نارگن یردپ ره هثم یچیه -
، هنایرج رد نم زا رت شیب مدیمهف ، مدب حیضوت مدموا ات یلو ، دیسرپ

یتفر داهرف اب ارچ ، هدرک تیاکش شردام هیلع داهرف ارچ هک نیا زا
. لا مش

. هن ای تسه یا هطبار داهرف و نم نیب ِنودب هتساوخیم -
کی یور یت ال کش اج زا و داد ناکت ار شرس دییات ی هناشن هب

: تفگ و تشادرب الت کش
؟ داد یزیگنا ناجیه تاداهنشیپ مهب هص خال -

: متفگ و متشادرب الت کش کی ، مدرک فعض سح مه نم
؟ یچ یازا رد ؟ یداهنشیپ هچ -

: تفگ یدرسنوخ اب
یاپ هک نیا یازا رد ، مردام تلا کو ی هناورپ ندنودرگرب داهنشیپ -

... ای منوشکب هدنورپ نیا هب مداهرف
. مدنام شا هلمج لیمکت رظتنم جیگ و یبصع

. مریگب بلق یوت ور داهرف یاج ای -
یت ال کش اج رد هدروخن ار الت کش ، تشاذگ شیاجرس هرابود ار شفیک



، مدوب شا هریخ یروابان اب . داد رس زیم رگید تمس هب ار ناجنف و
، تشاد یمن رب شا یمیدق یاه شور زا تسد نمهب

؟ یتفگ یچ وت -
امتح سپ ، هنودرگرب ور مردام تلا کو ی هناورپ هنوتیم نوا هگا متفگ -

وراک نیا منوتیم منم سپ ، هشاب یکرادم هگا و ، هراد دوجو یکرادم
شهب ، داهرف دروم رد اما و . منودرگرب ور مردام یراک یوربآ و منک

هرادن . دوجو ینارگن یاج و هشیسورع هتفه نیا رخآ متفگ
: تفگ هک مدش اج هب اج یلدنص یور یبصع

. هنک ناربج داوخیم اما طلغ زا رپ ، هابتشا زا رپ ! هتردپ نوا ایور -
مدوب منم . هدب قح شهب داهرف ثحب یارب لقادح اما ، ششخبب مگیمن

دنگ هب وشیگدنز هک هشاب ینز رسپ اب مرتخد مریذپب متسنوتیمن
. هدیشک

: متفگ شاخرپ اب
؟ مراد یا هطبار داهرف اب االن نم هگم -

: تفگ شمارآ اب ، دوب نم زا رت مارآ وا
هدیقع مه شاهاب دروم هی نیا یوت طقف ، مدرکن عافد نمهب زا نم -

، هدرک ام ی هداونوخ هب اه یدب یلیخ هک یسک نمهب هک ینودیم ، ما
فرح اما ، منامام یراک ی هدنورپ ندش لطاب ، شراک زا ماباب جارخا

نیب منودیم نمض رد . ینک لوبق دیاب ، یدینش هک متنمشد زا ور قح
. تسین مز ال مه نمهب زا مشخ همه نیا یلو ، تسین یزیچ داهرف و وت

: متفگ و مدیشک یا هف کال فوپ
. مدیمهف ، هشاب -

. ینک تواضق ور نمهب یراد یعس شمه نوچ ، یدیمهفن منئمطم -
: متفگ و مدرک یهاگن متعاس هب یلع یاه فرح هب هجوت یب

. مدب شرافس مه وت یارب نم هک ینومیم راهان ارب هگا -
: تفگ و دز یدنخشین

. هگید ایب مه وت . مدوخ الی یل شیپ هنوخ مریم نم هن -
: متفگ و تسشن میاه بل یور دنخبل " مدوخ الی یل " ندینش زا

رارق ، ناملبم حارط شیپ مریم و مروخیم ومراهان اج نیمه نم هن -
. منیبب ور هیلوا حرط زورما



؟ یدش ینتفر اعقاو سپ -
هتفرگ لبق زا ار رگید نامتخاس رد رتگرزب دحاو کی دیرخ میمصت
. منک عورش رییغت اب ار میگدنز هک دوب شتقو مرظن هب ، مدوب

اجنوا متفر هک دعب حاال ، دوب کیچوک ماج هنوخ نیا یوت اعقاو ، هرآ -
. نیایب امتح نامام اب

. میروخب ور تتخپتسد هک مایم هشاب -
: متفگ و مدیدنخ

مشاهاذغ هک تسه کیش ناروتسر هی نوملغب نومتخاس اقافتا ! امتح -
. مرادن ینارگن نیا تباب ، هیلا ع

و تشادرب ار شفیک . مدش دنلب مه نم ، دش دنلب شیاج زا و دیدنخ
: تفگ

. ریگب سامت ماهاب یتشاد یراک ، مرب هگید نم -
دعب و مدرک هقردب نتفر یارب مقاتا رد مد ات ار یلع . مداد ناکت رس

. متفر میلدنص تمس هب
ای عافد ار شراتفر متسناد یمن . مدرک رکف نمهب یاهراک هب هرابود
رد نتفر راجنلک یلک زا دعب . منک دادملق یبلط تردق و یهاوخدوخ
دریگب سامت ناروتسر اب ات مهاوخب یشنم زا متفرگ میمصت نمهب دروم

. مروخب رتفد رد اج نامه ار مراهان و
. مدش هداما لبم حارط اب مرارق یارب ، مدروخ هک ار راهان

کبس . دوب یبوچ یاه هیاپ اب هداس حرط کی ، دوب منهذ رد هک یحارط
میمصت . مدوب هدرک گنهامه یلخاد حارط اب لبق زا ار مدیدج ی هناخ
هیلوا حرط زا . دنک ادیپ شمارآ هداس یا هناخ رد مغولش نهذ متشاد
نم دییات زا دعب ، دما مشوخ عومجم رد ، یئزج لا کشا دنچ زج هب

. منیبب ار رت لماک حرط زاب رگید زور دنچ ، دش رارق
. متخادنا دیلک ، هتسخ . مدیسر هناخ هب هقد جنپ و لهچ و شش دودح

منت زا زور یگتسخ و یغولش یمک ات ، متفرگ شود زیچ ره زا لبق
ی ژه ورپ . متفر مدیدج راک و پاتپل غارس هرابود مه شدعب . دورب
ندرگ هک نیا اب . دشاب هتشاد نامیارب یبوخ دوس تسناوت یم نداعم
مامت ات ، مدوب هدش مخ پاتپل یور نانچمه یلو درکیم متیذا درد

. منک لا بند ار شیاه تفرشیپ و حرط تایئزج



دنلب میاج زا ، دش ثعاب رد عقوم یب گنز یادص هک ، مدوب راک مرگرس
زا و متفر رد تمس هب و متفرگ ار مندرگ تشپ متسد کی اب . موش

. دوب نارهم ، متخادنا نوریب هب یهاگن یمشچ
هدرک لغب مکحم ار میاهاپ ، دیرپ مشوغآ هب انله ، مدرک زاب هک ار رد

: مدرک شلغب و دش مخ . دوب
... ایور سالم -

ار انله پل و متخادنا یهاگن داد یم ناکترس هک نارهم هب هدنخ اب
: متفگ و مدیشک

. مدش ایور هک زاب ، مدوبن همع هگم -
هب نارهم ، درک یفخم مندرگ رد ار شرس و دیدنخ شخرس یاه پل اب

: داد باوج هدنخ اب شیاج
. ایور زور هی ، یا همع زور هی هگید -
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. شاب یضار

: متفگ و مدروآ نییاپ اه لبم یور هب ور ار انله و مدیدنخ
؟ یبوخ تدوخ -

و اهسکع نآ ندش شخپ . تسین بوخ متسناد یم ، دزن یفرح نارهم
نهپ ار مدنخبل . دورب دای زا اه یدوز نیا هب هک دوبن یزیچ ، شییاوسر

: متفگ و مدش مخ انله یاپ یولج و مدرک متروص
کجورو یایب بشید دوبن رارق وت -

: تفگ شا یگشیمه زان اب و تخادنا داب ار شیاه پل
.. ششیپ میتفر ، دوبن بوخ شلا ح ... مایرث نامام ... هک نوچ -

یور ، مدرک هاگن نارهم هب یلا وس و متفرگ باال ار مرس ، مدش نارگن
: تفگ و تسشن اه لبم زا یکی

. ششیپ میتفر ام ، دوبن هنوخ منمهب . هتفرگ ملد مکی تفگ ، دوبن یزیچ -
دنلب میاج زا . دوب کرد لباق ایرث لا ح ، مداتسرف نوریب هب ار مسفن

: متفگ انله هب و مدش
. ینک یزاب لا مشپ اب یاوخیم -

تمس هب و متفرگ ار شتسد ، داد ناکت تبثم ی هناشن هب ار شرس
دمک زا . دوب هنامس هیبش ردقچ . درک لغب تقد اب ار لا مشپ . میتفر مقاتا



: مدروآ نوریب مدوب هتفرگ شیارب زورید ار هک ییاه وداک
 . اه هئوت لا م انیا ، انله -

.. یدیرخ یزیچ یسای ین ین یارب سپ -
دوب : هداد هیکت رد رانک نارهم ، مدش بجعتم

ور یشوگ انله مدوب باوخ نم ، دوب هدز گنز حبص زورما نیمسای -
. هنک یزاب تاهاب دایب رارق هک مراد ین ین هی نم هتفگ شهب ، هتشادرب

.. و نوشنوخ مرب ماش هک درک توعد ونم مشدعب هزات
: تفرگ یپ ار شفرح هرابود دعب و درک یثکم

. هترهاوخ نوا ایور ! شیشخبب مه وت و -
: متفگ تیدج اب

. منود یم -
متفرگ شیارب هک یا هیده ی هبعج ، منک شکمک ات متفر انله تمس هب

. دنک زاب ار
رانک  وشیهاوخدوخ ی همه ، هشیم ردام هراد هدیمهف یتقو زا نیمسای -

یلا ح هچ رد انله و نم دوبن مهم شارب یتح ال بق نوا ، هتشاذگ
شاهاب . هنز یم گنز انله هب راب هس ود یا هتفه االن اما ، میتسه

. هنزیم فرح
: مدروآ نوریب تیقفوم اب ار دوب انله دوخ دق مه هک یکسورع

؟ شزا دایم تشوخ -
اب . تسا هتسشن شلد هب کسورع هک داد یم ناشن ، شیاه مشچ قرب

: تفگ شدوخ هب صوصخم یاه نتفرگ سفن و خرس یاه پل
. منک یم باختنا مسا .. شارب ... هنوخ ... متفر ... هک یتقو -

: متفگ و تفر دنخبل هب مبل
. نک باختنا مسا شارب االن بوخ -

یب . درب نارهم تمس هب و درک لغب ار کسورع و درک یا هناکدوک زان
شیپ رد ار هناخزپشا هار و متفر نوریب قاتا زا نارهم هب هجوت

. متفرگ
انله یارب بشید هک یت ال کش یاه ینیریش و مدرک زاب ار لا چخی رد

. مدروآ نوریب ار مدوب هدیرخ
! ینکیم رهق ارچ حاال هشاب -



: متفگ و مدرک یهاگن نارهم هب
. رایب رد و ریش یرطب نوا لا چخی وت زا -

: متفگ تیدج اب ، تشاذگ ملباقم ار ریش یرطب . تفر لا چخی تمس هب
؟ دینومب اجک یاوخیم -

و اه سکع نا حاضتفا اب . درادن یا هدیا چیه داد یم ناشن شهاگن
یلا م ریدم هک نیا اب . دش یم ادیپ راک تخس ، شراک نداد تسد زا
لثم یا هیشاح رپ مدآ اب تشادن تسود یتکرش چیه اما دوب یلباق

. دنک یراکمه وا
: دروآ نوریب گرزب ناویل کی و درک زاب ار تنیباک رد

. اج نومه ال عف ریگن ور نوساول الی یو دیلک ناخ نمهب هگا -
هک متنیشام ؟ یچ انله کدوک دهم سپ ؟ ینک یگدنز اج نوا یاوخیم -

؟ نیروخب نیاوخیم یچ ، تزا هتفرگ
شمرن اب . دندیزرل یم تدش هب شیاه تسد ، تشاذگ زیم یور ار ناویل

: متفگ
ینوتب و ینک ادیپ بوخ راک هی یتقو ات . نینومب نم شیپ نیایب -

. ینک هراجا هنوخ
: تشادرب ار مدوب هتشاذگ باقشب رد هک ار یکیک و درک یمخا

. مشاب وت رابرس مایب هدنوم منیمه -
: میدش جراخ هناخزپشآ زا مه اب و متشادرب ار ریش ناویل مه نم

؟ هیچ شورف لگ ی هیضق -
مداتسیا . تکرح زا

هک هتسرد ، وشورف لگ یارجام ینک فیرعت مارب ماوخیم نم ایور -
سکع ی هصق ؟ میرم ی هدازردارب دمحا ورای نوا ؟ تسا هدنز میرم

.. نم یاه
، دمآ نلا س هب ناهگان هک انله زا ، دیسرپ یم مه تشپ ار شیاه لا وس

: متفر شتمس هب و مدز یدنخبل انله هب . مدوب نونمم
ور شطیارش ال صا االن ، متفگ تهب ور یچ همه زور هی دیاش نارهم -

. مرادن
. مدرک باختنا ... ومکسورع مسا ..    . نم -

: متفگ و ، مداهن شزمرق یاه پل رب یا هسوب



؟ هیچ شمسا -
. هنامس -

زا شلا ح مه وا . مدرک یهاگن نارهم هب ، دش فقوتم میارب نامز راگنا
. دوبن رتهب نم

... وشاهوم ، مرانک شمنوباوخیم ابش  .. دعب ، مراد شسود یلیخ نم -
. مشیم شنامام ... مفابیم

: متفگ ینازرل یادص اب و مدرک لغب ار انله مکحم
. مزان رتخد هراد تسود یلیخ ور وت منوا -

ثحب رگید مه ار ماش تدم مامت نارهم و نم دش ثعاب انله الت مج
شکسورع انله ماش زا دعب . مدوب شنارگن تدش هب لا ح نیا اب ؛ مینکن

. میدش اهنت هرابود نارهم و نم . دنک شباوخ ات درب نم قاتا هب ار
: متسکش ار توکس و دش مدق شیپ

عمج منم لا یخ ، هرتگرزب اج نوا ، دینک یگدنز نم اب نیایب ! نارهم -
.. هرت

: درک مهاگن یبصع
؟ وت یبوخ ؟ هنکیم یگدنز شومع رتخد اب هراد نگب یاوخیم -

دوبان اه شزورف ، دش یم شاف هیقب یارب نامزار رگا ، تفگیم تسار
: دندش یم

. هگیم یچ نمهب -
: درک عمج ار شیاه بل ، تفگ " یا ههه "

نم هب ترتخد یتسرپرس تقونوا ، یدرم یم وت شاک ، هگیم هتشگرب -
. دیشک یمن یتخبدب همه نیا و دش یم راذگاو

؟ یتفگ یچ وت -
: دما یم قاتا زا انله یادص ، دوب یبصع
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اباب . تفگ یمن تردارب هب ترتخد ، یدوب یبوخ ردپ هگا وت متفگ -
اما دوب هتفگ ار تیعقاو مدرک . توکس و مدز هرگ مه هب ار میاهوربا

. دوب رهز زا رت خلت نم یارب تیعقاو نیا
یگتسخ ی همه اب ، متسشن پاتپل یاپ هرابود ، دنتفر هک انله و نارهم

. مدرک یم هعلا طم ار داد رارق نتم دیاب



، مدیرپ اج زا شگنز اب ، دروخ گنز هناخ نفلت هک دوب ۱۲ تعاس یلا وح
: دوب ینابهگن زا نفلت اما دندوب . هتشاذگ اج یزیچ انله و نارهم دیاش

شزورف موناخ -
هلب -

ی همع رتخد نگیم . ننیبب ورامش ناوخیم هک ندموا یناوج موناخ هی -
باال. نوشمتسرفب . نامش

: متفگ لا ح نیا اب ، دش نشور منهذ غارچ ! راگن
. نییاپ مایم مدوخ ! هن -

هناخ زا و متخادنا میاهوم یور لا ش کی و مدیشوپ ار ملنش دنت
هب ، مدرک رکف راگن اب مییورایور هب روسناسا لوط مامت متفر . نوریب

رد اه لا س نیا مامت هک یترفن هب . دوب هدرک نامیتسود هب هک یتنایخ
. دوب هدادن زورب یا هرذ اما ، دوب هدرک عمج شلد

لبم کت یور نم لباقم تسرد . مدید ار وا ، مدش هدایپ هک روسناسآ زا
سابل یلو دوب هتخیر مه هب شتروص . دوب هتسشن روسناسا هب ور

زا مندید اب متفر  شتمس هب دنلب یاه مدق اب . دوب بسانم شیاه
: دروخن ناکت شیاج

؟ یدب هار تنوخ وت ور نم یدیسرت -
: متفگ و مدرک شهاگن خی و درس

؟ یدموا اج نیا ات هک یدیسرتن وت -
هرتهب . یونشب هتسشن ور مافرح . نیشب -

: متسشن وا لبم رانک یلبم یور و مدز رود ار روسناسآ هب ور نوتس
. مونش یم وتافرح -

! هدوبن دمحا ردام میرم مدینش -
و تخادنا شیاپ یور ار شیاپ . دنزب فرح وا دوب رارق ، مدرک توکس

: تفگ
نم منک سامتلا تهب اج نیا مدموین . یونشب یاوخیم طقف سپ ! بوخ -
اما . منودیم   ور دش تهب هک ییایدب وت ور مدوخ مهس نم . یشخبب ور

یتخبدب وت رت شیب همه زا نمهب ییاد و نوج هیاس مهس منومگ
. تاه

: متفگ یدج و مداتسرف نوریب ار مسفن



نم نمض رد ، ور تمهس نازیم هن مونشب وتارجام هک مرظتنم -
. متسین تخبدب

: تفگ و داد دنخبل هیبش یتکرح شیاه بل هب
نوا ، دوب ایور دوب نیرتهب هشیمه هک ینوا . دوبن یکی ، دوب یکی سپ -

یباختنا قح چیه راگن . راگن ، دوب هداونوخ سول و گنخ رتخد هک
رانک تشاذیم هک ور شتشگرب گنرف زا ییادرسپ اب شیدزمان ، تشادن

یم ، ناوخیمن ومه نتفگ تسار ای غورد هب هنادازآ هک ییایور و نارهم
. ینودیم تدوخ هک مه ور هتشذگ . هشدوخ تسین هک ینوا دیمهف

: متفگ یتفگش اب
. وروت درکن روبجم یسک ، یدوب ناهام قشاع وت -

: تفگ شاخرپ اب
، متفگ مردام هب ، شمتساوخن هگید ، رامق قشاع مدیمهف یتقو یلو . هرآ -

. هتفویم  شرس زا تفگ
هنم ؟ ریصقت مه اه نیا -

: تفگ و دیشک یقیمع سفن
هشیمه وت هک نیا مگب تهب ماوخیم ور یزیچ هی طقف . نک شلو -

داد تردق تهب ردقنوا نمهب ییاد ، یدروا  رد ور گرزب یاه مدا یادا
، تکرش مدموا راب هی ؟ یچ نم یلو . نوریب یتخادنا مشدوخ شهت ات

. نتخادنا متسد لا س کی ات نارهم و ناهام
: مدرب باال ار متسد

نوا یوت یتفر راب هی وت ؟ متسه یک نم یدرک رکف وت ، راگن اسیاو -
نوا یشنم هگا مدش . ریقحت و متفر زور ره تم . یدزاج و تکرش
راد ماهس هک مدوب ینز نوچ اما مدش یمن ریقحت ، مدوب تکرش

اه نیا مشدعب االن  . یتح ، نتشاد کش ماه ییاناوت هب همه ، یلصا
هب دموا تلد هک نیا زا ، وگب مارب هرهز اب تتکارش زا ، تسا هیشاح

ننک ضرعت تییاد رتخد
رهق یروص ناهام و نم دوب رارق ، مدوب ربخ یب ارجام نوا زا نم -

ور ناهام و وت و مینک فیعض ور نمهب و وت ی هطبار شدعب ، مینک
ییاد رتخد میتسنود یمن اه عقوم نوا میدب . رارق مه رانک شاج هب

نم . هدب همادا داوخیمن تفگ دیشک سپ ناهام ، میدیمهف یاقو . ینمهب



شدرد هب زادلوپ ی هقوشعم زا رت شیب رادلوپ رهاوخ ، مدوب نئمطم
درک . یم راکنا شدوخ یلو هروخیم 
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هک راب ره . دیراب یم شیاه مشچ زا رفنت ؛ دز یم فرح صرح اب

ناکت تدش هب ار شیاپ ، درک یم هاگن ممشچ هب ای دروآ یم ار ممسا
یارجام زا ، مدیمهف شمهرد و بیجع یاه فرح نامه نیب زا . داد یم
مامت یتقو لا ح نیا اب ، هدوبن ربخ اب نم هب ضرعت دصق و اه کتک

یباوخیب زا ربخ هک یزمرق یاه مشچ اب ، دش مامت شیاه فرح
: تفگ داد یم ین ال وط

اب هن هگید . تساج نیمه ، هدرکن رارف راگن مگب هک مدموا طقف -
هب ور نم یروجنیا ه ک ، رهچونم و رذآ اب هن ، مراد یراک اه شزورف
وت هب ور گنج نم . ننک ینابرق نوشتشذگ یاهوزرآ هب ندیسر رطاخ

. داتفا همه باقن و داتفا هار هک یزاب نیا وت ملا حشوخ اقافتا ، متخابن
؟ مگیم وت هب ور اه نیا ارچ ینود یم

: متخادنا میوربا هب یهرگ
نوا ی همه یلو . دش عورش نم یاه تمهت و اه فرح اب یزاب نوچ -

، مگیم ور میرم ی هچب ، دش طقس اعقاو هچب نوا ، دوبن غورد اه فرح
! یقافتا یلیخ منوا ، دوب هیاس شرصقم

. دش روم روم منت مامت ، هدش کشخ متروص رد نوخ مدرک سح
مزاب ، مدرک کف مدید ودمحا یتقو منم شتسار ؟ هن ینک یمن رواب -

دمحا مدید هک االن اما ! هدوب هدنز میرم ی هچب ، هتفگ غورد نمهب ییاد
تسرد هاگشیاسآ یوت نز نوا یافرح ممهفیم ، هدوب میرم ردارب رسپ

! هدوب
: دندوب هدز مناهد یور لفق راگنا ، منک زاب مدرک یعس ار مناهد

هیاس اب نمهب ناهنپ ی هطبار زا یقافتا روط هب همه زا رتدوز میرم -
مه اب میرم و نوا ، هدوبن هلماح ور وت زونه هیاس ، هش یم ربخ اب

اب یگلماح یارجام زا سک چیه . هدیم له ونوا هیاس ، هشیم نوشثحب
نوچ ، هدش هنووید میرم ننکیم رکف همه . هشیمن مربخ اب و ، هدوبن ربخ

. هنکیم تیامح هیاس زا نمهب هثم یسک
هدش دنلب شیاهراخب هک دراد دوجو راخب گید کی مرس رد مدرک سح



ندرک کمک یارب یراشفاپ و میرم هب هیاس یاه کمک تلع حاال . تسا
: متفگ لا ح نیا اب . متسناد یم ار وا هب

. منک رواب وتافرح دیاب ارچ ال صا ؟ ینودیم اجک زا ور اه نیا وت -
: تفگ و ، دز یدنخبل

هی دعب و یدید ومارهب ییاد هک یبش نومه ؟ هتدای ور بش نوا -
؟ دروخ ترس هب مکحم یزیچ

: متفگ هف کال
. نراد مه هب یطبر هچ اه نیا بوخ -

ترس هب هبرض نوچ یلو ، یدید ور نز هی ی هیاس وت بش نوا -
یدیسرپ تدوخ زا حاال ات امتح یلو . یدش یت اال یخ یدرک رکف ، دروخ

هرهز ، داد هرهز هب یک ور اه شزورف ی هتشذگ زا تاع ال طا همه نیا
؟ درک ادیپ ور میرم یروجچ

مامت اهزار مدرک یم رکف یتقو تسرد ، مدرک توف نوریب هب ار مسفن
ار نز نآ نم . دش یم یرادرب هدرپ ، تشاد رگید زار کی ، دنا هدش
نآ هک ، مدوب مارهب ندوب هدنز زا هکوش یردق هب بش نآ . دوب مدای

: متفگ شزرل اب . دوب هدش مگ منهذ رد لا یخ کی هیبش نز
؟ مارهب -

: داد ناکت ار شرس
دئوس وت مارهب ، درک یرابجا دیعبت ور شردارب ، نمهب ییاد یتقو -

راک هفاک ای یوت و دوب شنطومه اقافتا هک نز هی اب ، یقافتا یلیخ
ورگیدمه یتقو ، دوب انشآ یلیخ شارب نز ی هرهچ . دش انشآ ، درک یم

.. نمهب اه نوا کرتشم نمشد ندش هجوتم ... نتخانش
سپ ور شلا وما همه هک هنک یم یراک هک داد لوق ییاد هب ، هرهز
شداونوخ رانک ، هدنز مدآ هی ناونع هب لبق لثم هنوتب هرابود و هریگب
فده اب ، دوب نمهب طقف فده . درک لوبق مارهب ات دیشک لوط . هشاب

ور وت هک یا هظحل زا اقیقد .. دز اج مارهب یلو ! شرتخد نداد رارق
وت ور نوا و درک تنایخ هرهز هب ییاروج هی . درک رارف . دز اج ، دید

. تخادنا رطخ
مسفن . دندوب مارهب لا بند اه نآ ، مداتفا شوپ هایس نادرم یاه فرح دای

: دوب هدش سبح



وشندیشک رجز و دوب شرس باالی میرم ، درم مارهب یتقو یتسنودیم -
؟ درک اشامت

. تسا ربخ یب ، داد یم ناشن ، شتروص یگدروخ اج و یگدیرپ گنر
؟ هدرم مارهب ییاد هگم -

: متفگ تخادنا یم گنچ میولگ هب هک یضغب اب و مدز یخلت دنخبل
، ینودیم ور تقیقح ی همه یدرکیم کف ، راگن ندرک یزاب تاهاب انوا -

. نتفگن تهب یچیه انوا یلو
و مدرک شهاگن یبصع ، تشاذگ شتروص فرط ود ار شیاه تسد

: متفگ
، نم یتح ، دوب ام ی همه تخاب ، مارهب گرم ؟ یتخابن یدقتعم مزونه -

. متشگن شلا بند هک
لوق هب ، دورب تساوخ یم ، دش دنلب شیاج زا و دز گنچ ار شفیک

مه نم . دشابن هتشذگ هک . دنشابن اه شزورف هک دورب ییاج هب شدوخ
. تفر یظفاحادخ یب ، دندوب کشا زا رپ راگن یاه مشچ . مدش دنلب

، دیرخ یم یسابل نیمسای و نم یارب تقو ره ! مردپ ، مداتفا مارهب دای
.. دیرخ یم مه راگن یارب ار شهیبش

، درک نشور ار منهذ یرکف هک متفر روسناسآ تمس هب مدق دنچ
: متشگرب

! راگن -
هرهز ، دیگنل یم شناتساد یاج کی اما دوب باذج شناتساد ، دوب هتفر
ای ینعی نیا . دوب هداتسرف لگ هیاس یارب مارهب یگتخاس گرم زور

ناشرادید نیلوا رادید نآ ای ، دوب یگتخاس مارهب اب دئوس رد شرادید
. دوب هدرک عورش رت بقع یلیخ زا ماقتنا نیا یارب هرهز . دوبن
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، دوب هدش مک اوه زوس . تشاد راهب عورش زا ربخ ، ناراب زیر یاه هرطق

یاه تخرد فیدر ، دش یم ابیز بیجع لا س تقو نیا شزورف ترامع
هتسشن ناشیاه هخاش نت رب یگنر زبس کچوک یاه هناوج ، کشخ

هدیرخ ییابیز یاه نادلگ لا س ره لثم ایرث شرافس هب ، نابغاب . دوب
رد نامیاه یگچب یادص یا هظحل . دوب هتشاذگ هلپ هار یور و ، دوب
یسک هچ ی هچب هک نیا یتح هن اوعد هن ، ترفن هن ، دیچیپ نامشوگ



. میدنخن هک دش یمن عنام ، میتسه
؟ ینکب لد هرجنپ زا ینوتیمن نم هثم مه وت -

یا هتسارآ نماد و تک اه لا س نیا مامت لثم ، متشگرب شتمس هب
: تسشن متسد رانک . دوب هاتوک شیاهوم ، دوب هدیشوپ

ور مسا نیا نم ، هیفابلا یخ ی هرجنپ شمسا ، هرجنپ نیا ینودیم -
فابلا یخ زا اه شزورف ؛ متفگن یسک هب تقو چیه هتبلا . متشاذگ شارب

. دایمن نوششوخ
: مدرک رارکت و مدز یدنخبل

اه شزورف دیاب هگم ! ومع نز یگنشق مسا هچ ، فاب لا یخ ی هرجنپ -
؟ دایب نوششوخ

: تشادرب ار شیندشن مامت ینتفاب و دیدنخ
مدیزگیم بل و مدرک یم مخا تقو ره ، تفگ یم ور نیمه مه هیاس -

: تفگ یم و دیدنخ یم هاق هاق نوا ، هتشز هک
. دایب نوششوخ اه شزورف دیاب مینکیم یراک ره هگم -

: دناسرت ارم شنازرل هاگن
. هدوبن بوخ نوتلا ح هک تفگ منارهم ؟ نوج ایرث هدش یزیچ -

: دوب کانمغ ، دوبن یرهاظت شیاهدنخبل ی همه الف خرب هک ، دز یدنخبل
یم فیعضور مدوخ و یوق ور نوا . مدوب نم  اما ، دوبن رهاظتم هیاس -

. مدرک یم یزوسلد شارب رهاظ رد یلو . دش یم میدوسح شهب . متسنود
ییاراک زا نوا ، هرادن نم یزوسلد هب زاین نوا هک متسنودیم ملد هت

، دوب نم  هثم منوا ممهفیم االن یلو . نم سکعرب ، هلا حشوخ هنکیم هک
. درک یم رهاظت

: تفگ و دش ما هریخ
تسود هک ییازور هب ، منکیم رکف یلیخ یچ همه هب ازور نیا -

زا امش نتفر هب ، شنتفر هب ، هنامس ندموا هب ، یشب مسورع وت متشادن
.. ماه هچب هب ، هنوخ نیا

. دیدوب یا هداعلا قوف ردام امش -
: تفگ و درک مهاگن کانمغ

قوف ردام . ننکیم راکیچ شاه هچب هنودیمن هک یا هداعلا قوف ردام -
 .. لعفنم ای هداعلا



: متفرگ متسد رد ار شتسد و مدما ولج
.. هناهام رطاخ هب هگا -

: درک عطق ار مفرح
ره هک یدوخ رطاخ هب ! همدوخ رطاخ هب ، تسین سکچیه رطاخ هب -

ره منوا ! هنامس هثم ، دشن و هشاب شرسمه هاوخلد هیبش هک درک یراک
یاج نوا دنچ ره ، دشن اما هشب اه شزورف ی هلصو هک درک یراک

نوا ، ایور ینودیم . تخادنا رطخ هب وشنوج ، شدوخ ندرک ضوع
لک ال صا . مگ یم ور هیاس قاتا ، وداج یقاتا نوا و فابلا یخ هرجنپ

.. ییاهنت و لوپ ، رورغ ، هیدوبان رصق هی هیبش ، هنوخ نیا
؟ نمهب ومع یاراک ؟ هتخیر نوتمه هب یچ -

؟ ینکیم رهاظت مه وت -
: درک یمن هیرگ اما دیزرل یم شیادص ، مدرک شهاگن بجعتم

، هدرک تنایخ مهب مدیمهف . دیدن ونم لا س ۳۸ ، مدوب شرانک لا س ۳۸ -
، مدب تسد زا ور ماه هچب ، مدب شتسد زا و مرایب مور هب مدیسرت اما

، منیبیم هک ونارهم . یراد هگن وترهوش یتسنوتن نگب مهب مدیسرت
نگب مهب هک مدیسرت نم . تساه مدآ نوخ یوت ییازیچ هی ممهفیم
، میرم هثم دشیم متشونرس مدیاش ال صا ، یدوبن اه شزورف قی ال

! ارچ ، یک اب ممهفب متساوخن یتح . هنوخ هنووید منداتسرفیم
نازرل یادص نامه اب اما ایرث . داتفا شزرل هب میاه تسد ، مدیسرت

: داد همادا
لقادح ، تخیر ملد ، هنوخ یوت تشاذگ وشاپ وت و هیاس اب هک مارهب -

هیاس اما . یرترس یلیخ وت ایرث ؛ تفگیم گرزب شزورف ، دوب هک میرم
منم ، دوبن ینتشاد تسود هک هتبلا ، ششوه ، شییابیز ، تشاد قرف

درک یمن تالش هک دوب نیا شقرف نوا . مدوب مارتحا لباق یلو مدوبن 
. هشهیبش منیمسای دروم نیا وت ، نشاب هتشاد شسود
: داد همادا وا و . مداد ناکت شفرح دییات رد ار مرس

اب شیدرس . مداتفا نمهب نت رطع دای ، دیچیپ هنوخ یوت هک هیاس رطع -
مادم ، دش رادراب ور نیمسای . مداتفا نمهب یدرس دای ، مدید هک وشرهوش

وشقاتا . دوب مارهب نز رابجا هب راگنا ، دوب رابجا هب راگنا ، درک یم هیرگ
نم . مدیدیم ور اه نیا ی همه نم و . درک یم لفق ورد ابش ، درک ادج



مدیدن مدرک یم دومناو اما مدینش یم ور هنوخ یاه فرح ی همه
. مدینشن

نیمه یاپ ایرث ، دوب هدش ناشیاوعد مه اب ناهام و راگن هک یتقو دای
. تسا هدیدن ارم هک درک دومناو هرجنپ

.. هیاس و نوا هک تفگ ، تفگ مهب نمهب بشید -
ناوختسا ، دوب هدز خی میاه تسد . دندرک رپ ار شتروص یور اه کشا

، متخادنا نییاپ ار مرس تلا جخ اب . دندوب هداتفا ژ یق ژ یق هب میاه
و داتسرف نوریب ار شسفن . متشادن ار شنداد یرادلد تراسج یتح

: تفگ
اما ، هرذگب شدوخ زا دیاب نز ندوب هتفگ نوچ ، متشذگ مدوخ زا نم -
مه تردام یتح ، تشذگ هنامس . تسین یچیه نتشذگ دوخ زا یوت

ور مارهب . یش گرزب نمهب رانک وت تساوخ یم نوچ ، تشذگ
. داد رازآ ور شدوخ هتساوخان و تساوخیمن

. مفساتم ... مفساتم -
: تفگ و تشاذگ مکشا رپ تروص یور ار شتسد

، یداتسیاو شولج وت ، ایور یرادن یهانگ وت اما ؛ دمویمن مشوخ تزا -
نوا هک ینوا ، یدیشک ییاهنت رمع هی مه وت ، یداتسیا نمهب یولج وت

. یدش تدوخ ، یدش در ایور نوا زا اما ، یدش تساوخ
: درشف ار متسد شرگید تسد اب

هب هرجنپ نیا هب مدرک تداع نوچ ، مرادن  ور نتفر تراسج یتح -
. یلا خ ی هنوخ نیا
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، یداد تاجن ندش قرغ زا ونارهم وت ، متسین ور یب و مشچ یب -

هزاغم نوا ، دش تفرح نمهب اب نارهم رس اهراب و اهراب هک مدید مدوخ
. مرتخد منودیم وشمه ، یدیرخ شارب هک یا

. متخانش یم هک یتخمز یایرث ، متفرگ ششوغآ رد و مدز یخلت دنخبل
: منزب دنخبل مدرک یعس ، دمآ نوریب مشوغآ زا . دوب هدننکش ردقچ حاال

.. هیاس قاتا و هرجنپ طقف ای نیتشاذگ مسا هنوخ مامت یارب -
تداع ، مدرک یگدنز نمهب اب هک سب ، نیبب ادخ ور وت .. شمه یارب -
. مراد درد رس مدروخن هوهق هک حبص زا االن . متفرگ ونوا یاه



: متفگ و مدز یخلت دنخبل
؟ دیشخبیم ور هیاس -

: تفگ دعب و درک توکس یا هقیقد دتچ
نمهب اب هیاس یب هچ ، هیاس اب هچ نم ، دوب نم لثم منوا ، هک متفگ -

هب مردپ یتقو . مدنبیمن ممنودمچ یتح نیمه یارب . مدوب هطقن نیمه وت
هک ، دوب یزور نومه ، اه شزورف رسپ هب داد ور نم شطباور رطاخ

. مدش میلست نم . مدوب لوبق یشیامن تایبدا
: متفگ و مدرک شزاون ار شتسد

.. زورما لقادح ؟ دینکب لد ندروخ هوهق تداع زا سین رتهب -
؟ منک راکیچ ال ثم -

: متفگ و مداتسرف نوریب ار مسفن
! یدمک رتائت . مینیبب رتائت هی میرب -

: تفگ هچاپتسد
؟ یدمک -

. منک ضوع وماسابل مرب سپ هشاب ، درکن یتمواقم . مداد ناکت ار مرس
لا س نیا ی همه بلا ق زا ، مدوب هدرک فشک ار یعقاو یایرث هزات راگنا
هک ، تسا نونمم نمهب زا تفگ یم هک شدوخ . دوب هدمآ نوریب شیاه

یلا خ ، دوب هدز باوخ هب ار شدوخ هک وا یور درس بآ لطس کی
. تسا هدرک

یبوخ بش یلو . تفر یم ورف شدوخ بلا ق نامه رد یهاگ دنچ ره
بیجع نیا و . تشاد ربخ دیدج یاه کبس ، اه رتائت مامت زا وا ، دوب

. دنرادن نویزیولت هب یداقتعا اه شزورف ، متسناد یم یتقو مه نآ ، دوب
فلتخم یاه هلجم یشوگ اب اه تعاس شدوخ تولخ رد : تفگ یم
یگدنمرش سح شراک نیا یارب مه زاب دنچ ره . دناوخ یم ار یرنه

. تشاد
نیا هب وا . مدرک هدایپ شزورف ترامع مد ار ایرث ، دوب بش ۱۰ تعاس
هب هک متساوخ ایرث زا . دوب هدرک تداع شیگدنز ی هویش و ترامع

ساسحا یا هرذ نمهب ، تساوخیمن ملد . دیوگن یزیچ نامتاق مال زا نمهب
یبوخ ی هجیتن یتح ای ، هدوب یتسرد راک ، شا هتشذگ یاهراک هک دنک

. تسا هتشاد



تساوخ یم ملد هک نیا اب . متشگرب هناخ هب ایرث اب یظفاحادخ زا دعب
. مدرگرب هناخ هب هک دوب نیا تسرد راک اما ، مورب هاگشرورپ هب

..................................................................
یا هرامش زا سامت ، مدرک هاگن نفلت هب زاب همین یاه مشچ اب

: دوب سانشان
هشاب ... مایب یک طقف ، هشاب .... نوشیا هگم .... ارچ ... ممدوخ هلب .... دییامرفب -

. مش یم هدامآ االن
نیا بیجع تاقافتا زا یکی حبص لوا سامت نیا ، مدش دنلب میاج زا
رد . متسش ار متروص و متفر ییوشتسد هب یگف کال اب . دوب میاهزور
کی ، ما هناخ نییاپ ی هفاک زا مهار رس ، مدرک رکف هناحبص هب منهذ
زیم تمس هب . متفرگ یم شا هکرعم یاه یت ال کش نان نآ زا و ریش

گنر زا ار متروص یمک اهنت . متشادن یدایز شیارآ ، متفر مشیارآ
باختنا دیفس زیموش کی اب ار میکشرز یوتنام ، مدروآ نوریب یگدیرپ

. متشادرب ار مفیک . مدرک
ریثات تاق مال رارق نیلوا ، دوب ورسخ و نم تاق مال رارق نیمود نیا
اهزیچ یلیخ هک دوب یتقو رارق نیمود نیا حاال و دوب نیرت راذگ
هاتوک یارب ورسخ ییاناوت زا و دز گنز هک راتسرپ . دوب هدش ضوع
نامتاق مال ناکم مدیدرت اهنت ، تفگ مندید یارب شرارصا و ندز فرح

. دوب نایک ی هناخ ینعی
. مدز نوریب هناخ زا و مدرک یهاگن ما هتسب همین نادمچ هب

هدش هدنار اج نآ زا نکمم لکش نیرتدب هب راب نیرخآ ، نایک ی هناخ
رادید نیلوا ، مراذگب نامرادید نیلوا یور ار مراکفا مدرک یعس . مدوب 

 .. ورسخ مان هب ینابزیم و هناخ نا و نم
نیمه یارب ، دوب هداتسیا یتناو ، هناخ رد یولج ، مدیسر ناش هچوک هب
، مدش هدایپ نیشام زا . منک کراپ رت بقع ار نیشام ، مدش روبجم

. دندوب یتمیق نارگ و سکول یگناخ مزاول ییاج هب اج لوغشم اهرگراک
اب . درک یم عنم لخاد هب نتفر زا ارم نورد زا یسح ، مداتسیا بقع

ادیپ تراسج ، مدیدن شا هداوناخ و اتیمرآ زا یرثا یتقو لا ح نیا
. متفر لخاد هب و مدرک

یا هدع ، دوب غولش هناخ طایح ، داتسرف یمرگ سالم ، مندید اب نابهگن



اه هشیش زا رفن کی ، فرط نآ زا ، دنتسش یم ار رختسا ، دنتشاد
. دوب هدش نازیوآ

! یزیمت و هدنیوش داوم و گنر یوب ، دوب یبوخ لا ح
ندیشک یقرب وراج یادص ، دوب رت غولش مه نوریب زا هناخ لخاد

یولج زا هموصعم هب هجوت یب . دونشن ار مم سال ، دش ثعاب هموصعم
زا ار شیادص هک ، مدرکن رکف مه نداتسیا هب یتح ، متشذگ داهرف قاتا

: مدینش اه هلپ نییاپ
. یراد تسود وت هک منیچیم یروجنوا ور زیچ همه هشاب -

هک متفر رت باال هلپ کی و مدرکن یهجوت ، دز یم فرح اتیمرآ اب اال متحا
: تفگ

؟ ییوت ایور -
: متفگ مدرگرب بقع هب یا هلپ هک نیا نودب و مدنادرگرب یمک ار مرس

. شمنیبب مدموا ، تشاد راک ماهاب ورسخ -
: تفگ و دش هریخ میاه مشچ هب

.. بوخ .... ناهآ -
تکرش مرب دیاب اج نیا زا دعب نوچ ، مرب نم داهرف -

: تفگ و داد ناکت ار شتسد
. مشیمن تمحازم ، هشاب -

. دوب زاب همین ورسخ قاتا رد . متفر باال اه هلپ زا و مدز یهاتوک دنخبل
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لبق تاعفد خالف ، دیسر یم ماشم هب یبوخ رطع یوب قاتا نورد زا
شرادخرچ یلدنص یور هک ، دوب هدیشکن زارد تخت یور ورسخ راب نیا

نیا اب اما ، دوب شتروص یور ژن یسکا کسام هک نیا اب ، دوب هتسشن
یم سال و مدرک یسرپلا وحا راتسرپ اب . دوب رتهب راگنا شعاضوا لا ح

. مدرک ، دنار ولج هب ار شیلدنص ینابزیم مسر هب هک ورسخ هب مرگ
یور زا ار کسام و درک شکمک راتسرپ هک دروا باال ار شنازرل تسد
درم نیا یادص هرابود هک نیا ، متشاد ناجیه یمک ، تشادرب شتروص

و دوشگ ار شنازرل یاه بل لا ح نیا اب ، دوب بیجع میارب ، مونشب ار
: تفگ ار شا ژه او نیلوا یتخس هب

م .. ا .. ل ... س -



دنخبل اب و مدرک کاپ ممشچ ی هشوگ زا ار کشا ، دوب هدرک سالم
: متفگ

. ملا حشوخ یلیخ ، ورسخ ومع یاو -
. درک هراشا ، دوب هدش هریخ وا هب تقد اب هک راتسرپ هب مشچ اب
یور و مدرک رکشت . دروآ متمس هب ار یلدنص و دز رود ارم راتسرپ

، دز یم فرح توکس اب راگنا . تشاد بل هب دنخبل . متسشن یلدنص
: درک تالش هرابود

! هیاس رت .. خد -
کشا زا رپ شیاه مشچ شنتفگ ماگنه و تفگ لماک و بوخ ار هیاس

یم فرح ناجیه اب اما هدیرب هدیرب . مداتسرف نوریب مارآ ار مسفن . دش
: دز

. هراد وت هثم ... یرتخد هیاس هک ملا ح ... شوخ .. یلیخ .. نم -
یم لا حشوخ وا یلا حشوخ زا نم میوگب متسناوت یمن ، مدزن یفرح

زا ، دش یم عورش هیاس هب شقشع و وا زا هصق نیا نم یارب . موش
... هک ییاهزور زا و دیدن ار هیاس مغ هک ییاهزور

. دایمن تشوخ نم  .. زا ... وت -
. دناوخ یم ار مدآ رکف ، تسار رس و کر ، دز یم فرح شرسپ هیبش
ای ، دوب سدح کی مه دیاش ، مدادن شلا وس هب یباوج ، دوب سب رهاظت

. منک در ار هلمج نیا هک مدرکن تالش نم اما ، دیدرت کی
شتروص هب ار ژن یسکا کسام راتسرپ . دروآ باال ار شتسد یمک هرابود

: تشادرب ار کسام هرابود و هقیقد دنچ طقف . دز
.. تقو چیه نوا . دوبن نئاخ ... هیاس -

اب . درب شتروص تمس هب ار کسام ینارگن اب راتسرپ ، درک یا هفرس
همادا هرابود لا ح نیا اب . مدش شنارگن یمک ، دز سپ ار کسام تسد

: داد
.. ترفن و قششع ی هلص ... اف . تشگن رب نم هب تقو چ .. یه -

کشا . ما  هدیمهف ار شا هلمج منک شنئمطم ات ، مداد ناکت ار مرس
: دوب هتسشن شتروص یور

. درک یدب شهب منوا ن ... وچ ، دش ادج مااارهب زا -
شیاه فرح ، تسشن متروص یور هک دوب نم یاه کشا راب نیا



. دوب راگن یاه فرح هیبش
... شفارطا یادرم .. اااما ، دوبن یدب نز تردام .. م -

. تشاذگ شتروص یور ار کسام راتسرپ ، داتفا هفرس هب دب راب نیا
یاهدرم . دوب یگنتلد و ترسح زا رپ شیاه مشچ . مدرک شهاگن نارگن

دوخ یلکش هب مادک ره . دشاب شدوخ وا دنتساوخ یمن ، هیاس فارطا
، میتسشن تلا ح نامه هب یا هقیقد دنچ . دندوب هدرب جارات هب ار شندوب

: متسکش ار توکس
؟ درک ینکش دهع مارهب و دوب یروص مارهب و منامام جاودزا -

کاپ ار میاه کشا و مدروآ رد مفیک زا یلا متسد . داد ناکت ار شرس
: مدرک

.. ونم ارچ تفگن نوتهب -
ژن یسکا . مدوب هدیسرپن یسک زا ، مدوخ زج هک دوب یکانسرت لا وس نیا

: مداتسرف ما هنیس نورد هب ار قاتا
؟ دوب رفنتم نم زا ارچ -

هجوتم ار شا هنیس ی هسفق مارآ ندش نییاپ و باال ، دش یم حاال
: تشادرب ار کسام راتسرپ ، درب باال تسد . دش

... اای .. ند ، یدوب شهیبش مه وووت اما دوب تقششاااع . دوبن ر .. ف ... نتم -
د. ... ایمن ش .. شوخ ترا .. سج اب یانز .. زا

: تخادنا نییاپ ار شرس
. دش هاب .... ت .... وووا -

دنخبل و یگتسارآ اب ار هیاس ورسخ . تفگ یم تسار ، دش هابت ، هیاس
شوه زا نمهب . تساوخن ار هتسخ و اهنت ی هیاس وا ، تساوخ یم

. دشاب شکلا م دناوت یم ، درک یم رکف مارهب و دیسرت هیاس رت شیب
: دروآ باال ار شرس ورسخ

شدوخ لیم هب نوا هک دوب یدرم اه .. نت .... نمهب -
. ورسخ ومع منودیم -

: تفگ و درک مهاگن هنازوسلد
یشاب .. ب تدوخ .. خ بقارم دیاب وت ... ت ، هتشگرب هرهزز -

هدروآ ! نم رس ییاه بال هچ هرهز هک تسناد یمن ، ورسخ هراچیب
: درک مهاگن درد اب ورسخ ، دمآ یم نییاپ زا اهرگراک یادص



یم شام .. شچ ... چ زا ... ور نیا نم ، داهرف .. ف ، هدرک دب وت ... ب منووا -
. منووخ

. متفرگ میاه تسد نایم ار مرس
. هزاسیم هابت مدا هی ... شزا هره .. ز ، هش یم هاب .. ت هرا ... د ... منووا -

: مداتسرف نوریب ار مسفن و مدرک کاپ ار ممشچ ی هشوگ
. مینک یم راکیچ مینود یم داهرف و نم . دیشابن نارگن -

ِدرد ... شیگف کال ... هتقشاع نوا ! هتشذگ ... هب تنعل ... هتشذگ .. دینود یمن -
... هممه و یگب .. وت هک نیا رظتنم . ممهفیم نم ور شام ... شچ ...

... وزیچ
: مدید ار شیاه مشچ سامتلا ، دوب شنارگن راتسرپ ، دیشک یها

. هرب رت .. خد ... نوووا اب راذن -
میاج زا ، مدرک کاپ ار میاه کشا و مداتسرف لخاد هب ار میاه بل

. مدش دنلب
ی هسفق دنت دنت و دوب شتروص یور کسام ، داتفا هفرس هب هرابود

و . دوش تباث شسفنت هک مدنام رظتنم . دش یم نییاپ و باال شا هنیس
: متفگ دعب

یم مدید هک مدش لا حشوخ ، ورسخ ومع دیشاب نوتدوخ بقارم -
. منیب یم ورگیدمه مزاب . دینزب فرح دینوت

... هناردپ یاه ینارگن زا رپ ، دوب سامتلا زا رپ شهاگن
یمن . مشاب وا هیبش نم تساوخ یمن هیاس ، دوب نم نارگن یسک هچ

، دوبن مه هیاس نارگن سکچیه . منیبب بیسآ تساوخ
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یم ورسخ ، مدمآ نییاپ اه هلپ زا . دوب ام کارتشا ی هطقن نیا و
دوب هدش یراج لیس ، دوب هدما هلزلز اما ... دهدب رادشه نم هب تساوخ

قشع و دامتعا زا ییاه هناریو اب ، مدوب اهنت نم حاال و
ار میاه کشا . دوب  هتسخ و نادرگرس ، دوب هداتسیا هلپ هار رانک داهرف
: تفگ مارآ . مداتسیا شیور رد ور ، مدمآ نییاپ اه هلپ زا و مدرک کاپ

! ملا حشوخ یلیخ . هنزب فرح هنوت یم -
: مدرک شعمج دوز هک ، مدز یهاتوک دنخبل

هرا -



ی هلمج دای . دوب نم تمس زا یفرح رظتنم ای دنزب یفرح تساوخ یم
: مداتفا ورسخ

... ور زیچ همه و یگب وت هک رظتنم -
: دیچیپ مشوگ رد شیادص هرابود

... رتخد نوا اب هرب راذن -
: تفگ و دمآ ولج داهرف

ایور یبوخ -
: مدش هریخ ، دندروا یم اه رگراک هک یمزاول  هب و مداد ناکت ار مرس

! یشب تخبشوخ مراودیما ! مبوخ هرا -
: تفگ و درک مهاگن هدروخ اج

. نونمم -
: مدرک یهاگن هناخ هب و مدز یدنخبل

؛ اج نیا مایم هک هشاب یراب نیرخآ منک کف -
: متفگ و متفر رت ولج مدق کی ، درک مهاگن یگنتلد اب و توکس رد

. مراد راک یلک ، مرب هگید نم -
: مدینش ار هموصعم یادص هک متفر یم نوریب هناخ زا

؟ نوشمنوزوسب ، منک راکیچ ور اه شفک نیا اقآ -
. متفر رد تمس هب

! دمک یوت نودرگ نوشرب هن -
درک یم ما هفخ ضغب ... متفر نوریب رد زا

.....................................................................
. دیاین کمک یارب نیرز : مدوب هتفگ ، مدوب هتسشن لیاسو زا یرابنا نیب

نارهم . دنتشاد زاین وا هب نم زا رت شیب نیمسای و ایرث اهزور نیا
رد کچوک ی هنادرم سابل کیتوب کی . دوب شدیدج راک مرگ شرس
ره دمارد دصرد ۳۰ شا هراجا دوب رارق ، مدوب هتفرگ شیارب قرش

اب نمهب ، ریسم یرود رطاخ هب . دوش تخادرپ نم هب و دشاب شهام
و وا هب قرش نامه رد باوخ کی نامتراپا کی دوب هدش یضار هارکا

. دهدب انله
، دوبن اسرف تقاط و تخس میارب رگید ، مدوب هدرک تداع ییاهنت هب

. دروآ یمن باال ار مسفن



و اه دمک ندیچ اما ، دندوب هداد ماجنا اهرگراک ار نیگنس یاهراک
و مدش دنلب میاج زا هتسخ . مدوب هتفرگ هدهع رب مدوخ ار یئزج مزاول

. دوب یلع ، دروخ گنز منفلت هک ، مدیشک زارد هپاناک یور
: مدرک رارقرب ار سامت

ایور رب سالم -
: متفگ هدنخ اب

؟ یلا حشوخ هیچ -
: دما یم نابایخ زا راگنا شیادص

؟ دموا تشوخ ؟ یدنوخ ور متسود حرط نوا وگب شلوا -
: متفگ دعب و مدرک رکف یمک

یلا ع هک یگیم ور نوا هگا ؟ دوب هتشون ندعم دروم رد هک یحرط -
. هیداوساب مدا یلیخ مولعم . دوب

؟ ینک دامتعا شهب و ینک شمادختسا یاوخیم سپ ! شیخآ -
: متفگ و مدرک رکف یمک

؟ روطچ . منیبب کیدزن زا ور شدوخ دیاب -
هنیمسای لا م حرط نوا -

: متفگ و متسشن میاج رد
.. یلع ؟ نیمسای -

: تفگ هدنخ اب
هزات . هشابن یتوافت هیقب و نوا نیب هک تساوخ شدوخ ، راین شوج -

کیرش شاهاب یرادن تسود همولعم و یدیرخ شزا ور شماهس وت
. تسا هغبان اعقاو نوا اما یشاب

هک متسناد یم ، تشاد یمیش رد یبیجع غوبن نیمسای اعقاو ... فووپ
باختنا ارم وا یلو دنتسه وا ناهاوخ  روشک زا جراخ زا هاگشناد دنچ

. دوب هدرک
رتخد نامه زونه ینعی ، دوب هدشن شش تال عنام ندش ردام هک نیمه

. دوب روسج قش هلک
. منک یم راک شاهاب ، هشاب میقتسم طابترا هک تسین رارق ، هشاب -

: تفگ و دیدنخ
... ور شیسورع داهرف یتسار ... مرگ تمد -



.. هدز مه هب منود یم -
: دش بجعتم شنحل

؟ ینک راکیچ یاوخیم ! هچیپیم دوز یروجنیا یاربخ هتبلا ؟ یتسنود یم -
: متفگ شاخرپ اب

. منکیم ومیگدنز ال؟ ثم منک راکیچ -
.. ایور -

: متفگ تیدج اب و تفر باال میادص
ملیکو ، ینزب فرح هلئسم نیا دروم رد یاوخب هگید راب هی یلع -

! یتسین
: تفگ هدنخ اب

.. لکوم نومنوخ یایم بش حاال ... هخآ تنوشخ ردقچ -
... مراد رارق وزرآ اب ! هن -

. نوسرب وزرآ هب ور نم صوصخم سالم الق خادب موناخ هشاب -
خرچ متسد رد ار یشوگ ، مدرک عطق ار نفلت هف کال و متفگ یا هشاب

: متفرگ هرامش و متشاد شرب هرابود و مداد
رتهب مرظن هب ... تفگ داهرف ییادج زا و دز گنز یلع ... سالم   ... ولا -

.. یدرگب
395_ تراپ #

، دوبن درد کی اهنت نم یارب هنامس گرم . دوب هنامس گرم درگلا س زورید
. دوب گرزب سرد کی

ما هناخ هب هک مدرک توعد یرفن دنچ زا ، هنامس مسارم رد زورید
... ژه یو نامهم کی هتبلا و دنیایب

و ینیریش لدم دنچ راکتمدخ ، مداد ماجنا ار میاهراک مامت حبص زا
دیابن یزیچ ، منک یم کچ ار زیچ همه تقد اب . تسا هدرک هدامآ رسد
بترم زیچ همه و دنیآ یم اه نامهم رگید تعاس کی . دتفیب ملق زا

: منز یم ادص ار راکتمدخ ، تسا
لگزان -

پل ، دزادنا یم امسا دای ار نم شییابیز هک تس یناوج رتخد لگزان
هرقن یوقاچ و دوش یم لوه ، دزادنا یم لگ شمسا ندینش اب شیاه

: دیوگ یم هدیسرت و منک یم مخا . دروخ یم رس شتسد زا



. دیشخبب -
هب یدنخبل . دنک یم راک اج نیا دوش یم یا هتفه کی ، تسا راک هزات

: منز یم شیور
. تتسد یور دروخن وقاچ دش بوخ ، هتاتسد رطاخ هب ممخا -

. دفکش یم و دوشیم هچنغ شبل
نوشدوخ ، ینک فراعت نوشهب ور یزیچ سین یزاین ، مگب مدز تادص -

تقاتا یرب ینوتیم ، یایب داوخیمن یتسه مبذعم رگا . نرادیم رب
. ینک تحارتسا

: دوش یم هزم اب شا هرهچ و دوش یم درگ بجعت زا شیاه مشچ
. موناخ اعقاو -

: مهد یم ناکت ار مرس
. یدیشک تمحز یلیخ زورما ! هرآ -

یور یضیب ی هنیا یولج . دهد یم همادا شراک هب یلا حشوخ اب لگزان
ی هبل . منک یم اج هب اج یمک ار میاهوم ی هتسد ، متسیا یم راوید

. دیسر نامهیم نیلوا ، دروخ یم گنز . منک یم رت فاص ار منهاریپ
. منک یم زاب ار رد مدوخ و دورب قاتا هب منک یم هراشا لگ زان هب
هب ولا مخا لپت کرسپ و گنر زمرق پل ددع ود ، منک یم زاب هک ار رد
اب نیمسای . مریگیم شوغآ رد ار دارآ هدنخ اب ، دوش یم فراعت متمس
ات منک یم دارآ مرگرس ار مدوخ دمع هب ، دوش یم دراو شدعب هدنخ

یسرپلا وحا و سالم . تسا هدش رت لپت یمک ، دنز یم دنخبل . دسوبن ارم
وا اب . دسر یم هار زا مه باهش ، دوش یم مامت یسرپلا وحا ات ، مینکیم
. منک یم ناشتیاده مگرزب و درگ ییاریذپ تمس هب . منک یم سالم مه

و نامدیچ قشاع منادیم ، دنک یم هاگن فارطا هب تقد اب نیمسای
: دیوگ یم دنخبل اب . تسا یلخاد یحارط

. هلگشوخ یلیخ تنوخ -
ار دارآ ای و مینیب یم ار رگیدمه تکرش رد اه تقو یلیخ هک نیا اب

توعد اج نیا هب ار وا هک تسیراب نیلوا نیا اما ، دراپسیم نم هب
.. سب شتآ ینعی نیا و ما هدرک

یمن هاگن یمشچ زا ، دروخ یم گنز دننیشن یم هک باهش و نیمسای
، تسا بجعتم شا هرهچ . تسا داهرف ؛ منک یم زاب ار رد اهنت ، منک



شیارب توعد نیا ، میتشادن یطابترا چیه هک تدم همه نیا زا دعب
: میوگ یم یمرگ هب و منز یم دنخبل . تسا بیجع

. یدموا شوخ ، وت ایب -
. دراد یگنتلد یمک شهاگن . دنک یم مهاگن تبحم اب و دنز یم دنخبل

شییامنهار نمیشن تمس هب و . مهد یم باوج مهاگن اب ار شدنخبل
. منک یم

ار نم ینابرم اب نیمسای . دننک یم شب و شوخ مه اب باهش و داهرف
، دیا یم رد ادص هب هک رد گنز . منام یم رظتنم ، دنک یم لا بند

یم ناشتوعد لخاد هب ... نمهب و نارهم ، دنسر یم مه نانامهیم نیرخآ
. دنهد یم ناکت رس نمهب  یارب و دننک یم سالم نارهم اب همه . منک

: منز یم دنخبل نم اما ، تسا خزرب نمهب یاه مشچ
؟ ندموین ارچ نوج ایرث -

: دهد یم باوج نارهم
. دایم هش رتهب تفگ ، هشرانک ، هدرک بت انله هک زورید نومه زا -

؟ دایب یتفگن ترذآ همع هب -
متسد و مزادنا یم نمهب ی هتفرگ یادص و هتفشآ ی هرهچ هب یهاگن

: میوگ یم و مزادنا یم تسد یور ار
. تفر مدای روطچ ... یاو -

: دسرپ یم نارهم زا باهش
؟ هروطچ تراب وراک -

ور ما هناخزپشا یدورک رد . مور یم هناخزپشآ هب و موش یم دنلب نم
نورد ، مونش یم ار تاملا کم اهنت نیمه یارب ، تسین ییاریذپ هب

یم شوگ نارهم هب و . مزیریم هوهق ، هدش هدیچ بترم یاه ناجنف
: مهد

همه یلو ... راک یور متفویم مراد هزات ینعی ، هبوخ هک یبساک و راک -
.. هدش ربارب دص یچ

: دیوگ یم نارهم دییات رد باهش ، مراد یم رب ار هرقن ینیس
. هدش دب یداصتقا عاضوا کانتشحو -

اب نمهب . تسا هتخادنا لگ مدنخبل ، میا یم نمیشن هب تسد هب ینیس
: دیوگ یم تیدج



.. تکمک دایب یلگ یتفگیم -
. هداد ماجنا نوا وراهراک همه ... لگزان ، مدرک مادختسا ور یکی -

، دوش یم دنلب رد گنز یادص . دهد یم ناکت رس و دیوگ یم یموه
: دیوگ یم و دنز یم یدنخبل داهرف هب باهش

. یلع دب ال -
میاج زا . تسین یزاین ، منک یم هراشا تسد اب هک دوش دنلب دهاوخیم

: میوگیم مور یم رد تمس هب هک دوط نامه و موش یم دنلب
! نترفاسم موناخ ال یل و یلع -

یم سح ار مبلق باالی نابرض . تسا شدوخ ، مور یم رد تمس هب
: منک یم زاب ار رد . منک

.. سالم -
یم ار متسد . دنروخیم اج همه منک یم سح ، دچیپ یم هک شیادص

نمیشن دراو شا هناش هب هناش و . مدنب یم شرس تشپ ار رد . دراشف
رد یروجدب شیاه مخا هک نمهب ، دنز یمن یفرح سکچیه . موش یم
ار دراد تسد رد هک ینیگنس ی هتسب . دنتسه بجعتم هیقب . تسا مه

: منز یم دنخبل . دهدیم نم هب
. تسین نوج ایرث هک فیح ، منک نوتریگلفاغ متساوخ -

یم شا هناش یور تسد ناهام ، دورب هک دوش یم زیخ مین نمهب
: میوگ یم نم و دراذگ

. مینزب دیاب هک تسه یدایز یاه فرح .. افطل دینیشب -
. دهدیم نم هب ار شکانبضغ هاگن و دنیشن یم یلدنص یور هرابود
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؟ یدروا یتاغوس نومارب هنکن ؟ هیچ اه هتسب نوا -
: دیوگ یم هدنخ اب ناهام . دیوگ یم داهرف ار نیا

.. یرات ال یاه هگرب ! هرآ -
رد ار اه باتک و منک یم زاب ار اه هتسب و موش یم مخ نیمز یور

: میوگ یم و منابسچیم مبلق هب ار باتک نیلوا . مروا یم
ور شداد رارق شگرم زا لبق ، هدش پاچ هک تسا هنامس باتک نیا -

. هریگب مارب شهار رس متساوخ ناهام زا . دوب هتسب
لبم یور و منزیم یمرگ دنخ بل . دنک یم مهاگن هدیرپ گنر نارهم



: میوگ یم و منیشن یم هرفن کت یتحار
. هشبقارم لگزان ، قاتا وت مربب نم هدب ور دارا نیمسای -

ی هعفد الف خرب ، موش یم هریخ شتیموصعم هب ، دهد یم ملغب ار دارا
زان قاتا رد . دنا هدرک توکس همه راب نیا ، متفر هناخزپشآ هب هک لبق

. مهد یم شتسد هب ار دارآ و منز یم ار لگ
. منیشن یم یلدنص یور هرابود . موش یم نمیشن یهار هرابود مدوخ و

؟ یدرک عمج اج نیا ور ام ارچ یگب یاوخ یمن -
: میوگ یم و مدنخ یم نمهب صرح رپ نحل هب

. میراد زاین یلیخ شهب هک یزیچ نومه ... یتشا و حلص یارب -
. دنز یم دنخبل نیمسای

. منک عورش نم ای ینکیم عورش وت ناهام بوخ -
: دیوگ یم و دنز یم یدنخبل

. هرت نیشنلد مه عمج یارب یگب وت -
: مرادیم رب هویم دبس زا یبیس و مبوکیم مه هب ار میاه تسد

، مدید نوبایخ یوت ور داهرف هک دش عورش یزور نوا زا یچ همه -
یتقو رصع . مدید ور داهرف یقافتا ال ثم نم و دوب هدش بارخ منیشام

یراکتسد منیشام : تفگ و دز گنز مهب راکریمعت ندیسر لبق هنوخ متفر
! هدش

: دنزیم سدح و دیا یم ولج نارهم
. دوبن یقافتا نوترادید ینعی نیا -

: مریگ یم رظن ریز ار داهرف و نیمسای . منکیم رت گنررپ ار مدنخبل
، مدید اه هلپ یور ثحب لا ح رد ور ناهام و راگن و ، هنوخ مدیسر -

تفگ راگن هب ناهام ، دندیدن ور نم هک دندوب ثحب قرغ ردقنوا انوا
؛" تفگ راگن اما ،" نوریب میشکب هنوخ نیا زا ور ایور یروج هی دیاب " هک

" هریم شدوخ ، مینک تالش ام تسین زاین
هب ، مدروین مور هب منم ، ندرک بجعت یلیخ دندید ور نم یتقو انوا

اه هلپ زا . یدینشن یزیچ هک ینک رهاظت دیاب یهاگ نوج ایرث لوق
ممشچ وهی اما ، درک مف کال شیگشیمه یایراکبلط و سای و باال متفر

. دننز یم فرح دنراد هک مدید ور نمهب و ناهام و غاب هب دروخ
: دهد یم همادا ار مفرح و دنز یم دنخبل ناهام



هراد منک یم سح ، هدش یلکش نیا ارچ رتخد نیا هک تفگ اباب -
. یمیدق یایبلط مهس نومه ! یچیه ؛ متفگ نم اما  . هنکیم یور هدایز

. دینکب تسوپ هویم نوتدوخ یارب -
: منکیم هاگن نمهب هب و میوگ یم ار نیا

قاتا رد هک مروخب بآ نییاپ متفر ، متشاد یدب درد رس بش نوا -
یاه فرح اما متشادن شوگلا ف هب تداع ، دوب زاب ناهام و نمهب ومع

. دوب یچ هب عجار نوتافرح . دوب هدرک مواکجنک راگن و ناهام
: دیوگ یم مه رد یا هرهچ اب نمهب

. یدینش ور نوشمه هک وت -
زار راگن هک حاال دیتفگ ، هشب کیدزن راگن هب هک دیتفگ ناهام هب امش -
یاراک لد هب لد ، هدیمهف ور دیدوب شتشپ امش  عقاو رد هک ییونیزاک

رازاب زا ، شرتخد زا وتا نتفرگ اب ور رهچونم دینوتب ات ، هدب راگن
. دینک رد هب هچراپ

. دنز یم یدنخزوپ داهرف ، دوش یم درگ ناشیاه مشچ نارهم و نیمسای
: میوگ یم ار مفرح همادا

همه راگن هب و مریم حبص :" متفگ . دوب هدش کشخ منهد ، متشگرب نم -
. مدید ور انله هک " مگیم ور زیچ

.. هتدای بش نوا نارهم -
مولظم تس ژ نیا ردقچ . دزادنا یم نییاپ ار شرس تلا جخ ی هناشن هب

. دیا یم وا هب
یبلا ج یافرح ، یتسم زا ریغ بش نوا ، ناج نارهم شکن تلا جخ -

هک یتفگ ... نوا و نم قرف اما ممردام هثم نم هک یتفگ مهب ، یدز
هبلا ج  .. ییازیچ نیچمه و منک یم مدوخ ریگرد ور اه مدآ مردام هثم

فیجارا تشم هی ینود یم هچ هیاس زا هک مدیسرپ تزا اهدعب یتقو
یتسنودیم وت ، یدیدزد ورتفد هک داتفا یتقو تباقن یلو . یداد ملیوحت

ور هنامس تارطاخ هچرتفد نم زا لبق وت ، هتشون یچ هب عجار هنامس
دوجو مردام هب عجار یزار هی هک یتسنود یم سپ ، یدوب هدنوخ

. هراد
: دنک یم عطق ار مفرح ، دروا یم باال ار شتسد

هیاس ارچ ممهفب هک نیا یارب دوب ملا س ۱۶ یتقو نوچ . متسنودیم هرآ -



یاه همان و متخیر مهب وشقاتا ی همه دایم شدب ماباب زا دقنا
دیدهت ور نم هیاس هک متفگ غورد . مدرک ادیپ ونوا و ماباب ی هناقشاع
یوت ور تمسا نم ! یمرهاوخ وت مدیمهف هک مدوب نم نیا ، درک یم
باذع هک نیا یارب ، مدوب تقشاع هک نیا یارب هن مدزیم ادص باوخ

. درک یم ما هفخ عوضوم نیا نتسنود
ینک تظفاحم مزا هک ؟ یتشاد هطبار یشنم رتخد نوا اب نیمه یارب -
تزا ور تیعقاو هاگیاج یدرک یم رکف نوچ ؟ یریگب مزا ور متردق ای

نتفرگ
رتخد نا یتوص یاه لیاف . درادن نتفگ یارب یفرح ، دنک یم توکس

تسد هب ی هسوسو اب طقف یشنم نآ اب شا هطبار هک دهد یم ناشن
. تسا نم هاگیاج ندروآ

: دهد یم همادا نم یاج ناهام و منز یم زاگ ار بیس -
اما همرهاوخ متسنود یمن ، متفگ ایور هب ور زیچ همه حبص نومه -
، هنک یم راک یک اب راگن میتسنود یمن ام . متفگ شهب ور زیچ همه

شندیمهف . هیک تفگن اما ، درک یفرعم ور دمحا راگن . میدیمهف یم دیاب
. داتفا یقافتا هی طسو نیا ، دوب تخس یلیخ

. مریگیم باال ار هدز زاگ بیس
397_ تراپ #

یادص . مراد شیپ رد یتخس زور ، مور یم هناخزپشا هب هرابود
ار میرم لگ دبس هناخزپشا طسو یگنس زیم یور زا . دیآ یمن سکچیه

نیمسای رس تشپ شتسد باهش . مور یم نمیشن هب و مراد یم رب
: مراذگ یم زیم یور ار دبس و منز ین دنخبل . تسا

! هیگنشق لگ دبس -
: دنک یم مخا داهرف

. ایور هدش مومت مردام یارجام -
: دوش یم رت گنر رپ مدنخبل

، درک یم دیدهت ور نم هک دوب یشورف لگ هرهز دینودیم همه ! هرآ -
حبص تسرد لگ نیلوا یلو ... میرم و دمحا و راگن یراکمه اب منوا
. دوب هدش ماوعد نارهم اب شبش هک دیسر متسد هب یزور نومه

: دیوگ یم و دنک یم هاگن داهرف هب مشخ اب نمهب



. دوب شردام راک -
سامت راگن اب هتبلا . دوب هدموین ناریا هب زونه زور نوا هرهز . چن -

لماک ممیرم و دمحا دروم رد راگن تاقیقحت زونه اما ، دنتشاد ینفلت
دید ور نم یتقو هک . دوب ششقن ریگرد زور نوا مراگن . دوب هدشن

مردام ی هق عال دروم لگ دبس ، لگ دبس  نیا ... هگب هتشذگ زا مارب روطچ
یشورف لگ هی طقف ور دبس نیا ، دوب میرم گالی قشاع هیاس  . دوب

ودبس نیا راب نیلوا وت ... نمهب هن هگم درک یم تسرد قیقد ردقنوا
. یداد مردام هب

: دوش یم زیخ مین شیاج رد نمهب
؟ منک دیدهت ور وت دیاب نم ارچ -

: نیمسای یاه مشچ هب منزیم لز و منک یم فاص ار مسابل ی هبل
... نمهب متفگ نم ترظن هب -

: دریگ یم تنکل
ن ... م -

: میوگ یم و مدنخیم شلا عفنا هب
ور مارهب یقل نهد طقف وت . دیدش لوه نوتمه ارچ ، یداتسرفن مه وت -

میرم لگ مردام یارب رفن هی هک یتفگ ... یدنوسر داهرف شوگ هب
. داتسرف لگ مارب شیزاب عورش یارب مه اقآ نیا ، هداتسرفیم

: دنز یم دنخزوپ مه زاب داهرف
ترظن هب ؟ هیک ، شورف لگ متسنود یمن اما مداتسرف ور لگ نم -

؟ هیقطنم
نیمه یارب ال صا ، منک یم تنیسحت نم ، یشوهاب یلیخ وت داهرف -

؟ یراد زونه ور اه شفک . مدش تقشاع
: میوگ یم و مدنخ یم ، دنک یم مهاگن هدیرپ گنر

هب هک دوب نیا تفده نیلوا اما ، یدرک تیامح اهاج یلیخ نم زا وت -
و همارهب لا م هچب نوا هگب مهب هک یتفگ امسا هب . ینزب هبرض نمهب

. یداد شنوشن ور نمهب سکع
: دزرل یم میادص ددرگ یم رب داهرف تمس هب شهاگن ، بجعتم نمهب
؟ دوب یک شلتاق  .. نوخ زا رپ نیمز یور ، درم مردام لثم تسرد امسا -

هدیسرت یک زا . دوب هدیسرت موچ دش طقس ارچ ، دش طقس شا هچب



؟ دوب
: دوش یم نهپ متروص یور دنخبل . دشک یم بقع ار شدوخ نمهب

هرخسم غورد نوچ ، دوب هدرک ادیپ ور اجنوا میرم ، دیسرت میرم زا -
یارب یتح امسا . دوب هدینش ور دوب هداد دای امسا هب داهرف هک یا

مارهب زا دیاب درک سح میرم دعب و درک رارکت ور غورد نیا مه هرهز
یزیر نوخ ، دوب هدیسرت رتخد نوا امسا غارس تفر ، هریگب ماقتنا

. درم یروجنیمه ممردام .. تشاد
: دنز یم دایرف تیدج اب داهرف

. هسرب همدص رتخد نوا هب متساوخن تقو چیه نم ! هفرخزم -
. دوب نیمه شناوات یدرک عورش هک یفیثک یزاب اما ، یتساوخن هرا -

: درب یم رت باال ار شیادص
. دز تمهت مردپ هب رتخد نوا -

: میوگ یم و مزادنا یم هاگن نمهب هب شاخرپ اب
ور مارهب وت . نابرهم ردپ هن هگم ؟ هن هگم ، تساوخ شزا نمهب نوچ -
زا ترفن اب وشرس یتساوخیم نوچ ، هرهز شیپ یداتسرف هشقن قبط

یتسنود یمن اما ... یدنوروش هیاس هیلع ور هرهز وت ، ینک مرگ هیاس
دبس ، تفر مارهب یتقو . هیاس یارب وت . هراد هنیک تدوخ زا زونه نوا

اما ، هنک باسح تور هرابود هنوتیم هک یگب شهب ات ؛ یدیرخ میرم لگ
یدیسرت یم نوچ ، یتخاس وترخسم غورد وت و دز سپ ور وت نوا

. هنک تدوبان هدیسر نم هب هک یثرا کمک اب هیاس
مه ار وا تروص یور کشا ، منک یم هاگن نیمسای هب دعب و داهرف هب

: هدناشوپ
اب هشیمه نوا نوچ ، درک ضوع یگدرسفا اب ور هیاس یاصرق مارهب -
وریثات نیا هنوتیم ییاصرق هچ هک تسنودیم و تشاد راک و رس میرم
ونوا یتمیق ره هب تساوخ یم و دوب هیاس قشاع مارهب . هشاب هتشاد
و هرابود هک مدیمهف یتقو ور زار نیا نم . هراد هگن شدوخ رانک

اب مارهب و میرم روطچ هک دروخ اج شلوا . مدید ور میرم رتکد هرابود
. هرخیم یگدرسفا صرق شارب مارهب زونه اما نتسین مه

: دهد یم همادا ناهام ، دیا یم دنب مسفن
دعب و دیرخ میرم لگ شدوخ یارب ، هیلا ع یلا ع هیاس لا ح زور نوا -



یلو . هروخیم ور هدش هتسباو نوشهب هک ییاه صرق نومه زا یکی
و هگیم هرهز زا ، هنزیم فرح هتشذگ دروم رد و هسر یم هار زا مارهب

و ریقحت ردقنوا . تسا هیاس رطاخ هب هک ییایتخبدب زا و میرم زا
رد تشپ نم هتدای اباب ، هشیم دب شلا ح نوا هک هنک یم شدیدهت

. مدینش وشمه نم " هن :" متفگ ، یدینش ونومافرح یتفگ ، مدوب هداتسیا
یم وت ، دوب هدش یبصع نوچ اه صرق نومه اب درک یشکدوخ هیاس

شقاتا وت و ، یدیرخ هتسب دنچ اما ، هدب شارب اه صرق نیا یتسنود
هیاس زا منوا ... شقاتا یوت هرازب یتساوخ نارهم زا ینعی ، یتشاذگ

. دوب رفنتم
: دیا یم اج مسفن

تساوخ شلوا ، هش کیدزن نم هب درک یعس ، داهرف لگ دبس نوا دعب -
دعب اما ، دوب هتفرگ شیپ راگن هک یا هویش ، هنک رفنتم مردام زا ور نم

وت یقافتا نوا ، دادیم نوشن نیا ، مش کیدزن ناهام هب تساوخ مزا
. دوب نوشنیب دیاب یطابترا هی سپ . تسه راگن ی هشقن نایرج
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زا ناهام هک نامزمه هک نیا ، متشادن ربخ راگن ی هشقن زا هگا یتح
. دوب بلا ج مارب مشب شکیدزن هک یاوخیم مزا . وت ، دایم ششوخ نم
ور تدوخ وت و متفر شورف لگ ندید هب بش نوا ... بش نوا یلو

هام دنچ ؟ دش مگ نم یاه شفک هتدای ، یدنوسر تاجن ی هتشرف هثم
. شیتشاد مزونه نوتنوخ مدموا هک شیپ

: دشک یم یا هف کال فوپ
. مش کیدزن تهب متساوخ یم طقف نم -

: میوگ یم دنخبل اب
اه مدآ نوا یتقو شتسار ، بش کیدزن مهب هک متساوخیم ونیمه منم -
و رود نوا نیشام اب ییاج هی ینعی ، دوب اج نوا ناهام ، ندیدزد ونم
هچ وت و ، مدز گنز وت هب شاج هب ، مدزن گنز شهب نم اما ، دوب رو

.... یدموا یرفن ود هدامآ
یم تسوپ لا قترپ شدوخ یارب مه ناهام ، مرادیم رب روگنا هشوخ کی

یم و دنک یم یدنت هاگن داهرف هبنیمسای ، دنتسه تکاس همه . دریگ
: دیوگ



... تنامام یتسنودیم وت -
ایور هب اعقاو نم یلو . مدش هجوتم مدوخ ، دوب هتفگن مهب یچیه نوا -

. مدش دنمق عال
: دنک یم مهاگن جیگ نیمسای

... ناهام یاراک نوا  سپ -
یم دیاب هک ییازیچ ، مدرک فیرعت تارب نم هک دوب ییازیچ شمه -

دعب روطچ یدیسرپ تدوخ زا حاال ات . یدرک یم رواب و یدینش
اجنوا مداهرف اقافتا هک مدروا رد رس ییونیزاک زا یقافتا هاگشرورپ

؟ دوب
: دیوگ یم و دریگ یم ار لا قترپ رپ کی لا گنچ اب ناهام

زور نومه تسرد و . دش ادج ایور زا هنادنمشوه یلیخ ، داهرف هبلا ج -
ایور زورما هک تسنود یم داهرف نوچ ... ایور غارس دموا یلع ییادج

ات ، هشب کیدزن یلع هب ایور هک تساوخیم و نراد رارق مه اب یلع و
. هنک لر تنک ور ایور یلع ی هلیسو هب هنوتب

: دیوگ یم و دروخ یم یناکت جیگ باهش
.. مه یلع ینعی -

: دیوگ یم و دنز یم شلا قترپ زا یزاگ ناهام
هک یلع تاع ال طا هب یسرتسد هک هتبلا و داهرف تسرد یدنب نامز هن -

. هتحار یلیخ ، هرادن هداس لفق هی شیشوگ یتح
و مریگیم شدوخ هیبش یا هفایق ، دنک یم مهاگن جک دنخبل اب داهرف

: میوگ یم
تکرش یدوبان یارب اما ، یدرکن یراک چیه باهش رطاخ هب وت -

نیا ! یدیشک فرح شنوبز ریز زا و یتشاذگ راشف تحت ور رهچونم
هایس تسد یوت مندش راتفرگ لبق زور . داد رارق ریثات تحت ونم تاراک
و مدید ویتشاد تکرش ندز نیمز یارب هک ور ییاهلیاف لک اه شوپ

یرافغ زا ، مداد رییغت مدوخ عفن هب ور هشقن مامت شتسار بوخ
و هرفنتم مزا هنک دومناو متفگ اتیمرآ هب و هشاب نم حانج وت متساوخ

رت شیب متسنوتیم نم ات درک یم جیگ ور وت دیاب نوا ، هدش تقشاع
. منک زاب اج تلد وت

: دیوگ یم و دوش یم دنلب یلدنص یور زا مشخ اب



؟ دش ناربج شمه و مدیشک باذع هک ؟ یلا حشوخ االن -
... منز یم دنخبل اهنت

، دنکش یم ار توکس ، دارا ی هیرگ یادص ، دننک یم توکس همه
. دنوش یم دنلب نارهم و نمهب . دور یم لگزان قاتا تمس هب نیمسای

: میوگ یم هدنخ اب
، هشب پاچ هنامس باتک ات ، مدرک ربص لا سکی ارچ ینود یم ! نارهم -
ور نز نوا و وت یاه سکع . مدرک رشتنم نم مه ور اه سکع نوا

...
یم ار شلا قترپ ناهام ! هدرک توکس باهش ، دنور یم مه نمهب و نارهم
ار دارا نیمسای . تسا هداد یرود اب ار شیاهراک ناوات مه وا ، دروخ
زا باهش . تسا نوگرگد شلا ح ، دیا یم نوریب قاتا زا و دنک یم لغب

: دتسیا یم سای ، دوش یم دنلب لبم یور
.. نم -

. مینز یم فرح ادرف -
هب ، دوش یم مکاح نمیشن رب توکس . دور یم و دنز یم یخلت دنخبل
هک یتقو هب ، یشکب باذع دیاب متفگ هک یزور هب . منک یم رکف داهرف

: دیوگ یم و دنک یم مهاگن تقد اب ناهام . مدرک شا هتفشا
؟ تتمس هدرگ یمن رب هگید ترظن هب -

: منز یم دنخبل
؟ هنکیم راکیچ هزابیم وشیچ همه یتقو زاب رامق هی ترظن هب -

: دنزیم یکمشچ
... هنکیم رامق مزاب -

: میوگ یم و مرب یم ورف میاهوم رد ار متسد ، مشک یم یتحار سفن
... هدرگیم رب سپ -

نایاپ #
دش _ مگرازفلع _ رد _ یا _ هیاس #

ییایرد _ ییاطع _ زاملوس #
ینعم هب هشیمه " ظفاحادخ "

… تسین نتفای نایاپ
اب ناهج رد اه قافتا زا یلیخ و



دنوشیمن مامت یظفاحادخ
ات دنیآ یم اهزیچ یضعب ال صا

… هشیمه یارب دننامب
ناشنوریب تیگدنز زا رگا یتح و

دنور یمن نوریب تناج و لد زا ینک
! تساهنآ زا یکی " قشع "

یا هناقشاع یاه ناتساد دنرایسب هچ و
دنا هتفرن دای زا زونه اه لا س زا دعب هک

یارب ینایاپ زگره یظفاحادخ اریز
!! تسین " اه هرطاخ "

دش _ مگ _ رازفلع _ رد _ یا _ هیاس #


